JURIDISK PUBLIKATION 2/2011

chefRedaktören har
ordet
Sedan förra numret av Juridisk Publikation har redaktionen kommit ännu ett
steg mot tidskriftens mål, d.v.s. att etablera ett forum där studenter kan delta i
den juridiska debatten och publicera artiklar som kan komma till användning
i den praktiska juridiken. Tidskriftens roll inom den juridiska litteraturen har
stärkts, bl.a. genom referenser i offentligt tryck. Juridisk Publikation har vidare
etablerat en redaktion vid Göteborgs universitet. Till detta nummer 2/2011
ligger fokus på studentskrivet material och vi har haft förmånen att publicera
mycket intressanta artiklar inom flera rättsområden.
Numret inleds med en bankrättslig artikel av Björn Bjuggren rörande Basel
III-regelverket och de kapitaltäckningsregler som togs fram som ett svar på
den senaste finanskrisen. I efterföljande processrättsliga artikel ger Alexandra
Brundin Urisman ett juridiskt perspektiv på den psykologiska företeelsen bortträngda minnen och diskuterar svenska domstolars bevisvärdering i detta avseende. I Felicia Winbergs avslutande artikel analyserar författaren stödbrevets
betydelse inom svensk rätt. I avdelningen Juridiska Betraktelser skriver därefter redaktören Marcus Norlin, med anledning av 2011 års hundraårsjubileum
av Axel Hägerströms utnämning till professor i praktisk filosofi vid Uppsala
universitet, om Uppsalaskolan och dess inflytande över svensk rättsvetenskap
och rättstillämpning.
Redaktionen har även instiftat en ny avdelning i tidskriften, kallad Rättsfallskommentarer, där Haymanot Baheru inleder med att analysera NJA 2011 s.
454 och domens betydelse för hyresgästers skadeståndsansvar. Vår förhoppning är att framförallt studenter ska bidra med kortare analyser av aktuella
rättsfall och vi tar tacksamt emot material för framtida publicering.
Utgivningen av detta nummer skulle aldrig ha varit möjlig utan det stöd som
tidskriften har fått, både från näringslivet och från den akademiska världen.
Vi vill således rikta ett stort tack till våra grundande sponsorer Advokatfirman
Delphi, PwC och Hammarskiöld & Co för deras generösa bidrag och förtroende för tidskriftens potential. Vidare vill vi tacka Advokatfirman Vinge, Norstedts Juridik, Nord & Co. och våra övriga sponsorer för deras stöd och visade
intresse för Juridisk Publikation.
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Att ge ut en akademisk tidskrift ställer givetvis höga krav, både vad gäller redaktionellt arbete och granskning av artiklar. Redaktionen vill rikta ett stort
tack till Akademiska rådet och dess hedersordförande Johan Munck, vars engagemang har varit ovärderligt för Juridisk Publikations utveckling mot att bli
en del av den juridiska doktrinen.
Vid årsskiftet avgår flera redaktionsmedlemmar för att ta steget ut i den praktiska juridiken och jag vill tacka för en mycket givande tid tillsammans. Juridisk Publikation bygger helt på ideellt engagemang från studenter, och stundtals mycket hårt arbete, men som redaktionsmedlem får man otroligt mycket
tillbaka. Ett uppdrag som redaktör ger en svårslagen möjlighet att komma i
kontakt med många olika delar av juridiken, allt från rättsvetenskap och akademiskt skrivande till givande samarbeten med näringslivet. Jag kan varmt
rekommendera att söka till redaktionen.
Med hopp om en intressant och givande läsning,
Fredrik Morawetz, chefredaktör
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