LÖG UM DÓMSTÓLA GSÍ
1. kafli
Dómstólaskipan
1. grein - Dómstigin
1. Dómstólar Golfsambands Íslands eru Dómstóll GSÍ og Áfrýjunardómstóll GSÍ. Þeir skulu
hafa fullnaðarlögsögu yfir þeim málefnum sem koma upp innan vébanda Golfsambands
Íslands og sem varða golfreglur „The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews“, lög
og reglur Golfsambands Íslands eftir því sem við á, en á þessum lögum og reglum skulu
Dómstólar GSÍ byggja niðurstöður sínar. Lög Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands um
dómstólaskipan skulu þó vera þessum reglum til fyllingar, eftir því sem við getur átt.
2. Dómstóll GSÍ er fyrsta dómstig í málum sem upp koma innan golfhreyfingarinnar.
3. Áfrýjunardómstóll GSÍ er æðsti dómstóll innan golfhreyfingarinnar.
4. Dómstólar GSÍ skulu hafa aðsetur á skrifstofu GSÍ, Íþróttamiðstöðinni Laugardal,
Engjavegi 6, 104 Reykjavík.
2. grein - Vanhæfi dómara
1 Dómari við dómstóla GSÍ, þar á meðal meðdómari, er vanhæfur til að fara með mál ef:
a. hann er aðili að málinu eða fyrirsvarsmaður aðila,
b. hann hefur gætt réttar aðila varðandi sakarefnið eða veitt aðila leiðbeiningar um það,
umfram skyldu sem dómarar hafa,
c. hann hefur borið eða verið kvaddur til að bera vitni um atvik málsins af réttmætu tilefni
eða verið mats- eða skoðunarmaður um sakarefnið,
d. hann er eða hefur verið maki aðila, skyldur eða mægður aðila í beinan legg eða tengdur
aðila með sama hætti vegna ættleiðingar,
e. hann tengist eða hefur tengst fyrirsvarsmanni eða málflytjanda með þeim hætti er segir í
d-lið,
f. hann tengist eða hefur tengst vitni í málinu með sama hætti og segir í d-lið,
g. fyrir hendi eru önnur atvik eða aðstæður sem eru fallnar til þess að draga óhlutdrægni
hans með réttu í efa, m.a. ef dómari eða náin skyldmenni eru félagsbundin aðila máls.
2 Stjórn GSÍ skal skipa dómara í dómstóla GSÍ til meðferðar einstaks máls ef tilskilinn fjöldi
næst ekki úr kjörnum dómurum og varadómurum vegna vanhæfis þeirra.
3. grein – Almenn hæfisskilyrði
1. Kjörnir dómarar dómsstóla GSÍ skulu fullnægja eftirtöldum skilyrðum:
a. að vera svo á sig komnir andlega og líkamlega að þeir geti gengt embættinu,
b. að dómarar við dómstól GSÍ hafi lokið embættisprófi í lögum og þeir dómarar við
áfrýjunardómstól GSÍ, sem ekki er krafist að séu löglærðir, hafi landsdómararéttindi í
golfi,
c. að hafa náð 25 ára aldri.
2. Meðdómarar sem taka sæti í dómstól GSÍ skulu hafa almenna þekkingu á reglum GSÍ og

golfreglum.
2. kafli
Dómstóll GSÍ
4. grein - Skipan dómsins
1. Dómarar dómstóls GSÍ skulu vera 3 og allir löglærðir.
2. Dómarar skulu kosnir á reglulegu golfþingi til setu fram að næsta reglulega golfþingi.
3. Á fyrsta dómarafundi eftir reglulegt golfþing skulu dómarar koma saman og kjósa
dómsformann og varaformann.
4. Einn dómari skal fara með mál og ákveður dómsformaður hver af hinum reglulegu
dómurum fer með málið.
5. Nú telur dómari þörf á meðdómurum og er honum þá heimilt, í samráði við formann
dómsins, að kalla til tvo meðdómara í dóminn. Meðdómarar þurfa ekki að vera löglærðir,
en þeir skulu hafa landsdómararéttindi í golfi.
5. grein - Kæruréttur
Rétt til kæru hefur hver sá, einstaklingur og félag, sem misgert er við og hagsmuni hafa af
niðurstöðu máls.
6. grein - Meðalganga og upplýsingagjöf
Aðila, sem hefur kærurétt skv. 5. grein, er heimilt að beina þeirri kröfu til dómsins að hann verði
aðili málsins. Krafa þessi þarf að koma fram svo fljótt sem verða má og eigi síðar en við
aðalflutning málsins.
7. grein - Kærufrestur
1. Kærufrestur til dómstóls GSÍ er 14 dagar frá því að atvik það, sem kært er bar við eða
ástandi lauk ef um ástandsbrot er að ræða, og skulu almennir frídagar ekki taldir þar
með.
2. Dómstóll GSÍ getur veitt leyfi til að mál sé höfðað eftir að kærufrestur er liðinn ef
sérstakar ástæður eru fyrir hendi að mati dómsins.
3. Sé máli vísað frá dómi hefur kærandi þriggja daga frest til að skjóta málinu aftur fyrir
dómstólinn. Frestur skal byrja að líða þegar frávísun berst kæranda og almennir frídagar
skulu ekki taldir með.

