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Skrá yfir ritstörf, fyrirlestra o.fl.
1. Bækur
•Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar – fimm ritgerðir í almennri lögfræði og
réttarheimspeki, Reykjavík 2003.
•Handbók um opinber innkaup, Reykjavík 2004. Endurútgefin uppfærð og endurskoðuð
2008. Ritstjóri og höfundur ásamt Guðmundi I. Guðmundssyni og Elísabetu Júlíusdóttur.
•Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska Efnahagssvæðisins – Megindrættir (ásamt
Sigurði Líndal), Reykjavík 2011.
•Kaflar í réttarheimspeki (ásamt Hafsteini Þór Haukssyni), Reykjavík 2014.
2. Tímaritsgreinar og bókarkaflar
•„Njóta aflaheimildir stjórnskipulegrar eignarréttarverndar sem atvinnuréttindi?”. Úlfljótur
(rökstólar) 1995, 2. tbl., bls. 198 o.áfr.
•„Constitutional Protection of Transferable Fishing Quotas”. Property Rights in the Fishing
Industry (Guðrún Pétursdóttir ritstýrði), Sjávarútvegsstofnun 1997, bls. 57 o.áfr.
•„Um stjórnskipulega eignaréttarvernd aflaheimilda”. Úlfljótur 1997, 3. tbl., bls. 587 o.áfr.
•„Um hina einu lögfræðilegu réttu niðurstöðu”. Úlfljótur 1999, 1. tbl., bls. 87 o.áfr.
•„Óleyst álitaefni og fræðileg vonbrigði”. Úlfljótur 2000 (rökstólar), 4. tbl., bls. 642 o.áfr.
•„Grunnreglur stjórnsýsluréttar og siðferði”. Tímarit lögfræðinga 2001, 2. hefti, bls. 107
o.áfr.
•„Um lögtækni”. Líndæla, Reykjavík 2001, bls. 511 o.áfr.
•„Um stjórnskipulega vernd fiskveiðiréttar krókabáta”, Úlfljótur 2001, 3. tbl., bls. 367 o.áfr.
•„Ber manni siðferðileg skylda til að fara að lögum?”. Úlfljótur 2002, 1. tbl., bls. 118 o.áfr.
•„Fordæmi Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins – Nokkur orð um dóm Hæstaréttar 25. október
2001”. Úlfljótur 2002, 2. tbl., bls. 191 o.áfr.
•„Hvenær kallar ný tækni á breyttar reglur? Nokkur lagapólitísk álitaefni um rafræna meðferð
stjórnsýslumála”. Rannsóknir í félagsvísindum IV (ráðstefnurit félagsvísindaþings),
Reykjavík 2003, bls. 121 o.áfr.
•„Íslensk fiskveiðistjórn og réttur eigenda sjávarjarða til fiskveiða”. Lögberg – Rit
Lagastofnunar Háskóla Íslands, Reykjavík 2003, bls. 683 o.áfr.
•„Hvers vegna eruð þið alltaf að þessu þrasi?“. Tímarit Lögréttu 2005, 1. hefti, bls. 9 o.áfr.
•„Túlkun laga og vilji löggjafans“. Rannsóknir í félagssvísindum VI (ráðstefnurit
félagsvísindaþings), Reykjavík 2005, bls. 353 o.áfr.
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•„The Use of Experts in Icelandic Law of Procedure“. Scandinavian Studies in Law, 51 árg.
(2006), bls. 383 o.áfr.
•„Er þörf á lagasetningu um aðild hins opinbera að dómsmálum?“. Úlfljótur 2005, 3. tbl., bls.
527 o.áfr.
•„Complaints and Remedies in Public Procurement: The Icelandic Model“. EU´s
Udbusregler, Jurist- Ökonomsforbundets Forlag 2006, bls. 147 o.áfr.
•„Er þörf á á breytingum á reglum um sérfróða meðdómsmenn?“. Guðrúnarbók – Afmælisrit
Guðrúnar Erlendsdóttur, Reykjavík 2006, bls. 447 o.áfr.
