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Leiðbeinandi

Brynja Rún Brynjólfsdóttir

Nálgunarbann og brottvísun af heimili
með hliðsjón af kynbundnu ofbeldi í
nánum samböndum

Restraining order and eviction in terms
of gender-based violence in intimate
relationships

Brynhildur G. Flóvenz

Brynjólfur Sigurðsson

Selection of tenders in public
Val tilboða í opinberum innkaupum:
procurement: Overview of rules and
Yfirlit reglna og sjónarmiða í útboðum og
caonsiderations in award procedures
rammasamningum
and framework agreements

Fjölnir Daði Georgsson

Kjarasamningar: Aðild að
kjarasamningum á íslenskum
vinnumarkaði og rétturinn til
lágmarkslauna samkvæmt þeim

Daníel Isebarn Ágústsson

Overview of rules and considerations in
Trausti Fannar Valsson
award procedures and framework
agreements

Reverse discrimination in Iceland on the
Öfug mismunun á Íslandi á grundvelli EESbasis of the EEA Agreement:
Maria Elvira Mendez Pinedo
Helga Rut Arnarsdóttir
samningsins: Með áherslu á rétt til
Emphasizing the right to family
fjölskyldusameiningar
reunification
Lagaumhverfi fjármálafyrirtækja frá
sjónarhorni skaðabótaréttar: Með
The Legal Environment of Financial
Friðrik Árni Friðriksson Hirst
Hjörleifur Guðjónsson Bergmann
hliðsjón af þróun þess í takt við
Institutions
alþjóðaskuldbindingar
Misnotkun félagaformsins: Lögfest og
Abuse of the corporate form: Legal and
Hrafn H. Dungal
samningsbundin úrræði gagnvart
contractual resources against phoenix Friðrik Árni Friðriksson Hirst
kennitöluflakki
activity
Kolbrún Arna Villadsen

Endurákvörðun tekjuskatts- og
virðisaukaskattskröfu til hækkunar

Reassessment of income tax and VAT

Kristinn Ingi Jónsson

Heimild útgefenda til þess að fresta
birtingu innherjaupplýsinga

Delay of Disclosure of Inside Information Friðrik Ársælsson

Kristinn Már Reynisson
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Magnea Jónína Ólafs

Lagaumhverfi ferðaþjónustunnar á
Íslandi með tilliti til leyfis- og
tryggingaskyldu: Bótaskylda vegna tjóns
eða rekstrarstöðvunar/gjaldþrots

The legal environment of the tourism
industry in Iceland with regard to
licensing requirements and insurance
obligations

Tómas Hrafn Sveinsson

Ragnheiður Kr Finnbogadóttir

The Route to Iceland: Procedure for
Leiðin til Íslands: Málsmeðferð umsókna
Applications for International Protection Anna Tryggvadóttir
um alþjóðlega vernd með áherslu á
Pétur Dam Leifsson
with Emphasis on the Applications of
umsóknir barna
Children

Sigurbjörn Bernharð Edvardsson

Réttarheimspeki, óskráð forsenda
hverrar einustu dómsúrlausnar: Fjallað
um ólíkar lagakenningar með áherslu á
kenningar H.L.A. Harts og R. Dworkins

Sigurður Páll Guttormsson

Að bera nafn með rentu: Hugtakið
raunverulegt eignarhald í frumvarpi til
The Role of Beneficial Ownership in
laga um breytingu á CFC-reglum laga nr. Proposed CFC Legislation
90/2003 um tekjuskatt

Stefán Snær Stefánsson

Gender recognition of transgender and
Kynrænt sjálfræði trans og intersex fólks: intersex people: Personal autonomy,
Um sjálfsforræði, kynvitund og réttinn til gender identity and the right to respect
Björg Thorarensen
friðhelgi einkalífs samkvæmt 8. gr.
for private life according to Article 8 of
Mannréttindasáttmála Evrópu
the European Convention on Human
Rights

Jurisprudence, a silent prologue to any
decision at law: A discussion on different
Hafsteinn Þór Hauksson
legal theories with an emphasis on the
writings of H.L.A. Hart and R. Dworkin

Jón Elvar Guðmundsson
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Unnur Sif Hjartardóttir

Friðhelgi einkalífs barna í
nútímasamfélagi: Persónuupplýsingar
barna og markaðssetning áhrifavalda á
samfélagsmiðlum

Children's right of privacy in modern
society: Children's data and influencers
marketing on social media

Alma Tryggvadóttir
Björg Thorarensen

