
Nd. 16. Frumvarp til laga
11111 vinnudeilur.

F lm .: T hor T hors og G arðar Þorsteinsson.

I. KAFLI
Um vinnusam ninga, verkföll (S trike) og verksvipting  (L ockout).

1. gr.
Sam ninga milli verkalýðsfélags annarsvegar og vinnuveitenda eða vinnuveit- 

endafélags hinsvegar um  verkalaun  og önnur v innuk jö r skal gera skriflega, og skal 
getið sam ningstím a og uppsagnarfrests.

Nú er þess ekki getið í sam ningi, hversu lengi hann  skuli vera í gildi, og telst 
hann þá gerður til þriggja ára.

Nú er sam ningi ekki sagt upp innan  uppsagnarfrests, sem ákveðinn er í samn- 
ingi, eða m innst þrem  m ánuðum  fy rir  lok sam ningstim a, ef enginn uppsagnar- 
frestu r er settur, og telst sanm ingur þá fram lengdur um eitt á r  í senn.

Uppsögn skal vera skrifleg í ábyrgðarbréfi eða með símskeyti.

2. gr.
Nú gera v innuveitandi og verkam aður vinnusam ning, sem er í ósainræm i við 

sam ning m illi v innuveitenda- og verkalýðsfélaga, sem þeir eru m eðlim ir i. og er 
þá slíkur sam ningur ógildur, enda sé sam ningnrinn milli félaganna þess eðlis, að 
hann  skuldhindi hvern  einstakan m eðlim  þeirra.



3. gr.
Ni'f hafa vinnuveitendafélag og verkalvðsfélag gert sam ning, og er hann  þá 

skuldbindandi fy rir  hverja  einstaka deild og hvern  einstakan  m eðlim  félaganna 
og deildanna, og hv ílir sú skuldbinding á þeim áfram , þó úrsögn eða b ro ttrekstu r 
ú r félagi eða deild þess fari fram , þangað til sá, sem segir sig ú r eða er bro ttrek inn , 
segir sam ningnum  upp fv rir  sig eftir þeim reglum , sem gilda um  uppsögn samn- 
ingsins.

4. gr.
Verkalýðsfélög og vinnuveitendafélög bera ábyrgð á því, að deildir þeirra og 

einstak ir m eðlim ir, svo og e instak ir m eðlim ir deildanna, haldi sanm inga þá, sem 
ræ ðir um  í 1. m álsgr. 1. gr„ og verður ekki samið gagnstæ tt þessu ákvæði. Þó ber 
félagið ekki ábyrgð á ólöglegri vinnustöðvun e instakra meðlima sinna, ef það sannar, 
að það eigi ekki sjálft sök á vinnustöðvuninni, enda hafi það revn t til h ins ý trasta  
að h indra vinnustöðvunina og fram hald  hennar.

Félag hefir ávallt ré tt til þess að v íkja ú r félaginu meðlim sínuin m eðan lögbrot 
hans stendur y fir  og í eitt á r  þ a r eftir, þó ekkert sé ákveðið um  slikt í félagslögun- 
uni, einnig að svipta m eðlim  á saina tím abili fjá rstv rk , sem m eðlim um  annars er 
greiddur, þegar vinnustöðvun verður, svo fram arlega sein félagsm aður h lýð ir ekki 
skipun fé lagsstjó rnar um  það, að hæ tta ólöglegri vinnustöðvun. Sama er uin af- 
stöðu félags, sem er deild í víðtæ kara félagi, gagnvart aðalfélaginu.

5. gr.
Nú verður ágrein ingur um gildi sam nings, slíks sem ræ ðir uin í 1. m álsgr. 1. gr„ 

eða hvernig beri að skilja hann, eða um kröfur, sem byggðar eru á gerðum  samn- 
ingi, og er þá bannað að neyta verkfalls eða verksviptingar til þess að fá skorið ú r 
slíkum  ágreiningi.

Hafi V innudóm stóll íslands ú rskurðað , að bro tið  hafi verið gegn gerðum  samn- 
ingi eða vinnustöðvun sé gagnstæð ákvæðum  1. liðs þessarar gre inar og liðnir eru 
fjó rir dagar frá  uppkvaðningu dóm sins, án þess að dæmdi hafi bæ tt b ro t sitt, þá 
getur dóm stóllinn veitt aðilja, sem málið vann, eða verkalýðs- eða vinnuveitenda- 
félagi, sem hann  er í, heim ild til v innustöðvunar, að im dangengnum  fundi með báð- 
um aðiljum , en slík heim ild veitir ekki gagnaðilja eða verkalýðs- eða vinnuveitenda- 
félagi, þar sem hann  er m eðlim ur, ré tl til þess að fram kvæm a eða fram halda vinnu- 
stöðvun í sam bandi við deiluna.

6. gr.
Nú liggur fv rir  ágrein ingur milli verkalýðsfélags og v innuveitanda eða vinnu- 

veitendafélags um  launakjör, v innuskilm ála eða vinnum ál v fir höfuð, án  þess að 
fv rir liggi gildandi sam ningur, og er þá bannað að nevta v innustöðvana til lausnar 
slíkra mála, nem a fullnægt sé eftirgreindum  skilyrðum :
a. V innustöðvun má, ef félag á í h lut, ekki fara fram  nem a sam þvkkt sé með 

m innst % atkvæða greiddra á fundi, sem sainkvæm t lögum hlutaðeigandi fé- 
lagsskapar hefir fullveldi til þess að taka ákvarðan ir uin v innustöðvanir slíkar, 
sem um  er að ræða í hvert sinn.

1). Nú er fvrirhugað að leggja tillögu um vinnustöðvun fy rir fullvalda fund (sbr. 
a-lið), og skal þá tilkvnna það gagnaðilja í sérstöku áhyrgðarbréfi, og m á vinnu- 
stöðvun ekki b y rja  fv rr en liðnir eru 14 só larh ringar frá  því að tilkvnn ingarbréf 
var sett á póststöð.

e. N ú .sam þykk ir fullvalda fundur tillögu uin vinnustöðvun (sbr. b-lið), og skal 
þá tilkynna það gagnaðilja í sérstöku ábyrgðarbréfi, og m á vinnustöðvun ekki 
b y rja  fy rr en liðn ir eru  7 só larh ringar frá þvi að tilkvnn ingarb réf var sett á 
póststöð.

(I. Nú er verkalýðsfélag í A lþýðusam bandi íslands, en vinnuveitandi eða vinuu- 
veitendafélag í V innuveitendafélagi íslands, og skal þá senda tilkynn ingarbréf



fy rir m illigöngu þeirra  aðalfélaga, og te ljast frestir þeir, sem ræ ðir um í 1)-
og c-lið, frá  því að tilkvnn ingarbréf eru  sett á póst í Reykjavík.
A því tim abili, þegar bönnuð er vinnustöðvun, skal farið  eftir þeim vinnu- óg 

kaupkjörum , sem voru í gildi þegar deila hófst, nem a að ilja r komi sér sam an um 
annað.

II. KAFLI 
Um sátta tilraun ir.

7. gr.
A tv innum álaráðherra skal skipa einn rík issá ttasem jara  og þ rjá  héraðssátta- 

sem jara, sem skulu búsettir á ísafirð i, A kureyri og Seyðisfirði. Á kveður atv innu- 
m álaráðherra sáttahéruð. V innudóm stóll Islands skal bera fram  tillögu um  skipun 
sáttasem jara. Nú eru  fjó rir  dóm endur hið fæsta, þar á m eðal báð ir dóm endur til- 
nefndir a f V innuveitendafélagi íslands og A lþýðusam bandi Islands, á einu m áli um 
tilnefning, og skulu þá þeir m enn skipaðir, e r þeir tilnefna. A tv innum álaráðherra 
skal í nóvem ber það ár, sem k jö rtím i sáttasein jara  er á enda, beiðast tillagna dóm- 
stólsins, sem skal senda þæ r fy rir  15. desem ber næ stan  eftir. E lla sk ipar atvinnu- 
m álaráðherra frjá lst, með h liðsjón af fram kom num  tillögum  einstakra dóm enda, 
sem honum  kynnu að hafa  borizt.

Á sama h á tt skal skipa einn v ararík issá ttasem jara  og þ rjá  varahéraðssátta- 
sem jara.

8. gr.
E ftir tillögu rík issáttasem jara  getur a tv innum álaráðherra  skipað sérstaka sátta- 

sem jara eða, ef m jög m ikið liggur við, nefnd m anna til þess að fram kvæ m a sátta- 
tilrau n ir í einstökum  vinnudeilum .

9. gr.
S áttasem jarar og varam enn þeirra  skulu skipaðir til þriggja á ra  í senn, og 

m iðast skipun þe irra  við áram ót. A tv innum álaráðherra  getur veitt sáttasem jara 
lausn frá  s tarfanum  eftir beiðni hans, ef ástæ ða þ yk ir til.

