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1 Inngangur 

Þó svo milliliðir hafi verið til staðar í félagaskiptum í knattspyrnu nánast frá upphafi 

atvinnumennskunnar varð starfsstétt umboðsmanna ekki þekkt fyrr en árið 1991 þegar FIFA 

kom á fót fyrsta opinbera leyfiskerfinu. Í nóvember 2011 voru 6.082 aðilar með réttindi til að 

starfa sem umboðsmenn um allan heim.
1
 

 Starf umboðsmanna er ekki einskorðað við aðild að félagaskiptum leikmanna. 

Umboðsmenn taka að sér allt frá samningagerð til markaðssetningar. Þeir aðstoða leikmenn 

við að semja við styrktaraðila og gera auglýsingasamninga. Af þeim sökum setja mörg 

knattspyrnufélög ákvæði í samninga sína við leikmenn þar sem þeir tryggja sér réttinn á 

ímynd leikmanna. Þá fær knattspyrnufélag hlutfall af öllum greiðslum sem leikmaður fær 

fyrir auglýsingasamninga. Margir umboðsmenn hafa starfað fyrir knattspyrnufélög sem 

útsendarar. Starf útsendara felst í því að ferðast um heiminn og finna unga og efnilega 

leikmenn.
2
 

 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur haft aukin afskipti af starfsemi 

umboðsmanna síðastliðin ár. Í skýrslu sem tekin var saman af framkvæmdastjórninni kemur 

fram mikilvægi þess að umboðsmenn hafi tilskilin leyfi og hafi gengist undir próf sem tryggja 

grunnþekkingu á viðfangsefninu svo hægt sé að koma í veg fyrir peningaþvætti, mansal og 

aðrar óæskilegar eða ólöglegar iðjur. Því hefur verið velt upp hvort samræma eigi þær reglur 

sem gilda um umboðsmenn leikmanna, en samt sem áður telur framkvæmdastjórnin ekki 

æskilegt að afnema reglugerð FIFA um umboðsmenn knattspyrnumanna (e. Players' Agents 

Regulation) þar sem það myndi skapa ákveðið tómarúm innan knattspyrnunnar. Hins vegar er 

mikið álitamál hvort að þessar reglur séu nauðsynlegar. Þar sem raunin er sú að margir starfa 

sem eins konar umboðsmenn án þess að uppfylla þau skilyrði sem FIFA setur í reglugerð 

sína.
3
  

 Í þessari umfjöllun um umboðsmenn verður lögð áhersla á umboðsmenn 

knattspyrnumanna, þær reglur sem gilda um starfsemi þeirra, hvaða skilyrði þarf að uppfylla 

til að öðlast slík réttindi og hvort nauðsynlegt sé að slíkar reglur séu til. Þá verður fjallað um 

framtíð þessara reglna og hvort einhverjar breytingar séu fyrirhugaðar í náinni framtíð. Að 

lokum verður samantekt á efni ritgerðarinnar með áherslu á tengsl meginreglna 

samningaréttar um umboð og þeirra reglna sem gilda um umboðsmenn knattspyrnumanna. 

                                                 
1
 Football agents in the biggest five European football markets, bls. 2-3. 

2
 Football agents in the biggest five European football markets, bls. 56-57. 

3
 Study on sports agents in the European Union, bls. 1. 
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 Þegar fjallað er um umboðsmenn leikmanna er átt við umboðsmenn íþróttamanna, ekki 

einungis á sviði knattspyrnu. Þegar talað er um umboðsmenn knattspyrnumanna er annars 

vegar átt við KSÍ umboðsmenn, það er þá aðila sem hafa leyfi frá Knattspyrnusambandi 

Íslands og hins vegar umboðsmenn sem hafa öðlast réttindi sín innan vébanda FIFA, þ.e. þá 

umboðsmenn sem hafa leyfi FIFA til að starfa sem umboðsmenn og þurfa að fara eftir 

reglugerðum FIFA og viðkomandi knattspyrnusambands. Þó ber að hafa í huga að reglugerð 

KSÍ sem fjallar um umboðsmenn knattspyrnumanna hér á landi ber nafnið „Reglugerð um 

umboðsmenn leikmanna“. Reglurnar eiga samt sem áður einungis við umboðsmenn 

knattspyrnumanna. 

 Ritgerðin hefst á almennri umfjöllun um umboð í samningarétti, hvaða meginreglur gilda, 

þau réttindi og þær skyldur sem umboðsmenn þurfa að sinna og þá bótaskyldu sem hvílir á 

umboðsmönnum. Því næst er umfjöllun um umboðsmenn á sviði knattspyrnunnar. Þar verður 

komið inná þær reglur sem KSÍ hefur sett um umboðsmenn, með hliðsjón af reglugerð FIFA, 

og ljósi varpað á frávik frá meginreglum sem almennt gilda um umboð í samningarétti. Að 

lokum er fjallað um sjónarmið sem mæla með og á móti slíkri reglugerð og aðeins komið inn 

á framtíð þessara reglna í Evrópu. 

2 Umboð í samningarétti 

2.1 Almennt um umboð í samningarétti 

Þörfin fyrir hvers konar milligöngustarfsemi vex eftir því sem samfélagið verður þróaðra og 

viðskiptahættir margbrotnari. Í viðskiptalífi nútímans er því mikið um starfsemi margs konar 

milliliða, ýmist í algerlega sjálfstæðum viðskiptum eða í milligöngu. Milliganga getur verið 

fólgin í því að koma á viðskiptum tveggja aðila, A og C, þannig að milligöngumaður gerir 

ekki samninga í nafni A né í eigin nafni. Sem dæmi um slíkt má nefna aðkomu fasteignasala 

að fasteignakaupum en samkvæmt 15. gr. laga nr. 99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og 

skipa ber fasteignasala að gæta hagsmuna kaupanda og seljanda. Þegar milligöngumaður 

stendur í nánum tengslum við viðskiptin og þá löggerninga sem um er að ræða er milligangan 

kölluð staðganga.
4
 

 Staðganga er þegar B hefur heimild og vald til að gera löggerninga í nafni annars aðila, A, 

gagnvart þriðja manni, C, þannig að löggerningur verði bindandi fyrir A en ekki B. Í 

merkingu laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 71/1936 (í daglegu tali 

nefnd samningalögin en hér eftir verður vísað til þeirra sem sml.) heyrir bæði lögráðamennska 

                                                 
4
 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls. 169. 
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og umboðsmennska til staðgöngu. Umsýsla er sérstök tegund milligöngu en þá gerir 

umsýslumaður, B, viðskiptagerninga við þriðja mann, C, í eigin nafni en fyrir reikning 

umsýsluveitanda, A, samkvæmt heimild frá A.
5
 

 Umboðsmennska er fólgin í því að umboðsmaður gerir löggerninga í nafni umbjóðandans, 

gagnvart þriðja manni, samkvæmt heimild frá umbjóðanda sínum, en verður ekki sjálfur 

bundinn við löggerningin sem stofnast milli umbjóðandans og þriðja manns.
6
 

 Sú heimild sem liggur til grundvallar umboðsmennsku getur verið tekin fram berum 

orðum eða að baki henni liggur hátterni umbjóðandans, sem jafna má til löggernings. 

Umboðsmennskan kann svo að birtast í jákvæðum athöfnum, t.d. við gerð kaupsamninga eða 

við móttöku ákvaða fyrir hönd umbjóðanda.
7
 

 Að jafnaði liggja tveir gerningar til grundvallar umboðsmennsku. Annars vegar er um að 

ræða yfirlýsingu umbjóðanda til umboðsmanns, þegar umbjóðandi veitir honum umboðið og 

hins vegar bein eða óbein yfirlýsing umbjóðanda til þriðja manns. Yfirlýsingin, sem beint er 

til þriðja manns, getur verið á skjali sem þriðja manni er afhent í formi tilkynningar eða óbein 

yfirlýsing, sem felst í því að umboðsmaður er settur í sérstaka stöðu hjá umbjóðanda. Þessum 

tveimur gerningum getur borið á milli, t.d. á þann hátt að heimild umboðsmanns gagnvart 

umbjóðanda sé þrengri en umboð hans út á við.
8
 

 Umboðsgerningurinn frá umbjóðanda er grundvöllur réttarsambandsins sem skapast á 

milli umbjóðanda og þriðja manns. Réttarsambandið skapast hins vegar ekki fyrr en 

umboðsmaður gerir löggerning í skjóli umboðsins. Meginreglan er sú að allir geta orðið 

umboðsmenn. Þó er gerð undantekning varðandi andlega vanheila menn en umboðsmenn 

þurfa þó ekki að vera lögráða eða fjárráða. Umboðið getur tekið til einstaks tilviks en það 

getur einnig verið háð tímatakmörkum. Umboðsmaður getur verið einhver nánar tilgreindur 

einstaklingur en umbjóðandi getur einnig veitt vissum aðila umboð, sem er þó ekki tilgreindur 

nánar eins og t.d. formaður tiltekins félagsskapar. Ef nýr formaður tekur við, hefur hann þá 

umboðið sem fyrirrennari hans hafði. Þá kann umboði einnig að vera þannig háttað að fleiri 

aðilum en einum sé gefið umboð í sameiningu þannig að allir verði þeir að standa 

sameiginlega að löggerningi, sem grundvallast á því umboði.
9
 Sem dæmi um þetta má nefna 

26. gr. laga verslanaskrár, firmu og prókúruumboð nr. 42/1903 en þar segir:  

 

                                                 
5
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 169. 

6
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 173. 

7
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 174. 

8
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 174. 

9
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 173-174. 
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Prókúru má veita fleiri mönnum en einum, þannig, að þeir aðeins geti notað hana í sameiningu 

(sameiginleg prókúra). Þegar um eyðuumboð er að ræða er höfð eyða fyrir nafn 

umboðsmannsins og má þá handhafi bréfsins að jafnaði útnefna hvern þann sem hann vill sem 

umboðsmann. 

