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Samningar knattspyrnumanna og umboðsmennska í knattspyrnu  
 
Eins og titill ritgerðarinnar gefur til kynna þá fjallar hún um samninga knattspyrnumanna 
og umboðsmennsku í knattspyrnu.  Samningar knattspyrnumanna eru háðir reglum KSÍ 
og almennum reglum samningaréttar.  KSÍ hefur sett sér reglugerð um samningagerð 
leikmanna og við þá reglugerð er stuðst við gerð þessa verkefnis.  Sömuleiðis hefur KSÍ 
sett sér reglur varðandi umboðsmennsku en sú reglugerð er saminn með hliðsjón af 
samþykktum FIFA um störf umboðsmanna frá árinu 2000.  Jafnframt því sem skoðaðar 
eru reglur KSÍ um samningagerð og umboðsmennsku þá eru tvenns konar samningar 
skoðaðir sem báðir hafa verið notaðir í samningagerð á milli leikmanna og félaga.  Annar 
er hefðbundinn staðalsamningur frá KSÍ en hinn er samningur á milli félags í ensku 
úrvalsdeildinni og leikmanns frá árinu 1999.  

 Umboðsmennska í knattspyrnu er vaxandi atvinnugrein og hefur verið að ryðja 
sér til rúms síðastliðinn ár.  Skoðaðar eru þær reglur sem gilda innan KSÍ um störf 
umboðsmanna jafnframt því sem almennar reglur samningaréttar um umboð og eðli 
umboðs eru skoðaðar.  Þá er að lokum fjallað almennt um dómstóla KSÍ og ÍSÍ og bent á 
hvaða leiðir eru notaðar við meðferð mála fyrir dómstólum þeirra sambanda, hvaða mál 
þeir taka fyrir og hvaða refsingum er beitt.  Í lokin er svo stutt samantekt um ritgerðina og 
helstu niðurstöður hennar ræddar.   
 

Football players contract, and rules governing football agents  
 
In this paper I will look at rules here in Iceland regarding football players contracts and 
rules governing the job of football agents.  KSÍ, (the Icelandic football association) has its 
own directives regarding contracts and agents and those directives are my main sources 
for this paper. I analyze those directives along with the general rules of contracts in 
accordance with two players contracts.  One is a standard KSÍ contract and the other one 
is a contract between a player and a club in the English premier league.  Football agents 
are constantly becoming more important in today’s football.  KSÍ, of course, have its 
rules regarding agents and those rules will be analyzed as well as the common rules of 
representation in general Icelandic contract law.  I will also look at rules regarding KSÍ 
and ÍSÍ, (National Olympics and sports association of Iceland), judiciary system and 
discuss how cases are tried before their courts, which cases they try and what judgement 
they poses.  Finally there is a short summary and a conclusion. 
 



Formáli 
Í hinu daglega lífi okkar erum við umvafinn samningum og samningagerð af ýmsu tagi.  

Það eitt að fara í búðina og kaupa í matinn felur í sér að við göngumst við samningi um 

að greiða uppsett verð fyrir þá vöru sem við kaupum okkur.  Margir aka um á bílum sem 

fjármagnaðir eru með bílasamningum og svo mætti lengi telja.   
Í knattspyrnu spila samningar og samningagerð stórt hlutverk.  Leikmenn skuldbinda sig 

til þess að láta af hendi þjónustu sína við lið og gera um það  samning við liðið sem á 

móti skuldbindur sig til þess að greiða viðkomandi leikmanni fyrir þjónustuna.  

Oft eru slíkir samningar langir og flóknir og mikið um hvers lags viðauka varðandi 

launaliði og önnur hlunnindi sem að leikmaðurinn fær greidda.  Ef að um atvinnumenn er 

að ræða koma umboðsmenn að gerð slíkra samninga en þeir starfa með leyfi Evrópska 

knattspyrnusambandsins, (UEFA) og hafa gengist undir ákveðinn próf áður en þeim er 

veitt leyfi til að stunda umboðsmennsku.  Hlutverk umboðsmanna er að gæta hagsmuna 

leikmanna og sjá til þess að þeir samningar sem gerðir eru séu lögum samkvæmir og 

verður því að álykta svo að  hlutverk þeirra sé bæði vandasamt og mikilvægt.   

 

Upphaflega stóð til að rannsaka og reyna að varpa ljósi á íþróttarétt almennt en fljótlega 

komst ég að því að það væri full stór biti fyrir BA ritgerð.  Ákvað ég því í samráði við 

leiðbeinanda minn að takmarka efnið einkum við samningagerð knattspyrnumanna og 

umboðsmennsku í knattspyrnu enda er þar um að ræða náskylda þætti sem lítið sem 

ekkert er til um ritað á íslensku ef frá eru taldar reglugerðir Knattspyrnusambands Íslands 

og almennar reglur samningaréttar. 

 

Það er von höfundar að ritgerðin nýtist þeim sem að áhuga hafa á þessum málum, hvort 

sem um er að ræða leikmenn, þjálfara, umboðsmenn eða forystumenn knattspyrnufélaga 

hér á landi.  Ritgerðin er þó ekki tæmandi um þessa málaflokka og bendi ég áhugasömum 

á að skoða nánar þær tilvísanir sem fram koma í ritgerðinni til frekari glöggvunar á 

efninu. 
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Inngangur 
 
Eins og fram kom í formála, þá hafa samningar knattspyrnumanna og störf umboðsmanna 

þeirra orðið æ meira áberandi í umræðunni síðustu ár.  Fjöldi íslenskra leikmanna sem 

fara í atvinnumennsku til annarra landa hefur vaxið gríðarlega samfara því að öll 

starfsemi knattspyrnudeilda íþróttafélaga landsins hefur breyst og er nú meira um að 

félög séu rekinn eins og fyrirtæki sem standa þurfa skil á og hafa bókhaldið sitt á hreinu.  

Þannig eru meistaraflokkar Fram og KR í knattspyrnu til að mynda rekinn með 

hlutafélagaformi.   Sú mikla athygli sem erlend knattspyrna nýtur hér á landi hefur einnig 

orðið til þess að nánast daglega heyrum við eða lesum í fjölmiðlum fréttir af 

samningamálum erlendra knattspyrnumanna.  Þrátt fyrir að ekki verði farið hér 

gaumgæfilega í reglur erlendra knattspyrnusambanda, þá verður þó skoðað hvernig 

atvinnumannasamningur úr ensku úrvalsdeildinni lítur út og hann síðan borinn saman við 

hefðbundinn leikmannasamning frá Knattspyrnusambandi Íslands, (KSÍ). 

 

Ritgerðin skiptist í nokkra kafla sem allir geta  staðið sjáfstætt en þó er ákveðið innbyrðis 

samhengi á milli þeirra.  Aðalviðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða þær reglur sem gilda 

um leikmannasamninga og um umboðsmennsku í knattspyrnu.   

Fyrst verður farið í gegnum það hvaðan KSÍ sækir umboð sitt til þess að setja reglur á 

þessu sviði,  skoðað er hvernig reglur eru settar og hvernig réttarframkvæmd þeirra er 

háttað.  Einnig verður fjallað stuttlega um þær réttarheimildir sem KSÍ byggir löggjöf 

sína á og um innbyrðis tengsl þeirra heimilda.  Því næst skoða ég leikmannasaminga sem 

slíka, bæði innlenda og erlenda og ber þá nokkuð saman.  Umboðsmennska í knattspyrnu 

er svo viðfangsefni 3. kafla en í honum verður aðallega glímt við tvær spurningar: þ.e. 

hverjir geta orðið umboðsmenn og hvernig starfa þeir?  Til samanburðar verða skoðaðar 

sambærilegar reglur um umboðsmennsku erlendis og reynt að varpa ljósi á þann mun sem 

er á milli starfa umboðsmanna hérlendis annars vegar og umboðsmanna erlendis hins 

vegar.  Í 4. kafla verður svo skoðað hvaða úrræði eru til staðar til að leysa þær deilur sem 

upp kunna að koma varðandi samningagerð og störf umboðsmanna bæði innan KSÍ, 

Íþrótta og ólympíusambands Íslands, (ÍSÍ) og mögulega á vettvangi almenna 

dómskerfisins.  Í lokin verður svo stutt samantekt þar sem að aðalatriði ritgerðarinnar 

verða tíunduð. 
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Markmið mitt með þessum skrifum er einkum tvíþætt:  Annars vegar verður reynt að 

svara þeirri spurningu sem lýtur að valdi KSÍ til þess að setja reglur varðandi samninga 

leikmanna þ.e. hvaðan fær KSÍ slíkt vald að lögum?  Hinsvegar verður leitast við að 

svara þeirri spurningu hvaðan KSÍ fær valdheimildir til að setja umboðsmönnum reglur 

um það hvernig þeir skuli starfa og hverjir megi starfa sem umboðsmenn, osfrv.  Ljóst er 

að KSÍ hefur umtalsvert vald til lagasetningar innan vébanda sambandsins og kemur það 

m.a. fram í 2. gr laga Knattspyrnusambands Íslands, hér eftir nefnd lög KSÍ, að allar 

reglur og ákvarðanir sambandsins séu bindandi fyrir alla aðila þess1. Aðilar að KSÍ eru 

allir þeir sem að á einn eða annan hátt taka þátt í mótum á vegum sambandins og er því 

um að ræða öll félög, leikmenn, þjálfara, dómara og aðra þá sem koma að störfum 

knattspyrnufélaganna í landinu. 

 

Heimildir er varða viðfangsefni ritgerðarinnar liggja ekki á lausu, eins og áður segir.  

Lítið hefur verið skrifað um íþróttarétt hér á landi og verður því aðallega stuðst við þær 

reglur og reglugerðir sem að KSÍ hefur sett sér varðandi þessi málefni.  Einnig styðst ég 

við reglur úr almennum samningarétti og leiði í ljós að þetta tvennt tengist eðlilega á 

nokkuð skýran hátt enda lítur knattspyrna landslögum líkt og aðrar athafnir manna.  

Einnig skoða ég samninga tveggja knattspyrnumanna við félög sín sem veittu mér 

góðfúslega leyfi til þess að nota samninga sína við gerð þessarar ritgerðar.  Annar er með 

samning við félag hér á landi, hefðbundinn KSÍ samning en hinn var með samning við 

félag í ensku úrvalsdeildinni.  Þessir samningar og þá sérstaklega sá síðarnefndi eru 

merkileg heimild um það hvernig slíkir samningar líta út og um hvað þeir fjalla.  Til að 

gæta fyllsta trúnaðar við leikmenninna sem í hlut eiga koma þó hvergi fram nöfn 

leikmannanna né heldur nöfn þeirra félaga sem þeir gerðu samninga við.  

 
1 Lög Knattspyrnusambands Íslands, samþykkt á ársþingi KSÍ 1999, með síðari breytingum 2001, 
2002,2003 0g 2004.  Lögin má nálgast í heild sinni á vef KSÍ, www.ksi.is/log-og-reglugerdir/log-ksi/ 
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1.  Um valdheimildir KSÍ 

 

1.1.  Hvert sækir KSÍ lagasetningarvald sitt? 
Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) eru þau samtök sem samkvæmt 1. gr laga 

sambandsins,  fara ein með yfirstjórn knattspyrnumála á Íslandi2. Í 2. gr laganna er það 

tiltekið að sambandið sé aðili að Íþrótta og ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ) 

Knattspyrnusambandi Evrópu (UEFA), og Alþjóða-knattspyrnusambandinu (FIFA).  

Einnig kemur skýrt fram að allar reglur og ákvarðanir þessara ofangreindra aðila séu 

bindandi fyrir KSÍ og alla aðila þess.  KSÍ á aðild að ÍSÍ en samkvæmt íþróttalögum nr. 

64/1998 fer ÍSÍ með æðsta vald frjálsar íþróttastarfsemi í landinu.  Því má segja að KSÍ 

sæki vald sitt beint í landslög í gegnum aðild þess að ÍSÍ.   

Í næstu köflum ætla ég að skoða nánar á hvaða réttarheimildum KSÍ byggir vald 

sitt og hvað felst í þessum tilteknu heimildum en ætlunin með því er einkum að varpa 

ljósi á hvaða lögvarða rétt KSÍ hefur til þess að setja aðildarfélögum sínum og iðkendum 

reglur varðandi leikmannasamninga og umboðsmennsku í knattspyrnu hérlendis. 

 

1.2.  Réttarheimildir KSÍ 
Til þess að KSÍ sé unnt að setja einhvers konar bindandi reglur og fylgja þeim 

eftir þurfa samtökin að hafa til þess e.h. gilda heimild að lögum eða réttarheimild.  

Réttarheimild hefur verið  skilgreind sem;  

 

“[…]þau viðmið, gögn, sú háttsemi, þær hugmyndir og hvaðeina annað sem 

almennt er viðurkennt að nota skuli eða nota megi til rökstuðnings þegar réttarreglu er 

slegið fastri eða hún mótuð almenn eða í ákveðnu tilfelli.”3

Réttarheimild er því sú stoð sem gefur reglu gildi sem bindandi lög sem fara skal eftir.  

Helstu réttarheimildir KSÍ eru íþróttalög nr. 64/1998, lög og reglugerðir ÍSÍ og loks lög 

og reglugerðir KSÍ. 