Nú deyr sáttasem jari eða fæ r lausn  frá  starfi, og skal þá ta fa rlau st fa ra  fram  
tilnefning og skipun nýs sáttasem jara, með þeim  hæ tti, er að fram an  greinir, fy rir 
þann hluta, sem eftir er a f k jö rtim a þess, sem frá  fór.

10. gr.
R ík issáttasem jari er y firm aður héraðssáttasem jara, og fæ r atv innum álaráð- 

herra  sáttasem jurum  erindisbréf, þ ar sem ineðal annars sé ákveðin afstaða ríkis- 
sáttasem jara til héraðssáttasem jara.

11. gr.
R ík issáttasein jara skal skylt að kynna sér nákvæm lega h o rfu r og ástand  at- 

vinnulífsins, og einkum  öll v innuk jö r vinnusala, þ. e. lengd vinnutím a, launakjör, 
yfirv innu, aðbúnað við vinnu og annað þess háttar. Sama skulu héraðssáttaseinj- 
a ra r gera í héruðum  sinuin. H éraðssáttasem jarar skulu tilkynna rík issáttasem jara 
ÖIl atvik, sem þeir telja, að geti raskað v innufrið i í héraðinu.

Sérhvert félag vinnuveitenda eða verkalýðs, er sam ning gerir við annað félag 
eða einstakan  inann um vinnukjör, skal skylt að senda rík issáttasem jara  tafarlaust 
a frit af sam ningnum  og annað  afrit til h lutaðeigandi héraðssáttasem jara.

R íkissáttasem jari skal senda atv innum álaráðuney tinu  á m issiri hverju  skýrslu 
um starfsem i sína.

12. gr.
Nú fæ r rík issáttasem jari v itnesk ju  um, að sam ningar hafi ekki náðst um  viimu- 

rnál í einhverju  fyrirtæ k i eða atvinnugrein, og telur, að leitt geti til vinnustöðv-



unar, og getur hann  þá krafið  að ilja um skýrslu  uin tildrög deilunnar og alla að- 
stöðu að því er hana snertir, svo og um  allar k rö fu r og tilboð, sem fram  
hafa komið. í

R íkissáttasem jari getur byrjað  sátta tilraun ir, þó honum  hafi ekki verið til- 
kvnnt sam kvæm t 13. gr., að vinnustöðvun sé fyrirhuguð eða vinnustöðvun ekki 
byrjuð, ef hann  te lu r það heppilegt, og scrstaklega þegar þess er óskað af vinnu- 
veitendum  eða verkalýðsfélögum .

R íkissáttasem jari getur látið héraðssáttasem jara eða sérstaklega skipaðan sátta- 
sem jara (sbr. 8. gr.) fram kvæm a rannsókn  eða sá tta tilraun  sam kvæm t fram ansögðu.

13. gr.
Nú æ tlar vinnuveitandi eða vinnuveitendafélag að gera verksvipting eða verka- 

lýðsfélag að gera verkfall ú t af ágreiningi um launakjör, vinnuskilm ála eða vinnu- 
m ál y fir höfuð, án  þess að fv rir liggi gildandi sam ningar eða aðstaðan að öðru levti 
er þannig, að ágrein ingurinn  heyri ekki und ir V innudóm stól íslands, og skal þá 
strax tilkynna rík issáttasem jara  slíka fyriræ tlun.

T ilkynning skal senda í sím skevti eða ábvrgðarbréfi, og skal jiar skýrt frá þvi, 
hvert sé ágreiningsefni, við hvaða a tv innurekstu r vinnustöðvun sé fvrirhuguð, til 
hve m argra verkam anna við hvern  a tv innurekstu r fv rir sig hún  m uni ná, hvenæ r 
fyrirhugað sé, að v innustöðvun byrji, og hvort b v rjað ar séu sam ningsum leitanir 
milli aðilja, þeim  fram  haldið eða slitið.

Nú standa y fir sam ningaum leitanir þegar tilkvnning  fer fram , en þeim verður 
siðar slitið, og skal þá senda rík issáttasem jara  fram haldstilkynning  þar um  á sama 
h á tt sem frum tilkynning.

V innuveitandi sá eða vinnuveitendafélag eða verkalýðsfélag, sem æ tlar að gera 
vinnustöðvun, e r ræ ðir um í 1. mgr., skal senda fram angreindar tilkynningar, og 
sé sá aðili félagi í V innuveitendafélagi íslands eða A lþýðusam bandi íslands, skal 
senda tilkvnningu til þeirra, en þau aðalfélög senda hana áfram  til rík issátta- 
sem jara.

Sam tím is því, sem tilkynning  er send rík issáttasem jara , skal senda gagnaðilja 
e ftirrit af henni á sama h á tt sem fv rr er sagt um tilkvnn ingarnar sjálfar.

14. gr.
V innustöðvun slíka, sem ræ ðir uin í 13. gr., m á aldrei gera fy rr en liðnir eru 

f jó rir  só larh ringar frá  því að tilkvnning  kom í hendur rík issáttasem jara  um það, 
að sam ningaum leitanir milli að ilja (sbr. 13. gr. 2. m gr.) hafi ekki verið b y rjaðar 
eða þeim verið slitið. Ber tilkynnanda að afla sér upplýsinga uin það frá  rikis- 
sáttasem jara, hvenæ r tilkvnning barst honum .

Þegar rík issáttasem jara  hefir borizt tilkvnning  um, að sam ningsum leitanir hafi 
ekki byrjað  m illi aðilja, eða þeim hafi verið slitið (sbr. 13. gr. 2. m gr.), eða honum  
verður á annan  há tt kunnugt uin, að sam ningsum leitunum  hafi verið slitið, skal 
honum  skylt að banna vinnustöðvun þar til sátta tilraun  hafi farið  fram  og hún 
sam kvæm t 23. gr. telst orðin árangurslaus, nema hann  telji h ina vfirvofandi vinnu- 
stöðvun m jög þýðingarlitla og enga hæ ttu  á því, að hú n  hafi að ra r vinnustöðvanir 
í för með sér. Bannið skal sent i ábyrgðarbréfi eða sím skeyti þeim vinnuveitanda, 
vinnuveitendafélagi, verkalýðsfélagi eða aðalfélagi, sem hefir sent eða b a r að hafa 
sent tilkvnning  um hina fvrirhuguðu vinnustöðvun, og ja fn fram t skal rik issátta- 
sem jari tilkvnná gagnaðilja, að hann  hafi gefið út bannið. Bannið er ógilt, ef ríkis- 
sáttasem jari sendir það ekki frá  sér innan  tveggja sólarhringa eftir að honum  barst 
tilkynning um, að sam ningsum leitanir hafi ekki byrjað  milli aðilja, eða að þeim 
hafi verið slitið.

Nú hefir sáttaum leitun farið  fram  sam kvæm t því, sem segir i 12. gr. 2. mgr., 
og ræ ður þá rik issáttasein jari, hvort hann gefur út bann sainkvæm t 2. mgr. þesy- 
a ra r  greinar.



Þegar auk in  er fyrirhuguð vinnustöðvun frá  þvi, sem fv rst er tilkynnt, skal 
fara  um  það sem ný  vinnustöðvun væri.

15. gr.
Nú hefir rík issáttasem jari bannað vinnustöðvun sam kvæm t 14. gr. 2. mgr., 

og skal hann  þá ta fa rlau st hefja  sá tta tilraun ir. R ík issáttasem jari getur þó falið 
héraðssáttasem jara að fram kvæm a sá tta tilraun ina. Svo getur hann  og falið sér- 
staklega skipuðum  sáttasem jara eða sérstaklega skipaðri nefnd inanna (8. gr.) að 
fram kvæina sá tta tilraun  í viðkom andi vinnudeilum .

Þó vinnustöðvun hafi ekki verið bönnuð, geta bæði rík issáttasem jari og hér- 
aðssá ttasem jarar hafið  sá tta tilrau n ir af sjálfsdáðum  eða sam kvæm t tilm æ lum  ann- 
ars aðilja.

S áttasem jari ákveður stað og stund til sá tta tilrauna, og m á halda sáttafund 
u tan  sáttaum dæ m is. Sáttasem jari ka lla r aðilja til sáttafunda á þann  hátt, sem hann 
telu r við eiga, eftir því sem á stendur i hvert sinn. Það er skylda að hlýða kvaðn- 
ing sáttasem jara.

16. gr.
A ðiljar geta látið meðlimi þeirra  félaga, er h lu t eiga að m áli, m æta fy rir sig við 

sátta tilraun ir. E innig starfsm enn þeirra, eigendur, stjó rn en d u r eða starfsm enn ein- 
s takra fy rirtæ k ja , sem eiga í deilu.

