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I din hand håller du nu 2022 års andra – och för året sista – upplaga av  Juridisk 
Publikation. I detta nummer har vi det stora nöjet att utge sex  juridiska 
 texter vilka berör olika, enligt oss, intressanta rättsfrågor. Här behandlas 
rättsfrågor om skadeståndsrätt och terroristbrott, digitala inköpssystem som 
 upp handlingsmetod, en komparativ studie av nordiska länders  bekämpning 
av terrorism, tolkningen av rekvisitet underårig i EKMR, entledigande 
av nämnde män samt djurs talerätt. För dessa bidrag vill vi, med största   
ödmjukhet, tacka samtliga författare.

En ytterligare konsekvens av att vi nu ger ut 2022 års sista volym är att 
undertecknande, med visst vemod, kommer avgå till  årsskiftet.   Detsamma 
gäller för flertalet andra ambitiösa och djupt  engagerade  redaktörer, 
och så har det alltid varit; varje termin lämnar redaktörer tid
skriften och kliver in i arbetslivet. En naturlig följd härav är vidare att 
detta  tomrum fylls av nya redaktörer samtidigt som redan engagerade  
redaktörer åtar sig större ansvar. Under våra år i Juridisk Publikation  
har denna rotation fungerat väl och en bidragande faktor till det är  
sannolikt det outtröttliga engagemang som redaktörerna historiskt sett  
har haft, och nuvarande redaktörer tveklöst har. Med detta i åtanke är  
det med största förtroende som vi – tillsammans med andra – lämnar  
över  redaktionen till nästa generations JP:are.

Under studietiden har det ofta sagts att universitetens juristutbildning syftar 
till att utbilda studenterna i den juridiska metoden. Praktiskt sett sker detta  
genom att juriststudenter, termin efter termin, applicerar den juridiska  
metoden på ett nytt rättsområde, ett rättsområde som studeras på  grund 
 läggande nivå. Det är därför rättvist att säga att den genomsnittliga  
redaktören i Juridisk  Publikation inte har några fördjupade juridiska  
kunskaper inom ett visst rättsområde. Detta har dock ledamöterna i det  
Akademiska rådet, vilka granskar våra artiklar i syfte att säkerställa den  
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rättsvetenskapliga  kvaliteten. Vi vill därför här uppmärksamma rådets 
alla ledamöter och dess heders ordförande, f.d.  ordförande i Högsta dom
stolen, Johan Munck. Stort tack för era expertgranskningar. Vi vill också 
rikta ett tack till de externa granskare som bistått oss  i färdigställandet av 
föreliggande nummer. 

Juridisk Publikation drivs utan vinstsyfte och år efter år lyckas vi framställa en 
årlig produktion om cirka 5 000 exemplar. Detta skulle aldrig varit möjligt 
utan generösa bidrag från våra sponsorer. Därför vill vi avslutningsvis rikta våra 
största tack till Cederquist, Cirio, Mannheimer Swartling, Roschier och Vinge.

Med hopp om intresseväckande läsning,

Filip Magnusson            Carl Ebenholm
Chefredaktör            Chefredaktör