 

 Umboðsmaður getur gefið öðrum aðila umboð til að gera gerning fyrir sig á grundvelli 

aðalumboðsins og er þá um að ræða undirumboð eða framumboð. Þetta getur þó verið 

takmörkunum háð, t.d. ef aðalumboðið er bersýnilega bundið við persónu umboðsmannsins. 

Þeir gerningar sem undirumboðsmaður gerir í skjóli umboðs síns, skuldbinda umbjóðanda á 

sama hátt og aðalumboðsmaður hefði verið þar að verki, ef löggerningur var gerður á 

réttmætan hátt og í samræmi við umboð.
10

 

 Almennt er talið að umboðsmaður þurfi ekki að vera lögráða til þess að geta gert 

fjármunarréttarlega gerninga í nafni umbjóðanda. Það kunna þó að vera undantekningar frá 

þessu og fer það allt eftir eðli löggernings og þess viðskiptasambands sem hann liggur til 

grundvallar.
11

 Starfsmaður í verslun gegnir stöðuumboði og þarf venjulega ekki að vera 

lögráða en hefur þó ekki heimild til að afgreiða t.d. tóbak, sbr. 6. mgr. 8. gr. laga nr. 6/2002 

um tóbaksvarnir. Þrátt fyrir að lögræði sé ekki skilyrði fyrir umboðsmennsku verður þó að 

gera vissar kröfur til andlegrar hæfni eða þroska umboðsmanns. Þá kann tilteknum aðilum að 

vera skylt að nýta sér aðstoð umboðsmanns. Getur sú skylda hvílt á samningi eða 

lagaákvæði.
12

 

 

2.2 Tegundir umboða 

Hægt er að flokka umboð eftir mismunandi leiðum. Algengast er að flokka umboð eftir því 

hvort þau hafi sjálfstæða tilveru gagnvart þriðja manni. 

 Þegar um sjálfstætt umboð er að ræða, þarf umboðið sjálft ekki að fara saman við 

heimildina. Sjálfstæð umboð greinast í tilkynningarumboð og stöðuumboð. 

Tilkynningarumboð eru ferns konar. Í fyrsta lagi getur umboði verið beint persónulega til 

þriðja manns, sbr. 13. gr. sml. Í öðru lagi getur umbjóðandi, samkvæmt 16. gr. sml., fengið 

umboðsmanni í hendur bréf, þar sem gerð er grein fyrir umboðinu og umboðsmaður sýnir 

viðsemjendum sínum til að sanna umboðið. Í þriðja lagi getur umbjóðandi gefið út almenna 

tilkynningu um umboðið. Í fjórða lagi eru prókúruumboð tilkynnt til firmaskrár.
13

 

 Í 2. mgr. 10. gr. sml. er fjallað um stöðuumboð. Þar segir  

 

                                                 
10

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 176-177. 
11

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. bls. 177. 
12

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 177. 
13

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 177. 
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Sé maður, samkvæmt samningi við annan mann, í stöðu, er eftir lögum eða venju felur í sér 

heimild til þess að reka erindi hins innan vissra takmarka, þá telst hann hafa umboð til þess að 

gera þá löggerninga, sem innan þeirra takmarka eru. 

 

 Með öðrum orðum felst í stöðuumboði að umbjóðandi setur umboðsmann í ákveðna 

stöðu. Sem dæmi um slíkt má nefna starfsmann í verslun. Skilyrði stöðuumboðs eru þrenns 

konar. Í fyrsta lagi verður löggerningur að tengjast stöðu viðkomandi hjá vinnuveitanda. Í 

öðru lagi verður vinnusamningur að liggja til grundvallar umboði. Í þriðja lagi verður 

umboðsmaður að gegna stöðunni þegar hann gerir löggerninga á grundvelli umboðsins. Auk 

hins almenna ákvæðis í 2. mgr. 10. gr. sml. er að finna ýmis lagaákvæði sem mæla fyrir um 

stöðuumboð nánar tiltekinna starfsmanna á tilteknum sviðum.
14

 Sem dæmi má nefna 13. gr. 

siglingalaga nr. 34/1985 en þar segir:  

 

Skipstjóri hefur til þess umboð, samkvæmt stöðu sinni og fyrir hönd útgerðarmanns, að gera 

samninga varðandi meðferð skips, um framkvæmd ferðar þess, um flutning farms með því eða 

um flutning farþega sé skip til þess búið. 

 

 Ólíkt tilkynningarumboðum felst heimildarumboð aðeins í yfirlýsingu umbjóðanda til 

umboðsmannsins, sbr. 18. gr. sml. Þá er engri tilkynningu beint til viðsemjanda heldur þarf 

hann að taka orð umboðsmanns trúanleg. Af þessu leiðir að áhætta viðsemjanda er meiri 

heldur en þegar um tilkynningarumboð er að ræða. Meginreglan er sú að í heimildarumboði 

fer umboð og heimild alltaf saman.
15

 

 

2.3 Heimildir umboðsmanns 

Það eru ákveðin skilyrði fyrir því að gerningur umboðsmanns skuldbindi umbjóðanda. Í fyrsta 

lagi þarf löggerningur að vera fullgildur samkvæmt almennum reglum samningaréttar. Í öðru 

lagi þarf efnissvið löggernings að vera innan ramma umboðsins. 

 Meginreglan er sú að það skiptir ekki máli varðandi réttarsambandið milli umbjóðanda og 

þriðja manns þó umboðsmaður fari út fyrir sérstök fyrirmæli frá umbjóðanda, svo lengi sem 

hann heldur sig innan ramma umboðsins. Í 11. gr. sml. koma fram undantekningar frá þessari 

meginreglu. Þegar um sjálfstætt umboð er að ræða segir í 1. mgr. að löggerningur sé ekki 

skuldbindandi fyrir umbjóðanda sé viðsemjandi grandvís um að umboðsmaður hafi brotið í 

bága við fyrirmæli umbjóðanda, enda sé hann innan marka umboðsins. Þrátt fyrir þessa reglu 

kunna þau tilvik að bera að höndum að löggerningur umboðsmanns sé fyllilega réttmætur, 

enda þótt hann fari út fyrir heimild sína, þannig að þriðji maður vinni fullan rétt samkvæmt 

                                                 
14

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 180-183. 
15

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 185. 



8 

löggerningnum, enda þótt hann hafi verið grandvís. Getur það verið með þeim hætti að 

umboðsmaður fer út fyrir fyrirmæli sín til að gæta hagsmuna umbjóðanda út frá neyðarrétti 

eða reglum um óbeðinn erindisrekstur.
16

 

 Í 2. mgr. 11. gr. sml. gildir það sama og segir í 1. mgr. sömu greinar, enda þótt þriðji 

maður sé grandlaus, ef um heimildarboð samkvæmt 18. gr. sml. er að ræða. Í greinargerð með 

frumvarpinu til samningalaga segir um 2. mgr. að ef þriðji maður hefur aðeins sögusögn 

umboðsmannsins sjálfs við að styðjast, er ástæða fyrir hann til að sýna fullkomna varkárni og 

eðlilegt að hann beri þá frekar en umbjóðandi áhættuna á því hvort umboðsmaðurinn skýri rétt 

frá umboði sínu.
17

  

 

2.4 Bótaskylda umboðsmanns 

Ef umboðsmaður brýtur í bága við heimild sína eða fyrirmæli umbjóðanda getur hann orðið 

bótaskyldur gagnvart umbjóðanda, enda þótt löggerningar séu innan takmarka umboðsins 

sjálfs. Fer um það eftir almennum bótareglum í kröfurétti.
18

 

  1. mgr. 25. gr. sml er sérregla um bótaábyrgð umboðsmanns sem segir:  

 

Sá sem kemur fram sem umboðsmaður annars manns, ábyrgist, að hann hafi nægilegt umboð. 

Sanni hann eigi að hann hafi slíkt umboð eða að gerningur sá, sem hann gerði, hafi verið 

samþykktur af þeim manni, sem hann taldi sig hafa umboð frá, eða að gerningurinn af öðrum 

ástæðum sé skuldbindandi fyrir þann mann, skal hann bæta það tjón, sem þriðji maður verður 

fyrir við það, að gerningnum verður eigi beitt gegn þeim manni, sem sagður var vera 

umbjóðandi. 

 

 Meginreglan samkvæmt ákvæðinu er sú, að fari umboðsmaður út fyrir umboð sitt eða 

reynist ekki hafa umboð, á það ekki að valda þriðja manni tjóni. Bótaskylda umboðsmanns er 

byggð á hlutlægri ábyrgð, þ.e. þriðji maður þarf ekki að sanna að um saknæma háttsemi af 

hálfu umboðsmanns hafi verið að ræða. Umboðsmaður þarf því að sanna að hann hafi haft 

nægilegt umboð og hvílir sönnunarbyrðin því á honum.
19

 

 Þegar bætur til handa þriðja manni eru metnar skal miðað við almennar bótareglur 

kröfuréttar. Um er að ræða efndabætur, þ.e. bætur skulu metnar þannig að þriðji maður verði 

eins settur og ef af samningi hefði orðið. Þriðji maður getur því ekki krafist efnda in natura, 

þ.e. efnda samkvæmt aðalsamningi, heldur getur hann einungis krafist skaðabóta í formi 

                                                 
16

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 187-189.  
17

 Alþt. 1935, A-deild, bls. 790. 
18

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 190. 
19

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 200. 
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peningagreiðslu. Þó getur umboðsmanni verið heimilt að bjóða efndir in natura ef ljóst er að 

það leiðir ekki til óhagstæðari niðurstöðu fyrir þriðja mann en skaðabætur.
20

  

 Ákveðnar undantekningar gilda frá þessari meginreglu. Umboðsmaður getur t.d. í 

einhverjum tilvikum undanþegið sig bótaábyrgð, en telja verður að sú heimild sé þröng, þar 

sem ákvæði II. kafla sml. eru almennt ófrávíkjanleg. Auk þess skiptir grandleysi þriðja manns 

máli. Þriðji maður getur ekki átt rétt á bótum ef hann vissi, eða mátti vita að nægilegt umboð 

var ekki fyrir hendi. Ef umboðið var ógilt af ástæðum sem umboðsmanni var ókunnugt um og 

þriðji maður gat ekki búist við að umboðsmanni væri kunnugt um, stofnast ekki bótaábyrgð. 