17. gr.
Sáttasem jari skal við sá tta tilraun  leita, á þann hátt, sem hann  te lu r við eiga, 

a llra  nauðsynlegra upplýsinga ú t af deiluefni og revna eftir m ætti að kom a á sam- 
kom ulagi milli aðilja. Nú verður ágreiningur um staðrevndir, sem sáttasem jari 
te lu r hafa verulega þýðingu fv rir ú rs lit deilunnar, og hefir sáttasem jari þá ré tt til 
að k re fja  aðilja skýrslu  þar uin. Verði að ilja r eigi við þeirri k röfu  eða sáttasem jari 
telur ský rslu r þeirra  eigi fullnæ gjandi og að frekari upplýsingar séu nauðsynlegar, 
getur hann  krafizt þess, að aðili láti fa ra  fram  vitnaleiðslu fy rir  V innudóm stól 
íslands til upplýsingar m álinu. H efir hann  ré tt til að vera v iðstaddur vitnaleiðsl- 
u rn a r og láta  bera upp fy rir v itnunum  þæ r spurn ingar, sem hann  te lu r liklegar 
til að skýra málið.

Nú kem st á sátt við sá ttatilraun , og skal sáttasem jari þá sjá um, að gerður sé 
sam kvæm t henni skriflegur sam ningur milli aðilja.

S átta tilraun ir skulu fara  fram  fy rir  luktum  dyrum .
S áttasem jari heldur gerðabók. Skal þar skráð, h v ar og hvenæ r sá tta tilraun  fór 

fram, nafn  sáttasem jara og aðilja, sein eru  viðstaddir. Geta skal fram lagðra skjala 
og þess, sem fram  fer, í aðalatriðum . Komist sátt á, ber að skrá sáttina i gerða- 
bókina, og rita  að ilja r undir.

18. gr.
Sáttasem jari getur, hvenæ r sem hann  telu r henta, borið fram  iniðlunartillögu, 

en eigi m á án  hans sam þykkis gera hana hey rinkunna m eðan ekki er kom ið svar 
beggja aðilja, og ef félag á í hlut, getur hann  ákveðið, að að ilja r megi ekki kynna 
sér tillöguna fy rr en á þeim fundi félagsins, þegar taka skal ákvörðun m n tillög- 
una. Aður en sáttasein jari ber fram  m iðlunartillögu ber honum  j i ð ráðgast um  hana 
við einn eða fleiri fu lltrúa  hvors aðilja, og ef að iljar eru  m eðlim ir í Vinnuveit- 
endafélagi íslands eða A lþýðusam bandi íslands, skal sáttasem jari einnig bera til- 
löguna u nd ir þau félög eða um boðsm ann þeirra. Sáttasem jari ákveður, hvenær 
að iljar skuli taka ákvörðun um iniðlunartillögu, en ráðgast um  það við hlutað- 
eigendur.

19. gr.
Þá er m iðlunartillaga er borin  undir atkvæði i félagi vinnuveitenda eða verka- 

m anna, skal hún  borin  frarn eins og sáttasem jari hefir gengið frá  henni, og ber 
við atkvæ ðagreiðslu að svara m iðlunartillögunni já tand i eða neitandi.

A tkvæðagreiðsla skal vera leynileg og skrifleg.



20. gr.
Þá er atkvæði hafa verið talin, er félaginu þegar skylt að tilkynna sáttasenij- 

ara, hversu m örg hafa  orðið já  og nei, og ja fn fram t hversu  m argir félagsm enn eru 
atkvæðisbærir. Þá er atkvæ ðagreiðsla á að fara fram , er félagi skvlt, e ftir því sem 
við verður kom ið, að sjá  svo um, að sérhver atkvæ ðisbæ r félagsm aður fái að kvnnast 
m iðlunartillögunni í heild, þó þannig, að h lý tt sé fyrirm æ luin j»eim. sem sáttasem j- 
ari kann að hafa gefið um  leynd tillögunnar sam kvæm t ákvæðum  18. greinar.

21. gr.
M iðlunartillaga sáttasem jara telst sam þykkt nema neðangreind tala atkvæða 

hafi verið á m óti henni:
m innst 50% greiddra atkv. þegar 75% atkvæ ðisbæ rra félaga hafa greitt atkv.

— 52— — — — m inna en 75% en m innst 70% — —
— 55— — — — — — 70-------  — 65--------
— 57— -— _ —  — 65------- — 60--------
— 60— — — _  _  _  60------- — 55— — —  —

— 62— ____ — — — — 55------- 50— — —  —
— 65— — — — — — 50------- — 45— — —  —
— 67— — — —  —  — 45_----- 40-------- —
— 70— — — _  — — 40------- — 35— — —  —

— 72— — — — — — 35------- — 30-------- —
— 75— — — — — — 30------- — 25-------- ■—■ —

Hafi fæ rri en 25% atkvæ ðisbæ rra félaga greitt atkvæði, telst sáttatillaga sam- 
þykkt.

A uðir og ógildir atkvæ ðaseðlar te ljast ekki með greiddum  atkvæðum , og skal 
heldur eigi á annan  h á tt neitt tillit til þeirra  tekið.

22. gr.
Nú te lu r sáttasem jari rétt, að deilur í fleiri en einni atv innugrein  séu ú tk ljáðar 

í einu lagi, og getur hann  þá ákveðið í m iðluiiartillögum  viðvíkjandi þeim atvinnu- 
greinum , að þæ r skuli te ljast sem ein heild, og ú rsk u rð u r um, hvort m ið lunartil- 
lögurnar te ljist sam þykktar, fari eftir sam anlögðum  tölum  greiddra atkvæða og 
atkvæ ðisbæ rra félaga í báðum  eða öllum  atvinnugreinum , sem teljast skulu heild 
í þessu efni.

Bannað er að b irta  atkvæ ðatölur fv rr en sáttasem jari hefir b irt niðurstöðu 
atkvæðagreiðslu.

R ikissáttasem jari getur ákveðið, að v íkja megi að einhverju  leyti frá  fram an- 
greindum  reglum , þegar um  er að ræða sjóm enn, sem eru  á skipum  í u tanrík is- 
ferðum , þ ar með töldum  fiskiskipuin, sem veiða til sölu utanlands.

23. gr.
Nú eru liðnir tiu  só larh ringar eða ineira frá þvi að rík issáttasem jari sendi frá 

sér bann (14. gr. 1. m gr.) eða fram haldsbann (14. gr. 4. m gr.) gegn vinnustöðvun, 
án  þess að sá tta tilrau n ir hafi tekizt, og getur j»á hvor aðiíi k rafizt þess, að sátta- 
tilraunum  skuli lokið, enda hafi hann  ekki vanræ kt skvldur sínar um h lu ttöku  í 
sátta tilraunum  með því að sæ kja eigi sáttafundi eða á annan  hátt. Skal þá Ijúka 
sáttatilraunum  innan  fjögra sólarhringa eftir að k ra fan  kom  i hendur sáttasem jara, 
sem með m álið fer, og kom ist eigi á sætt innan  þess tim a, telst sá tta tilraun  orðin 
árangurslaus (14. gr. 2. m gr.). Þetta e r þó eigi því til fvrirstöðu, að sá tta tilrau n ir 
séu hvenæ r sem er teknar upp a f tu r sam kvæm t 15. gr. 2. mgr. Hafi sáttasem jari 
lagt fy rir  aðilja úrslitatillögu, skal h ún  skráð í gerðabók hans.

Nú takast eigi sá tta tilraun ir, og getur þá rík issáttasem jari eða héraðssátla- 
sem jari, sem hefir h aft m álið til m eðferðar, b irt skýrslu  um  m álið, ef han n  telu r 
það rétt.



24. gr.
Vilji annarhvor aðili sam þykkja m iðlunartillögu sáttasem jara eftir að sátta- 

tilraunum  hefir verið lokið og þæ r orðið árangurslausar, skal hann  senda sátta- 
sem jara hér að hitandi yfirlýsingu. Sáttasem jari sendir þá hinum  aðilja e ftirrit af 
slík ri y firlýsingu, og vilji han n  þá einnig fa llast á sáttatillöguna, boðar sá ttasem jari 
að ilja á fund til sam ningsgerðar.

25. gr.
Þó sá ttatilraunum  sé lokið, geta báðir að iljar í saineiningu krafizt þess, að 

byrjað  sé á þeim  aftu r, og líði m ánuður frá  því að sá tta tilraun iun  var hætt, án  þess 
að sátt hafi kom izt á eða að iljar beðið uin að þæ r væru b v rjað ar á ný, þá er það 
skylda sáttasem jara þess, sem farið  hefir með m álið, að skora á aðilja að hefja 
n ý ja  sam ninga, enda geta bæði rík issá ttasem jari og n efndur sá ttasem jari hvenær 
sem er beint slíkri áskorun  til aðilja.

26. gr.
Bannað er að gefa ú t vottorð eða leiða vitni uni það, hvað hvor aðili hefir 

borið fram  eða lagt til, m eðan á sam ninguin stendur und ir forvstu  sáttasem jara, 
nema þvi aðeins, að sainþvkki beggja að ilja konii til.

27. gr.
L aun sáttasem jara ákveður a tv innum álaráðherra, og skulu þau ásam t öðrum 

kostnaði við fram kvæm d laga þessara greiðast ú r ríkissjóði.

28. gr.
Brot gegn þessum  kafla laganna varða sektum  frá 5 til 2000 kr., sem renna í 

ríkissjóð, nem a strangari hegning sé við lögð sam kvæm t öðrum  lögum. Mcð þessi 
m ál skal farið  sein alm enn lögreglum ál.

