
ÚLFLJÓTUR, TÍMARIT LAGANEMA

Almennt

Úlfljótur,  tímarit  laganema,  hefur  verið  gefið út  lengst  allra  tímarita  við  Háskóla Íslands. 
Fyrsta  tölublað  þess  leit  dagsins  ljós í  lok  febrúarmánaðar árið  1947. Frá  þeim tíma  hefur 
tímaritið verið gefið út  á hverju ári,  að undanskildu árinu 1951, og orðið efnismeira með 
hverju árinu sem líður.

Í Úlfljóti er að finna vandaðar greinar um íslenska sem og alþjóðlega lögfræði auk þess sem 
þar er að finna umfjöllun um það sem er efst á baugi í lögfræði hverju sinni. Þar eru m.a. 
reifaðir nýjustu dómar Hæstaréttar, fjallað um ný fræðirit á sviði lögfræði og greint frá helstu 
tíðindum  sem  berast  frá  Alþingi  svo  fátt  eitt  sé  nefnt.  Í  tímaritinu  eru  fluttar fregnir  af 
laganámi sem og hinu viðburðaríka starfi félagsstarfi Orators og 

Úlfljóts. Flestir höfundar eru lögfræðingar eða laganemar en auk þeirra hafa fjölmargir aðrir, 
sem láta sig lögvísindi varða, ritað greinar í Úlfljót.

Á hverju ári eru gefin út fjögur tölublöð. 

Ritstjóri fer með yfirumsjón og stjórn tímaritsins. Honum til aðstoðar er 5-10 manna ritnefnd 
auk tveggja framkvæmdastjóra og 1-3 starfsmenn á framkvæmdasviði. Til þess að koma til 
móts við allar akademískar og fræðilegar kröfur sem gerðar eru til birtingar fræðilegra greina 
leitar ritstjóri til sérfræðinga og fræðimanna á sviði lögfræðinnar til þess að ritrýna handrit og 
til ráðgjafar um efnisval. 

Úlfljótur, tímarit laganema, er til húsa í Lögberg, Háskóli Íslands, 101 Reykjavík.  

Verklagsreglur 
fyrir handritshöfunda

Handrit
Handrit  skulu  berast  ristjóra  Úlfljóts,  tímarits  laganema,  rafrænt  á  netfangið 
ulfljotur@ulfljotur.is.  Ef  svo ber  undir  er  einnig mögulegt  að skila  prentað  handrit  merkt 
„Ritstjóri Úlfljóts, tímarits laganema, Lögberg, Háskóli Íslands, 101 Rvk., – Handrit“. Hægt 
er að hafa samband fyrirfram við ristjóra Úlfljóts, tímarits laganema, sé óskað eftir frekari 
upplýsingar eða skýringar.
 
Handritshöfundar  skulu  reyna  að  fara  að  eftirfarandi  verklagsreglum  varðandi  frágang 
handrita. 
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Lengd
Ekki er gerð krafa um ákveðna lámarks- eða hámarkslengd handrita og mun ritstjórnin skoða 
allar innsendingar. Það skal þó haft til hliðsjónar að flest birt handrit eru um 20-45 bls. að 
lengd.  Handrit sem eru umfram 70 bls. verða einungis birt óbreytt ef ritstjórn og formaður 
ritrýninefndar telja aðstæður slíkar að ekki skuli reynt að takmarka blaðsíðutal frekar. 

Útdráttur

Með hverju handriti skal skila útdrætti, bæði á ensku sem og á íslensku.

Letur, leturstærð, fyrirsagnir o.fl. 

Spássía  ritgerðarinnar  skal  vera  2,5  cm,  jafnt  til  hliðar  sem  og  uppi  og  niðri.  Texti 
ritgerðarinnar (að undanskilinni forsíðu) skal  ritaður með letrinu Times New Roman. Um 
leturstærð og línubil texta gilda eftirfarandi reglur: 

a) Almennur texti í meginmáli skal ritaður með 12 punkta letri og einu og hálfu línubili. 

b) Inndreginn texti í meginmáli skal ritaður með 11 punkta letri og einu línubili. 

c) Texti neðanmálsgreina skal ritaður með 10 punkta letri og einu línubili. 

d) Texti heimildaskrár skal ritaður með 12 punkta letri og einu línubili. 

