Tímarit Lögréttu 10 ára
Kveðja frá Lagadeild HR
Það eru 10 ár síðan Tímarit Lögréttu kom út í fyrsta sinn,
að frumkvæði og undir ritstjórn nemenda við lagadeild
Háskólans í Reykjavík. Frá upphafi var markmiðið að
tímaritið yrði vettvangur fræðiumræðu og virt sem slíkt.
Tímaritið bætti við hóp lagatímarita, en fyrir komu út
Tímarit lögfræðinga og Úlfljótur. Fyrsta árið kom út eitt
tölublað, næstu ár tvö, þá þrjú, en frá 2010 hefur þeim
fækkað aftur. Þetta er í samræmi við reynsluna af blaða
útgáfu á sviði lögfræði, en áður en Tímarit lögfræðinga
tók að koma út hafði verið reynt að gefa út tímarit á
sviðinu en þau ekki enst nema örfá ár.
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aganemarnir, nú útskrifaðir lögfræðingar, sem komu tímaritinu á fót eiga miklar þakkir skildar. Þeir lögðu sitt af mörkum
til að efla fræðivinnu nema og vitund þeirra um það hvað
í fræðastarfi felst. En þeir sýndu líka í verki að nýstofnuð lagadeild
HR ætlaði að taka sér stöðu í íslensku fræðasamfélagi og gera allt
sem hægt væri til að sinna henni vel. Það er líka ástæða til að þakka
öllu því fólki sem skrifað hefur í tímaritið gegnum tíðina. Sú góðvild
og virðing, sem nýlegu blaði var sýnd fyrstu árin – og er enn sýnd –
skiptir miklu. Og loks er ástæða til að þakka þeim sem nú taka við
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ritstjórn blaðsins, en í góðri samvinnu lagadeildar HR og Lögréttu
– félags laganema við HR var ákveðið að fagleg ritstjórn blaðsins
yrði nú í höndum útskrifaðra lögfræðinga.
Allir þeir, sem hér hafa verið nefndir eða hafa með öðrum hætti
lagt sitt lóð á vogarskálar tímaritsins hafa gert það af áhuga á því að
fræðimennska í lögfræði og fagleg umræða fái að dafna. Það byggir
á þeirri skoðun að það sé ómetanlegt lítilli þjóð, sem þó heldur
uppi heilu réttarkerfi og heilu ríki með tilheyrandi stofnunum, að
á móðurmáli hennar fari fram fagleg og frískleg fræðiumræða um
lögfræði. Það þarf að ræða lögfræðiatriði sem skipta máli. Og það
þarf að hafa mismunandi vettvanga til þess: Þverfaglega en sviðsbundna, eins og t.d. Stjórnmál og stjórnsýslu, eða almennari. Sama
hugsun um fagmennsku og fjölbreytileika í fræðilegri umræðu,
kennslu og aðferðafræði liggur að baki starfsemi lagadeildar
Háskólans í Reykjavík. Hugmyndin um það, að lögfræði sé ekki
eintóna og óbreytileg, heldur margvísleg, bæði hvað snertir
viðfangsefni, aðferðafræði og tengsl við aðrar greinar, og leiðir til
að miðla henni. Þennan fjölbreytileika hefur deildin fyrir sitt leyti
leitast við að sýna í námsframboði. Reynt er að nýta nýjar leiðir við
miðlun þekkingar. Í meistaranámi er, til viðbótar við hefðbundin
lögfræðifög boðið upp á þverfagleg valnámskeið og nemar með
aðra grunngráðu en lögfræði geta sótt meistaranám við lagadeild
ina. Í grunnnámi er frá síðasta hausti í boði námsbraut í lögfræði
með viðskiptafræði sem aukagrein, til viðbótar við hina hefðbundnu
námsleið til BA gráðu í lögfræði, en í áskilnaði laga um lögmenn
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um fullnaðarnám í lögfræði felst að nemar geta nýtt allt að fimmt
ungi fimm ára náms síns í annað en lögfræðigreinar. En þrátt fyrir
hugmyndina um margbreytileika fagsins hefur lögfræðin og það
gildir sérstaklega um fræðiskrif í henni haft tilhneigingu til að vera
hefðbundin. Það er ekki slæmt.
Á þessum tímamótum, er ég fyrir hönd lagadeildar HR óska
Tímariti Lögréttu alls hins besta er einnig ástæða til að óska þess að
tímaritinu, rétt eins og deildinni, takist að halda uppi hugsjóninni
um faglega, fjölbreytta og lifandi fræðiumræðu í lögfræði.
Dr. Ragnhildur Helgadóttir
forseti lagadeildar Háskólans í Reykjavík
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