8. grein - Form og efni kæru
1 Kæra skal vera skrifleg.
2 Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram í kæru:
a. Nafn, kennitala, heimilisfang og símanúmer/faxnúmer/tölvupóstfang kæranda.
b. Nafn kærða, kennitala, heimilisfang og símanúmer/faxnúmer/tölvupóstfang kærða.
c. Nafn fyrirsvarsmanns kæranda, heimilisfang hans og
símanúmer/faxnúmer/tölvupóstfang.
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d. Greinargóð lýsing á því hvaða kröfur eru gerðar í málinu.
e. Lýsing helstu málavaxta.
f. Tilvísun til þeirra lagareglna sem við eiga.
g. Lýsing á helstu röksemdum aðila málsins.
h. Lýsing á þeim gögnum sem kærandi byggir mál sitt á, ásamt ljósriti af þeim gögnum.
i. Upptalning á þeim vitnum sem kærandi mun kalla til skýrslutöku.
Kæra, ásamt fylgigögnum, skal send dóminum í tveimur eintökum. Heimilt er að senda kæru
með faxi en þó skal frumrit ævinlega sent.

9. grein - Málsmeðferð
1. Mál telst höfðað með því að kæra berst á skrifstofu GSÍ. Kærandi á rétt á því að fá
kvittun fyrir móttöku kærunnar.
2. Formaður dómsins skal svo fljótt sem hægt er taka afstöðu til þess hvort einhverjir
formgallar samkvæmt 8. grein geri að verkum að málið sé ekki tækt til meðferðar. Séu
slíkir gallar á málinu skal dómsformaður vísa málinu frá dómi með úrskurði.
3. Telji dómsformaður að málið sé réttilega höfðað skal hann innan tveggja virkra daga
ákveða hvaða dómari skuli fara með málið.
4. Sé dómsformaður forfallaður skal varaformaður annast þau verkefni sem til falla.
5. Dómari sem fær mál til meðferðar skal án tafar senda kærða (varnaraðila) áskorun um
að halda uppi vörnum í málinu ásamt afriti af kærunni. Áskorunina skal senda með
ábyrgðarbréfi, faxi eða á annan sannanlegan hátt. Almennt skal frestur til að skila
greinargerð ekki vera lengri en ein vika. Greinargerð varnaraðila skal uppfylla þau
skilyrði er koma fram í 8. grein, eftir því sem við getur átt.
6. Dómari getur óskað eftir skriflegum athugasemdum frá Golfsambandi Íslands eða öðrum
þeim sem málið varðar.
7. Þegar dómari hefur móttekið greinargerð varnaraðila, skal hann boða til þinghalds,
þingfesta málið og ákveða framhald þess, þ.m.t. hvort málið skal flutt munnlega eða
skriflega og hvort taka skuli vitna- eða aðilaskýrslur fyrir dómþingi. Ef mál er ekki
munnlega flutt skal aðilum gefinn stuttur frestur til að skila skriflegum athugasemdum.
Dómari getur ákveðið annan hátt á málsmeðferð eftir þingfestingu.
8. Dómari skal leitast við að hraða störfum sínum eins og kostur er og skal dómur kveðinn
upp innan viku frá því að málflutningi lauk.
9. Birta skal aðilum dóm eða úrskurð með ábyrgðarbréfi eða á annan sannanlegan hátt, ef
þeir eru ekki viðstaddir dómsuppsögn, og skal þá jafnframt greint frá heimild aðila til
áfrýjunar og áfrýjunarfresti.