Um leturstærð og númer fyrirsagna/kaflaheita: 

a) Grunnfyrirsagnir skulu vera 14 punkta, feitletraðar og auðkenndar með númerum (1, 2, 3) 
en ekki bókstöfum. Ekki skal nota punkt á eftir fyrirsögnum, hvort sem um grunn-, milli- eða 
undirfyrirsagnir er að ræða. Þó skal nota spurningarmerki feli fyrirsögn í sér spurningu. 

b) Millifyrirsagnir skulu vera 12 punkta, feitletraðar og með númer á forminu 1.2, 2.4 o.s.frv. 

c) Undirfyrirsagnir skulu vera 12 punkta, skáletraðar og með númer á forminu 1.3.2, 2.5.4 
o.s.frv. 

Fyrstu málsgrein undir fyrirsögn skal ekki draga inn. Þær málsgreinar sem á eftir koma skal 
hins vegar draga inn um 0,63 cm. Þegar bein tilvitnun (eða e.t.v. dómareifun) er dregin inn í 
meginmáli skal hún dregin inn um 1,00 cm og línubil koma bæði á undan henni og eftir.

Handritshöfundar skulu hafa það hugfast að blaðsíðunúmer mun breytast við birtingu, enda 
fylgir Úlfljótur, tímarit laganema, blaðsíðunúmer með upphaf í 1. tbl. til 4. tbl. hvers árgangs. 
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Forsíða
Efst skal getið nafns höfundar og starfstitils,  einnig skal fylgja stutt  lýsing á starfsreynslu 
viðkomandi.  Geta  skal  fullt  heiti  ritgerðarinnar.  Fyrir  neðan heiti  ritgerðarinnar  skal  vera 
efnisyfirlit. Nota skal arabíska tölustafi (1, 2, 3...) en ekki rómverska (I, II, III...). Efnisyfirlitið 
skal ekki miðjað né skal vísað til blaðsíðunúmers. 

Tilvísun til heimilda
Við tilgreiningu heimilda, jafnt í neðanmálsgreinum sem og í heimildaskrá, skiptir úrslitamáli 
að geta alls efnis sem notað er og að fara efnislega rétt með heimildir. Orða má eftirfarandi 
tvær meginreglur sem höfundar mega ekki undir neinum kringumstæðum víkja frá: 

a) Geta verður heimilda í öllum þeim tilvikum þar sem efni er notað frá öðrum. 

b) Tilvitnunin verður að vera efnislega rétt, þ.e. gæta þarf þess að umfjöllun sem endar með 
tilvitnun endurspegli réttilega þá heimild sem vitnað er til. 

Beinar  tilvitnanir  í  meginmáli  verður  ætíð  að  auðkenna  með  gæsalöppum  (íslenskum 
gæsalöppum, þ.e. „“). 

Tilvísun í lög, reglur, dóma og aðrar úrlausnir 

Til laga skal vísa með þeim hætti að nefnt sé nafn laganna sem og númer. Valkvætt er hvort 
nafnið eða númerið komi á undan. Dæmi: Í lögum um þjónustukaup nr. 42/2000 kemur fram 
að... Í lögum nr. 84/2007 um opinber innkaup er mælt fyrir um... Þegar vísað er til lagagreina 
eða einstakra þátta þeirra skal nota eftirfarandi skammstafanir: 

a) Grein: gr. b) Málsgrein: mgr. c) Málsliður: málsl. d) Töluliður: tölul. 

Dæmi: Samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 5. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 getur...

Þegar það sem vísað er til er að finna í bókstafslið skal vísa til a-liðar, b-liðar o.s.frv. Líkt og í 
tilviki málsliða og töluliða kemur sú tilvísun á undan tilvísun í viðkomandi málsgrein/grein. 
Dæmi: Í b-lið 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 er mælt fyrir um... 

Í þeim tilvikum þar sem ritgerðin vísar ítrekað til tiltekinna laga er nemandanum heimilt að 
velja viðkomandi lögum tiltekna skammstöfun sem hann kynnir til leiks við fyrstu tilvísun og 
notar  svo  í  síðari  tilvísunum.  Dæmi:  skammstöfunina  eml.  þegar  hann  vísar  til  laga  um 
meðferð einkamála nr. 91/1991. („Hér eftir skammstöfuð eml.“). 
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Um tilvísanir  í  reglugerðir  og önnur stjórnvaldsfyrirmæli gilda sömu reglur og að framan 
greinir um lög. Dæmi: Samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 12. gr. reglugerðar um hávaða nr. 724/2008 
má... Í a-lið 3. gr. reglugerðar nr. 548/2008 um heilbrigðisskrár kemur fram...