 
2 Sjá lög Knattspyrnusambands Íslands, 1. gr. www.ksi.is/log-og-reglugerdir/log-ksi/ 
 
3 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði, bls 76 
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Íþróttalög nr. 64/1998 tóku gildi þann 18. júní 1998.  Þar kemur fram í 5. gr 

laganna að ÍSÍ sé æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu og fari einnig með erlend 

samskipti íþróttahreyfingarinnar.  Lögin eru ekki löng eða einungis 16 greinar og frekar 

almennt orðaðar.  Um markmið laganna er fjallað í 2. gr en þar segir;  

 

“Meginmarkmið aðgerða ríkis og sveitarfélaga á sviði íþróttamála skal vera að 

stuðla að því að allir landsmenn eigi þess kost að iðka íþróttir við sem hagstæðust 

skilyrði.  Samstarf ríkis og sveitarfélaga við hina frjálsu íþróttahreyfingu skal taka mið af 

gildi íþróttaiðkunar fyrir uppeldis og forvarnarstarf.”4

Einnig er í lögunum fjallað um hlutverk menntamálaráðherra sem ráðherra íþróttamála í 

landinu svo og um skuldbindingu Alþingis til þess að veita árlega fé í íþróttasjóð til 

eflingar íþrótta í landinu.  Lögin eru að grunninum til byggð á eldri lögum frá 1956 (lög 

nr. 49/1956) en þeim var breitt árið 1987 þegar verkaskipting á milli ríkis og sveitarfélaga 

var skýrð nánar.  Í frumvarpi því sem lagt var fram á Alþingi með lögunum kemur fram 

að ástæða hafi þótt til að breyta lögunum þar sem að allar ytri aðstæður til íþróttaiðkunar 

hafi eðlilega breyst mikið á þeim 42 árum sem liðið hafi frá því að fyrst voru sett fram 

lög varðandi þennan málaflokk.  Þá segir jafnframt í frumvarpinu um tilgang laganna;  

 

“Gengið er út frá því að tilgangur lagasetningar um íþróttamál sé fyrst og fremst að 

mynda formlega umgjörð um atbeina hins opinbera til eflingar íþróttastarfi, án íhlutunar 

um hvernig íþróttahreyfingin hagar störfum sínum”.5

KSÍ er aðili að ÍSÍ og hefur ÍSÍ  einnig sett sér lög þ.e. Lög Íþrótta og ólympíusambands 

Íslands, hér eftir nefnd lög ÍSÍ.6 Í gr. 2.1 í lögum ÍSÍ kemur fram að ÍSÍ sé landssamband 

héraðsambanda og íþróttabandalaga sem og sérsambanda, þar með talið KSÍ.7

4 Lög nr 64/1998, 2.gr 
5 http://althingi.is/altext/122/s/0774.html, sótt 18.apríl 2006 
6 Lög ÍSI voru samþykkt á 67. íþróttaþingi ÍSÍ 24.apríl 2004. Þau má nálgast í heild sinni á vef ÍSÍ. 
http://olympic.is/?ib_page=204&iw_language=is_IS 
7 Úr lögum ÍSÍ, gr. 2.1. Sambandsaðilar 
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Í 2. kafla laga ÍSÍ, um réttindi og skyldur félaga, segir í gr 5.1, “félag verður aðili að ÍSÍ 

með inngöngu í hlutaðeigandi héraðssamband/íþróttabandalag.8 Með því að gerast 

aðilar að ÍSÍ gengst KSÍ því jafnframt við þeim reglum sem ÍSÍ hefur sett sér. 

 Líkt og fram hefur komið samþykkti KSÍ á ársþingi sínu árið 1999, með síðari 

breytingum, lög knattspyrnusambands Íslands9. Lögin eru nokkuð ítarleg og ná yfir alla 

þá þætti sem snúa að KSÍ.  Með stoð í lögunum setur KSÍ sér svo reglugerðir sem ætlað 

er að halda utan um afmarkaða þætti starfseminnar svo sem um leikmannasamninga og 

umboðsmennsku.  Lög KSÍ eru í raun æðsta réttarheimild sambandsins, og sú 

réttarheimild sem að mest vægi hefur í lagasetningu innan þess.  Þannig væri vandséð að 

regla eða reglugerð sem væri í ósamræmi við lög sambandsins fengi staðist nema til 

kæmi lagabreyting sem aftur mundi skapa grundvöll eða stoð undir viðkomandi reglu.  

 

1.3.  Hvaðan fær KSÍ vald til þess að setja reglur um samninga? 
Eins og fram hefur komið þá sækir KSÍ vald beint í landslög í gegnum lög ÍSÍ, en ÍSÍ 

starfar samkvæmt íþróttalögum nr.64/1998  KSÍ hefur því í gegnum aðild sína að ÍSÍ 

beina stoð í landslögum, og fellur undir lög ÍSÍ sem aftur eru sett með heimild í 

landslögum.   

KSÍ fer með æðsta vald knattspyrnumála í landinu.  Eins og fram kemur í 2. mgr 2. gr 

laga KSÍ þá eru allar reglur og ákvarðanir sambandsins bindandi fyrir aðila að KSÍ, félög, 

leikmenn, dómara, þjálfara og forystumenn.  Þetta merkir að allir þeir sem að koma að 

knattspyrnu á landinu og taka þátt í mótum á vegum KSÍ eru bundir af þeim reglum sem 

sambandið setur sér.   

Reglugerð KSÍ um samninga og stöðu félaga og leikmanna var upphaflega sett árið 1996 

en hefur sætt síðari breytingum.10 Sú reglugerð skapar þann ramma sem nauðsynlegur er 

til að halda utan um samninga leikmanna við félög hér á landi.  Í reglugerðinni er að finna 

nákvæmar reglur um stöðu leikmanna og félaga við samningsgerð og þau skilyrði sem 

 
8 Id para, gr. 5.1, réttindi og skyldur félaga 
9 www.ksi.is/log-og-reglugerdir/log-ksi/ 
 

10 Reglugerðin var samþykkt á ársþingi KSÍ 1996, með breytingum 1997-2006. Sjá nánar á http://ksi.is/log-
og-reglugerdir/reglugerdir/samningar-leikmanna/ 
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uppfylla þarf svo að viðkomandi samningur geti talist gildur.  Þá er einnig í reglugerðinni 

að finna skilgreiningar á ýmsum hugtökum sem varða samninga leikmanna við félög sem 

og önnur ákvæði varðandi þá.  Um efni reglugerðarinnar verður nánar fjallað síðar.   

Frjáls félagasamtök á borð við KSÍ geta vitanlega ekki farið fram á það við 

félagsmenn sína að þeir geri eitthvað sem stríðir gegn vilja þeirra.  Hins vegar geta slík 

samtök sett það sem skilyrði fyrir inngöngu í samtökin að aðildarfélög hlýti lögum þess í 

hvívetna og skuldbindi þá líka sína félagsmenn til þess að gera slíkt hið sama.  Þetta er 

raunin hjá KSÍ en í 23. gr laga KSÍ segir að félagi sem taki þátt í móti á vegum KSÍ beri 

að sjá til þess að leikmenn, þjálfarar, dómarar og allir aðrir sem að starfi félagsins komi, 

fari að lögum og reglum KSÍ.   

 

1.4.  Hvaðan fær KSÍ vald til þess að setja reglur varðandi umboðsmennsku?  
Líkt og með leikmannasamninga þá hefur KSÍ sett sér reglugerð um umboðsmennsku í 

knattspyrnu11. Sú reglugerð er sett með hliðsjón af þeim reglum sem gilda hjá UEFA og 

FIFA og reyndar er það svo að einstaklingur sem hefur áhuga á að starfa sem 

umboðsmaður knattspyrnumanna þarf að gangast undir próf  sem er staðlað fra FIFA. 

Reglugerðin er samin á grundvelli samþykkta framkvæmdastjórnar FIFA frá 10. 

Desember 2000 og er ætlað að vera sá rammi sem nauðsynlegur er utan um starfsemi 

umboðsmanna leikmanna og félaga12. Í reglugerð KSÍ um samninga og stöðu félaga og 

leikmanna segir í 2. tl A liðs reglugerðarinnar;  

 

“Einungis KSÍ umboðsmenn, sem hafa starfsleyfi samkvæmt reglugerð KSÍ 

(reglugerð KSÍ fyrir umboðsmenn leikmanna), eða umboðsmenn með starfsleyfi frá öðru 

knattspyrnusambandi innan FIFA, mega starfa sem umboðsmenn félags eða leikmanns 

við félagaskipti.  Jafnframt skulu þeir starfa samkvæmt reglugerð KSÍ um félagaskipti og 

reglugerð KSÍ um samninga og stöðu félaga og leikmanna.  Brot á þessu varðar 

viðurlögum samkvæmt ákvæðum sömu reglugerðar.”13 

11 Reglugerðin heitir reglugerð fyrir umboðsmenn leikmanna og var samþykkt af stjórn KSÍ þann 6.des 
2001 og staðfest af stöðunefnd FIFA seinna sama ár. Reglugerðina má sjá í heild sinni á vef KSÍ, 
http://ksi.is/log-og-reglugerdir/reglugerdir/umbodsmenn-leikmanna/ 
12 Sjá nánar á http://fifa.com/en/regulations/regulationlegal/0,1577,3,00.html 
13 Úr reglugerð KSÍ um samninga og stöðu félaga og leikmanna, 2. tl A liðs 
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Viðurlögin sem um ræðir eru þau að ef um brot er að ræða þá verði samningur sem 

gerður var á þeim forsendum riftanlegur.   

 

1.5.  Réttarframkvæmd reglna KSÍ 
Samkvæmt 5. gr laga KSÍ þá eru það knattspyrnuþingið og stjórn KSÍ sem fara með 

stjórn málefna KSÍ.  Knattspyrnuþingið er rétthærra en það fer með æðsta vald málefna 

KSÍ en stjórnin fer með æðsta valdið á milli þinga.  Á meðal hlutverka 

knattspyrnuþingsins er að bera fram tillögur um breytingar á lögum og reglugerðum sem 

varða starfsemi sambandsins.  Við afgreiðslu mála á þingunum gilda einfaldar reglur, ef 

um er að ræða lagabreytingartillögur þá gildir að 2/3 hluta atkvæða þeirra sem sitja þingið 

nægja til að tillaga fáist samþykkt en atkvæði eru greidd með handaruppréttingum.  Í 

framkvæmd er það þó stjórn KSÍ sem setur reglur sambandsins samkvæmt 17. gr laga 

KSÍ um starfssvið stjórnar KSÍ.  Lög og reglugerðir settar af sambandinu öðlast þegar 

gildi og taka til allra þeirra sem aðild eiga að því á einn eða annan hátt.  Í raun eru þessar 

reglur einfaldar því að hver sá sem tekur þátt í mótum á vegum KSÍ skuldbindur sig 

jafnframt til þess að fara að þeim lögum og reglugerðum sem að sambandið setur sér.14 

Þannig gengst hver sá sem tekur þátt í mótum, hvort sem um er að ræða félag eða 

leikmenn, við reglum KSÍ með því að taka þátt í mótum á vegum sambandsins. 

 

14 2.mgr 2.gr laga KSÍ 
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2.  Leikmannasamningar 
 

2.1.  Almennt um samninga á milli manna. 
“Pacta sunt servanda”, eða “samninga skal halda”, er meginregla til grundvallar allri 

samningagerð á milli manna.  Þegar á tímum Rómarréttar var hún sett fram sem 

meginregla samningaréttar og er óhætt að segja að þessi regla hafi haldið velli því enn í 

dag verður að líta svo á að skyldan til að standa við samning sem gerður hefur verið við 

annan aðila sé grundvallarregla samningaréttar.15 Önnur grundvallarregla samningaréttar 

er sú að mönnum sé heimilt að ganga til samninga við annan mann svo framarlega sem 

það sé ekki bannað með lögum.  Felst einkum þrennt í þessari meginreglu um 

samningafrelsi:  Í fyrsta lagi að mönnum sé almennt heimilt að velja sér aðila til að ganga 

til samninga við, í öðru lagi að mönnum sé frjálst að velja sjálfir hvaða efni þeir gera 

samninga um og í þriðja lagi að ákveða sjálfir hvort gera skuli samning eða ekki um 

viðkomandi mál.16 Þeir samningar sem að skoðaðir verða sérstaklega í þessari ritgerð eru 

staðlaðir samningar en allir leikmannasamningar hér á landi eru gerðir á stöðluðu 

samningsformi gefnu út af KSÍ og er því samningsformi ætlað að vera það form sem nota 

skal þegar leikmaður gerir samning við félag hér á landi, samkvæmt 1. tl B liðar 

reglugerðar KSÍ um samninga og stöðu félaga og leikmanna17.

2.2.  Staðlaðir KSÍ samningar - kostir og gallar 
 Staðalsamningur þýðir að atriði hans eru gerð eftir ákveðinni fyrirmynd sem 

samþykkt hefur verið af þeim sem gerir samninginn í upphafi og er honum ætlað að vera 

fyrirmynd annarra slíkra samninga sem gerðir verða um sama eða samskonar efni.18 Til 

viðbótar við hinn staðlaða hluta samningsins er svo bætt inn í hann einstaklingsbundnum 

ákvæðum eða viðaukum en þau eru vitanlega breytileg eftir því hverjir það eru sem gera 

samninginn.  Stöðluðum samningum er skipt í þrjá flokka innan samningaréttarins, þ.e. 

einhliða skilmálar (e. adhesion contracts), tvíhliða skilmálar (e. agreed documents) og 

 
15 Páll Sigurðsson, samningaréttur, bls 23-24. 
16 Id para, bls 25-26 
17 http://ksi.is/log-og-reglugerdir/reglugerdir/samningar-leikmanna/ 
18 Id para, bls 142 
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opinberir skilmálar.19 Í stuttu máli er munurinn á milli staðlaðs samnings með einhliða 

og tvíhliða skilmálum sá að samningar með einhliða skilmálum eru notaðir af þeim sem 

samdi skilmálana án þess að við samningu skilmálana væri haft samráð við væntanlega 

viðsemjendur.  Dæmi um staðlaða samninga með einhliða skilmálum eru 

vátryggingarskírteini og eyðublöð fyrir kaupsamninga með afborgunarkjörum.  Tvíhliða 

skilmálar eru þá samningar sem gerðir eru af báðum aðilum og er samningsstaða þeirra 

þá almennt jafnari.20 

Reglugerð KSÍ um samninga og stöðu leikmanna og félaga inniheldur staðlað 

samningsform sem nefnist staðalsamningur KSÍ.  Eins og fram hefur komið þá var hún 

samþykkt á ársþingi KSÍ árið 1996, með síðari breytingum á tímabilinu 1997-2006.  