III. KAFLI 
Um V innudóm stól íslands.

29. gr.
Setja skal á stofn vinnum áladóm stól, er nefnist „V innudöinstóll íslands" og sé 

skipaður þ an n ig :
í dóm num  eiga sæti fim ni menn. H æ stiréttur ú tnefn ir form ann dóm stólsins, 

varaform ann, tvo aðaldóm ara og tvo varadóinara, alla til þriggja ára í senn. Vara- 
dóm arar taka i þeirri röð, sem þeir eru ú tnefndir, sæti aðaldóm ara í forföllum  
þeirra  eftir ráðstöfun  rita ra  dóm stólsins. S tjórn  V innuveitendafélags íslands kýs 
einn aðaldóm ara og einn varadóm ara, og stjórn  A lþýðusam bands íslands kýs einnig 
einn aðaldóm ara og einn varadóm ara. T aka varadóm arar hvors félags sæti i dóm- 
stólnum  í forföllum  aðaldóm ara sama félags, og gerir aðaldóm ari ráðstöfun til þess 
að hlutaðeigandi varadóm ari mæti í forföllum  hans.

Ú tnefning og kosning dóm ara skal fara fram  þrið ja hvert á r í októberm ánuði, 
og gildir þ rjú  næ stu alm anaksár. R itari dóm stólsins h lu tast til um fram kvæm d þessa. 
Nú hafa stjó rn ir V innuveitendafélags íslands og A lþýðusam hands íslands ekki til- 
kynn t rita ra  dóm arakosning sína innan  tveggja vikna eftir að rita ri hefir sett á 
póst í R eykjavík ábyrgðarbréf til þeirra hér að lútandi, og skal rita ri þá a f tu r skora 
á þær með ábyrgðarbréfi að fram kvæm a kosninguna innan  viku, að viðlögðum 
m issi ré tta r  til dóm arakosningar. Verði kosning þá sam t eigi fram kvæm d af hendi 
s tjó rn ar annarshvors félagsins eða beggja og síðan tilkvnn t r ita ra  innan þriggja 
daga eftir kosning, skal rita ri skrifa  hæ starétti beiðni um  að ú tnefna dóm ara og



varadóm ara í h in  auðu sæti, og gildir sú ú tnefning einnig fy rir  þ rjú  næ stu alm an- 
aksár.

Nú verður aú tt sæti form anns eða varaform anns, aðaldóm ara eða varadóm - 
ara á k jörtim abili, og skal þá form aður eða varafo rm aður í forföllum  hans þegar í 
stað gera ráðsta fan ir til þess, að fyllt verði í skarðið sam kvæm t fram angreindum  
reglum, en fresti alla í þvi efni setur dóm stóllinn.

D óm arar v ík ja  sæti eftir sömu reglum  sem gilda alm ennt um hæ staréttardóm - 
ara. D óm stóllinn ú rsk u rð a r sjálfur, hvort dóm ari skuli v ík ja  sæti.

Dóm arar, sem hafa  byrjað  m eðferð máls, skulu ljúka því, þó k jö rtím i þeirra sé 
á enda.

D óm stóllinn er ekki s tarfhæ fur nema allir dóm arar, eða í forföllum  þeirra 
varadóm arar, séu m æ ttir.

Áður en dóm ari teku r sæti í dóm stólnum  í fy rsta  sinn, skal hann  skriflega 
heita þvi, að viðlögðum drengskap, að hann  fram kvæm i dóm arastö rf sín eftir 
beztu vitund og samvizku.

30. gr.
D óm atar skulu hafa rík isbo rgararé tt hér á landi, vera 30 ára  eða eldri, vera 

f já r síns ráðandi og hafa  óflekkað m annorð. F orm aður og varafo rm aður skulu 
auk  þess fullnægja skilvrðum  fy rir því að vera hæ staré ttardóm arar. H inir tveir 
aðaldóm arar og varadóm arar, sem hæ starétti ber að útnefna, skulu  fullnæ gja al- 
m ennum  dóm araskilyrðum .

D óm arar þeir, sem hæ stiré ttu r ú tnefn ir, mega ekki hafa þá aðstöðu, að þeir 
verði ta ld ir v ilhallir um  m álefni vinnuveitenda og verkalýðs.

31. gr.
A tv innum álaráðherra sk ipar r ita ra  dóm stólsins og veitir honum  lausn, hvort- 

tveggja sam kvæm t tillögu dóm stólsins. R itari skal hafa  leyst a f hendi em bættis- 
p ró f í lögum og fullnæ gja að öðru levti alm ennum  dóm araskilyrðum .

32. gr.
A llur kostnaður við dóm stólinn skal greiddur ú r  rik issjóði, að svo m iklu leyti 

sem eigi kunna að nægja þæ r upphæðir, sem dóm stóllinn dæ m ir m álsað ilja til að 
greiða upp i kostnaðinn  við dóm haldið. D óm stóllinn ákveður s já lfu r þóknun til 
dóm enda og rita ra  dóm stólsins, svo og önnur útgjöld í þ a rfir  dóm stólsins.

33. gr.
S tarfssvið vinnudóm stólsins skal vera þetta:

I. Að dæm a um  þau mál, sem ræ ðir uin i 5. gr., og veita heim ild sam kvæm t 2. mgr. 
sömu greinar.

II. Kæra m á til dóm stólsins þegar svo stendur á, sem hér segir á eftir, og með 
þeim afleiðingum , sem ræ ðir uni i 34. gr., b ro t á sam ningum  inilli verkalýðs- 
félags annarsvegar og hinsvegar vinnuveitendafélags eða einstak lingsfvrir- 
tækis, enda séu ekki gangstæð ákvæði i sam ningnum :
1. Þegar vinnuveitendafélag gerir sig sekt um háttalug, sem gengur á gerða 

sam ninga við verkalýðsfélag.
2. Þegar einn eða fleiri a f m eðlinnun vinnuveitendafélags gerir eitthvað það, 

sem b rý tu r gegn sam ningi, er félagið hefir gert, og gengur þar með á rétt 
verkalýðsfélags eða e instakra meðlima þess sam kvæm t sam ningnum .

3. Þegar verkalýðsfélag gerir sig sekt í háttalagi, sem b rý tu r gegn sam ningi 
þess við vinnuveitendafélag, eða m eðlim ir verkalýðsfélags gera eitthvað í 
sam einingu, sem er b ro t á slikum  sam ningi.

Þeear svo stendnr á sem segir í 1. 3. lið, getur félagið, þegar b ro t hefir



verið fram ið gegn því eða m eðlim um  þess, kæ rt brotið  til dóm stólsins með 
þvi að stefna h inu  félaginu fy rir  dóinstólinn.

4. Þegar e inkafyrirtæ ki hefir gert sam ning við verkalýðsfélag, geta einka- 
fyrirtæ kið  og verkalýðsfélagið kæ rt hvort annað  fv rir dóm stólnum , þegar 
um  er að ræða slík brot, sem nefnd eru  í 1. —3. lið.

5. Þegar vinnuveitendafélag eða m eðlim ir þess, eða einstaklingsfyrirtæ ki, lioða 
verksvipting (Lockout) gagnvart verkalýðsfélagi eða m eðliinum  þess, og 
hlutaðeigandi verkalýðsfélag vill halda því fram , að verksviptingin, eða ófull- 
nægðar k rö fu r, sem hún bvggist á, seu gagnstæð gerðum  sam ningum , ])á 
getur verkalýðsfélagið sent hlutaðeigandi vinnuveitendafélagi eða einslak- 
lingsfyrirtæ ki m ótm æli gegn lögmæti verksv ip tingarinnar í ábvrgðarbréfi, 
í siðasta lagi innan  5 daga, og er þá báðuin aðiljum  ré tt að bera und ir úr- 
skurð  dóm stólsins, hvort verksviptingin geti talizt lögleg.

E ftir  tilsvarandi reglum  getur hvor aðili skotið til ú rsk u rð a r dóm stóls- 
ins, hvort lögm ætt sé verkfall, sem verkalýðsfélag eða e instak ir m eðlim ir 
þess hafa boðað gegn vinnuveitendafélagi eða m eðlimuin þess eða einstak- 
lingsfyrirtæ ki.

6. Nú hefir vinnuveitendafélag eða m eðlim ur þess eða einstaklingsfvrirtæ ki 
byrjað  eða fram  haldið verksvipting gagnvart verkalýðsfélagi eða meðlim- 
um  þess, og getur verkalýðsfélagið þá höfðað mál fy rir  ré ttinum  gegn 
vinnuveitendafélaginu eða e instak lingsfyrirtæ kinu , þegar verkalýðsfélagið 
te lu r verksviptinguna, eða ófullnæ gðar k rö fu r, sem hún er spro ttin  af, vera 
h ro t gegn gildandi sanm ingum , löglega uppkveðnum  gerðardóm um  eða 
dóm um  uppkveðnum  a f vinnudóm stólnuin.