Þriðji maður getur krafist vangildisbóta ef um saknæma háttsemi af hálfu umboðsmanns var 

að ræða og sú háttsemi hefur skaðað hagsmuni hans. Í slíkum tilvikum myndi sönnunarbyrði 

um sök umboðsmanns hvíla á þriðja manni.
21

 

 Þá er almennri umfjöllun um umboð í samningarétti lokið. Næsti kafli fjallar um þær 

reglur sem gilda um umboðsmennsku í knattspyrnu. Að mörgu leyti gilda hinar almennu 

reglur samningaréttar en þó eru ákveðnar undantekningar frá því. Fjallað verður almennt um 

þær reglur og þau skilyrði sem aðilar þurfa að uppfylla til að geta öðlast réttindi sem 

umboðsmenn knattspyrnumanna. Þá verður reynt að varpa ljósi á nauðsyn slíkra reglna og 

hver framtíð þeirra kunni að vera. 

3 Umboðsmenn knattspyrnumanna 

3.1 Valdheimildir KSÍ 

Þessi kafli ritgerðarinnar mun fjalla um umboðsmenn knattspyrnumanna. Eins og kom fram í 

inngangi ritgerðarinnar hafa umboðsmenn verið til staðar í íþróttinni í tugi ára. En með meira 

peningaflæði og mikilvægi milliliða í samningagerð og félagaskiptum var talin þörf á 

regluverki til að halda utan um þessa starfsemi. Skiptar skoðanir eru um nauðsyn þessara 

reglna og hvort verið sé að ná því markmiði, sem lá til grundvallar setningu reglugerðar FIFA. 

En um það verður fjallað síðar. 

 Samkvæmt 5. gr. íþróttalaga nr. 64/1998 er Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (hér eftir 

nefnt ÍSÍ) æðsti aðili frjálsar íþróttastarfsemi í landinu. Er Knattspyrnusamband Íslands (hér 

eftir nefnt KSÍ) aðili að ÍSÍ. KSÍ hefur sett sér lög um félagið og samkvæmt 1. gr. laga KSÍ er 

það samband héraðssambanda og íþróttabandalaga þeirra félaga innan ÍSÍ, sem stunda 

knattspyrnu. Í 3. gr. laga KSÍ kemur fram að sambandið er ekki einungis aðili að ÍSÍ heldur 

einnig Knattspyrnusambandi Evrópu (e. Union of European Football Association) (hér eftir 

                                                 
20

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 200. 
21

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 201. 
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nefnt UEFA) og Alþjóðaknattspyrnusambandinu (f. Fédération Internationale de Football 

Association) (hér eftir nefnt FIFA). Í gr. 3.2. segir ennfremur að KSÍ skuli leitast eftir því að 

gæta samræmis við reglur og ákvarðanir ÍSÍ, UEFA og FIFA. Reglur og ákvarðanir KSÍ eru 

bindandi fyrir aðila að KSÍ, félög, leikmenn, dómara, þjálfara, forystumenn og aðra þá, sem 

eru innan vébanda aðildarfélaga KSÍ. Samkvæmt 47. gr. laga KSÍ öðlast lögin gildi með 

staðfestingu framkvæmdarstjórnar ÍSÍ. Af þessu leiðir að KSÍ sækir vald sitt til almennra laga 

í gegnum aðild sína að ÍSÍ.  

 Með stoð í lögum sínum hefur KSÍ sett margs konar reglugerðir. Þar á meðal er reglugerð 

nr. 13 frá maí 2009 sem fjallar um umboðsmenn knattspyrnumanna. Að mörgu leyti er í henni 

vikið frá þeim meginreglum sem gilda almennt um umboðsmenn samkvæmt íslenskum rétti. 

Reglugerðin er sett með stoð í 18. gr. laga KSÍ og samkvæmt reglugerð FIFA um 

umboðsmenn knattspyrnumanna (e. Players' Agents Regulation) frá árinu 2008.
22

 

 

3.2 Almennt um umboðsmenn knattspyrnumanna 

Í upphafi reglugerðar KSÍ um umboðsmenn leikmanna er hugtakið umboðsmaður skilgreint 

svo: „Umboðsmaður er sá aðili nefndur sem er fulltrúi leikmanna eða fulltrúi sem kemur 

fram fyrir hönd félags við félagaskipti leikmanns.“ Hins vegar er KSÍ umboðsmaður sá aðili 

sem hefur leyfi Knattspyrnusambands Íslands til að starfa sem slíkur. Helsti munurinn er sá að 

KSÍ umboðsmenn hafa staðist próf sem haldið er á vegum KSÍ og FIFA, sem fjallað er nánar 

um síðar. Eins og fjallað verður nánar um síðar kemur fram í gr. 2.2. reglugerðar KSÍ um 

umboðsmenn að leikmaður eða félag má aðeins nýta sér þjónustu umboðsmanns, sem hefur 

leyfi útgefið af KSÍ eða öðru knattspyrnusambandi innan FIFA. Frá því eru þó tvær 

undantekningar. Í fyrsta lagi getur maki, systkini eða foreldri verið umboðsmaður leikmanns 

án þess að hafa leyfi til að starfa sem KSÍ umboðsmaður. Í öðru lagi geta þeir sem hafa leyfi 

til að starfa sem lögmenn samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga nr. 77/1998 verið umboðsmenn 

leikmanna án þess að hafa leyfi til að starfa sem KSÍ umboðsmenn. 

 Í dag eru níu einstaklingar með leyfi til að starfa sem umboðsmenn knattspyrnumanna og 

hafa staðist tilskilið próf. Nöfn þeirra eru birt á heimasíðu KSÍ
23

 en einnig á opinberri vefsíðu 

FIFA sbr. gr. 8.2. reglugerðar KSÍ um umboðsmenn leikmanna. Af þessum níu KSÍ 

                                                 
22

 Reglugerð FIFA um umboðsmenn knattspyrnumanna má nálgast á vefsíðu FIFA 

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/55/18/players_agents_regulations_2008.pdf 
23

 Vefur Knattspyrnusambands Íslands, http://www.ksi.is 

http://www.fifa.com/mm/document/affederation/administration/51/55/18/players_agents_regulations_2008.pdf
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umboðsmönnum eru þrír starfandi lögmenn. Fyrstur til að öðlast réttindi á Íslandi árið 1997 

var Ólafur Garðarsson, lögmaður.
24

 

 Alþjóðleg rannsóknarstofa, sem sérhæfir sig í tölfræðilegri greiningu á öllum hliðum 

knattspyrnu, The CIES Football Observatory, gerði rannsókn á starfsemi umboðsmanna í 

Evrópu. Niðurstaða rannsóknarinnar var gefin út í febrúar 2012. Þar kom m.a. fram að aðeins 

41% af umboðsmönnum með tilskilin leyfi eru í fullu starfi sem umboðsmenn. Meirihlutinn 

eru umboðsmenn samhliða lögmennsku eða störfum í viðskiptageiranum. Samkvæmt 

opinberum lista FIFA um umboðsmenn eru einungis 82 konur af þeim 2.405 

umboðsmönnum, sem starfa í þeim löndum sem hafa fimm stærstu úrvalsdeildir Evrópu, það 

er í Englandi, Spáni, Þýskalandi, Ítalíu og Frakklandi. Samkvæmt þessu eru aðeins 3,4% 

starfandi umboðsmanna konur. Athyglisvert verður að telja að fjórðungur umboðsmanna 

starfaði fyrst án tilskilinna réttinda. Þetta sýnir að umboðsmenn með réttindi eru ekki þeir 

einu sem koma að sem milliliðir í félagaskiptum knattspyrnumanna.
25

 

 

3.3 Skilyrði fyrir því að verða KSÍ umboðsmaður 

Í gr. 1. reglugerðar KSÍ um umboðsmenn leikmanna segir að hún gildi um alla starfsemi 

umboðsmanna, sem hafa milligöngu um félagaskipti leikmanna á Íslandi eða milli landa. 

Andstætt því sem almennt gildir um umboðsmennsku þá getur ekki hver sem er verið KSÍ 

umboðsmaður. Samkvæmt gr. 2. áðurgreindrar reglugerðar, getur leikmaður eða félag 

einungis nýtt sér þjónustu umboðsmanns sem hefur leyfi útgefið af KSÍ eða öðru 

knattspyrnusambandi innan FIFA. Hins vegar er undantekning frá þessu ef leikmaður eða 

félag leitar aðstoðar lögmanns eða ef aðstoðarmaður er foreldri, systkini eða maki leikmanns. 

Þessir aðilar teljast þó ekki vera KSÍ umboðsmenn nema hafa staðist tilskilið próf. Þá kemur 

fram í gr. 3.4. reglugerðar FIFA um umboðsmenn leikmanna, að störf þessara aðila falla ekki 

undir lögsögu FIFA. 

  Þessi takmörkun sem felst í gr. 2. var staðfest í dómi undirréttar Evrópudómstólsins (e. 

the Court of First Instance) þann 26. janúar 2005 í EBD, mál T-139/02, ECR 2005, bls. II-

00209. Málsatvik voru þau að Laurent Piau kvartaði til framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins (ESB) vegna ákvæða í reglugerð FIFA um umboðsmenn leikmanna og 

taldi þau takmarka aðgang sinn að starfsgreininni, þannig að um mismunun væri að ræða. Auk 

þess sem að ákvæðin brytu í bága við 81. gr. Rómarsáttmálans, sem nú er 101. gr. 