Samkvæmt 6. gr laga KSÍ fer knattspyrnuþingið með æðsta vald í málefnum KSÍ.  Þar 

eiga sæti sæti fulltrúar frá þeim aðildarfélögum sem mynda KSÍ og ákvarðast 

fulltrúafjöldi hvers félags af þáttöku þeirra í Íslandsmóti meistaraflokka.  Þannig hefur 

félag sem sendir lið til keppni í efstu deild karla eða kvenna fjóra fulltrúa, lið í 1. deild 

fær þrjá fulltrúa, lið 2. deild fær  tvo fulltrúa og lið í 3. deild fær einn fulltrúa.  Að auki 

sitja knattspyrnuþingið fulltrúar frá ýmsum aðilum sem starfa að knattspyrnu svo sem 

aðilar frá knattspyrnudómarsambandi Íslands og knattspyrnuþjálfarafélagi Íslands.21 Á

meðal starfa knattspyrnuþings er að skoða tillögur til breytinga á reglugerðum og þar með 

talið á þeim stöðluðu samningum sem hér um ræðir.  Af þessu má álykta sem svo að 

staðlaður samningur KSÍ sé samningur með tvíhliða skilmálum enda saminn og 

samþykktur af fulltrúm beggja aðila,  leikmanna og félaga í KSÍ. 

Staðlaðir samningar líkt og eru í notkun hjá KSÍ eru alþekktir víða í 

viðskiptalífinu.  Þannig eru slík samningsform mikið notuð af bönkum, tryggingafélögum 

og öðrum þeim aðilum sem stunda lánastarfsemi.  Kostir þessa forms eru augljóslega þeir 

að staðlað samningsform flýtir mjög fyrir allri afgreiðslu mála og kemur í veg fyrir að 

upp komi ágreiningsatriði varðandi túlkun samnings.  En ókostirnir eru líka til staðar.  

Eins og áður hefur komið fram þá eru KSÍ-samningar með tvíhliða skilmálum sem ætti að 

koma í veg fyrir að hallað sé á annan aðila samnings.  Þó er margs að gæta þegar gengið 

 
19 Id para, bls 144-143 
20 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls 144-145 
21 Úr lögum KSÍ, 6.8. og 9.gr. 
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er að slíkum samningi.  Í bók Páls Sigurðssonar, Samningarétti kemur fram að helstu 

ókostir þess að hafa samningsform staðlað séu þeir að oft sé um að ræða illa saminn form 

sem jafnvel innihaldi ákvæði sem varla fengjust staðist fyrir dómstólum.  Þá sé einnig sú 

hætta fyrir hendi að ákvæði slíks samningsins henti illa einstaklingsbundnum þörfum 

samningsaðila.22 Þar sem KSÍ-samningar eru tvíhliða þá tel ég að slík hætta sé síður fyrir 

hendi og að auðvelt sé að bæta úr þeim sérþörfum sem aðilar kunna að hafa með gerð 

viðauka við samning, líkt og almennt er gert í dag.  Hafa ber þó í huga að mesta hættan 

við notkun staðlaðs samningsforms er almennt talinn sú sú að annar aðilinn sé í sterkari 

stöðu en hinn og nýti sér það til þess að koma að ákvæðum sem segja má að séu þeim 

aðila sem samið er við í óhag.23 

2.3. Reglugerð KSÍ um samninga og stöðu félaga og leikmanna 

2.3.1.  Almennt 
KSÍ hefur markað sér skýrar reglur varðandi samninga og samningsstöðu leikmanna og 

félaga í reglugerð sinni um samninga og stöðu félaga og leikmanna frá 1996.  Gerður er 

þar greinarmunur á því hvort um er að ræða leikmann sem telst 

áhugamaður/sambandsleikmaður (e.amateur) eða samningsleikmaður (e.professional). 

Munurinn á þessu tvennu felst einkum í því að 

áhugamaðurinn/sambandsleikmaðurinn má aðeins taka við greiðslum frá félagi sem 

nema beinum útlögðum kostnaði vegna ferða, fæðis og dvalarkostnaðar sem og vegna 

kostnaðar vegna trygginga, æfinga og keppni.24 Samkvæmt reglugerðinni er heimilt að 

gera samninga við áhugamenn innan þessa ramma en slíkur samningur nefnist þá 

sambandssamningur og leikmaðurinn sambandsleikmaður. Óheimilt er að greiða 

sambandsleikmanni hærri greiðslur en sem nema “ramma samningsins”, sbr. útskýringu 

að ofan og mega greiðslur til leikmanns aldrei fara yfir 300.000 krónur á ári í dag.  

 Samningsleikmaður er skilgreindur í reglugerðinni sem leikmaður sem gerir samning við 

félag sem gerir honum heimilt að taka við beinum greiðslum vegna knattspyrnuiðkunar 

sinnar, einkum vegna vinnutaps, fyrirhafnar eða árangurs.  Samningurinn nefnist 

 
22 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls 152 
23 Id para, bls 152 
24 Úr reglugerð KSÍ um samninga og stöðu félaga og leikmanna, A liður, hluti 1.a 
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leikmannasamningur. Öll félög geta gert sambandsamninga við leikmenn en þó ekki til 

lengri tíma en tveggja keppnistímabila í senn.  Hins vegar er aðeins félögum í efstu deild 

og 1. deild karla og efstu deild kvenna heimilt að gera leikmannasamning við leikmenn 

sína.  Slíkir samningar skulu þó ekki vera lengri en til fimm ára í efstu deild karla og til 

þriggja ára í 1. deild karla og í efstu deild kvenna.  Einnig þarf að hafa í huga aldur þeirra 

leikmanna sem gera á samning við því samkvæmt reglugerðinni er ekki heimilt að gera 

lengri leikmannasamning við leikmenn sem eru yngri en 18 ára, en til þriggja ára25.

2.3.2.  Staða leikmanna  
E-liður reglugerðarinnar er tileinkaður stöðu leikmanna við samningagerð.  Þar er 

það ítrekað í 1. gr að aðeins leikmenn í tveimur efstu deildum karla og í efstu deild 

kvenna geti gert leikmannasamninga en að öllum leikmönnum sé heimilt að gera 

sambandssamninga.   Í 3. gr E-liðs kemur fram að leikmaður sem gerir samninga við 

félag geti ekki skipt um félag innanlands á samningstímanum nema með leyfi félagsins 

sem hann er samningsbundinn.  Þetta hlýtur að teljast grundvallarákvæði um 

skuldbindingu leikmanna við félög því að með því er verið að vernda réttindi félaganna 

sem oft leggja út í miklar fjárfestingar þegar gerðir eru samningar við góða leikmenn.  Ef  

þessa ákvæðis nyti ekki við væri hætt við að samningar á milli félaga og leikmanna yrðu 

lítils virði. 

 Um form og lengd samninga er líka kveðið á um í fyrrgreindri reglugerð KSÍ en 

þar kemur fram að allir samningar við leikmenn skuli vera skriflegir og á stöðluðu formi 

frá KSÍ.  Viðaukar við samninga skulu fylgja með þeim en þar eru t.d. nánari útlistanir á 

greiðslum, sektarákvæði fyrir leikmann, gerð grein fyrir tryggingum leikmanns og listi 

yfir þann útbúnað sem félagið skuldbindur sig til þess að útvega honum.  Allir samningar, 

jafnt leikmannasamningar sem og sambandssamningar, skulu renna út á tímabilinu 16. 

október til 31. desember.  

 

2.3.3.  Staða félaga 
 Svipuð skilgreining er í reglugerðinni um stöðu félaga og gildir um stöðu 

leikmanna.  Þannig nefnist félag sem gerir leikmannasamninga samningsfélag 
 
25 4.gr b-liðs reglugerðar KSÍ um samninga og stöðu félaga og leikmanna. 
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(e.professional club) og félag sem gerir sambandssamninga nefnist sambandsfélag 

(e.amateur club). Í raun má segja munurinn á stöðu félaga sé ekki mikill eftir því hvort 

þau gera leikmannasamninga eða sambandssamninga við leikmenn sína.  Reglugerðin 

skuldbindur bæði samnings- og sambandsfélög til að skila inn til KSÍ samningum eða láta 

skrá þá og að félögin standi skil á öllum kröfum sem myndast við undirritun samnings og 

sendi inn til KSÍ allar þær upplýsingar sem hjálpi til við að ákvarða svonefndan 

“afreksstuðul” leikmanna.  

 Ofangreindur afreksstuðull leikmanna telst vera mælikvarði á verðmæti þeirra og 

er hann m.a. reiknaður út frá því hversu marga landsleiki viðkomandi leikmaður hefur 

leikið.  Þannig teldist leikmaður sem er yngri en 29 ára og hefur leikið að minnsta kosti 

helming af A-landsleikjum Íslands undangengin 4 ár, eða 20 A-landsleiki eða fleiri, vera 

með stuðulinn 10 sem er hæsti stuðull sem settur er á leikmenn hér á landi.  Verðmæti 

leikmanns er svo reiknað út frá þessari tölu en hún er margfölduð með 

grunnfélagaskiptagjaldi leikmanna sem eru eða hafa verið á samningi við önnur félög.  

Þannig mundi félagaskiptagjald leikmanns með afrekstuðulinn 10 vera 700.000 krónur 

þar sem að grunnfélagaskiptagjaldið er 70.000 krónur, (A, grunngjaldið x B, 

afreksstuðulinn, 10).26 Þetta gildir þó einungis um þá leikmenn sem eru eða hafa verið 

samingsbundnir öðrum félögum.  Þess ber að geta að samkvæmt reglugerðinni skulu allar 

konur hafa stuðulinn 1  óháð aldri og fyrri störfum27.

Alls eru í dag í gildi 672 KSÍ samningar.28 Eru þá meðtaldir allir samningar, 

leikmannasamningar og sambandssamningar kvenna sem karla.  Óhætt er að segja að 

skiptingin á milli KSÍ samninga karla og kvenna sé frekar ójöfn, en alls eru 534 karlar 

með KSÍ samninga við félög sín en einungis 138 konur.  Yfirgnæfandi meirihluti þeirra 

leikmanna sem eru með samninga við félög sín eru með leikmannasamninga eða 406 sem 

þýðir að 266 leikmenn eru með sambandssamninga við félög sín.  Ef við skoðum svo 

skiptinguna með tilliti til kyns leikmanna þá sést að allir þeir leikmenn sem að hafa 

leikmannasamning við félög sín eru karlar en enginn kona er með leikmannsamning við 

 
26 Reglugerð KSÍ um félagaskipti leikmanna. 7. gr d liðs.  
 http://ksi.is/log-og-reglugerdir/reglugerdir/felagaskipti-leikmanna/ 
27 7. gr d-liðs reglugerðar KSÍ um félagaskipti leikmanna 
28 Heildarfjöldi KSÍ samninga þann 19.apríl 2006. Upplýsingar fengnar af vef KSÍ, www.ksi.is 
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sitt félag.  Hins vegar eru allar þær konur sem eru samningsbundnar félögum hér á landi 

með sambandssamning eða alls 138 konur en 128 karlar eru með slíkan samning við 

félög sín.  Með hliðsjón af ákvæðum A-liðs reglugerðar KSÍ um stöðu félaga og 

leikmanna sem áður hafa verið rakin er athyglisvert að engin kona  skuli vera með 

leikmannsamning við félag sitt en alls eru 406 karlar með slíkan samning.  Af því má 

álykta að engin kona á landinu sé að fá meira greitt en sem nemur 300.000 kr. að hámarki 

á ári frá sínu félagi enda væri annað skýrt brot á ákvæðum A liðs reglugerðar KSÍ um 

samninga og stöðu félaga og leikmanna, (1.tl a.)29 Hins vegar virðast alls 406 karlar hafa 

að minnsta kosti heimild til þess að taka við greiðslum að andvirði 300.000 kr eða meira 

frá sínum félögum og sjálfsagt eru þeir flestir að þiggja slíkt enda eru 300.000 kr. ekki 

miklir peningar á ársgrundvelli á miðað við það sem er í þetta lagt.30 
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29 A liður 1.tl A liðs reglugerðarinnar fjallar um muninn á leikmannasamning og sambandssamning.   
30 Upplýsingar fengar af vefsíðu KSÍ, www.ksi.is, http://ksi.is/mot/leikmannasamningar. Sótt 19.apríl 2006 
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2.4.  Efni og inntak KSÍ-leikmannasamninga 
Hefðbundinn staðalsamningur KSÍ er í fimm liðum31. Í lið 1 er kveðið á um skyldur 

leikmanns.  Meginreglan er sú að leikmaður skuldbindur sig til þess að æfa og leika 

knattspyrnu með félagi sínu á samningstímanum sem og til að taka þátt í sameiginlegum 

verkefnum þess.  Leikmanni er gert að fylgja þeim reglum sem í gildi eru hjá félaginu, 

bæði hvað varðar undirbúning leikja og annað sem viðkemur félaginu.  Þá er leikmanni 

óheimilt að æfa, keppa eða sýna knattspyrnu á vegum annarra en félagsins án leyfis 

stjórnar þess.  Undantekningin á þessari reglu eru viðburðir á vegum KSÍ en leikmanni er 