•„Er draugur í dómsalnum? – Um vilja löggjafans sem lögskýringasjónarmið“. Úlfljótur –
Afmælisrit 2009, 3. tbl., bls. 733 o.áfr.
•„Málskot ákvarðana um að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins frá sjónarhóli EESréttar”. Úlfljótur 2009, 1. tbl., bls. 5 o.áfr.
•„Experts on the Bench - Reflections on Pragmatic Solutions from Up-North”. Civil Justice
Quarterly 2009, 2. tbl., bls. 261 o.áfr.
•„Hversu ráðgefandi eru ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins? – Hugleiðingar um boðvald
ráðgefandi álita”. Afmælisrit Björns Þ. Guðmundssonar, Reykjavík 2009, bls. 317 o.áfr.
•„On the Authority of Advisory Opinions – Reflections on the Functions and the Normativity
of Advisory Opinions of the EFTA Court”. Europarättslig tidskrift, 13. árg. 2010, 3. tbl., bls.
528 o.áfr.
•„La Cour AELE – Organisation, fonctionnement et procédure”. JurisClasseur Fasc. 4000,
15. júlí 2011 (rafræn útgáfa). Birt endurskoðað árið 2014.
•„Judicial Homogeneity in the European Economic Area [...]”. Nordic Journal of
International Law 80 (2011) 507 o.áfr.
•„Procedural Homogeneity v. Inconsistency of European Courts [...]‟. Political Institutions:
Legislatures eJournal, Vol. 6, No 46: Sep. 13, 2012 (rafræn útgáfa).
•„Klassískur vildarréttur - valdboðskenningin um lögin‟. Úlfljótur 2012, 2. tbl., bls. 191 o.áfr.
•„Stjórnskipulega staða þjóðaréttar að íslenskum lögum – Er þörf á sérstöku
stjórnarskrárákvæði?‟. Lögfræðingur 2012, 1. tbl., bls. 49 o.áfr.
•„State Liability in EEA Law: Towards Parallelism or Homogeneity?‟ (ásamt Ólafi Ísberg
Hannessyni). European Law Review, 2. tbl. 2013, bls. 167 o.áfr.
•„Skilyrðið um „alvarleika brots“ samkvæmt skaðabótareglu EES-samningsins‟. Afmælisrit
Viðar Más Matthíassonar, Reykjavík 2014, bls. 483 o.áfr.
•„Stefnumótun og útfærsla – hugleiðingar um samleik Alþingis og Stjórnarráðs Íslands við
undirbúning löggjafar‟. Afmælisrit Páls Sigurðssonar, Reykjavík 2014, bls. 531 o.áfr.
•„Forseti lætur ráðherra framkvæma vald sitt“. Árbók lagadeildar Háskólans á Akureyri
2014, bls. 142 o.áfr.
• „Efficient Judicial Protection“. The EEA and the EFTA Court - Decentred Integration. Hart
Publishing 2014, bls. 117 o.áfr.
•„Sakkyndiges rolle i sivilprosessen“. Ráðstefnurit Norræna lögfræðingamótsins 2014, bls.
293 o.áfr.
•„The Authority of the EFTA Court“. The Fundamental Principles of EEA Law (ritst. Carl
Baudenbacher), Springer 2014, bls. 139 o.áfr.
•„Icelandic Courts“. The Handbook of EEA Law (ritstj. Carl Baudenbacher), Springer 2014,
bls. 277 o.áfr.
•„Frumvarp stjórnlagaráðs 2011 til nýrrar stjórnarskrár“. Úlfljótur 2017, 1. tbl., bls. 115 o.áfr.
•„Er þörf á stjórnarskrárákvæði um stöðu þjóðaréttar?“. Fullveldi í 99 ár - Safn ritgerða til
heiðurs dr. Davíð Þór Björgvinssyni, Reykjavík 2017, bls. 143 o.áfr.
•„Fullveldishugtakið í íslenskum rétti frá 1918 til samtímans“. Frjálst og fullvalda ríki –
Ísland 1918-2018 (ritstj. Guðmundur Jónsson), Reykjavík 2018, bls. 175 o.áfr.