Lissabonsáttmálans, sbr. ákvæði 53. gr. EES-samningsins. Framkvæmdarstjórnin fór yfir 

                                                 
24

 Munnleg heimild samkvæmt viðtali við Ólaf Garðarsson, KSÍ umboðsmann í mars 2012. 
25

 Football agents in the biggest five European football markets, bls. 2-3. 
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skilyrði reglugerðar FIFA til að öðlast réttindin og taldi að þær breytingar sem FIFA hafði 

gert á reglugerð sinni, gerðu það að verkum að ekki var um neina mismunun að ræða. Laurent 

Piau áfrýjaði úrskurði framkvæmdastjórnarinnar. Í dómi sínum segir rétturinn að FIFA séu 

alþjóðleg samtök og að í 81. gr. Rómarsáttmálans sé gert ráð fyrir því að slík samtök setji sér 

reglugerðir. Þar segir enn fremur að starfsemi umboðsmanna sé í eðli sínu ekki íþrótt og falli 

því undir reglur á sviði samkeppnisréttar. Rétturinn staðfesti þá niðurstöðu 

framkvæmdastjórnarinnar að reglugerðin innihaldi ekki ákvæði sem leggi óeðlilegar hömlur á 

samkeppni innan starfsgreinarinnar. Þvert á móti tryggir skilyrðið um að standast þurfi 

tilskilin próf að innan atvinnugreinarinnar ríki gagnsæi og hlutleysi. Skyldan til að fá sér 

ábyrgðartryggingu sé ekki ósanngjörn krafa og skilyrðið um þóknun umboðsmanna leiðir ekki 

til hagræðingu á verði fyrir leikmann þannig að í bága fari við reglur á sviði samkeppnisréttar. 

Þó svo að þessi skilyrði takmarki aðgang að réttindunum þá eru takmarkanirnar ekki á þann 

hátt að þær brjóti í bága við 81. gr. Rómarsáttmálans. Það var því endanleg niðurstaða 

réttarins að sá aðili, sem ekki uppfyllir skilyrði reglugerðar FIFA, hefur ekki leyfi til að starfa 

sem umboðsmaður.  

 FIFA getur í rauninni ekki komið í veg fyrir að hver sem er kalli sig umboðsmann 

knattspyrnumanna og starfi sem slíkur. Þó gera reglugerðir FIFA það erfitt fyrir viðkomandi, 

þar sem FIFA hefur heimild til að dæma félögum viðurlög, sem nýta sér aðstoð umboðsmanns 

sem ekki uppfyllir skilyrði FIFA. Eina undantekningin er, eins og áður greinir, að viðkomandi 

sé foreldri, systkini, maki eða lögmaður.
26

  

 Félag eða lögpersóna getur ekki sem slíkt verið umboðsmaður leikmanns. Leyfi til að 

starfa sem umboðsmaður leikmanna er bundið við persónu þess, sem það öðlast, og er ekki 

framseljanlegt. Umboðsmaður getur haft starfsmenn en hann hefur einn heimild til að koma 

fram fyrir hönd umbjóðanda síns gagnvart öðrum leikmönnum og félögum.
27

   

 Einstaklingur þarf að uppfylla ákveðin hæfisskilyrði til að geta sótt um að gerast 

umboðsmaður leikmanna. Í reglugerð KSÍ um umboðsmenn leikmanna er að finna þau 

skilyrði sem umsækjandi þarf að uppfylla. Þar segir í gr. 3.2. að umsækjandi þurfi að vera 

íslenskur ríkisborgari, ríkisborgari aðildarríkja EES-samningsins eða hafa starfað óslitið á 

Íslandi undanfarin tvö ár. Auk þess þarf hann að hafa óflekkað mannorð. Við skýringu á því 

hvað telst vera óflekkað mannorð er rétt að líta til 5. gr. laga um kosningar til Alþingis nr. 

24/2000 en þar segir „Enginn telst hafa óflekkað mannorð sem er sekur eftir dómi um verk 

sem er svívirðilegt að almenningsáliti nema hann hafi fengið uppreisn æru sinnar.“ Í 3. mgr. 
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3. gr. laga um kosningar til sveitastjórna nr. 5/1998, sem er samhljóða 5. gr. laga um 

kosningar til Alþingis segir:  

 

Dómur fyrir refsivert brot hefur ekki flekkun mannorðs í för með sér nema sakborningur hafi 

verið fullra 18 ára að aldri er hann framdi brotið og refsing sé fjögurra mánaða fangelsi 

óskilorðsbundið hið minnsta eða öryggisgæsla sé dæmd. 

 

 Þar að auki má hann ekki vera starfsmaður eða vinna að verkefni né eiga hagsmuna að 

gæta hjá FIFA, UEFA, knattspyrnusambandi, knattspyrnufélagi eða samtökum sem tengjast 

framangreindum aðilum. Ef umsækjandi uppfyllir þessi skilyrði skal boða hann í skriflegt 

umboðsmannspróf sbr. gr. 3.5. reglugerðar KSÍ. 

 Umsækjendur þurfa að standast próf þar sem annars vegar er könnuð þekking þeirra á 

gildandi knattspyrnureglum og hins vegar þekking þeirra á réttarreglum á sviði persónuréttar 

og samningaréttar. Prófið inniheldur 20 spurningar í heildina, 15 spurningar um alþjóðlegar 

reglur sem FIFA semur og fimm spurningar um innanlandsreglur sem samdar eru af KSÍ. Ef 

umsækjandi stenst prófið er honum skylt að fá sér ábyrgðartryggingu hjá viðurkenndu 

tryggingarfélagi, sem fjallað verður nánar um síðar. 

 KSÍ gefur út leyfi til umboðsmanns eftir að sambandið hefur móttekið tryggingaskírteini 

ásamt skilmálum og undirritaða yfirlýsingu um framkomu. Í þeirri yfirlýsingu heitir 

umboðsmaður því að sinna störfum sínum á þann hátt að þau veki virðingu og traust. Koma 

fram af fyllstu heilindum og hlutlægni í viðskiptum við skjólstæðing sinn, samningsaðila og 

aðra, ásamt því að koma fram í samræmi við landslög og lög og reglugerðir 

knattspyrnusambanda og FIFA. Þar að auki staðfestir umboðsmaður að hafa kynnt sér 

reglugerð KSÍ um umboðsmenn leikmanna, að hann muni gegna skyldum samkvæmt 

reglugerðinni og sé samþykkur því að hljóta viðurlög í samræmi við ákvæði gr. 13. í 

reglugerðinni samkvæmt ákvörðun KSÍ. Að lokum viðurkennir umboðsmaður að ágreiningur 

milli hans, sem umboðsmanns og leikmanns, félags eða annars umboðsmanns, leysist 

samkvæmt gr. 20. Það er skýrt tekið fram í gr. 7.1. reglugerðarinnar að „Leyfið er 

persónubundið og óframseljanlegt.“ Leyfið, sem er ótímabundið, veitir umboðsmanni rétt til 

að starfa sem umboðsmaður um allan heim, sbr. gr. 7.2. Þetta ákvæði er ekki í samræmi við 

gr. 17. í reglugerð FIFA en þar segir að leyfið renni út að fimm árum liðnum. Skal 

umboðsmaður þá sækja um að fá að taka prófið aftur en ef hann gerir það ekki þá rennur 

leyfið hans sjálfkrafa út.  

 

 

 



14 

3.4 Réttindi og skyldur umboðsmanns 

Þegar umboðsmaður hefur gert samning við félag eða leikmann um að koma fram fyrir hönd 

þess/hans þá hefur hann heimild til ýmissa aðgerða. Til að mynda hefur umboðsmaður 

heimild til að hafa samband við leikmann, sem ekki er samningsbundinn öðru félagi. Hann 

kemur fram fyrir hönd leikmanns eða félags, sem hefur falið honum það hlutverk að semja við 

eða ganga frá samningi við leikmann eða félag, eftir því sem við á. Þá er það hlutverk 

umboðsmanns að gæta hagsmuna leikmannsins eða félags.
28

 

 Í reglugerð KSÍ eru settar ákveðnar takmarkanir á efni samnings á milli umboðsmanns 

annars vegar og leikmanns eða félags hins vegar. Samningssamband getur að hámarki varað í 

tvö ár en heimilt er að semja aftur ef það er vilji samningsaðila, en ekki er heimilt að setja 

ákvæði í samninginn um fyrirfram ákveðna framlengingu. Taka þarf fram í samningi hver beri 

ábyrgð á greiðslum til umboðsmanns og er það einungis umbjóðandi sem getur greitt 

umboðsmanni þóknun. Af því leiðir að það er óheimilt að fá þóknun bæði frá leikmanni og 

félagi. Þetta ákvæði á að koma í veg fyrir að umboðsmaður sé að fá þóknun frá leikmanni sem 

og greiðslur frá því félagi sem leikmaður var seldur frá eða samdi við.
29

 Þó eru fyrirhugaðar 

breytingar á þessu fyrirkomulagi, sem fjallað verður nánar um síðar.  

 Samkvæmt gr. 10.4. reglugerðarinnar er þóknun umboðsmanns ákveðin sem eingreiðsla 

eða umboðslaun eru reiknuð af brúttó grunnlaunum leikmanns sem umboðsmaður hefur 

samið um. Undanskilin eru önnur fríðindi sem umboðsmaður hefur samið um fyrir hönd 

leikmanns, svo sem bíll, húsnæði og bónusgreiðslur. Umboðsmaður og leikmaður geta samið 

fyrir fram um það hvernig greiðslu skuli háttað. Ef þeir komast ekki að samkomulagi á 

umboðsmaður rétt á að minnta kosti 3% af grunnlaunum samningsins. Þetta 3% lágmark 

gildir ekki í samningi á milli umboðsmanns og félags, þar sem segir í gr. 20.5. í reglugerð 

FIFA að umboðsmaður sem hefur gert samning við félag fær eingreiðslu sem hefur verið 

ákveðin fyrir fram. Eins og fram kemur í gr. 10.8. reglugerðarinnar ber umboðsmanni skylda 

til að nota staðlaðan fulltrúasamning FIFA en samningsaðilum er þó frjálst að gera 

viðaukasamning, sem verður að vera í samræmi við gildandi löggjöf á sviði vinnuréttar.
30

  

 Í reglugerð KSÍ kemur fram í gr. 10. að fulltrúasamninginn skuli gefa út í fjórriti, sem öll 

eiga að vera undirrituð af samningsaðilum. Leikmaður eða félag fær fyrsta eintakið en 

umboðsmaður það næsta. KSÍ og knattspyrnusamband leikmanns eða félags fá þriðja og 

                                                 
28

 Lars Halgreen: European Sports Law, bls. 282. 
29

 Lars Halgreen: European Sports Law, bls. 282. 
30

 Lars Halgreen: European Sports Law, bls. 284. 
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fjórða eintakið sent frá umboðsmanni. Knattspyrnusambönd eiga að halda skrá yfir alla 

samninga. Ef þess er krafist skal senda FIFA afrit af samningnum. 