Þegar  vísað  er  til  gerða  á  sviði  Evrópuréttar  skal  tilgreina  tegund  gerðarinnar 
(tilskipun/reglugerð) og síðan ártal og númer hennar, til samræmis við neðangreint dæmi: Í 
tilskipun 2003/33/EB er mælt fyrir um... Um tilvísanir til einstakra greina, málsgreina o.s.frv. 
gilda  sömu  reglur  og  um  lög.  Dæmi:  Samkvæmt  1.  tölul.  6.  mgr.  22.  gr.  reglugerðar 
2004/809/EB...

Tilvísanir til hæstaréttardóma skulu vera skáletraðar og með eftirfarandi hætti: 

1)  Ef  dómur  hefur  verið  birtur  í  dómasafni  en  ekki  á  vefsíðu  Hæstaréttar 
(http://www.haestirettur.is) . skal nota skammstöfunina Hrd., þá ártal dómsins, svo kommu og 
loks blaðsíðutal fyrstu síðu dómsins í dómasafni. Dæmi Hrd. 1998, bls. 444.

2) Ef dómur hefur verið birtur í dómasafni Hæstaréttar auk þess að hafa verið birtur á vefsíðu 
Hæstaréttar, en það eru dómar eftir 1. janúar 1999, skal einig geta númer málsins innan sviga. 
Dæmi: Hrd. 2000, bls. 1555 (13/2000)

3)  Ef  dómur  er  birtur  á  vefsíðu  Hæstaréttar  en  er  ekki  birtur  í  dómasafni  skal  getið 
dagsetningar dómsins og síðan málsnúmer innan sviga. Dæmi: Hrd. 1. mars 2007 (278/2006). 

Tilvísanir  til  héraðsdóma skulu  vera  skáletraðar.  Þær  skulu  hafa  að  geyma skammstöfun 
dómstólsins, dagsetningu dómsins og málsnúmer innan sviga til  samræmis við eftirfarandi 
dæmi: Hérd. Rvk. 14. júní 2004 (E-129/2004). Skammstafanir héraðsdómstólanna skulu vera 
með eftirfarandi hætti:  Hérd. Rvk.  (Héraðsdómur Reykjavíkur),  Hérd. Reykn.  (Héraðsdómur 
Reykjaness), Hérd. Vestl. (Héraðsdómur Vesturlands), Hérd. Vestfj. (Héraðsdómur Vestfjarða), 
Hérd.  Norðvest.  (Héraðsdómur  Norðurlands  vestra),  Hérd.  Norðeyst.  (Héraðsdómur 
Norðurlands  eystra),  Hérd.  Austl.  (Héraðsdómur  Austurlands),  Hérd.  Suðl.  (Héraðsdómur 
Suðurlands). 

Tilvísanir til álita umboðsmanns Alþingis skulu vera skáletraðar. Þær skulu hafa að geyma 
skammstöfunina UA, dagsetningu álitsins og málsnúmer til samræmis við eftirfarandi dæmi: 
UA 29. desember 2000 (2891/1999). 
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Tilvísanir til úrskurða og annarra úrlausna stjórnvalda skulu vera skáletraðar. Þær skulu hafa 
að geyma nafn úrlausnarinnar og stjórnvaldsins, dagsetningu úrlausnarinnar og málsnúmer til 
samræmis við eftirfarandi dæmi: Úrskurður kærunefndar útboðsmála 5. mars 2008 (1/2008).  
Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála 4. mars 2008 (11/2007). 

Tilvísanir  til  dóma  Mannréttindadómstóls  Evrópu  skulu  vera  skáletraðar.  Þar  skal  finna 
skammstöfunina MDE, nafn málsins, dagsetningu dómsins og málsnúmer. Dæmi:

 MDE, Þorgeir Þorgeirsson gegn Íslandi, 25. Júní 1992 (13778/88) eða  MDE, Nikula gegn 
Finnlandi, 21. Mars 2002 (31611/96). 

Mál Mannréttindanefndar Evrópu skulu fylgja samskonar tilvísun, en þá skammstöfuð sem 
MNE. 

Tilvísanir  til  dóma  dómstóls  EB  skulu  vera  skáletraðar.  Þær  skulu  hafa  að  geyma 
skammstöfunina EBD, málsnúmerið,  ártal  og blaðsíðu  dómsins í  European Court  Reports 
(ECR), til samræmis við eftirfarandi dæmi: EBD, mál C-321/97, ECR 1999, bls. I-3551. 

