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Flýtilykill neðanmálsgreina - Íslensk aðlögun OSCOLA 
Athugið að ef ritgerð er á ensku skal nota OSCOLA án íslenskrar aðlögunar 

 

Frumheimildir  

Íslenskið  lýsandi  orð  (t.d.  gegn/g.  og  heiti  mánaða  í 

dómatilvísunum) en þó ekki heiti aðila (t.d. Commission, 

Hungary) og heimildar (t.d. Series A, App no). 
 

Aðskiljið fleiri en eina tilvísun innan sömu neðanmálsgreinar 

með semikommu (;) og ljúkið hverri neðanmálsgrein með 

punkti (.). 
 

Dómar 
Prentuð útgáfa: 
Hrd. 1999, 2015.       EÐA: 

Jón Jónsson g. Jónu Jónsdóttur, Hrd. 1999, 2015. 
 

Vefútgáfa: 

Hrd. 19. desember 2000 í máli nr. 125/2000.   

EÐA: 

Tryggingastofnun ríkisins g. Öryrkjabandalagi Íslands, 

Hrd. 19. desember 2000 í máli nr. 125/2000. 
 

Tilvísun til ákveðins staðar (bls., kafla eða mgr.): 

Hrd. 1999, 2015, 2017. 

Hrd. 19. desember 2000 í máli nr. 125/2000, kafli IV, mgr. 

6. 
 

Vísið til erlendra dóma að hætti viðkomandi lands: 

Page g. Smith [1996] AC 155 (HL). 

UfR 1999.1415 H. 
 

Ef ekki er skýrt af tilvísuninni eða samhenginu hver 

dómstóllinn er, getið þá nafns hans innan sviga fyrir aftast, 

en áður en vísað er til ákveðins staðar innan dóms. 
 

Úrskurðir, ákvarðanir og álit stjórnvalda 

Úrskurður úrskurðarnefndar almannatrygginga 9. desember 
2009 í máli nr. 103/2009. 

Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins nr. 28/2011, 18. ágúst 

2011. 
 

Sé hvorki getið númers úrskurðar/ákvörðunar/álits né 

málsnúmers skal ávallt getið um nöfn aðila eða heiti máls: 

A g. landlækni, úrskurður velferðarráðuneytisins 30. maí 

2011. 
 

Tilvísun til ákveðins staðar (bls., kafla eða mgr.): 

Úrskurður úrskurðarnefndar almannatrygginga 9. desember 

2009 í máli nr. 103/2009, niðurstaða, mgr. 7. 
 

Álit umboðsmanns Alþingis 
Prentuð útgáfa: 
Álit umboðsmanns Alþingis 27. apríl 2009 í máli nr. 

4919/2007 (SUA 2009) 103. 
 

Vefútgáfa: 

Álit umboðsmanns Alþingis 1. júlí 2008 í máli nr. 

444/2007. 
 

Tilvísun til ákveðins staðar (bls., kafla eða mgr.): 

Álit umboðsmanns Alþingis 27. apríl 2009 í máli nr. 

4919/2007 (SUA 2009) 103, 121. 

Álit umboðsmanns Alþingis 1 júlí 2008 í máli nr. 444/2007, 

kafli IV(2), mgr. 12. 

Afleiddar heimildir 
Notið ávallt íslenskar (tvöfaldar neðri og efri („“)) gæsalappir. 

 
Íslenskið lýsandi orð (t.d. ritstj. og útg.) en þó ekki heiti aðila 

eða verka. Aðskiljið fleiri en eina tilvísun innan sömu 

neðanmálsgreinar með  semikommu (;) og ljúkið hverri 

neðanmálsgrein með punkti (.). 

 
Í neðanmálsgreinum er nafn höfundar gefið upp með sama hætti 

og í heimildinni sjálfri. Í heimildaskrá skal aftur á móti gefa 

upp eftirnafn erlendra höfunda og upphafsstaf(i) fornafns, en 

fullt nafn íslenskra höfunda (íslenskir höfundar raðast í 

stafrófsröð eftir fornafni). Í  heimildaskrá er ekki punktur á eftir 

hverri heimild. 

 
Bækur 
Þegar vísa skal til ákveðinnar blaðsíðu skal það gert með 

númeri strax eftir að svigi lokast. 

 
Páll Sigurðsson, Samningaréttur: Yfirlit um meginreglur 

íslensks samningaréttar (Bókaútgáfa Orators 1987) 45. 

 
Gareth Jones, Goff and Jones: The Law of Restitution (1. 

viðauki, 7. útg., Sweet & Maxwell 2009) 82. 

 
K Zweigert og H Kötz, An Introduction to Comparative Law 

(Tony Weir þýð., 3. útg., OUP 1998) 93. 

 
Kaflar í ritstýrðum greinasöfnum 

Þegar vísa skal til ákveðinnar blaðsíðu skal það gert með 
númeri á eftir að svigi lokast. 

 
Oddný Mjöll Arnardóttir, „A Future of Multidimensional 

Disadvantage Equality? ” í Oddný Mjöll Arnardóttir og Gerard 

Quinn (ritstj.), The UN Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities: European and Scandinavian Perspectives 

(Martinus Nijhoff 2009) 45. 

