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Útdráttur 
 
Viðfangsefni ritgerðarinnar eru dómstólar innan íþróttahreyfingarinnar á Íslandi, og sérstök 
áhersla er lögð á dómstóla Knattspyrnusambands Íslands. Dómstólarnir eru skoðaðir út frá því 
hvort að þeir standist 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Þá er það rannsakað 
hvort að þvinguð félagsaðild að sérsamböndum innan íþróttahreyfingarinnar standist 74. gr. 
stjórnarskrárinnar. Einnig er kannað hvort að möguleiki sé á því að fara með ágreining sem 
sprettur upp innan íþróttahreyfingarinnar fyrir almenna dómstóla. 

Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er afmarkað með þremur rannsóknarspurningum sem 
ritgerðinni er ætlað að svara. Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: Er möguleiki að leita 
til almennra dómstóla með ágreining sem rís innan íþróttahreyfingarinnar? Virða dómstólar 
innan íþróttahreyfingarinnar stjórnarskrárvarinn rétt manna til réttlátrar málsmeðferðar sem 
fram kemur í 70. gr. stjórnarskrárinnar? Stenst hin þvingaða félagsaðild að sérsambandi innan 
íþróttahreyfingarinnar 74. gr. stjórnarskrárinnar um félagafrelsi?  
 Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi er undir ákveðnum 
kringumstæðum mögulegt að fara með ágreining sem sprettur upp innan íþróttahreyfingarinnar 
fyrir almenna dómstóla hér á landi, en meginreglan er þó sú að mál klárist innan 
íþróttahreyfingarinnar. Hins vegar hefur ákvæði sem undanskilur dómstóla frá ákveðnum 
ágreiningsefnum talist standast. Í öðru lagi er margt sem bendir til þess að ákvæði 70. gr. sé 
ekki virt innan íþróttahreyfingarinnar meðal annars með vísan til Court of Arbitration for 
Sports (CAS) og þeirra breytinga sem hafa átt sér stað innan þess dómstóls frá stofnun hans. 
Þá er aðallega vísað til máls Pechstein sem meðal annars var rekið fyrir CAS og síðar 
Mannréttindadómstól Evrópu. Á þetta hefur ekki reynt með beinum hætti fyrir dómstólum á 
Íslandi en vísbendingar eru þess efnis að mögulega standist dómstólar innan 
íþróttahreyfingarinnar ekki áðurgreint ákvæði stjórnarskrárinnar, en þessu er þó ekki hægt að 
svara með fullri vissu. Í þriðja lagi er fjallað um mögulega þvingun til þess að vera aðili að 
sérsambandi til þess að eiga þann möguleika að geta stundað íþróttir á Íslandi. Sá háttur sem 
hafður er á hér á landi hefur hins vegar verið talinn standast 74. gr. stjskr. og þvingunin hefur 
verið talin réttlætanleg. 
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Abstract 
 
The thesis topic is the courts within the sports movement in Iceland, with special emphasis on 
the courts of the Icelandic Football Association. The courts will be researched from the point 
of view whether they comply with Article 70 of the Icelandic Constitution no. 33/1944. It is 
also examined whether forced membership of the sports governing bodies in Iceland complies 
with Article 74 of the Constitution. Moreover it is examined whether there is a possibility of 
settling disputes that arise within the sports associations before the general courts. 
 The thesis subject is delimited by three research questions that the essay is intended to 
answer. The research questions are as follows: Is it possible to seek a general court of law with 
a dispute that arises within the sports movement? Do the courts within the sporting movement 
respect the constitutional human right to the fair to a fair trial which set out in Article 70 of the 
constitution? Does the forced membership to a sports governing body meet the requirements 
stated in Article 74 of the constitution? 
 The main conclusions are as follows. Firstly, it is possible to deal with disputes that 
arise within the sports movement before the general courts in Iceland under certain 
circumstances, although, the principle is that the case is finished within the sports movement. 
However have provisions within a contract that exclude general courts been deemed to meet 
the demands that are made on them. Secondly, there are many indications that the provisions 
laid down in Article 70 are not respected within the sports movement, inter alia with reference 
to the Court of Arbitration for Sports (CAS) and the changes that have taken place within the 
court since it was established. Also with reference to the case of Pechstein which was operated 
before CAS and then before the European Court of Human Rights. This has not been directly 
tried before the general courts in Iceland but the courts have indicated that the courts within 
the sports movement may not comply with the constitutional provision laid down, for these 
reasons this question cannot be answered with certainty. Thirdly, there is a possibility of a 
forced membership to be able to engage in sports in Iceland. However, the model used in 
Iceland has been considered to pass requirements made in Article 74 of the constitution and 
the forced membership is thought to be justifiable.  
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Formáli 
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1. Inngangur 
Leit að félagsskap er mönnum í blóð borin, en þeim er ekki gefin sú eðlisávísun að móta 

samfélag eins og til dæmis býflugum og maurum. Samfélagsskipan sína hefur maðurinn sjálfur 

þróað og mótað frá fyrstu tíð. Maðurinn bregst við þessu með því að stofna til félagstengsla og 

tryggja þau með reglum. Samkvæmt þessu sprettur réttarskipanin ekki af eðlisávísun, heldur er 

hún mótuð og henni haldið uppi af meðvituðum ákvörðunum.1 Í þessari ritgerð verður leitast 

við að varpa ljósi á dómstóla innan íþróttahreyfingarinnar og hvort að hægt sé að leita til 

almennra dómstóla með ágreiningsmál sem koma upp innan hennar. Aukinheldur verður leitast 

við að fjalla um þau réttindi er varða réttláta málsmeðferð sem stjórnarskráin verndar og kanna 

hvort að þau réttindi séu tryggð innan íþróttahreyfingarinnar.  

 Íþróttafélög á Íslandi setja sér reglur sem úrskurðaraðilar innan þeirra dæma eftir. Um 

íþróttir á Íslandi gilda íþróttalög nr. 64/1998. Í 1. gr. laganna er kveðið á um að íþróttir merki 

hvers konar líkamlega þjálfun er stefni að því að auka líkamlegt og andlegt atgervi, heilbrigði 

og hreysti. Jafnframt kemur fram í lögunum að Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (hér eftir 

skammstafað „ÍSÍ“) sé æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu. ÍSÍ skipar sína eigin 

dómstóla samkvæmt lögum ÍSÍ og er þeim dómstólum ætlað að leysa úr ágreiningi sem upp 

kemur innan íþróttahreyfingarinnar. Aðilar að ÍSÍ eru sérsambönd sem eru mynduð í kringum 

ákveðnar íþróttagreinar. Þessi sérsambönd setja sér svo lög og búa sér til sína eigin dómstóla í 

mörgum tilfellum. Dómstólum sérsambanda er ætlað að dæma í málum er varða þeirra íþrótt, 

með möguleika á áfrýjunum til dómstóls ÍSÍ að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Dæmi um 

slíkt sérsamband er Knattspyrnusamband Íslands (hér eftir skammstafað „KSÍ“). 

  Meginmarkmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þá íþróttadómstóla sem til eru innan 

íþróttahreyfingarinnar, skipan þeirra, skipulag og um hvers konar dómstóla sé að ræða. Einnig 

verða skoðaðar þær reglur íþróttafélaga sem snerta skipan og reglur dómstóla innan þeirra og 

eins ítarlega gerð grein fyrir dómstólum ÍSÍ og KSÍ. Aukinheldur verður rætt um hvort að 

úrskurðaraðilar innan íþróttahreyfingarinnar virði réttinn til réttlátrar málsmeðferðar. Jafnframt 

verður skoðað hvort hægt sé að undanskilja almenna dómstóla þegar ágreiningur kemur upp 

milli aðila innan íþróttahreyfingarinnar. Þá verða einnig kynntar tillögur að úrbótum á 

núverandi kerfi með það að markmiðið að tryggja betur mannréttindi þeirra sem leita til 

dómstóla innan íþróttahreyfingarinnar. Það verður gert með því að líta til fyrirkomulags í 

öðrum löndum og alþjóðlegum íþróttadómstólum. Það er sömuleiðis markmið ritgerðarinnar 

                                                        
1 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði: grundvöllur laga - réttarheimildir (Hið íslenzka bókmenntafélag 2002) 11. 
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að varpa ljósi á félagafrelsið og hvað í því felst með tilliti til íþróttafélaga, og hvort að mögulegt 

sé að standa utan félaga á Íslandi en samt iðka sína íþrótt.  

 Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

1. Er möguleiki að leita til almennra dómstóla með ágreining sem rís innan 

íþróttahreyfingarinnar? 

2. Virða dómstólar innan íþróttahreyfingarinnar stjórnarskrárvarinn rétt 

manna til réttlátrar málsmeðferðar sem fram kemur í 70. gr. 

stjórnarskrár? 

3. Stenst hin þvingaða félagsaðild að sérsambandi innan 

íþróttahreyfingarinnar 74. gr. stjórnarskrár um félagafrelsi?  

Uppbygging ritgerðarinnar er á þá leið að í fyrsta kafla koma fram inngangsorð 

ritgerðarinnar þar sem sagt er frá uppsetningu og meginmarkmiðum. 

Í öðrum kafla er farið yfir staðalsamning KSÍ og þau ákvæði sem þar koma fram og 

skipta mestu máli varðandi ritgerðarefnið. Jafnframt verða helstu reglur er gilda um staðlaða 

samningsskilmála og ógildingarástæður samninga kynntar sem og rétturinn til þess að semja 

ágreiningsefni undan lögsögu dómstóla.  

Í þriðja kafla er farið yfir rétt til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómstólum. Umfjöllunin 

tekur mið af stjórnarskrá Íslands og helstu alþjóðaskuldbindingum sem Ísland hefur gengist 

undir, þá aðallega Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Í fjórða kafla er farið yfir helstu reglur er varða félagafrelsi og stofnun félaga sem og 

rétt íþróttafélaga til þess að setja sér sínar eigin reglur. 

Í fimmta kafla, sem er meginkafli ritgerðarinnar, er fjallað um íþróttafélög og reglur 

þeirra. Fyrst verður gerð grein fyrir skipan, lögum og dómstól ÍSÍ. Einnig verður fjallað um 

skipan, lög og aðild að KSÍ, auk þess sem farið verður yfir dómstóla KSÍ og hvernig þeir starfa. 

Þá verður í stuttu máli greint frá því hvernig sambærilegum málum er háttað innan annarra 

sérsambanda ÍSÍ, það er hjá Körfuknattleikssambandi Íslands (hér eftir skammstafað „KKÍ“) 

og Handknattleikssambandi Íslands (hér eftir skammstafað „HSÍ“). Að lokum verður litið út 

fyrir landssteinana og rýnt í hvers konar fyrirkomulag er við lýði í Danmörku og á Englandi. 

Í sjötta kafla er fjallað um gerðardóma á Íslandi. Farið verður yfir sögu gerðardóma og 

praktísk atriði er varða þá. Aukinheldur verður það skoðað hvers konar dómstólar 

íþróttadómstólar á Íslandi eru, það er hvort að um gerðardóma sé að ræða eða annars konar 

dómstóla. Að lokum verður velt upp þeim möguleika að fýsilegt sé að skipa íþróttagerðardóm 

á Íslandi. 
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Í sjöunda kafla er fjallað um íþróttarétt í alþjóðlegu samhengi. Fjallað verður um Court 

of Arbritration for Sports (hér eftir CAS), sem er alþjóðlegur íþróttadómstóll, farið yfir sögu 

dómstólsins og almenn atriði er varða hann. Þá verður eitt stærsta mál í sögu CAS ítarlega 

reifað. Jafnframt verður hugtakið „lex sportiva“ kynnt lesendum og áhrif Evrópuréttar á 

íþróttarétt. Loks verða stefnumarkandi dómar Dómstóls Evrópusambandsins í því samhengi 

skoðaðir. 

Í áttunda kafla er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum ritgerðarinnar og er það gert í 

þremur undirköflum til þess að svara þeim rannsóknarspurninum sem ritgerðinni er ætlað að 

svara. 
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2. Samningsbundnar takmarkanir á heimild til að leita til dómstóla 
Þegar upp koma ágreiningsefni á milli leikmanna og íþróttafélaga varðandi brot á samningum 

er reynt eftir fremsta megni að leysa úr þeim ágreiningi innan íþróttahreyfingarinnar. Til þess 

að geta gert sér grein fyrir því hvort að möguleiki sé fyrir leikmenn og félög að leita til almennra 

dómstóla með ágreining sín á milli verður að skoða samninginn á milli aðilanna, en í honum 

liggja fyrir upplýsingar um deiluefni þeirra. Í þessum kafla verður fjallað um samningarétt og 

helstu reglur sem reynir á við túlkun og skýringu samninga. 

 

2.1. Almennt um samningarétt 
Á Íslandi eru í gildi lög um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 (hér eftir 

skammstöfuð „sml.“). Mikilvægur angi af samningsfrelsinu er meginreglan um að samninga 

skuli halda, en hún var sérlega skýr í Rómarrétti til forna: „Pacta sunt servanda“.2 

Samningsfrelsi ríkir á Íslandi, það er að aðilar geta sjálfir valið sér gagnaðila við samningsgerð, 

menn ráða efni samningsins og þá ráða menn yfir höfuð hvort að gerður verði samningur eða 

það látið kyrrt liggja.3 Hér áður fyrr var þess krafist að vottar væru viðstaddir þegar ákveðnir 

löggerningar voru gerðir. Einnig var talið mikilvægt að aðilar að samningnum tækjust í hendur 

eða sýndu á einhvern hátt að samkomulag væri í höfn. Þetta er ekki talið eins mikilvægt í dag. 

Netviðskipti manna á milli hafa breytt landslaginu umtalsvert. Þetta hefur aukið vægi staðlaðra 

samningsskilmála umtalsvert, sem eru nú notaðir í auknum mæli.4  

 

2.2. Efni og inntak staðalsamnings KSÍ 
Hér verður samningurinn á milli leikmanns og félags skoðaður en í honum liggja fyrir 

upplýsingar um deiluefni aðilanna og hvernig leysa skuli úr deilum sem koma upp á milli 

samningsaðilanna. Samningar á milli leikmanns og félags á vegum KSÍ geta verið tvenns 

konar, annars vegar fyrir áhugamenn eða sambandsleikmenn og hins vegar fyrir 

samningsleikmenn.5 Samkvæmt 4.2. gr. reglugerðar KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu 

leikmanna og félaga eru samningsleikmenn skilgreindir á þann veg að hafa samning við félag 

sem heimilar þeim að taka við greiðslum umfram eigin kostnað við knattspyrnuiðkun. Slíkir 

                                                        
2 Páll Sigurðsson, Samningaréttur: Yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar (Orator 1987) 23–24. 
3 sama heimild 25–26. 
4 sama heimild 28. 
5 „Reglugerð KSÍ um félagaskipti samninga og stöðu leikmanna og félaga (október 2019).pdf“ 4. gr. 
<https://www.ksi.is/library/Skrar/Log-og-
reglugerdir/Regluger%C3%B0%20KS%C3%8D%20um%20f%C3%A9lagaskipti%20samninga%20og%20st%C3%B6
%C3%B0u%20leikmanna%20og%20f%C3%A9laga%20(okt%C3%B3ber%202019).pdf> skoðað 23. janúar 2020. 
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samningar kallast leikmannasamningar. Aftur á móti geta greiðslur til áhugamanns aðeins náð 

yfir beinan útlagðan kostnað vegna leikja og kostnað við útbúnað, tryggingar, æfingar og 

keppni samkvæmt 4.3. gr. reglugerðarinnar. Heimilt er að gera sérstakan samning við 

áhugamann en sá samningur kallast þá sambandssamningur, og sambandsleikmaður getur tekið 

við árangurstengdum greiðslum.  

Í staðalsamningi KSÍ er farið yfir ýmsar skyldur leikmanns og félags gagnvart hvor 

öðru.6 Í 3.c. gr. í staðalsamningi KSÍ er ákvæði sem bannar aðilum að fara með mál fyrir 

almenna dómstóla. Þessari ritgerð er meðal annars ætlað að rannsaka hvort heimilt sé að hafa 

ákvæði sem þetta í samningi á milli leikmanns og félaga, sem og gildi slíkra ákvæða. Ákvæðið 

er svohljóðandi:  

 
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. Niðurstaða 
samninga- og félagaskiptanefndar um ágreiningsefnið er endanleg og bindandi 
fyrir báða deiluaðila og verður ekki áfrýjað eða skotið til aga- og 
úrskurðarnefndar KSÍ, áfrýjunardómstóls KSÍ eða annarra dómstóla innan 
íþróttahreyfingarinnar. Jafnframt skuldbinda aðilar sig til að skjóta ágreiningi, 
sem nefndin hefur úrskurðað í, ekki til almennra dómstóla. 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 Héraðsdómur Reykjavíkur skipa 
oddamann. 

 

Samkvæmt framangreindri tilvitnun í staðalsamning KSÍ liggur í augum uppi að eina leiðin er 

að leita til samninga- og félagaskiptanefndar um ágreiningsefni sem upp koma um túlkun eða 

gildi samningsins. Það er að segja ef ekki er hægt að leysa úr ágreiningnum innan félagsins. 

Því er niðurstaða samninga- og félagaskiptanefndar endanleg niðurstaða sem ekki er hægt að 

áfrýja samkvæmt greininni. Jafnframt skuldbinda aðilar sig til þess að skjóta ágreiningi sem 

nefndin hefur úrskurðað í ekki til almennra dómstóla. 

 Refsiheimildir nefndarinnar eru svo útfærðar í 24. gr. reglugerðarinnar. Þar segir að 

nefndin geti beitt áminningu, sekt, svipt félag rétt til þess að gera samninga og öðrum 

viðurlögum sem lög og reglugerðir KSÍ heimila. Nefndin gæti til dæmis ekki dæmt um 

                                                        
6 sama heimild 15–19. 



 6 

fjárkröfu á milli aðila. Það þýðir að ef félag skuldar leikmanni pening gæti nefndin beitt þeim 

viðurlögum sem standa í greininni en nefndin gæti ekki úrskurðað um að krafan sé til og hún 

skuli greidd samkvæmt úrskurði nefndarinnar. Nefndin hefur ekki slíka heimild, sem er 

takmarkandi fyrir valdheimild hennar. Á þetta reyndi meðal annars í máli fyrir dómstól ÍSÍ sem 

reifað verður síðar. 

Í 21. gr. reglugerðarinnar er kveðið á um að samninga- og félagaskiptanefnd KSÍ skuli 

skipuð þremur aðalmönnum og þremur til vara. Stjórn KSÍ skipar nefndarmennina og 

starfsmenn KSÍ annast daglegan rekstur málefna nefndarinnar undir stjórn KSÍ. Skilyrði er fyrir 

því að einn af aðalmönnunum í stjórninni og einn af varamönnunum skuli vera lögfræðingur. 

Þá eru einnig teknar fram vanhæfisástæður nefndarmanns í 21. gr. sem eru til dæmis ef 

ákvarðanataka snertir hagsmuni hans eigin félags.  

Það kann að skjóta skökku við að nefnd sem er skipuð af stjórn KSÍ og starfsmenn KSÍ 

sem fara með daglegan rekstur undir framkvæmdarstjórn KSÍ fjalli um sambandssamninga KSÍ 

sem eru samdir af KSÍ. Að þessu athuguðu gæti verið of mikið vald á höndum KSÍ er varðar 

einstaka úrskurðaraðila, í þessu tilfeli samninga- og félagaskiptanefnd, en nánar verður farið 

yfir aðra úrskurðaraðila síðar. 

Það er því hægt að draga sjálfstæði úrskurðaraðila sem þessa í efa á grundvelli þess að 

hann sé ekki nægilega óháður og óhlutdrægur. Það eru félögin sem setja reglur KSÍ og 

leikmenn hafa ekkert um þær að segja. Leikmenn virðast ekki hafa neinn málsvara innan KSÍ 

og hafa því ekkert um málefni KSÍ að segja þrátt fyrir að mögulega mega í raun ekki iðka sína 

íþrótt nema að vera aðilar að KSÍ. Nánar verður farið yfir þetta síðar í ritgerðinni. 

 

2.3. Semja ágreiningsefni undan dómstólum 
Aðilar geta ákveðið sjálfir að semja sig undan lögsögu almennra dómstóla. Eins og orðalag 1. 

mgr. 24. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 (hér eftir skammstöfuð „eml.“) gefur til 

kynna getur ákvæði í samningi leitt til þess að dómstóll hefur ekki vald til að dæma í tilteknu 

sakarefni. Dómari vísar þó ekki kröfu frá dómi nema að krafa komi þess efnis frá stefnda 

samanber 2. gr. laga um samningsbundna gerðardóma nr. 53/1989 (hér eftir skammstöfuð gdl.), 

enda er undanþágan frá lögsögu dómstóla háð samningsforræði aðilanna sjálfra. Þó verður að 

vera um ótvírætt afsal að ræða sem gefið er af fúsum og frjálsum vilja.7 Þetta er allt háð því að 

aðilar hafi forræði yfir þeim hagsmunum sem málið snýst um. Þá verður að gera greinamun á 

„dispósitífum“ málum og „indispósitífum“. Hið fyrrnefnda er þegar mál er rekið um hagsmuni 

                                                        
7 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (2. útgáfa, Bókaútgáfan Codex 2019) 234. 
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sem aðilar hafa frelsi til að ráðstafa. Hins vegar þegar um „indispósitíf“ mál er að ræða, svo 

sem faðerni barna og lögræðissvipingarmál, hafa aðilar ekki heimild til þess að semja sig undan 

dómstólum sín á milli. Flest mál eru „dispósitíf“ og umfjöllunin í þessum kafla tekur til mála 

sem hægt er að semja undan dómstólum.8 

Til gerðardóma taka áðurgreind lög um samningsbundna gerðardóma. Ákvæði 2. gr. 

gdl. útilokar ekki að dómstólar geti fjallað um ágreiningsefnið, heldur þarf að koma til krafa 

frá stefnda um frávísun. Komi ekki krafa um frávísun getur dómstóll ákvarðað með bindandi 

hætti um ágreiningsefnið. Aðilar geta þannig ákveðið að fara frekar fyrir dómstóla þrátt fyrir 

að gerðardómsákvæði sé í samningi á milli aðila.9 

 Algengast er að samningar sem undanskilja lögsögu dómstóla innihaldi 

gerðardómsákvæði, það er að gerðardómur leysi úr ágreiningi sem kunni að koma upp. 

Gerðardómar teljast ekki til dómstóla í stjórnarskráheldur eru þeir úrlausnarstofnanir utan 

dómstólakerfisins. Aðilar geta því ákveðið að leggja mál sitt undir úrlausn gerðardóms og verða 

þeir bundnir af niðurstöðu hans ef þeir hafa forræði á sakarefninu. Ef gerðardómsákvæðið 

uppfyllir þau skilyrði sem til þess er gert verður eingöngu farið fyrir dómstóla á grundvelli 12. 

gr. gdl., það er vegna annmarka á meðferð hans á máli eða að niðurstaðan byggist á ólögmætum 

grundvelli. Dómstólar hafa þó alltaf vald til að leysa úr ágreiningi aðila um hvort að 

ágreiningsefni eigi undir gerðardóm. Þótt viðurkennt sé að aðilar geti afsalað sér heimild til að 

fara fyrir almenna dómstóla í samningum er litið svo á að þetta geti eingöngu orðið bindandi 

um atriði sem eru afmörkuð í gerðarsamningnum.10  

 Einnig er þekkt að ákvæði í félagssamningi um að leyst skuli úr ágreiningi félagsmanna 

með tilteknum hætti sé skuldbindandi fyrir aðila.11 Í þessu samhengi er vert að skoða Hrd. 1937 

bls. 651 þar sem aðila máls greindi á um björgunarlaun. Í samþykktum 

vélbátatryggingafélagsins, sem þeir voru báðir félagsmenn í, kom fram að ef ágreiningur kæmi 

upp um björgunarlaun yrði leyst úr því á tiltekinn hátt utan dómstóla. Hæstiréttur taldi því að 

stefnanda hafi borið að leita úrskurðar félagsstjórnar um þóknunina sem hann krafðist. Þá eru 

takmörk fyrir því í hvaða mæli ákvæði félagssamþykkta eða félagslaga geti bundið félagsmenn 

við afsal á heimild til að bera mál undir dómstóla. Í þessu samhengi má einnig nefna Hrd. 1940 

bls. 352 þar sem Hæstiréttur taldi meðlim góðtemplarastúku ekki svo bundinn af „lögbók 

Góðtemplara“ að hann gæti ekki leitað réttar síns vegna ærumeiðinga gegn sér. Ekki er því 

                                                        
8 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir, Einkamálaréttarfar (4. útgáfa, Úlfljótur 2019) 26. 
9 sama heimild 125. 
10 sama heimild 125–126. 
11 sama heimild 126. 
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talið hægt að semja sig frá réttinum til þess að leita til dómstóla þegar persónuleg réttindi sem 

þessi liggja við. Þrátt fyrir að sakarefni sé undanþegið dómstólum vegna félagssamþykkta 

verður að telja heimilt að leita til dómstóla vegna þess eins og hægt er í tilfelli 

gerðardómsákvæðis eins og áður var farið yfir. Um félagssamþykktir gilda því svipaðar reglur 

og gilda um samningsbundna gerðardóma.12  

 Með hliðsjón af framansögðu er ljóst að möguleiki er að semja sig undan því að fara 

með mál fyrir dómstóla. Ekki er sjáanlegur munur á félagasamingum og gerðardómum er 

varðar það atriði að semja ágreiningsmál undan almennum dómstólum. Nánar verður fjallað 

um gerðardóma síðar í ritgerðinni. 

 

2.4. Staðlaðir samningsskilmálar 
Staðalsamningur KSÍ er samningur sem allir samningsleikmenn skrifa undir þegar samningar 

eru gerðir. Þessi samningur er sá sami fyrir alla leikmenn og öll félög. Hugtakið staðlaður 

samningur hefur verið skilgreint þannig að átt sé við samning sem að öllu leyti eða að hluta er 

gerður til samræmis við áður gerða fyrirmynd skilmála, sem ætlað er að nota á sama hátt við 

gerð fleiri en eins samnings um sams konar efni.13 Það er þó þekkt að staðlaður samningur feli 

í sér bæði staðlaða skilmála og einstaklingsbundin ákvæði. Til að mynda er í staðalsamningi 

KSÍ möguleiki á því að gera hliðarsamning sem innheldur einstaklingsbundin ákvæði fyrir 

þann ákveðna leikmann, það er vegna mögulegra launa og annarra hlunninda. Hins vegar skrifa 

allir KSÍ leikmenn undir samning þess efnis að ágreiningsmál séu undanþegin almennum 

dómstólum á Íslandi, eins og áðurgreint ákvæði í staðalsamningi KSÍ sýnir. 

Aukinn fjöldi samninga hefur þýtt aukinn fjöldi staðlaðra samningsskilmála og mikill 

meirihluti samninga sem gerðir eru í dag er með staðlaða samningsskilmála. Staðlaðir 

samningar eru orðnir það algengir að samningar eru að meginþorra með stöðluðum skilmálum 

og sérsamdir samningar eru farnir að heyra til undantekninga.14 Hraði viðskiptalífsins er þess 

valdandi að staðlaðir skilmálar eru orðnir nauðsynlegir við gerð samninga.15  

Upp vaknar spurningin hvort í þessum staðlaða sambandssamning KSÍ felist einhliða 

eða tvíhliða skilmálar. Einhliða skilmálar eru þegar annar aðili hefur samið eða látið semja 

skilmála án þess að gagnaðilinn að samningnum hafi komið að samningu skilmálanna. Sá aðili 

                                                        
12 sama heimild. 
13 Páll Sigurðsson (n. 2) 142. 
14 Matthías G. Pálsson, „Samningalögin sjötug: standast þau tímans tönn?“ [2007] Tímarit lögfræðinga 88 
<https://lock.ru.is/library/TLI/TLI_2007_1_SAMNINGALOGIN-SJOTUG.pdf> skoðað 27. janúar 2020. 
15 Páll Sigurðsson (n. 2) 143. 
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sem semur skilmálanna er oft í yfirburðarstöðu gagnvart hinum aðilanum, en dæmi um slíka 

samninga er til dæmis samningur milli viðskiptavinar og banka hér á landi. Á hinn bóginn eru 

tvíhliða skilmálar. Þá er um að ræða staðlaða samningsskilmála þar sem báðir aðilar koma að 

því að semja skilmálana. Tvíhliða skilmálar eru taldir veita aðilum jafnari stöðu í samningum 

þeirra á milli heldur en væri með einhliða skilmálum.16  

Þá verður að skoða staðalsamning KSÍ, hvernig skilmálarnir koma til og þá aðila sem 

koma að borðinu við samningu þeirra. Aukinheldur verður að leiða í ljós hvort að skilmálarnir 

séu einhliða eða tvíhliða. Gildandi staðalsamningur er í reglugerð KSÍ um félagaskipti, 

samning og stöðu leikmanna og félaga. Reglugerðin var samþykkt af ársþingi KSÍ árið 2019 

og tók gildi í október sama ár. Í 2.1.c. gr. laga KSÍ segir að hlutverk KSÍ sé að setja íslenskri 

knattspyrnu lög og reglur. Hér verður stiklað á stóru er varðar þá samningsskilmála sem eru 

innan áðurgreindrar reglugerðar og skipta máli fyrir viðfangsefni ritgerðarinnar. Einnig verður 

farið yfir þau ákvæði sem almennt skipta máli við skoðun á stöðluðum samningsskilmálum. 