7. Nú hefir verkalýðsfélag eða ineðlim ur þess á tilsvnrandi há tt bvrjað  eða 
fram  haldið verkfalli gegn vinnuveitendafélagi eða- meðlim þcss eða ein- 
stak lingsfyrirtæ ki, og getur vinnuveitendafélagið og einstaklingsfvrirtæ kið  
þá höfðað m ál fy rir  dóm stólnuin gegn verkalýðsfélaginu, ef vinnuveitenda- , 
félagið eða einstaklingsfyrirtæ kið  telur verkfallið  vera gagnstæ tt gildandi 
sam ningum , gerðardóm um  eða dóm um  vinnudóm sins.

Ö nnur deilum ál milli v innuveitenda og verkam anna m á einnig leggja undir 
ú rsk u rð  dóm stólsins, þegar að m innsta kosti f jó rir  dóm endur eru því sam þykkir, 
enda sé svo um  samið i alm ennum  eða sérstökum  sam ningi milli vinnuveitenda- 
félags og verkalýðsfélags, eða milli e instak lingsfvrirtæ kis og verkalýðsfélags.

Nú er e itthvert slíkt félag, sem að fram an greinir, eða einstaklingsfvrirtæ ki 
m eðlim ur í víðtæ kari félagsskap, og skal sá félagsskapur þá höfða málið af hendi 
stefnanda. A sama h á tt skal málið höfðað gegn hinuin  víðtækari félagsskap vegna 
stefnda.

34. gr.
Þegar svo stendur á sem segir í 33. gr. II. 1.-—4. lið, ú rsk u rð ar vinnudóinstóll- 

inn, hvort brotið hafi verið gegn gerðum  sam ningum , og hvort ákvörðun, sem tekin 
hefir verið og kæ rt er yfir, telst ógild sem gagnstæð sainningi. Má þá dæma þann 
eða þá, sem bera ábvrgð á kæ ruefni, til greiðslu sektabóta, sem renna til þess, er 
tjón  hefir beðið, en sé ekki eða að svo m iklu leyti sem ekki er um tjón  að ræða, 
greiðast sektabæ tur stefnanda m álsins. Sektabæ tur m á innheim ta sem fjá rk rö fu r á 
venjulegan hátt, en um afp lánun  skal eigi vera að ræða.

Nú er sam ningsrof fólgið í vangreiðslu peningauppha'ðar, og m á l»á dæma 
til greiðslu upphæ ðarinnar ásam t greiðslu óm aksbóta vegna m álssóknar, í stað 
sektabóta.

Þegar tjón  hefir orðið, skal ákveða upphæð sektabóta m eð hliðsjón af því, 
hve m ikið tjónið  er, en þó taka hæfilegt tillit til ]>ess, að hve m iklu levti b ro t 
getur talizt afsakanlegt að því er h inn  brotlega snertir. Sektabæ tur m á einnig fella 
alveg niður, ef m jög m iklar m álsbæ tur eru  fv rir  hendi, og sek tabæ tur vegna ólög-



legrar v innustöðvunar skulu n iður falla, þegar sá, sem fy rir vinnustöðvun verður, 
hefir með sam ningsrofi gefið nægilegt tilefni til v innustöðvunarinnar.

Til hæ kkunar sektabóta skal sérstaklega meta, ef h inn  brotlegi hefir neitað 
að láta ú tk ljá  m ál með gerðardóm i, þ rá tt fy r ir  þar um  gerðan sam ning, eða hafi 
hann  brotið  gegn annaðhvort löglega uppkveðnum  aerðardóm i eða dómi vinnu- 
dóm stóls þess, sem ræ ðir um í lögum þessum.

Þegar ákveðin er upphæð sektabóta, skal taka tillit til kostnaðar þess aðilja, 
sem sektabæ tur eru  tildæ m dar, við höfðun og rek stu r m álsins.

Þegar svo stendur á sem segir í 33. gr. II. 6. og 7. lið, m á dæm a þann  eða þá, 
sem bera ábyrgð á broti, til greiðslu sektabóta, sam kvæm t reglum  þeim, sem settar 
eru  í 1.—5. mgr. hér að fram an. Nii liggur fvrir, að dóm stóllinn dæmi bæði um 
það, hvort vinnustöðvun sé ólögleg og um greiðslu sektabóta, og getur dóm stóllinn 
þá dæmt fyrr, og sérstaklega um fv rra  atriðið, ef það telst m uni taka m un lengri 
tím a að kom ast að niðurstöðu  um  sektabæ turnar.

Þegar svo stendur á sem segir i 33. gr. 1. og II., 7. lið, 2. mgr., m á einnig höfða 
inál fy rir  vinnudóm stólnum  til greiðíjlu sektabóta eftir reglum  þeim, sem settar eru 
i þessari grein.

35. gr.
Þegar svo stendur á, að rétt er að höfða mál fy rir vinnudóm stólnum , m á ekki 

fly tja  slík m ál fv rir hinum  alm ennu dóm stólum  landsins. Þó á hver einstakur 
verkam aður ré tt á því að höfða m ál fv rir  h inum  ahnennu dóm stólum  til greiðslu 
verkalauna, nem a verkalýðsfélag, sem hann er félagi i, hafi fy rir  hönd verkam anns- 
ins fallið frá  slíkum  ré tti í m áli, sem rekið er fv rir vinnudóm stólnum .

36. gr.
D óm stóllinn skal halda dóm þing í Reykjavík, neina form aður telji hentugt eða 

nauðsynlegt að halda Jiau an n arsstað ar í einstökum  m álum , eða ú t a f aðiljaskýrsl- 
um, vitnaleiðslum , skoðunar- og m atsgerðum  (sbr. 48., 53. og 54. gr.).

F orm aður dóm stólsins ákveður, hvenæ r dóinþing skuli halda.
R itari dóm stólsins heldur þingbók, dóm abók og að rar bæ kur, eftir nánari 

fyrirm æ lum  dóm stólsins og sam kvæm t því, sem venjá er til um alm enna dóm- 
stóla landsins.

I forföllum  form anns gegnir varaform aður störfum  hans.

37. gr
Mál skal höfða þannig, að stefnandi afhend ir r ita ra  dóm stólsins stefnu með 

sjö eftirritum . Séu fleiri en einn stefndir, skal auk þess fvlgja e ftirr it handa hverjum  
þeirra.

í stefnu skal rita :
a. nö fn  og heim ilisfang stefnanda og stefnda,
b. ýtarlega frásögn um  alla m álavexti og k rö fu r stefnanda,
c. skýrslu  um  skjöl þau og önnur sannanagögn, sem stefnandi vill no ta sér til 

stuðnings, hvernig hann  vilji afla þeirra  og til hvers han n  æ tli að nota þau, 
enda fylgi stefnu öll slik skjöl, er stefnandi þegar hefir handbæ r, og jafnm örg  
eftirrit sem a f stefnunni,

d. skýrslu  um  þau sannanagögn, sem stefnandi vill skora á stefnda að kom a fram  
með, eða hann  óskar að dóm stóllinn aðstoði uin útvegun á,

e. tillögur um  það, hvenæ r og hvar dóm þing skuli halda í m álinu
Nú telu r form aður dóm stólsins stefnu vera i einhverju  ábótavant, og leiðir 

hann  þá athygli stefnanda að því sem fyrst og styður að því, að ú r verði bætt.
Stefnu skal fylgja skýrsla um  sainningsum leitanir þær, sem farið  hafa fram  

milli aðilja út a f sakarefninu, eða sannan ir fy rir  því, að slíkar sam ningsum leitanir 
hafi árangurslaust verið revndar a f hendi stefnanda. Skorti slíkar sannanir, bendir



fo n n að u r dóinstólsins stefnanda á, að m álið verði ekki tekið fv rir nenia upplýst 
sé, að stefnandi hafi árangurslaust revnt að ná sam kom ulagi um  ágreiningsatriðin.

38. gr.
Þegar form aður dóm stólsins te lu r fullnæ gjandi stefnu þá, sem stefnandi hefir 

afhent, og telu r næ gar sönnur fæ rðar á, að að ilja r hafi reyn t að sem ja um  málið, 
eða stefnandi reyn t sam ninga árangurslaust, sendir form aður ta fa rlau st eftirrit 
a f stefnunni til stefnda ásam t eftirritum  skjala, sein ræ ðir uin í 37. gr. e.

Ja fn fram t skorar hann  skriflega á stefnda að senda dóm stólnum  innan  tiltekins 
tím a varnarsk ja l með jafnm örgum  eftirritum  sem fv rr segir um  stefnur, og bera þar 
fram  k rö fu r sínar og skýrslu  um þau atrið i a f hans hendi, er ræ ðir um  í 37. gr. c. 
og d. hér að fram an.