 
Francis Rose, „The Evolution of the Species” í Andrew 

Burrows og Alan Rodger (ritstj.), Mapping the Law: Essays in 

Memory of Peter Birks (OUP 2006) 86. 

 
Tímaritsgreinar 

Þegar vísa skal til ákveðinnar blaðsíðu skal setja kommu á eftir 
fyrstu blaðsíðu greinar og geta svo viðkomandi blaðsíðutals. 

Nota skal mismunandi tilvísanahátt eftir því hvort tímaritið er 

gefið út í árgöngum eða ekki.  Notið sviga () utan um ártal ef 

árgangur tímaritsins er einnig gefinn upp, sbr. Tímarit Lögréttu 

en hornklofa [] utan um ártal ef ekki er gefinn upp árgangur, 

sbr. Public Law. 

 
Margrét Einarsdóttir, „Forgangsáhrif réttilega innleiddra EES- 

reglna“ (2010) 7 Tímarit Lögréttu 25, 30. 

 
Paul Craig, „Theory, „Pure Theory” and Values in Public 

Law” [2005] Public Law 440, 442. 

 
Hans Toft-Nielsen, „Til fortolkningen af straffelovens § 162” 

[1980] UfRB 273, 281. 
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Frumheimildir, frh. 
 

Lög, reglugerðir og auglýsingar 
Höfundalög nr. 73/1972, 4. mgr. 2. gr. 

Höfundalög nr. 73/1972, gr. 2(4). 

Reglugerð um stjórn vatnamála nr. 935/2011. 
 

Lagafrumvörp 
Prentuð útgáfa: 
Alþt. 1997-98, A-deild, 3549, 3610. 

 
Vefútgáfa: 

Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, athugasemdir 

við 5. gr., mgr. 7. 
 

Evrópuréttur 

Consolidated Version of the Treaty on European Union 

[2008] OJ C115/13. 
 

Council Regulation (EC) 139/2004 on the control of 

concentrations between undertakings (EC Merger 

Regulation) [2004] OJ L24/1, 5. gr. 
 

Útgefnir dómar: 

Mál C–176/03 Commission g. Council [2005] ECR I–7879, 

mgr. 47–48. 
 

Óútgefnir dómar: 

Commission g. France [2009] OJ C102/8. 

Mál T–277/08 Bayer Healthcare g. OHMI—Uriach Aquilea 

OTC (CFI, 11. nóvember 2009). 
 
 

Mannréttindadómstóll Evrópu 

Vísið til útgefinna dóma í opinberri útgáfu (Series A til 
1996, en Reports of Judgments and Decisions, stytt sem 

ECHR, frá 1996). Til óútgefinna dóma og ákvarðana skal 

vísa eftir málsnúmeri og dagsetningu. 
 

Johnston g. Ireland (1986) Series A no 122, mgr. 36 

Osman g. UK ECHR 1998–VIII 3124. (ath. volume nr. t.d. 

VIII kemur ekki alltaf fram). 

Balogh g. Hungary App no 47940/99 (ECHR, 20. júlí 

2004). 

 
Þýðingar algengra orða og skammstafana 

Afleiddar heimildir, frh. 

Rafræn tímarit 
Algent er að rafrænar greinar séu án blaðsíðutals. Setið þá 
heftisnúmer í sviga strax á eftir árgangi. 
 
Graham Greenleaf, „The Global Development of Free Access 

to Legal Information” (2010) 1(1) European Journal of Law 

and Technology <http://ejlt.org//article/view/17> skoðað 27. 

júlí 2010. 
 
Vefir og bloggsíður 
Gísli Tryggvason, „Aðdragandi nýkjörins stjórnlagaþings” 

(Pressan, 6. desember 2010) <www.pressan.is/ 

pressupennar/Lesa_Gisla_Tryggvason/addragandi-nykjorins- 

stjornlagathings> skoðað 22. janúar 2013. 
 
Dagblaðsgreinar 

Prentuð útgáfa: 
Sigurður Snævarr, „Viðsnúningur á vinnumarkaði” 

Fréttablaðið (Reykjavík 26. september 2011) 14. 
 
Vefútgáfa: 

Sigurður Snævarr, „Viðsnúningur á vinnumarkaði” 

Fréttablaðið (Reykjavík 26. september 2011) 

<www.visir.is/vidsnuningur-a- 

vinnumarkadi/article/2011709269971> skoðað 29. september 

2011. 
 
Skýrslur o.þ.h. 

Sérfræðingahópur um skuldavanda heimilanna, „Skýrsla 
sérfræðingahóps um skuldavanda heimilanna“ 

(Forsætisráðuneyti 10. nóvember 2010) 22 

<www.sff.is/media/auglysingar/skyrla-skuldavandi- 

heimila.pdf> skoðað 5. janúar 2014. 
 
Miguel Virgos og Etienne Schmidt, „Report on the Convention 

on Insolvency Proceedings“ (European Union. The Council 3. 

maí 1996) 6500/96 LIMITE DRS 8 (CFC) 98. 

 

 

 

 

 

  

accessed skoðað 

art grein eða gr. 

arts greinar eða gr. 
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