Knattspyrnuþingið fer með æðsta vald í málefnum KSÍ og setur nauðsynleg lög 

samkvæmt 7.1.a. gr. laga KSÍ. Það er því ársþing KSÍ sem setur lög og reglugerðir sem félögin 

og leikmenn verða að fylgja. Um rétt til þingsetu er fjallað í 9. gr. laga KSÍ og þar er kveðið á 

um að á þinginu sitji fulltrúar frá aðildarfélögum KSÍ. Í greininni eru einnig reglur um 

fulltrúafjölda hvers aðildarfélags en óþarft er að fara nánar út í það hér. Í 11. gr. laga KSÍ er 

svo farið yfir dagskrá þingsins og í 11.1.k. gr. eru tillögur um breytingar á lögum og 

reglugerðum teknar til afgreiðslu. Ágreiningslaust er samkvæmt þessum greinum að það eru 

félögin sem setja reglur KSÍ, enda er KSÍ regnhlífarsamtök fyrir knattspyrnufélögin í landinu.  

Að þessu má ráða að lögin og reglugerðirnar, og þar af leiðandi staðalsamningur KSÍ, 

séu samdar af félögunum þar sem staðalsamningur KSÍ er innan áðurgreindrar reglugerðar. Því 

mætti telja þann samning vera með einhliða samningsskilmálum. Ekki er að sjá í lögum og 

reglum KSÍ að leikmenn hafi nokkra aðkomu að ársþingi KSÍ, hvorki leikmannasamtökin né 

nokkurs konar sambærileg hagsmunasamtök eiga þar sæti.17 Þar sem að þeir eru hinn aðilinn í 

samningssambandinu sem verður til við undirritun staðalsamnings má líkja þessu við einhliða 

skilmála, sem og aðstöðumunur aðila og sú staðreynd að einhliða skilmálar eru samdir af 

sterkari aðilanum. Þessi aðstöðumunur getur komið í ljós á þann hátt að verulega hallar á annan 

aðilann sem að samningssambandinu kemur. Sá aðili sem hallar á er yfirleitt veikari aðilinn í 

samningssambandinu. Þá geta ókostirnir við einhliða skilmála til dæmis verið að þeir kunna að 

                                                        
16 sama heimild 145. 
17 sama heimild 163. 
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vera illa samdir og á hroðvirknislegu formi.18 Gagnvart sumum viðsemjendum geta samningar 

talist einhliða vegna þess að eini kostur viðsemjenda (leikmanna) er að ganga að skilmálunum 

óbreyttum eða sleppa því að semja.19 Það er því augljós aðstöðumunur á milli leikmanna og 

félaga þegar kemur að áðurgreindum staðalsamningi KSÍ. 

Túlkun staðlaðra skilmála er mikilvægur þáttur í því að skilja samninginn fyllilega og 

hvað í honum felst. Þegar um einhliða staðalsamninga er að ræða hefur annar aðilinn oft aðeins 

óljósa hugmynd af því sem hann skrifar undir. Það er grundvallartilgangur túlkunar samninga 

að reyna að leiða það í ljós vilja samningsaðila. Hins vegar er staðalsamningurinn skýr og 

ótrívæður hvað varðar það að ekki megi leita til almennra dómstóla. Óljós ákvæði samninga 

skal túlka þeim í óhag sem lét semja þá en það er á latínu „in dubio contra stipulatorem“.20 

Gagnálykta má á þann veg að skýr og ljós ákvæði þurfi ekki að túlka og standi samkvæmt 

orðanna hljóðan, það er skýra verður textann eins og hann horfir við borgurunum.21  

Í þessu samhengi sem hér er til umfjöllunar virðist því vera að samningurinn sé skýr er 

varðar möguleikann á því að fara með ágreiningsmál fyrir almenna dómstóla. Með tilliti til 

túlkunarreglna er varða einhliða skilmála má því álykta sem svo að þeir séu skýrir og ótvíræðir 

er varðar það atriði að úr ágreiningi skuli leysa innan íþróttahreyfingarinnar en ekki fyrir 

almennum dómstólum. 

 

2.5. Ógildingarástæður samninga 
Þá gæti 36. gr. sml. átt við staðalsamning KSÍ á milli leikmanns og félags. Því verður umfjöllun 

um 36. gr. aðallega skoðuð út frá því ákvæði að ekki megi fara fyrir almenna dómstóla með 

ágreining sem verður til innan samningssambands milli félags og leikmanns. Í 36. gr. segir að 

samningi megi víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta ef það talið er ósanngjarnt eða 

andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig. Við slíkt mat skal líta til efnis samnings, 

stöðu samningsaðila, atvika við samningsgerðina og atvika sem síðar komu til. Með reglunni 

um ósanngirni er verið að veita dómstólum vald til þess að meta það hvort að samningur sé 

ósanngjarn í hverju tilfelli fyrir sig.22 Þegar gerð var breyting á samningalögum með lögum nr. 

11/1986 kom 36. gr. inn í lögin. 

                                                        
18 sama heimild 152. 
19 sama heimild 145–146. 
20 sama heimild 161. 
21 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar: Kenningar, aðferðir og sjónarmið við skýringu og beitingu laga 
(Háskólinn í Reykjavík ; JPV útgáfa 2008) 42. 
22 Páll Sigurðsson (n. 2) 324. 
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Meginmarkmið þessarar nýju reglu var að tryggja réttarstöðu neytenda og annarra 

þeirra sem telja má að hafi lakari stöðu við gerð samings, og með henni var íslenskum 

dómstólum veitt vítækari heimild til að víkja til hliðar eða breyta ósanngjörnum samningum.23 

Greinin er þó ekki eingöngu sett með hagsmuni neytenda í huga, heldur líka fyrir aðila að 

samningum sem á einhvern hátt geta talist minni máttar eða veikari aðilinn í 

samningsgerðinni.24 Við setningu nýju laganna þegar 36. gr. sml. var kynnt til sögunnar var 

lögð áhersla á að þótt reglan væri víðtæk og gæti virst víkja frá meginreglunni um 

samningsfrelsi og skuldbindingargildi samninga, væri reglan sett til að sporna við misnotkun 

samningafrelsisins. Hún væri undantekningarregla og að dómstólar þurfi að fara varlega við 

beitingu hennar.25 

Staða samningsaðila skiptir höfuðmáli við beitingu 36. gr. sml., en í 2. mgr. segir að 

við mat á 1. mgr. skuli líta til stöðu samningsaðilja meðal annars. Ekki verður séð að 

Hæstiréttur hafi í dómum sínum sagt berum orðum að beitt sé strangara sakarmati þegar um er 

að ræða samning milli tveggja lögaðila eða fyrirtækja, eingöngu vegna þess að þau séu 

fyrirtæki. Sterkustu og öflugustu fyriræki hafa ekki hikað við að bera fyrir sig 36. gr. sml.26 Af 

þessu má ráða að 36. gr. geti átt við um alla aðila, stóra sem smáa, einstaklinga og lögaðila.  

Eitt af þeim atriðum sem gat verið vandamál fyrir tilkomu 36. gr. sml. var að sterkari 

samningsaðili reyndi að lauma inn í samninginn undanþáguákvæði sem voru honum óeðlilega 

hagstæð, það er dæmigerð ósanngirnisstaða.27 Í þessu samhengi er vert að skoða Hrd. nr. 

530/2002 þar sem reyndi á skuldbindingargildi gerðardómsákvæðis fyrir Hæstarétti meðal 

annars með vísan í 36. gr. sml. Í málinu var deilt um gildi ákvæðis í sérleyfissamningi B við 

erlendu pizzakeðjuna P. Í samningnum stóð að deilur varðandi samninginn skyldi leysa fyrir 

London Court of International Arbitration í London. B taldi að kostnaðurinn við málið yrði 

óhóflega hár ef málið yrði rekið í London og vildi fá ákvæðið ógilt með vísan í 36. gr. sml. 

Héraðsdómur tók fram að B hafi ekki verið í lakari stöðu við samningsgerðina og hefði getað 

aflað sér upplýsingar um kostnað við rekstur slíkra mála og hafnaði beitingu 36. gr. sml. 

Hæstiréttur staðfesti þessa niðurstöðu með þeirri athugasemd að B hafi ekki með haldbærum 

rökum sýnt fram á heimild sína til að víkjast undan þeirri samningsbundnu skyldu sinni að lúta 

lögsögu áðurnefnds dómstóls.  

                                                        
23 Þorgeir Örlygsson, „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“ [1986] Tímarit 
lögfræðinga 88 <http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000585881> skoðað 25. febrúar 2020. 
24 Matthías G. Pálsson, „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“ [2004] Úlfljótur 410. 
25 sama heimild 441. 
26 sama heimild 425. 
27 sama heimild 418. 
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Við samningsgerð leikmanns og félags virðast aðilarnir standa jafnt er varðar ákvæði 

staðalsamnings KSÍ. Það er að báðir aðilar geta auðveldlega kynnt sér innihald samnings sem 

þeir skrifa undir og hvorki er það bersýnilegt að staða samningsaðila sé ójöfn með tilliti til 36. 

gr. né að efni samningsins sé þess eðlis að greinin ætti að taka til hans. Mögulega getur verið 

að um þvingun til þess að skrifa undir samninginn sé að ræða og um þessa þvingun verður 

fjallað sérstaklega síðar. 
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3. Réttur til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómstólum 
Mikilvægt er að að fjalla um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar þegar dómstólar innan 

íþróttahreyfingarinnar eru skoðaðir vegna þess að þeim ber að fylgja þeim grunnréttindum 

borgaranna sem þar koma fram. Eins er mikilvægt að skoða réttinn til þess að bera mál undir 

dómstóla með tilliti til fyrri umfjöllunnar. Því þarf að skoða þau réttindi sem eru undirliggjandi 

hjá félögum og leikmönnum íþróttahreyfingarinnar, hvaða réttindi íþróttahreyfingin verður að 

virða í hvívetna og hvaða reglur og dómafordæmi liggja þar að baki. Í framhaldi af þessum 

kafla verður svo skoðað hvort að úrskurðaraðilar innan íþróttahreyfingarinnar séu í reynd að 

fylgja þeim reglum sem fjalla um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómstólum, með 

tilliti til skipanar íþróttahreyfingarinnar og úrskurðaraðila innan hennar.  

Einn grunnþátta íslenskrar stjórnskipunar er að mannréttindum borgaranna sé veitt 

sérstök stjórnarskrárbundin vernd. Mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar eru ásamt öðrum 

grundvallarreglum um stjórnskipun ríkisins rétthærri öðrum réttarheimildum og erfiðara er að 

breyta þeim en almennum lögum. Á síðustu áratugum hefur efni og inntak mannréttindaákvæða 

stjórnarskrárinnar breyst frá því að vera aðallega ætlað að takmarka ágang ríkisins gagnvart 

borgurunum yfir í að leggja í auknum mæli skyldur á hendur ríkinu til að tryggja tiltekin réttindi 

með sérstökum ráðstöfunum og búa borgurunum ákveðin líffskilyrði.28 

 Ástæðurnar fyrir breytingunum á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar árið 1995 voru 

fyrst og fremst þríþættar. Í fyrsta lagi til að efla, samhæfa og samræma mannréttindarákvæðin 

svo að þau myndu betur sinna hlutverki sínu sem vörn fyrir almenning í samskiptum við ríkið. 

Í öðru lagi til þess að færa ýmis ákvæði í nútímalegra horf, enda höfðu þau staðið óbreytt frá 

því að þau komu inn í stjórnarskrána árið 1874. Í þriðja lagi með tilliti til þeirra þjóðréttarlegu 

skuldbindinga sem Ísland hafði gengist undir með því að gerast aðili að alþjóðlegum sáttmálum 

til verndar mannréttindum, einkum Mannréttindasáttmála Evrópu sem var lögfestur hér á landi 

með lögum nr. 62/1994 (hér eftir skammstafaður „MSE“), Félagsmálasáttmáli Evrópu (hér eftir 

skammstafað „FSE“) og tveimur mannréttindasamningum Sameinuðu þjóðanna, annars vegar 

samningnum um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (hér eftir skammstafað „SBSR“) og hins 

vegar samningnum um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (hér eftir skammstafað 

„SEFMR“).29  

  

                                                        
28 Björg Thorarensen (n. 7) 19–20. 
29 sama heimild 31. 
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3.1. Stjórnarskrá 
Í 1. mgr. 70. gr. stjskr. er mönnum tryggður réttur til þess að fá úrlausn um réttindi sín og 

skyldur eða um ákæru á hendur sér fyrir óháðum og óhlutdrægum dómstól. Í 2. mgr. 70. gr. er 

svo ákvæði um að aðili skuli talinn saklaus þar til sekt hefur verið sönnuð. Í 70. gr. eru nokkrar 

grundvallarreglur sem eru: 1. Réttur manns til að bera mál undir dómstóla. 2. Réttur til réttlátrar 

málsmeðferðar. 3. Réttur til þess að óháður og óhlutdrægur dómstóll leysi úr máli. 4. Réttur til 

opinberrar málsmeðferðar. 5. Réttur til að leyst sé úr máli innan hæfilegs tíma.30  

Skoða verður ákvæði 70. gr. í samhengi við önnur ákvæði stjórnarskrárinnar um 

skipulag og sjálfstæði dómsvaldsins, einkum 2. gr. og nokkur ákvæði í V. kafla stjskr., það er 

59. gr. sem kveður á um að dómstólar skuli settir á fót með lögum og samkvæmt 61. gr. eru 

dómendur eingöngu bundnir af lögum í embættisverkum sínum. Í 60. gr. er kveðið á um að 

dómendur skeri úr ágreiningi um embættismörk yfirvalda, þá gildir einnig sú 

stjórnskipunarvenja að dómstólar hafi eftirlit með störfum löggjafans og skeri úr um hvort lög 

fari í bága við stjórnarskrá. Öll þessi ákvæði stefna að því að markmiðum réttarríkisins verði 

náð, það er að hægt sé að leita úrlausnar sjálfstæðra og óháðra dómstóla.31  

 Þessu markmiði var ekki náð fyrr en að endurskoðun átti sér stað á íslenskri 

réttarfarslöggjöf og dómstólaskipun sem tók gildi 1. júlí 1992 með lögum nr. 92/1989 um 

aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds í héraði.32 Með þessum lögum var skilið á milli starfa 

handhafa þessara tveggja þátta ríkisvalds þannig að sjálfstæði dómstóla teldist nægilega tryggt. 

Fram að þessum breytingum höfðu sýslumenn og bæjarfógetar utan Reykjavíkur, sem voru líka 

héraðsdómarar og umboðsmenn framkvæmdarvalds og fóru með lögreglustjórn og aðra 

umsýslu, gegnt þessum tvöföldu hlutverkum. Stærsti áhrifavaldurinn að þessum breytingum 

og þróun stjórnarskrárinnar er 6. gr. MSE sem er helsta fyrirmynd 70. gr. stjskr. Dómstólar 

hafa við skýringu á 70. gr. stjskr. vísað oftast í sinni umfjöllun til 6. gr. MSE, án þess að greint 

hafi á milli um inntak þessara ákvæða.33 

 Sjálfstæðir dómstólar teljast til hornsteina í lýðræðisþjóðfélögum og eru forsenda 

réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómstólum. Helsta löggjöf um dómstólaskipan landsins eru lög 

nr. 50/2016 um dómstóla.34 

 

                                                        
30 sama heimild 222. 
31 sama heimild 221. 
32 Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur (2. útgáfa, Háskólaútgáfan 1999) 517. 
33 Björg Thorarensen (n. 7) 222. 
34 Björg Thorarensen o.fl., Um lög og rétt: helstu greinar íslenskrar lögfræði (2. útgáfa, Codex 2009) 69–70. 
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3.2. Alþjóðaskuldbindingar 
Í alþjóðlegum mannréttindasamningum sem Ísland hefur skuldbundið sig til þess að fylgja eru 

nokkur grundvallarréttindi vernduð er varða réttarfar og málsmeðferð fyrir dómstólum. 

Aðalatriði þeirra er varðar réttláta málsmeðferð fyrir dómstólum er í 10. gr. 

Mannréttindayfirlýsingar SÞ. Þá hefur 6. gr. MSE haft mikil áhrif á efni 70. gr. stjskr. og eru 

1. og 2. mgr. 6. gr. MSE efnislega þær sömu og 70. gr. stjskr. Einnig eru í 14. gr. SBSR tryggð 

í meginatriðum sömu réttindi og eru tryggð í 6. gr. MSE. Þegar 70. gr. stjskr. er borin saman 

við áðurnefndar greinar sést að orðalagið er ekki alveg eins. Til dæmis er í 1. mgr. 6. gr. MSE 

skilgreint í upphafsorðum í hvaða málum menn eiga rétt á að fá úrlausn dómstóla og sérstaklega 

tekið fram „að einkamálarétti“ þar en ekki í 70. gr. stjskr. Því má telja að 70. gr. stjskr. veiti 

víðtækari vernd að þessu leyti. Flest kærumál gegn aðildarríkjum eru byggð á 6. gr. MSE.35   

 Ákvæði 13. gr. MSE er einnig nátengt 1. mgr. 6. gr. sáttmálans en ákvæðið fjallar um 

rétt manns til raunhæfs úrræðis til þess að leita réttar síns að landsrétti telji hann á sér brotið. 

Ekki er að finna sambærilegt ákvæði í íslensku stjórnarskránni enda má segja að efni 13. gr. 

MSE sé þjóðarréttarlegs eðlis og lúti að skyldu aðildarríkja til að haga reglum sínum innanlands 

þannig að hægt sé að sækja rétt sinn samkvæmt sáttmálanum fyrir innlendum stofnunum, hvort 

sem það er fyrir dómstólum eða annarri opinberri stofnun. Þessi grein hefur verið talin vera ein 

af lykilgreinunum þar sem hún undirstrikar samspil á ábyrgð aðildarríkja og 

Mannréttindadómstóls Evrópu (hér eftir skammstafað „MDE“), þar sem frumskylda til þess að 

tryggja mannréttindi hvílir á aðildarríkjunum.36 Í ljósi þess að náið samspil er á milli sumra 

mannréttindaákvæða stjórnarskrárinnar og MSE ber íslenskum dómstólum skylda til að taka 

mið af þeirri merkingu sem MSE hefur verið gefin af MDE.37 

 

3.2.1. Réttur til sanngjarnrar málsmeðferðar innan íþróttahreyfingarinnar 
Almennir dómstólar sem og dómstólar innan íþróttahreyfingarinnar leggja mikla áherslu á að 

málsmeðferð sé sanngjörn og einnig verður hún að vera í samræmi við reglur 

íþróttasambandanna sjálfra. Hér verður því fjallað um sanngjarna málsmeðferð innan 

íþróttasambandanna og hvernig reynt er að tryggja að hún sé sem sanngjörnust. Í framhaldinu 

verður fjallað nánar um þau réttindi sem stjórnarskráin og MSE eiga að tryggja. 

                                                        
35 Björg Thorarensen (n. 7) 233. 
36 sama heimild 224–225. 
37 Róbert Ragnar Spanó, Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur refsiréttar: ákvæði 1. 
mgr. 68. gr. og 1. mgr. 69. gr. stjórnarskrárinnar og 3. og 7. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu (Codex 2012) 18. 
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Í fyrsta lagi verður íþróttasambandið að haga sér í samræmi við eigin reglur og 

landslög. Á þetta reyndi til að mynda í máli Aberavon,38 þar sem sérsamband fylgdi sínum 

eigin reglum við ákvörðun og var ekki talið brjóta gegn landslögum eða evrópulöggjöf við 

það.39 

Í öðru lagi má ákvörðun ekki byggja á staðreyndavillum eins og í máli Mohdal, þar 

sem niðurstaða um að dæma íþróttamann sekan um meint lyfjamisferli var byggð á 

staðreyndavillu.40 Þar sönnuðu nýjustu vísindi að Mohdal hafði í raun ekki gert neitt rangt og 

var niðurstöðunni því snúið við.41 

Í þriðja lagi má ákvörðun ekki byggja á ótengdum atvikum, en þetta skilyrði stangast 

á við þá reglu að eðlilegt sé að líta til allra atvika. Hins vegar verður bara að líta til þeirra atvika 

sem koma því máli við sem fjallað er um hverju sinni. Í máli Sheffield var því haldið fram að 

nefnd sem úrskurðaði í máli hafi ekki litið til allra hliða málsins,42 meðal annars að hún hafi 

ekki litið til þeirra áhrifa sem tiltekin ákvörðun hafði á Sheffield. Niðurstaðan var hins vegar 

sú að hún hafi litið til þeirra hliða málsins sem máli skiptu og að hún hafi starfað innan þess 

ramma sem um hana voru settar.43 

Í fjórða lagi er íþróttasamböndum skylt að koma fram af sanngirni. Í því felst meðal 

annars að gefa aðilum tækifæri á að tjá sig og kynna málatilbúnað fyrir aðilanum. Einnig felst 

í því sönnun málsatvika, en í agamálum eru strangar kröfur gerðar til íþróttasambands. 

Varðandi sönnun í lyfjamálum eru ekki gerðar frekari kröfur um sönnun ef sýni A og B eru 

jákvæð varðandi bannað efni. Íþróttamaður hefur rétt til að sýna fram á að líkur séu á því að 

ályktun um sekt hans sé röng. MSE styður kröfuna um sanngjarna málsmeðferð innan 

íþróttasambanda.44 

Í fimmta lagi má ákvörðunaraðili ekki vera hlutdrægur, það er hann má ekki vera búinn 

að lýsa skoðun sinni varðandi niðurstöðu máls. Ekki má sjást hlutdrægni í málsmeðferðinni og 

ekki mega vera fjárhagslegir hagsmunir ákvörðunaraðila af niðurstöðunni. Þetta er metið út frá 

hlutlægum mælikvarða á þann veg að réttsýnn einstaklingur meti það út frá fyrirliggjandi 

staðreyndum hvort að það sé raunveruleg hætta á að ákvörðunarðili hafi ekki verið hlutlaus.45  

                                                        
38 Aberavon and Port Talbot Rugby Football Club v Welsh Rugby Union Ltd (2003) EWCA Civ 584. 
39 Mark James, Sports Law (Third edition., Palgrave 2017) 42. 
40 Modahl v British Athletic Federation Ltd (2001) EWCA Civ 1447. 
41 James (n. 39) 43. 
42 Sheffield United Football Club Ltd v Football Association Premier League Ltd (2007) 3 ISLR SLR 77. 
43 James (n. 39) 44. 
44 sama heimild. 
45 sama heimild 46. 
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Í sjötta lagi má íþróttasambandið ekki koma fram af óskynsemi og hvorki má vera 

ósamræmi í niðurstöðum né má meðhöndla aðila með mismunandi hætti. Hér má vísa í mál 

Nagle frá 1966.46 Þar var konu ítrekað neitað um þjálfararéttindi á þeim grundvelli einum að 

hún var kona. Þetta var talin óskynsöm niðurstaða og að íþróttasambandið hafi átt að komast 

að niðurstöðu út frá verðleikum hennar en ekki kyni.47 

 Af þessu má ráða að sanngjörn málsmeðferð er mikilvæg innan íþróttahreyfingarinnar 

og þrátt fyrir að ekki sé um opinberan aðila eða almenna dómstóla að ræða verða 

úrskurðaraðilar innan íþróttahreyfingarinnar að virða sanngjarna málsmeðferð. Þrátt fyrir að 

íþróttasambönd falli ekki beint undir gildissvið MSE ber þeim samt sem áður að virða hann.48 

Af þeirri ástæðu verður fjallað frekar um þau réttindi sem þar koma fram og skipta máli 

varðandi ritgerðarefnið. 

 

3.2.2. Réttur til að bera mál undir dómstóla  
Í 1. mgr. 70. gr. stjskr. er tryggður rétturinn til að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur eða um 

ákæru á hendur sér um refsiverða háttsemi. Í ákvæðinu felst sjálfstæð regla um að aðilar skuli 

eigi rétt á að bera mál sín undir dómstóla. Rökin að baki rétti manns til aðgangs að dómstólum 

eru þau að einstaklingur geti látið dómstól skera úr um réttindi sín og skyldur, sem og refsiverða 

háttsemi. Þessi réttindi eru talin mikilvæg vegna þess að fyrir dómstólum fá aðilar vandaða 

úrlausn og tryggingu fyrir óhlutdrægni af því að meðferð fyrir dómi fylgir ströngum kröfum. 

Dómstólar veita líka löggjafanum aðhald þar sem að þeir úrskurða um hvort löggjafinn hafi 

gætt grundvallarreglna stjórnarskrár við setningu laga.49 Í Hrd. 12/2000 lagði Hæstiréttur 

áherslu á að í 70. gr. stjórnarskrárinnar felist sjálfstæð regla þess efnis að menn eigi rétt á að 

bera mál sín undir dómstóla. Ákvæði í almennum lögum sem takmarka þann rétt að bera mál 

undir dómstóla verði að skýra með tilliti til þess. 

 Í 1. mgr. 24. gr. eml. er kveðið á um að dómstólar hafi vald til að dæma um hvert það 

sakarefni sem lög og landsréttur ná til nema það sé skilið undan lögsögu þeirra samkvæmt 

lögum, samningi, venju eða eðli sínu. Rétturinn til þess að fá úrlausn dómstóla er því ekki alveg 

fortakslaus, en veigamikil rök þurfa að koma til svo hægt sé að víkja frá réttinum.50 Samkvæmt 

orðanna hljóðan í 70. gr. stjskr. er það tryggt að mönnum sé tryggður réttur til þess að bera mál 

                                                        
46 Nagle v Feiden (1966) 2 QB 633. 
47 James (n. 39) 47. 
48 sama heimild 46. 
49 Björg Thorarensen (n. 7) 225–226. 
50 sama heimild 228. 
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undir dómstóla og myndi það ekki samrýmast markmiðum greinarinnar að auðvelt væri að 

víkja því ákvæði til hliðar.51  

Í framkvæmd MDE við túlkun á 1. mgr. 6. gr. MSE hefur dómstóllinn fallist á að ekki 

megi takmarka aðgengi að dómstólum á þann veg að einkaaðilar og einstaklingar geti ekki 

lengur leitað til dómstóla. Í því tilfelli væri aðalatriði greinarinnar skert, takmarkanir á þessum 

réttindum verði því að stefna að lögmætu markmiði og gæta meðalhófs. Verður aðili sem 

höfðar mál fyrir dómi að hafa lögvarðra hagsmuna að gæta, það verður að skipta máli fyrir 

aðila að fá dóm um efni það sem borið er upp.52 Þeir sem hafa rétt til þess að bera mál undir 

dómstól eru jafnt einstaklingar sem lögaðilar. Samkvæmt 1. mgr. 16. gr. eml. getur aðili að 

dómsmáli verið einstaklingur, félag eða stofnun sem getur átt réttindi eða borið skyldur að 

landslögum. Jafnframt er kveðið á um það í greininni að dómstólar hafi vald til að dæma mál 

allra þeirra sem geta verið aðilar nema undantekningar séu gerðar í lögum eða samkvæmt 

þjóðarétti. Hefur réttarfarslöggjöf á Íslandi þróast í áttina að því að rýmka aðganga 

félagasamtaka að dómstólum.53  

Það er möguleiki að semja ágreiningsefni undan lögsögu dómstóls. Þá eru gerðir 

einkaréttarlegir samningar sem undanskilja tiltekinn ágreining undan almennum dómstólum. 

Um ótvírætt afsal af fúsum og frjálsum vilja verður að vera fyrir hendi svo að þetta sé 

möguleiki. Í tilfelli staðalsamnings KSÍ er það álitaefni hvort að afsal þess réttar að bera mál 

undir dómstóla komi af fúsum og frjálsum vilja, en eins og áður hefur verið greint frá þarf svo 

að vera svo að afsalið sé heimilt. Mögulegt er að um þvingun sé að ræða, þó hún geti mögulega 

verið réttlætanleg. Nánar verður fjallað um þetta síðar í ritgerðinni. 

 

3.2.3. Réttur til þess að óháður og óhlutdrægur dómstóll leysi úr máli 
Kjarni réttlátrar málsmeðferðar felst í því að dómstóll sé óháður og óhlutdrægur enda er slík 

krafa samofin grundvallarreglunni um jafnræði aðila í dómsmáli. Þá hafa úrskurðaraðilar innan 

íþróttahreyfingarinnar einna helst hlotið gagnrýni fyrir það að vera ekki nægilega óháðir og 

óhlutdrægir. Nánar verður farið yfir það í sér kafla, en hins vegar er rétt að fara fyrst yfir það 

hvað felst í því að vera óháður og óhlutdrægur dómstóll.  

Skilyrði um að dómstólar séu óháðir hefur fyrst og fremst það markmið að tryggja 

sjálfstæði dómstólana gagnvart öðrum þáttum ríkisvaldsins. Þetta skilyrði endurspeglast í 

                                                        
51 Eiríkur Tómasson, Réttlát málsmeðferð fyrir dómi: íslensk lög og lagaframkvæmd í ljósi 1. og 3. mgr. 6. gr. 
Mannréttindasáttmála Evrópu (Orator 1999) 48. 
52 Björg Thorarensen (n. 7) 228–229. 
53 sama heimild 234. 
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nokkrum stjórnarskrárákvæðum, svo sem í 2. gr. stjskr. þar sem kveðið er á um þrískiptingu 

ríkisvaldsins og svo er sjálfstæði dómsvaldsins veitt sérstök vernd í V. kafla stjskr, til að mynda 

er í 59. gr. kveðið á um að skipun dómsvalds verði aðeins ákveðin með lögum. Getur 

framkvæmdarvaldið ekki tekið ákvarðanir um stofnun eða niðurlagningu dómstóla heldur 

starfa þeir á lögákveðnum grunni. Jafnframt kemur fram í 61. gr. stjskr. að dómendur skuli 

einungis fara eftir lögum í embættisverkum sínum. Þessu er ætlað að tryggja að lögin ákveði 

niðurstöðu dómsmála en ekki hagsmunir annarra þátta ríkisvaldsins, sérhagsmunir einstaklinga 

eða persónuleg sjónarmið dómendanna sjálfra. Með það að leiðarljósi að lögin séu almenn og 

hlutlæg og gangi jafnt yfir alla er jafnræði tryggt og niðurstaða dómsmála ræðst ekki af því 

hvaða aðilar eiga í hlut. Að öðrum kosti verður ekki talið hægt að bera fullt traust til dómstóla. 

