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CHEFREDAKTÖRERNA HAR
ORDET
Vi önskar alla läsare varmt välkomna till årets andra upplaga av Juridisk Publikation! Under 2021 har tidskriftens studentdrivna redaktion publicerat 322
sidor rättsvetenskaplig litteratur av 15 artikelförfattare över två nummer. Årets
höstnummer är fyllt av artiklar som lyhört behandlar högaktuella frågor inom
finansmarknadsrätt, folkrätt, familjerätt, kreditmarknadsrätt och straffprocessrätt. Våra kunniga artikelförfattare tar läsaren med i redogörelser och analyser
av vitt skilda frågor så som hållbarheten i finansmarknadssfären, hybridkrigsföring, föräldraskap vid ändrad könstillhörighet, den inneboende intressekonflikten i kreditvärderingsinstitutens verksamhetsmodell samt behovet av fler
åklagare för att stärka brottsbekämpningen.
Det finns mycket att vara stolt över som chefredaktörer för Juridisk Publikation.
Vi är stolta över redaktörernas kompetenta granskningar och över deras outtröttliga engagemang som tar sig uttryck i långa diskussioner om avstavningsprinciper, fotnotsapparater och ”ibids” vara eller icke vara. Vi är stolta över att
tidskriften sysselsätter ca 45 juriststudenter att i egenskap av redaktörer granska rättsvetenskaplig text. Vi är även stolta över tidskriftens alltjämt höga kvalitet och rättsliga aktualitet som gör att artiklarna bidrar till rättsutvecklingen.
Denna säkerställs av det Akademiska rådets noggranna granskning, för vilken
vi vill rikta ett stort tack till rådets alla ledamöter. Ett särskilt tack riktas till
rådets hedersordförande Johan Munck. Den nuvarande redaktionen är också
stolt över att vara en länk i en lång kedja av redaktioner som drivit tidskriften
framåt sedan dess grundande år 2009. Det är hedrande att få stå på deras institutionella axlar och förvalta tidskriften och dess rika tradition.
I en tid som tycks präglas av allt kortare uppmärksamhetsspann, lättkonsumerade sammanfattningar och clickbaits som ska fånga läsarens intresse är
vi stolta över att Juridisk Publikation står för tänkvärda idéer, djuplodande
analyser och noggrann granskning. Artiklarna i numret ni har framför er har
inte publicerats för att de är lättkonsumerade, utan för att de behandlar ett
intressant ämne inom juridiken. Det är vår förhoppning att ni genom numret
får möjlighet att ta er tid till förkovran.
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Ett hjärtligt tack riktas till Vinge, Cirio, Mannheimer Swartling, Roschier,
Cederquist och Norstedts Juridik för deras generösa bidrag till tidskriften.
Deras stöd möjliggör redaktionens verksamhet och uppfyllelsen av Juridisk
Publikations syfte, nämligen att främja juridisk debatt och utveckling av studenters förmåga till skriftlig rättsvetenskaplig argumentation.
Med hopp om god läsning,

Vilma Odengard				Larissa Bahrebreus
Chefredaktör				Vice chefredaktör

SIDA 174