Tilvísanir  til  dóma  EFTA-dómstólsins  skulu  vera  með  sama  hætti,  nema  þar  skal 
skammstöfunin EFTAD notuð fyrir EFTA-dómstólinn og EFTACR fyrir EFTA Court Reports, 
til samræmis við eftirfarandi dæmi: EFTAD, mál E-01/7, EFTACR 1998, bls. 95. Í tilviki álita 
skulu samskonar tilvitnanir notaðar að undanskildu því að þá skal nota orðið álit í stað orðsins 
mál, sbr. eftirfarandi dæmi: EBD, álit 1/91, ECR 1991, bls. I-6079.

Tilvísanir til dóma, úrskurða og álita Alþjóðadómstólsins skulu vera skráletraðar. Þær skulu 
hafa að geyma skammstöfunina AD, nafn málsins, dagsetningu dóms/úrskurðar eða álits og 
upphafsblaðsíðu í ICJ Reports. Dæmi:  AD, Asylum Case, 20. Nóvember 1950, ICJ Reports  
1950, bls. 266. 

Tilvísanir til danskra og norskra dóma skulu vera með sambærilegum hætti og tilvísanir til 
eldri hæstaréttardóma, sbr. 2.4. Nota skal skammstöfunina UfR. fyrir Ugeskrift for Retsvæsen 
(Danmörk),  skammstöfunina  Rt.  fyrir  Norsk  Retstidende  (Noregur),  skammstöfunina  NJA 
fyrir sænska hæstaréttardóma og RÅ fyrir stjórnsýsludómstól Svíþjóðar, þá ártal dómsins, svo 
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kommu og loks blaðsíðutal fyrstu síðu dómsins í viðkomandi riti, sbr. eftirfarandi dæmi: UfR.  
2000, bls. 2064. Rt. 2007, bls. 1274. NJA 2002, bls. 1156. RÅ 2003, bls. 123.

Neðanmálsgreinar

Texti neðanmálsgreina skal ritaður með 10 punkta Times New Roman letri og einu línubili, 
sbr. 1.1. Texti þeirra skal hægrijafnaður. Um form einstakra neðanmálsgreina fer að öðru leyti 
eftir því til hvaða efnis er vísað, sbr. eftirfarandi reglur um einstakar tegundir heimilda.

Tilvísanir  til  efnis  sem  birt  hefur  verið  í  Alþingistíðindum  skulu  hafa  að  geyma 
skammstöfunina Alþt.,  ártal  viðkomandi bindis,  kommu, þá deild  Alþingistíðinda sem um 
ræðir (A-, B- eða C-deild), kommu og loks blaðsíðutal þess sem vísað er til, til samræmis við 
eftirfarandi dæmi: Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2098. 

Tilvísanir  í  þingskjöl  sem  ekki  hafa  birst  í  Alþingistíðindum  skulu  hafa  að  geyma 
skammstöfunina  þskj.,  númer  þingskjalsins,  kommu,  númer  viðkomandi  löggjafarþings, 
skammstöfunina lögþ., ártal löggjafarþingsins, kommu, blaðsíðutal þingskjalsins sem vísað er 
til (á pdf-forminu á Alþingisvefnum, (http://www.althingi.is), og loks tilgreiningu innan sviga 
á því að efnið hafi ekki enn birst í Alþingistíðindum, til samræmis við eftirfarandi dæmi: Þskj. 
603, 135. lögþ. 2007-08, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 

Tilvísanir í ræður sem ekki hafa birst í Alþingistíðindum skulu hafa að geyma skammstöfun 
viðkomandi þingmanns/ráðherra samkvæmt Alþingisvefnum, kommu, dagsetningu ræðunnar, 
hvenær hún hófst og loks tilgreiningu á því að efnið hafi ekki enn birst í Alþingistíðindum, til 
samræmis við eftirfarandi dæmi: ISG, 28. febrúar 2008, ræða hófst kl. 11:08 (enn óbirt í B-
deild Alþt.) 

Tilvísanir til bóka skulu hafa að geyma nafn höfundar, tvípunkt, skáletraðan titil bókarinnar, 
kommu, og loks blaðsíðutal þess sem vísað er, til samræmis við eftirfarandi dæmi: Viðar Már 
Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 45. Ekki skal tilgreina undirtitla bóka í neðanmálsgreinum, 
en geta skal þeirra í heimildaskrá. 