Til þess að sjálfstæði dómstóla sé tryggt starfar dómari ekki á ábyrgð neins nema sjálfs sín og 

þarf ekki að svara fyrir gerðir sínar fyrir framkvæmdarvaldinu. Þetta er gert til þess að vernda 

dómendur frá þrýstingi framkvæmdarvaldsins.54 Ítarlegar reglur sem útfæra frekar 

grundvallarregluna um sjálfstæði dómara koma fram í ákvæðum laga um dómstóla.55 Þar er 

meðal annars áréttað í 1. mgr. 43. gr. að dómarar séu sjálfstæðir í dómstörfum og leysi þau af 

hendi á eigin ábyrgð. Við úrlausn máls fara þeir eingöngu eftir lögum og lúta þar aldrei 

boðvaldi annarra og þá verður dómsathöfn ekki endurskoðuð af öðrum nema með málskoti til 

æðri dóms. 

 Í 1. mgr. 70. gr. stjskr. kemur fram að dómstóll þurfi að vera óháður og óhlutdrægur. Í 

1. mgr. 6. gr. MSE er gerð krafa um að dómstóll sé sjálfstæður og óvilhallur. Þó svo að 

lýsingarorðin séu ekki þau sömu í stjórnarskránni og MSE er merking þeirra án efa sú sama.56 

Krafan um að dómstóll sé óháður lýtur að því að formlegu sjálfstæði dómstóls sé tryggt með 

lögum. Skilyrðið um að dómari sé óhlutdrægur við meðferð og úrlausn máls lýtur þá frekar að 

þeirri stöðu hans í hverju einstöku máli. Það skilyrði er tvíþætt, annars vegar er litið til 

persónulegrar og huglægrar afstöðu dómarans í málinu. Hins vegar er litið til þess að ekki má 

vera ástæða til að draga með réttu í efa hlutleysi dómara frá hlutlægu sjónarmiði. Í framkvæmd 

MDE við túlkun þessara atriða eru ekki alltaf skýr mörk á milli þess hvort verið sé að fjalla um 

skilyrði um sjálfstæði dómstóls eða um það hvort hann teljist óvilhallur út frá hlutlægum 

mælikvarða.57  

                                                        
54 Gunnar G. Schram (n. 32) 527–528. 
55 Björg Thorarensen (n. 7) 267. 
56 Eiríkur Tómasson (n. 51) 142. 
57 Björg Thorarensen (n. 7) 268–269. 
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 Áður en 70. gr. stjskr. kom inn í stjórnarskránna höfðu niðurstöður eftirlitsstofnana 

MSE mikil áhrif til þess að breyta dómstólaskipan og réttarfarslöggjöf í ljósi túlkunar á 1. mgr. 

6. gr. MSE. Breytingarnar voru bæði til að uppfylla kröfur MSE um sjálfstæða og óvilhalla 

dómstóla og til þess að stuðla að þrískiptingu ríkisvaldsins.58  

Mál Jóns Kristinssonar hafði stefnumarkandi áhrif á skipan dómstóla á Íslandi. Hér 

verður málið stuttlega rakið. Í Hrd. 77/1985 var krafist ómerkingar á héraðsdómi á grundvelli 

þess að ekki hafi verið dæmt af hlutlausum dómara. Sá háttur var á að sami maður hafði haft 

afskipti af málinu sem lögreglustjóri og dómari og því haldið fram að það bryti í bága við 6. 

gr. MSE. Niðurstaða Hæstaréttar vísaði til þess að eftir íslenskri dómstólaskipan væri dómsvald 

í héraði utan Reykjavíkur í höndum bæjarfógeta og sýslumanna sem færu að jafnaði einnig 

með lögreglustjórn. Þetta þótti ekki nóg til að ómerkja héraðsdóminn, enda hafi ekki verið sýnt 

fram á sérsök atriði sem yllu vanhæfi. Annað var uppi á teningnum í niðurstöðu 

Mannréttindanefndar Evrópu í máli Jóns Kristinsonar gegn Íslandi, nr. 12170/86. Samkvæmt 

niðurstöðu nefndarinnar var ekki talin nægjanleg trygging fyrir því að dómstólar væru 

sjálfstæðir og óvilhallir í skilningi 1. mgr. 6. gr. MSE. Kæran snérist um að sýslumenn og 

bæjarfógetar utan Reykjavíkur fóru bæði með framkvæmdar- og dómsvald og þannig 

sameinaðist starf lögreglustjóra og dómara á hendi sama embættismanns. Byggðist niðurstaða 

nefndarinnar á því að sú aðstaða að sami maður væri í senn dómari og lögreglustjóri leiddi til 

þess að hægt væri að draga hlutleysi dómstólsins í efa og þar með væri brotið gegn 1. mgr. 6. 

gr. MSE.59  

Í Hrd. 1990 bls. 2 kom fram að þótt ekkert hefði komið fram sem benti til þess að 

dómarafulltrúi sem kvað upp héraðsdóm hefði litið hlutdrægt á málavöxtu yrði að fallast a það 

með Mannréttindanefnd Evrópu að almennt yrði ekki talin næg trygging fyrir óhlutdrægni í 

dómstörfum þegar sami maður ynni bæði að þeim og lögreglustjórn. Í kjölfar þessa dóms voru 

sett bráðabirgðalög sem urðu til þess að skipaðir voru sérstakir héraðsdómarar við embætti 

sýslumanna og bæjarfógeta, þeir störfuðu þar til lög um aðskilnað dómsvalds og umboðsvalds 

tók í gildi 1. júlí 1992.60 

Af þessu má sjá að aðskilnaður á milli dómsvalds og framkvæmdarvalds er mjög 

mikilvægur partur af mannréttindarákvæðum stjórnarskrárinnar. Á þetta hefur ekki reynt fyrir 

dómstólum á Íslandi er varðar íþróttahreyfinguna. Hins vegar var snert á þessu álitaefni í 

héraðsdómi Reykjavíkur nr. E-2433/2019 sem nánar verður fjallað um í tengslum við annað 

                                                        
58 sama heimild 270. 
59 Gunnar G. Schram (n. 32) 531–532. 
60 sama heimild 532. 
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efni síðar. Varðandi þetta tiltekna álitaefni í dómnum segir: „Stefnandi hefur ekki haldið því 

fram að dómstólar ÍSÍ fullnægi ekki þeim kröfum sem mannréttindasáttmálinn eða íslensk 

stjórnarskrá gera til þess að dómstóll teljist óháður og óhlutdrægur.“  

Með áðurgreindum skáletraða texta er dómurinn að gefa vísbendingu þess efnis að 

mögulega væri hægt að halda því fram að dómstólar ÍSÍ fullnægi ekki þeim kröfum sem að 

stjórnarskrá og MSE gerir til slíkra úrskurðaraðila. Þó er tekið fram að í úrlausnum MDE hefur 

lögsaga sérstakra dómstóla á vettvangi íþróttahreyfingarinnar ekki sætt gagnrýni og er því 

almennt viðurkennd sem raunverulegur úrskurðaraðili. Var það á endanum niðurstaðan að vísa 

málinu frá vegna þess að hvorki dómstólar né framkvæmdarstjórn ÍSÍ höfðu fjallað um málið. 

Forvitnilegt er að rýna í mögulega niðurstöðu út frá dómnum ef að dómstólar og 

framkvæmdarstjórn ÍSÍ hefðu verið búin að fjalla um málið og synja beiðni um félagsaðild. 

Héraðsdómur gefur því undir fótinn að dómstólar ÍSÍ fullnægi ekki þeim kröfum sem 

stjórnarskrá og MSE geri til þeirra, því væri athyglisvert að fá sambærilegt mál fyrir dóm þegar 

kæruleiðir hafa verið tæmdar og sjá hver niðurstaðan yrði. 

Þá er áhugavert að skoða mál aga- og úrskurðarnefndar KSÍ nr. 3/2019 í máli Björgvins 

Stefánssonar. Þar sem að Björgvini var gefið að sök að hafa viðhaft rasísk ummæli, það var 

óumdeilt í málinu. Það sem hinsvegar er varhugavert við þetta mál er aðkoma KSÍ að málinu. 

Í viðtali við Visir.is sagði framkvæmdarstjóri KSÍ að hún gæti ekki svarað fyrir hönd aga- og 

úrskurðarnefndar þar sem að aganefndin starfi óháð skrifstofu KSÍ.61 Það var 

framkvæmdarstjóri KSÍ sem að vísaði málinu til aga- og úrskurðarnefndar á grundvelli 19.2. 

gr. laga KSÍ. Einnig bætir hún við í áðurgreindu viðtali: „Í rauninni skiptir skoðun okkar (KSÍ) 

á þessu engu máli. Þetta er skylduákvæði sem kemur úr reglugerð FIFA. Okkur ber að taka 

þetta upp.“ Í þessu ljósi er áhugavert að skoða opinber ummæli formanns KSÍ á 

samskiptamiðlinum Twitter í færslunni segir: „Við viljum ekki sjá formdóma í fótboltanum 

frekar en í samfélaginu öllu. Fótbolti gengur út á samvinnu, liðsheild, gleði og virðingu. Við 

berjumst gegn fordómum með fræðslu og kærleik.“62 Af þessu athuguðu er hægt að túlka það 

sem svo að formaður KSÍ sé að segja skoðun sína á þessu máli og með því er hægt að túlka á 

þann veg að verið sé að kalla eftir ákveðinni niðurstöðu frá aga- og úrskurðarnefnd. Af þeirri 

ástæðu kasta þessi ummæli vafa á það að aga- og úrskurðarnefnd sé nægilega óháður og 

                                                        
61 „Klara um mál Björgvins: „Okkur ber að taka þetta upp“ - Vísir“ (visir.is) 
<https://www.visir.is/g/2019190529277> skoðað 17. apríl 2020. 
62 „KR Harmar Ummæli Björgvins“ (RÚV, 24. maí 2019) <https://www.ruv.is/frett/kr-harmar-ummaeli-
bjorgvins> skoðað 17. apríl 2020. 
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óhlutdrægur úrskurðaraðili. Björgvin var síðar dæmdur í fimm leikja bann af aga- og 

úrskurðarnefnd KSÍ sem svo var staðfest af áfrýjunardómstól KSÍ. 

Af framangreindum dómum og úrskurðum athuguðum er ljóst að nokkur vafi er á því 

hvort að dómstólar innan íþróttahreyfingarinnar séu nægilega óháðir og óhlutdrægir þó svo að 

ekki hafi á það reynt með beinum hætti á Íslandi. Nánar verður fjallað um svipað fyrirkomulag 

í alþjóðlegu samhengi síðar í ritgerðinni og reynt að varpa ljósi á hvort að úrskurðaraðilar innan 

íþróttahreyfingarinnar á Íslandi uppfylli skilyrði stjórnarskrárinnar með fullnægjandi hætti með 

hliðsjón af hinum alþjóðlegu aðilum. 

 

3.2.4. Réttur til opinberrar málsmeðferðar 
Samkvæmt 1. mgr. 70. gr. stjskr. skal dómþing háð í heyranda hljóði, nema dómari ákveði 

annað lögum samkvæmt til að gæta velsæmis, allsherjarreglu, öryggis ríkisins eða hagsmuna 

málsaðila. Þetta skilyrði kallast opinber málsmeðferð og hefur tvíþætt markmið. Í fyrsta lagi 

að aðilar máls fái alltaf að fylgjast með því sem fer fram við meðferð þess, svo sem hvaða 

sjónarmið og sönnunargögn gagnaðilinn kemur fram með. Hin opinbera málsmeðferð er því 

nátengt jafnræðisreglunni. Í öðru lagi tryggir reglan að almenningur eigi kost á að vita hvað fer 

fram fyrir dómstólum og geti fylgst með því hvort dómarar starfi í reynd eftir lögum, þetta er 

því ákveðið aðhald og vinnur að því markmiði að styrkja tiltrú almennings á réttarkerfinu.63  

 Rétturinn til opinberrar málsmeðferðar er einnig talinn vera það að dóm skuli kveða 

upp í heyranda hljóði. Með þessu er ekki átt við svo bókstaflega merkingu að skylt sé að lesa 

upp dóminn. Heldur er hefur það verið talið nægileg vernd að almenningur eigi þann kost að 

fá endurrit af dómnum sjálfum eða hann birtur opinberlega með öðrum hætti. Ástæðan fyrir 

því að birting er mikilvæg er að með því fyrirkomulagi gefst almennum borgurum tækifæri á 

því að fylgjast með því sem fram fer fyrir dómstólum. Birting dóma er talin lágmarkskrafa og 

er með öðrum orðum fortakslaus og enga undanþágu er að finna frá þessari skyldu í 1. mgr. 6. 

gr. MSE.64 

 Á þetta reyndi í máli Pechstein sem nánar verður reifað síðar í ritgerðinni. Hvað 

úrskurðaraðla innan íþróttahreyfinguna varðar þá eru úrskurðir aga- og úrskurðanefndar KSÍ 

birtir samkvæmt 11. gr. reglugerðar um nefndina. Það sama á við um áfrýjunardómstól KSÍ og 

dómstóla innan ÍSÍ. Ekki verður því séð að brot á opinberri málsmeðferð sé að ræða innan 

íþróttahreyfingarinnar. 

                                                        
63 Björg Thorarensen (n. 7) 278–279. 
64 Björg Thorarensen o.fl., Mannréttindasáttmáli Evrópu: meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt 
(Mannréttindastofnun Háskóla Íslands, Lagadeild Háskólans í Reykjavík 2005) 221–222. 
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4. Jákvætt og neikvætt félagafrelsi og reglur er varða félög 
Þessum kafla er ætlað að útskýra félagafrelsisákvæðið og hvað í því felst. Sem og að fara yfir 

helstu reglur sem að gilda um íþróttafélög á Íslandi. Ljóst er að ÍSÍ og sérsambönd innan ÍSÍ 

eru félög sem að stofnuð eru í þeim tilgangi að hafa umsjón með íþróttastarfi á Íslandi. 

Samkvæmt 2. mgr. 5. gr. Íþróttalaga er ÍSÍ æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi á landinu. 

Sérsambönd innan ÍSÍ eru til dæmis KSÍ, KKÍ og HSÍ, sem eru mynduð um ákveðnar 

íþróttagreinar og eru sérsambönd um sína íþrótt en aðeins má viðurkenna eitt sérsamband fyrir 

hverja íþrótt samkvæmt 3.4. gr. laga ÍSÍ. Mikill fjöldi og umfangsmikil starfsemi félaga er eitt 

af einkennum lýðræðisríkja. Í félagi er möguleiki á að fylgja málefnum eftir af meiri krafti en 

mögulegt væri sem einstaklingur, hvort sem það er gert í ágóðaskyni eða til þess að fylgja eftir 

sameiginlegum hugsjónum, hagsmunum eða áhugamálum. Félögum sem að ætlað er að efla 

íþróttastarf gegna mikilvægum hlutverkum í öllum samfélögum.65 Um félagafrelsi er fjallað í 

74. gr. stjskr., en ekki er að finna skilgreiningu á hugtakinu félag í ákvæðinu.66 

 Með hugtakinu félag er átt við hvers konar varanlega samvinnu einstaklinga og/eða 

lögaðila um ákveðinn tilgang, sem stofnað er til af fúsum og frjálsum vilja með 

einkaréttarlegum löggerningi.67 Þá hafa félög einnig verið skilgreind á þann veg að vera 

skipulagsbundin og varanleg samtök tveggja eða fleiri manna er vinna að sameiginlegu 

markmiði þeirra.68 Félög má því skilja sem svo að þau séu samtök sem eru varanleg samvinna 

aðila í þágu ákveðins tilgangs.69 Lög gilda um ákveðin félagaform, það er til dæmis lög um 

hlutafélög nr. 2/1995 (hér eftir skamstöfuð „hfl.“). Þá eru félög sem eru ólögákveðin eins og 

samlagsfélög og almenn félög. Um þessi félög gildir engin sérstök löggjöf eins og um hin 

áðurgreindu félagaform.70  

Ein mikilvægasta meginregla félagaréttar er jafnræðisreglan og tekur hún til allra 

félagaforma. Í henni felst að ekki megi mismuna félagsmönnum nema sérstök heimild sé til 

mismununar og að mismununin eigi sér málefnalega stoð. Með þessu er valdsvið stjórnar og 

félagsfunda takmarkað. Einnig gildir sú meginregla um öll félagaform að stjórnendum beri að 

gæta hagsmuna félagsins og félagsmanna. Þó njóta félög sjálfstæðis um skipan sína og 

starfsemi og eiga lokaorðið um það hverjum er veitt innganga og hverjum er vikið úr félaginu.71 

                                                        
65 Áslaug Björgvinsdóttir, Félagaréttur (Orator 1999) 11. 
66 Björg Thorarensen (n. 7) 422. 
67 Áslaug Björgvinsdóttir (n. 65) 12. 
68 Gunnar G. Schram (n. 32) 590. 
69 Áslaug Björgvinsdóttir (n. 65) 12. 
70 sama heimild 21. 
71 sama heimild 23–24. 
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 Lágmarksskilyrði fyrir því að lögaðili verði til er að mynduð hafi verið skipulögð eining 

sem hefur verið sett stjórn og ákveðnar reglur settar svo að stjórnin geti starfað og átt í 

viðskiptum nánast eins og um einstakling sé að ræða.72 

 Tilgangur félaga skiptir miklu máli, félög eru stofnuð til þess að ná fram ákveðnu 

markmiði, líkt og áður hefur komið fram. Grundvöllur félagsstofnunarinnar er að stjórnendur 

hafi sameiginlegt markmið um markmið félagsins.73 Félögum er hægt að flokka í ýmsa flokka, 

en greint hefur verið á milli félaga eftir markmiði þeirra og hvort að þau séu fjárhagsleg eða 

ófjárhagsleg.74 Ófjárhagsleg félög hafa að jafnaði verið nefnd almenn félög. Íþróttafélög eru 

almennt talin vera almenn félög.75 Tilgangur félaga hefur grundvallarþýðingu um starfsemi 

þeirra en hann afmarkar jafnframt starfssvið félagsins og heimildir þeirra sem fara með málefni 

félagsins. Þetta getur haft mikla þýðingu við túlkun á réttarstöðu félagsins vegna þess að um er 

að ræða hinn efnislega tilgang félagsins sem starfsemi þess snýst um.76 

 

4.1. Réttur til þess að stofna félög 
Í 1. mgr. 74. gr. stjskr. er kveðið á um réttinn til að stofna félög í sérhverjum löglegum tilgangi, 

þar með talin stjórnmálafélög og stéttarfélög, án þess að sækja um leyfi til þess. Þrátt fyrir 

áskilnaðinn um að menn eigi rétt á að stofna félag verður það ekki skilið svo þröngt að ákvæðið 

verndi ekki rétt lögaðila eða félaganna sjálfra til að stofna með sér samtök.77 Félagafrelsið er 

einnig tryggt í 11. gr. MSE. Rétturinn til að stofna félag án sérstaks leyfis stjórnvalda kemur 

ekki í veg fyrir að löggjafinn kveði á um sérstök skilyrði í lögum til að tiltekin félög geti öðlast 

ákveðna réttarstöðu og geri kröfu til skipulags félaga, til dæmis fjölda stjórnarmanna.78 Ákvæði 

74. gr. stjskr. stendur þannig ekki í vegi fyrir því að félögum sé óheimilt að hefja tiltekinn 

atvinnurekstur nema að hafa áður fengið til þess tilskilið leyfi.79 

 Mannréttindanefnd Evrópu og MDE hafa túlkað ákvæðið á þann hátt að ákvæðið verndi 

sjálfstæðan rétt félaganna sem slíkra til þess að ráða sínu innra skipulagi. Því verður að skýra 

1. mgr. 74. gr. stjskr. í samræmi við MSE, félögin hafa því sjálf rétt til að setja reglur um innri 

                                                        
72 sama heimild 28–29. 
73 sama heimild 39. 
74 Björg Thorarensen (n. 7) 423. 
75 Áslaug Björgvinsdóttir (n. 65) 68. 
76 sama heimild 39–40. 
77 Björg Thorarensen (n. 7) 423. 
78 Áslaug Björgvinsdóttir (n. 65) 19. 
79 Gunnar G. Schram (n. 32) 591. 
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starfsemi sína og skipulag. Því er ákvæðið talið vernda bæði réttindi einstaklinga til að ganga 

í félög og hins vegar réttindi félaganna sjálfra til þess að ráða sínum innri málefnum.80  

 

4.2. Réttur til þess að setja sér reglur 
Kröfurnar til þess að setja sér reglur er mismunandi eftir félögum. Eins og áður sagði eru sum 

félagaform lögákveðin en önnur ekki. Sem dæmi um lögákveðin félagaform eru hlutafélög en 

í hfl. er að finna lögfestar reglur um samþykktir félaga. Samþykktir hafa almennt að geyma 

reglur fyrir viðkomandi félag og fjalla bæði um uppbyggingu þess og starfsemi. Þær eru 

bindandi fyrir hluthafa og stjórn og einnig fyrir þá sem síðar gerast hluthafar í félaginu.81  

Í sinni einföldustu mynd er hægt að skipta félögum upp í tvo flokka, það er fjárhagsleg 

og ófjárhagsleg félög. Um hin fjárhagslegu félög gilda oft nákvæm fyrirmæli í lögum eins og 

dæmið um hlutafélög sýnir hér að framan. Um ófjárhagsleg félög gildir engin almenn löggjöf, 

það er eins og áður hefur komið fram til dæmis almenn félög.82 Um slík félög gildir engin 

sérstök löggjöf eins og um hin félögin, þó er til dæmis að finna ákvæði í skattalögum, lögum 

um ársreikninga og lögum um bókhald sem taka til þessara félagaforma.83 Við skýringu á 

réttarstöðu hjá ólögákveðnum félögum og félagsmönnum þeirra skiptir félagssamningurinn og 

samþykktir félagsins meginmáli. Samþykktir félaga eru því grundvallarlög þeirra félaga sem 

ekki eru ákveðin með lögum. Félagsmönnum ber að virða slíkar samþykktir og geta þær haft 

úrslitaáhrif um réttarstöðu ólögákveðinna félaga. Þá geta skapast venjur í lögákveðnum 

félögum sem eru byggðar á munnlegum og þegjandi samkomulögum og þær geta þá talist hluti 

af félagssamningnum sem venja.84  

Til að unnt sé að segja að félag hafi verið stofnað verður að líta svo á að því verði að 

hafa verið sett lög. Lög slíkra félaga eru ekki formbundin og þurfa ekki að uppfylla nein 

lágmarksskilyrði en þó má segja að til að um eiginlegt félag sé að ræða þurfi í slíkum lögum 

eða samþykktum að felast eins konar bygging eða stjórnkerfi félagsins. Rík hefð er fyrir því í 

íslenskum félögum að þau séu lýðræðislega upp byggð og æðsta vald sé félagsfundur á meðan 

daglegur rekstur er almennt í höndum stjórnar félagsins, líkt og er til dæmis innan KSÍ sem 

nánar verður farið yfir síðar.85 Almennt má segja að um almenn félög gildi sú regla að þau setji 

                                                        
80 sama heimild 593. 
81 Stefán Már Stefánsson, Hlutafélagaréttur (Hið íslenska bókmenntafélag 2013) 65. 
82 Ástráður Haraldsson, „Nokkrar athugasemdir um almenn félög og sérstöðu stéttarfélaga meðal þeirra“ 
[2008] Grábrók: Tímarit lagadeildar Háskólans á Bifröst 9, 13. 
83 Áslaug Björgvinsdóttir (n. 65) 21. 
84 sama heimild 22. 
85 Ástráður Haraldsson (n. 82) 15. 
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sér sjálf reglur um hvaða skilyrði einstaklingar þurfa að uppfylla til þess að geta orðið aðilar 

að félaginu.86  

Á það hefur reynt hvort að íþróttahreyfingin hafi agavald gegn félagsmönnum sínum á 

grundvelli þess að einstaklingur sé skráður í félag innan sérsambands og þurfi þar af leiðandi 

að lúta reglum viðkomandi sérsambands.  

Í Hrd. 1987 bls. 1263 reyndi á hvort íþróttahreyfingin hefði agavald gegn 

félagsmönnum sínum. Í dómnum var deilt um gildi bann sem íþróttamaður var settur í vegna 

lyfjamisnotkunar af nefnd innan ÍSÍ. Íþróttamaðurinn var á þeim tíma skráður í lyftingafélag 

KR sem var innan vébanda ÍSÍ. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að telja verði að 

þágildandi íþróttalög hafi ekki staðið í vegi fyrir því að stefnandi geti lagt mál sitt beint fyrir 

almenna dómstóla landsins, þar sem um var að ræða mikla einstaklingshagsmuni. Þá var ekki 

fallist á það með stefnanda að úrskurðurinn væri ólögmætur vegna þess að ÍSÍ hafi ekki haft 

heimild til að setja reglur er skyldi íþróttamenn til að gangast undir lyfjapróf á milli opinberra 

keppnismóta. Íþróttamaðurinn fékk ekki að skýra mál sitt fyrir nefndinni og taldi héraðsdómur 

að skortur á því að fá að tjá sig væri hluti af grundvellinum fyrir því að ógilda bæri úrskurðinn. 

Einnig var talin ógildingarástæða að íþróttamaðurinn hafði stundað kraftlyftingar á vegum 

Kraftlyftingasambands Íslands og stóð það félag utan vébanda ÍSÍ og hafði hann hug á því að 

segja sig úr KR. Að mati dómsins hefði átt að skjóta álitaefninu um félagsaðild stefnanda til 

þar til bærs úrskurðaraðila innan ÍSÍ aður en nefndin tæki afstöðu til þess hvort stefnandi hafi 

með hátterni sínu gerst brotlegur við reglugerð um eftirlit með notkun örvunarefna. Þetta saman 

olli því að umdeildur úrskurður var ekki byggður á lögmætum grundvelli og hann því dæmdur 

ógildur. Héraðsdómur taldi íþróttamanninn bundinn við reglugerðina en það var framangreint 

í málaferlinu sem varð þess valdandi að héraðsdómur ógilti úrskurðinn. Hins vegar komst 

Hæstiréttur að annarri niðurstöðu. Hann féllst á það með héraðsdómi að stefndi væri bundinn 

af reglugerð ÍSÍ um eftirlit með notkun örvunarefna. Stefndi hafi ekki bent á neitt sem máli 

gæti skipt þótt hann kæmi þeim á framfæri við nefndina sem dæmdi hann í bann. Úrskurður 

nefndar ÍSÍ var ekki haldinn neinum þeim ágöllum, að hann yrði dæmdur ógildur. ÍSÍ var því 

sýknað af kröfum íþróttamannsins í þessu máli. 

Í málinu kom fram sératkvæði tveggja af þeim af þeim fimm dómurum sem dæmdu í 

málinu. Í því kom fram að þótt nefndin innan ÍSÍ sé ekki einn af dómstólum ÍSÍ, þá hafi hún 

víðtækt úrskurðarvald og ætti hún því að fylgja sömu reglum um meðferð mála og dómstólar 

ÍSÍ er gert að gera. Vildu dómararnir því staðfesta hinn áfrýjaða dóm. Í sératkvæðinu er vísað 

                                                        
86 sama heimild 17. 
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sérstaklega til þess að aðilinn fékk ekki tækifæri til þess að tjá sig fyrir nefndinni og vildu 

dómararnir benda á það mér sératkvæði sínu. 

Niðurstaða Hæstaréttar réðst því af hlutgengi íþróttamannsins hjá ÍSÍ, hann var bundinn 

af reglum sambandsins og þurfti að sæta agaviðurlögum vegna þess. Síðan þessi dómur gekk 

hafa ný íþróttalög nr. 64/1998 tekið við af þágildandi íþróttalögum nr. 49/1956. Í eldri lögunum 

var heimild um að skjóta skyldi ágreiningi sem kunni að rísa af lögunum til íþróttanefndar, 

nema að hann sé svo vaxinn að hann heyri undir dómstóla. Enga slíka heimild er að finna í 

hinum nýju íþróttalögum. Einna helst er sératkvæðið og héraðsdómurinn áhugaverður þar sem 

talið var með öðrum orðum að íþróttamaðurinn hafi ekki hlotið réttláta málsmeðferð fyrir 

nefndinni en úrskurðurinn var engu að síður staðfestur.  

Í öðru máli var fjallað um svipað ágreiningsefni en það var mál fyrir héraðsdómi 

Reykjavíkur nr. E-2433/2019. Þar gerði Bocciafélag Akureyrar (hér eftir BA) kröfu um 

félagsaðild að Íþróttabandalagi Akureyra (hér eftir ÍBA) en ÍBA er aðili að ÍSÍ þar með um leið 

krafðist BA félagsaðild að ÍSÍ. Forsvarsmenn BA sóttu um aðild að ÍBA en var synjað á þeim 

grundvelli að ÍBA væri ekki að taka inn ný íþróttafélög á meðan félagið væri í 

stefnumótunarvinnu. BA skaut synjuninni til úrskurðar framkvæmdarstjórnar ÍSÍ með kröfu 

um tafarlausa heimild til fullrar félagsaðildar BA að ÍBA og þar með ÍSÍ. Því erindi var ekki 

sinnt að minnsta kosti ekki svarað þrátt fyrir ítrekaða væri gengið eftir því. 