 Þá kemur einnig fram í sama reglugerðarákvæði að ógildur sé sá samningur sem bindur 

leikmann innan 16 ára aldurs við félag eða umboðsmann. Leikmaður sem ekki er orðinn 18 

ára getur einungis gert fulltrúasamning ef forráðamaður undirritar einnig samning. 

 KSÍ umboðsmaður þarf að fullnægja ákveðnum skyldum sem fela í sér ákveðin 

siðferðisleg rök. Í gr. 12. reglugerðarinnar er fjallað um þessar skyldur sem fela í sér að 

umboðsmaður skuli lúta lögum og reglugerðum KSÍ, UEFA og FIFA. Í samræmi við þetta ber 

honum skylda til þess að fylgjast með því að öll verkefni, sem hann kemur að, séu í samræmi 

við skilyrði í framangreindum lögum og reglugerðum. Umboðsmanni ber að sýna heiðarleika 

í starfi og er honum óheimilt að snúa sér til leikmanns sem er samningsbundinn félagi í þeim 

tilgangi að fá hann til að segja upp samningi við félag sitt eða brjóta í bága við ákvæði hans. 

Ásamt þessu ber honum að halda bókhald og skrá yfir viðskipti sín og er honum skylt að 

senda KSÍ og/eða FIFA upplýsingar ásamt nauðsynlegum gögnum, ef þess er krafist. Að 

lokum skal hann sjá til þess að nafn hans og undirskrift ásamt nafni umbjóðanda hans sé á 

þeim samningum sem hann hefur annast eða átt aðild að.  

 

3.5 Samningar leikmanna 

Í gr. 4. reglugerðar KSÍ nr. 12 frá janúar 2012 um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna 

og félaga er greint á milli ósamningsbundinna leikmanna annars vegar og samningsbundinna 

leikmanna hins vegar. Í skýringum reglugerðar er áhugamaður/sambandsleikmaður (e. 

amateur) sagður vera leikmaður sem hefur keppnisleyfi með félagi en er þó ekki 

samningsleikmaður. Samningsleikmaður (e. professional) er hins vegar leikmaður sem gerir 

leikmannasamning við félag. 

 Í gr. 4.2. segir að samningsleikmaður teljist sá leikmaður sem undirritað hefur samning 

við félag sem heimilar honum að taka við greiðslum umfram eigin kostnað við 

knattspyrnuiðkun. Samningurinn kallast leikmannssamningur. Í sama reglugerðarákvæði segir 

að þeir leikmenn sem ekki eru samningsleikmenn teljast vera áhugamenn.  

 Greiðslur til áhugamanns geta aðeins náð yfir beinan útlagðan ferða-, fæðis- og 

dvalarkostnað vegna leikja og kostnað við útbúnað, tryggingar, æfingar og keppni samkvæmt 

gr. 4.3. Ef gerður er samningur við áhugamann kallast samningurinn sambandssamningur og 

leikmaður verður sambandsleikmaður. Sambandsleikmanni er heimilt að taka við greiðslum 

tengdum árangri upp að vissu marki en heildargreiðslur mega ekki fara út fyrir ramma 

reglugerðarinnar og aldrei yfir 300.000 kr. á ári. Í gr. 24. segir að ef félag verður uppvíst að 
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broti á reglugerðinni er framkvæmdarstjóra KSÍ og/eða samninga- og félagaskiptanefnd 

heimilt að beita viðurlögum, sem fela í sér áminningu, sekt, sviptingu á rétti til að gera nýja 

samninga og önnur viðurlög eða refsingar sem lög og reglugerðir KSÍ heimila. 

 Í gr. 14.5. segir að aðeins félögum í Pepsi-deild karla, 1. deild karla og í Pepsi-deild 

kvenna er heimilt að gera leikmannssamning. Félag sem gerir leikmannssamning kallast 

samningsfélag (e. professional club). Hins vegar er öllum félögum og leikmönnum heimilt að 

gera sambandssamning, sbr. gr. 14.3. Félag sem gerir sambandssamning við einn eða fleiri 

leikmenn en ekki leikmannssamning kallast sambandsfélag (e. amateur club).  

 Í gr. 14. reglugerðarinnar er fjallað um samninga leikmanna. Þar segir í gr. 14.7. að 

einungis KSÍ umboðsmenn, sem hafa starfsleyfi samkvæmt reglugerð KSÍ um umboðsmenn 

leikmanna eða umboðsmenn með starfsleyfi frá öðru knattspyrnusambandi innan FIFA, megi 

starfa sem umboðsmenn félags eða leikmanns við samningsgerð eða félagaskipti. Þar segir 

einnig að KSÍ umboðsmenn skuli starfa samkvæmt þessari reglugerð sem og reglugerð um 

umboðsmenn leikmanna. Í gr. 14.15. segir svo að leikmaður teljist ekki samningsbundinn ef 

samningur er ekki gerður í samræmi við reglugerðina. 

 Í gr. 14.3. segir að samningur félags við leikmann skuli vera skriflegur og innihalda 

staðalákvæði KSÍ, sem kveður á um skyldur félags og leikmanns, hvort sem um 

sambandssamning eða leikmannssamning er að ræða. Þar að auki skal samningur hafa að 

geyma ákvæði, sem kveða á um greiðslur til leikmanns og viðurlög við brotum á samningi 

samkvæmt samkomulagi félags og leikmanns.  

 Í gr. 25. reglugerðarinnar er að finna fyrirmynd að staðalsamningi KSÍ. Þar er fjallað um 

skyldur leikmanns sem eru m.a. að æfa og leika knattspyrnu með félagi sínu á 

samningstímanum, 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. Leikmaður á að vera félagi sínu til 

sóma og er óheimilt að æfa eða keppa með öðru félagi á samningstímanum nema með leyfi 

stjórnar félags síns. Leikmaður getur ekki gert frekari kröfu um greiðslur en þær sem fram 

koma í samningi.  

 Hvað varðar skyldur félags má nefna sem dæmi að félag skal leitast við að sjá 

leikmönnum fyrir sem bestri aðstöðu til æfinga og keppni þeim að kostnaðarlausu og að 

þjálfarar félaga stundi starf sitt á þann hátt að það skili leikmönnum og félagi sem mestum 

árangri. Félagi er skylt að ganga frá tryggingu fyrir leikmann, 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. Þá skuldbinda leikmenn og félög sig, sem 

gera leikmannssamning eða sambandssamning, samkvæmt gr. 14.13., til að hlíta lögum og 
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reglugerðum KSÍ, UEFA og FIFA. Jafnframt skuldbindur félag sig til þess að hafa ekki 

samband við samningsbundinn leikmann, umboðsmann hans eða aðra aðila tengda honum 

nema að fengnu leyfi frá viðkomandi félagi. Leikmaður má ekki heldur hafa samband við 

félag sjálfur eða einhver fyrir hans hönd á meðan samningur hans er í gildi, nema með leyfi 

þess félags sem hann er samningsbundinn.  

 Ef leikmaður nýtur aðstoðar umboðsmanns við samningagerð á nafn umboðsmannsins að 

koma fram í samningnum. Ef hins vegar leikmaður nýtur ekki aðstoðar umboðsmanns á að 

taka það sérstaklega fram í samningnum, sbr. gr. 26. reglugerðar FIFA. 

 

3.6 Bótaábyrgð umboðsmanns knattspyrnumanna 

Þegar fyrstu íslensku umboðsmennirnir tóku til starfa var það skilyrði samkvæmt þágildandi 

reglugerð FIFA að leggja fram bankatryggingu upp á u.þ.b. 20 milljónir króna í ákveðnum 

svissneskum banka í Genf, þar sem FIFA var með öll sín viðskipti. Það var líklega gert til að 

komast hjá því síðar að láta reyna á bankaábyrgðir, t.d. frá Nígeríu og fleiri löndum þar sem 

spilling er mikil og réttarkerfinu verður ekki jafnað saman við Sviss. En til að auðvelda 

umboðsmönnum að tryggja sig var reglunum breytt og tók ábyrgðartrygging við af 

bankatryggingunni, þó ennþá sé heimilt að hafa slíka bankatryggingu samkvæmt gr. 10. í 

reglugerð FIFA.
31

 

Í gr. 5. í reglugerð um umboðsmenn knattspyrnumanna er fjallað um ábyrgðartryggingu. Í 

gr. 5.1. er umsækjendum sem standast próf gert skylt að fá sér ábyrgðartryggingu hjá 

viðurkenndu tryggingafélagi og senda KSÍ tryggingaskírteini ásamt skilmálum. Í gr. 5.2. 

segir:  

 

Tryggingin skal taka til ábyrgðar umboðsmanns og duga til að mæta hugsanlegum bótakröfum 

frá leikmanni, félagi eða öðrum umboðsmanni. Þetta gildir bæði um kröfur sem gerðar eru í 

samræmi við þessa reglugerð og annarra krafna sem stofnast getur vegna starfa umboðsmanns. 

Tryggingaskilmálar skulu vera þannig að öll áhætta tengd starfi umboðsmanns sé innifalin. 