Tilvísunum til erlendra bóka skal haga með sama hætti. Við tilgreiningu nafna höfunda skal 
eiginnafn  koma  fyrst  og  síðan  ættarnafn  (ekki  ættarnafn  fyrst),  sbr.  eftirfarandi  dæmi: 
Bernhard  Gomard:  Selskabsretten,  bls.  142.  Séu  höfundar  tveir  eða  þrír  skal  geta  þeirra 
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beggja/allra, en séu þeir fleiri en þrír skal geta þess sem fyrstur er tilgreindur á bókinni og 
síðan  skammstöfunarinnar  o.fl.,  sbr.  eftirfarandi  dæmi:  Áslaug  Árnadóttir,  Stefán  Már 
Stefánsson og Þorgeir Örlygsson: Kauparéttur, bls. 24. 

Tilvísanir  til  greina  í  fagtímaritum  (t.d.  í  Úlfljóti/Tímariti  lögfræðinga)  sem  og  til 
greina/bókarkafla í safnritum (t.d. í afmælisritum/ráðstefnuritum) skulu hafa að geyma nafn 
höfundar,  tvípunkt,  titil  greinarinnar í  gæsalöppum, kommu, og loks blaðsíðutal  þess sem 
vísað er til, í samræmi við eftirfarandi dæmi: Björg Thorarensen: „Áhrif meðalhófsreglu við 
skýringu stjórnarskrárákvæða“, bls. 52. Tilvísunum til erlendra tímarits- og safnritsgreina skal 
haga með sama hætti.  Við tilgreiningu nafna höfunda skal  eiginnafn koma fyrst  og síðan 
ættarnafn  (ekki  ættarnafn  fyrst).  Séu  höfundar  tveir  eða  fleiri  gilda  sömu  reglur  um 
tilgreiningu þeirra og í tilviki bóka. 

Tilvísanir til opinberra skýrslna, greinargerða og annars ámóta efnis (innlends sem erlends) 
skulu hafa að geyma skáletrað nafn skýrslunnar, kommu og blaðsíðutal þess sem vísað er til, í 
samræmi við eftirfarandi dæmi: Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 62.

Tilvísunum til greina tiltekinna höfunda í dagblöðum skal haga með sama hætti og greinir í 
3.4, sbr. eftirfarandi dæmi: Páll Sigurðsson: „Hljóðritanir talaðs máls“, bls. 59. Tilvísanir til 
frétta í dagblöðum, eða annarra dagblaðsgreina sem enginn höfundur er skráður að, skulu hafa 
að  geyma  titil  greinarinnar  í  gæsalöppum,  kommu,  og  loks  blaðsíðutal  greinarinnar,  í 
samræmi við eftirfarandi dæmi: „Gjöldin ólögmæt án samnings“, bls. 22. 

Almennt skal ekki vísa til vefsíðna nema þegar viðkomandi efni hefur ekki komið út á prenti. 
Þegar vísað er til greina tiltekinna höfunda á vefsíðum skal haga tilvísuninni með samskonar 
hætti  og  greinir  í  3.6,  að  frátöldu  því  að  í  stað  blaðsíðutals  kemur  viðeigandi  vefslóð,  í 
samræmi við eftirfarandi  dæmi:  Björn  Bjarnason:  „Lögbundin stjórnsýsla  og nektardans“, 
http://www.bjorn.is. Þegar vísað er til frétta á vefsíðum, eða annars efnis þar sem höfundar er 
ekki  getið,  skal  haga  tilvísuninni  með  sama  hætti  og  greinir  í  3.6  um samskonar  efni  í 
dagblöðum, að frátöldu því að í stað blaðsíðutals kemur viðeigandi vefslóð, í samræmi við 
eftirfarandi dæmi: „Grunur um brot á útlendingalögum“, http://www.visir.is. 

Almenn tilvísun til vefsíðu skal vera með þeim hætti að fyrst sé vísað til þess hver heldur úti 
umræddri vefsíðu (þ.e. um vefsíðu hvaða aðila sé að ræða). Því næst komi komma og þá 
vefslóðin,  í  samræmi  við  eftirfarandi  dæmi:  Vefsíða  Samkeppniseftirlitsins, 
http://www.samkeppni.is.  Sé  slóð  tilvitnaðrar  vefsíðu  lengri  en  35  tákn í  heild  sinni  skal 
höfundur leitast við að stytta vefslóðina, þó þannig að nægilega sé ljóst hvar og hvernig megi 

7



nálgast viðkomandi efni. Ritstjórn Úlfljóts, tímarits laganema, mun ekki heimila tilvísanir til 
vefslóðarinnar Wikipedia. 