Því næst sendi BA bréf til dómstóls ÍSÍ þar sem synjuninni er lýst. Með vísan til þess 

að dómstólar ÍSÍ hafi fullnaðarlögsögu yfir málefnum íþróttahreyfingarinnar samkvæmt 20. gr. 

laga ÍSÍ og til að tæma hugsanlegar kæruleiðir var málið kært til dómstóla ÍSÍ. Með úrskurði 

dómstóls ÍSÍ var málinu vísað frá dómi vegna þess að ekki væri nægilega tilgreint hver eða 

hverjir væru kærðir og hvaða atvik eða ástanda grundvallaði kæru. BA var bent á að innan 

þriggja daga gætu félagið skotið málinu á ný til dómstóls ÍSÍ. Það gerði BA ekki heldur höfðaði 

mál fyrir héraðsdómi Reykjavíkur. 

BA byggði á þeirri meginreglu stjórnarskrárinnar að allir skuli vera jafnir fyrir lögum 

sbr. 65. gr. stjskr. Með synjun á aðild að ÍBA hafi félagið verið útilokað frá almennri 

íþróttastarfsemi og þeim einstaklingum sem þar séu félagsmenn gert ókleift að taka þátt í 

íþróttamótum fyrir hönd félags síns. Einnig vísaði BA til 1. mgr. 74. gr. stjskr. sem er 

félagafrelsisákvæðið og að með þessari synjun séu ÍBA og ÍSÍ að brjóta gegn því. 

ÍBA og ÍSÍ byggðu á því að samkvæmt 1. mgr. 24. gr. eml. eigi málið ekki undir 

almenna dómstóla heldur dómstóla ÍSÍ. Með aðildarumsókn sinni hafi BA gengist undir lög 

sambandanna og sé þannig bundið af því að fara með mál sín þá leið sem kveðið sé á í lögum 

viðkomandi sambands. Einnig byggja aðilar á því að BA hafi ekki tæmt kæruleiðir innan ÍSÍ 
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og málið eigi því ekki undir dómstóla að svo stöddu. Aukinheldur byggja aðilarnir á því að 

boccia sé ekki viðurkennd grein innan ÍSÍ. 

Í niðurstöðukafla dómsins kemur fram að í 5. gr. íþróttalaga er kveðið á um að ÍSÍ sé 

æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu. Í grein 5.1. í lögum ÍSÍ kemur fram að félag verði 

aðili að ÍSÍ með inngöngu í hlutaðeigandi héraðssamband/íþróttabandalag, sem er í þessu 

tilfelli ÍBA. Fyrir liggur að ÍBA synjaði BA um aðild og ÍSÍ hefur ekki tekið umsóknina eða 

meðferð hennar til efnislegrar umfjöllunar þar sem dómstóll ÍSÍ vísaði málinu frá dómi.  

Til stuðnings kröfu sinni um að hafnað verði kröfu ÍBA og ÍSÍ um frávísun byggir BA 

á því að hann eigi rétt til málsmeðferðar fyrir almennum dómstólum hér á landi á grundvelli 

70. gr. stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE. Hins vegar hefur í úrlausnum MDE hefur lögsaga sérstakra 

dómstóla á vettvangi íþróttahreyfingarinnar, þar á meðal gerðardóma, til efnislegra og 

endanlegra úrlausna ágreiningsefna á þessu sviði ekki sætt gagnrýni. Stefndu höfðu í þessu 

sambandi vísað til dóms í Danmörku (BS-10-1528/2008) þar sem úrskurðaraðili innan 

íþróttahreyfingarinnar töldust eiga hið efnislega mat um rétt viðkomandi aðila til aðildar að 

tilteknu íþróttfélagi. MDE hefur hins vegar tekið til skoðunar hvort þeir dómstólar og 

gerðardómar, sem fjalla um mál efnislega, fullnægi kröfum 6. gr. MSE um sjálfstæði og 

óhlutdrægni og hvort lögsaga þeirra hafi verið samþykkt í reynd af viðkomandi. Á þetta reyndi 

í máli Mutu og Pechstein sem nánar er reifað síðar í ritgerðinni. Þar var ekki talið um brot að 

ræða þar sem grundvallarskilyrðum um lögmæta skipan dómstóls var fullnægt og málsmeðferð 

réttlát.  

Í 20. gr. laga ÍSÍ kemur fram að dómstólar ÍSÍ hafi fullnaðarlögsögu yfir málefnum sem 

koma upp innan íþróttahreyfingarinnar og sem varða lög og reglur ÍSÍ. Kröfur BA í þessu máli 

lúta ekki að ógildingu á málsmeðferð á umsókn, heldur er gerð krafa um efnislega úrlausn. 

Féllst dómurinn á það með stefndu að það úrlausnarefni sé í höndum dómstóla ÍSÍ og kröfugerð 

stefnanda um viðurkenningu á fullri félagsaðild fyrir héraðsdómi ekki tæk. Stefnandi hafi með 

umsókn sinni samþykkt að sakarefni málsins sé undanskilið lögsögu almennra dómstóla. 

Fyrir liggur að hvorki dómstólar ÍSÍ né framkvæmdarstjórn ÍSÍ hafa enn fjallað 

efnislega um málið eða komist að niðurstöðu um aðildarumsókn. BA hefur því ekki enn verið 

synjað um aðild af þeim dómstól innan ÍSÍ sem málið getur heyrt undir. Kröfur stefnanda um 

viðurkenningu á félagsaðild eru settar fram áður en útséð er um hvort hann fái þá úrlausn sem 

sóst er eftir hjá ÍBA eða ÍSÍ, sem eru réttir úrlausnaraðildar. Leiðir þetta til frávísunar og málinu 

var þar með vísað frá dómi. 
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4.3. Rétturinn til að standa utan félaga 
Sá þáttur félagafrelsisins er tekur til réttar manna til að standa utan félaga hefur verið kallaður 

hið „neikvæða félagafrelsi“.87 Til þess að geta stundað til dæmis knattspyrnu á Íslandi þarf 

viðkomandi að vera aðili að KSÍ eins og fjallað verður nánar um síðar. Því er spuning hvort að 

hið neikvæða félagafrelsi veiti vernd gegn þeirri þvingun að þurfa að vera aðili að KSÍ. Í 2. 

mgr. 74. gr. segir að engan megi skylda til aðildar að félagi. Ákvæði 2. mgr. 74. gr. stjskr. um 

rétt manna til að standa utan félaga kom nýtt inn í stjórnarskrá Íslands með breytingunum árið 

1995.88  

Fyrir þær breytingar var rétturinn til að standa utan félaga ekki talinn verndaður af 

stjórnarskránni og í framkvæmd höfðu íslenskir dómstólar tekið þá afstöðu að þágildandi 

félagafrelsisákvæði verndaði ekki rétt manna til að standa utan félaga líkt og lesa má út úr 

niðurstöðu Hrd. 1998, bls. 1532. Þar hafði S fengið leyfi til að aka leigubifreið. Meðal skilyrða 

leyfisveitingarinnar var félagsaðild að bifreiðastjórafélaginu Frama. S gekk fyrst um sinn í 

félagið og greiddi iðgjöld, síðan fór S í vanskil á iðgjöldum og lýsti því yfir að hann vildi standa 

utan félagsins og af þeim sökum var atvinnuleyfi hans sem leigubílstjóri afturkallað. S krafðist 

þess að leyfissviptingin yrði felld úr gildi og vísaði því til stuðnings í félagafrelsisákvæðið. 

Hæstiréttur tók fram að ákvæðið hafi fyrst og fremst verið sett til þess að tryggja rétt þegnanna 

til að stofna félög og að ákvæðinu hafi aðeins verið ætlað að tryggja félagsstofnunina sem slíka 

en ekki rétt manna til að standa utan félaga.  

MDE tók málið fyrir og komst að þeirri niðurstöðu í máli S að skylduaðild S að Frama 

væri brot á 11. gr. MSE þar sem að 11. gr. verndaði einnig hið „neikvæða félagafrelsi“.89 

Dómur hafði þau áhrif á íslenska löggjöf að ákveðið var að bæta 2. mgr. 74. gr. stjskr. við 

félagafrelsisákvæðið og því er um að ræða beina breytingu frá fyrrnefndri dómatúlkun íslenskra 

dómstóla með tilliti til hins „neikvæða félagafrelsis“.90 

Í 2. mgr. 74. gr. stjskr. segir að ekki megi skylda einstaklinga til aðildar að félagi. Með 

lögum má þó kveða á um félagsskyldu ef það er talið nauðsynlegt til að félag geti sinnt 

lögmæltu hlutverki vegna almannahagsmuna eða réttinda annarra. Hér er ekki tekin afstaða til 

athafna manna eða félagsstarfsemi á sviði einkaréttar og samninga um félagsaðild sem gerðir 

eru á þeim vettvangi, til dæmis hvort tveir aðilar geti með samningi sín á milli skyldað þann 

                                                        
87 Gunnar G. Schram (n. 32) 597–598. 
88 Björg Thorarensen (n. 7) 415. 
89 Sigurður Sigurjónsson gegn Íslandi nr. 16130/90. 
90 Björg Thorarensen (n. 7) 439. 
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þriðja til að ganga í félag eða beitt á annan hátt þrýstingi til þess.91 Með hliðsjón af þessu er 

áhugavert að skoða lög og reglugerðir KSÍ. Samkvæmt 2. gr. c-lið laga KSÍ er það hlutverk og 

tilgangur KSÍ að setja íslenskri knattspyrnu lög og reglur og framfylgja þeim. Síðar kemur fram 

í 3.2. gr. að reglur og ákvarðanir KSÍ séu bindandi fyrir þá aðila sem standa að KSÍ, það er 

félög, leikmenn, dómara, þjálfara, forystumenn og aðra þá sem eru innan vébanda KSÍ. 

Jafnframt kemur fram í 5.11. gr. að leikmenn aðildarfélaga skuli vera skráðir félagsmenn í 

samræmi við reglugerðir KSÍ. Í 3.1. gr. reglugerðar segir að félagi beri skylda til að skrá 

leikmann í iðkendaskrá KSÍ. 92 Af þessu má ráða að leikmaður í knattspyrnu mun þurfa að vera 

innan vébanda KSÍ til þess að taka þátt í knattspyrnuleikjum. Þegar litið er til MDE um túlkun 

á 11. gr. MSE er ljóst að greinin leggur aðildarríkjunum ákveðnar línur varðandi lagaumhverfi 

á vettvangi vinnumarkaðarins á þá leið að launþegar verði ekki þvingaðir til félagsaðildar.93 

Ljóst er að aðild að KSÍ er ekki valkvæð ætli menn að taka þátt í knattspyrnuleikjum á 

Íslandi og að knattspyrna er ört stækkandi atvinnugrein hér á landi, það er fleiri 

knattspyrnumenn hafa knattspyrnuiðkun að sinni einu atvinnu. Samband á borð við KSÍ er á 

hinn bóginn mikilvægt fyrir framþróun og utanumhald knattspyrnu á Íslandi. Slíkt samband 

þarf að vera til staðar til þess að hægt sé að semja leikreglur og framfylgja þeim. Þó að eini 

möguleikinn fyrir aðila til þess að taka þátt í knattspyrnuiðkun á Íslandi sé að vera aðili að KSÍ 

þá er KSÍ nauðsynlegt til þess að samræma og stjórna þeirri stóru grein sem knattspyrna er hér 

á landi. Aðild að sérsamböndum eins og KSÍ hefur ekki verið talin brjóta gegn 

félagafrelsisákvæðum í öðrum löndum heimsins, heldur hefur það verið talið nauðsynlegt til 

þess að hafa stjórn á ákveðnum íþróttagreinum.94 Þessi þvingun hefur því verið talin standast 

stjórnarskrá ef miðað er við önnur lönd heimsins. Á þetta hefur ekki reynt með beinum hætti á 

Íslandi. 

  

                                                        
91 sama heimild 440. 
92 „Reglugerð KSÍ um félagaskipti samninga og stöðu leikmanna og félaga (október 2019).pdf“ 
<https://www.ksi.is/library/Skrar/Log-og-
reglugerdir/Regluger%C3%B0%20KS%C3%8D%20um%20f%C3%A9lagaskipti%20samninga%20og%20st%C3%B6
%C3%B0u%20leikmanna%20og%20f%C3%A9laga%20(okt%C3%B3ber%202019).pdf> skoðað 23. janúar 2020. 
93 Björg Thorarensen (n. 7) 440. 
94 sama heimild 439. 
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5. Íþróttafélög og reglur þeirra 
Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. íþróttalaga byggist íþróttastarfsemi upp á frjálsu framtaki 

landsmanna. Enga skilgreiningu er að finna í almennum lögum á því hvað telst vera 

íþróttafélag. Hins vegar er víðs vegar í lögum gert ráð fyrir að slík félög séu til staðar, til dæmis 

í 1. gr. laga nr. 107/1970 um félagsheimili þar sem íþróttafélög eru sérstaklega tekin fram. Þá 

segir í 1. gr. íþróttalaga: „Í lögum þessum merkja íþróttir hvers konar líkamlega þjálfun er 

stefnir að því að auka líkamlegt og andlegt atgervi, heilbriði og hreysti.“. Í gr. 1.3. í lögum ÍSÍ 

segir: „Íþrótt er ástundun líkamlegrar þjálfunar til keppni og heilsuræktar.“ Af þessu má ráða 

að íþróttafélög séu frjáls samtök almennings með það að markmiði að stunda íþróttir. Þegar 

dæmi eru tekin um almenn félög eru íþróttafélög yfirleitt nefnd.95 

 Almenn félög bera ekki alltaf heitið félag í nafni sínu. Oft eru þau kölluð samtök, 

samband, bandalag, klúbbur og fleira. Hugtakið samtök er heppilegt til notkunar um almenn 

félög þar sem að upprunaleg merking orðsins félag var fjárhagsleg samvinna, nánar tiltekið að 

menn hefðu lagt fé saman í einn sjóð og ættu þann pening í félagi með öðrum. Með því að 

stofna ófjárhagsleg félagasamtök eru þau greind frá fjárhagslegum félögum eins og 

hlutafélögum. Þar með er lögð áhersla á að félagsmenn sameinist í félaginu um ófjárhagsleg 

markmið. Ófjárhagslegur tilgangur getur verið margs konar, til dæmis að almenn félög vinni 

að ófjárhagslegum tilgangi með rekstri atvinnustarfsemi eins og til dæmis þekkist í 

íþróttafélögum. Innan íþróttafélaga á Íslandi hefur þó verið stunduð atvinnustarfsemi þó svo 

tilgangurinn hafi ekki verið fjárhagslegur. Svo framarlega sem hin fjárhagslega starfsemi er 

stunduð í þágu ófjárhagslegs markmiðs getur félagið talist almennt félag.96  

 Eins og komið hefur fram geta almenn félög, þar á meðal íþróttafélög, notið rétthæfis 

og borið skyldur. Lágmarksskilyrði fyrir aðildarhæfi félaga er að mynduð hafi verið skipulögð 

eining en ekki bundið við skráningu félagsins.97 Hins vegar er oft erfitt að finna ákveðna reglu 

til að afmarka hvenær félög eða samtök eru talin aðildarhæf þegar komið er út fyrir félög sem 

hægt er að skrásetja. Þó eru til dæmi um aðild félaga sem ekki eru starfrækt til fjárhagslegs 

ávinnings.98  

Á aðildarhæfi íþróttafélaga fyrir íslenskum dómstólum hefur til að mynda reynt í Hrd. 

1983/546 (Knattspyrnufélagið Fram) og Hrd. 1982/1466 (Júdódeild Ármanns) þar sem talið 

var ágreiningslaust að Knattspyrnufélagið Fram og Júdódeild Ármanns gætu verið aðilar að 

                                                        
95 Áslaug Björgvinsdóttir (n. 65) 68. 
96 sama heimild 69. 
97 sama heimild 29. 
98 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (n. 8) 66. 
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dómsmáli. Einnig er talið að heildarsamtök íþróttafélaga, til dæmis ÍSÍ, geti verið aðildahæf 

eins og í Hrd. 1987 bls. 1263 þar sem ÍSÍ var aðili að málinu.  

Af þessu má sjá að íþróttafélög í hinum ýmsu myndum geta átt réttindi og borið skyldur 

að lögum og eru því aðildarhæf. 

 

5.1. Skipan og lög ÍSÍ 
Mikilvægt er að skoða skipan og lög ÍSÍ til þess að geta betur gert grein fyrir skipan og lögum 

sérsambanda sem starfa undir ÍSÍ. Einnig er það mikilvægt til þess að gera grein fyrir 

dómstólum ÍSÍ sem eru æðstu úrskurðaraðilar innan íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. Þá er ÍSÍ 

æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi á Íslandi samkvæmt íþróttalögum.  

„Það var stór dagur ekki aðeins í íslenskri íþróttasögu heldur í Íslandssögunni allri 

þegar framsýnir menn ákváðu að stofna Íþróttasamband Íslands 28. janúar árið 1912.“99 Þetta 

eru upphafsorð bókarinnar ÍSÍ Saga og samfélag frá árinu 2012. Áríð 1997 sameinuðust svo 

Íþróttasamband Íslands og íslenska Ólympíunefndin og hafði það í för með sér verulega 

uppstokkun á skipulagi hreyfingarinnar, ásamt breytingum á nafni sambandsins í Íþrótta- og 

Ólypmíusamband Íslands, sem nú er þekkt sem ÍSÍ.100  

 Hér verður stiklað á stóru og farið yfir þau ákvæði í lögum ÍSÍ sem mestu máli skipta 

varðandi umfjöllunarefni rigerðarinnar. Lög ÍSÍ voru samþykkt á 74. Íþróttaþingi ÍSÍ 4. maí 

2019. Í 1.1. gr. laga ÍSÍ er tekið fram að sambandið heiti Íþrótta- og Ólympíusmaband Íslands, 

skammstafað ÍSÍ og að það sé æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu, samanber 2. mgr. 

5. gr. íþróttalaga sem áréttir þetta. Þá er 1.3. gr. laga ÍSÍ, þar sem segir að íþrótt sé ástundun 

líkamlegrar þjálfurnar til keppni og heilsuræktar, svipuð 1. mgr. 1. gr. íþróttalaga en þar segir 

að íþróttir séu hvers konar líkamlega þjálfun er stefnir að því að auka líkamlegt og andlegt 

atgervi, heilbrigði og hreysti. Greinarnar eru ekki eins en inntakið er efnislega áþekkt.  

Í 1. kafla laga ÍSÍ er fjallað um skipulag, þar á meðal hverjir séu sambandsaðilar, en 

samkvæmt 2. gr. er ÍSÍ landssamband héraðssambanda/íþróttabandalaga og sérsambanda. 

Aðilar að héraðssamböndum/íþróttabandalögum eru félög sem hafa iðkun íþrótta á stefnuskrá 

sinni. Aðilar að sérsamböndum eru héraðssamböndin/íþróttabandalögin. Í 3. gr. eru þessi 

sambönd nánar útskýrð en héraðssambönd/íþróttabandalög eru mynduð eftir legu og aðstöðu 

til samvinnu um iðkun íþrótta. Sérsambönd eru mynduð um ákveðnar íþróttagreinar og aðeins 

má viðurkenna eitt sérsamband um hverja íþróttagrein. Í 4. gr. er svo farið yfir tilgang og 

                                                        
99 Steinar J. Lúðvíksson, Íþróttabókin: ÍSÍ : saga og samfélag í 100 ár (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 
2012) 11. 
100 sama heimild 399. 
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markmið þar sem segir meðal annars að tilgangurinn sé að efla, samræma og skipuleggja 

íþróttastarfsemi í samræmi við íþróttalög og einnig að vera fulltrúi Íslands í íþróttamálum 

gagnvart öðrum þjóðum. 

Í 2. kafla laga ÍSÍ er farið yfir réttindi og skyldur félaga. Í 5.1. gr. segir að félag verði 

aðili að ÍSÍ með inngöngu í hlutaðeigandi héraðssamband/íþróttabandalag. Samkvæmt 5.2. gr. 

eru nokkur skilyrði fyrir inngöngu, meðal annars að félagið hafi iðkun íþróttar sem samþykkt 

er af framkvæmdarstjórn ÍSÍ á stefnuskrá sinni. Þetta er ólíkt dómi héraðsdóms í máli nr. E-

2433/2019 sem áður hefur verið reifað, en þar var meðal varna ÍSÍ að boccia væri ekki 

viðurkennd íþrótt innan ÍSÍ og því hafi verið rétt að hafna beiðni um inngöngu. Einnig er 

skilyrði fyrir inngöngu að lög félagsins gangi hvorki í berhögg við lög og reglur ÍSÍ né 

hlutaðeigandi héraðssambands/íþróttabandalags og hafi hlotið staðfestingu þeirra. Í 5.5. gr. 

kemur svo fram að ef félagið hefur á stefnuskrá sinni fleiri en eina íþróttagrein sé félaginu 

heimilt að stofna deild um hverja þeirra, slíkt er mjög algengt. 

Í 3. kafla laga ÍSÍ í greinum 10-19 er fjallað um stjórn ÍSÍ. Samkvæmt 10.1. gr. er ÍSÍ 

stjórnað af Íþróttaþingi, framkvæmdastjórn ÍSÍ og framkvæmdaráði. Samkvæmt 11. gr. er 

Íþróttaþingið æðsta vald um málefni ÍSÍ og skal það haldið annað hvert ár. Í 12. gr. segir að á 

Íþróttaþingi eigi sérsambönd fulltrúa samkvæmt reglum sem koma fram í greininni. Þá er 

fjallað um framkvæmdarstjórn í 17. gr. þar sem segir meðal annars að þeir sem kjörnir séu í 

framkvæmdarstjórn megi ekki gegna formennsku í sérsambandi/íþróttabandalagi. Í 17.2. gr. 

segir að framkvæmdarstjórnin fundi ekki sjaldnar en einu sinni í mánuði og að á milli funda 

annist framkvæmdarráð erindi sem berast framkvæmdarstjórn og afgreiðslu þeirra. 

Framkvæmdarstjóri sér um daglegan rekstur sambandsins. Þá er framkvæmdarstjórn ætlað að 

skipa fastanefndir samkvæmt 19. gr.  

Í 7. kafla er fjallað um sérsambönd en samkvæmt 46.1. gr. er sérsamband samband 

héraðssambanda/íþróttabandalaga í hlutaðeigandi íþróttagrein. Sérsamband hefur heimild til að 

hafa bein boðskipti við þau félög sem hafa iðkun íþróttagreinar viðkomandi sérsambands á 

stefnuskrá sinni. Þá segir í 46.2. gr. að sérsamband sé æðsti aðili innan ÍSÍ um sérfræðileg 

málefni íþróttagreinar sinnar. Í 46.4. gr. í stafliðum a) - c) er farið yfir hlutverk sérsambanda í 

meginatriðum. Þau eru að vinna að stofnun nýrra sérráða og efla viðkomandi sérgrein, setja 

nauðsynlegar reglur, löggilda dómara og vera fulltrúi sinnar íþróttagreinar gagnvart útlöndum 

og eins að sjá til þess að reglur varðandi greinina séu í samræmi við alþjóðareglur. 

 



 34 

5.1.1. Dómstólar ÍSÍ 
Í 4. kafla laga ÍSÍ er fjallað um dómstóla ÍSÍ. Þar kemur fram í 20.1. gr. að dómstólar ÍSÍ skuli 

hafa fullnaðarlögsögu yfir þeim málefnum sem koma upp innan íþróttahreyfingarinnar og sem 

varða lög og reglur ÍSÍ, sérsambanda, héraðssambanda, íþróttabandalaga, aðildarfélaga eða 

einstakra iðkenda eftir því sem við á. Þá kemur einnig fram að dómstólar ÍSÍ skuli byggja 

niðurstöðu sína á lögum og reglum ÍSÍ. Sérsamböndum innan ÍSÍ er heimilt að ákveða í lögum 

sínum að viðkomandi sérsamband hafi sérstaka dómstóla, undirdómstig og áfrýjunarstig, innan 

viðkomandi sambands. Sérsamband telst heyra undir dómstóla ÍSÍ þar til lagabreyting, sem 

tiltekur að viðkomandi sérsamband hafi tekið upp eigið dómskerfi með undirdómsstigi og 

áfrýjunarstigi, hefur verið staðfest af ÍSÍ. Dómstólar þeirra sérsambanda sem taka upp eigið 

dómstólakerfi skulu lúta reglum viðkomandi sérsambands og skulu öll ágreiningsefni innan 

þess sambands rekin fyrir þeim dómstól.  

Samkvæmt 20.2. gr. er dómstóll ÍSÍ fyrsta dómstig í málum sem koma upp innan 

íþróttahreyfingarinnar, nema viðkomandi sérsamband hafi sérstakan dómstól. Dómstóll ÍSÍ er 

þó alltaf fyrsta dómstig í málum er varða brot á lögum ÍSÍ um lyfjamál. Þá kemur fram í 20.3. 

gr. að áfrýjunardómstóll ÍSÍ sé æðsti dómstóll innan íþróttahreyfingarinnar. Í 21. gr. er fjallað 

um vanhæfi og hvenær dómari eða meðdómari er vanhæfur til að fara með mál. Þá þurfa 

dómarar samkvæmt 22. gr. að vera svo á sig komnir andlega og líkamlega að þeir geti gegnt 

embættinu, hafa lokið embættisprófi í lögum og að hafa náð 25 ára aldri. Í 23. gr. segir að 

dómarar dómstóls ÍSÍ skuli vera sex og að einn dómari fari með hvert mál, samanborið við 

áfrýjunardómstól ÍSÍ í 31. og 32. gr. þar sem sex dómarar eiga sæti og eru kosnir af þinginu og 

þrír dómarar fara með hvert mál. 

Um málsmeðferðina fyrir dómstólum ÍSÍ er fjallað í 27. gr. þar sem segir meðal annars 

að dómari ákveði hvort að mál skuli flutt munnlega eða skriflega og að dóminn skuli kveða 

upp innan viku frá því að málflutningi lauk.  

Eins og segir hér að framan er fjallað um valdframsal til sérsambanda sem hafa sitt 

eigið dómstólakerfi í 20.1. gr. Vegna þessa valdframsals til sérsambanda verður að skoða 

dómstóla innan þeirra í framhaldinu. Þar sem KSÍ hefur sinn eigin dómstól og sitt eigið 

stjórnkerfi verður að skoða það kerfi til þess að finna út hvernig fer fyrir málum innan 

knattspyrnunnar. Þá verða dómstólar KKÍ og HSÍ einnig skoðaðir og þeir mátaðir við 

dómstólakerfið innan KSÍ til þess að sjá hvort að þessu sé öðruvísi háttað innan annarra 

íþróttagreina. 
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5.2. Skipan og lög KSÍ 
KSÍ var stofnað 26. mars 1947. Aðdragandinn að stofnun sambandsins var langur og KSÍ átti 

sér forvera sem var Knattspyrnuráð Reykjavíkur. KSÍ er stærsta og öflugasta sérsambandið 

innan ÍSÍ og hefur verið fyrirmynd annarra sambanda hvað varðar uppbyggingu, framþróun og 

fjármál meðal annars.101 Hér verður fjallað um helstu reglur KSÍ er snerta ritgerðarefnið með 

einum eða öðrum hætti. Þar sem KSÍ og ÍSÍ eru undirstaða ritgerðarinnar verður að gera nokkuð 

ítarlega grein fyrir helstu reglum sem koma fram í lögum þessara sambanda. 

Í I. kafla laga Knattspyrnusambands Íslands er fjallað um almenn ákvæði og hlutverk. 

Í 1.1. gr. segir að KSÍ sé samband héraðssambanda og íþróttabandalaga þeirra félaga innan ÍSÍ 

sem iðka og keppa í knattspyrnu. Þá er hlutverk KSÍ nánar skilgreint í 2. gr. og þar segir meðal 

annars að hlutverkið sé að hafa yfirstjórn íslenskra knattspyrnumála og að setja íslenskri 

knattspyrnu lög og reglur og framfylgja þeim. KSÍ er aðili að ÍSÍ, UEFA og FIFA, og þarf KSÍ 

að gæta samræmis við reglur þessara sambanda. 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 3. gr. 

Af þessu leiðir að KSÍ verður að virða alþjóðareglur sem settar eru af UEFA og FIFA. 

KSÍ fer með æðsta vald í knattspyrnumálum á Íslandi og er ætlað að setja lög og reglur og 

framfylgja þeim. Úr því má lesa að allt vald innan knattspyrnu á Íslandi er eingöngu í höndum 

KSÍ, það er að búa til reglur, dæma í málum og framfylgja reglum og eftir atvikum dómum. Í 

því ljósi má velta því upp hvort að þetta myndi ekki ákveðið ójafnvægi á milli aðila að málum 

innan KSÍ.  

 

5.2.1. Aðild að KSÍ 
Í II. kafla laga KSÍ er fjallað um aðild að sambandinu. Samkvæmt 4.1. gr. eru öll félög innan 

ÍSÍ sem iðka og keppa í knattspyrnu aðilar að KSÍ. 5. gr. er um réttindi og skyldur aðildarfélaga. 