39. gr.
Þegar form anni hefir borizt svar stefnda eða liðinn er freslu r sá, sem stefnda 

var settur, ákveður form aður, hvar og hvenæ r skuli dóm þing halda, og skal flýta 
því svo sem un n t er. Þó getur form aður, þegar alveg sérstaklega stendur á, levft 
aðiljum  frekari sk rif um málið, áður en dóm þing er ákveðið.
*

40. gr.
R itari dóm stólsins tilk y n n ir dóm urum  dóm þingið, og skal einnig tilkynna það 

varam anni, ef rita ri te lu r þess m uni þörf. Ja fn fram t sendir rita ri hverjum  dóm ara 
eitt e ftirr it a f stefnunni og öðrum  fvrrgreindum  skjölum , sem að iljar senda dóm- 
stólnum .

41. gr.
F orm aður ákveður stefnufrest fv rir  m álsaðilja, og m á hann  ekki vera sty ttri 

en tveir só larh ringar auk þess tím a, sem ferðalög þeirra  til dóm þingsstaðar senni- 
lega m uni taka. R itari tilk y n n ir m álsaðiljum  dóm þingið, og hafi stefndi sent varn- 
arsk ja l, skal það ja fn fram t sent stefnanda. T ilkvnning  til m álsað ilja skulu stefnu- 
vo tta r b irta , nem a hú n  sé send í síinskeyti, sem afhend ist að ilja  sjálfum .

Sainkvæm t fvrirlagi form anns stefn ir ritari, með stefnu b irtri a f stefnuvottum  
eða með sím skeyti, vitnuin, sérfróðum  m önnum  og öðrum , sem form anni virð ist 
þurfa  að leita h já  upplýsinga um m álið. Skal þeim b irt fv rirkall með kvöldfresti, 
auk þess tím a, sem æ tla má, að þurfi til ferðalags.

F orm aður s tý rir þinghaldi.

42. gr.
Sókn m áls og vörn fy rir  v innudóm stólnum  skal að öðru leyti en því, sem að 

fram an segir, m unnleg vera. Form anni er ré tt að heim ta það, að m álfly tjandi haldi 
sér við efnið, og hefta það, að ræ ður verði langar lir hófi fram .

Mál skal þó fly tja  skriflega:
a. ef stefndur sæ kir eigi þing, og
b. ef báðir að ilja r eða um boðsm enn þeirra  óska þess, enda telji dóm stóllinn sér-

staka ástæ ðu til þess, sak ir þess að inál er svo m argbrotið.

43. gr.
Heim ilt er aðiljum  að fela hverjum  sem vera skal flutning m áls. Nú vill aðili 

fela fleirum  en einum  flu tn ing  m áls, og ú rsk u rð a r þá dóm stóllinn, hvort það skuli 
leyft.

44. gr.
D óm stóllinn ákveður, hvort veita skuli öðnun  en aðiljum  og um boðsm önnum  

þeirra leyfi til þess að vera v iðstaddjr þinghaldið. Nú er þinghald fy rir  luktum  dyr- 
um, og er þá öllum viðstöddum  bannað að segja frá  því, sem gerzt hefir þar, nema



leyfi dóm stólsins konii til, að viðlögðiun sektum , seni dóm stóllinn ákveður í hvert 
sinn eftir raálavöxtum .

Dóm stóllinn hefir sjálfstæ ða skvldu til þess að stvðja að því, að m ál verði sem 
bezt upplýst.

45. gr.
M álsmeðferð hefur með að slefna er fram  lögð og lesin upp. Síðan heldur stefn- 

andi sóknarræ ðu sína, leggur fram  skjöl og gerir ré tta rk rö fu r sínar. Þá svarar 
stefndur, ef hann  vill, og leggur fram  skjöl af sinni hálfu. Eigi skal hvor að ilja oftar 
tala en tvisvar, og þegar m ál er skriflega flutt, er rétt að sókn og vörn  sé tvisvar 
flutt, og ákveður dóm stóllinn frest til þess.

Y firlýsingar að ilja um inálsatvik, sem eigi liggja fv rir í skjölum  m álsins, getur 
form aður dóm stólsins látið bóka í þinghók að efni til í aðalatriðum , en lesa skal 
hið bókaða og fá sam þykki aðilja.

Þegar m unnlegum  m álflutningi er lokið, skal innfæ ra í þingbókina k rö fu r aðilju, 
r.ema að því leyti, sem visað er til stefnu eða k rö fu r lagðar fram  skriflega.

46. gr.
D óm stóllinn ákveður, hvort form atrið i skuli ú rskurðað  sérstaklega eða í sam- 

bandi við efnishlið m álsins.
Stefndi getur gert gagnkröfur án þess að til þess þurfi gagnsóknarm ál.

47. gr.
Nú leggur stefnandi fram  skjöl önnur en þau, sem nefnd eru  i stefnu, eða dóm- 

stóllinn telu r fram lögð skjöl þess eðlis, að aðili þurfi frest til andsvara eða til að út- 
vega ný skjöl, eða ræ ður aðilja gefa tilefni til útvegana n ý rra  skjala, og getur dóin- 
stóllinn þá veitt hæfilegan frest á m eðferð m álsins.

Venjulega skulu að ilja r kvnna sér fram lögð skjöl á dómþingi, og ber að veita 
þeim  nægilegt svigrúm  í því efni. Telji dóm stóllinn  þ e tta  ekki nægilegt, skal m álinu  
frestað, ef aðili k refst þess.

Nú te lu r dóm stóllinn eða aðili, að nauðsvn sé frekari upplýsinga í m álinu með 
að iljaskýrslu , vitnum , litnefning skoðunar- og m atsm anna eða á annan  hátt, og 
getur dóm stóllinn þá úrskurðað  að fresta m álinu svo sem með þarf.

48. gr.
D óm stóllinn getur með eða án  k röfu  annars aðilja ú rskurðað , að aðili skuli, 

með þeim fvrirvara , sem dóm stóllinn ákveður, m æta s já lfu r fy rir  dóm stólnum  til 
þess að gefa að iljaskýrslu  með því að svara spurningum  dóm stólsins sjálfs eða 
gagnaðilja viðvíkjandi hverju  því atriði, sem dóm stóllinn telu r hafa þýðingu fv rir 
ú rslit m álsins. F orm aður ú rsku rðar, hvort spurn ingar skuli vera skriflegar. Auk 
þess hefir aðili sjá lfu r ré tt til að gefa sérstaka að iljaskýrslu  fv rir  dóm stólnum , nema 
hann  ú rskurð i, að slík skýrsla sé þýðingarlaus fv rir  málið.

D óm stóllinn getur ú rskurðað , að sá aðili, sem á hv ílir sannanaskylda, megi stað- 
festa að iljaskýrslu  sína með eiði, eða að gagnaðili svnji með eiði fv rir  það, að ré tt 
sé borið fram  gegn honum .

A ðiljar mega aðeins vinna eið að staðrevndum , sem þeim eru  persónulega kunnar.

49. gr.
D óm stóllinn má ákveða, að að iljaskýrsla  fari fram  fy rir héraðsdóm i á varnar- 

þingi hlutaðeiganda. A nnars eru  að ilja r sky ld ir að m æta fy r ir  dóm stólnum  sjálf- 
um, eftir þeim reglum , sein hér skal greina:

Þeir, sem búsettir eru  i Revkjavik, H afnarfirð i, (lu llbringu- og K jósarsýslu, 
Arnessýslu, R angárvallasýslu, V estur-Skaftafellssýslu, M ýra- og B orgarfjarðarsýslu , 
Snæfellsnes- og H nappadalssýslu og Dalasýslu, skulu mæta til þ inghalds í Revkjavík.



Þeir, sem búsettir eru í B arðastrandarsysh i, V estur-Isafjarðarsýslu , Isafirði og 
N o rður-ísafjarðarsýslu , skulu  m æta til þ inghalds á ísafirð i.

Þeir, sem búsettir eru  í S trandasýslu , H únavatnssýslu  og Skagafjarðarsýslu , 
skulu m æ ta til þinghalds ú Blönduósi.

Þeir, sem búsettir eru  í E y jafja rðarsýslu , Siglufirði, A kureyri, Suður-Þ ingevjar- 
sýslu og N orður-Þ ingevjarsýslu , skulu m æta til þinghalds á A kureyri.

Þeir, sem búsettir eru í N orður-M úlasýslu, Seyðisfirði, N eskaupstað, Suður- 
M úlasýslu og A ustur-Skaftafellssýslu, skulu ma>ta til þ inghalds á Seyðisfirði.

50. gr.
Nú kem ur aðili ekki til þinghalds til þess að gefa að iljaskýrslu , þó ekki séu að 

dómi dóm stólsins lögleg forföll, eða að iljaskýrsla  er óljós eða af öðrum  ástæðum  
ófullnæ gjandi, og getur dóm stóllinn þá lagt skýrslu  gagnaðilja til g rundvallar um 
atvik  m álsins.

51. gr.
Ákvæði laga um  fram hurð  vitna gilda, eftir því sem við á, um  aðiljaskýrslur, 

þ a r á m eðal um skyldu til að svara spurningiun og um  hegningarákvæ ði viðvíkj- 
andi röngum  fram burði fv rir  rétti.