ávallt heimilt að taka þátt í atburðum á vegum þess.  Þá getur leikmaður ekki farið fram á 

greiðslur frá félaginu sem ekki er getið í samningum eða viðaukum við hann né má hann 

ganga til liðs við önnur félög eða umboðsmenn þeirra án leyfis stjórnar félags síns.32 

Í lið 2 er fjallað um skyldur félags gagnvart leikmönnum sínum.  Þar segir að  félagið 

skuli sjá leikmönnum fyrir aðstöðu til æfinga og keppni þeim að kostnaðarlausu og gæta 

þess jafnframt að þjálfarar félagsins sinni starfi sínu þannig að það skili leikmönnum og 

félaginu sem bestum árangri.  Þá er fjallað um þá skyldu félaganna að útvega 

leikmönnum þess nauðsynlegan búnað til æfinga og keppni en þó er gerður sá 

greinarmunur á að samningsfélag skuli útvega leikmanni nauðsynlegan búnað til æfinga 

og keppni en sambandsfélag skuli útvega leikmönnum helsta búnað til æfinga og 

keppni.33 

Munurinn þarna á milli er óljós en að öllum líkindum er hér um eins konar 

stigsmun að ræða á milli þess hvaða búnað er um að ræða og er skylda samningsfélags þá 

ríkari hvað þetta varðar.  Í f. lið 2. greinar er að finna ákvæði sem verður að teljast 

mikilvægt fyrir leikmenn sem gera samninga við félög.  Í ákvæðinu er sú skylda lögð á 

félag sem gerir samninga við leikmenn að það tryggi þá fyrir öllum slysum og meiðslum 

við æfingar, keppni, ferðir eða við starf fyrir félagið.  Tryggingin skal samkvæmt 

ofangreindri reglugerð um samninga og skyldur félaga og leikmanna,  tryggja 

leikmönnum sem verða fyrir tjóni í starfi þeirra fyrir félagið slysadagpeninga, 

örorkubætur og dánarbætur ef svo ber undir.  Að lokum eru almenn ákvæði í 
 
31 Sjá I lið reglugerðar KSÍ um samninga og stöðu félaga og leikmanna, staðalsamningur. 
http://ksi.is/log-og-reglugerdir/reglugerdir/samningar-leikmanna/ 
32 Reglugerð KSÍ um samninga og stöðu félaga og leikmanna, I liður, staðalsamningur KSÍ. 1.gr, skyldur 
leikmanna.  
33 Id para, 2.gr 
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samningnum sem kveða meðal annars á um það að ef upp koma deilur á milli 

samningsaðila þá sé þeim heimilt að krefjast þess að samningurinn verði lagður í gerð 

sbr. lög nr. 53/1989 um samningsbundna gerðadóma.  Skal þá hvor aðili fyrir sig, þ.e. 

leikmaður og félag,  skipa einn mann í gerðadóm og KSÍ leggur svo til oddamann en  

niðurstaða gerðadóms telst endanleg og bindandi fyrir aðila málsins.34 Samningur sem 

þessi verður að teljast nokkuð almennt orðaður og áherslan í honum er einkum á 

meginreglur sem gilda þurfa í samskiptum leikmanns og félags.   

 

Til hliðsjónar við gerð þessa kafla hafði ég undir höndum samning sem gerður var á milli 

leikmanns og félags í næstefstu deild hér á landi.  Samningurinn sem er á staðalformi frá 

KSÍ eins og reglur gera ráð fyrir er leikmannasamningur, sbr. skilgreiningu í kafla 2.3.1.  

Í þeim samningi er að finna einn viðauka þar sem fjallað er um launagreiðslur til 

leikmannsins sem og nánari reglur settar af félaginu sjálfu.  Slíkir viðaukar eru 

viðurkenndir sem hluti af leikmannasamningi enda séu þeir skráðir í viðaukaskrá 

samningsins sjálf, en gert er ráð fyrir slíku  á staðalformi KSÍ.  Í þeim samningi sem ég 

hafði aðgang að eru í viðauka settar fram reglur varðandi þá skyldu leikmanns að starfa 

fyrir félagið að sölu og kynningarmálum óski stjórn þess eftir því.  Þá kemur þar fram  að 

leikmaðurinn skuli lúta agareglum félagsins í einu og öllu og sjá til þess að vera alltaf í 

góðri æfingu.  Þá er bætt við þeirri skyldu félagsins að sjá til þess að leikmaðurinn njóti 

bestu þjálfunar sem kostur er á og jafnframt sagt að félagið skuli aðstoða leikmannin við 

að komast erlendis til æfinga en þetta tiltekna félag er í samstarfi við erlent félag um 

leikmannaskipti og fleira.35 

2.5.  Erlendir atvinnumannasamningar 
Elendir atvinnumannasamningar eru almennt í eðli sínu  töluvert frábrugnir hefðbundnum 

KSÍ staðalsamning.  Um verulegar fjárhæðir er að ræða, bæði í formi launa og 

bónusgreiðslna til leikmanns sem og í formi kaupverðs og skuldbindinga félags.  Sá 

samningur sem ég hef undir höndum og nota til samanburðar var gerður árið 1999 á milli 

 
34 Reglugerð KSÍ um samninga og stöðu félaga og leikmanna, I liður, staðalsamningur KSÍ. C liður 3.gr, 
almenn ákvæði. 
35Samningur frá 28.nóv 2004 á milli leikmanns X og félags Y í 1.deild. Samningformið er birt í heild sinni 
sem viðauki aftast í ritgerðinni. 
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leikmanns og félags í ensku úrvalsdeildinni og er hann gerður á staðlað form frá enska 

knattspyrnusambandinu, (e. the Football Association eða the F.A.).  Samningurinn heitir 

á frummálinu “F.A. premier legue and football legue contract” og er hann gerður í 

fjórum eintökum.  Eitt eintak skal geymt hjá enska knattspyrnusambandinu, annað fær 

stjórn deildarinnar, þriðja eintak fær félagið og loks fær leikmaðurinn sjálfur eintak.  Eðli 

máls samkvæmt liggja áherslupunktarnir í þessum samningi annars staðar en í 

hefðbundnum KSÍ samningum en  meginreglurnar eru þó svipaðar. Leikmaðurinn skal 

mæta á æfingar og í leiki, skal fylgja leiðbeiningum þjálfara liðsins um eigið 

líkamsástand, o.s.frv.  Leikmaðurinn er sömuleiðis skyldugur til þess að fara að reglum 

félagsins í einu og öllu sem og að reglum enska knattspyrnusambandsins.  Einnig er tekið 

fram að ef upp komi ágreiningur þá skuli reglur enska knattspyrnusambandsins teljast 

æðri texta samningsins og reglum viðkomandi félags.36 

Þetta tel ég vera ákaflega skynsamlegt ákvæði og til þess fallið að einfalda mjög 

alla málsmeðferð ef ágreiningur aðila kemur til.  Stjórn F.A. tekur í raun með þessu 

völdin af leikmanni og félagi sem standa í deilum og leysir málið upp á eigin spýtur með 

hliðsjón af gildandi reglum sambandsins.   Líkt og hjá KSÍ eru launaliðir og önnur 

fríðindi sett fram í viðauka eða áætlun, (e. schedule) við sjálfan samninginn og skulu allar 

greiðslur til leikmanns koma þar fram.  Ef upp koma deilur um ákvæði viðaukans skal 

hann vera talinn réttur samkvæmt orðanna hljóðan og leikmaðurinn eiga heimtingu á að 

fá það sem þar stendur. 

Nokkuð ítarlegt ákvæði er um úrlausn deilumála vegna atriða samningsins.  Sett er fram 

ferli í fjórum hlutum sem notast skal við ef ágreiningur rís á milli leikmanns og félags um 

samninginn.  Í fyrsta lagi er kveðið á um það að leikmaðurinn skuli byrja á því að koma 

kvörtunum sínum á framfæri við framkvæmdastjóra klúbbsins, sem þá væntanlega reynir 

að leysa málin strax án frekari málalenginga.  Einnig getur leikmaðurinn formlega lagt 

fram skriflega kvörtun til framkvæmdastjórans.  Ef  málin hafa ekki verið leyst innan 14 

daga frá því að framkvæmdastjórinn fékk fyrst kvörtun leikmannsins í hendur getur 

leikmaðurinn skilað inn skriflegri kvörtun til ritara klúbbsins, (e. secretary of the club), 
 
36 Úr samningnum, gr 5.  “The player agrrees to observe the rules of the club at all times.  The club and the 
plaeyr shall observe and be subject to the rules of the Football Association and either the rules of the 
F.A.Premier legue or the regulation of the Football Legue as appropriate.  In the case of a conflict such 
rules and regulations shall take precedence over this agreement and over the rules of the club.  
.
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sem þá kemur málinu áleiðis til stjórnar félagsins.  Stjórnin hefur þá fjórar vikur til þess 

að taka málið fyrir og komast að niðurstöðu sem leikmaðurinn sættir sig við.  Sætti 

leikmaðurinn sig ekki við niðurstöðu stjórnar eða hafi engin niðurstaða borist innan 

fjögurra vikna getur leikmaðurinn áfrýjað málinu til áfrýjunarnefndar ensku 

úrvalsdeildarinnar innan sjö daga frá því að niðurstaða stjórnar félagsins liggur fyrir.  

Áfrýjunarnefndin skilar þá niðurstöðu sinni í málinu innan 14 daga.37 

2.6.  Er munur á samningi KSÍ og F.A.? 
Það kemur á raun ekkert á óvart að mikill munur skuli vera á F.A. samningi og 

hefðbundnum KSÍ-samningi.  Avinnumannasamningur í ensku úrvalsdeildinni er einhver 

stærsti samningur sem leikmaður gerir almennt enda er enska úrvalsdeildin ein sú 

sterkasta í heiminum í dag.  Félögin sem gera samninga við leikmenn sína eru að taka á 

sig miklar fjárfestingar því oftar en ekki eru þau bæði að borga mikið fyrir að fá til sín 

leikmenn sem og að greiða þeim svimandi há laun.  Þessu má kannski líkja við muninn á 

því að kaupa sér bíl fyrir nokkur hundruð þúsund eða að kaupa sér hús fyrir tugi miljóna.  

Þó að í báðum tilfellum sé gerður samningur aðila á milli,  þá er viðbúið að í 

samningnum sem er meira virði séu fleiri og nákvæmari atriði um efni hans og inntak 

enda meiri hagsmunir í húfi. 

Mun meiri áhersla er lögð á ákvæði í F.A. samningnum sem tryggja leikmönnum í liðum 

í ensku úrvalsdeildinni viss réttindi ef þeir meiðast eða veikjast og geta þar af leiðandi 

ekki stundað vinnu sína sem leikmenn.  Leikmenn í ensku úrvalsdeildinni eru 

atvinnumenn sem hafa þann eina starfa að leika knattspyrnu.  Tryggingamál svo sem um 

ræðir eru því mikilvægur liður fyrir réttindi þeirra sem starfsmanna.    

37 Samningur frá 19.sept 1999 á milli leikmanns X og félags Y, í ensku úrvalsdeildinni.   
Vegna trúnaðarskyldu höfundar við leikmanninn sem um ræðir er ekki unnt að birta samninginn í heild 
sinni í viðaukaskrá. 
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Umbjóðandi  
(Leikmaður) 

A

Umboðsm. 
B

Þriðji aðili 
(Félag) 

C

Réttarsamband skapast  
Samkv.samningi á milli A 
og B Samningur milli A 

og C stofnar ekki til 
réttarsambands á 
milli B og C 

Réttarsamband skapast á 
milli A og C 

3.  Umboðsmennska í knattspyrnu 
 

3.1.Almennt 
Samningar knattspyrnumanna eru oft á tíðum langir og flóknir og oft er um verulegar 

upphæðir að ræða.  Leikmaður sem fær tilboð um að leika með liði og gera við það 

samning þarf að velta fyrir sér mörgum atriðum varðandi væntanlegan samning og vera 

viss um að, áður en hann skrifar undir hann, að allt í honum sé samkvæmt hans bestu 

vitund og eins og hann bjóst við.  Það hefur færst í vöxt hér á landi að leikmenn sem gera 

samninga við erlend félög fái til liðs við sig umboðsmenn sem sjá um að gera samninga 

fyrir hönd umbjóðenda sinna og gæta um leið hagsmuna þeirra í hvívetna.  Í næstu 

köflum ætla ég að skoða þær reglur sem gilda hér á landi um umboðsmennsku í 

knattspyrnu en KSÍ hefur gefið út reglugerð þess efnis, reglugerð fyrir umboðsmenn 

leikmanna, frá árinu 2001.  Einnig ætla ég að skoða sambærilegar reglur erlendis frá og 

skoða hvort að það sé mikill munur og þá í framhaldi af því hvar sá munur liggur einkum.   

 

3.2. Almennar reglur samningaréttar um umboð 
Í bók Páls Sigurðssonar, Samningarétti, er fjallað ítarlega um umboð og umboðsmennsku 

við samningagerð.  Samkvæmt riti Páls felst umboðsmennska í því að umboðsmaður B 

gerir samninga í nafni annars manns, umbjóðanda síns A, við þriðja aðila C, en verður þó 

ekki við það bundinn af þeim löggerningum sjálfur. 