Þar segir meðal annars að aðildarfélög hafi rétt til þátttöku á skipulögðum mótum á vegum 

KSÍ. Þá er aðildarfélagi skylt að virða lög, reglugerðir, reglur og ákvarðanir sem settar eru eða 

teknar eru af KSÍ, UEFA eða FIFA. Samkvæmt 5.4. gr. er félagi sem tekur þátt í mótum á 

vegum KSÍ í hvívetna skylt að virða ákvarðanir stjórnar KSÍ, nefnda KSÍ og dómstóla innan 

íþróttahreyfingarinnar. Í 5.11. gr. segir að leikmenn aðildarfélaga skuli vera skráðir félagsmenn 

í samræmi við reglur KSÍ.  

                                                        
101 Víðir Sigurðsson og Sigurður Á. Friðþjófsson, Knattspyrna í heila öld (Knattspyrnusamband Íslands 1997) 8. 
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 Af þessu er ljóst að til þess að fá að taka þátt í knattspyrnu á Íslandi þarf að vera aðili 

að KSÍ og með því að vera aðili að KSÍ er viðkomandi félag sjálfkrafa orðið aðili að ÍSÍ. Til 

þess að vera hlutgengur til iðkunar knattspyrnu þarf því að vera skráður í félag sem er aðili að 

KSÍ. Á þetta reyndi meðal annars í Hrd. 1987 bls. 1263 þar sem að deilt var um hvort að 

einstaklingur væri aðili að sérsambandi. Í þessu máli var kraftlyftingamaður skráður í félag 

sem var aðili að sérsambandi og þurfti því að lúta reglum ÍSÍ um lyfjanotkun. Það var því aðild 

þessa aðila að sérsambandi sem að staðfesti það að hann þyrfti að lúta reglum ÍSÍ um 

lyfjanotkun. Þar sem þessi einstaklingur var sannarlega skráður í félag innan ÍSÍ þurfti hann að 

þola agaviðurlög við því að hafa ekki mætt í lyfjapróf sem hann var boðaður til. Með því að 

verða aðili að KSÍ gangast aðilar við því að virða lög, reglugerðir, reglur og ákvarðanir sem 

settar eru eða eru teknar af KSÍ, UEFA eða FIFA, í hvítvetna .  

 

5.2.2. Skipulag KSÍ 
Málefnum KSÍ stjórna eftirtaldir aðilar: Samkvæmt 7.1. gr. laganna fer knattspyrnuþing með 

æðsta vald í málefnum KSÍ og setur nauðsynleg lög. Stjórn KSÍ fer með æðsta vald í málefnum 

sambandsins á milli knattspyrnuþinga. Fastanefndir KSÍ og sérstakar nefndir, sem nánar er 

fjallað um í VI. kafla laganna, vinna samkvæmt lögum og reglugerðum. Framkvæmdarstjóri 

KSÍ annast svo daglegan rekstur sambandsins og framfylgir reglum stjórnar samkvæmt 19. gr. 

Daglegur rekstur tekur þó ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikils háttar. Slíkar 

ráðstafanir getur framkvæmdarstjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá stjórn. Þá skal 

framkvæmdarstjóri hafa prókúru fyrir sambandið og er hann yfirmaður starfsmanna sem ráðnir 

eru til sambandsins. 

 Um knattspyrnuþingið er fjallað í IV. kafla laganna. Þar segir í 8.1. gr. að þingið skuli 

haldið árlega. Í 9. gr. er farið yfir réttinn til þingsetu samkvæmt 9.1. og 9.2. gr. sitja fulltrúar 

frá aðildarfélögum KSÍ þingið og fulltrúafjöldi aðildarfélaga ákvarðast af þátttöku í 

Íslandsmóti meistaraflokks, reglur um fjölda sæta eru nánar útlistaðar í greininni. Í 9.7. gr. 

kemur fram hverjir eiga rétt til setu og hafa þar málfrelsi og tillögurétt, en það eru stjórnarmenn 

KSÍ, framkvæmdarstjóri KSÍ og einn fulltrúi hvers héraðssambands. Í 9.8. gr. er fjallað um 

hverjir eiga rétt til þingsetu og hafa þar eingöngu málfrelsi. Þar eru taldir upp aðilar í stafliðum 

a.-i., en enginn aðili frá leikmönnum hefur rétt til þingsetu. Í 9.9. gr. er varnagli sleginn þar 

sem stjórn KSÍ getur boðið aðilum þingsetu og veitt heimild til að ávarpa þingið. Dagskrá 

þingsins er í 11. gr. og þar eru meðal verkefna þingsins tillögur um breytingar á lögum og 

reglugerðum og kosningar. Samkvæmt 12.1. gr. er það einfaldur meirihluti atkvæða sem ræður 
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úrslitum mála á þinginu, nema að um lagabreyingar sé að ræða, en þá þarf 2/3 atkvæða 

þingfulltrúa. 

 V. kafli laga KSÍ er um stjórn KSÍ. Samkvæmt 14.1. gr. skal stjórn KSÍ skipuð af tíu 

mönnum að formanni meðtöldum og þremur varamönnum. Níu fulltrúar í stjórn KSÍ eru kjörnir 

af þinginu. Auk kjörinna fulltrúa skal samkvæmt 14.2. gr. formaður hagsmunasamtaka félaga 

í efstu deildum (íslenskum toppfótbolta) einnig sitja í stjórn. Stjórn KSÍ fer með málefni 

sambandsins og skal annast skipulag þess og að starfsemi sé í góðu horfi samkvæmt 17.1. gr. 

Í 17.2. og 17.3. gr. segir að stjórn hafi eftirlit með því að lögum og reglugerðum sé fylgt og 

getur stjórn vísað brotum til aga- og úrskurðarnefndar.  

 VI. kafli fjallar um nefndir KSÍ. Samkvæmt 21.1. gr. skal stjórn KSÍ að loknu þingi 

skipa í fastanefndir, þar á meðal er samninga- og félagaskiptanefnd sem áður hefur verið fjallað 

um. 

 Af þessu er ljóst að framkvæmdarstjóri stjórnar KSÍ í hinum daglega rekstri og stjórnar 

hann þeim sem starfa innan sambandsins. Fastanefndir og sérstakar nefndir sjá um ákveðna 

málaflokka og stýra þeim innan þess ramma sem lög og reglugerðir KSÍ setja þeim. Á milli 

knattspyrnuþinga er það stjórn KSÍ sem fer með æðsta vald í málefnum KSÍ og veitir 

framkvæmdarstjóra til að mynda heimild til ráðstafana sem eru óvenjulegar og mikils háttar. 

Með æðsta vald innan KSÍ fer svo knattspyrnuþingið og þar sitja aðildar frá aðildarfélögunum. 

Af framangreindri umfjöllun er ljóst að leikmenn hafa enga aðkomu að KSÍ.  

 

5.2.3. Dómstólar KSÍ 
Eitt af aðal viðfangsefnum ritgerðarinnar er að varpa ljósi á dómstóla innan 

íþróttahreyfingarinnar, þar á meðal dómstóla KSÍ. Samkvæmt 7.3. gr. laga KSÍ eru dómstigin 

tvö, það er aga- og úrskurðarnefnd KSÍ og áfrýjunardómstóll KSÍ. Um aga- og úrksurðarnefnd 

er fjallað í VII. kafla laganna. Í 31.1 gr. er að finna nánari fyrirmæli um aga- og úrskurðarnefnd 

en samkvæmt greininni skal nefndin skipuð formanni og tveimur varaformönnum sem skulu 

allir vera löglærðir og eru þeir kosnir á knattspyrnuþingi til tveggja ára í senn. Í 31.2. gr. segir 

að nefndin starfi samkvæmt aga- og úrskurðarreglum KSÍ og skuli að minnsta kosti þrír taka 

þátt í ákvörðun nefndarinnar. Þá getur nefndin tekið ákvörðun um viðurlög samkvæmt lögum, 

reglugerðum, aga- og úrskurðarreglum KSÍ gegn aðildarfélögum, forráðamönnum, 

leikmönnum, þjálfurum, starfsmönnum, umboðsmönnum og öðrum þeim sem eru innan 

vébanda aðildarfélaga KSÍ. Um hæfi þeirrra sem situr í nefndinni er farið eftir hæfisreglum 

stjórnsýslulaga samkvæmt 31.4. gr. Nánari reglur er að finna í reglugerð KSÍ um aga- og 

úrskurðarmál sem samþykkt var af stjórn KSÍ þann 10. mars 2016.  
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Í I. kafla reglugerðarinnar eru almenn ákvæði. Í 1. gr. segir að reglugerð sé sett með 

stoð í lögum KSÍ og samkvæmt agareglum FIFA. Þá gildi reglugerðin um öll aga- og 

úrskurðarmál innan vébanda KSÍ nema mál séu sérstaklega falin öðrum úrskurðaraðilum 

samkvæmt lögum og reglugerðum KSÍ, líkt og til dæmis samninga- og félagaskiptanefnd. 2. 

gr. er um markmið en markmið reglugerðarinnar eru að tryggja skýrar og afmarkaðar reglur 

um aga- og úrskurðarmál KSÍ. Einnig er markmiðið að sameina öll mál sem koma upp innan 

KSÍ er varða agamál undir aga- og úrskurðarnefnd. Þá segir í 3.1. gr. að aga- og úrskurðarnefnd 

skuli hafa fullnaðarlögsögu yfir þeim málefnum sem koma upp innan vébanda KSÍ og varða 

lög og reglur þess. Í 3.2. gr. er það staðfest að aga- og úrskurðarnefnd úrskurðar í öllum 

agamálum KSÍ og er jafnframt fyrsta dómstig í öllum kæru- og ágreiningsmálum sem koma 

upp innan knattspyrnuhreyfingarinnar. Hlutverk nefndarinnar er því tvíþætt, annars vegar 

agamál og hins vegar úrskurðaraðili á fyrsta dómstigi. Þá er farið yfir vanhæfisástæður í 4.3. 

gr. Annað sem kemur fram í I. kafla reglugerðar er árrétting á því sem stendur í 31. gr. laga 

KSÍ. 

 Kafli II er um málsmeðferðarreglur. Í 5.1. gr. segir að málsmeðferðarreglur samkvæmt 

reglugerðinni skiptist í agamál (6. gr.) og kærumál (7. gr.). Samkvæmt 5.2. gr. fundar aga- og 

úrskurðarnefnd að jafnaði einu sinni í viku og skulu öll mál tekin fyrir á næsta fundi eftir að 

þau berast. Aðila máls fyrir aga- og úrskurðarnefnd er heimilt að fela umboðsmanni að gæta 

hagsmuna sinna fyrir nefndinni. Telji nefndin að hætta sé á að málstaður einhvers verði fyrir 

tjóni getur formaður hennar tilkynnt slíkt til framkvæmdarstjóra KSÍ sem getur þá skipað aðila 

talsmanni. Í agamálum samkvæmt 6.1.1. gr. úrskurðar nefndin um atriði sem koma fram í 

atvikaskýrslum dómara eða eftirlitsmanna. Í 6.1.2. gr. er sjálfstæð heimild framkvæmdarstjóra 

KSÍ eða nefndarinnar sjálfrar að fara yfir mál sem fram koma vegna knattspyrnuleikja á Íslandi 

og aðrir fjalla ekki um. Í 6.2. gr. kemur fram að leikmaður, þjálfari eða forráðamaður liðs sem 

fær brottvísun, eða sem dómari gerir skriflegar athugasemdir við, hafi heimild til að gera 

skriflega athugasemd við brottvísunina til nefndarinnar. Viðkomandi skal fá afrit gagna og 

koma með sínar athugasemdir strax. Þá segir í 6.4. gr. að nefndin skuli verða við kröfu aðila 

um að málsmeðferð agamála fari eftir reglum um kærumál þegar mál eru alvarlegs eðlis. Í 

kröfu skal koma fram hvort aðili óski eftir að koma á framfæri munnlegum athugasemdum við 

nefndina og skal hún þá verða við því. Í 7. gr. sem er um kærumál og málsmeðferð vegna þeirra 

segir í 7.1. gr. að einstaklingur eða félag sem hafi verið misgert við hafi rétt til að leggja fram 

kæru til nefndarinnar. Í 7.2. gr. kemur fram að kæra til nefndarinnar skuli vera skrifleg og 

undirrituð af aðila máls eða umboðsmanni hans. Kæran skal uppfylla ákveðin formskilyrði sem 

farið er yfir í 7.2.1. til 7.2.9. gr. Mál telst höfðað þegar kæra birtist á skrifstofu KSÍ samkvæmt 
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7.3. gr. Í 7.4. gr. segir að nefndin skuli senda varnaraðila án tafar kæru og fylgigögn ásamt 

áskorun um að halda uppi vörnum í málinu. 7.5 gr. er áhugaverð en þegar öll gögn málsins 

hafa borist nefndinni skal nefndin taka ákvörðun um hvort mál skuli í reynd flutt, þá munnlega 

eða skriflega, hvort taka skuli vitna- eða aðilaskýrslur fyrir nefndinni eða annað það sem taka 

þarf ákvörðun um. Þarna fær nefndin val um það hvort að málið skuli flutt, á hvaða hátt og 

hvort taka eigi skýrslur. Um fresti er fjallað í 8. gr. en þar segir meðal annars að kærur vegna 

kærumála skuli berast innan fimm daga. 

 Í III. kafla reglugerðarinnar er fjallað um úrskurði aga- og úrskurðarnefndar, meðal 

annars efni, birtingu og uppkvaðningu úrskurðar. Þar er tekið fram að úrskurðir skuli kveðnir 

upp svo fljótt sem verða má, leitast skal við að kveða upp úrskurð innan viku og skulu þeir vera 

skriflegir.  

 Í IV. kafla reglugerðarinnar sem er um viðurlög og refsingar koma fram þær heimildir 

sem aga- og úrskurðarnefnd getur í úrskurðarorði meðal annars kveðið á um réttindi og skyldur 

aðila máls. Þær eru til dæmis að úrskurða leik ógildan, áminningu, sektir og fleira.  

 Í V. kafla reglugerðarinnar er fjallað um áfrýjun, bæði til áfrýjunardómstóls KSÍ og ÍSÍ. 

17. gr. fjallar um áfrýjun til áfrýjunardómstóls KSÍ. Í 17.1. gr. segir að heimilt sé að áfrýja til 

áfrýjunardómstóls KSÍ úrskurðum aga- og úrskurðarnefndar í kærumálum. Í 17.2. er sagt að 

almennt verði úrskurðum nefndarinnar í agamálum ekki skotið til áfrýjunardómstóls KSÍ nema 

í ákveðnum undantekningartilvikum sem fjallað er um í 17.2.1 til 17.2.4. Frestur til að áfrýja 

málum eru þrír dagar og áfrýjun frestar réttaráhrifum samkvæmt greinum 17.3. og 17.4. 

Áfrýjun til áfrýjunardómstóls ÍSÍ samkvæmt 18. gr. er heimil í þeim málum er varða 

Ólympíusáttmálann eða túlkun á honum. 19. gr. ber yfirskriftina endanleg niðurstaða, þá segir 

í 19.1. gr. að úrskurður aga- og úrskurðarnefndar KSÍ um ágreiningsefni sem ekki verður skotið 

til áfrýjunardómstóls KSÍ sé endanlegur og bindandi. Þeim úrskurðum verður ekki heldur 

skotið til annarra dómstóla innan íþróttahreyfingarinnar. Jafnframt skuldbinda aðilar sig til að 

skjóta ágreiningi, sem úrskurðað hefur verið um af aga- og úrskurðarnefnd KSÍ, ekki til 

almennra dómstóla.  

Í X. kafla laga KSÍ er fjallað um áfrýjunardómstól KSÍ. Í 36.1. gr. segir að 

áfrýjunardómstóll KSÍ starfi samkvæmt lögum KSÍ og reglugerð um áfrýjunardómstól sem 

nánar verður farið í síðar í kaflanum. Í 37.1. gr. er áréttað að dómstóllinn skuli skipaður þremur 

löglærðum fulltrúum og fimm löglærðum til vara. Samkvæmt 38.1.og 38.2. gr. tekur dómstóllin 

fyrir áfrýjanir vegna úrskurða aga- og úrskurðarnefndar sem ekki eru endanlegir samkvæmt 

reglugerð um aga- og úrskurðarnefnd, sbr. umfjöllun að framan. Þá eru ákvarðanir dómstólsins 
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endanlegar og bindandi fyrir málsaðila. Þó er heimilt að áfrýja til áfrýjunardómstóls ÍSÍ í 

málum sem hafa almennt gildi fyrir íþróttahreyfinguna í heild.  

Í 39.1. og 39.2. gr. er fjallað um lögsögu. Þar segir að aga- og úrskurðarnefnd KSÍ og 

áfrýjunardómstóll KSÍ hafi fullnaðarlögsögu yfir þeim málefnum sem koma upp innan vébanda 

KSÍ. Þá skulu öll ágreiningsmál gagnvart aðildarfélögum KSÍ og þeim sem innan vébanda KSÍ 

eru flutt fyrir aga- og úrskurðarnefnd og áfrýjunardómstól, nema að sérstaklega sé heimilað í 

lögum að reka mál fyrir sérstökum nefndum. Einnig segir að aldrei skuli heimilt að reka 

ágreiningsmál vegna laga- og reglugerða KSÍ fyrir almennum dómstólum. Í 39.3. gr. segir að 

ágreiningsmál aðila innan vébanda KSÍ gagnvart aðila innan vébanda erlends 

knattspyrnusambands skuli fara með samkvæmt reglum FIFA eða UEFA, hafa þau sambönd 

lögsögu í slíkum málum og eru ákvarðanir þeirra endanlegar og bindandi. Hins vegar er hægt 

að skjóta slíkum ákvörðunum til Court of Arbitration for Sport (CAS) en niðurstaða CAS er þá 

endanleg og bindandi fyrir aðila. 

 Í reglugerð um áfrýjunardómstól KSÍ eru nánari reglur um dómstólinn. Í 3.1. gr. sem 

svipar til 39.1. gr. laga KSÍ segir að KSÍ hafi fullnaðarlögsögu yfir þeim málum sem heimilt er 

að áfrýja og koma upp innan KSÍ. Samkvæmt 3.2. gr. getur dómstóllinn tekið ákvörðun um 

viðurlög samkvæmt lögum KSÍ, reglugerð þessari og öðrum reglugerðum KSÍ gagnvart aðila 

sem er innan vébanda KSÍ vegna brota á áðurgreindum reglum. Þá segir í 3.3. gr. að 

áfrýjunardómstóll KSÍ sé æðsti dómstóll innan knattspyrnuhreyfingarinnar. Um skipan og hæfi 

er fjallað í 4. gr. en samkvæmt henni eru dómarar kosnir á knattspyrnuþingi og skulu að minnsta 

kosti þrír dómarar fara með mál. 5. gr. fjallar um eins og áður hefur verið farið yfir að heimilt 

sé að áfrýja til dómstólsins kærumálum, en agamálum megi eingöngu áfrýja að tilteknum 

skilyrðum uppfylltum. Í 6. gr. er fjallað um áfrýjun til áfrýjunardómstóls ÍSÍ en heimilt er að 

áfrýja þangað málum er varða Ólympíusáttmálann eins og áður segir. Áfrýjunardómstóll ÍSÍ 

ákveður í þessum tilvikum hvort kæruatriði séu þess eðlis að hann eigi að fjalla um þau, en ef 

ekki er málinu endanlega lokið. Þá skuldbinda aðilar sig til þess að skjóta ágreiningi ekki til 

almennra dómstóla samkvæmt 7. gr. Um málsmeðferðarreglur er fjallað í 8. gr. og fylgir það í 

megindráttum sömu reglum og koma fram í reglugerð um aga- og úrskurðarnefnd. Þó er tekið 

fram í 8.2. gr. að ný gögn skuli ekki vera lögð fram fyrir áfrýjunardómstólinn og vitna- og 

aðilaskýrslur skulu ekki fara fram. Dómstóllinn getur þó ákveðið að víkja þessum reglum til 

hliðar þegar sérstaklega stendur á. Samkvæmt 9.1. gr. skal kveða upp dóm innan viku frá 

dómsupptöku.   

Dómarar í báða dómstóla innan KSÍ eru kosnir á knattpyrnuþingi og er dómstólum KSÍ 

ætlað að vera aðskildir frá KSÍ. Eins og sést á framangreindri umfjöllun sér KSÍ um að setja 
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reglur um dómstólana, skipa dómara á knattspyrnuþingi og ræður málsmeðferðarreglum. 

Dómstólar KSÍ eru því ekki aðskildir KSÍ að þessu leyti. Nánar verður farið yfir mögulegar 

úrbætur á dómstólakerfi KSÍ síðar. Þá er einnig ljóst eftir skoðun á dómstólum KSÍ að ekki er 

heimilt samkvæmt reglum KSÍ að fara með mál sem upp koma innan knattspyrnunnar fyrir 

almenna dómstóla. 

 

5.3. Dómstólar KKÍ og HSÍ 
Innan KKÍ og HSÍ eru í gildi svipaðar reglur en þó ekki að öllu leyti sambærilegar. Hér verður 

aðallega athugað hvort að mögulegt sé að fara með mál sem upp koma innan KKÍ og HSÍ fyrir 

almenna dómstóla á Íslandi. Í 1. mgr. 19. gr. laga KKÍ kemur fram að dómstólar KKÍ hafi 

fullnaðarlögsögu yfir þeim málefnum sem koma upp innan vébanda KKÍ sem varða lög og 

reglugerðir KKÍ. Þá er tekið fram í 2. mgr. 19. gr. að aldrei sé heimilt að reka ágreiningsmál 

fyrir almennum dómstólum. Þá er í 3. mgr. 19. gr. tekið fram að sé ágreiningur gagnvart aðila 

innan vébanda erlends körfuknattleikssambands skuli fara að reglum FIBA, Alþjóða 

körfuknattleikssambandsins og ákvörðunum þeirra er síðar hægt að skjóta til CAS. Reglur KKÍ 

eru því sambærilegar þeim reglum sem fram koma hjá KSÍ þar sem ágreiningur sem upp kemur 

innan KKÍ er leystur innan sambandsins. 

 Ólíkt KSÍ og KKÍ leggur HSÍ ekki bann við því að farið sé með ágreiningsmál fyrir 

almenna dómstóla. Í 31. gr. laga HSÍ kemur fram að ágreiningsmál er varða handknattleik skuli 

öll vera rekin fyrir dómstólum HSÍ, en hins vegar fylgir ekki ákvæði líkt og hjá KSÍ og KKÍ 

að aldrei sé heimilt að reka ágreiningsmál fyrir almennum dómstólum. Þrátt fyrir það er 

orðalagið á þá leið að mál skuli rekið fyrir dómstólum HSÍ en ekki er lagt bann við því að fara 

með málið fyrir almenna dómstóla. Úr þessu má lesa að HSÍ vilji reyna að leysa mál innan 

hreyfingarinnar án þess að banna aðilum að fara fyrir almenna dómstóla, og því ljóst að sé vilji 

aðila á þá leið að fara fyrir almenna dómstóla með ágreining er það möguleiki hjá HSÍ.  

 

5.4. Framkvæmd ágreiningsmála í Danmörku 
Í Danmörku er málum háttað á annan hátt en á Íslandi. Í reglum Knattspyrnusambands 

Danmerkur (DBU) um úrlausn ágreiningsmála er annars vegar gerðardómskerfi sem fjallar um 

agamál og hins vegar annað kerfi sem tekur til skoðunar mál er varða samningsatriði og önnur 

ágreiningsmál milli leikmanna og félaga. Skylda er fyrir aðila að leita til gerðardómstóls 

varðandi ágreiningsefni í öllum öðrum málum en þeim er varða ágreining vegna 

staðalsamnings DBU. Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. staðalsamnings DBU er leikmanni og félagi 

heimilt að leita til almennra dómstóla og gerðardómstóls vegna ágreinins sem verður til vegna 
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samnings þeirra á milli. Þá segir í 2. mgr. sömu greinar að hægt sé að leita með öll 

ágreiningsmál til FIFA og þaðan sé hægt að áfrýja til CAS.102  

 Af þessu má sjá að í Danmörku er möguleiki á því að fara fyrir almenna dómstóla með 

ágreining sem leiðir af samningi milli leikmanns og félaga. Það er því val um að leita til 

almennra dómstóla eða fyrir sérstaka gerðardómstóla sem settir eru upp í tilefni ágreinings. Ef 

að þetta val væri ekki fyrir hendi og úr ágreiningi þyrfti að leysa fyrir gerðardómi þyrfti að 

skoða hvort að gerðardómsákvæðið uppfylli skilyrði sem nauðsynleg eru til þess að heimilt sé 

að semja sig undan lögsögu almennra dómstóla.103 

 Það er ljóst að leiðin sem Danmörk fetar er ekki sú sama og er hér á landi. Innan ÍSÍ og 

KSÍ er ekki heimild til þess að fara með mál fyrir almenna dómstóla eins og farið hefur verið 

yfir. Þvert á móti er ákvæði á þá leið að ágreiningsefni séu undanskilin almennum dómstólum 

og að úr málum þurfi að leysa innan íþróttahreyfingarinnar. Hins vegar er það tekið fram í 

reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga í 23.1.4. gr. að hvor 

aðili um sig geti farið fram á að ágreiningurinn verði lagður í gerð. Þetta kemur einnig fram í 

3.c. gr. staðalsamnings KSÍ. Það er því möguleiki að leggja ágreining í gerð en ekki fyrir 

almenna dómstóla. 

 

5.5. Framkvæmd ágreiningsmála á Englandi 
Til þess að skoða hvernig þessum málum er háttað á Englandi er vert að skoða mál Fulham.104 

Fulham hélt því fram að þáverandi formaður ensku úrvalsdeildarinnar hafi aðstoðað keppinaut 

við að semja við leikmann sem Fulham vildi semja við. Fulham krafðist þess að hann yrði 

fjarlægður úr embætti sínu sem formaður. 

Samkvæmt reglum ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnuskal allur ágreiningur sem 

kemur upp vegna regla úrvalsdeildarinnar vera leystur fyrir gerðardómi. Sú niðurstaða er þá 

endanleg og bindandi. Sambærilegar reglur er að finna í lögum Knattspyrnusambands Englands 

(e. Football Association, hér eftir skammstafað „FA“). Bæði formaðurinn og enska 

úrvalsdeildin töldu að eina leiðin til þess að úrskurða um mál er varðaði reglur 

úrvalsdeildarinnar væri að fara með það fyrir gerðardóm.  

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að Fulham hafi ekki átt rétt á því að leita fyrir 

almenna dómstóla með ágreining sem þennan þar sem að aðilarnir væru með aðild sinni að 

ensku úrvalsdeildinni með samning þess efnis að leita eingöngu fyrir gerðardóm með 

                                                        
102 Jens Evald og Lars Halgreen, Sports Law in Denmark (2 edition, Wolters Kluwer Law & Business 2014) 79. 
103 Tanja Tómasdóttir, „Samspil íþrótta og lögfræði“ [2013] Úlfljótur 503. 
104 Fulham Football Club (1987) Ltd v Sir David Richards and The Football Association Premier League (2010). 
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ágreininga sem rísa kynnu innan samningssambandsins. Sú niðurstaða var að því gefnu að um 

ágreininginn væri fjallað í reglum ensku úrvalsdeildarinnar, þriðji aðili væri ekki bundinn af 

niðurstöðunni og að valdsvið dómstólsins nái yfir ágreininginn (til dæmis ekki verið að dæma 

til fangelsisvistar). Dómstóllinn komst því að þeirri niðurstöðu að aðild að ensku 

úrvalsdeildinni væri þess efnis að eingöngu mætti leysa úr ágreiningum fyrir gerðardómi ef að 

áðurgreind skilyrði eru uppfyllt. 105 

Af þessu er ljóst að reglurnar á Englandi eru öðruvísi en þær eru á Íslandi þar sem að 

ekki er skylda á Íslandi að fara fyrir gerðardóm með ágreining sem kemur upp innan 

íþróttahreyfingarinnar. Á Englandi er eins og á Íslandi reynt eftir fremsta megni að klára innan 

íþróttahreyfingarinnar þann ágreining sem rís innan hennar.  