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•„The 2011 Proposal for a New Constitution – Analysis and Critical Comments“ í ritinu
Icelandic Constitutional Reform – People, Processes, Politics (ritstj. Ágúst Þór Árnason og
Christine Duprée), Routledge, bls. 151 o.áfr.
•„Utanréttarvottorð og sérfræðivitni sem sérfræðileg sönnunargögn” í ritinu Hæstiréttur
Íslands og Háskóli Íslands – Rit til heiðurs Hæstarétti 100 ára (ritstj. Kristín
Benediktsdóttir), Reykjavík 2020, bls. 33 o.áfr.
3. Birtar úttektir og skýrslur
•Rafræn viðskipti, umfjöllun um íslensk lög. Rit I-99 í ritröð iðnaðar- og
viðskiptaráðuneytisins, Reykjavík 1999. Höfundur ásamt Gunnari Thoroddsen.
•Skýrsla forsætisráðherra um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit með starfsemi þeirra og
viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu, lögð fyrir Alþingi á 125. löggjafarþingi 1999-2000
(þskj. 376 – 275. mál) gefin út af forsætisráðuneytið í febrúar 2000 undir heitinu
Starfsskilyrði stjórnvalda. Höfundur kafla 2.13, „Almennar efnisreglur stjórnsýsluréttar“ og
siðferði.
•Heimildir íslenska ríksins til að takmarka innflutning á kjöti og kjötvöru til verndar lífi og
heilsu manna eða dýra. Álitsgerð unnin fyrir landbúnaðarráðuneytið nóvember 2000 ásamt
Eríki Tómassyni prófessor. Birt á vef landbúnaðarráðuneytisins.
•Um stjórnskipulega vernd fiksveiðiréttar sjávarjarða. Álitsgerð unnin fyrir nefnd um
endurskoðun laga um stjórn fiskveiða september 2001. Birt á vef sjávarútvegsráðuneytisins.
•Skýrsla nefndar forsætisráðherra um rafræna stjórnsýslu. Höfundur ásamt Páli Hreinssyni
og Kristjáni Andra Stefánssyni. Gefin út af forsætisráðuneytinu undir heitinu Lög um rafræna
stjórnsýslu ásamt greinargerð í nóvember 2003.
•Skýrsla verkefnisstjórnar um nýskipan lögreglumála. Meðhöfundur ásamt Stefáni Eiríkssyni
og Ragnheiði Ríkharðsdóttur. Gefin út af dóms- og kirkjumálaráðuneytið í janúar 2005.
•„Hugmyndir að breytingum á stjórnarskrá“. IV. þáttur í Skýrslu stjórnlaganefndar, 1. bindi,
bls. 57-215. Meðhöfundur. Gefið út af stjórnlaganefnd í febrúar 2011.
•„Úttekt á lögfræðilegum álitaefnum stjórnarskrárákvæðis um auðlindir“. Fylgiskjal með
Skýrslu stjórnlaganefndar (1. bindi), bls. 225-249. Gefið út af stjórnlaganefnd í febrúar 2011.
•Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir til innleiðingar tiltekinna nýrra EES-gerða um
fjármálaeftirlit. Unnin fyrir fjármála- og utanríkisráðuneytið 2016 og lögð fram sem
fylgiskjal XI með tillögu til þingsályktunar á 145. löggjafarþingi (þskj. 1109 – 681. mál).
•Álitsgerð um stjórnskipuleg álitamál vegna innleiðingar 7., 8. og 9. gr. reglugerðar
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 713/2009 frá 13. júlí 2009 um að koma á fót
Samstarfsstofnun eftirlitsaðila á orkumarkaði (ACER). Unnin fyrir utanríkisráðuneytið 2019
og birt sem fylgiskjal XII með tillögu til þingsályktunar á 149. löggjafarþingi (þskj. 1237 –
777. mál).
4. Lagafrumvörp
•Frumvarp til laga um opinber innkaup, 126. lögjafarþing, þskj. 1048 – 670. mál. Samþykkt
sem lög nr. 94/2001.
