JURIDISK PUBLIKATION 2/2019

CHEFREDAKTÖREN HAR
ORDET
I skrivande stund lider 2010-talet mot sitt slut och så även Juridisk Publikations
jubileumsår. Vilket decennium det har varit! I tio år har tidskriften publicerat
artiklar i juridikens framkant, och formats till ett forum där både yrkesverksamma och studenter får möjlighet att påverka rättsutvecklingen. Under åren
har över 150 artiklar publicerats och lika många studenter har engagerat sig
i redaktionen. Podcasten Juridisk Publikations podcaster har spelat in över
60 avsnitt med intervjuer av diverse jurister, och varje avsnitt har genererat
tusentals lyssningar. På Karnov, Zeteo och, numera, Juno går det att hitta
mängder av citat och hänvisningar till tidskriftens artiklar. Även tidskriftens
närvaro på sociala medier blir allt mer betydande, och i det hela är det tydligt
att Juridisk Publikation inom loppet av endast tio år har lyckats med att göra
ett starkt och bestående avtryck på den svenska juristvärlden.
Jubileumsåret uppmärksammades med en storslagen fest på Skansen och ett
jubileumsnummer på tema rättsstaten. Sammanlagt har över 500 sidor tryckts
under året och det är med stolthet vi presenterar höstens och jubileumsårets
sista nummer.
Numret inleds med en artikel av Moa Bladini som behandlar frågan om
känslor i domstolsprocess och emotioners påverkan på bedömningar. Därefter
skriver Sara Muhieddine om bröstarvingars laglott och frågan om ifall den är
tidsbegränsad eller ej. I nästa artikel undersöker Hanna Rappmann ansvarsfördelningen mellan processubjekten vid en tillämpning av officialprincipen
i upphandlingsmål. Nils Ivars skriver om principen om jura novit curia i skilje
domstolsförfaranden, och sedan diskuterar Mizgin Akdogan hur överskotts
information från hemliga tvångsmedel bör hanteras. Åsa Gunnarsson skriver
om skatterättens utformning och utmaningar utifrån ett genusperspektiv.
I vårt pedagogiska avsnitt uppmanar Marie Jarnesand till en ökad medvetenhet om juristens tankeprocess och problemlösningsmetoder. Därefter får
vi följa frågan om skärmfrihet på juristprogrammet när Karolina Stenlund
utreder datorers inverkan på studenter och deras inlärning. Avslutningsvis diskuterar Åsa Ågren alternativ till miljöbalkens rimlighetsavvägning i en juridisk
betraktelse.
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Artiklarnas rättsvetenskapliga kvalitet säkerställs av Akademiska rådets noggranna granskning. Tillsammans med redaktionen vill vi rikta ett stort tack till
rådets alla ledamöter, samt rådets hedersordförande, f.d. ordförande i Högsta
domstolen Johan Munck.
Eftersom tidskriftens arbete är ideellt är vår existens beroende av våra sponsorers generösa bidrag. Ett hjärtligt tack riktas till Vinge, Cirio, Mannheimer
Swartling, Norstedts Juridik, Roschier och Cederquist. Även våra grundande
sponsorer Delphi, Hammarskiöld & Co och PwC förtjänar ett stort tack för
att de i begynnelsen trodde på vår idé.
Juridisk Publikation har sedan start bedrivits ideellt av hårt arbetande jurist
studenter, och det är tack vare deras gedigna och passionerade arbete som
tidskriftens nummer går i tryck. Till redaktionen ansluter sig varje år nya studenter, samtidigt som äldre redaktörer avslutar sin studietid och så även sitt
engagemang i tidskriften. För oss chefredaktörer innebär det att även vi lämnar
redaktionen till årsslutet. Trots svårmod finns en stor tilltro till att Juridisk
Publikation går en ljus och trygg framtid till mötes. Vi lämnar en stark och
inspirerande redaktion bakom oss, som har våra varmaste lyckönskningar med
sig till framtiden. Vi vill därför, i det sista numret under vårt chefredaktörskap, rikta ett innerligt tack till alla fantastiska redaktörer vars flitiga arbete
gör tidskriftens existens möjlig. Det är med stolthet vi lämnar över ansvaret för
tidskriften till er och kommande generation av redaktörer.
Med hopp om trevlig läsning,

Tora Ljungberg			

Paulina Veronica Stén

Chefredaktörer
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