Þó má vísa í mál John Terry þar sem honum var gefið að sök að hafa verið með 

kynþáttaníð gagnvart öðrum leikmanni inni á knattspyrnuvelli. Almennur dómstóll komst að 

þeirri niðurstöðu að það væri vafi á því hvort að hann hafi látið þau orð falla sem honum var 

gefið að sök og komst því dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að Terry væri ekki sekur. Hins 

vegar komst nefnd FA að þeirri niðurstöðu að Terry væri sekur og dæmdi hann í leikbann auk 

sektar þar sem að dæmt var eftir líkum. Þar sem að kynþáttaníð getur verið bæði brot á samningi 

við íþróttafélag og refsivert brot gagnvart landslögum er bæði hægt að leita leiða innan 

íþróttahreyfingarinnar og til almennra dómstóla. Þó geta aðilar komist hvor að sinni 

niðurstöðunni og er það oft uppi á teningnum í Bretlandi þar sem aðilarnir líta ekki til fordæma 

frá hinum úrskurðaraðilanum ásamt því að sönnunarkröfur eru mismunandi á milli þessara 

aðila.106   

                                                        
105 James (n. 39) 34. 
106 Andrew Louw, „International Sports Law Journal“ [2012] Asser Press 63 
<http://link.springer.com/10.1007/978-90-6704-873-6> skoðað 23. mars 2020. 
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6. Gerðardómur á Íslandi 
Mögulega geta dómstólar innan íþróttahreyfingarinnar talist vera gerðardómar. Til þess að 

hægt sé að skera úr um það verður að fjalla sérstaklega um gerðardóma. Því verður 

lagaumhverfi gerðardóma á Íslandi skoðað með almennum hætti með það að leiðarljósi hvort 

að möguleiki sé að stofna sérstakan íþróttagerðardóm á Íslandi. Um gerðardóma gilda á Íslandi 

lög um samningsbundna gerðardóma. Lögin tóku gildi þann 1. janúar 1990. Þeim var síðar 

breytt með lögum nr. 16/2002 sem tóku gildi 3. apríl 2002, en breytingin var gerð samhliða 

fullgildingu Íslands á New York sáttmálanum. Sáttmálinn sem upphaflega var skrifað undir 10. 

júní 1958 í New York fjallar um viðurkenningu og fullnustu erlendra gerðardómsúrlausna.107  

Í frumvarpi því er varð að lögum um samningsbundna gerðadóma var stuðst við norsk, 

dönsk og sænsk gerðardómslög. Einnig voru til hliðsjónar UNCITRAL lög um alþjóðlega 

gerðardóma sem samþykkt voru af nefnd Sameinuðu þjóðanna um alþjóðleg viðskiptalög.108 

Áður en lög um samningsbundna gerðardóma urðu að veruleika var ekkert heildstætt regluverk 

sem náði utan um þessa tegund dóma. Með lögunum féll úr gildi 1. gr. 6. kap 1. bókar norsku 

laga Kristjáns V. sem innihéldu eina gildandi lagaákvæðið um samningsbundna gerðardóma.109 

Að framangreindu athuguðu má álykta á þann veg að það hafi verið kominn tími á 

endurskoðun laganna. Tilgangur hinna nýju laga var að lögfesta ákveðin atriði sem ekki voru 

lögákveðin fyrir og með því eyða réttaróvissu sem ríkti í sumum málum.110 Þrátt fyrir að Ísland 

hafi ekki haft heildstæða löggjöf í kringum gerðardóma var gerðarmeðferð beitt hér á landi 

fyrir gildistöku laganna. Slík mál voru þó oft erfið með tilliti til hæfis og skipunar gerðarmanna 

sem þá voru ekki lögákveðin atriði.111 Þeirri óvissu var reynt að eyða með setningu 

gerðardómslaganna. 

 

                                                        
107 Garðar Víðir Gunnarsson, „Alþjóðlegur gerðardómsréttur: Um framkvæmd fullnustu erlendra 
gerðardómsúrlausna á Íslandi og möguleika dómþola til þess að taka til varna samkvæmt 5. gr. New York 
sáttmálans“ 12 <https://lock.ru.is/library/TL/Logretta_2011_3-Althjodlegur-gerdardomsrettur.pdf> skoðað 17. 
febrúar 2020. 
108 Alþt. 1988-1989. A-deild, þskj. 619 – 342. mál. 
109 Valtýr Sigurðsson, „Um samningsbundna gerðardóma“ [1990] Tímarit lögfræðinga 28 
<http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000582883> skoðað 13. febrúar 2020. 
110 Stefán Már Stefánsson, „Um samningsbundna gerðardóma“ [1990] Tímarit lögfræðinga 39 
<http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000575717> skoðað 17. febrúar 2020. 
111 Valtýr Sigurðsson (n. 109) 29. 
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6.1. Af hverju að fara fyrir gerðardóm? 
Í heiminum innihalda um það bil 80% alþjóðlegra viskiptasamninga gerðardómsákvæði, það 

er að leysa eigi úr ágreiningi fyrir gerðardómi komi ágreiningur upp.112 Tiltölulega lítið hefur 

verið rætt og ritað á íslensku um gerðardómsrétt, mögulega er ástæðan sú að íslenskir aðilar 

hafa ekki mikið nýtt sér þessa leið við úrlausn ágreiningsmála.113 

 Meginreglan er sú að niðurstaða gerðardóms sé endanleg fyrir það tiltekna sakarefni. 

Fyrir því eru tvenns konar rök, í fyrsta lagi vegna samningsfrelsis aðila. Aðilar geta samið um 

að mál skuli tekið upp fyrir gerðardómi. Með því að leggja málið í gerð eru aðilar búnir að 

undanskilja ágreiningsefnið frá dómstólum og verða aðilar því að hlíta niðurstöðu gerðardóms 

í málinu. Í öðru lagi eru rökin þau að ef auðvelt er að ógilda gerðardóm ýti það undir málaferli 

þess efnis að ógildingar sé krafist. Þá væri markmiðið farið út um þúfur, þ.e. að niðurstaðan sé 

endanleg og að ekki sé hægt að fá niðurstöðuna endurskoðaða nema að um galla sé að ræða.114 

 Að leggja ágreining í gerð er valkostur sem hægt er að nýta sér til þess að fara ekki hina 

hefðbundnu leið fyrir dómstólana. Þetta kann að létta á dómstólunum.115 Þá er gerðarmeðferðin 

mun fljótlegri en leiðin fyrir almenna dómstóla. Einnig getur sú staðreynd að hægt sé að velja 

menn í gerðardóm verið ástæðan fyrir því að ágreiningur er leystur fyrir gerðardómi og fyrir 

þeim aðilum sem þekkja sakarefnið betur en hinir almennu dómstólar, líkt og hugmyndin er 

varðandi dómstóla innan íþróttahreyfingarinnar. Málsmeðferðin er ekki opinber og því geta 

aðilar sett það fyrir sig við val á því að fara fyrir gerðardóm, það er að aðilar vilji ekki að 

ágreiningurinn verði opinber eins og tilfellið væri ef aðilar færu fyrir almennan dómstól. Þá 

geta aðilar valið sér sjálfir mikilvæga þætti, til dæmis hvar gerðardómurinn hefur sæti og hvaða 

lögum skal fylgja. Þetta getur talist mjög mikilvægt í alþjóðlegum verslunarviðskiptum. 

Ókostir gerðarmeðferðar eru þeir að kostnaðurinn við gerð getur verið mikill og réttaröryggi 

getur verið skert með þeim hætti að ekki er möguleiki á því að áfrýja gerðardómi.116 

 Í grein frá Sveini Snorrasyni sem birtist í Tímariti Lögfræðinga árið 1987, og er 

hugleiðing hans um gerðardóma, segir: 

Sálrænar og tilfinningalegar ástæður ráða því oft, að menn semja um 
gerðardómsúrlausn. Ef leggja á ágreining til úrlausnar fyrir almennum dóm- 
stóli, verður að stefna öðrum aðilanum til þess að þola dóm. Þar með eru 
aðilarnir orðnir opinberir andstæðingar, þótt þeir hafi áður verið sammála um, 

                                                        
112 Andrew Tweeddale, Arbitration of Commercial Disputes: International and English Law and Practice 
(University Press 2007) 39–40. 
113 Garðar Víðir Gunnarsson (n. 107) 11. 
114 Stefán Már Stefánsson (n. 110) 44. 
115 Valtýr Sigurðsson (n. 109) 29. 
116 sama heimild. 
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að óhjákvæmilegt væri að fá skorið úr ágreiningnum. Slíkur málareksur vill oft 
leiða til vinslita eða slita á annars góðu viðskiptasambandi. Gerðardómurinn er 
hins vegar staðfesting á samningsvilja og þar með vilja til þess að leysa deilumál 
á þennan samningsbundna hátt.117 
 

 Þessi stutta hugleiðing Sveins er góð að mörgu leyti en hins vegar ber hún þess merki 

að langt er um liðið síðan hún var samin. Það getur enn verið ástæðan að aðilar vilji leysa á 

eins friðsaman máta og hægt er úr deilumálum. Það eru aukinheldur áðurgreindir jákvæðir 

þættir sem verða þess valdar að aðilar kjósa að leggja mál í gerð í dag eins og umfjöllunin að 

framan ber með sér. 

 Þá voru nýmæli í hinum nýju gerðardómslögum í 13. gr. að gerðardómur eða sátt fyrir 

gerðardómi væri aðfararhæf. Var það talin mikil réttarbót og færði það gerðardómum aukið 

vægi, og var ætlað til þess að aðilar myndu í auknum mæli leita fyrir gerðardóma með 

ágreining. Áður en gerðardómslögin tóku gildi þurfti að höfða sérstakt bæjarþingsmál þar sem 

krafist var aðfararhæfis ef að aðili sem tapaði fyrir gerðardómi neitaði að hlíta gerðardómi. Nú 

er hægt að krefjast aðfarar á grundvelli gerðardóms.118 Ekki er eingöngu um peningagreiðslur 

að ræða sem eru aðfararhæfar, heldur eru aðrar kröfur einnig færar til aðfarar með sama hætti 

og ef um peningagreiðslu væri að ræða.119 

 

6.2. Ógildingarástæður gerðardóma  
Samkvæmt 12. gr. gdl. má ógilda gerðardóm að nokkru leyti eða öllu með málsókn í héraði. 

Með þessum hætti er hægt að taka gerðardómsmál fyrir almenna dómstóla. Nánar er farið yfir 

ógildingarástæður í stafliðum 1. - 6. í 1. mgr. 12. gr. gdl. og mun umfjöllunin taka mið af þeim 

liðum um hvenær má ógilda gerðardóm. Í stafliðum 1. - 5. er fjallað um formsástæður og í 6. 

lið er fjallað um efnisástæður. 

Samkvæmt 1. mgr. 12. gr. gdl. er um ógildingarástæðu að ræða í fyrsta lagi ef 

gerðarsamningurinn var ógildur, til dæmis ef að hann komst á vegna svika eða nauðungar. 

Einnig getur verið að hann uppfylli ekki kröfur sem 3. gr. gdl. gerir um form.  

Í öðru lagi ef gerðarmenn voru vanhæfir. Í 6. gr. gdl. er fjallað um almennt og sérstakt 

hæfi gerðarmanna. Einnig getur komið sérstaklega fram í samningi milli aðila að gerðarmenn 

þurfi að uppylla einhverjar ákveðnar menntunarkröfur til þess að sitja í gerðardómi.  

                                                        
117 Sveinn Snorrason, „Hugleiðing um gerðardóma“ [1987] Tímarit lögfræðinga 225 
<http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000578256> skoðað 17. febrúar 2020. 
118 Stefán Már Stefánsson (n. 110) 47. 
119 sama heimild 48. 
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Í þriðja lagi ef að málsmeðferð var áfátt í verulegum atriðum, um þetta er fjallað í 7. gr. 

gdl. Til þess að hægt sé að bera þetta fyrir sig þurfaveruleg atriði að vera brotin, svo sem 

jafnræðisregla eða slíkt. Smávægileg brot eru ekki talin næg ástæða fyrir ógildingu.  

Í fjórða lagi ef að gerðarmenn fara út fyrir valdsvið sitt, þetta ákvæði afmarkast að 

mestu leyti af gerðarsamningnum og gdl. og gerðarmenn verða að vinna innan þess ramma sem 

samningurinn og lögin búa til.  

Í fimmta lagi ef að gerðardómur er ekki í lögmætu formi sem fjallað er um í 8. gr. þar 

sem segir að gerðardómur skuli verið skriflegur, skýr, rökstuddur í meginatriðum og 

undirritaður af þeim gerðarmönnum sem að dómi standa. Sé þetta ekki uppfyllt er 

samningurinn ógildanlegur.120  

Í sjötta lagi er ef gerðardómur er bersýnilega reistur á ólögmætum sjónarmiðum eða fer 

í bága við allsherjarreglu. 6. tl. er frábrugðinn hinum fimm þar sem að hér er möguleiki á 

efnislegri endurskoðun. Það er ekki nægilegt til ógildingar að gerðarmenn hafi beitt lögum 

ranglega eða gengið út frá ósönnuðum atvikum eða dragi rangar ályktanir. Lykilorðið er 

bersýnilegt, til þess að hægt sé að ógilda á grundvelli 6. tl. verður að vera um bersýnileg mistök 

að ræða. Þessi heimild er almennt túlkuð þröngt og þarf mikið að koma til svo að hægt sé að 

ógilda gerðardóm á þessum grundvelli.121  

 

6.3. Hvers konar dómstólar eru íþróttadómstólar á Íslandi? 
Eftir að hafa skoðað dómstóla innan íþróttahreyfingarinnar má sjá að þeir eru mjög svipaðir 

innbyrðis. Þegar þeir eru skoðaðir verður að athuga hvers konar dómstólar þetta eru, er um 

gerðardóma að ræða eða geta þetta talist dómstólar í skilningi 2. gr. stjskr.? 

 Samkvæmt 2. gr. stjskr. eru dómstólar ein grein í þrískiptu ríkisvaldi og fara þeir með 

dómsvald. Í 59. gr. stjskr. kemur fram að skipan dómsvaldsins verði ekki ákveðin nema með 

lögum. Í 61. gr. stjskr. segir einnig að dómendur skuli eingöngu fara eftir lögum í 

embættisverkum sínum. Af þessum reglum stjórnarskrárinnar má álykta sem svo að dómstólar 

séu ríkisstofnanir sem mælt er fyrir í lögum og fari með dómsvald. Í tilfelli áðurgreindra 

íþróttadómstóla virðast sumir þeirra vera dómstólar að nafninu til, til dæmis áfrýjunardómstóll 

KSÍ. Frá lögfræðilegu sjónarhorni getur nafnið ekki ráðið hvort um dómstól sé að ræða. Þá er 

það viðurkennt að félagasamtök geti starfrækt stofnanir til þess að leysa úr ágreiningi á milli 

                                                        
120 sama heimild 45–46. 
121 sama heimild 46. 
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félagsmanna.122 Þetta þarf þó ekki að þýða að um dómstól í skilningi 2. gr. stjskr. sé að ræða 

og í raun þýðir framangreint að ekki sé um dómstól í skilningi 2. gr. stjskr. að ræða. 

 Íþróttadómstólar hafa einkenni gerðardóma. Með því að taka þátt í íþróttum á vegum 

KSÍ til dæmis samþykkir aðili að fara ekki með mál fyrir almenna dómstóla. Í 2. mgr. 1. gr. 

gdl. segir að aðilar geti með samningi ákveðið að leggja ágreining í gerð. Með staðalsamnigi 

KSÍ er verið að semja sig frá dómstólum, en þó á annan hátt en gert er þegar um 

gerðardómssamning eða gerðardómsákvæði er að ræða. Þá kemur hvergi fram að dómar innan 

íþróttahreyfingarinnar á Íslandi séu aðfararhæfir eins og tekið er fram í 13. gr. gdl. Einnig er 

tekið fram í 3. gr. c-lið í staðalsamningi KSÍ að hvor aðili um sig geti farið fram á að ágreiningur 

verði lagður í gerð. Þetta rennir stoðum undir að úrskurðaraðilar innan íþróttahreyfingarinnar 

á Íslandi séu ekki gerðardómar.  

Hæstiréttur Englands hefur myndað reglu til þess að hafa að leiðarljósi þegar skoðað er 

hvort að málsmeðferð sé eins og fyrir gerðardómi eða hvort um úrskurð sé að ræða. Þetta var í 

máli England and Wales Cricket Board v Kaneria (2013), reglurnar eru eftirfarandi: 

1. Fengu aðilar almennilegt tækifæri til þess að fara með mál sitt? 

2. Upplýstu úrskurðaraðilar um öll samskipti sín við annan aðilann? 

3. Voru til staðar viðeigandi og rétt viðbrögð við afhendingu og móttöku 

sönnunargagna? 

4. Var gert ráð fyrir því að ákvörðun úrskurðaraðilans væri bindandi? 

5. Var ferlið á milli þeirra einstaklinga, sem efnisleg réttindi eiga að vera ákvörðuð 

af úrskurðaraðila? 

6. Var ljóst að úrskurðaraðilinn væri gerðardómur? 

7. Voru úrskurðaraðilar valdir af aðilinum eða með aðferð sem aðilarnir voru 

sammála um? 

8. Var hægt að búast við því að málsmeðferðin færi fram á sanngjarnan og 

óhlutdrægan hátt? 

9. Var ákvörðun úrskurðaraðilans ætlað að vera aðfararhæf samkvæmt lögum? 

10. Var deilan mótuð þegar úrskurðaraðilinn var skipaður? 

Til þess að um gerðardóm sé að ræða samkvæmt enskum rétti verða þessi 10 skilyrði 

að vera uppfyllt.123 Úrskurðaraðilar innan íþróttahreyfingarinnar á Íslandi uppfylla til dæmis 

ekki skilyrði 6, 7, 9 og 10, en eitt af markmiðum ritgerðarinnar er að svara hvort að skilyrði nr. 

                                                        
122 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir (n. 8) 34. 
123 James (n. 39) 86. 
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6 sé uppfyllt. Þetta rennir enn frekari stoðum undir það að þeir úrskurðaraðilar sem eru hér á 

landi innan íþróttahreyfingarinnar séu ekki gerðardómar. 

Af framangreindu athuguðu er ljóst að íþróttadómstólar eru ekki dómstólar í skilningi 

2. gr. stjskr. né gerðardómar í skilninigi gdl. Þó eru íþróttadómstólar nær því að vera 

gerðardómar en hitt. Íþróttadómstólar á Íslandi eiga sér ekki hugtak annað en að vera 

félagsdómstóll félagasamtaka sem úrskurðar í málum félagsmanna. 

 Ágreiningur hefur verið um það um hvað íþróttadómstólar eða félagsdómstólar geta 

dæmt og hvað er leyfilegt að fara með fyrir almenna dómstóla. Í máli nr. 2/2020 fyrir dómstól 

ÍSÍ reyndi á hvort að dómstóll ÍSÍ gæti viðurkennd fjárkröfu á hendur aðila innan ÍSÍ. 

Sérsambandið sem á við í málinu er Blaksamband Íslands. Málsatvik í mjög einfölduðu máli 

voru þau að íþróttafélag hélt því fram að leikmaður væri í skuld við sig og ætti því ekki að fá 

félagaskipti í annað félag. Taldi íþróttafélagið sig eiga kröfu á leikmanninn. Dómstóll ÍSÍ segir 

þetta um kröfuna: 

Dómstóll ÍSÍ er ekki vettvangur til að taka með sama hætti og hjá almennum 
dómstólum á því, hvort aðili eigi tiltekna fjárkröfu á hendur öðrum aðila, nema 
fyrir liggi að aðilar hafi samþykkt að vísa slíkum ágreiningi þangað og að 
dómstóllinn hafi til þess skýra heimild. Þannig segir í grein 20.1 í lögum ÍSÍ að 
dómstólar ÍSÍ hafi fullnaðarlögsögu yfir þeim málefnum sem koma upp innan 
íþróttahreyfingarinnar og sem varða lög og reglur Íþrótta- og Ólympíusambands 
Íslands, sérsambanda, héraðssambanda, íþróttabandalaga, aðildarfélaga eða 
einstakra iðkenda eftir því sem við á. Í grein 35 segir að undir dómstóla ÍSÍ heyri 
öll brot á lögum ÍSÍ, sérsambanda, héraðssambanda/íþróttabandalaga og félaga 
samkvæmt þeim lögum og reglum er um það gilda og auk þess þar tilgreind brot 
gegn móta- og leikreglum, brot gegn íþróttasamtökum, brot gegn 
áhugamannareglum sérsambanda ÍSÍ, brot út á við, sem valda 
íþróttahreyfingunni álitshnekki og brot gegn reglum ÍSÍ um keppnisferðir. Þá er 
í grein 36 í lögum ÍSÍ rakið að dómstólar ÍSÍ geti auk efnisniðurstöðu m.a. 
kveðið á um réttindi og skyldur til aðila málsins, s.s. dæmt mót og leiki ógilda, 
látið endurtaka þau eða jafnvel dæmt um úrslit leikja, ákvarðað dagsektir og 
sektir og loks málskostnað.  
Það er mat dómsins, að Dómstóll ÍSÍ hafi ekki til þess heimild, til að verða við 
þeirri kröfu kæranda, að „krafa að upphæð 718.386 á hendur leikmanni verði 
viðurkennd...“. Verður þeirri kröfu því vísað frá dómi, enda heyri hún undir 
almenna dómstóla. (áherslubr. höf.) 
 

Í dómnum segir að krafa sem þessi eigi undir almenna dómstóla og að það sé ekki heimild í 

lögum ÍSÍ til þess að dæma slíka kröfu. Heimild dómstóls ÍSÍ til þess að dæma um slíka kröfu 

er sambærileg þeirri heimild sem úrskurðaraðilar innan KSÍ hafa, sem sagt sú heimild er ekki 

til staðar. Slík krafa þyrfti því að fara fyrir almenna dómstóla eða gerðardóm.  

 Af þessu er ljóst að sum mál er hægt að leysa fyrir íþróttadómstólum, en önnur verður 

að leysa með öðrum leiðum. Það fer því eftir ágreiningsefninu sem undir er hvort að hægt sé 
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að leysa úr því og hvort að yfir höfðu sé heimild til þess að leysa úr því eins og til dæmis 

fjárkröfur eins og í áðurgreindu máli. Í þessu samhengi má einnig skoða Hrd. 1940, bls. 352 

þar sem aðili leitaði til dómstóla vegna ærumeiðinga gegn honum og var hann ekki talinn svo 

bundinn af félagslögum að hann gæti ekki leitað til almennra dómstóla vegna ærumeiðinga. 

Það verður að skoða hvert mál með tilliti til þess sakarefnis sem undir er hverju sinni þegar 

skoðað er hvort hægt sé að leita til almennra dómstóla eða hvort að úr málinu eigi að leysa 

innan hreyfingarinnar. Fyrirkomulag dómstóls ÍSÍ og KSÍ er því ekki ósvipað fyrirkomulagi 

CAS fyrir árið 1994 sem nánar er farið yfir síðar.  

Í gagnrýni á dóm gegn John Terry sem áður hefur verið reifaður, kemur fram í reglum 

knattspyrnusambands Englands að ákveðin nefnd úrskurði um mál og niðurstaða nefndarinnar 

sé endanleg og bindandi. Þessi nefnd svipar mjög til samninga- og félagskiptanefndar KSÍ. 

Slíkar nefndir hafa verið taldar standast 6. gr. MSE er varðar sjálfstæði dómstóla ef að nefndin 

uppfyllir kröfur greinarinnar um dómstól eða að hægt sé að áfrýja máli til dómstóls sem stendst 

6. gr. MSE. Hvorki í máli Terry né í málum sem fara fyrir samninga- og félagaskiptanefnd KSÍ 

er það möguleiki. Því verður að telja að það sé vafi á því að slíkar nefndir uppfylli áðurgreind 

skilyrði sem koma fram í 6. gr. MSE. Af þeirri ástæðu ættu leikmenn í þessum tilfellum að geta 

áfrýjað til almennra dómstóla eða annarra dómstóla innan íþróttahreyfingarinnar óski þeir þess, 

en annað gæti talist vera brot á 6. gr. MSE.124 Annar möguleiki er að búa til íþróttagerðardóm 

á Íslandi sem nánar er farið yfir síðar. 

 

6.4. Er Íþróttagerðardómur möguleiki á Íslandi? 
Það er virðist vera orðið algengt að leikmenn í efstu deildum hjá bæði körlum og konum fái 

greitt fyrir að stunda sína íþrótt. Af þeirri ástæðu má færa rök fyrir því að ýmsar deilur ættu að 

fara fyrir íþróttagerðardóm væri hann til staðar.125 Til dæmis vegna þess að úrskurðir dómstóla 

innan íþróttahreyfingarinnar eru ekki aðfararhæfir en gerðardómar eru almennt taldir vera 

aðfararhæfir nema annað sé ákveðið í samningi samkvæmt 13. gr. gdl. Eftir samtöl höfundar 

við nokkra leikmenn úr efstu deild í knattspyrnu, sem ekki vilja láta nafns síns getið, er ljóst 

að þeir leikmenn sem eru í þeirri stöðu að eiga inni laun vita ekki hvert þeir geta leitað.126 

Íþróttagerðardómur gæti eytt þessari óvissu leikmanna sem eiga mögulega inni laun hjá 

félögum. 

                                                        
124 Louw (n. 106) 63–64. 
125 Björgvin Halldór Björnsson, „Gerðardómur Alþjóða körfuknattleikssambandsins“ (2015) 21 ((3)) 
Lögmannablaðið. 32, 33. 
126 Munnleg heimild. 
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 ÍSÍ gæti komið íþróttagerðardómi á fót til þess að leysa úr deilum á milli liða, 

umboðsmanna, þjálfara og leikmanna um fjárhagslega hagsmuni. Þessi nýji 

íþróttagerðardómur þyrfti því að vera eins og CAS eftir að honum var breytt en um þær 

breytingar verður nánar fjallað síðar. Þessar breytingar á CAS voru í stuttu máli á þann veg að 

þörf var á því að rjúfa tengsl á milli CAS og ígildi ÍSÍ fyrir íslenskan gerðardóm. 

Gerðardómurinn yrði því sjálfstæður en viðurkenndur af ÍSÍ og nyti vinnuframlags starfsmanna 

þess. Að öðru leyti þyrfti dómurinn að vera sjálfstæður og óháður ÍSÍ til þess að geta virkað 

sem skyldi. Dómurinn hefði lögsögu í þeim íþróttagreinum sem stundaðar eru innan ÍSÍ og 

aðilar myndu semja um að leggja ágreining fyrir hann. Gerðardómurinn gæti heitið 

Íþróttagerðardómur ÍSÍ og gæti haft aðsetur í Reykjavík. Hann þyrfti að fylgja lögum um 

samningsbundna gerðardóma. Um dóminn yrðu samdar starfsreglur, reglur um réttarfar og 

reglur um úrlausn efnislegs ágreinings. Einn dómari myndi leysa úr ágreiningi. Efnislegur 

ágreiningur yrði leystur samkvæmt því sem væri sanngjörn, rétt og eðlileg niðurstaða, sem 

þýðir að landslög ættu ekki við um úrlausn efnislegs ágreinings aðila. Áhersla væri á það að 

halda kostnaði um umfangi niðri og niðurstaða fengist hratt. Samkvæmt þessu yrði síðan 

úrskurður gerðardómsins aðfararhæfur samkvæmt 13. gr. gdl. Þessi leið gæti verið mikilvæg 

fyrir réttindi leikmanna, þjálfara og félaga.127  

Þetta getur verið mikilvægt eins og dómur áðurreifaður dómur ÍSÍ í máli nr. 2/2020 

gefur til kynna, þar sem dómstóllinn hafði ekki heimild til þess að dæma um fjárkröfu sem 

annar aðilinn taldi sig eiga. Ef að dómstóll ÍSÍ hefði dæmt á þann veg að krafan væri til væri 

úrskurðurinn ekki aðfararhæfur. Íþróttagerðardómur ÍSÍ hefði getað dæmt um þetta mál og 

úrskurður hans gæti verið aðfararhæfur. Auk þess myndi þessi háttur tryggja sjálfstæði 

dómstólsins betur en gert er nú í dag, þar sem að þetta væri gerðardómur sem væri samþykktur 

af ÍSÍ en óháður ÍSÍ bæði fjárhagslega og skipulagslega. 

  

                                                        
127 Björgvin Halldór Björnsson (n. 125) 33. 
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7. Íþróttaréttur í alþjóðlegt samhengi 
7.1. Court of Arbitration for Sport (CAS) - Hvað er CAS? 
CAS er alþjóðlegur íþróttagerðardómur sem er staðsettur í Sviss og fylgir lögum þar í landi. 

Einnig er dómurinn með skrifstofur í Sydney í Ástralíu og New York í Bandaríkjunum.128 CAS 

er ekki formlegur dómstóll en hann er hins vegar æðstur í ágreiningsmálum um íþróttir. Vegna 

þess nota nánast öll alþjóðleg íþróttasérsambönd CAS sem endanlegan áfrýjunardómstól. Þá 

hafa öll stærstu lyfjamisnotkunarmál innan íþróttahreyfingarinnar rétt á að áfrýja til CAS. Hann 

setur þannig fordæmi fyrir aðra innan íþróttahreyfingarinnar til þess að fylgja, er varða 

stjórnsýslu og málsmeðferð.129  

Til boða standa um 270 gerðardómarar hjá CAS sem eru hvaðanæva úr heiminum.130 

Listinn af gerðardómurum er lokaður, en þegar aðilar hafa ákveðið að fara með málið fyrir 

CAS er hægt að velja úr þessum lista. Ekki er hægt að velja gerðardómara til sætis í CAS sem 

ekki er á listanum.131  

 Gerðardómarar eru valdir á listann af International Council of Arbitration for Sport (hér 

eftir skammstafað „ICAS“). Gerðardómarar komast á listann í fjögur ár í senn en sæti þeirra 

þar er endurnýjanlegt að þeim tíma liðnum.132 Mál fara venjulega fram fyrir þremur 

gerðardómurum, hvor aðili velur gerðardómara af listanum og þriðji aðilinn er svo valinn annað 

hvort af þeim gerðardómurum sem fyrir eru eða af forseta þeirrar deildar CAS þar sem málið 

fer fram.133 

Árið 1981 fékk Juan Antonio Samaranch forseti International Olympic Committee (hér 

eftir skammstafað „IOC“) þá hugmynd að búa til sérstaka íþróttalögsögu. Það sama ár var settur 

á stofn starfshópur sem undirbúa átti möguleikann á Court of Arbitration for Sport (CAS).134 

CAS var síðan tekinn í notkun þann 30. júní 1984, þá á vegum IOC.135 

 Strax frá upphafi voru áhyggjur af því hvort að CAS væri nægilega aðskilinn frá IOC.136 

Allur kostnaður CAS var greiddur af IOC og einnig var IOC þingið eini möguleikinn, með 

                                                        
128 CAS, „History of the CAS“ <https://www.tas-cas.org/en/general-information/history-of-the-cas.html> 
skoðað 10. febrúar 2020. 
129 James (n. 39) 51. 
130 CAS (n. 128). 
131 Adam Lewis og Jonathan Taylor, Sport: Law and Practice (Third edition, Bloomsbury Professional 2014) 
1041. 
132 sama heimild. 
133 James (n. 39) 53. 
134 CAS (n. 128). 
135 Lewis og Taylor (n. 131) 1036. 
136 James (n. 39) 51. 
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tillögu framkvæmdarstjórnar IOC, sem gat breytt samþykktum CAS.137 Sterk bönd voru því á 

milli CAS og IOC. 