•Frumvarp til laga um breytingu á stjórnsýslulögum (rafræn meðferð stjórnsýslumála), 128.
löggjafarþing, þskj. 384 – 348 mál. Höfundur ásamt Páli Hreinssyni og Kristjáni Andra
Stefánssyni. Samþykkt sem lög nr. 51/2003.
•Frumvarp til laga um Stjórnartíðindi og Lögbirtingablað, 130. löggjafarþing, þskj. 1478 –
960 mál. Höfundur ásamt Benedikt Bogasyni. Samþykkt sem lög nr. 15/2005.
•Frumvarp til laga um opinber innkaup, 133. löggjararþing, þskj. 287 – 277. mál. Samþykkt
sem lög nr. 84/2007 um opinber innkaup.
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•Frumvarp til breytinga á lögum um opinber innkaup (innleiðing tilskipunar Evrópuþingsins
og ráðsins nr. 2007/66/EB o.fl). 145. löggjafarþing, þskj. 1093 – 665. mál. Samþykkt sem lög
nr. 58/2013.
•Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr.
33/1944 (forseti Íslands, ríkisstjórn, verkefni framkvæmdarvalds o.fl.). Frumvarpið var lagt
fram sem hluti frumvarps sem tók einnig til umhverfisverndar, auðlinda náttúru Íslands og
íslenskrar tungu á 151. löggjafarþingi, þskj. 787 – 466. mál.
5. Helstu greinar í dagblöðum og vikuritum
•„Um sameign þjóðarinnar”. DV 13. mars 1996.
•„Dómur Hæstaréttar í máli Valdimars Jóhannessonar: Upphaf eða endalok kvótakerfisins?”.
DV 9. desember 1998.
•„Rafræn viðskipti í evrópsku samrunaferli”. Viðskiptablaðið 31. mars 1999.
•„Stækkun ESB og framtíð EES“. Morgunblaðið 18. mars 2003.
•„Hefur stjórnarskráin brugðist?”. Fréttablaðið 25. febrúar 2009.
•„Er umræðunni [um stjórnarskrárbreytingar] lokið?”. Fréttablaðið 30. apríl 2009.
•„Er þjóðareign ríkiseign?“. Fréttablaðið 16. mars 2007.
•„Forklare [foreleggelser til EFTA-domstolen], ikke avskrekke“. Aftenposten 7. apríl 2011.
•„Þjóðþingræði eða valddreifing?‟. Fréttablaðið 18. júní 2011.
•„Er þörf á stjórnarskrárákvæði um stöðu þjóðaréttar?“. Fréttablaðið 2. desember 2012.
•„Forseti án aðhalds og ábyrgðar?“. Fréttablaðið 15. nóvember 2011.
•„Valkostur í stjórnarskrármálinu“. Fréttablaðið 30. ágúst 2012.
•„Um leppshlutverk forsetans“. Fréttablaðið 16. maí 2012.
•„Óvissuferð heldur áfram“. Fréttablaðið 25. október 2012.
•„Þjóðareign og ríkiseign í tillögum stjórnlagaráðs“. Fréttablaðið 28. mars 2012.
•„Getur forseti vikið ráðherra frá?“. Fréttablaðið 17. júlí 2012.
•„Athugasemdir við frumvarp stjórnlagaráðs“. Fréttablaðið 24. október 2012.
•„Er forseti Íslands valdalaus“. Fréttablaðið 11. febrúar 2012.
•„Pólitísk hlutverk forsetans“. Fréttablaðið 23. maí 2012.
•„Sátt um stjórnarskrárbreytingu?“ (ásamt Ágústi Þór Árnasyni). Fréttablaðið 17. desember
2012.
•„Athugasemdir við frumvarp stjórnlagaráðs“. Fréttablaðið 24. október 2012.
•„Óþarfa milliþinghöld, hugleiðingar um fyrirtökur einkamála og undirbúningur
aðalmeðferðar‟. Lögmannablaðið, 2. tbl. 19. árg. 2013.
