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Juridisk Publikation är ett forum där studenter och akademiker tillsammans
diskuterar juridiska spörsmål i juridikens framkant.
Att arbeta som redaktör för Juridisk Publikation är ett inspirerande uppdrag
med många fördelar. Man får skinn på näsan och erfarenhet bortom vad
universitetets korridorer har att erbjuda sina studenter. Under min tid på
Juridisk Publikation har jag haft förmånen att möta professorer, docenter,
biträdande jurister, delägare, journalister och inte minst fantastiskt kompetenta
studenter vid olika lärosäten i Sverige. Arbetet i redaktionen är ideellt och
kräver omfattande arbete, men man får än mer tillbaka. Goda kontakter
knyts såväl bland studiekamrater i hela landet, som inom arbetslivet, och som
redaktör ges man möjlighet att utveckla sin analytiska förmåga. Att arbeta i
redaktionen tangerar således även vad som är Juridisk Publikations fundament
– att främja juridikstudenters utvecklande av analytisk förmåga, argumentation
och språkbruk. Att arbeta efter det målet återbetalas till redaktören genom
personlig utveckling. Jag rekommenderar varje student i Sverige att söka till
Juridisk Publikation och arbeta som redaktör. Det kommer vara ett av mina
varmaste minnen från min studietid.
I detta fjärde nummer av Juridisk Publikation kartlägger och analyserar
inledningsvis Per Johan Eckerberg vad begreppet försäkring egentligen är och
dess innebörd inom svensk rätt. I sin folkrättsliga artikel uppmärksammar
Sántha, Lennartsson Hartman och Klamberg den rådande situationen
i samband med konflikten i Västsahara. Mosa Sayed analyserar vidare i sin
artikel tillämpningen av islamisk familjerätt inom ramen för den svenska
rättskulturen. Johan Svensson utreder avslutningsvis det associationsrättsliga
institutet ansvarsgenombrott och diskuterar dess vara eller icke vara. Under
avdelningen Juridiska betraktelser aktualiserar Adam Croon behovet av, och
invändningarna emot, principen om jura novit curia, ”domstolen känner
lagen”, inom det svenska rättsväsendet.
Intresset och engagemanget för Juridisk Publikation har under senaste året ökat
dramatiskt. Redaktionen vill rikta ett särskilt tack till tidskriftens grundande
sponsorer, PwC, Hammarskiöld & Co och Delphi, för deras generösa bidrag
och visade förtroende för redaktionens förmåga och tidskriftens potential.
Vidare riktas ett stort tack till Nord & Co och Advokatfirman Vinge för deras
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stöd och uppmärksammande av Juridisk Publikation. Med hjälp av dessa
sponsorer når Juridisk Publikation idag ut till ca 4000 juridikstuderande
och redaktionen kan fortsätta arbeta mot målet att tidskriften ska nå ut till
samtliga juridikstuderande i Sverige. Tack också till akademiska rådet, och
särskilt dess ordförande Mårten Schultz, för det omfattande arbete som utförts
i granskningsprocessen.
Jag och redaktionen med mig önskar Dig stimulerande och intresseväckande
läsning av detta nummer 2/2010 av Juridisk Publikation.

Marcus Erneholm, chefredaktör
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