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CHEFREDAKTÖREN HAR
ORDET
År 2019 är ett betydelsefullt år för Juridisk Publikation. Året markerar att tio
år förflutit sedan en idé föddes om ett nytt slags juridiskt forum, där både
studenter och yrkesverksamma ges möjlighet att främja rättsutvecklingen ge
nom publicerandet av juridiska artiklar, noga utvalda enkom på grundval av
akademisk kvalité.
Idén utmynnade i tidskriften Juridisk Publikation, som efter tio års verksam
het har utvecklats till en väl etablerad och flitigt använd rättskälla. Tidskriftens
ambition att ligga i juridikens framkant och ständigt bidra till den juridiska
debattens utvecklande har gjort ett bestående intryck på rättsutvecklingen. Det
är tydligt både i de flertal citeringar tidskriften fått i landets domstolar, och den
flitiga användningen av tidskriften inom den akademiska sfären. Att erbjuda
studenter en möjlighet att bidra till rättsutvecklingen genom att publicera
artiklar i Juridisk Publikation är en unik företeelse som bör uppmärksammas,
värnas och bevaras inför framtiden.
Jubileumsåret till ära är vi två som delar på uppdraget som chefredaktör,
och tillsammans är vi omåttligt stolta över att presentera det inledande
numret för detta betydelsefulla år i Juridisk Publikations historia.
Jubileumsårets första nummer inleds passande nog med en artikel av
Marie Jarnesand om Sveriges rika tradition av juridiska tidskrifter som Juridisk
Publikation är en del av. I den följande artikeln reflekterar Margareta Bratt
ström och Mosa Sayed över rättsläget för det äktenskapliga institutet mahr,
med bakgrund av NJA 2017 s. 168 och NJA 2017 N 6. Vi vandrar sedan
vidare in i skogen, där Louise Larsson utreder huruvida intrångsersättning vid
rådighetsinskränkningar är förenliga med EU:s statsstödsregler. Därefter sö
ker Malin Rönnblom klarhet i begreppet upphandlande myndighet i ljuset
av HFD 2018 ref. 67. Avslutningsvis betraktar Mark Weiner hur talande djur
i E.B Whites böcker uttrycker och representerar rättsvetenskapliga fenomen.
Juridisk Publikation drivs ideellt av engagerade juriststudenter vid lärosäten
i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå, som arbetar ideellt för
att möjliggöra tidskriftens existens. Redaktörerna granskar noga de utvalda
artiklarna, och sedan säkerställs den rättsvetenskapliga kvalitén genom
Akademiska rådets trygga och kunniga granskning. Redaktionen vill rikta ett
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hjärtligt tack till Akademiska rådets samtliga ledamöter, dess hedersordförande
f.d. justitierådet Johan Munck samt övriga akademiker som inför detta num
mer ställt upp med att granska och revidera vårt material.
Det engagemang och den talang som är samlad i redaktionerna är hänförande.
Vi är omåttligt stolta över den ära och det förtroende det innebär att vara
chefredaktörer för en tidskrift som drivs av så exceptionellt talangfulla och
ambitiösa individer. Ett stort tack riktas därför till alla redaktörer som utgör
Juridisk Publikation, både nutida och alumner – ni utgör verksamhetens kärna
och hjärta.
Utan våra sponsorer skulle tidskriftens utgivning inte vara möjlig. Vi vill därför
rikta ett innerligt tack till Juridisk Publikations huvudsponsorer Mannheimer
Swartling, Nordstedts, Roschier, Vinge och och vår nya huvudsponsor Cirio,
vars genuina engagemang och generösa bidrag säkerställer tidskriftens fortlev
nad.
Med hopp om trevlig och inspirerande läsning,

Tora Ljungberg				

Paulina Veronica Stén

Chefredaktörer
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