 

  Í reglugerðinni er einnig kveðið á um lágmarksupphæð tryggingafjár og er hún 40 

milljónir kr. Upphæðin er ákveðin af samninga- og félagskiptanefnd KSÍ. Hins vegar getur 

tryggingaupphæðin verið hærri ef velta umboðsmanns gefur tilefni til þess. Síðan segir í 

lokamálslið gr. 5.3. að „kröfur gagnvart umboðsmanni takmarkast ekki af fjárhæð 

ábyrgðartryggingar.“ Ef tjón leikmanns eða félags, vegna starfa umboðsmanns, er meira en 

sem nemur tryggingafjárhæðinni, er umboðsmaður samt sem áður ábyrgur fyrir því.  

 

                                                 
31

 Munnleg heimild samkvæmt viðtali við Ólaf Garðarsson, KSÍ umboðsmann í mars 2012. 
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3.7 Úrlausn deilumála 

3.7.1 Ágreiningur innanlands 

Samninga- og félagaskiptanefnd KSÍ hefur heimild til að ákvarða umboðsmanni, leikmanni 

og félagi viðurlög vegna brota á reglugerð um umboðsmenn leikmanna. KSÍ umboðsmaður 

getur fengið aðvörun, áminningu, sekt og tímabundinn eða varanlegan réttindamissi. Heimilt 

er samkvæmt gr. 17.2. að beita fleiri en einni refsingu saman.  

 Leikmaður getur fengið aðvörun, áminningu, sekt eða keppnisbann ef hann lætur 

umboðsmann án starfsleyfis koma fram fyrir sína hönd. KSÍ ákveður viðurlög ef upp kemur 

ágreiningur innanlands en FIFA ákveður viðurlög ef ágreiningur er á milli landa. Eins og á 

við um umboðsmenn er heimilt að beita fleiri en einni refsingu saman.  

 Samningar sem félag gerir og brjóta í bága við reglugerðina teljast ógildir. Heimilt er að 

beita refsingum gagnvart félagi og geta þær verið í formi aðvörunar, áminningar, sektar, banni 

við félagaskiptum leikmanna tímabundið, banni við þátttöku í landskeppni eða alþjóðlegum 

keppnum og að lokum brottvísun úr móti.  

 Eins og fram kemur í gr. 20. í reglugerðinni er niðurstaða samninga- og 

félagaskiptanefndar KSÍ endanleg. Hún er bindandi fyrir aðila og verður ekki áfrýjað eða 

skotið til aga- og úrskurðarnefndar KSÍ eða áfrýjunardómstóls KSÍ. Auk þess er ekki heimilt 

að fara með ágreining fyrir almenna dómstóla. Þetta er áréttað í gr. 23. reglugerðar KSÍ um 

félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga. Í gr. 23.6. sömu reglugerðar segir að 

ágreiningsefni þurfi að hafa borist nefndinni skriflega innan árs frá því að atvik átti sér stað 

ella verður málinu vísað frá. 

 Samninga- og félagaskiptanefnd hefur þrívegis úrskurðað í málum þar sem félög hafa 

kvartað yfir starfi eða athöfnum KSÍ umboðsmanna. Árið 2004 kvartaði ÍBV yfir því að 

Gunnar Heiðar Þorvaldsson, sem þá var samningsbundinn ÍBV, hefði farið á vegum Ólafs 

Garðarssonar, KSÍ umboðsmanns, til  æfinga hjá danska félaginu AGF, án þess að aflað hefði 

verið formlegs leyfis ÍBV. Í málinu komu fram vísbendingar sem gáfu það til kynna að Ólafur 

hafi verið fulltrúi bæði Gunnars og AGF. En samkvæmt reglum um KSÍ umboðsmenn getur 

umboðsmaður einungis verið fulltrúi eins aðila við félagaskipti leikmanns.
32

 

 Leiknir í Reykjavík kvartaði árið 2008 undan því að Guðlaugur Þór Tómasson, KSÍ 

umboðsmaður, hefði sent félögum í Landsbankadeild karla upplýsingar um að leikmaður 

félagsins, Halldór Halldórsson, væri laus allra mála hjá félaginu. Guðlaugi var veitt áminning 

                                                 
32

 Var Ólafi skrifað bréf þar sem honum var gerð grein fyrir því að samkvæmt reglum um umboðsmenn getur 

umboðsmaður einungis verið fulltrúi eins aðila við félagaskipti leikmanna. Ekki er vitað um frekari lyktir 

málsins en úrskurðina er óheimilt að birta. 
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vegna þessa athæfis þar sem Halldór var samningsbundinn Leikni og hann hafði ekki fengið 

leyfi félagsins fyrir þessum gjörningi. 

 Þriðja málið sem upp hefur komið hjá nefndinni varðaði Arnór Guðjohnsen, KSÍ 

umboðsmann. Breiðablik taldi hann hafa haft óheimil samskipti við tvo leikmenn félagsins í 

þeim tilgangi að hafa milligöngu um félagaskipti yfir í erlend lið. Nefndin taldi Arnór ekki 

hafa gerst brotlegan við reglur.
33

 

 

3.7.2 Ágreiningur við aðila innan vébanda erlends knattspyrnusambands. 

Í gr. 39. laga KSÍ er fjallað um lögsögu áfrýjunardómstóls KSÍ. Þar segir í gr. 39.3. að ef upp 

kemur ágreiningur milli aðila innan vébanda KSÍ gagnvart aðila innan vébanda erlends 

knattspyrnusambands skuli fara með málið samkvæmt reglum FIFA eða UEFA, sem hafa 

lögsögu í slíkum málum. Ákvarðanir í slíkum málum eru bindandi fyrir alla aðila en 

ákvörðunum FIFA eða UEFA má skjóta til Íþróttagerðardómstólsins (e. Court of Arbitration 

for Sport, CAS) í Lausanne í Sviss sem leysir endanlega úr ágreiningsmálum í samræmi við 

reglur um gerðardómsmeðferð mála á íþróttasviði (e. Code of Sports-related Arbitration). 

4 Eru reglur um umboðsmenn knattspyrnumanna nauðsynlegar? 

4.1 Sjónarmið sem mæla með slíkum reglum 

Það er ekki aðeins skoðun, t.d. FIFA og framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, að slíkar 

reglur séu nauðsynlegar heldur hafa undanfarin ár verið gefinn út fjöldi skýrslna og 

rannsóknir gerðar þar sem mælt er með því að strangari reglur verði settar. Þar á meðal að sett 

verði á stofn heildstætt leyfiskerfi innan Evrópu. Verður nú fjallað um nokkur af þessum 

sjónarmiðum. 

 Í mars 2007 fór Evrópuþingið (e. European Parliament) fram á það við 

framkvæmdastjórnina að þeir aðstoðuðu knattspyrnusamtök við að bæta reglugerðir sem giltu 

um starfsemi umboðsmanna í Evrópu. Framkvæmdarstjórnin gaf út skýrslu í nóvember 2009 

þar sem birtust niðurstöður úr rannsókn á stöðu umboðsmanna innan Evrópusambandsins. 

Markmiðið með rannsókninni var að greina þau vandamál sem fylgdu starfsemi þeirra ásamt 

því að koma með tillögur að lausnum á þeim vandamálum. Niðurstaða 

framkvæmdastjórnarinnar var sú að til þess að sigrast á þeim vandamálum sem hún segir að 

m.a. fylgi umboðsmönnum, svo sem mútugreiðslum, mansali og skorti á gagnsæi, yrði að 

setja heildstæðar reglur sem gilda ættu innan Evrópusambandsins. Tillaga hennar var á þá leið 

                                                 
33

 Yfirlit um úrskurðina birtist í ársskýrslum Samninga- og félagaskiptanefndar KSÍ en nefndinni er óheimilt að 

birta úrskurðina í heild sinni. 
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að sett yrði á stofn leyfiskerfi þar sem aðilar sem vilja öðlast umboðsmannsréttindi þurfa að 

standast próf sem á að tryggja að þeir hafi nægilega kunnáttu á því laga-, efnahags- og 

félagsumhverfi sem þeir koma til með að starfa í. Þetta kerfi átti einnig að gera þeim kleift að 

starfa óhindrað innan Evrópusambandsins.
34

 

 Í knattspyrnuheiminum er það þekkt að mismunun á sér stað í hinu alþjóðlega 

félagaskiptakerfi. Þó að það hafi ekki komið upp mörg vandamál tengd umboðsmönnum þá 

eru þau nokkur sem voru kveikjan að gerð reglugerðar FIFA. Má þar helst nefna mál Laurent 

Piau gegn framkvæmdastjórninni og FIFA, sem áður hefur verið nefnt. Piau efaðist um gildi 

reglugerðarinnar og vald FIFA til að setja þessar reglur. Niðurstaða undirréttar 

Evrópudómstólsins var sú að slík reglugerð væri nauðsynleg til að vernda hagsmuni 

leikmanna, að hún takmarkaði ekki aðgang að starfsgreininni svo í bága færi við önnur lög og 

að þar sem almennt væri ekki um slíkar reglugerðir að ræða innan sambandsríkja, væri hægt 

að réttlæta tilvist reglugerðarinnar og heimild FIFA til að setja hana.  