•„Á að breyta breytingarákvæði?‟ (ásamt Ágústi Þór Árnasyni). Fréttablaðið, 18. febrúar
2013.
•„Er ómögulegt að breyta vondu skipulagi?‟. Fréttablaðið, 8. maí 2013.
•„Enn ein stjórnarskrárnefndin?‟ Fréttablaðið, 20. nóvember 2013.
•„Eiga dómstólar heima í miðbæ Reykjavíkur?‟. Morgunblaðið, 21. febrúar 2014.
•„Er þörf á endurskoðun kosninga- og kjördæmaskipunar‟ (ásamt Ágústi Þór Árnasyni).
Morgunblaðið, 13. maí 2014.
•„Sjálfstætt ráðuneyti dómsmála?‟ (ásamt Jónasi Þór Guðmundssyni). Fréttablaðið, 24.
september 2014.
•„Ófjárráða dómstólar?‟. Morgunblaðið, 6. október 2014.
•„Er þjóðnýting á fiskveiðirétti lausnin?‟. Fréttablaðið, 20. febrúar 2015.
•„Hvernig á að skipa dómara?‟. Fréttablaðið, 17. mars 2015.
•„Kúvending í fiskveiðistjórn‟. Fréttablaðið, 6. maí 2015.
•„Vegvísir að heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar‟ (ásamt Ágústi Þór Árnasyni).
Fréttablaðið, 10. nóvember 2016.
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•„Strákar og kannabis – sérstök áhætta‟. Fréttablaðið, 24. október 2018.
•„Orkupakkinn: Hræðast Íslendingar eigið fullveldi?”. Kjarninn 16. maí 2019.
•„Enginn orkupakki, enginn sæstrengur?”. Kjarninn 12. júlí 2019.
6. Ritstjórn og önnur ritstörf
•Skýringar við The Concept of Law eftir H.L.A. Hart ásamt nokkrum orðum um The Province
of Jurisprudence Determined eftir J. Austin. Fjölrit til kennslu í heimspekilegum
forspjallsvísindum við lagadeild haustið 1998. Endurskoðað og endurútgefið sem fjölrit 2009.
•„Dyr dómstóla opnast í netheimum“. Birt í Árshátíðarriti Orators 16. febrúar 2001 og á
Íslenska lögfræðivefnum 21. sama mánaðar.
•Í ritstjórn tímaritsins Mannréttindadómstóll Evrópu (reifanir á dómum Mannréttindadómstólsins), 2006-2007. Gefið út af Mannréttindastofnun Háskóla Íslands.
•Programme of International Legal Studies. Kynningarrit fyrir LL.M. nám í lagadeild H.Í.,
meðhöfundur ásamt Jónatan Þórmundssyni. Reykjavík 2002.
•Í ritstjórn afmælisrits Sigurðar Líndal (Líndæla) útgefið 2002.
• Skýringar við stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (aðalritstjóri). Birt sem viðauki við Skýrslu
stjórnlaganefndar 2011, 2. bindi, bls. 7-225.
• Meðhöfundur 1. áfangaskýrslu stjórnarskrárnefndar júní 2014, útgefin af
forsætisráðuneytinu.
7. Kennsla
•Kennsla í undirstöðuatriðum lögfræði við Menntaskólann við Hamrahlíð árið 1993.
•Stakir fyrilestrar í evrópu- og EES-rétti við lagadeild og viðskipta- og hagfræðideild H.Í.
1995 til 1997.
•Kennsla við stjórnunarskóla Háskólans í Reykjavík á námskeiði fyrir próf í verðbréfamiðlun
haustin 2000, 2001, 2002 og 2003.
•Kennsla við lagadeild Háskóla Íslands frá 1998 til dagsins í dag (fastráðinn í 100% stöðu
2000 en eftir það í 20% starfi ásamt öðrum störfum), aðallega í eftirtöldum námskeiðum:
almenn
lögfræði
(umsjónarkennari
2001-2004),
heimspekileg
forspjallsvísindi
(umsjónarkennari
2001-2010),
réttarheimspeki
(umsjónarkennari),
lögskýringar
(umsjónarkennari) Topics in Jurisprudence and Constitutional Theory (umsjónarkennari).