52. gr.
Þegar félag sæ kir m ál vegna deildar í félaginu eða einstaklingsfyrirtæ kis, eða 

félag er sótt vegna deildar í því eða einstak lingsfvrirtæ kis, gilda íram an ritað ar regl- 
u r um  að iljaský rslu r og aðiljaeið um  þá, sem rnálið er flu tt fyrir.

53. gr.
D óm stóllinn getur kallað m enn til þess að hera vitni fy rir  dóinstólnuin, og að- 

ilja r eiga ré tt á að stefna m önnum  þangað til þess að bera þar vitni sem fy rir  hina 
alm ennu dóm stóla landsins. D óm stóllinn eiðfestir vitni, þegar hann  te lu r það rétt, 
eða sam kvæint k rö fu  aðilja. Gilda alm ennar reg lu r urn vitnaskvldu, trúverðugleik 
vitna, v itnaleiðslurnar sjá lfar og hegningarákva'ði um rangan fram burð.

D óm stóllinn getur ákveðið, að vitnaleiðsla fari fram  á varnarþ ingi vitnis fy rir 
héraðsdóm ara. E n  an n ars eru vitni skvld að m æta fv rir  dóm stólnum  sjálfum  sam- 
kvæ m t því, er segir í 49. gr. um skyldu aðilja til m óts vegna að iljaskýrslu .

54. gr.
D óm stóllinn getur fram kvæm t skoðunar- og m atsgerðir, annaðhvort a llir dóm- 

endur eða e in h v erjir þ e irra  e ftir  ákvörðun  dóm stólsins. E n n frem u r getu r dóm stóll- 
inn , með eða án  k röfu  aðilja, ú tn efn t skoðunar- og m atsm enn án tillits  til heim ilis- 
festu, en þar um gilda að öðru leyti alm ennar reglur, þó þannig, að skylda út- 
nefndra m anna til þess að m æta fy rir  dóm stólnum  sjálfum  ákveðst svo sem segir i
49. gr. um  aðilja að því er að iljask ý rslu r snertir, enda getur dóm stóllinn ákveðið, að 
héraðsdóm ur taki við skýrslum  hinna ú tnefndu  m anna.

55. gr.
S tefnur til aðilja, vitna og an n a ra  skal b irta  á venjulegan hátt, nem a þegar um 

sím skeyti er að ræða, því þá nægir afhending þess sam kvæm t reglum  sim astjórnar. 
F orm aður dóm stólsins ákveður stefnufrest í hvert sinn, sbr. þó ákvæði 41. gr. Stefnu- 
frests skal getið í stefnunni.

A ðiljar eru  skyld ir til þess að m æta eða láta m æta til þinghalds í R eykjavík, 
nem a um  aðiljaskýrslu  sé að ræða, því þá fer e ftir því, sem segir í 49. gr. E n  auk 
þess eru  að ilja r skyldir til, þegar eigi er um að iljaskýrslu  að ræða, að m æta til þing- 
halds sam kvæm t þar settum  reglum .



56. gr.
D óm stóllinn ú rsk u rð ar, hverja  þóknun skuli greiða vitnum , skoðunar- og m ats- 

m önnum , og ber þ ar að fa ra  eftir því, hvernig á stendur í hvert sinn, með það fy rir 
augum, að m enn verði skaðlausir.

57. gr.
F orm aður dóm stólsins ú rsk u rð a r ágrein ingsatrið i, sem kom a fram  við aðilja- 

skýrslur, v itnaleiðslur eða við staðfesting skoðunar- og m atsgerða.

58. gr.
Nú m æta eigi vitni, skoðunar- og m atsm enn eða aðrir, sem löglega eru  kallaðir 

fy r ir  dóm stólinn, og lögm æt forföll eigi sönnuð, eða þeir neita að svara spurningum , 
vinna eið eða drengskaparheit, eða þeir fa ra  ú r  þinghaldi án  leyfis dóm stólsins áður 
en því er lokið, og getur dóm stóllinn þá í hvert sinn, sem slik t skeður, ú rsku rðað  
sektir á hendur þeim  og að þeir skuli greiða aukakostnað, sem þeir hafa  orsakað 
við m eðferð m álsins. Sama er um  það, þegar ú tnefnd ir skoðunar- eða m atsm enn 
neita  að ástæ ðulausu, að áliti dóm stólsins, að fram kvæ m a gerð ir þær, sem  þeir hafa  
verið ú tnefnd ir til, eða vanræ kja sky ldur sínar í því efni.

59. gr.
D óm stóllinn skal styðja að því, að ha ld n ir séu sam ningar, sem að ilja r hafa  gert 

um  gerðardóm a. Nú te lu r dóm stóllinn, að m álið í heild  heyri u nd ir sérgreinar- 
gerðardóm , og v ísar han n  þá m álinu  frá  dómi. Þó getur dóm stóllinn, þegar svo 
stendur á, dæm t m ál sjá lfu r, ef te lja  m á ófram kvæm anlegt eða m jög erfitt og taf- 
sam t, að sérg reinargerðardóm ur geri ú t um  m álið, eða ef b áð ir að ilja r óska þess, að 
dóm stóllinn dæmi málið.

Nú h ey rir  m ál að nokkru  levti u nd ir sérgreinargerðardóm , og getur dóm stóll- 
in n  þá frestað  uppkvaðning dóm s þar til ú rsk u rð u r gerðardóm s liggur fy rir. Dóin- 
stóllinn getur snúið sér bein t til gerðardóm a h inna ým su atv innugreina til þess að 
fá upplýsingar, þegar liggur fy rir  ágrein ingur sérgreinarlegs efnis, og han n  getur, 
þegar h an n  te lu r þess þörf, kallað  sérfróða m enn sér til aðstoðar, og hafa  þeir 
ré tt til þess að láta  uppi skoðanir sinar við m eðferð m álsins, en þeir skulu, eftir 
því sem við verður komið, vera ja fnm arg ir frá  hlið hvors aðilja. D óm stóllinn getur 
ákveðið, að h in ir sérfróðu nienn skuli vera v iðstaddir atkvæ ðagreiðslu dóm aranna.

60. gr.
Dóm stóllinn ú rsku rðar, ef ágrein ingur verður, hvort félag geti talizt vinnuveit- 

endafélag eða verkalýðsfélag sam kvæm t lögum þessum.
Nú te lu r dóm stóllinn, að vinnuveitenda- eða verkalýðsfélag, sem stefn ir eða 

e r stefnt í m áli, sé svo þýðingarlítið, að gagn það, sem megi verða að því, að dóin- 
stóllinn dæmi m álið, sé svo óverulegt, að kostnaður og fy rirhö fn  við m álið beri það 
m jög ofurliði, og m á dóm stóllinn þá vísa m álinu frá  dómi, og telst m álið þá hevra 
und ir alm enna dóm stóla. Slíkum  frávísunardóm i verður ekki áfrý jað .

61. gr.
D óm stóllinn ákveður sektir fy rir  vitaverða fram kom u aðilja, m álfly tjenda og 

annara  fy rir  dómi, hvort heldu r er skriflega eða m unnlega, eftir sömu reglum  sein 
h in ir alm ennu dóm stólar, og skulu a lla r s líkar sek tir renna i rík issjóð. E ins m á 
vísa m önnum  b u rt ú r  þinghaldi vegna ósæ m ilegrar fram kom u

62. gr.
Við m eðferð m ála fy r ir  dóm stólnum  skal engin ré tta rg jö ld  greiða til ríkissjóðs, 

og næ r þe tta  einnig til v itnaleiðslna og an n a ra  ré tta rg erð a  i sam bandi við m ál, sem 
rek in  eru  fy rir  dóm stólnum , þó fram kvæm d séu fy rir  h inum  alm ennu dóm stólum  
landsins. E n  dóm stóllinn getur í dóm um  sínum  og ú rskurðum  ákveðið, að annar-



hvor að ilja eða b áð ir — og þá í hvaða hlu tfö llum  — skuli borga í rík issjóð  til- 
tekna upphæ ð til greiðslu kostnaðar við m eðferð m álsins að  öllu eða n o k k ru  leyti.

Dóm stóllinn getu r með ú rsk u rð u m  sínum  og dóm um  dæm t að ilja  til þess að 
greiða gagnaðilja m álskostnað eftir söm u reglum  sem alm ennir dóm stólar.

63. gr.
H já dóm stólnum  ræ ður afl atkvæ ða ú rslitum , nem a öðruvísi sé ákveðið í lög- 

um  þessum . Dóm a og ú rsk u rð i skal kveða upp svo fljó tt sem  u n n t er, og ef að ilja r 
eru  ekki viðstaddir, skal ta fa rlau st senda þeim  í ábvrgðarbréfi e f tirr it a f ú rsku rðum  
og dóm um . Nú líða m eira en 3 dagar frá  því að dóm stóllinn hefir tekið m ál und ir 
ú rsk u rð  eða dóm, án  þess að ú rsk u rð u r eða dóm ur sé uppkveðinn, og skal þá til- 
greina þ a r ástæ ður til d rá tta rins.

