Frá vinstri: Stefán Eiríksson, Svala Ísfeld Ólafsdóttir, Arnar Þór Jónsson, Helena
Svava Jónsdóttir, Þór Jónsson, Sólveig Erla Oddsdóttir, Helga Lovísa Kemp,
Diljá Helgadóttir, Sigríður Árnadóttir og Eiríkur Elís Þorláksson.

Frá ritstjóra
Þegar þetta nýjasta tölublað Tímarits Lögréttu lítur dags
ins ljós eru nákvæmlega 10 ár liðin frá því að tímaritið
hóf göngu sína. Á þessum tímamótum og með hliðsjón
af áorðnum breytingum á matskerfi vísindatímarita hefur
lagadeild Háskólans í Reykjavík, að höfðu samráði við
Lögréttu félag laganema, tekið blaðið til útgáfu í nýrri og
endurskoðaðri mynd. Afraksturinn birtist nú í því formi
sem hér gefur að líta.
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I.

að er von okkar sem að útgáfu tímaritsins stöndum að með
endurnýjun þess eflist umræða um lög og lögfræði enn
frekar. Svo sem greinir í reglum blaðsins er stefnt að því að
bjóða fram vettvang til birtingar vandaðra fræðigreina um lög og
rétt, þar sem þetta viðfangsefni er skoðað út frá fleiri sjónarhornum
en einungis hinu lögfræðilega. Umræða um lögin og hlutverk
þeirra er ekki lítilmótlegt viðfangsefni, enda eru lögin órjúfanlegur
þáttur samfélagsgerðarinnar. Ekkert samfélag getur verið til án laga
í einhverjum skilningi. Hvert og eitt okkar, sem vill njóta þeirra
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forréttinda að búa að þróuðu lýðræðis- og velferðarríki með öllum
þeim réttindum og öllu því frelsi sem því fylgir, þarf að vera meðvitað
um skyldur okkar gagnvart ríkinu, lögunum og samborgurunum.
Frelsið er ekki án ábyrgðar. Eigi lög að þróast og dafna borgurunum
til verndar og framdráttar, verða allir þátttakendur í lagaframkvæmd
að axla ábyrgð á þeim vexti. Samfélagið og lögin standa og falla
með því hvernig við rækjum skyldur okkar. Lögin byggjast á þeirri
forsendu, sem er ekki síst siðferðileg forsenda, að bæði borgarar
og yfirvöld fylgi lögunum af bestu getu og leggi sitt af mörkum
til að efla eða að minnsta kosti viðhalda ríki réttarins, réttarríkinu.
Kröfurnar sem við gerum til okkar sjálfra og til annarra þátttakenda
í réttarframkvæmdinni eru því ekki aðeins lagalegar, heldur einnig
siðferðilegar. Í þessu felst ekki síst sú almenna og sjálfsagða krafa
að við gerum samborgurum okkar ekki sífelldlega upp ómálefna
legar hvatir, hvað þá illvilja. Ef hið kristilega kærleiksboðorð er
okkur of fjarlægt gætum við reynt að notast við vinsemd og velvilja
sem leiðarstef í umgengni og samræðu við aðra. Afvegaleiðsla,
útúrsnúningar og önnur vísvitandi notkun á rökvillum er engum
sæmandi, allra síst þeim sem eiga að heita gagnmenntaðir. Slík
framganga er raunar í andstöðu við þau gildi sem liggja stjórnskipan
okkar til grundvallar, svo sem réttlæti og jafnræði. Í hvert sinn sem
við tökum til máls stöndum við frammi fyrir vali milli sanninda og
ósanninda; milli góðgerðar og meingerðar.
Til lengdar getur óábyrg framganga í framangreindum efnum
orðið til þess að veikja bæði réttarríkið og samfélagsgerðina með
því að rýra traust og grafa undan hornsteinum og burðarstoðum.
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Réttar- og refsivörslukerfinu er ætlað að taka á og girða fyrir að brot
gegn þessari heild verði samfélaginu of þungbær. Það er þó algjört
grundvallaratriði í öllu þessu samhengi, að refsivarslan dugar ekki
ein og sér ef hvorki valdhafar né þegnar finna nægilega til ábyrgðar
sinnar eða afrækja skyldur sínar.
Nú er það líklega mála sannast, að allt tal um skyldur er úr takti
við kröfu nútímans um frelsi til orðs og athafna, enda virðist frelsi
einstaklingsins vera eitt af því fáa sem stjórnmálamenn okkar geta
sameinast um, hvar í flokki sem þeir standa. Við slíkar aðstæður
er ekki að undra þótt samfélagið hverfi í skuggann og hagkerfið
taki við, né heldur þótt umræðan leysist upp í frumeindir þar sem
hagfræðilegir mælikvarðar eru settir fram sem endanleg mælistika á
mannlega velsæld.
Undirritaður er meðvitaður um það að skírskotun til heildar-,
þjóðar- eða almannahags kann að vera viðkvæm í augum margra,
meðal annars með vísan til sögu alræðisríkja 20. aldar, þar sem lögum
var meðal annars beitt til að ná fram og rækta samfélagsgerð sem
ráðandi öflum þótti ákjósanleg eða eftirsóknarverð, en vanrækja,
kúga og jafnvel drepa það sem fór í bága við þá mynd. Í slíkum ríkjum
fá ekki „100 blóm að blómstra“, hvað sem hátíðlegum yfirlýsingum
ráðamanna kann að líða. Ótti við eina hættu má þó ekki verða til
þess að við hlaupum í blindri skelfingu fram af öðru hengiflugi. Hér
hef ég helst í huga það hyldýpi sem fólgið getur verið í sérhyggjunni.
Þótt frelsið sé mikilvægt að lögum er ekki síður mikilvægt að lög
verndi og rækti samstöðu og heild sem almennir borgarar geta
sameinast um. Af hinu síðastnefnda leiðir að þegar gamalgrónum
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hugmyndum, leiðbeiningum og skorðum er rutt úr vegi í nafni
sjálfræðis og haftalítils frelsis getur bæði ótti og óöryggi gert vart við
sig meðal almennings. Á slíkum ótta geta óvandaðir aðilar reynt að ala,
sjálfum sér til framdráttar. Í þessu ljósi ber okkur að ganga varlega um
þau rótgrónu gildi, þau menningarlegu viðmið, samtök og stofnanir
sem stutt hafa við þá uppbyggjandi og jákvæðu samfélagsþróun
sem orðið hefur hér á landi og á öðrum Norðurlöndum á
undanförnum áratugum. Áður en lagt er til atlögu við slíkar
undirstöður þarf að vera öruggt að sú vegferð endi ekki með því
að við fáum eitthvað enn verra í staðinn fyrir það sem rýmt var út.

