JURIDISK PUBLIKATION 2/2015

CHEFREDAKTÖREN HAR
ORDET
Juridisk Publikation är en fackelbärarorganisation i ordets rätta bemärkelse.
En brinnande fackla av juridiskt intresse, ambition och kreativitet har sedan
starten för sex år sedan via tidigare redaktörer förts vidare från den grundande
redaktionen till den idag verksamma.
I skrivande stund står undertecknad på tröskeln mellan student- och arbetslivet,
och när jag blickar tillbaka mot åren som gått sedan de första stapplande stegen
på juridiska institutionen i Stockholm är det tydligt att min tid i redaktionen
utgör det roligaste och mest givande jag gjort under min tid som student.
Det är för mig uppenbart att Juridisk Publikation fyller en viktig funktion
utöver det primära syftet att utgöra ett forum där studenter, akademiker
och yrkesverksamma jurister tillsammans kan delta i den juridiska debatten;
Juridisk Publikation är även en plattform där studenter – från olika lärosäten
och terminer – får spänna sin intellektuella båge och inspireras av den anda av
nytänkande och kvalitet som alltid präglat organisationen. En plats där olika
idéer får utrymme, där tyngden i argumenten är det viktigaste och där saklig
kritik alltid välkomnas – kärnvärden som jag alltid kommer bära med mig, var
jag än befinner mig.
Det är med stor stolthet jag nu lämnar facklan vidare till nästa generation
synnerligen duktiga redaktörer. Med full visshet om att ovan nämnda kärnvärden kommer leva vidare ser jag fram emot nya nummer av tidskriften,
podcast-avsnitt, paneldebatter och allt annat som framtida redaktörer kommer
producera.
Jag vill rikta ett stort tack till Akademiska rådets alla ledamöter och dess
hedersordförande, f.d. ordförande i Högsta domstolen, Johan Munck. Det är
genom rådets fackgranskning som den rättsvetenskapliga kvalitén i de artiklar
vi publicerar säkerställs. Redaktionen vill även passa på att tacka de akademiker
utanför rådet som med kort varsel varit behjälpliga med ad-hoc-granskningar.
Juridisk Publikation drivs ideellt av juriststudenter vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg. Genom en upplaga om ca 5 000
exemplar utgör Juridisk Publikation en av Europas, sett till upplagan, största
akademiska juridiska tidskrifter. Utgivningen av Juridisk Publikation hade
aldrig varit möjligt utan generösa bidrag från våra sponsorer. Vi vill därför rikta
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ett stort tack till våra grundande sponsorer Advokatfirman Delphi, PwC och
Hammarskiöld & Co som tidigt trodde på vår idé samt till våra nuvarande
sponsorer Gernandt & Danielsson, Wolters Kluwer, Lindahl, Vinge, Roschier
och Mannheimer Swartling. Det är tack vare ert stöd vi kan nå ut till majoriteten av Sveriges juriststudenter. Under hösten har tidskriften även mottagit
ett välkommet bidrag från Stiftelsen Juridisk Fakultetslitteratur – stort tack
för detta!
Med hopp om trevlig läsning,

David Carell, chefredaktör
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