 

Eins og sjá má á skýringarmyndinni hér að neðan þá tengjast allir þessir þrír aðilar sem 

að samningnum koma en þó á afar mismunandi hátt.  Á milli (A) umbjóðanda og 
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umboðsmanns (B) skapast réttarsamband samkvæmt samningi þeirra á milli og 

sömuleiðis á milli A og viðsemjanda (C)  en réttarsamband þeirra á milli er tilgangurinn 

með þeim samningaviðræðum sem á undan hafa gengið.  Mikilvægt er þó að hafa í huga 

að ekki skapast þó neitt réttarsamband hér á milli  umboðsmanns (B) og viðsemjanda (C) 

enda er (B) aðeins að ganga erinda umbjóðanda síns, (A).38 

Grundvöllur þess réttarsambands sem skapast á milli A og B í dæminu hér að ofan er 

umboðssamningur þeirra á milli um að viðkomandi umboðsmaður fái vissa heimild til 

þess að gera samninga fyrir hönd umbjóðanda síns.  Þetta er lykilatriði varðandi störf 

umboðsmanna enda segir í framangreindri reglugerð KSÍ um umboðsmennsku að 

umboðsmaður geti aðeins komið fram fyri hönd leikmanns ef hann er með skriflegan 

samning við leikmanninn þess efnis.39 Skal sá samningur vera á stöðluðu formi útgefnu 

af FIFA en það samningsform nefnist hérlendis fulltrúasamningur samkvæmt stöðluðu 

samningsformi sem fylgir með sem viðauki við reglugerð KSÍ um umboðmenn í 

knattspyrnu. 

 

3.3.  Innlendar reglur 
Líkt og rætt var í kafla 1.4. þá hefur KSÍ sett reglugerð varðandi umboðsmennsku í 

knattspyrnu.  Reglugerðin er nokkuð ítarleg og kemur inn á flesta þá þætti sem að varða 

störf umboðsmanna knattspyrnumanna, framkomu þeirra, hæfi og annað það sem máli 

skiptir.   

 Í 1. tl 2. greinar ofangreindrar reglugerðar er hugtakið umboðsmaður skilgreint 

sem svo;  

 

“Umboðsmaður er einstaklingur sem hefur það starf að aðstoða leikmenn eða 

félög gegn þóknun.  Umboðsmaður kynnir leikmann fyrir félagi í þeim tilgangi að koma 

honum á samning hjá félaginu eða leiðir saman tvö félög í þeim tilgangi að ganga frá 

samningum um félagaskipti.”40 

38 Skýringarmynd, Páll Sigurðsson, samningaréttur, bls 173, Dæmi 1. Eðli umboðs 
39 Reglugerð KSÍ um umboðsmennsku, grein 10.1. 
40 Id para ,1.tl, 2.gr, Umboðsmaður 
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Hlutverk umboðsmanns er því samkvæmt þessu að aðstoða leikmenn við að komast á 

samning hjá félögum og að aðstoða félög við að ganga frá félagskiptum leikmanna sín á 

milli.  Í 3. gr. reglugerðarinnar er fjallað um það hverjir geti orðið umboðsmenn og þau 

skilyrði sem um ræðir til þess að einstaklingur geti orðið umboðsmaður.  Fyrst ber að 

nefna að hver sá sem hyggst gerast umboðsmaður skal hafa íslenskt ríkisfang eða hafa 

starfað á Íslandi óslitið í tvö ár og   hafa óflekkað mannorð.  Skýrt er tekið fram að aðeins 

einstaklingar geti sótt um að gerast umboðsmenn en ekki félög eða félagasamtök.  Þá má 

umboðsmaður ekki vera starfsmaður eða eiga nokkurra hagsmuna að gæta hjá 

knattspyrnuliðum eða knattspyrnusamböndum eða nokkrum sem tengist þeim aðilum.41 

Standist umsækjandi þessi almennu hæfisskilyrði og telst þar af leiðandi hæfur sem efni í 

umboðsmann, skal hann boðaður í próf hjá KSÍ.  Prófið er að hluta til staðlað fra FIFA, 

en að hluta til eru spurningar samdar af KSÍ.42 Alls er prófið 20 spurningar, þar af 15 um 

erlendar reglur og 5 um innlend atriði.  Helst er um að ræða spurningar sem varða reglur 

um félagaskipti sem og grunnreglur samninga og persónuréttar.  Standist einstaklingur 

prófið fær hann leyfi útgefið af KSÍ sem segir að hann megi koma fram fyrir hönd 

leikmanna og félaga sem umboðsmaður þess og gildir það leyfi um allan heim.  Ekki er 

tiltekið að umsækjendur þurfi að greiða fyrir leyfið og einungis sagt að KSÍ geti krafist 

greiðslu, sem skal þá greiðast áður en viðkomandi þreytir prófið.43 

Nokkrar skyldur eru lagðar á herðar umboðsmanna enda um vandasamt starf að 

ræða þar sem að oft eru miklir hagsmunir skjólstæðinga þeirra í húfi.  Þannig skal hver sá 

sem stenst prófið og fer að starfa sem umboðsmaður fá sér ábyrgðartryggingu hjá 

tryggingarfélagi og skal sú trygging taka til ábyrgðar umboðsmanns og duga til þess að 

mæta hugsanlegum bótakröfum á hendur honum.  Lágmarks fjárhæð slíkrar tryggingar 

skal vera 40 miljónir króna en heimilt er, gefi velta umboðsmanns tilefni til, að hækka 

hana til samræmis við það.44 Umboðsmönnum er líka gert að starfa eftir eins konar 

siðareglum umboðsmanna, en það er yfirlýsing í 8 liðum um þær skyldur sem 

viðkomandi tekst á hendur með því að verða umboðsmaður.45 Í rauninni eru þetta 

 
41 Reglugerð KSÍ um umboðsmenn, grein 3.4. 
42 Sjá fylgiskjal A við reglugerð KSÍ fyrir umboðsmenn leikmanna.  
http://ksi.is/log-og-reglugerdir/reglugerdir/umbodsmenn-leikmanna/  
43 Reglugerð KSÍ um umboðsmenn, gr. 4.3. 
44 Id para, 5.gr, tl 1, 2, 3, 4. 
45 Fylgiskjal B við ofangreinda reglugerð 
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einfaldar reglur sem fjalla að mestu um þá skyldu umboðsmanna að fara að lögum og 

reglum  knattspyrnusambanda, UEFA og FIFA, að sjá til þess að allt sem hann gerir sé 

lögum samkvæmt og að hann sitji ekki beggja megin við borðið þegar um 

samningaviðræður er að ræða.46 

3.3.1 Skyldur leikmanna og félaga 
Eins og fram hefur komið eru skyldur umboðsmanna miklar og þeim gert að fara í einu 

og öllu að gildandi reglum þess knattspyrnusambands sem þeir starfa undir.  Að sama 

skapi er þeim leikmönnum sem samskipti eiga við umboðsmenn gert að fylgja ákveðnum 

grunnreglum í þeim samskiptum.  Í fyrrgreindri reglugerð KSÍ um umboðsmenn er fjallað 

um skyldur leikmanna varðandi samskipti við umboðsmenn í 14. gr.  Þar segir að 

leikmanni sé aðeins heimilt að nýta sér þjónustu umboðsmanns með gilt starfsleyfi.  Gilt 

starfsleyfi þýðir að viðkomandi umboðsmaður sé með leyfi frá viðurkenndu 

knattspyrnusambandi til þess að sinna umboðsstörfum, hafi staðist prófið og starfi sem 

umboðsmaður.  Undantekningu frá þessari reglu er þó að finna í grein 2.3 í reglugerðinni 

en þar segir að leikmanni sé heimilt að nýta sér aðstoð systkina, foreldra eða maka eða 

leita til lögmanns við gerð samninga.  Þá segir einnig í reglugerðinni um skyldur 

leikmanna að þeir skuli sjá til þess að viðurkenndur umboðsmaður undirriti alla þá 

samninga sem hann gerir fyrir hönd leikmanns hvort heldur um er að ræða 

ráðningarsamninga eða aðra samninga sem hann gerir fyrir hönd leikmanns.  Ekki er 

gerður greinarmunur á því í reglugerðinni hvort að umboðsmaður gerir 

leikmannasamning eða sambandssamning sbr. umfjöllun í kafla 2.3.1 og verður því að 

álykta sem svo að þessar reglur gildi jafnt um gerð sambandssamninga sem og 

leikmannasamninga.  Um þóknun til handa umboðsmanni er fjallað í ofangreindri 

reglugerð KSÍ um umboðsmenn leikmanna.  Þar kemur það fram að í samningi á milli 

leikmanns eða félags og umboðsmanns skuli það koma skýrt fram hver skuli ábyrgur 

fyrir því að standa skil á greiðslum til umboðsmanns, hvers konar þóknun er um að ræða 

og skilyrði fyrir greiðslu þóknunarinnar.  Í grein 10.4 í ofangreindri reglugerð eru 

tilteknar tvær leiðir sem unnt er að fara þegar ákvarða þarf greiðslu til umboðsmanns.  

Annarsvegar er hægt að ákveða eingreiðslu til umboðsmanns eða að reikna þóknun hans 
 
46 Id para, 12.gr, Skyldur umboðsmanns 
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út frá þeim brúttó grunnlaunum sem hann hefur samið um (prósentur).  Þó skal þóknun 

umboðsmanns sem strfað hefur fyrir félag alltaf vera í formi eingreiðslu.47 

Um skyldur félaga er fjallað í 16 .gr reglugerðar KSÍ um umboðsmenn.  Þær skyldur eru 

svipaðar þeim sem lagðar eru á leikmenn og snúast að mestu um þá kröfu að félag skuli 

eingöngu skipta við umboðsmenn sem hafa gilt starfsleyfi og eru viðurkenndir sem 

umboðsmenn frá því knattspyrnusambandi sem um ræðir. 

 

3.4.  Erlendur réttur til samanburðar 
Reglur um umboðsmennsku eru áþekkar hjá þeim knattspyrnusamböndum sem aðild eiga 

að FIFA og geta þeir aðilar sem öðlast hafa réttindi til þess að starfa sem umboðsmenn 

hjá einu knattspyrnusambandi starfað sem slíkir hvar sem er í heiminum.  Enska 

knattspyrnusambandið hefur líkt og það íslenska sett sér reglugerð um störf 

umboðsmanna þar í landi.48 Mikið mæðir á þessum reglum í Englandi enda enska 

úrvalsdeildin ein sú stærsta í heiminum, ef litið er til þess peningaflæðis og þeirra 

leikmanna sem þar leika.  Í raun má segja að reglur enska knattspyrnusambandsins séu 

svipaðar þeim íslensku, enda þarf FIFA að staðfesta reglurnar líkt og fram hefur komið. 

 

Eflaust væri hægt að skrifa langa ritgerð eingöngu um umboðsmennsku í 

íþróttum, og þá sérstaklega í Bandaríkjunum þar sem að umboðsmennska fyrir 

íþróttamenn er starfsgrein sem veltir háum fjárhæðum á hverju ári.  Fyrir nokkrum 

áratugum þekktist það varla að íþróttamenn í Bandaríkjunum, eða annars staðar, hefðu 

umboðsmenn.  Í dag eru nánast jafnmargir umboðsmenn íþróttamanna í Bandaríkjunum 

og atvinnuíþróttamenn og stór fyrirtæki sem sérhæfa sig í að þjónusta atvinnu 

íþróttamenn eru á hverju strái.  Regluverkið hefur einnig breyst.  Mörg ríki 

Bandaríkjanna hafa sett það sem reglu að hver sá sem komi fram fyrir hönd íþróttamanns 

verði að skrá sig sem umboðsmann hjá viðkomandi yfirvöldum áður en hann geti átt 

samskipti við íþróttamanninn.49 Þá hafa íþróttasamtök í Bandaríkjunum svo sem í NBA, 

NFL og NHL sett sér reglur um það hverjir geti orðið umboðsmenn og hvernig þeir skuli 

 
47 Id para, 10.gr, Þóknun 
48 http://www.thefa.com/TheFA/RulesAndRegulations/Agents/Postings/2002/05/12227.htm 
49 Walter T. Champion Jr, Sports Law in a nutshell, bls 19 
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starfa.50 Þær reglur eru ekki ósvipaðar þeim reglum sem KSÍ hefur sett sér með hliðsjón 

af samþykktum FIFA, og verður ekki farið nánar í þær reglur hér. 

Þróunin í Evrópu hefur verið svipuð og í Bandaríkjunum þó svo að þar hafi hlutirnir gerst 

hægar.  Samhæfing reglna á sviði umboðsmennsku og sömu hæfniskröfur hafa verið 

innleiddar í knattspyrnu á vegum FIFA og gilda því samræmdar  reglur um umboðsmenn 

allstaðar í heiminum.  Þannig hefur allri óvissu verið eytt og nú geta leikmenn verið vissir 

um að hver sá sem bíður fram krafta sína og getur sýnt fram á gilt starfsleyfi, hafi staðist 

þær kröfur sem FIFA hefur sett varðandi umboðsmennsku í knattspyrnu. 

Umboðsmenn og þá sérstaklega í Bandaríkjunum gegna fleiri hlutverkum en að 

semja eingöngu við félög um kaup og kjör leikmanna.  Atvinnuíþróttamenn eru oftar en 

ekki stórstjörnur sem eru markaðssettir eins og fyrirtæki.  Margir vinna oft hjá 

viðkomandi íþróttamanni við hin ýmsu störf eins og við almannatengsl, aðstoð, lífvörslu, 

markaðssetningu ofl.  Í Bandaríkjunum tíðkast  að umboðsmenn gæti allra fjárhagslegra 

hagsmuna umbjóðenda sinna.  Þannig getur umboðsmaður séð um skattamál, 

fjárfestingar, fjármál, fasteignamál, lagalega ráðgjöf, tryggingamál, markaðssetningu og 

hvað eina annað sem þurfa þykir fyrir íþróttamanninn.51 Um þetta þarf þó vitanlega að 

semja sérstaklega enda er í grunnsamningi umboðsmanns við leikmann eingöngu kveðið 

á um skyldur hans til þess að semja við félög um þjónustu leikmannsins.  Samkvæmt 

stöðluðum samningi á milli umboðsmanns og leikmanns eru einu skyldur 

umboðsmannsins að hann starfi í góðri trú en þó þurfa störf hans ekki endilega að skila 

árangri.   