II.
Stór hluti þessa tölublaðs Tímarits Lögréttu er helgaður umfjöllun
og viðtölum við íslenska dómara við alþjóðlega dómstóla. Vert er
að þakka Svölu Ísfeld Ólafsdóttur, dósent við lagadeild Háskólans í
Reykjavík, sérstaklega fyrir þann áhuga og eftirfylgni sem hún hefur
sýnt við undirbúning og úrvinnslu þess efnis sem hér um ræðir. Án
hennar framlags hefði þessu verðuga viðfangsefni ekki verið gerð
eins góð skil og raun ber vitni.
Um efni blaðsins að öðru leyti ber að geta sérstaklega um ávarp
forseta lagadeildar HR, dr. Ragnhildar Helgadóttur, þar sem litið
er um öxl í útgáfusögu ritsins og áhersla lögð á framlag íslenskra
lögfræðitímarita til faglegrar, fjölbreyttrar og lifandi umræðu um
lögfræði.
Hallgrímur Ásgeirsson, yfirlögfræðingur Landsbankans hf., birtir
hér á síðum blaðsins markverða grein um þau ákvæði laga nr.
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161/2002 sem fela í sér takmarkanir á heimildum fjármálafyrirtækja
til að eiga hluti í fyrirtækjum í óskyldum rekstri.
Þriðju greinina ritar Hafsteinn Þór Hauksson, lektor við lagadeild
Háskóla Íslands. Hann fjallar þar um endurskoðun stjórnarskrár
lýðveldisins nr. 33/1944 og telja má grein hans þýðingarmikið
framlag til áframhaldandi rökræðu um þetta mál.
Í fjórða lagi birtist hér grein eftir Hrafn Bragason, sem um tuttugu
ára skeið gegndi starfi dómara við Hæstarétt Íslands, nánar tiltekið
frá 1987 til 2007. Grein Hrafns má telja mikilvægt framlag í ljósi
þeirrar miklu endurnýjunar sem orðið hefur á skipan réttarins á
síðustu misserum.
Auk framangreinds birtir undirritaður yfirlitsgrein um tvo
meginstrauma á sviði laga og lögfræði sem fullyrða má að séu
undirliggjandi í flestum hinna stærstu lögfræðilegu ágreiningsmála
á hverjum tíma. Geti umfjöllun þessi orðið til þess að glæða áhuga
á sögu réttarins og bakgrunni hans yrði markmiðinu með birtingu
greinarinnar náð.

III.
Að lokum er rétt að nýta tækifærið til að þakka öllum þeim sem lagt
hafa hönd á plóg í því skyni að tryggja tímaritinu framhaldslíf í nýjum
búningi. Skal þar fyrst nefna eftirtalda lögfræðinga sem tóku að sér
setu í ritstjórn og hafa þar innt óeigingjarnt starf af hendi: Eirík Elís
Þorláksson, lektor við lagadeild HR, Svölu Ísfeld Ólafsdóttur, dósent
við sömu lagadeild, Sigríði Árnadóttur saksóknarfulltrúa og Stefán
Eiríksson, nýráðinn sviðsstjóra velferðarsviðs Reykjavíkurborgar.
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Af hálfu laganema hefur blaðinu verið fylgt hraustlega úr hlaði.
Þar ber sérstaklega að þakka útgáfustjóra tímaritsins, Sólveigu Erlu
Oddsdóttur, auk Diljár Helgadóttur, Helenu Svövu Jónsdóttur og
Helgu Lovísu Kemp Einarsdóttur. Allar hafa þær sýnt eljusemi og
dug við fjármögnun tímaritsins. Síðast en alls ekki síst ber að þakka
Þór Jónssyni, framkvæmdastjóra tímaritsins, fyrir þau áhugaverðu og
vönduðu viðtöl sem birtast hér á síðum blaðsins. Ekki er ólíklegt að
viðtölin verði söguleg heimild þegar fram líða stundir.
Arnar Þór Jónsson
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