 Í sjálfstæðri skýrslu um íþróttir í Evrópu (e. the Independent European Sports Review) frá 

árinu 2006, sem tekin var saman af José Luis Arnaut, var komist að þeirri niðurstöðu að 

nauðsynlegt væri að setja á laggirnar heildstætt leyfiskerfi um umboðsmenn, til að styrkja 

baráttuna gegn peningaþvætti. Væri því nauðsynlegt að fylgjast betur með peningaflæði innan 

knattspyrnunnar.
35

 

 Í skýrslu Evrópuþingsins frá 2007 um framtíð atvinnumennsku í knattspyrnu innan 

Evrópu komu svipuð sjónarmið fram. Þar segir að nauðsynlegt sé, í því efnahagskerfi sem 

umboðsmenn knattspyrnumanna starfa í, að stjórnir knattspyrnusambanda bæti reglurnar sem 

gilda um umboðsmenn knattspyrnumanna í samráði við framkvæmdastjórnina. Í skýrslunni er 

komið með ýmsar tillögur sem nú má finna í reglugerð FIFA. Þá var að finna í Hvítbók 

framkvæmdastjórnarinnar um íþróttir frá árinu 2007, ákveðna stefnumörkun sem átti að hvetja 

til umræðna um gagnsæi íþrótta í Evrópu og vekja athygli almennings á þörfum og sérkenni 

þessarar atvinnugreinar. Þar var fjallað um vísbendingar um spillingu, peningaþvætti og 

félagaskipti með leikmenn undir aldri og hvaða áhrif þessi vandamál hafa á öryggi leikmanna, 

sérstaklega þeirra sem yngri eru.
36

 

 Árið 2007 voru stofnuð samtök umboðsmanna knattspyrnumanna í Evrópu (e. the 

European Football Agents Association). Í lok ársins 2008 tóku samtökin saman lista yfir 10 

helstu vandamálin sem nauðsynlegt er að takast á við í evrópskri knattspyrnu. Af þeim þremur 
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 Study on sports agents in the European Union, bls. 1 - 6. 
35

 Roberto Branco Martins: „Players' Agents: Past, present.. Future?“, bls. 35. 
36

 Roberto Branco Martins: „Players' Agents: Past, present.. Future?“, bls. 35-36. 
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helstu má í fyrsta lagi nefna að þörf er á traustum lagaramma fyrir reglugerðir um starfsemi 

umboðsmanna, félaga og leikmanna sem tekur á öllum vandamálum tengdum félagaskiptum 

og annarri starfsemi umboðsmanna. Í andstöðu við það sem Evrópudómstóllinn hélt fram í 

Piau-málinu, þá eru mörg lönd Evrópu með lög og reglur sem taka á starfsemi umboðsmanna, 

t.d. á sviði samningaréttar  og vinnuréttar. Hins vegar eru önnur lönd, eins og t.d. Ísland, sem 

hafa gildar reglugerðir, að fyrirmynd FIFA reglugerðarinnar, sem settar hafa verið af 

viðkomandi knattspyrnusambandi. En þar sem upp hafa komið vandamál varðandi þessar 

reglugerðir, og talið hefur verið að þær brjóti í bága við almenn lög, telja samtökin 

nauðsynlegt að setja heildstæðar reglur sem að taka á þessu vandamáli. Í öðru lagi þarf að 

vinna í reglum sem geta komið í veg fyrir starfsemi réttindalausra umboðsmanna. Auk þess 

sem fylgjast þarf betur með þeim sem hafa réttindi. Þar sem starfsemi réttindalausra 

umboðsmanna tilheyrir ekki lögsögu FIFA og um þá gilda ekki önnur lög eða reglur, komast 

þeir upp með vanrækslu án þess að vera refsað fyrir það. Það er því gríðarlegt misræmi í því 

að frelsi umboðsmanna sem hafa náð sér í réttindin sé heft með ströngum reglugerðum. Þá 

hefur komið upp það vandamál að umboðsmenn með réttindi eða lögmenn, hafa verið að selja 

undirskrift sína til réttindalausra umboðsmanna. Mörg lönd hafa þó sett bannreglur við þessa 

iðju. Því ætti að vera heimilt fyrir knattspyrnusambönd að fylgjast með því hvort 

umboðsmenn séu að nota réttindi sín. Ætti sú iðja umboðsmanns, að vera einungis yfirskin 

fyrir réttindalausan umboðsmann, að leiða til þess að honum væri refsað. Í þriðja lagi telja 

samtökin nauðsynlegt að vinna að betri vernd ungra leikmanna og barna. Þar á meðal þarf að 

skoða þá takmörkun sem gildir um félagaskipti leikmanna undir 16 ára aldri á milli landa. En 

samkvæmt reglugerð FIFA er leikmanni undir 18 ára aldri óheimilt að gera 

félagaskiptasamning við erlent félag, það er þó með undantekningum, sem fjallað verður 

nánar um síðar. Samtökin telja að veita ætti umboðsmönnum ákveðið svigrúm til að meta það 

sjálfir hvort ástæða sé til að koma ungum leikmanni til félags í öðru landi. En til þess að það 

sé hægt þarf að koma í veg fyrir að aðilar, sem stunda mansal, geti á auðveldan hátt átt 

viðskipti á þennan máta til að koma börnum inn í Evrópulöndin. Annað sem samtökin nefna 

sem þarfnast úrbóta, er eignarhald þriðja manns á leikmanni og heimild umboðsmanna til að 

fá greitt frá leikmanni sem og félagi fyrir  hönd leikmanns.
37

  

 Að öllu ofangreindu virtu má sjá að svipuð sjónarmið ríkja hjá þeim sem telja þessar 

reglur nauðsynlegar. Þeir telja þær nauðsynlegar til að viðhalda öryggi leikmanna sem og 

koma í veg fyrir refsiverða háttsemi af hálfu umboðsmanna. Enn fremur virðast flestir telja 
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nauðsynlegt að samræma þær reglur, sem gilda eiga í þeim löndum, þar sem starfsemi 

umboðsmanna knattspyrnumanna er veigamest.  

 

4.2 Sjónarmið sem mæla gegn sérstökum reglum um umboðsmenn knattspyrnumanna 

Með núgildandi reglugerð FIFA er reynt að gera grein fyrir þeim skilyrðum sem uppfylla þarf 

til að verða umboðsmaður knattspyrnumanna og er aðildarsamtökum FIFA ætlað fylgjast með 

nauðsynlegri hæfni þessara aðila. FIFA hefur einnig takmarkað gildistíma 

umboðsmannsréttindanna og gert tilraun til að hækka þóknun umboðsmanna til að koma í veg 

fyrir starfsemi réttindalausra umboðsmanna. Þrátt fyrir það er einungis 25-30% af 

félagaskiptum framkvæmd með aðstoð umboðsmanna með réttindi. Eins hefur reynst erfitt hjá 

FIFA að fá aðildarsamtök til að setja reglugerðir eins og KSÍ hefur gert hér á landi.
38

  

 Leikmenn, leikmannasamtök og stjórnvöld hafa gagnrýnt FIFA þar sem fylgni 

reglugerðarinnar er ekki eins mikil í framkvæmd og hún ætti að vera til að ná þeim 

markmiðum, sem með henni er stefnt að. Margir leikmenn upplifa sig bjargarlausa þegar 

kemur að því að fá úr því skorið hvort að samningur þeirra við umboðsmann sé gildur eða ef 

þeir hafa haft grun um rangar eða ólöglegar aðferðir í samningaviðræðum umboðsmanns og 

félags vegna félagaskipta leikmanns.
39

  

 Af hverju eiga að gilda strangari reglur um umboðsmenn knattspyrnumanna en 

umboðsmenn almennt? Ein meginstarfsemi umboðsmanna er að kynna leikmann fyrir 

félögum og öfugt. Raunin er sú að slíkt hefur verið stundað af ýmsum frá því að deildakeppni 

var tekin upp. Þegar auknir fjármunir runnu til félaganna fóru þau að greiða fyrir þessar 

upplýsingar, svokallað „finders fee“. Þetta er enn stundað af ýmsum sem þó hafa ekki réttindi 

til að starfa sem umboðsmenn. Hver sem er getur því hringt í þjálfara liða og bent á efnilega 

leikmann og reynt að komast að samkomulagi um einhverja greiðslu, fari svo að viðkomandi 

leikmaður sé keyptur til liðsins sem hringt var í. Þetta er töluvert algengt t.d. í Bretlandi, að 

sögn Ólafs Garðarssonar, KSÍ umboðsmanns.
40

 Þó svo að heimilt sé samkvæmt reglugerðinni 

að dæma félögum viðurlög fyrir að nýta sér aðstoð réttindalausra umboðsmanna þá er 

eftirlitið með því ekki nægilegt. Því má í raun efast um nauðsyn þessarar reglugerðar þar sem 

hún heftir frelsi þeirra umboðsmanna sem uppfylla skilyrðin umfram það sem sanngjarnt má 

telja í ljósi þess að frelsi réttindalausra umboðsmanna er víðtækara. 
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 Á 59. ráðstefnu FIFA, sem haldin var á Bahamas í júní árið 2009, kom m.a. fram að FIFA 

hugðist afnema höft á starfi umboðsmanna knattspyrnumanna og einbeita sér að leikmönnum 

og félögum. Aðildarfélög greiddu atkvæði um endurskoðun á núgildandi kerfi sem byggir á 

reglugerð FIFA um umboðsmenn, þar sem nýlegar rannsóknir sýndu að einungis 25-30% af 

samningum um félagaskipti væru gerðir með aðstoð umboðsmanna með réttindi. Aðildarfélög 

vildu breyta stefnunni og nálgast viðfangsefnið á nýjan hátt þannig að ekki verði um eiginlega 

umboðsmenn að ræða heldur milliliði í samningagerð og félagaskiptum, eins og komið verður 

betur að í næsta kafla.  

 Að þessu virtu má sjá að fylgni leikmanna, félaga, umboðsmanna og annarra sem koma 

að knattspyrnu á einhvern hátt á þeim reglum sem gilda um störf umboðsmanna, er ekki eins 

mikil og hún ætti að vera. Því má efast um nauðsyn reglugerðarinnar, þ.e. framkvæmdin væri 

í raun ekki önnur þó að slík reglugerð væri ekki í gildi. 

