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Vi vill tacka författarna för att ni låter denna upplaga bestå av intressanta
rättsliga frågor om vad som utgör rätt skattesubjekt, huruvida obiter dicta
bidrar till prejudikatet, principen om non-refoulement samt myndigheters
implementering av artificiell intelligens. Oavsett om Du nått hit med
anledning av en nyfikenhet för dessa frågor, detta förord eller kanske tidskriften
i sig, önskar vi Dig varmt välkommen till 2022 års första upplaga av Juridisk
Publikation.
Under våren har redaktionen genomgått vad som kan kallas en generations
växling. Ett tjugotal redaktörer har anslutit sig till redaktionen samtidigt som
flertalet erfarna och djupt uppskattade redaktörer har lämnat. Detta till trots
har det redaktionella arbetet, med allt vad det innebär, enligt vår övertygade
uppfattning, bedrivits med minst den kvalitet som både Juridisk Publikation
och den akademiska traditionen är vana vid. För detta vill vi rikta våra
varmaste tack till redaktörernas outtröttliga engagemang. Det är vidare
vår uppfattning att det är just detta engagemang som utgör grunden till att
tidskriften, termin efter termin, kan drivas vidare och fortsätta att utvecklas
till vad den är idag och har varit igår. Att såväl bevittna som att vara en del av
detta gör oss innerligt stolta.
Eftersom Juridisk Publikation drivs av juriststudenter faller det sig vidare
naturligt att artiklarna alltjämt, vid första anblick, introducerar nya rättsliga
frågeställningar för våra redaktörer. Givet detta vill vi rikta ett stort tack till
samtliga ledamöter i Akademiska rådet vilka genom sin noggranna granskning
är oss behjälpliga med att säkerställa artiklarnas rättsvetenskapliga kvalitet och
relevans.
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Juridisk Publikation drivs helt på ideell basis varför vårt arbete inte under
några omständigheter skulle vara möjligt utan generösa bidrag från våra
sponsorer. Därför vill vi avslutningsvis rikta hjärtliga tack till Cederquist, Cirio,
Mannheimer Swartling, Roschier och Vinge. Ert stöd möjliggör redaktionens
verksamhet och låter oss uppfylla Juridisk Publikations syfte, att främja
juridisk debatt och utveckling av studenters förmåga till skriftlig rätts
vetenskaplig argumentation.
Med önskan om intresseväckande läsning,

Filip Magnusson		
Chefredaktör		

Carl Ebenholm
Chefredaktör
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