 Málið sem breytti skipulagi CAS var mál Gundel.138 Í málinu var knapi dæmdur í 

keppnisbann og til greiðslu sektar vegna lyfjamisferlis af International Equestrian Federation 

(hér eftir skammstafað „FEI“). Gundel áfrýjaði ákvörðun FEI til CAS og CAS stytti bann 

Gundel, en hann var samt ekki sáttur. Því áfrýjaði Gundel til Swiss Federal Tribunal (hér eftir 

skammstafað „SFT“), Gundel taldi CAS ekki uppfylla skilyrði um óvilhallan og sjálfstæðan 

dómstól. Í dómi SFT í máli Gundel komst SFT að þeirri niðurstöðu að CAS væri raunverulegur 

dómstóll undir svissneskum lögum.139 Einnig kom þar fram að CAS væri sjálfstæður frá FEI 

og að ákvarðanir CAS væru lagalega gildar. Hins vegar tók SFT það fram að mikil tengsl væru 

á milli CAS og IOC, meðal annars að CAS væri nánast eingöngu fjármagnaður af IOC og að 

IOC var fært um að breyta reglum CAS. Einnig tók SFT fram að forseti IOC hefði þó nokkuð 

vald til þess að ráða því hverjir sætu í CAS. Niðurstaða SFT var því sú að CAS gæti ekki talist 

nægilega stjálfstæður dómstól.140 Skilaboð SFT voru því einföld, CAS þyrfti að vera 

sjáflstæður aðili og kljúfa þyrfti CAS frá IOC, bæði skipulagslega og fjárhagslega.141  

 Til þess að fylgja þessum dómi eftir og gera breytingar á stjórnkerfi CAS var stofnað 

ICAS sem kom í stað IOC til þess að sjá um rekstur og fjármögnun CAS.142 CAS gekk því í 

gegnum heildarendurskoðun og var komið aftur á laggirnar í nýju formi árið 1994.143 ICAS sá 

því um kostun og umsjón CAS, en ICAS samanstendur af 20 meðlimum sem eru allir 

lögfræðingar sem hafa sérstaka reynslu eða sérfræðiþekkingu á sviði íþrótta. Talið er að ICAS 

sé eitt aðal líffæri CAS og sér ICAS til þess að CAS viðhaldi sjálfstæði sínu.144 12 af 20 

meðlimum ICAS eru þó valdir til setu af alþjóðlegum íþróttasamböndum. Einnig er ICAS stýrt 

af varaforseta IOC. Tengslin eru því mikil og flókin.  

CAS hefur haft gríðarleg áhrif á lögfræði íþróttanna á alþjóðlegum vettvangi þar sem 

nánast öll alþjóðleg íþróttasambönd nýta sér CAS sem síðasta dómsstig. CAS er að verða æ 

mikilvægari sem uppspretta íþróttalaga eða lex sportiva í heiminum og þá er gerðardómurinn 

ekki einangraður frá landslögum eða Evrópurétti þar sem ákvarðanirnar geta verið 

                                                        
137 CAS (n. 128). 
138 CAS 1992/A/63 Gundel v FEI. 
139 Gundel v FEI and CAS Recueil Officiel des Arêtes du Tribunal Fédéral 119 II 271, 15 March 1993. 
140 James (n. 39) 51. 
141 CAS (n. 128). 
142 sama heimild. 
143 James (n. 39) 51. 
144 Lewis og Taylor (n. 131) 1040. 
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endurskoðaðar af SFT. CAS hefur verið leiðandi í nútímavæðingu á regluverki margra 

sérsambanda í íþróttum.145 

 CAS er einnig notaður sem ad hoc gerðardómur á stórum lokamótum á borð við 

Evrópumótið í knattspyrnu, Asíuleikunum í blaki, Ólympíuleikunum og heimsmeistaramótinu 

í knattspyrnu.146 Þegar um slíka viðburði er að ræða skilar CAS fljótt og örugglega niðurstöðu 

í málum sem upp koma. Aukinheldur býður CAS ekki eingöngu upp á gerðardóm heldur einnig 

sáttamiðlun með það að markmiðið að halda ágreiningsmálum er varða íþróttir frá almennum 

dómstólum.147 

 Alþjóðleg íþróttasérsambönd eru öll með sínar eigin sjálfstæðu úrskurðarnefndir eða 

dómstóla, og nánast öll sérsambönd í heiminum eru farin að leyfa áfrýjun til CAS sem að kemst 

síðan að loka- og bindandi niðurstöðu fyrir hvert mál.148 Samkvæmt greinum R46 og R59 í 

reglum CAS er niðurstaða dómsins aðfararhæf.149 Ekki hefur verið synjað um viðurkenningu 

á aðfararhæfi dóma CAS hingað til af öðrum dómstólum.150  

 Markmiðið með CAS er að auka gegnsæi í íþróttalögum og veita sambærilega 

niðurstöðu í sambærilegum málum sama í hvaða íþróttagrein ágreiningurinn kemur upp.151 

 

7.1.1. Lögsaga CAS 
Þar sem að CAS er með sæti og er staðsett í Lausanne í Sviss gilda svissnesk gerðardómslög 

um málsmeðferðina.152 Staðsetning gerðardómsins skiptir miklu máli varðandi nokkur atriði. Í 

fyrsta lagi skiptir hún máli við það að finna viðeigandi lög. Í öðru lagi veitir hún dómurum í 

dómstólum á því landsvæði lögsögu til þess að styðja við gerðardómsmeðferðina, til dæmis 

með því að framfylgja fullnustu bráðabirgðarráðstafana sem CAS gefa út. Í þriðja lagi ákveður 

hún hvaða lögum er heimilt að beita til þess að mótmæla úrskurði gerðardóms fyrir 

dómstólum.153 

 Vegna þess að svissnesk lög gilda um málsmeðferðina er aðeins hægt að áfrýja 

úrskurðum CAS til SFT.154 Samkvæmt svissneskum lögum er greinarmunur gerður á því hvort 

                                                        
145 James (n. 39) 51–53. 
146 Lewis og Taylor (n. 131) 1045. 
147 James (n. 39) 51–52. 
148 sama heimild 52. 
149 Code of Sports related Arbitration - In force as from 1 January 2019 (R46 og R59). 
150 Lewis og Taylor (n. 131) 1082. 
151 James (n. 39) 52. 
152 Lewis og Taylor (n. 131) 1047. 
153 sama heimild. 
154 James (n. 39) 51. 
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að um innlendar eða alþjóðlegar gerðardómsmeðferðir er að ræða. Alþjóðlegar 

gerðardómsmeðferðir falla undir Swiss Private International Law (hér eftir skammstafað 

„PILS“) en innlendar falla undir Swiss Civil Procedure Code (hér eftir skammstafað „CPC“). 

Munurinn á PILS og CPC er í meginatriðum sá að erfiðara er að áfrýja ákvörðunum CAS þegar 

gerðardómsmeðferðin fellur undir PILS. Undir PILS eru mjög takmarkaðar forsendur fyrir því 

að áfrýja. Á hinn bóginn er meira svigrúm undir CPC.155  

 Meginþorri mála sem koma til CAS teljast vera alþjóðleg mál og falla þar með undir 

PILS. Hins vegar getur það komið upp að íþróttamenn eða stofnanir frá Sviss vilji áfrýja 

ákvörðunum frá svissneskum íþróttasamböndum og þá á CPC við. Svissnesk lög eru mjög 

frjálsleg er varðar gerðardóm og meðferð fyrir gerðardómi. PILS tryggir lágmarksreglur er 

varða gerðardóminn en aðilar hafa þó mikið frjálsræði. Til dæmis hafa aðilarnir lausan tauminn 

með það hvar gerðardómararnir hittast og ákvarða í málinu. Lagalega er þó sæti CAS alltaf í 

Sviss þrátt fyrir að meðferðin fari raunverulega fram annars staðar.156 Líklega er áðurgreint 

frjálsræði ástæðan fyrir því að ákveðið var að staðsetja CAS í Lausanne í Sviss. 

CAS hefur almenna lögsögu í málum sem annað hvort beint eða óbeint varða íþróttir. 

Að mestu leyti koma mál til CAS er varða hæfi, viðskipti lyfjamisnotkun, aga- eða 

samningamál. CAS endurskoðar ekki ákvarðanir sem teknar hafa verið í kappleikjum af 

dómurum nema að sú ákvörðun hafi verið tekin í vondri trú eða á ólöglegan hátt.157 Má þar til 

dæmis nefna mál Mendy158 þar sem boxarinn Mendy var dæmdur úr keppni fyrir að slá 

keppinaut sinn fyrir neðan belti. Hann vildi að CAS myndi taka þetta fyrir og snúa við ákvörðun 

boxsambandsins. CAS neitaði að skoða þessa ákvörðun dómarans þar sem eingöngu væri um 

að ræða tæknileg atriði í boxi og boxsambandið bæri ábyrgð á því. Ástæðan fyrir því að CAS 

vildi ekki skoða málið sérstaklega var að þeir vildu ekki skipta sér að því sem gerðist „í 

keppni,“ þar sem að hæfir dómarar voru bæði inni í hringnum og við dómaraborðið.159 

CAS tekur eingöngu að sér mál þar sem aðilar hafa samþykkt að CAS eigi lögsögu yfir 

því að leiða sakarefnið til lykta.160 Samkvæmt reglum CAS getur gerðardómurinn aðeins tekið 

við málum sem tengjast íþróttum. Mál sem ekki tengjast íþróttum verða ekki tekin fyrir af CAS 

þrátt fyrir að aðilar hafi sammælst um að CAS eigi að leiða málið til lykta.161 Það hefur þó 

                                                        
155 Lewis og Taylor (n. 131) 1047. 
156 sama heimild 1048. 
157 James (n. 39) 53–54. 
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aldrei komið upp frá stofnun CAS að CAS hafi lýst því yfir að þeir hafi ekki lögsögu í máli 

vegna þess að málið sé ótengt íþróttum.162 

 Til þess að gerðardómur geti skorið úr máli verður málið að vera hæft til að fara fyrir 

gerðardóm. Til dæmis er ekki hægt að semja sig frá dómstólum í sakamáli eða 

skattalagabrotum.163 Eins og áður kom fram í máli Mendy eru ákvarðanir sem teknar eru í 

kappleikjunum sjálfum ekki hæfar til þess að fara fyrir gerðardóm. Þá verður að hafa í huga að 

lögin í Sviss eru mjög frjálslynd gagnvart gerðardómum, svo lyfjamisnotkunarmál og mál er 

varða fjárhagslegt gildi eru almennt túlkuð vítt. Því geta slík mál oftast nær verið leyst fyrir 

CAS.164 

 Í svissneskum lögum er gerðardómsamningurinn ekki sérstaklega skilgreindur, hvorki 

í PILS né CPC. Það þarf eingöngu að vera samkomulag á milli aðilanna til þess að hægt sé að 

fara fyrir CAS. Þá eru engar sérstakar formreglur sem þarf að fylgja til þess að 

gerðardómssamningur sé talinn bindandi. Samningurinn þarf að vera skriflegur, símskeyti, fax 

eða á annan hátt í gegnum samskipti manna sem hægt er að sanna skriflega að sé samningur 

um að fara með mál fyrir gerðardóm, til þess að talist geti að um gerðardómssamning sé að 

ræða.165   

 Lögsaga CAS byggist oftast nær á því að gerðardómsákvæði sé í samþykktum eða 

reglugerðum íþróttasambanda, það er að mögulegt sakarefni sé undanþegið frá almennum 

dómstólum og aðilar sættist á að leggja málið í fyrir CAS. Íþróttamenn skrifa í flestum tilfellum 

undir slíkt ákvæði þegar um keppni á alþjóðlegum vettvangi er að ræða.166 Þessu ákvæði er því 

mögulega þröngvað upp á íþróttamenn, annað hvort skrifar hann undir ellegar hann fær ekki 

að taka þátt. Íþróttamenn virðast ekki alltaf hafa raunverulegt val um hvort að þeir skrifi undir 

gerðardómssamning eða ekki, en yfir það er farið í máli Pechstein sem verður nú reifað. 

 

7.1.2. Mál Claudiu Pechstein 
Á milli áranna 2009 og 2018 tók þýski skautahlauparinn Claudia Pechstein þátt í fjölda mála 

er varðaði í fyrstu meint misferli með eigið blóð. Henni var gefið að sök að hafa sprautað í sig 

sínu eigin blóði með aðferðum sem að myndu hámarka möguleika hennar á sigri og slíkar 

aðferðir eru bannaðar. Fyrir þetta var hún dæmd í tveggja ára keppnisbann. Til þess að fá að 
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taka þátt á heimsmeistaramótinu þurfti hún að skrifa undir samning við International Skating 

Union (hér eftir skammstafað „ISU“) þess efnis að ágreiningsmál færu ekki fyrir almenna 

dómstóla heldur fyrir CAS. Hér verður farið yfir feril málsins eins og það fór fyrir dómstóla, 

skref fyrir skref. Pechstein hélt því meðal annars fram að CAS væri ekki nægilega sjálfstæður 

dómstóll og einnig að hún hafi ekki af fúsum og frjálsum vilja skrifað undir 

gerðardómssamning þann sem kom málinu fyrir CAS. Einnig hélt hún því fram að brotið hafi 

verið gegn reglunni um opinbera málsmeðferð fyrir CAS og að hvort tveggja væri brot á MSE. 

Í fyrsta málinu fyrir CAS hafði ISU Disciplinary Commission áður komist að þeirri 

niðurstöðu að hún væri sek á broti gegn lyfjamisnotkunarreglum.167 Vegna þess að hún var 

fundin sek var hún dæmd í tveggja ára keppnisbann. Hún áfrýjaði keppnisbanninu til CAS, 

CAS komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að eina raunhæfa skýringin á breyttum blóðkornum 

í líkama hennar væri sú að hún hafi ólöglega meðhöndlað eigið blóð. CAS lét tveggja ára 

keppnisbann hennar standa. Pechstein færði sig síðan til SFT með mál sitt. 

Í næsta máli fyrir SFT lét hún reyna á það hvernig valið er í gerðardóm CAS, hvort að 

nægilega sé gætt að hlutleysi gerðardómaranna.168 Pechstein hélt því fram að á grundvelli 190. 

gr. í Swiss Federal Code væru gerðardómararnir ekki sjálfstæðir og hlutlausir. Pechstein 

kvartaði ekki yfir þessu við upphaflega meðferð CAS á málinu. SFT taldi að sú staðreynd að 

Pechstein hafi ekki gert athugasemd við sjálfstæði og hlutleysi CAS þegar að málið var flutt 

þar, færi það gegn meginreglunni um góða trú að gera athugasemd við það fyrir SFT og láta 

það hjá leiðast að gera það beint við CAS.169 Þá komst SFT að þeirri niðurstöðu að CAS væri 

almennt viðurkenndur gerðardómur. Miðað við fyrri fordæmi SFT taldi dómurinn að CAS væri 

nægilega sjálfstætt frá IOC og dómar CAS gætu talist sambærilegir niðurstöðum almennra 

dómstóla í hverju landi.170 Í þessu sama máli lét Pechstein reyna á það hvort að CAS hafi 

hlunnfært hana af réttinum á opinni málsmeðferð og réttinum til þess að tjá sig en dómurinn 

taldi svo ekki vera. SFT gat ekki tekið málið upp aftur a‘ efninu til vegna þess að allar 

staðreyndir málsins höfðu þegar komið fram fyrir CAS og SFT byggði niðurstöðu sína á þeim 

staðreyndum sem komu fram fyrir gerðardómi. Til þess að það væri hægt hefði Pechstein þurft 

að sýna fram á að CAS hafi ekki tekið sérstaklega til skoðunar einhverjar staðreyndir sem 

lagðar voru fram fyrir CAS, svo var ekki og af þeim sökum ekki hægt að taka málið upp. Ekki 

                                                        
167 CAS 2009/A/1912-1913 Pechstein v International Skating Union. 
168 Pechstein v International Skating Union 4A_612/2009. 
169 sama heimild (Para. 3.1.1. og 3.1.2). 
170 sama heimild (Para. 3.1.3). 
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höfðu komið fram ný sönnunargögn eftir málið hjá CAS og fyrir málið hjá SFT og því gat SFT 

ekki endurupptekið málið út frá efnislegu hliðinni.171 

Því næst lögsótti Pechstein ISU í mál fyrir Lendesgerich, sem er almennur dómstóll í 

Þýskalandi.172 Hún taldi ISU hafa misnotað vald sitt með því að láta hana skrifa undir ákvæði 

sem útilokar almenna dómstóla en inniheldur ákvæði sem neyðir hana fyrir gerðardóm með 

ágreiningsmál sem kunna að koma upp. Vegna þessa taldi hún sig ekki hafa hlotið réttláta 

málsmeðferð og vísaði í 1. mgr. 6. gr. MSE. Dómstóllinn taldi að þrátt fyrir að 

gerðardómsákvæðið í samningnum sem íþróttamenn þurfa að skrifa undir til þess að fá að taka 

þátt í heimsmeistarakeppninni í skautahlaupi sé ógilt og brot á 1. mgr. 6. gr. MSE, var 

niðurstaðan sú að úr máli Pechstein hefði áður verið leyst fyrir hæfum gerðardómi og því væri 

ekki hægt að taka málið upp á ný. Þessu áfrýjaði Pechstein svo til æðri dómstóls í Þýskalandi. 

Hinn æðra setti dómstóll komst að þeirri niðurstöðu að með því að neyða Pechstein til 

þess að skrifa undir gerðardómsákvæði hafi ISU verið að nýta sér yfirburðarstöðu sína gagnvart 

henni.173 Það að skipuleggjandi íþróttamóta sé með gerðardómsákvæði í samningum sínum er 

per se ekki brot með yfirburðarstöðu.174 Dómstóllinn taldi að ekki væru nógu margir 

gerðardómarar sem hægt væri að tilnefna til sætis í CAS með hag íþróttamannsins í huga. Það 

að láta hana skrifa undir gerðardómsákvæði sem væri CAS í hag og í hag ISU var ISU að 

notfæra sér yfirburðarstöðu að mati dómsins.175 Dómurinn taldi því að gerðardómsákvæðið 

væri andstætt lögum og ákvörðun CAS um bannið ætti því ekki að standa. Þessum dómi var 

einnig áfrýjað til German Federal Court of Justice sem að tók málið til skoðunar. 

Í þeim dómi komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að Pechstein hafi af fúsum og 

frjálsum vilja skrifað undir þátttöku- og gerðardómssamninginn.176 Til þess að geta tekið þátt 

á heimsmeistaramótinu þurfti hún að skrifa undir gerðardómsákvæðið. Þrátt fyrir að hún hafi 

þurft að skrifa undir gerðardómsákvæðið þýðir það ekki að hún hafi verið þvinguð í að skrifa 

undir það.177 Í fyrsta lagi er tekið fram í dómnum að þrátt fyrir að atvinnufólk í íþróttum þurfi 

að skrifa undir gerðardómsákvæði til þess að taka þátt í móti og finnist það því knúið til að 

                                                        
171 sama heimild (Para. 2.3.). 
172 Pechstein v Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft eV and ISU Landesgericht Munich I. SchiedsVZ 2014, 37 O 
28331/12. 
173 Pechstein v. Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft eV and ISU Oberlandesgericht Munich, WUW/E DE-R 
4543. 
174 sama heimild (Para. 84). 
175 sama heimild (Para. 92). 
176 Deutche Eisschnelllauf-Gemeinschaft eV and ISU v. Pechstein Bundesgerichtshof KZR 6/15. 
177 sama heimild (Para. 53 og 63). 
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skrifa undir af þeirri ástæðu, er gerðardómsákvæðið samt enn í gildi og í lagi.178 Í öðru lagi 

telur dómurinn að þrátt fyrir að ISU sé með einokunarstöðu hvað varðar skipulagningu á 

skautahlaupi, hafi það ekki verið misnotkun á stöðu ISU að krefjast þess að öll mál sem komi 

upp fari fyrir CAS. Þessu til stuðnings vísar dómurinn til þess að með þessu sé verið að tryggja 

þá samræmda lögsögu í sambærilegum málum og að sams konar mál fái sambærilega 

niðurstöðu. Einnig er það sérstaklega tekið fram að í alþjóðlegum íþróttagerðardómum, 

samanborið við almenna dómstóla, er að finna sérfræðiþekkingu á málefnum íþróttanna. 

Aukinheldur er hraði málsins fyrir gerðardómi mjög mikilvægur í samhengi íþrótta þar sem 

hlutirnir eiga það til að gerast á ógnarhraða.179 Í þriðja lagi telur dómurinn ekki vera skipulega 

hallað á íþróttamann sem leitar til CAS með tilliti til vals á gerðardómurum, þar sem ekki er 

eingöngu valið í dóminn af öðrum aðilanum. Fyrir þær sakir telur dómurinn að Pechstein hafi 

hlotið réttláta málsmeðferð.180 

Því næst tók MDE málið til skoðunar.181 Eins og áður, reyndi á hvort að brotið hefði 

verið gegn 1. mgr. 6. gr. MSE um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar. Fyrir MDE voru mál 

Adrian Mutu knattspyrnumanns og Pechstein rekin saman. Mál Mutu og Pechstein eru keimlík 

en þó ekki eins og því verður fjallað um hlið Pechstein í framangreindu máli 

Mannréttindadómstóls Evrópu. Um hlið Mutu verður fjallað síðar í ritgerðinni.  

Í dómi MDE var tekið fram að Pechstein hafi í raun ekki haft val um það hvort að hún 

skrifaði undir gerðardómsákvæðið. Valið hefði staðið á milli þess að samþykkja 

gerðardómsákvæðið og þar með fá inn það tekjustreymi sem fylgir íþrótt hennar eða að sleppa 

því að samþykkja það, en með því hefði hún einnig verið að sleppa þeim tekjum sem hún gæti 

fengiðaf því að taka þátt í íþrótt sinni á hæsta stigi. Því sé ekki hægt að segja að Pechstein hafi 

með fúsum og frjálsum vilja samþykkt gerðardómsákvæðið í samningnum vegna áðurgreindra 

takmarkana.182 

Þó samþykki Pechstein hafi ekki komið með fúsum og frjálsum vilja taldi dómstóllinn 

að CAS væri með lögsögu yfir málinu. Þá tók dómstóllinn fram að dómar CAS væru ósviknir 

og svipaði til almennra dómstóla og að dómstóllinn liti út fyrir að vera settur á með lögum. Þá 

segir í dómnum að kvartanir Pechstein væru of vægar og tilgátulegar er varðaði sjálfstæði og 

óhlutdrægni. 

                                                        
178 sama heimild (Para. 70). 
179 sama heimild (Para. 25, 39 og 59). 
180 sama heimild (Para. 62 og 70). 
181 Case of Mutu and Pechstein v. Switzerland - (applications no. 40575/10 and no. 67474/10). 
182 sama heimild (Para. 113 og 114) . 
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Hvað varðaði ójafnvægið á milli íþróttamanna og stofnana um val á gerðardómurum 

benti dómstóllinn á að þrír gerðardómarar hefðu verið valdir af næstum 300 manna lista. 

Pechstein lagði ekki fram staðreyndir sem gátu valdið vafa um hvort að gerðardómararnir væru 

hlutdrægir eða sjálfstæðir. Dómstóllinn taldi því að notkun á svo löngum lista, með möguleika 

á 300 gerðardómurum, væri nóg til þess að uppfylla kröfur um sjálfstæði og óhlutdrægni 

gerðardómaranna. Nánar verður farið yfir gagnrýni á þessa niðurstöðu síðar.  

 Í máli Pechstein var einnig fjallað um réttinn til opinberrar málsmeðferðar. Dómstóllinn 

komst að þeirri niðurstöðu að CAS ætti að skipuleggja opinbera málsmeðferð þar sem að 

Pechstein óskaði sérstaklega eftir því að málsmeðferðin yrði opinber. Dómstóllinn taldi það 

vera brot á 1. mgr. 6. gr. MSE að ekki hafi verið farið að óskum Pechstein varðandi opinbera 

málsmeðferð. Það var vegna þess meðal annars að ásakanir á hendur henni væru alvarlegs eðlis 

og gæti niðurstaða málsins haft áhrif á orðspor hennar og trúverðugleika og af þeirri ástæðu 

var talið mikilvægt að málsmeðferðin væri opinber.183  

Fram að þessu höfðu mál sem komu til CAS ekki hlotið opinbera málsmeðferð og ekki 

hafði dómstóllinn heldur birt áfrýjaða dóma sína opinberlega. Því er spurning hvort að þessi 

niðurstaða MDE ýti CAS í átt að hafa málsmeðferð opinbera þegar aðili óskar eftir því eða 

hvort CAS muni breyta og hafa málsmeðferðina almennt opinbera og loka henni eingöngu í 

undantekningartilfellum. Að minnsta kosti þarf að hafa opinbera málsmeðferð þegar aðili óskar 

eftir því samkvæmt niðurstöðu MDE. Ef að afselja á réttinum til opinberrar málsmeðferðar 

verður frjálst samþykki að liggja fyrir.184 

Mál Pechstein hafa mikil áhrif á íþróttarétt í heild sinni. Samkvæmt þessum dómum, 

og þá sérstaklega dómi MDE, er ljóst að gerðardómsákvæði sem vísar til CAS er í mörgum 

tilfellum þvingað gerðardómsákvæði. Hins vegar er talið að sú þvingun sem er til staðar sé 

réttlætanleg til þess að halda uppi samræmi í niðurstöðum er varða íþróttir, það er að 

sambærileg mál fái sambærilega niðurstöðu.  

 

7.1.2.1. Mál Adrian Mutu 
Samhliða máli Pechstein var mál Adrian Mutu rekið fyrir MDE. Það mál var í megindráttum 

svipað og mál Pechstein en ekki sambærilegt. MDE aðgreindi af þeirri ástæðu hluta að máli 

                                                        
183 sama heimild (Para 182). 
184 Antoine Duval, „“Victory” of the Court of Arbitration for Sport at the European Court of Human Rights: The 
End of the Beginning for the CAS“ <https://www.asser.nl/SportsLaw/Blog/post/the-victory-of-the-court-of-
arbitration-for-sport-at-the-european-court-of-human-rights-the-end-of-the-beginning-for-the-cas> skoðað 
22. mars 2020. 



 61 

Mutu frá Pechstein. Málin voru öðruvísi á þann hátt að gildandi reglugerð FIFA kvað ekki á 

um að ágreiningsmál færi fyrir CAS heldur var það ákvörðun samningsaðila hvernig skyldi 

leysa úr ágreiningi sem upp kæmi innan samningssambandsins. Með öðrum orðum sömdu 

aðilarnir á þann veg að ágreiningur vegna samnings á milli aðila yrði rekinn fyrir CAS. 

 Mutu hélt því fram að ójafnvægið á milli leikmanns og félags hafi verið þess eðlis að 

líta ætti á þetta gerðardómsákvæði sem þvingað, þar sem að hann hafi verið þvingaður í að 

skrifa undir ákvæðið vegna aðstöðumunar. MDE hafnaði þessari kröfu Mutu þar sem að ekki 

tókst að sýna fram á að allir leikmenn sem spiluðu með sama félagsliði og hann hafi samþykkt 

slíkt gerðardómsákvæði eða að ekkert annað lið hafði viljað fá hann nema að hann skrifaði 

undir slíkt gerðardómsákvæði.185 

 MDE komst að þeirri niðurstöðu að ólíkt máli Pechstein hafi Mutu ekki sýnt fram á að 

það að skrifa undir slíkt gerðardómsákvæði væri eina leið hans til þess að geta stundað íþrótt 

sína og fengið af því tekjur. Engu að síður er það mat MDE að samþykki á gerðardómsákvæði 

sé nokkuð strangt, það verði að vera gefið frjálst og ótvírætt. MDE taldi Mutu hafa samþykkt 

gerðardómsákvæðið af fúsum og frjálsum vilja og því standi gerðardómsákvæðið óhaggað.186  

 Meginmunurinn á málum Pechstein og Mutu er sá að Pechstein hafði ekki val um það 

hvort að hún myndi samþykkja gerðardómsákvæðið eða ekki, á meðan Mutu samþykkti 

gerðardómsákvæðið af fúsum og frjálsum vilja og það var ekkert sem hamlaði því að aðilar í 

samningsbandi milli Mutu og félagsins gætu samið um aðra leið en að fara fyrir CAS. Sú varð 

hins vegar raunin að aðilar völdu að ágreiningurinn færi fyrir CAS og taldi MDE að 

gerðardómsákvæði væri ekki þvingað. 