Einnig kennsla verktaka- og útboðsréttur, evrópurétti og réttarfari.
8. Helstu fyrirlestrar og erindi
•The Constitutional Protection of Transferable Fishing Quotas. Málþing
Sjávarútvegsstofnunar haustið 1995.
•Kenning Ronald Dworkins um hina einu lögfræðilega réttu niðurstöðu. Málfundur
lagastofnunar H.Í. haustið 1998.
•Réttarreglur Evrópubandalagsins um rafræn viðskipti. Ráðstefna iðnaðar- og
viðskiptaráðuneytisins um rafræn viðskipti vorið1999.
•Stendur lýðræðinu ógn af dómstólum? Málþing Dómarafélags Íslands og Lögmannafélags
Íslands 2. júní 2000.
•Ný lög um opinber innkaup. Kynningarfundur fjármálaráðuneytisins 23. febrúar 2001.
•Ber okkur siðferðileg skylda til að fara að lögum? Samdrykkja heimspeki- og laganema 15.
mars 2001.
•Ný lög um opinber innkaup. Málþing Samtaka iðnaðarins 24. apríl 2001.
•Innleiðing EES-gerða að íslenskum rétti? Málþing forsætisráðuneytisins 9. mars 2001.
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•Meginreglur laga og rafræn viðskipti. Málþing Dómarafélags Íslands og Lögmannafélags
Íslands 8. júní 2001.
•Fordæmi Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins. Málþing Lögfræðingafélags Íslands í janúar
2001.
•Ber manni siðferðileg skylda til að fara að lögum? Málþing Orators, félags laganema, og
Soffíu, félags heimspekinema, í janúar 2002.
•Val tilboð við opinber innkaup. Innkauparáðstefna Ríkiskaupa í nóvember 2002.
•Hvenær kallar ný tækni á breyttar reglur? Ráðstefna Félagsvísindastofnunar í febrúar 2003.
•Jákvæði mismunun – nokkur lagaleg atriði. Málþing Vöku í mars 2003.
•Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar. Málstofa Lagastofnunar H.Í. í október 2003.
•Dómur Hæstaréttar 16. október 2003 í máli nr. 549/2002 (Öryrkjamál II). Málstofa
Lagastofnunar H.Í. í október 2003.
•Lögmæt og málefnaleg sjónarmið við stjórnvaldsákvörðun. Ráðstefna Dómstólaráðs og
Dómarafélags Íslands á Akureyri 16. og 17. september 2004.
•Les influence du Code civil français sur le droit nordique des contrats“. Le Code Civil et
l´Europe 21. og 22. október 2004. Ráðstefna haldin á vegum Evrópuráðsinu, franska
dómsmálaráðuneytisins og Hæstaréttar Frakklands í Strassbourg í tilefni af 200 afmæli
frönsku borgaralögbókarinnar.
•The Principles of Public Procurement in Icelandic Law: The Past, the Present and the Near
Future. The New Public Sector EU Procurement Directives. Ráðstefna á vegum Ríkiskaupa
og fjármálaráðuneytisins í Reykjavík 28. apríl 2005.
•Túlkun laga og vilji löggjafans. Þjóðarspegillinn (rannsóknir í félagsvísindum) 28. otkóber
2005.
•Juridiske Konsekvenser af Digital Forvaltning. Ráðstefnan „Reformer og Retssikkerhed“ á
vegum Nordisk Administrativt Forbund (NAF) 25. ágúst 2006.
•Eignarréttindi og fiskveiðiréttur í sjó. Ráðstefnan „Auðlindaréttur-Auðlindanýting“ 13.
október 2006.
•Geta meginreglur laga verið réttarheimildir?. Málþing lagadeildar Háskólans í Bifröst
„Réttarheimildir í nýju ljósi“ 31. október 2006.
•Er þörf á lagasetningu um aðild hins opinbera að dómsmálum? Hátíðarmálþing Úlfljóts 3.
nóvember 2006.