 

4.3 Sjónarmið um takmörkun á félagaskiptum ungra leikmanna á milli landa 

Í gr. 19. reglugerðar FIFA um félagaskipti er fjallað um vernd ungra leikmanna. Þar segir að 

félagaskipti leikmanna, undir 18 ára aldri, á milli landa sé óheimil. Frá þessu eru þrjár 

undantekningar. Í fyrsta lagi ef foreldrar leikmanns flytja með honum til landsins þar sem 

nýja félagið er, af ástæðum sem eru ekki tengdar knattspyrnu. Í öðru lagi ef félagaskiptin eiga 

sér stað innan EES eða ESB og leikmaður er á aldrinum 16-18 ára. Í þriðja lagi ef leikmaður 

býr innan 50 km radíus frá landamærum og nýja félagið er einnig innan 50 km radíus frá 

landamærunum. Í þeim tilvikum þarf leikmaður að búa enn þá heima hjá sér. Um þetta er 

fjallað í gr. 19.3. í reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga. Þar 

segir að beina skuli undanþágubeiðni til framkvæmdarstjóra KSÍ og er hægt að áfrýja 

ákvörðun hans til samninga- og félagaskiptanefndar. 

 Eins og fjallað var um í kafla 4.1 þá telja samtök umboðsmanna í Evrópu að endurskoða 

ætti þessar reglur með því markmiði að veita umboðsmönnum heimild til að meta hvort 

æskilegt sé að koma svo ungum leikmanni til erlends félags. Í reglugerð FIFA um félagaskipti 

leikmanna er fjallað um skyldu félaga til að sjá til þess leikmaður á aldrinum á 16-18 ára 

stundi nám meðfram knattspyrnunni og sjá honum fyrir sem bestri aðstöðu, hvort sem það er 

hjá fósturfjölskyldu eða í húsnæði á vegum félagsins. Telja verður vafasama þessa skerðingu 

á frelsi leikmanna undir 16 ára aldri til að æfa knattspyrnu hjá erlendu félagi. Einstaklingur er 

lögráða 18 ára, samkvæmt 1. gr. lögræðislaga nr. 71/1997, en fyrir þann tíma er það í höndum 

foreldra eða forráðamanna að taka slíkar ákvarðanir, samkvæmt 1. mgr. 51. gr. lögræðislaga.  
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 Ef leikmaður og foreldrar hans eru samþykk því að leikmaðurinn fari í annað félag og 

félögin hafa komist að samkomulagi um kaupverð, hafi leikmaðurinn verið á samningi, er 

erfitt að sjá hver glæpurinn er. Hvers vegna eiga samtök eins og FIFA að hafa eitthvað með 

það að gera hvar leikmaður og foreldrar hans telja að framtíð leikmannsins eigi að liggja? Á 

FIFA ekki að einbeita sér að knattspyrnureglum, skipulagi móta, útbreiðslu íþróttarinnar og 

fleiru þess háttar en láta leikmanni og foreldrum það eftir að ákveða hvar framtíð 

leikmannsins liggur, hvar þau telja að hæfileikar leikmannsins fái best notið sín. 

Að mati höfundar ætti því að vera heimilt fyrir leikmenn undir 16 ára aldri að spila með 

því félagi sem þeir kjósa, svo lengi sem skilyrði reglugerðar FIFA um aðstöðu fyrir unga 

leikmenn, eru uppfylltar og fyrir liggur ótvírætt samþykki foreldra eða forráðamanna. 

5 Framtíð reglna um umboðsmenn 

Í júlí 2009 var sett ný reglugerð um umboðsmenn knattspyrnumanna í Englandi af enska 

knattspyrnusambandinu. Í henni er að finna breytingar sem brjóta í bága við ákvæði 

núgildandi reglugerðar FIFA. Stærsta breytingin var sú að afnema átti gr. 8.19. sem segir að 

umboðsmaður eigi að forðast hagsmunaárekstra og megi aðeins koma fram fyrir hönd 

leikmanns eða félagsins í samningaviðræðum. Enska knattspyrnusambandið vildi því heimila 

umboðsmanni að vera fulltrúi bæði félags og leikmanns í samningaviðræðum þeirra á milli. 

Þau rök sem sambandið kom fram með voru m.a. að umboðsmaður þurfi að mæta þörfum 

beggja aðila og því skapast erfið staða fyrir hann sem millilið ef honum er óheimilt að gæta 

hagsmuna beggja aðila.
41

  

Samkvæmt þessum breytingum er þetta talið heimilt með ákveðnum skilyrðum. 

Hagsmunir leikmannsins eiga að vera í fyrirrúmi og þarf leikmaður að samþykkja að 

umboðsmaður hans sé einnig fulltrúi félagsins sem hann er að semja við. Samþykki leikmaður 

það ekki, er umboðsmanni það óheimilt. Geri hann það samt sem áður, annað hvort án þess að 

láta leikmann vita eða án samþykkis hans, getur honum verið skylt að greiða leikmanni þá 

þóknun sem hann fékk frá félagi og er leikmanni einnig heimilt að fá endurgreitt frá 

umboðsmanni, það sem hann hefur þegar greitt honum.
42

 

 Þar sem þessar reglur brjóta í bága við reglugerð FIFA þurfti Enska 

Knattspyrnusambandið að fá samþykki FIFA fyrir þessum breytingum. FIFA samþykkti 

þessar breytingar þar sem þeir töldu að vernd leikmanna væri í fyrirrúmi í reglugerðinni.
43
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 Á ráðstefnu FIFA þann 3. júní 2009 voru kynntar nýjar hugmyndir að breytingum á 

reglugerð samtakanna. Lykilbreytingin var sú að í stað hugtaksins umboðsmaður, sem kemur 

fram fyrir hönd skjólstæðings, komi hugtakið milliliður, sem er einstaklingur sem kynnir 

leikmann fyrir félagi með það fyrir augum að semja um félagaskipti eða koma á samstarfi 

milli tveggja félaga um sölu á leikmönnum. Þó er ekki víst að hugtakið milliliður geti komið í 

stað umboðsmanns því umboðsmaður getur gegnt veigameira hlutverki fyrir leikmann heldur 

en að semja við félag.
44

  

 Nefndin sem vann að hugmyndum að breytingum lagði til að umboðsmönnum yrði gert 

skylt að skila inn leyfi sínu til viðeigandi knattspyrnusambands. Umboðsmennirnir þurfa þá 

ekki að hlýða þessum ströngu reglum heldur verður lögð meiri áhersla á eftirlit með 

samningum um félagaskipti. Þá getur hver sem er verið milliliður í samningagerðinni en aukið 

eftirlit verður með því að ekki sé um hagsmunaárekstra að ræða og að sá sem nýtur aðstoðar 

milliliðs greiði honum þóknun.
45

 

 Enska Knattspyrnusambandið lagði það fyrir FIFA að taka upp þær breytingar, sem 

sambandið gerði á sinni reglugerð, að því er varðar reglurnar um að umboðsmaður megi 

einungis vera fulltrúi annars aðilans. Enn hefur ekki verið tekin afstaða til þess en áætlað er að 

málið verið tekið fyrir á ráðstefnu FIFA í október 2012.
46

 

6 Lokaorð 

Meginmarkmið ritgerðarinnar var að varpa ljósi á þær reglur sem gilda um umboðsmenn 

knattspyrnumanna og að hvaða leyti þær eru í samræmi við eða frábrugðnar meginreglum 

samningaréttar.  

Í upphafi ritgerðarinnar var fjallað um þær meginreglur sem gilda almennt um umboð í 

samningarétti. Mikilvægustu meginreglurnar má telja þær reglur sem í fyrsta lagi veita 

hverjum sem er heimild til að gerast umboðsmaður og í öðru lagi þá meginreglu að 

löggerningur, sem gerður er í skjóli umboðs, bindur ekki umboðsmanninn. Þá var fjallað um 

tegundir umboða sem eru í grófum drætti tvenns konar, annars vegar sjálfstæð umboð og hins 

vegar heimildarumboð. En mismunandi reglur gilda um réttindi og skyldur umboðsmanns 

eftir því hvort um sjálfstætt umboð eða heimildarumboð er að ræða. Þá var í lok almennrar 

umfjöllunar um umboð í samningaréttar fjallað um bótaskyldu umboðsmanns en í 1. mgr. 25. 

gr. sml. er sérregla um slíka ábyrgð.  
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Í 3. kafla ritgerðarinnar hófst umfjöllun um umboðsmenn knattspyrnumanna. Í byrjun var 

farið yfir heimildir KSÍ til að setja sér reglugerð sem gildir um starfsemi umboðsmanna. Þær 

reglur sem gilda um umboðsmenn knattspyrnumanna eru ekki á allan hátt í samræmi við 

meginreglur samningaréttar. Helsta frávikið er frá þeirri meginreglu samningaréttar að allir 

geti verið umboðsmenn. Heimildinni til að starfa sem umboðsmaður knattspyrnumanna eru 

settar verulega þröngar skorður með reglugerðum FIFA og KSÍ. En eins og áður var nefnt 

telur Evrópudómstóllinn þá takmörkun heimila og réttlætanlega. Að öðru leyti virðist 

reglugerð KSÍ hafa verið sett með hliðsjón af þeim meginreglum og sjónarmiðum sem 

almennt gilda um umboðsmenn. Má sem dæmi nefna að á umboðsmanni knattspyrnumanna 

hvílir bótaábyrgð gagnvart leikmanni og félagi, sem hann gerir samninga við. Er honum skylt 

að kaupa sér ábyrgðartryggingu en ef tjónið nemur hærri fjárhæð má gera ráð fyrir að um það 

fari eftir almennum reglum samningaréttar. 

 Þar sem umfjöllunin snerist einnig um hvort sérstakar reglur um umboðsmenn væru 

nauðsynlegar má velta því upp hvort að þær almennu reglur sem gilda um umboð í 

samningarétti gætu ekki náð nægilega vel yfir starfsemi umboðsmanna knattspyrnumanna. 

Eins og fjallað er um í kafla 4 eru skiptar skoðanir á nauðsyn þessara reglna og er ekki hægt 

að fullyrða að þær séu algjörlega tilgangslausar. Hins vegar er ljóst að endurskoða þarf þessar 

reglugerðir með hliðsjón af raunverulegri framkvæmd.  
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