Áhugaverður dómur er frá 1977 í máli Zinn gegn Parrish.  Zinn sem var 

umboðsmaður Parrish höfðaði mál á hendur Parrish vegna ógreiddrar þóknunar vegna 

samninga sem hann hafði gert fyrir hann.  Alls hafði hann gert þrjá samninga fyrir Parrish 

sem var leikmaður í NFL.  Umboðsmaðurinn átti einnig að sjá um ráðgjöf varðandi skatta 

og fjármál, aðstoða leikmannin við atvinnuleit á milli tímabila o.fl.  Leikmaðurinn hélt 

því fram að umboðsmaðurinn hefði ekki uppfyllt skyldur sínar þar sem að lítið hafði gerst 

í hans málum.  Leikmaðurinn fékk enga vinnu á milli tímabila og umboðsmaðurinn sendi 

 
50 NBA, NFL og NHL eru allt skammstafanir á íþróttasamböndum vestanhafs.  NBA stendur fyrir National 
Basketball League, NFL fyrir National Football League og NHL fyrir National Hockey League. 
 
51 Walter T. Champion Jr. Sports Law in a nutshell, bls 17 
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hann til ráðgjafarfyrirtækis með skattamálin.  Að vísu hafði hann aðstoðað leikmanninn 

við að fjárfesta í húsi en það var aðeins lítill hluti af peningunum hans sem fór í það.  

Kviðdómur komst þrátt fyrir þetta að þeirri niðurstöðu að umboðsmaðurinn hafði uppfyllt 

kröfur umbjóðanda síns með því að starfa í góðri trú eða sýna góðan vilja, (e. good faith) 

og því ekki brotið gegn þeims skyldum sem hann tókst á hendur með því að gerast 

umboðsmaður leikmannsins. 52 

Annað mál sem vakti ekki síður mikla athygli  var mál körfuknattleiks 

goðsagnarinnar Kareem Abdul Jabbar gegn fyrrum fjármálaráðgjafa sínum Tom Collins.  

Jabbar sem hafði veitt Collins umboð sitt til þess að skrifa ávísanir í sínu nafni og taka 

lán í hans nafni komst að því að hann var flæktur í alls konar fjárfestingar, misgáfulegar 

og að hann átti ekkert eftir af þeim auði sínum sem hann hafði safnað á meðan hann lék í 

NBA.  Collins hafði ekki sent Jabbar mánaðarlegt yfirlit um stöðu mála og mátti Jabbar 

þegar upp var staðið sætta sig við að þurfa aftur að byrja að leika körfubolta á ný til að 

eiga fyrir skuldum og kostnaði vegna málaferlanna þar sem að hann tapaði málinu gegn 

fyrrum umboðsmanni sínum.53 

3.5.  Helsti munur á umboðsmennsku í Evrópu og Ameríku 
Eins og komið hefur fram þá er talsverður munur á þeirri tegund umboðsmennsku sem 

stunduð er í Bandaríkjunum annarsvegar og í Evrópu hins vegar.  Ef við tökum til að 

mynda Ísland sem dæmi þá eru ekki nema e.t.v. 1-2 íþróttamenn sem náð hafa það langt 

að þeir þarfnist sérstakra fjármálaráðgjafa, aðstoðarmanna og annarra sérfræðinga til að 

halda utan um sín mál.  Í Bandaríkjunum eru hins vegar íþróttamenn flokkaðir sem 

skemmtikraftar sem gera margt annað en bara að spila sína íþrótt.  Auglýsingar og 

kvikmyndaleikur, fataframleiðsla og allskonar umsýsla önnur er þar á meðal og eðlilega 

kallar þetta á aukna þekkingu og fjölbreyttari hlutverk þeirra sem sinna málum 

viðkomandi íþróttamanna.  Í Evrópu má segja að það sé bara knattspyrnan sem jafnast á 

við Bandaríkin hvað varðar áhorf og áhuga íbúa álfunnar á íþróttum almennt.  Í 

Bandaríkjunum er hins vegar um að ræða fjórar íþróttagreinar sem hver um sig er 

 
52 Walter T. Champion Jr. Sports Law in a nutshell, bls 16-17 
53 Michel E. Jones, Sports Law, bls 83-84 
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gríðarlega vinsæl og veltir tugum miljarða á hverju ári.  Til að mynda seldist varningur 

tengdur liðunum í deildunum fjórum, NBA, NFL, NHL og MLB (Major League 

Baseball), fyrir um 11.4 biljónir dollara árið 1995 í Bandaríkjunum einum.54 

Markaðurinn vestra er því mikið stærri og fleira sem kemur til en bara samningar 

leikmanna við félögin og því virðist hlutverk umboðsmanna almennt fjölbreyttara að 

mörgu leyti í Bandaríkjunum. 

 

54 Walter T.Champion Jr. Sports Law in a Nutshell, bls 286 
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4.  Úrlausn deilumála 

 

4.1.  Almennt  
Líkt og gildir um alla aðra samningagerð þá koma upp deilumál ýmis konar í samskiptum 

leikmanna og félaga.  Annar hvor aðilinn telur að hinn hafi ekki staðið við þær 

skuldbindingar sem hann hefur tekist á hendur við undirritun samkomulags þeirra og 

ákveður að höfða mál til að leita réttar síns fyrir dómstólum.  Þær spurningar sem vakna 

eru hversu langt lögsaga íþróttasambandana nær, hvaða mál þeir taka fyrir hjá sínum 

dómstólum og hver viðurlögin og tengsl við gildandi landsrétt eru.  Í kaflanum hér á eftir 

ætla ég að útskýra hvaða leiðum er beitt við úrlausn deilumála innan KSÍ og ÍSÍ og leitast 

við að svara þeim spurningum sem að framan greinir. 

 

4.2. Dómstólar KSÍ 
Innan KSÍ eru tvö dómsstig,  dómstóll KSÍ og áfrýjunardómstóll KSÍ.  Dómstólar KSÍ 

hafa fullnaðarlögsögu yfir þeim deilum sem koma upp innan sambandsins og þeim er 

varða lög og reglur þess.55 

4.2.1.  Almennur dómstóll KSÍ  
Í dómstól KSÍ eiga sæti 5 menn sem allir skulu vera löglærðir og kosnir á 

knattspyrnuþingi og er setutími þeirra í dómnum fram að næsta þingi en þing KSÍ eru 

haldin árlega.  Skýrar reglur eru um kærufrest og kærurétt, þ.e. hverjir geta kært sem og 

um form kæru ásamt því sem að í lögum KSÍ er kveðið á um málsmeðferð og annað það 

sem varðar meðferð kærumála innan KSÍ. 

 

4.2.2. Áfrýjunardómstóll KSÍ 
Áfrýjunardómstóll KSÍ er æðsta dómstig sambandsins en þangað er hægt að áfrýja þeim 

málum sem dómstóll KSÍ hefur þegar fjallað um.  Áfrýjunardómstóllinn er skipaður 3 

löglærðum dómurum sem kosnir hafa verið á knattspyrnuþingi.  Áfrýjandi skal senda 

dómstólnum greinargerð þar sem raktar eru ástæður þess að hann ákveður að áfrýja 
 
55 Lög um dómstóla KSÍ, gr. 1.1. Dómstólar KSÍ 
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málinu.  Einnig skal áfrýjandi sjá til þess að öll gögn berist dómnum.  Engin ný gögn eru 

tekinn til meðferðar hjá dómnum og engar vitnaleiðslur né skýrslutökur fara fram hjá 

honum líkt og gert er á fyrsta dómstigi (dómstóll KSÍ).  Þó er dómstólnum heimilt að 

víkja frá þessari reglu ef sérstaklega stendur á.56 Ekki er gerð nánar grein fyrir því hvað 

átt er við með “[...] sérstaklega stendur á”, en gera má ráð fyrir að ef lagaatriði hafa 

breyst eða ný gögn koma fram sem skipta miklu máli fyrir niðurstöðu málsins, þá kunni 

þetta að eiga við.  Heimilt er að áfrýja málum áfrýjunardómstóls KSÍ til 

áfrýjunardómstóls ÍSÍ ef málið er talið hafa almennt gildi fyrir íþróttahreyfinguna í heild.  

Áfrýjunardómstóll ÍSÍ metur í slíkum tilvikum hvort að málið sé þess eðlis að hann eigi 

að fjalla um það en ef hann hafnar því þá telst málinu endanlega lokið.57 

4.3.  Lögsaga dómstóla KSÍ 
Álitamál er hversu langt lögsaga dómstóls KSÍ nær.  Í 15. gr laga KSÍ um dómstóla 

knattspyrnusambands Íslands segir, “Undir dómstóla KSÍ heyra öll brot á lögum og 

reglum KSÍ.”58 Eins einfalt og þetta ákvæði hljóðar ætti að vera ljóst að öll þau mál sem 

teljast brot á reglum eða samþykktum KSÍ heyra undir dómstólinn og ætti því að vera 

hægt að álykta sem svo að þau mál sem ekki eru brot á reglum KSÍ séu óhæf til þess að 

verða til lykta leidd hjá dómstólum sambandsins.   Mál eins og til að mynda mál sem 

varða brot á samningum og brot á almennum reglum um umboðsmennsku samkvæmt 

lögum nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, yrðu því væntanlega 

rekinn fyrir almennum dómstólum enda lögsaga KSÍ einungis bundin við reglur 

sambandsins.  Í reglugerð KSÍ um samninga og stöðu leikmanna sem áður hefur verið 

vísað í er fjallað um það hvernig leysa skuli ágreiningefni sem upp koma vegna túlkunar 

á samningsatriðum.  Í 9. tl F-liðs reglugerðarinnar segir meðal annars að samninga og 

félagaskiptanefnd KSÍ sjái um að taka afstöðu til mála sem upp kunna að koma og gefi 

hún aðilum færi á að koma fram með kröfur að leggja fram sönnunargögn kynna sér gögn 

og tjá sig um sakarefnið.  Báðir aðilar geti þó farið fram á að ágreiningur verði lagður í 

gerð, sbr, lög nr 53/1989 um samningsbundna gerðardóma.  Ákvæðið tilgreinir að hvor 

 
56 Lög um dómstóla KSÍ, 10.gr 
57 Um dómstóla ÍSÍ verður nánar fjallað síðar 
58 Id para, 15.gr, Lögsaga 
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aðili hafi þá rétt til að skipa einn mann í gerðardóm og KSÍ skipar svo oddamann.  

Niðurstaða slíks gerðardóms skal vera endanleg og bindandi fyrir aðila máls sbr. lögin 

sjálf.59 Þetta þýðir að ef ágreiningur rís á milli leikmanns og félags og engin lausn hefur 

fengist eftir meðferð málsins hjá samninga og félagaskiptanefnd KSÍ, þá geta menn beitt 

þessu úrræði um gerðadóm til að leysa málið.  Þannig þurfa mál ekki endilega að enda 

hjá almennum dómstólum heldur eru þau þá leyst með gerðardómi. 

 

4.4.  Lög um samningsbunda gerðardóma, nr 53/1989 
Í lögum um samningsbundna gerðardóma segir í 1. mgr 1. gr; 

 

“Aðilar geta með samningi ákveðið að leggja réttarágreining sín á milli í gerð ef þeir 

hafa forræði á sakarefninu.  Slíkan samning má gera hvort heldur er um ágreining sem 

upp er kominn eða síðar kann að koma upp í tilteknum lögskiptum aðila.”60 

Samningur um að leggja mál fyrir gerðardóm skal vera skriflegur og skal þar koma skýrt 

fram að um gerðarsamning sé að ræða, hverjir séu aðilar að honum og hvert deiluefnið sé.  

Ef aðilar koma sér ekki saman um  hverjir skuli skipa gerðardóminn er heimilt að leggja 

það fyrir héraðsdómara sem sker úr um það.  Reglugerð KSÍ um samninga og stöðu 

félaga og leikmanna er þó nokkuð skýr varðandi þetta en þar segir einfaldlega í 9. tl F-

liðar, að hvor aðili skuli skipa einn aðila í dóminn og KSÍ skipi svo oddamann.  Hvergi er 

í reglugerðinni kveðið á um að samþykki aðila þurfi að koma til svo að hinn aðilinn geti 

skipað í dóminn svo það verður að teljast líklegt að vald aðila sé algjört varðandi það 

hvern þeir tilnefna í dóminn fyrir sína hönd.  Ef upp koma deilur um skipan gerðardóms 

geta aðilar þó alltaf lagt það fyrir héraðsdómara sem  dómsvald hefur um sakarefnið ef 

ekki lægi fyrir gerðarsamningur og leysir dómari þá úr þeim ágreiningi með úrskurði.  

 

59 Reglugerð KSÍ um samninga og stöðu leikmanna,9.tl , F liður, Samninga og félagaskiptanefnd KSÍ 
60 Lög nr 53/1989, um samningsbunda gerðardóma. 1.gr.  www.althingi.is. Sótt 27.apríl 2006 
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4.5.  Viðurlög við brotum 
Í málum sem dómstólar KSÍ fá til meðferðar hafa þeir nokkuð vald til þess að beita þá 

sem brjóta gegn reglum sambandsins vissum viðurlögum.  Í 16. gr laga um dómstóla KSÍ 

eru þær leiðir taldar upp sem dómstólar geta farið við beitingu þeirra viðurlaga sem 

heimild er til.  Dómstólum sambandsins er þannig heimilt að dæma leiki ógilda eða láta 

endurtaka þá og geta jafnvel dæmt til um úrslit þeirra, ákvarðað dagsektir gagnvart 

aðildarfélögunum eða sektir gagnvart þeim og dæmt aðila til að greiða málskostnað ef 

málssókn telst vera tilefnislaus.61 Þetta eru almennar heimildir sem dómstóllinn telst hafa  

og getur bætt við dómsniðurstöðuna þyki honum tilefni til.  Þær beinu refsingar sem 

dómstólarnir geta beitt eru áminning og vítur, svipting réttar til að gegna trúnaðarstörfum 

innan hreyfingarinnar, óhlutgengisúrskurðir og aðrar þær refsingar sem að lög KSÍ 

tiltaka. 