10. grein - Flýtimeðferð máls
1. Telji formaður dómsins augljóst við skoðun á kæru sem honum berst, að brotið hafi verið
gegn lögum og reglum golfhreyfingarinnar, er honum heimilt að beina þeirri kröfu til gagnaðila,
að hann upplýsi innan sólarhrings hvort hann hyggst hafa varnir uppi í málinu og hverjar þær
varnir séu. Komi í ljós að engar varnir verða hafðar uppi í málinu eða ef framkomnar varnir eru
bersýnilega tilgangslausar er honum heimilt með úrskurði að dæma kæranda í hag.
2. Úrskurði samkvæmt 1. mgr. er hægt að hnekkja með kæru til dómstólsins, sem tekur þá
efnislega afstöðu til málsins.
11. grein - Tilnefning talsmanns fyrir dómi
Telji dómurinn að hætta sé á að málsstaður annars málsaðila verði fyrir tjóni vegna þess að
hann er ekki fær um að koma sínum sjónarmiðum að í málinu, getur formaður dómsins upplýst
framkvæmdastjóra GSÍ um slíkt. Framkvæmdastjóri GSÍ skal þá skipa aðila til að gæta
hagsmuna viðkomandi í málinu.

3. kafli
Áfrýjunardómstóll GSÍ
12. grein - Skipan dómsins
1. Áfrýjunardómstóll GSÍ skal skipaður 3 dómurum, a.m.k. einum löglærðum og tveimur
landsdómurum í golfi og einum löglærðum og tveimur landsdómurum í golfi til vara.
2. Dómarar skulu kosnir á reglulegu golfþingi til setu fram að næsta reglulega golfþingi.
3. Dómstóllinn kýs sér forseta.
13. grein - Áfrýjun
1. Heimilt er að skjóta til áfrýjunardómstóls GSÍ, dómum og úrskurðum dómstóls GSÍ.
2. Frestur til að áfrýja máli til áfrýjunardómstólsins skal vera 5 dagar frá því dómur dómstóls
GSÍ var upp kveðinn og skulu almennir frídagar ekki telja þar með.
3. Sá sem hyggst áfrýja máli skal senda áfrýjunardómstólnum sérstaka greinargerð þar
sem lýst er þeim sjónarmiðum sem áfrýjandi byggir á ásamt gögnum málsins.
14. grein - Ný gögn og málsmeðferðarreglur
1. Ný gögn skulu ekki lögð fram fyrir áfrýjunardómstólnum. Vitna- og aðilaskýrslur skulu
ekki fara fram.
2. Dómstólnum er heimilt að víkja frá ákvæði 1. mgr. þegar sérstaklega stendur á.
3. Málsmeðferðarreglur II kafla laganna skulu gilda um áfrýjunardómstól GSÍ eftir því sem
við á.

4. kafli
Almenn ákvæði
15. grein - Lögsaga
Undir dómstóla GSÍ heyra öll brot á golfreglum “The Royal and Ancient Golf Club of
St. Andrews” svo og lögum og reglum GSÍ.
16. grein - Dómsniðurstöður
1. Dómstólar GSÍ geta í dómsorði auk efnisniðurstöðu m.a. kveðið á um eftirfarandi réttindi og
skyldur til aðila málsins:
a. Ákvarðað dagsektir gagnvart aðildarfélögum. Dagsektir renni til GSÍ.
b. Ákveðið sektir á aðildarfélög.
c. Málskostnað, ef málsgrundvöllur telst vera tilefnislaus.
2
Þær refsingar sem dómstólar GSÍ geta beitt eru:
a. Áminning.
b. Vítur.
c. Svipting réttar til að gegna trúnaðarstörfum innan golfhreyfingarinnar (hefur ekki í för
með sér missi almennra félagsréttinda eða keppnisréttar).
d. Svipting áhugamennskuréttinda í golfi.
e. Óhlutgengisúrskurður, sem veldur útilokun frá þátttöku í keppni innan golfhreyfingarinnar,
um stundarsakir eða ævilangt.
f. Aðrar refsingar er lög eða reglur Golfsambands Íslands tiltaka.
17. grein - Þingbækur/Dómabækur
1. Við dómstóla GSÍ skulu vera haldnar sérstakar þingbækur. Við fyrirtöku máls skal rita
skýrslu í þingbók um það sem fram fer, hvaða gögn eru lögð fram, hverjir mæta í máli og
hvað er afráðið um rekstur máls. Í þingbók skal jafnframt færa þær ákvarðanir sem
teknar eru í málinu. Efni þingbókar skal að jafnaði ekki birt almenningi.
2. Við dómstóla GSÍ skal haldin sérstök dómabók sem hefur að geyma uppkveðna dóma
og úrskurði. Dómabók skal vera aðgengileg og birt á heimasíðu GSÍ.
18. grein - Lyfjaeftirlit
Mál vegna meintrar lyfjamisnotkunar íþróttamanna skal farið með skv. reglugerð ÍSÍ um
lyfjaeftirlit.
19. grein - Niðurfelling refsingar
Golfþingi er heimilt með minnst 2/3 greiddra atkvæða að fella niður refsingu eða veita dæmdum
aðila full réttindi að nýju innan golfhreyfingarinnar.
Samþykkt á ársþingi GSÍ nóvember 2009.

