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Frá því Tímarit Lögréttu kom fyrst út árið
2005 hefur það unnið á og hefur nú fest
sig í sessi sem öflugt og leiðandi rit um
lögfræði hér á landi. Sjötti árgangur ritsins
hefur nú göngu sína í breyttu og erfiðara
rekstrarumhverfi en áður hefur verið, en  að
sjálfsögðu er þó stefnt að óbreyttri útgáfu
tímaritsins áfram.
Að þessu sinni eru í tímaritinu þrjár
greinar. Þar af er ein eftir kennara við
lagadeild Háskólans í Reykjavík, en það er
Tímariti Lögréttu mikilvægt að kennarar
skólans telji það ákjósanlegan vettvang
fyrir skrif sín. Jafnframt er mikilvægt fyrir
lagadeild skólans að gefið sé út á vegum
nemenda skólans öflugt fræðitímarit á sviði
lögfræði.
Fyrsta grein tímaritsins að þessu sinni er
eftir Ragnhildi Helgadóttur, prófessor við
lagadeild Háskólans í Reykjavík og Margréti
Völu Kristjánsdóttur, dósent við lagadeild
Háskólans í Reykjavík. Greinin fjallar um 15.
grein stjórnarskrár Íslands, sem kveður á um
að forseti skipi ráðherra landsins, veiti þeim
lausn og skipti störfum með þeim. Nokkur
umræða hefur á undanförnum árum sprottið
um hlutverk og valdmörk forseta Íslands og
er greinin gott innlegg í hana. Í greininni
rekja höfundar sögulegan bakgrunn 15.
greinar stjórnarskrár og gera grein fyrir
fræðikenningum um inntak hennar. Loks
færa höfundar rök fyrir því að telja verði, að
þrátt fyrir orðalag 15. greinar stjórnarskrár,
takmarki hún ekki vald Alþingis til að skipta
verkum með ráðherrum með almennum
lögum.

Önnur grein tímaritsins er eftir Jón
Sigurðsson hrl. og fjallar hún um breytingar á
efnislegu mati samruna samkvæmt samrunareglugerð Evrópusambandsins. Breytingar á
samrunareglugerð Evrópusambandsins hafa
áhrif á Íslandi þar sem íslenskur samkeppnisréttur er skýrður með hliðsjón af
Evrópurétti. Í grein sinni leitast Jón við
að svara því hvort breytingar sem gerðar
hafa verið á íslenskum samkeppnislögum
séu í takt við þær sem gerðar hafa verið
á Evrópureglunni og hvaða áhrif þær
breytingar hafa. Einnig veltir höfundur því
fyrir sér hvort nauðsynlegt hafi verið að gera
breytingar á reglugerð Evrópusambandsins.
Greinin byggir að hluta á L.L.M. ritgerð Jóns
við University of Leicester í Englandi. Hún
er því ekki ritrýnd.
Þriðja grein tímaritsins er ritrýnd
fræðigrein eftir Ásmund G. Vilhjálmsson.
Greinin fjallar um skiptingu skattlagningarréttar milli heimilisfestarlands og upprunalands tekna, þ.e. kelduríkis. Í grein sinni
fjallar Ásmundur um viðfangsefnið út frá
innlendum rétti og út frá tvísköttunarsamningum.
Eins og áður sagði er Tímarit Lögréttu
ekki ósnortið af efnahagsástandinu um
þessar mundir. Það býr vel að því að eiga
lagadeild Háskólans í Reykjavík sem bakhjarl
og vil ég nota tækifærið hér og þakka
lagadeild Háskólans í Reykjavík og Þórði S.
Gunnarssyni, forseta lagadeildar, fyrir að
hafa staðið við bakið á Tímariti Lögréttu á
undanförnum mánuðum.