Nánari reglur um refsingar gegn brotum á samþykktum eða reglum félagsins er að finna í 

þeirri reglugerð sem við á.  Þannig er í reglugerð um samninga og stöðu leikmanna og 

félaga að finna ákvæði um það hvaða refsingum skuli beitt ef um brot á samningi eða 

framkvæmd samningagerðarinnar er að ræða og svipuð ákvæði er einnig að finna í 

reglugerð KSÍ um umboðsmenn. 

 

4.6.  Dómstólar ÍSÍ 
Líkt og hjá KSÍ eru tvö dómsstig hjá ÍSÍ, dómstóll ÍSÍ og áfrýjunardómstóll ÍSÍ.  Tekið er 

sérstaklega fram í 1. mgr 20. gr laga ÍSÍ að öll sérsambönd skuli heyra undir dómstóla ÍSÍ 

þar til samþykkt hefur verið lagabreyting um að þau hafi sitt eigið dómstólakerfi.  Öll 

stærstu sérsamböndin hafa sitt eigið dómstólakerfi svo að í raun heyra þau ekki undir 

dómstóla ÍSÍ nema ef vera skyldi áfrýjunardómstólinn í sérstökum tilvikum.  Lögunum 

um dómstóla ÍSÍ er einnig ætlað að vera til fyllingar dómstólalögum sérsambandana þar 

sem það á við og kemur það þá væntanlega til kasta áfrýunardómstóls ÍSÍ að meta það 

hvort og þá hvenær svo er í einstökum tilvikum.62 

61 Lög um dómstóla KSÍ, 16.gr, dómsniðurstöður 
62 Sjá nánar lög ÍSÍ. http://olympic.is/?ib_page=204&iw_language=is_IS 
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4.6.1.  Dómstóll ÍSÍ 
Í lögum ÍSÍ er að finna nokkuð ítarlegar reglur um dómstól ÍSÍ.  Almennar reglur um 

málsmeðferð, form og efni kæru, kærufrest og annað réttarfarslegt eru fyrirferðamiklar, 

enda mikilvægt að allar formreglur um störf dómstólsins séu skýrar og það ljóst hvernig 

aðilar geta sótt þar rétt sinn.  Sex dómarar skipa dómstól ÍSÍ og tekur einn dómari fyrir 

hvert mál.  

 

4.6.2. Áfrýjunardómstóll ÍSÍ 

Eins og áður hefur verið komið inná þá sinnir áfrýjunardómstóll ÍSÍ víðtæku hlutverki 

innan íþróttahreyfingarinnar þar sem heimilt er að áfrýja málum þangað frá 

áfrýjunardómstólum sérsambandana.  Dómarar við áfrýunardómstólinn eru alls sex og 

skulu þeir kosnir af íþróttaþingi, sem er æðsta stofnunin innan ÍSÍ.  Þrír dómarar skulu 

dæma í hverju máli fyrir sig og kemur það í hlutverk forseta dómstólsins að ákveða 

hverju sinni hvað þrír dómarar fara með tiltekið mál.  Til áfrýjunardómstólsins er heimilt 

að vísa málum frá dómstóli ÍSÍ, bæði dómum og úrskurðum.  Ekki verða tekin fyrir ný 

gögn hjá dómstólnum og ekki skal fara fram vitnaleiðsla eða önnur skýrslutaka fyrir 

honum.  Athyglisvert er að ekki er kveðið á um það að undantekningar skuli gerðar á 

þessu ef það þykir eiga við líkt og tekið er fram í lögum um dómstóla KSÍ varðandi 

áfrýjunardómstól KSÍ.  Hvort að þetta þýði að ný gögn eða nýr vitnisburður yrði ekki 

tekinn til greina fyrir áfrýjunardómstólnum skal ósagt látið en þó verður að telja líklegt að 

ef aðstæður hefðu breyst þannig að það hefði mikil áhrif á framvindu málsins að þá yrði 

það a.m.k. tekið til skoðunar innan dómstólsins.63 

4.7.  Lögsaga dómstóla ÍSÍ 
 Undir dómstóla ÍSÍ heyra öll brot á reglum ÍSÍ, sérsambanda, héraðssambanda og 

íþróttabandalaga nema að sérsamböndin hafi eigin dómstóla eins og áður greinir.  Brotum 

er skipt upp í nokkra flokka í 35. gr laga ÍSÍ eftir því á hvaða reglum er brotið og gegn 

hverjum.  Þannig teljast brot gegn móta og leikreglum sér brotaflokkur en undir það falla 

t.d. brot eins og að skrá íþróttamann til keppni að honum forspurðum, að mæta ekki til 

 
63 Sjá nánar lög ÍSÍ, greinar 31-34 
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leiks og koma ósæmilega fram við eða ögra starfsmanni móta.  Annan flokk skipa brot 

sem eru til þess fallinn að kasta rýrð á störf þeirra sem vinna að málefnum 

íþróttasambanda, að blekkja þá með röngum skýrslum eða upplýsingum eða að koma 

ósæmilega fram við yfirvöld íþróttamála í landinu.  Þriðji flokkurinn teljast vera brot 

gegn áhugamannareglum ÍSÍ eða sérsambanda þess, en ekki er þó nánar fjallað um það í 

lögunum hvað átt er við með áhugamannareglum ÍSÍ.  Líklegt verður þó að teljast að með 

áhugamannareglum sé átt við þær reglur sem  gilda almennt um þá iðkendur sem að ekki 

hafa af því tekjur að stunda viðkomandi íþróttagrein, heldur eru áhugamenn.  Fjórði 

brotaflokkurinn eru svo brot sem að eru til þess fallinn að valda íþróttahreyfingunni 

álitshnekki út á við.  Það er nánar tiltekið að koma þannig fram að það valdi hreyfingunni 

skaða eða með því að brjóta gegn hegningarlögunum svo að svipting borgaralegara 

réttinda hljótist af.  Undir fimmta og síðasta flokkinn falla svo brot á reglum um 

keppnisferðir á vegum ÍSÍ.64 

4.8.  Viðurlög við brotum 
Viðurlög sem dómstólum ÍSÍ er heimilt að beita eru svipuð þeim sem  dómstólum KSÍ er 

heimilt að beita.  Þannig segir í 36. gr laga ÍSÍ, að ásamt því að setja fram dómsorð og 

efnisniðurstöðu, þá geti dómstólar sambandsins kveðið á um ýmsar skyldur og réttindi 

þeirra aðila sem að málum koma.65 Þetta er nánast samhljóða ákvæði 16. gr laga KSÍ um 

dómstóla sambandsins sem fjallað var um hér að framan og eru réttindi og skyldur sem 

heimilt er að kveða á um almennt þau sömu og dómstólar KSÍ hafa vald til að setja.  

Segja má að þarna komi í ljós ákveðinn sameiginleg stefna eða markmið með dómstólum 

íþróttasambandana sem virðist hníga í þá átt að refsa eingöngu fyrir ákveðinn brot á 

lögum og reglum sambandana en fara ekki út fyrir þann ramma sem settur er í lögum 

þeirra. 

 

4.9.  Lyfjamál 
ÍSÍ starfrækir sérstaka lyfjaeftirlitsnefnd en hlutverk hennar er eingöngu að skipuleggja 

og framkvæma eftirlit með lyfjamisnotkun íþróttamanna ásamt því að sinna ýmsum 

 
64 Úr lögum ÍSÍ, greinar 35.1 til 35.5, Tegundir brota 
65 Id para, grein 36 viðurlög við brotum 
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fræðslustörfum varðandi lyfjamisnotkun í íþróttum.  Lyfjaeftirlitsnefndin starfar undir 

lyfjaráði en í því eiga sæti þrír aðilar sem skulu hafa háskólapróf í læknisfræði eða öðrum 

lífvísindum ásamt einum lögfræðingi.  Samkvæmt 43. gr laga ÍSÍ, þá eru lagaákvæði ÍSÍ 

um lyfjamál byggð á alþjóðlegum reglum sem gefnar eru út af alþjóða 

lyfjaeftirlitsstofnuninni en listi þeirrar stofnunar um lyf á bannlista gildir einnig innan 

ÍSÍ.66 

Samantekt og lokaorð 

Eins og fram hefur komið þá eru samningar leikmanna við félög sín háð ýmsum reglum 

bæði reglum og reglugerðum KSÍ, sem og almennum reglum samningaréttar.  Samningar 

leikmanna eru í raun launþegasamningar þar sem kveðið er á um réttindi og skyldur, 

starfslýsing kemur fram og tekið er fram hvort og þá hvaða greiðslu leikmenn skulu fá 

fyrir starf sitt.  Þó eru ekki starfrækt nein leikmannasamtök hér á landi líkt og algengt er 

víða annarsstaðar og því í raun enginn einn aðili sem heldur utan um þær reglur sem máli 

skipta og sér til þess að ekki sé brotið á leikmönnum á neinn hátt.  Hluti af ástæðunni 

fyrir því að hér eru engin slík samtök má eflaust rekja til þess að ekki er um 

atvinnumennsku að ræða nema hjá fáum einstaklingum og oftast er talað um að hér á 

landi sé einskonar “hálf” atvinnumennska.  Það breytir því ekki að samtök leikmanna, 

sem sameiginlega ynnu að málefnum þeirra gætu gagnast vel þeim leikmönnum sem hafa 

af því tekjur að leika knattspyrnu hér á landi.   

Í samningagerð á milli leikmanns og félags reynir aðallega á grundvallaratriði 

samningaréttar, þ.e.  samninga skal halda og samningafrelsi.  Leikmanni er heimilt að 

gera samninga við hvaða lið sem hann kýs svo framarlega sem hann er ekki 

samningsbundinn öðru félagi.  Sú skyld er lögð á félögin að þau hefji ekki viðræður við 

leikmenn nema að vera viss um að viðkomandi leikmaður sé með lausan samning, eða 

samningur hans að renna út og honum því heimilt að ganga til viðræðna við annað lið. 

 

66 Þessi málaflokkur er gríðarlega fyrirferðamikill innan laga ÍSÍ og reglurnar bæði margar og flóknar. Það 
er ekki ætlun höfundar að fara nánar í þær reglur hér en áhugasömum er bent á lög ÍSÍ, greinar 40-50 þar 
sem þessar reglur eru tíundaðar.   
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Grunnreglur samningaréttar um umboð gilda um umboðsmennsku í knattspyrnu, líkt og 

um aðra umsýslu í nafni annars manns.  Mikilvægasta reglan í því samhengi er sú að 

umboðsmaður verður ekki bundinn af þeim löggerningum sem hann stofnar til í nafni 

annars manns, enda sé það gert í fullu og gildu umboði þess aðila og til sé um það 

samningur þeirra á milli.  Þannig segir í reglugerð KSÍ um umboðsmennsku að gera verði 

samning á milli leikmanns og umboðsmanns þar sem fram komi meðal annars gildistími 

samnings og þóknun til umboðsmanns, undirritað af báðum aðilum.  Umboðsmennska 

hér á landi er þó um margt frábrugðinn umboðsmennsku erlendis, og þá sérstaklega í 

Bandaríkjunum þar sem að íþróttaumboðsmennska er stór iðnaður.  Hin mikla athygli 

sem íþróttir njóta þar í landi og sú staðreynd að frægir íþróttmenn vestanhafs eru í raun 

stór fyrirtæki hefur orðið til þess að sífellt fleiri þarf til að reka slíkt fyrirtæki sem 

stórstjarna í íþróttum er.  Á Íslandi felst starf umboðsmanna knattspyrnumanna hinsvegar 

að mestu leyti í því að finna efnilega stráka og hjálpa þeim að komast að hjá erlendum 

liðum og að koma á tengslum á milli liða hérlendis við lið erlendis með leikmannaskipti 

og slíkt í huga. 

 

Dómstólar KSÍ og ÍSÍ gegna veigamiklu hlutverki innan íþróttahreyfingarinnar.  Undir 

dómstóla sambandanna falla allar þær reglur og samþykktir sem þau starfa eftir og er það 

því vítt svið sem þeir taka til.  Sérstaklega skal minnst á þátt áfrýjunardómstóls ÍSÍ en 

segja má að hann sé einskonar hæstiréttur íþróttanna enda er hægt að vísa þangað málum 

frá áfrýjunardómstólum sérsambandanna í vissum tilvikum. 

 

Leikmenn, þjálfarar og forystumenn knattspyrnufélaga hér á landi ættu að hafa í huga 

allar þær reglur sem gilda um samninga og umboðsmennsku þegar gerðir eru samningar á 

milli leikmanna og félaga því oft er mikið í húfi bæði fyrir félögin sem og leikmennina.  

Staðalsamningur KSÍ er að mínu vita af hinu góða enda kemur hann í veg fyrir að margar 

útgáfur af samningum séu í gangi og verndar þar með þau réttindi og þær skyldur sem 

nauðsynlegt er að fram komi í slíkum samningum. 
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Fylgiskjal A. 