•Frumvarp til nýrra laga um opinber innkaup. Innkauparáðstefna Ríkiskaupa „Opinber
innkaup - horft til framtíðar“ 7. nóvember 2006.
•Rannsókn opinberra mála og skipulag lögreglunnar - Frumvarp dómsmálaráðherra um
breytingu
á
lögreglulögum
o.fl.
Ársfundur
Íslandsdeildar
Norræna
stjórnsýsluréttarsambandsins (Nordisk Administrativt Forbund - NAF) mars 2006.
•Interpreting the One Right Answer. Ráðstefnan „Law, Language and Interpretation“, haldin
á vegum Háskólans á Akureyri 31. mars 2007.
•The Hart/Dworkin Debate – What is Left of Legal Positivism? Norrænt málþing fyrir
dokstorsnema í Reykjavík 5. júní 2007.
•The Functions of the EFTA Court. Málþing EFTA um EES-samninginn í Brussel 14. júní
2007. Sambærileg erindi hafa verið flutt á þessu málþingi árin 2008, 2009 og 2010.
•Hæfiskröfur og forsendur fyrir vali tilboða. Morgunverðarfundur Ríkiskaupa og
fjármálaráðuneytisins 28. maí 2008.
•Ný lög um opinber innkaup – helstu breytingar og nýmæli. Morgunverðarfundur Ríkiskaupa
og fjármálaráðuneytisins 20. febrúar 2008.
•Réttarúrræði og viðurlög vegna brota á reglum um opinber innkaup. Innkauparáðstefna
Ríkiskaupa 4. nóvember 2008.
•Tilvísanir til EFTA dómstólsins – nokkur réttarfarsleg álitaefni. Málþing Dómarafélags
Íslands 21. febrúar 2008.
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•Málskot ákvarðana um að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins frá sjónarhóli EESréttar. Erindi flutt á málstofu lagadeildar Háskóla Íslands „Af vettvangi fræðanna” 11. mars
2009.
•Hugtakið þjóðareign og stjórnarskráin. Málfundur Stjórnarskrárfélagsins 16. nóvember
2010.
•Eftirlit og fullnusta vegna brota gegn reglum um opinber innkaup. Málþing Ríkiskaupa 2.
desember 2010.
•Dispute Resolution by International Courts - The European Economic Area. Erindi flutt á
„4th St. Gallen Dispute Resolution Conference‟ 28. október 2011.
•The Rule of Law through Thick and Thin .... Erindi flutt á 100 afmæli Lögmannafélags
Íslands 11. desember 2011.
•Ferill - Inntak og eðli breytinga - áhrif á stjórnskipun. Fundaröð háskólanna um
fyrirhugaðar breytingar á stjórnarskrá Íslands 5. desember 2012.
• Grundvöllur skaðabótaábyrgðar EFTA-ríkja. Þjóðarspegill - Rannsóknir í félagsvísindum,
25. okt. 2013.
•Stjórnarskráin 1944: Bráðabirgðaplagg eða grunnur að framtíðarstjórnskipan?
Fullveldishátið HA 1. desember 2013.
•State Liability in EU and EEA. Same or different? EFTA Court Spring Conference, júní
2013.
•Sakkyndiges rolle i sivilprosessen. Framsaga á Norræna lögfræðingamótinu haustið 2014
(Osló).
•Er Hæstiréttur undanþeginn jafnréttislögum?. Erindi haldið á málþingi Orators 30.
september 2015.
•Skiptir kyn hæstaréttardómara máli? Þjóðarspegill 2016.
•Hugtakið þjóðareign. Erindi á ráðstefnu Háskólans á Akureyri 23.-24. sept. 2016.
•Perspektiver på institutionell uavhengiget. Erindi á norrænni námsráðstefnu dómara (SEND)
2016.
•Icelandic Endeavours for Constitutional Reforms. Erindi haldið hjá þingmannanefnd
Evrópuráðsins 14. september 2016.

Reykjavík, 23. mars 2021.
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