Ritrýnireglur

Öll handrit sem berast sem fræðilegar greinar munu hljóta ritrýni hjá ritrýninefnd Úlfljóts, 
tímarits laganema. Slíkar greinar munu verða merktar með neðanmálsgrein á forsíðu þar sem 
kemur fram að viðkomandi grein hafi staðist kröfur ritrýninefndar Úlfljóts, tímarits laganema.

Markmið og ástæða ritrýni er tvíþætt, í fyrsta lagi er um að ræða þjónusta tímaritsins til handa 
handritshöfundi með það að markmiði að bæta handritið fyrir birtingu, í síðara lagi að tryggja 
fræðilegan grundvöll  og  styrk  tímaritsins.  Ritrýnendur  eru  sérfæðingar  og  fræðimenn við 
lagadeild  Háskóla  Íslands.  Heimild  ritstjóra  til  þess  að  leita  aðstoðar  sérfræðinga  og 
fræðimanna til ritrýnis er að finna í 32. gr. laga Orators, félags laganema. 

Nafnleynd við ritrýni er tryggð af ritstjóra og formanni ritrýninefndarinnar. 

Við ritrýni eru gerðar akademískar rannsóknarkröfur á háskólastigi. Þar er hugað að: 
- Frumleika og framlag til þekkingar innan lögfræðinnar
- Nákvæmni og skýrleiki fræðilegrar umfjöllunar í samræmi við viðurkenndar aðferðir
- Vísindalegt gildi, þá með hliðsjón af framsetningu nýrra hugmynda og þekkingar á 

sviði lögfræðinnar og þá sérstaklega innan íslenskrar lögfræði

Val á ritrýni er í höndum formanns ritrýninefndarinnar og ritstjóra Úlfljóts, tímarits laganema, 
en ritrýnir skal valinn á grundvelli þekkingar, sbr. 32. gr. laga Orators, félags laganema.

Ritrýnir ber að yfirfara fræðilegt innihald handritsins. Slík ritrýni skal vera í samræmi við 
ofangreind markmið auk þess að vera skýr og berorða svo að handritshöfundur geti komið til 
móts við athugasemdir og betrumbætt handrit sitt. 

Ritrýnir skal skila ritrýni skriflega, með athugasemdum og tillögum. Séu ágallar á handriti 
slíkir að ritrýnir telji handritið ekki hæft til birtingar án gagngerar endurbóta skal slíkt einnig 
sérstaklega tekið fram í erindi til ritstjóra og formanns ritrýninefndar. 

Sé handrit vel hæft til birtingar án breytinga er ritrýnir þó hvatur til þess að koma að tillögum 
að breytingum eða viðbótum sem styrkja myndi handritið.   

Formaður ritrýninefndar skal einnig ritrýna allar greinar. 

Athugasemdir ritrýnis skal komið til handritshöfundar sem fyrst án breytingar.  

Komi upp fræðilegur ágreiningur skal ritstjóri hafa heimild til þess að leita að áliti annars 
ritrýnis. Að lokinni annars ritrýnis skal ritstjóri, með aðstoð formanns ritrýninefndar, skera úr 
um hvort handrit skuli birt. 
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Við almenna ritrýni og yfirferð mun handrit einnig hljóta skoðun hvað varðar framsetningu 
efnis, líkt og um getur í verklagsreglum. Einnig mun handritið hljóta yfirferð með hliðsjón af 
málfari og almennri stafsetningu. Séu gerðar miklar athugasemdir við málfar og framsetningu 
svo að ljóst þykir að framsetning efnis breyttist umtalsvert frá fyrirætlun handritshöfundar 
skal ritstjóri tilkynna handritshöfundi um og honum gefið tækifæri á að koma til móts við 
slíkar athugasemdir.  Séu breytingar smávægilegar mun ritnefnd framkvæma breytingar og 
lagfæringar sem þurfa þykir.  

Lögberg, 26. október 2010

f.h. Úlfljóts, tímarits laganema

William Freyr Huntingdon-Williams
ritstjóri 64. árg. Úlfljóts, tímarits laganema
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