STAÐALSAMNINGUR KSÍ 

__Leikmannssamningur   __Sambandssamningur 

 Félagið _____________________________________, hér eftir nefnt félag, og 
________________________ ______________________, leikmaður félagsins, hér eftir 
nefndur leikmaður, gera með sér eftirfarandi samning, samanber reglugerð KSÍ um 
samninga og stöðu félaga og leikmanna, sem frá _______________ til _______________ 
(dagsetning). Athugið að leikmannssamningur getur aldrei náð yfir skemmra tímabil en 
eitt keppnistímabil og að allir samningar verða að renna út á tímabilinu 16. október - 31. 
desember. 

1.         Skyldur leikmanns 

a.         Leikmaður skuldbindur sig til að æfa og leika knattspyrnu með félagi sínu á 
samningstímanum samkvæmt ákvörðunum stjórnar þess, og taka þátt í sameiginlegum 
verkefnum leikmanna félagsins í samráði við stjórn þess.  Öll forföll skal leikmaður 
tilkynna stjórn félagsins eða fulltrúa hennar (þjálfara). 

b.         Leikmaður skal fylgja í einu og öllu þeim reglum, sem settar eru um undirbúning 
leikja, og nota þann útbúnað sem félagið fer fram á að verði notaður. 

c.          Leikmaður skal gæta þess að öll framkoma hans og talsmáti séu félaginu 
sæmandi og til framdráttar jákvæðri ímynd félagsins. 

d.         Leikmanni er óheimilt að gera sjálfstæðan auglýsingasamning án samráðs við 
stjórn félagsins. 

e.         Leikmanni er óheimilt að æfa, keppa, þjálfa eða sýna knattspyrnu á vegum annars 
aðila en félagsins á samningstímanum án leyfis stjórnar þess.  Þó skal honum ævinlega 
heimil þátttaka í verkefnum á vegum KSÍ, sbr. samstarfsreglur milli KSÍ og aðildarfélaga 
um þátttöku leikmanna í leikjum og æfingum á vegum KSÍ.  Leikmanni er ekki heimilt að 
æfa eða taka þátt í öðrum íþróttagreinum en knattspyrnu án sérstaks leyfis stjórnar 
félagsins, sem setur viðeigandi skilyrði. 

f.          Leikmaður getur ekki gert frekari kröfur um greiðslur en fram koma í samningi 
þessum eða skráðum fylgiskjölum hans.  Fyrir sambandssamning geta greiðslur náð yfir 
beinan útlagðan ferða-, fæðis- og dvalarkostnað vegna leikja, kostnað við útbúnað, 
tryggingar, æfingar og keppni og umbun tengda árangri, þó þannig að heildarupphæð á 
greiðslum vegna og til leikmanns má ekki vera hærri en 300.000 kr. 

g.         Á samningstímanum má leikmaður ekki, án leyfis stjórnar félagsins, ganga til 
samninga við önnur íslensk eða erlend félög eða umboðsmenn þeirra.  Viðræður við 
íslensk félög geta þó farið fram eftir 15. október, ef samningur rennur út fyrir árslok.  Ef 



leikmaður hyggst gera samning við erlent félag skulu samningsviðræður fara fram í 
samráði við stjórn félagsins. 

2.         Skyldur félags 

a.         Félagið skal leitast við að sjá leikmönnum fyrir sem bestri aðstöðu til æfinga og 
keppni þeim að kostnaðarlausu. 

b.         Félagið skal gæta þess að þjálfarar þess stundi starf sitt á þann hátt að það skili 
leikmönnum og félaginu sem mestum árangri. 

c.          Félagið skal vísa leikmanni, sem verður fyrir meiðslum við æfingar eða keppni á 
þess vegum eða KSÍ, til hæfs læknis eða sjúkraþjálfara.  Félagið skal greiða þann 
kostnað, sem leikmaður þyrfti að bera vegna meðferðarinnar og ekki greiðist af 
almannatryggingum eða tryggingafélögum, ef leikmaður fylgir leiðsögn félagsins um 
lækni og sjúkraþjálfara, enda sé slík meðferð bein afleiðing meiðsla við æfingar eða 
keppni á vegum félagsins eða KSÍ.  Samningsfélag skal sjá til þess að á leikjum 
meistaraflokks sé til taks læknir, hjúkrunarfræðingur eða sjúkraþjálfari. 

d.         Félagið skal sjá um að leikmaður fái leikmannapassa, sem gildir á alla leiki í 
viðkomandi deild. 

e.         Samningsfélag skal útvega leikmanni nauðsynlegan útbúnað til æfinga og keppni. 
Sambandsfélag skal útvega leikmanni helsta útbúnað til æfinga og keppni. 

f.          Félagið skal ganga frá tryggingu fyrir leikmanninn, sem nær yfir slys og meiðsli 
við æfingar, keppni, ferðir og starf í tengslum við félagið og KSÍ, sem tryggir 
leikmanninum slysadagpeninga, örorkubætur og e.t.v. dánarbætur samkvæmt eftirfarandi: 

g.         Í einstökum tilvikum er stjórn félagsins hvött til að gera undantekningu frá reglum 
hvað varðar greiðslur vegna félagaskipta samningsbundinna leikmanna.  Þetta á einkum 
við þegar mjög persónulegar aðstæður valda félagaskiptum, t.d. ef leikmaður fer erlendis 
til náms, eða við flutninga vegna breyttra persónulegra haga.  Slíkar undantekningar eru 
þó í öllum tilvikum háðar mati stjórnar félagsins, sem er heimilt að setja viðeigandi 
skilyrði. 

h.         Leikmaður skal fá afrit af samningi þessum að lokinni undirskrift. 

3.         Almenn ákvæði 

a.         Leikmannssamning er heimilt að gera til allt að fimm keppnistímabila í 
Landsbankadeild karla, en þriggja keppnistímabila í 1. deild karla og Landsbankadeild 
kvenna.  Þó er aldrei heimilt að gera lengri samning en til þriggja keppnistímabila við 
leikmenn sem eru yngri en 18 ára. Sambandssamning er ekki heimilt að gera til lengri 
tíma en tveggja keppnistímabila. 



b.         Óheimilt er að setja inn í samninginn eða viðauka við hann ákvæði sem takmarka 
rétt félags við félagaskipti.  Leikmanni er heimilt að semja sérstaklega um hlutdeild í 
félagaskiptagjaldi við félagaskipti milli landa.  Samkvæmt samningi þessum skal hlutur 
leikmanns vera ______ % (mest 10%, nema fyrir liggi sérstök heimild frá KSÍ um slíkt). 

c.    Báðir aðilar gangast undir að virða lög og reglugerðir KSÍ í hvívetna.  Ef 
ágreiningsefni koma upp um túlkun eða gildi samningsins skal reyna að leysa 
ágreininginn innan félagsins.  Ef slíkt dugar ekki skal Samninga- og félagaskiptanefnd 
leysa úr ágreiningi aðila.  Kröfur skulu vera skýrar og lagðar fram skriflega.  Nefndin 
tekur afstöðu til ágreiningsefnisins með úrskurði eftir að hafa gefið aðilum kost á að gera 
kröfur, færa fram sönnunargögn, kynna sér gögn málsins og tjá sig um sakarefni.  Gæta 
skal jafnræðisreglu.  Hvor aðili fyrir sig getur þó farið fram á að ágreiningurinn verði 
lagður í gerð, sbr. lög nr. 53 frá 1989 um samningsbundna gerðardóma, og skal krafa um 
slíkt lögð fram skriflega áður en nefndin tekur málið til efnislegrar meðferðar.  Skal hvor 
aðili þá skipa einn mann í gerðardóm og skal dómstóll KSÍ skipa oddamann.  Niðurstaða 
um ágreiningsefnið er endanleg og bindandi fyrir báða deiluaðila. 

d.         Ef annar hvor samningsaðili verður uppvís að því að brjóta ákvæði samnings 
þessa í mikilvægum atriðum, getur hinn aðilinn rift honum.  

e.         Heimilt er að semja sérstaklega um að samningurinn falli úr gildi ef félagið fellur 
niður um deild.  Slíks skal þá getið í skráðu fylgiskjali með samningi.  Uppsögn byggð á 
þessu skal berast hinum samningsaðilanum skriflega fyrir 1. nóvember og afrit sendast 
skrifstofu KSÍ og tekur hún þá strax gildi. Ef samningsfélag fellur niður í 2. deild karla 
eða 1. deild kvenna skulu allir leikmannssamningar skilyrðislaust renna út í lok 
keppnistímabils án nokkurrar ábyrgðar fyrir hvorn aðila. 

f.          Aðilar geta hvenær sem er orðið sammála um að leysa hvorn annan frá samningi 
þessum, þó skal líða a.m.k. 1 mánuður frá undirskrift samnings áður en slíkt tekur gildi. 
Upplýsingar um slíkt skulu strax sendar skrifstofu KSÍ. 

4.         Annað (laun, hlunnindi, sektarákvæði o.fl.) 

5.         Fylgiskjöl með samningi. 

Hér á eftir skal skrá öll fylgiskjöl sem tilheyra samningi þessum og um hvað þau 
fjalla. 

 Fylgiskjal 1: _________________________________________________ 

 Fylgiskjal 2: _________________________________________________ 

 Fylgiskjal 3: _________________________________________________ 

 Undirritaðir staðfesta samning þennan með undirskrift sinni og votta jafnframt að 
þeir hafa kynnt sér innihald hans: 



______________________          ______________________ 

 Staður   Dagsetning                       Staður   Dagsetning 

 

_______________________        _______________________ 

 Undirskrift leikmanns                      Undirskrift félags 

 

_______________________        _______________________ 

 Kennitala leikmanns                       Kennitala félags 

 

_______________________        

 Undirskrift forráðamanns 

 

_______________________        _______________________ 

 Kennitala forráðamanns                Heimilsfang leikmanns 

 

Umboðsmaður leikmanns tók þátt í samningsgerð:   __Já   __Nei 

 Ef já: 

 _______________________

Undirskrift umboðsmanns            

 

_______________________        _______________________ 

 Kennitala umboðsmanns                Heimilsfang umboðsmanns 



Móttekið af Samninga- og félagaskiptanefnd KSÍ: 

 

___________________________________________________ 

 Staður   Dagsetning        Undirskrift 

 Minnt er á að samningurinn ásamt fylgiskjölum skal skráður hjá skrifstofu KSÍ 
innan mánaðar frá undirritun. Áður en samningur er skráður skal félagið sýna fram á að 
það hafi staðið í skilum vegna þeirra krafna sem mynduðust við undirritun samnings, ella 
verður skráningu samnings hafnað. Félag, sem lætur ekki skrá samning innan tilsettra 
tímamarka, missir allan kröfurétt sem samningurinn veitir, en leikmaðurinn heldur sínum 
kröfurétti.  

 

Fylgiskjal B. 

Staðlaður fulltrúasamningur 

Samningsaðilar 

________________________________________________________________ 

(Nafn umboðsmanns, kennitala og heimilsfang) 

hér eftir nefndur umboðsmaður 

 ________________________________________________________________ 

(Nafn leikmanns eða félags, kennitala og heimilisfang) 

hafa gert fulltrúasamning með eftirfarandi ákvæðum: 

 

1) Gildistími samnings 



Þessi samningur gildir í  ................ mánuði (hámarkstími samnings er 24 mánuðir), og 
honum lýkur.................. ( nákvæm dagsetning og ártal). 

 2) Þóknun 

Það er aðeins skjólstæðingurinn, sem getur greitt umboðsmanni þóknun fyrir unnin störf. 

 a) Leikmaður 

 Greiðsla umboðsmanns á að vera: 

 _____ Föst upphæð kr................ sem greiðist við upphafstímabil 

 samnings, sem samið hafði verið um. 

 _____ Þóknun..............%  á ári af brúttó grunnlaunum þeim sem 

 búið var að semja um, og greiðist  við lok hvers samningsárs. 

 ( Sjá 10. grein í reglugerð KSÍ fyrir umboðsmenn og fyllið út það sem við á). 

 b) Félag 

 Umboðsmaður skal taka við þóknun sem fastri greiðslu að upphæð............ 

 ( Sjá 10.grein í Reglugerð KSÍ fyrir umboðsmenn og gefið upp nákvæma upphæð            

 og í hvaða gjaldeyri er greitt). 

 3) Einkaréttur 

Aðilar eru sammála um að umboðsmaður hefur 

 ___ einkarétt 

 ___ ekki einkarétt 

 til að koma fram fyrir hönd skjólstæðings síns.  (Merkið við það sem við á). 

 4) Aðrir samningar 

Allir sérsamningar sem eru í samræmi við grundvallarreglur 

 í reglugerð KSÍ um umboðsmenn skulu fylgja með þessum 

 samningi og vera skráðir hjá viðkomandi knattspyrnusambandi. 



5) Ófrávíkjanleg löggjöf 

Aðilar eru sammála um að koma fram samkvæmt einka- 

málalöggjöf varðandi atvinnumiðlun og öðrum ófrávíkjan- 

legum lands- og alþjóðalögum og samningum sem máli skipta. 

 6) Lokaorð 

Samningurinn er undirritaður í fjórum eintökum sem dreifast þannig. 

 1. Skjólstæðingur 

 2. Umboðsmaður 

 3. Knattspyrnusamband þar sem umboðsmaður er skráður _________________ 

 4. Knattspyrnusamband þar sem umbjóðandi er skráður ___________________ 

 _______________________________________

(Staður og dagsetning) 

_______________________________________ 

 (Undirskrift umboðsmanns) 

_______________________________________ 

 (Undirskrift skjólstæðings) 

Staðfesting á móttöku samnings: 

_______________________________________ 

 (Staður og dagsetning) 

________________________________       _______________________________      
(Knattspyrnusamband umboðsmanns)    (Knattspyrnusamband skjólstæðings) 