 

7.1.3.  Er CAS sjálfstæður og óvilhallur dómstóll? 
Eitt af aðaldæmum um sjálfstæðan og óvilhallan gerðardóm hefur yfirleitt verið talið vera CAS, 

þar sem að CAS úrskurðar í fjöldanum öllum af málum og það eru ekki til fleiri gerðardómar 

sem að skila af sér sama verki og CAS gerir. Mjög margar alþjóðlegar íþróttahreyfingar 

viðurkenna CAS sem þann gerðardóm sem kveður upp lokaniðurstöðu í málum.187 Hins vegar 

hefur sjálfstæði CAS verið dregið í efa að undanförnu og þá sérstaklega eftir að niðurstaða 

                                                        
185 Case of Mutu and Pechstein v. Switzerland - (applications no. 40575/10 and no. 67474/10) (Para. 116-119). 
186 sama heimild (Para. 120-122). 
187 Lewis og Taylor (n. 131) 1010. 
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Evrópudómstólsins í máli Pechstein lá fyrir. Pechstein benti á sjónarmið sem að gætu varpað 

vafa á það að CAS gæti talist nægilega sjálfstæður.188   

Aðalgagnrýnin á mál Pechstein hefur verið að MDE hafi komist að þeirri niðurstöðu að 

það væri nægilega tryggt að CAS væri sjálfstæður og óvilhallur dómstóll. Aðalatriði í flestri 

gagnrýni á þetta er ekki sjálfstæði eða óhlutdrægni dómaranna sjálfra, heldur skipulagslegt 

sjálfstæði CAS í heild. Niðurstaða dómsins hvað þetta varðar er að það sé ekki ástæða til þess 

að halda að CAS sé ekki sjálfstæður og óvilhallur. Þrátt fyrir að CAS reiði sig fjárhagslega á 

íþróttahreyfinguna var niðurstaða dómsins sú að almennir dómstólar reiði sig einnig 

fjárhagslega á ríkið, og þetta var því talið sambærilegt. Þessi punktur er varðar fjárhagslegt 

sjálfstæði hefur ekki sætt mikilli gagnrýni.189  

 Hins vegar hefur það sætt gagnrýni að MDE hafi talið að CAS væri nægilega sjálfstætt 

frá alþjóðlegum íþróttasamböndum, þar sem alþjóðleg íþróttasambönd velja 12 af 20 

meðlimum inn í ICAS (sem sér um rekstur og fjármögnun CAS) og það er síðan varaforseti 

IOC sem stýrir CAS. Í stefnumarkandi dómi í máli Gundel var talið að CAS þyrfti að vera 

sjálfstæður frá IOC til þess að geta talist nægilega sjálfstæður dómstóll. Gundel málið var eins 

og áður hefur verið farið yfir ástæða þess að ICAS var stofnað.  

Það hefur verið talið auðveldara fyrir hin alþjóðlegu íþróttasambönd að koma sínum 

mönnum að fyrir CAS heldur en fyrir íþróttafólkið vegna þess að hin alþjóðlegu 

íþróttasambönd velja 12 af 20 meðlium ICAS. Einnig hefur það þótt skjóta skökku við að ICAS 

stjórnar því hver er yfir áfrýjunardeildinni innan CAS og mun sú deild taka lokaákvörðun um 

það hver verður formaður dómsins hverju sinni. Af þessu má ráða að það halli á íþróttafólkið. 

Ástæðan fyrir því að MDE ákvað að gera ekkert í máli Pechstein gæti verið sú að dómstólnum 

fannst hann nú þegar hafa gert nóg til þess að koma höggi á CAS, til dæmis með því að hafa 

talið gerðardómsákvæðið vera þvingað og með þeirri niðurstöðu að rétturinn til opinberrar 

málsmeðferðar hafi ekki verið virtur.190 

Listinn sem að Pechstein gat valið úr innihélt 300 manns en 1/5 af þessum lista voru 

aðilar frá alþjóðlegum sjálfstæðum íþróttasamböndum og leiða má líkur að því að þau sambönd 

standi á öndverðum meiði gegn íþróttamönnum í deilum sem þessum. Dómstóllinn komst hins 

vegar að niðurstöðu hvað þetta varðar, að „með því að hafa áhrif“ á val á 1/5 af þessum lista 

                                                        
188 Joseph Bryan, „European Court of Human Rights Finds Sports Arbitration Hearing Held in Private Breached 
the Right to a Fair Trial“ <http://www.littletonchambers.com/european-court-of-human-rights-finds-sports-
arbitration-hearing-held-in-private-breached-the-right-t-1305/> skoðað 16. apríl 2020. 
189 Antoine Duval (n. 184). 
190 sama heimild. 
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leiði það ekki til þess að CAS sé ósjálfstæður og hlutdrægur. Þessi listi var því talinn vera 

ásættanlegur og veita nægilega tryggingu fyrir því að sjálfstæði CAS sé tryggt.191 

Það er talið líklegt að CAS muni gera breytingu á skipulagi sínu til þess að sleppa við 

málsóknir sem að snúa að sjálfstæði dómstólsins þar sem Evrópudómstóllinn tók í rauninni 

ekki á þeim anga málsins er varðaði sjálfstæði. Ekki er talinn leika nokkur vafi á því að CAS 

er mjög mikilvæg stofnun fyrir íþróttir í heiminum.192 

 

7.2. Hvað er „lex sportiva“? 
Þegar íþróttalög eru skoðuð er erfitt að skilgreina hvað þau raunverulega eru. Sumir fræðimenn 

segja að þau sé ekkert nema venjulegar meginreglur laga sem beitt er á íþróttir. Á þann hátt sé 

verið að ræða um íþróttir og lögin, eða hvernig lögin passa við íþróttirnar. Aðrir eru á þeirri 

skoðun að það sé þróun í þá átt að verið sé að skoða lögin og réttlæta það af hverju lögin gilda 

á annan hátt þegar þau eru mátuð upp á íþróttir. Á latínu hefur þetta verið kallað „lex sportiva“. 

Almennt hefur verið talið að fordæmi CAS myndi það regluverk sem kallað er „lex sportiva“ 

og að úrskurðir CAS hjálpi til við að móta þá þróun sem á sér stað á þessu réttarsviði.193 Eini 

hluti íþrótta sem þarf ekki að virða landslög og evrópulöggjöf eru lög og reglur leiksins sjálfs 

sem spilaður er, þar sem landsdómstólar, dómstólar Evrópusambandsins og CAS hafa sagt að 

þeir endurskoði ekki ákvarðanir sem teknar eru í leiknum sjálfum.194 

 Ein af mikilvægustu breytingum á lögum og íþróttum er aukin krafa um sérhæfða 

íþróttadómstóla. Dómstólar og nefndir sem áður tóku ákvarðanir um agamál eru nú krafin um 

ítarlega kunnáttu á lögum, aukinheldur hvernig lögin eiga sérstaklega við þegar íþróttir eru 

annars vegar.195 

 Flest lönd hafa sérsambönd sem að sjá um að setja reglur fyrir sína meðlimi, eins og 

ÍSÍ gerir á Íslandi og svo KSÍ gerir um knattspyrnuna eins og áður hefur verið farið yfir. Þessi 

sambönd setja sér sínar reglur, taka sínar ákvarðanir og eru með sína dómstóla. Sem dæmi er 

mál Kevin Keegan gegn Newcastle.196 Þar taldi Keegan sig ólöglega rekinn sem þjálfari 

Newcastle en í stað þess að fara fyrir atvinnudómstól (Employment Tribunal), sem er almennur 

                                                        
191 Cathérine Van de Graaf, „Mutu and Pechstein v. Switzerland: Strasbourg’s Assessment of the Right to a Fair 
Hearing in Sports Arbitration“ <https://strasbourgobservers.com/2018/11/30/mutu-and-pechstein-v-
switzerland-strasbourgs-assessment-of-the-right-to-a-fair-hearing-in-sports-arbitration/> skoðað 22. mars 
2020. 
192 Antoine Duval (n. 184). 
193 James AR Nafziger, International Sports Law (Transnational Publishers 2004) 16. 
194 James (n. 39) 3–5. 
195 sama heimild 6. 
196 Keegan v Newcastle United FC Ltd Premier League Managers‘ Arbitration Tribunal, 2 October 2009. 
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dómstóll, fór hann fyrir gerðardóm sem var fyrir þjálfara í ensku úrvalsdeildinni. Flestir 

dómstólar sérsambanda leyfa áfrýjun til CAS til þess að halda ákveðnuð samræmi í 

niðurstöðum innan íþróttanna.197 Sem dæmi má nefna 62.3. gr. í lögum ÍSÍ þar sem segir að 

ákvörðun eða dómi sem áfrýjunardómstóll ÍSÍ kveður upp megi skjóta til CAS sem leysir þá 

endanlega úr ágreiningsmálinu. Hins vegar segir í 39.3. gr. í lögum KSÍ að ágreiningsmál aðila 

innan KSÍ og aðila annars erlends knattspyrnusambands skuli fara með samkvæmt reglum 

FIFA eða UEFA. Ákvörðunum FIFA eða UEFA sé svo hægt að skjóta til CAS sem leysir þá 

endanlega úr málinu. Samkvæmt 6. gr. laga KSÍ er hægt að áfrýja til áfrýjunardómstóls ÍSÍ, og 

það er því leið aðildarfélaga KSÍ til CAS. 

 

7.3. Áhrif Evrópuréttar á íþróttarétt 
Evrópskur íþróttaréttur stafar af reglum frá Evrópusambandinu, en það hefur komið í hlut 

Evrópudómstólsins að heimfæra lögin á þau álitaefni sem upp koma hverju sinni, þar sem 

íþróttir eru oft með iðkaðar án landamæra og oft eru miklir peningar í spilinu. Árið 2012 voru 

peningar innan íþrótta í Evrópu um 300 billjónir evra eða 3% af veltu innan 

Evrópusambandsins.198  

 ESB lagði ákveðnar línur í stefnumótun á íþróttum í hvítbók framkvæmdarstjórnar ESB 

um íþróttir (e. White Paper on Sport). Þar var íþróttaréttur settur í samhengi við félagsleg, 

efnahagsleg og skipulagsleg málefni innan Evrópusambandsins.199 Sem dæmi er það samþykkt 

samkvæmt hvítbókinni að hægt sé að samþykkja það að einhverjar takmarkanir séu leyfilegar, 

til dæmis rétturinn til þess að velja í landslið, að hafa ákveðinn fjölda í keppnum og að 

félagaskiptagluggar séu leyfilegir. Allar reglur verða þó að virða lög Evrópusambandsins og 

ekki brjóta í bága við þær reglur sem sambandið setur.200 Til þess að fara nánar yfir samspil 

evrópuréttar og íþróttaréttar þarf að skoða stefnumarkandi dóma Evrópudómstólsins, sem 

verður gert í næsta kafla. Auðveldasta leiðin til þess að réttlæta það er að íþróttir stuðla að betri 

heilsu og hafa samfélagslegt gildi.201 

 

                                                        
197 James (n. 39) 9. 
198 sama heimild 14–15. 
199 sama heimild 19. 
200 „White Paper - White Paper on Sport {SEC(2007) 932} {SEC(2007) 934} {SEC(2007) 935} {SEC(2007) 936}“ 
15–16. 
201 James (n. 39) 23. 



 65 

7.3.1. Stefnumarkandi dómar Dómstóls Evrópusambandsins 
Mál Bosman er talið vera upphafið að því að evrópskur íþróttaréttur tók að þróast.202 Þar var 

deilt um hvort að ákveðið athæfi sem viðgekkst innan sérsambands væri ólöglegt. Bosman var 

atvinnumaður hjá belgísku knattspyrnuliði frá maí 1988 til júní 1990. Honum var síðan boðin 

framlenging á samningnum sem hann hafnaði og var af þeirri ástæðu settur á sölulista. Belgíska 

félagið verðlagði hann hátt og því vildi ekkert félag kaupa hann. Málsástæður Bosman voru 

aðallega tvær. Í fyrsta lagi taldi hann að félagaskiptareglurnar í Belgíu væru andstæðar 45. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (hér eftir skammstafað „TFEU“) sem fjallar um 

frjálsa för vinnuafls. Í öðru lagi taldi hann að „3+2“ regla UEFA væri einnig brot á 45. gr. 

TFEU. Í þeirri reglu fólst að takmarkaður fjöldi útlendinga mátti taka þátt í leikjum hverju 

sinni, dómstóllinn taldi þetta brjóta gegn 45. gr. Einnig tók dómstóllinn fram að það yrði ekki 

þolað lengur að evrópulöggjöf væri hunsuð á þann hátt sem íþróttahreyfingin hafði gert án þess 

að fyrir því væru haldbærar ástæður sem ynnu að einhverju markmiði, sem ekki var sýnt fram 

á í þessu máli.203  

Eftir þennan dóm fóru stjórnarmenn innan íþróttahreyfingarinnar að beita pólitískum 

þrýstingi á stofnanir Evrópusambandsins á þann hátt að íþróttir væru sérstakar í skilningi 

laganna. Þá var óskað eftir því að Evrópusambandið myndi skoða íþróttir sem sérstakar og um 

þær myndu gilda öðruvísi reglur en almennt væru í gildi í samfélaginu.204 

 Eins má líta á mál Lehtonen, En Lehtonen var finnsk körfuboltakona sem spilaði í 

Belgíu.205 Hún taldi að félagaskiptagluggi, sem er tími þar sem leikmenn mega skipta um félög, 

bryti í bága við 45. gr. TFEU. Dómstóllinn taldi að reglurnar væru í raun hindrun fyrir 

leikmenn, að geta ekki fært sig um set nema á ákveðnum tímum. Hins vegar taldi dómstóllinn 

þetta réttlætanlega hindrun og nauðsynlega til þess að vernda heiðarleika í íþróttum. Einnig 

væri meðalhófs gætt og því gengu reglurnar ekki lengra en nauðsynlegt taldist. Um hindrun 

var að ræða en hindrun var talin réttlætanleg af dómstólnum.206 

 Í máli Meca-Medina, þar sem tveir sundmenn sem fallið höfðu á lyfjaprófi létu reyna á 

lögmæti regla um lyfjanotkun, komst Evrópudómstóllinn að þeirri niðurstöðu að lyfjareglur 

væru ekki undanskyldar Evrópurétti og þær mættu því ekki brjóta í bága við Evrópurétt.207 Þá 

taldi dómstóllinn að reglur um lyfjanotkun í þessu tilfelli hafi verið til þess að gæta að jafnri 

                                                        
202 Union Royale Belge des Sociétés de Football Association ASBL v Bosman (Case C-415/93). 
203 James (n. 39) 294. 
204 Lewis og Taylor (n. 131) 1099. 
205 Lehtonen v Federation Royale Belge des Sociétés de Basket-ball ASBL (Case C-176/96). 
206 James (n. 39) 297–298. 
207 Meca-Medina and Majcen v Commission of the European Communities (C-519/04 P). 
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keppni og ekki hefði verið gengið lengra en til þurfti og meðalhófs því gætt. Þessi dómur 

staðfestir því að sérsambönd hafi ekki alveg frjálsan tauminn með það að setja sín eigin lög og 

reglur. Sérsambönd geta því stjórnað sinni íþrótt á þá leið sem þeim hentar, að því tilskildu að 

þau virði Evrópurétt eða geti sýnt fram á að þeirra tilfelli falli utan Evrópuréttar. Þróun þess að 

íþróttir séu sérstakar og geti sett sín eigin lög er ekki einungis þegar reglurnar varða eingöngu 

íþróttina og falla því utan gildissviðs TFEU, heldur eru einnig þær reglur sem eru nauðsynlegar 

til þess að íþróttir virki eins og þeim er ætlað að virka. Þær reglur eru ekki heldur háðar 

ákvæðum TFEU þegar meðalhófs er gætt og réttmætar ástæður eru fyrir reglunum, líkt og lög 

sérsambanda um notkun lyfja við íþróttaiðkun og eins og mál Lehtonen sýndi.208 

 Lex sportiva virðist því vera samspil laga aðildarríkja, Evrópuréttar og alþjóðlegra 

reglna um íþróttarétt. Það væri því hægt að skilgreina lex sportiva sem samskipti íþrótta við 

þessi lög. Af framangreindri umfjöllun er ljóst að íþróttir geta ekki starfað algerlega óháð þeim 

lögum sem aðrir borgarar þurfa almennt að fylgja. Hins vegar er einnig ljóst að íþróttir eru 

meðhöndlaðar öðruvísi en aðrir angar samfélagsins. Það er því almenn nálgun að íþróttir geti 

ráðið sínum lögum og sérstaða íþrótta því viðurkennd að þó nokkru leyti. Evrópudómstóllinn 

hefur viðurkennt sérkenni íþróttanna með því að viðurkenna að einkaaðili, eins og til dæmis 

KSÍ, geti stjórnað stórum hluta samfélagsins án verulegra truflana frá lögunum. Sem dæmi 

getur sérsamband stjórnað því að knattspyrnumaður megi ekki stunda sína atvinnu ef hann 

tekur ákveðin lyf, að konur og karlar geti ekki verið saman í liði eða keppt hvort á móti öðru 

og að valið sé í lið út frá þjóðerni (landslið). Þetta eru allt dæmi um reglur sem annars staðar í 

samfélaginu væri erfitt að láta ganga upp. Þetta er það sem gerir íþróttir öðruvísi, að rétt sé að 

veita þeim aukið svigrúm og fara sérstökum höndum um mál þeirra.209 

 Hér á landi hefur ekki mikið reynt á samspil regla íþróttahreyfingarinnar og landslaga 

eða Evrópuréttar í framkvæmd. Vert er að velta því upp hver staðan er engu að síður, til dæmis 

hvað varðar samninga KSÍ. Í staðalsamningnum er til dæmis uppsagnarákvæði sem félagið 

ákveður að nýta sér gagnvart leikmanni. Leikmaðurinn sem er launþegi hjá félaginu missir 

þarna sína atvinnu og mögulega sínar einu tekjur, leikmaðurinn fengi ekki greiddan 

uppsagnarfrest við slíkar aðstæður þar sem ekkert er að sjá í staðalsamningi KSÍ sem tekur til 

uppsagnarfrests. Getur þetta fyrirkomulag staðist vinnuréttarlöggjöf á Íslandi, til dæmis lög nr. 

19/1979 um rétt verkafólks til uppsagnarfrests frá störfum og til launa vegna sjúkdóms- og 

slysaforfalla? Væru framangreindar aðstæður mögulegt dæmi um hvernig beita megi lex 

                                                        
208 James (n. 39) 289. 
209 sama heimild 22–23. 
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sportiva á Íslandi? Ekki hefur reynt á þetta og ómögulegt er að segja hver niðurstaðan yrði. 

Mögulega yrði litið til hinnar sérstöku aðstæðna innan íþrótta þar sem að leikmenn skipta ört 

um lið og það væri þá dæmi um beitingu lex sportiva á Íslandi. Væri slíkt undanþegið 

almennum dómstólum? Sér í lagi ef að úrskurðaraðilar innan íþróttahreyfingarinnar kæmust að 

þeirri niðurstöðu að samningurinn væri ekki andstæður lögum íþróttahreyfingarinnar. Þá má 

leiða að því líkur að almennur dómstóll sé best til þess fallinn að taka á því máli. 
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8. Samantekt – niðurstaða 
8.1. Niðurstöðukafli um staðalsamning KSÍ 
Í öðrum kafla ritgerðarinnar var fjallað um samningsbundnar takmarkanir á heimild til þess að 

leita til dómstóla og er það jafnframt viðfangsefni fyrstu rannsóknarspurningar sem ritgerðinni 

er ætlað að svara. 

 Til þess að geta svarað spurningunni var fjallað með almennum hætti um samningarétt 

og helstu reglur er gilda um samninga. Þá var farið yfir efni og inntak staðalsamnings KSÍ og 

stiklað á stóru yfir helstu ákvæði innan hans. Þar var meðal annars fjallað um ákvæði í 3.c. gr. 

samningsins sem felur í sér bann gegn því að farið sé með mál sem upp koma í 

samningssambandinu fyrir almenna dómstóla. Einnig var fjallað með almennum hætti um að 

semja ágreiningsefni undan dómstólum og farið yfir helstu reglur sem verður að fylgja til þess 

að slíkur samningur sé fullnægjandi. Þá var umfjöllun um staðlaða samningsskilmála og helstu 

álitaefni sem tengist slíkum skilmálum. Aukinheldur var farið yfir hvaða aðilar koma að því að 

semja staðalsamning KSÍ samkvæmt lögum og reglugerðum KSÍ. Þá var farið yfir hvort að 

ógildingarástæður sem fram koma í 36. gr. sml. gætu átt við um staðalsamning KSÍ. 

 Eftir að hafa skoðað framangreint er ljóst að aðilar hafa forræði yfir því efni sem þeir 

semja um og geta því ráðstafað því að vild. Ljóst er að staðalsamningur KSÍ er saminn af KSÍ 

og þar með af félögunum innan KSÍ eins og farið er yfir í ritgerðinni. Af þessu leiðir að það er 

aðstöðumunur á milli aðila að samningssambandinu og félögin mynda sér að þessu leyti 

sterkari stöðu gagnvart leikmönnum, sem eiga enga aðkomu að samningu samninganna. Að 

mati höfundar myndi það rétta myndina töluvert af ef leikmenn hefðu til dæmis rétt til setu á 

ársþingi KSÍ að einhverju leiti, til dæmis með þeim hætti að Leikmannasamtök Íslands ættu 

sæti þar. Hins vegar er túlkun staðlaðra samningsskilmála það sem mestu máli skiptir í þessu 

samhengi og þar sem staðalsamningur KSÍ er mjög skýr og ótvíræður hvað varðar það atriði 

að ekki megi leita til almennra dómstóla, ber að túlka hann eftir orðanna hljóðan. Hvað varðar 

36. gr. sml. er ekkert í þeirri grein sem bendir til þess að ógilda eigi samninginn þar sem báðir 

aðilar hafa kost á því að kynna sér efni samningsins og hann er ekki bersýnilega ósanngjarn. 

Af þessu má ráða að staðalsamningur KSÍ virðist standast þær kröfur sem gerðar eru til hans. 

Því megi ekki fara með mál fyrir almenna dómstóla nema að um mál sé að ræða eins og til 

dæmis Hrd. 1940 bls 352 eins og farið er yfir í ritgerðinni. Þá verður nánar farið yfir það í 

öðrum niðurstöðukafla í hvers konar málum dómstólar innan íþróttahreyfingarinnar geta dæmt. 

Í þriðja niðurstöðukafla verður svo farið yfir mögulega þvingun til þess að skrifa undir 

samninga á borð við staðalsamning KSÍ. 
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8.2.  Niðurstöðukafli um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar innan íþróttahreyfinga 
Fjallað er um efni er tengjast annarri rannsóknarspurningunni í nánast öllum köflum 

ritgerðarinnar. Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum.  

 Í þriðja kafla var fjallað um réttinn til réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómstólum, sú 

umfjöllun miðaðist aðallega við stjskr. og MSE þar sem farið var meðal annars yfir réttinn til 

þess að bera mál undir óháðan og óhlutdrægan dómstól sem og réttinn til opinberrar 

málsmeðferðar. Í fimmta kafla var fjallað um íþróttafélög og reglur þeirra. Þar var ítarlega farið 

yfir skipan, lög og dómstóla ÍSÍ og KSÍ. Þar var einnig rætt um hvaða aðilar koma að því að 

skipa í dómstóla innan ÍSÍ og KSÍ. Í sjötta kafla var fjallað um gerðardóm á Íslandi og farið 

yfir helstu reglur er snerta þá. Í sjöunda kafla var fjallað um íþróttarétt í alþjóðlegu samhengi. 

Mikil áhersla var lögð á CAS og stefnumarkandi dóma frá honum. Ítarlega er farið yfir mál 

Pechstein og Mutu.  

 Hvað varðar álitaefnið hvort að dómstólar innan íþróttahreyfingarinnar virði réttinn til 

þess að óháður og óhlutdrægur dómstóll leysi úr máli skiptir máli að skoða skipan dómstólanna. 

Innan KSÍ er kosið í dómstólana á knattspyrnuþingi. Dómstólar innan KSÍ svipa til CAS áður 

en hann var skipulagður upp á nýtt vegna þess að hann þótti ekki nógu sjálfstæður. Með þeim 

breytingum sem áttu sér stað innan CAS var dómstóllinn gerður óháður því sambandi sem hann 

áður tilheyrði bæði skipulagslega og fjárhagslega. Gefur það mögulega vísbendingu þess efnis 

að dómstóla KSÍ þyrfti að kljúfa frá KSÍ til þess að veita fullnægjandi tryggingu fyrir því að 

um óháðan og óhlutdrægan dómstól sé að ræða, þrátt fyrir að ekkert hafi bent til þess hingað 

til að dómstóllinn sé hlutdrægur á einhvern hátt. Tryggingin fyrir hlutleysi hans er að mati 

höfundar ekki örugg. Hins vegar hefur ekki reynt á þetta fyrir íslenskum dómstólum og í nýju 

máli Pechstein láðist MDE að taka á þessu álitaefni og skautaði dómstóllinn hjá því að þurfa 

að taka afstöðu til þess hvort að CAS væri óvilhallur og óhlutdrægur dómstóll. Hins vegar er 

ljóst að þrátt fyrir áðurgreinda skipulagsbreytingu CAS er dómstóllinn ekki enn laus við 

gagnrýni er varðar sjálfstæði dómstólsins. Ekki er því hægt að fullyrða um það hvort að 

dómstólar innan íþróttahreyfingarinnar á Íslandi uppfylli skilyrði um óháðan og óhlutdrægan 

dómstól vegna þess að á það hefur ekki reynt með beinum hætti fyrir íslenskum dómstólum. 

Áhugavert væri að sjá afstöðu dómstóla til þessa álitaefnis þar sem þeir hafa gefið því undir 

fótinn að sjálfstæði sé ekki tryggt með fullnægjandi hætti samanber héraðsdóm Reykjavíkur 

nr. E-2433/2019. Af þessu má ráða að vísbendingar séuá lofti þess efnis að dómstólar innan 

íþróttahreyfingarinnar á Íslandi séu ekki nægilega óháðir og óhlutdrægir, en þeirri spurningu 

er þó ekki hægt að svara með fullri vissu. 
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 Rétturinn til opinberrar málsmeðferðar er einnig til umfjöllunar í ritgerðinni. Þar er 

meðal annars rætt um birtingu dóma. Í máli Pechstein taldi MDE að hún hafi ekki hlotið 

opinbera málsmeðferð meðal annars vegna þess að dómurinn var ekki birtur. Dómar frá 

dómstólum KSÍ eru birtir opinberlega og hefur það verið talið nægjanlegt til þess að rétturinn 

til opinberrar málsmeðferðar sé virtur. Af þessu er ljóst að opinber málsmeðferð virðist vera 

virt innan íþróttahreyfingarinnar á Íslandi. 

 Þá er ljóst að dómstólar innan íþróttahreyfingarinnar geta ekki dæmt í öllum málum 

sem upp koma innan hennar, eins og í máli máli nr. 2/2020 þar sem dómstóll ÍSÍ komst að 

þeirri niðurstöðu að málið ætti undir almenna dómstóla. Eitthvað verður undan að láta er varðar 

dómstólaskipan innan íþróttahreyfingarinnar þar semekki er hægt að klára öll mál innan 

hennar. Höfundur kemur fram með þá hugmynd að stofna íþróttagerðardóm á Íslandi sem hægt 

væri að leita til með ágreining sem upp kemur innan íþróttahreyfingarinnar og gæti dæmt í 

öllum málum er varða íþróttir, og dómar frá honum væru aðfararhæfir. 

 
8.3. Niðurstöðukafli um félagafrelsi 
Um félagafrelsið er fjallað í 4. kafla en þar er umfjöllunarefnið bæði hið jákvæða og neikvæða 

félagafrelsi, en stjórnarskráin er talin vernda hvort tveggja samkvæmt 74. gr. hennar. Fjallað 

var með almennum hætti um félagafrelsisákvæðið og inntak þess. Einnig var fjallað almennt 

um félög, rétt þeirra til þess að setja sér reglur og ráða sínum innri málefnum. Þá var farið yfir 

réttinn til þess að standa utan félaga og hvað í honum er talið felast, en það álitaefni er einnig 

til umfjöllunnar í 7. kafla.  

 Aðild að KSÍ er ekki valkvæð ef taka á þátt í knattspyrnuleikjum á Íslandi. Skylduaðild 

að sérsamböndum á borð við KSÍ hefur ekki verið talið brjóta gegn hinu neikvæða félagafrelsi 

í öðrum löndum heimsins. Talið hefur verið að aðild að slíku sambandi sé nauðsynleg til þess 

að halda utan um hina ákveðnu íþróttagrein og ná þar með upp ákveðnu samræmi innan hennar. 

Álykta má því á þann veg að sá háttur sem hafður er á hér á landi varðandi skylduaðild að 

sérsamböndum standist félagafrelsisákvæði stjórnarskrárinnar.  

 Nátengt þessu efni og efninu um samningsbundnar takmarkanir á heimild til að leita til 

dómstóla er hin mögulega þvingun í því að láta aðila innan íþróttahreyfingarinnar skrifa undir 

samning sem útilokar almenna dómstóla. Aðilarnir hafa ekki annarra kosta völ en að skrifa 

undir samninginn vilji þeir stunda sína íþrótt, til dæmis knattspyrnu eins og sést í 

staðalsamningi KSÍ. Slík ákvæði hafa þó verið talin standast og ekki hefur verið talið að um 

ólögmæta þvingun sé að ræða þrátt fyrir að samþykki fyrir slíku ákvæði komi ekki af fúsum 

og frjálsum vilja. Heldur er litið til þess að sú þvingun sem til staðar er sé réttlætanleg til þess 
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að halda uppi samræmi í niðurstöðum er varða ákveðnar íþróttir eins og kemur fram hjá MDE 

í máli Pechstein og Mutu. 
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Viðauki 
Staðalsamningur KSÍ  
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