Nú eru  gallar á dómi sak ir ritv illu , re ikn ingsskekkju  eða an n ars sliks, eða 
dóm ur hefir orðið óskýr að niðurstöðu, og getur dóm stóllinn þá, þegar aðili k refst 
þess innan  tveggja v ikna frá  uppkvaðning dóms, úrskurðað , að m álið skuli tekið 
upp a f tu r  og í því uppkveðinn n ý r ú rsk u rð u r eða dóinur. Um kostnað ú t a f  beiðni 
um  endurupp töku  m áls fer sem segir i 62. gr.

64. gr.
Ú rskurði eða dómi um  fráv ísun  m áls m á á frý ja  til h æ sta ré tta r innan  m ánaðar 

frá uppkvaðning, sbr. þó 60. gr.
A ðrir en þeir, sem eru  að ilja r m áls, geta á frý jað  til h æ sta ré tta r ú rskurðum , 

sem skyldar þá til þess að bera vitni, fram kvæ m a skoðunar- og m atsgerðir eða gera 
annað til upplýsingar m álum , svo og til að vinna eið, eða til þess að greiða sektir. 
Sama er um  aðilja að þvi er snertir dóm a til sektargreiðslu.

Á frý ju n arfrestu r er ein vika frá  b irting  ú rsk u rð a r eða dóms.
Dómum vinnudóm stólsins m á á frý ja  til hæ sta ré tta r til ónýtingar sak ir þess að 

m álið hafi eigi h ey rt u n d ir dóm svald dóm stólsins, og er þá á frý ju n a rfre s tu r einn 
m ánuður frá  uppkvaðning.

A ðrir ú rsk u rð ir og dóm ar dóm stólsins en  þeir, sem ræ ðir um  í 1.—3. lið þess- 
a ra r  greinar, eru  endanlegir og verður ekki áfrý jað . E ru  þeir að fararhæ fir, en dóm- 
stóllinn ákveður aðfararfrest.

65. gr.
D óm sgerðir dóm stólsins skal gefa ú t í nafni hans og með innsigli hans og nafn  

form anns undir.
R itari dóm stólsins u n d irrita r  dóm seftirrit og önnur en d u rrit ú r  bókum  eða 

skjö lum  dóm sins.
R itlaun skal greiða sam kvæm t venjulegum  reglum.

66. gr.
Að því leyti, sem eigi eru  fyrirm æ li í lögum þessum  um  einhver a trið i viðvíkj- 

andi m eðferð m álanna, skal dóm stóllinn  s já lfu r ákveða, hvernig að skuli fara, og 
hafa  í því efni h liðsjón  af gildandi lögum um  alm enna dóm stóla, en það er skylda 
dóm stólsins að h raða m eðferð m ála svo sem frekast er un n t án  ré tta rm issis aðilja.

IV. KAFLI 
Ýms ákvæði.

67. gr.
Lög nr. 55 27. jún i 1925, um  sá tta tilrau n ir í v innudeilum , eru  ú r  gildi felld.

68. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.



G r e i n a r g e r ð .
Frv. þetta  var flu tt á síðasta Alþingi og fylgdi því þá svo hljóðandi greinargerð:
„Frv. þetta  hefir verið borið fram  á tveim  síðustu þingum , og æ tti því þingm önn- 

um  að vera vel kunnugt efni þess. Þ etta  skal þó enn á ný tekið fram  um  m álið al- 
m ennt:

F rá  siðustu aldam ótum  hafa  m eiri b rey tingar orðið í a tv innulífi voru  íslend- 
inga en á öllum  fy rri öldum  í lífi þ jóðarinnar. Upp ú r  aldam ótunum  tak a  landsm enn 
að eignast þau tæ ki til fram leiðslu sjávarafu rða, sem stó rv irkust eru, og við það 
verður sú bylting i þ jóðlífinu, að stórið ja  skapast til sjávar. H inn aukn i fengur, sem 
nú verður dreginn á land, fæ r þ jóðinni n ý tt fjárm agn, sem verður und irstaða 
m argskonar verklegra fram fara  og b rey ttra  viðfangsefna m ikils fjö lda  landsm anna. 
Það kem st ró t á þjóðlífið og þungam iðja a tv innulífsins fæ rist ú r  sveitum  landsins 
til sjávarins. F ó lksstraum urinn  ú r  sveitunum  til sjávarins, til fljó tfengnara  fjár, 
hefst og fer stöðugt vaxandi. Afleiðingin verður sú, að k aupstað ir landsins og sjáv- 
arþorp  stæ kka óðfluga og verkaskipting  m anna verður greinileg. S téttaskipting hefst 
i þjóðfélaginu. A ðiljar fram le iðslunnar verða tveir, annarsvegar a tv innurekendurn ir, 
e r ráða y fir  fram leiðslu tæ kjunum , hinsvegar verkam ennirn ir, e r lifa á vinnu sinni. 
Og h ér á landi, eins og um  gervallan heim, skapast hagsm unaágrein ingur m illi þess- 
a ra  aðilja. D eilur rísa  um  skipting arðsins, og leiða oft til vinnustöðvana, oftast til 
tjóns fy r ir  báða að ilja og ætíð á kostnað þjóðfélagsins í heild. Þess vegna ber rík is- 
valdinu að láta  þessi m ál til sín taka og skipa þeim með lögum, sem öðrum  m ikil- 
vægum þjóðfélagsm álum , þó á þann  hátt, að ré ttu r þessara aðilja til að ráða m álum  
sínum  og gæta hagsm una sinna sé v iðurkenndur með því fororði einu, að sjónar- 
mið þjóðfélagsins séu ofar öllu öðru í þjóðfélaginu.

Vegna þess, hversu skam m t er liðið frá  því, að fy rrnefnd  atv innuþróun  varð hér 
á landi, er eðlilegt, að íslenzk löggjöf sé enn fábrey tt og frum stæ ð um  vinnum ál- 
efni, enda erum  vér nú  o rðn ir langt á eftir nágrannaþjóðum  vorum  í þessum  efn- 
um. Nú er því fy llsta þörf að hefjast handa, eigi eingöngu vegna a tv innuhátta  sjáv- 
arútvegs, heldu r einnig vegna b rey ttra  h á tta  í verz lunarrekstri og vaxandi iðnaðar.

Einasti v isir íslenzkrar löggjafar í þessum  m álum  eru  lög nr. 55 27. jú n í 1925, 
um  sá tta tilrau n ir i v innudeilum . Voru þau lög sett með góðu sam kom ulagi beggja 
aðalaðilja þessara deilum ála. Væri m jög æskilegt, að svo m ætti einnig verða um  þetta 
frv., og skal þess enn vænzt, þar eð það hefir eigi inni að halda  ö nnur ákvæði en 
þau, sem allir stjó rnm álaflokkar í nágrannalöndum  vorum  hafa  sam eiginlega lög- 
fest eða látið haldast í gildi.

Þegar þessum  m álum  skal skipa með lögum h ér á landi, er það eðlilegast, að 
við lítum  á aðgerðir h inna N orðurlandaþjóðanna og hagnýtum  okkur reynslu  þeirra  
á þessu sviði löggjafarinnar, svo sem vér höfum  gert á næ r því öllum  öðrum  svið- 
um  hennar. E n þæ r hafa  nú allar lögfest þessi m ál. Fylgdi löggjöf þe irra  sem fylgi- 
skjöl með þessu frv., er það var fy rst borið fram  á Alþingi (þsk j. 72 1936), og var þá 
n án ar ský rt frá  efni hennar við athugasem dir um  ým sa kafla  frv. Aðeins skal þess 
getið hér, að D anir hafa  að verulegu leyti leyst þessi vandam ál án  löggjafar. Þ ar 
tókst svo giftusam lega til, að v innuveitendur og verkam enn gerðu, eftir langvinnar 
deilur, sæ tt með sér, 5. septem ber 1899, þ a r sem þeir v iðurkenna hvorir aðra og setja 
ákveðnar reg lur fy rir  ákvörðun  vinnustöðvunar. H efir sam kom ulag þetta, sem nefnt 
er septem bersæ ttin (sjá  fskj. I með þskj. 72 1936), haldizt fram  á þennan dag og haft 
heillavænleg áh rif á atvinnulifið .

Mál þetta á sér langan aðdraganda hér á landi og hefir fengið allræ kilegan 
undirbúning. Það hefir verið vandlega ræ tt í V innuveitendafélagi Islands, sem í aðal- 
a triðum  er því sam þykkt. A lþýðusam band íslands hefir h insvegar ennþá tekið máli 
þessu með Iítilli sanngirni eða skilningi. Það er þó vitað nú, að fjö ld i verkam anna 
æ skir þ e irra r ré tta rverndar, sem frv. þetta fæ rir þeim, og er því h lynn tu r, enda gætir 
frv. í hvívetna ré tta r þeirra  engu siður en vinnuveitenda. E n við flm . frv. lýsum  því



yfir, að við erum  re iðubúnir til að taka  til velv iljaðrar athugunar sérhverjar skyn- 
sam legar breytingar, er að ilja r m álsins eða að rir k u n n a  að bera fram .

Aðalefni þessa frv. er þetta:
1) V innuveitendur og verkam enn og félög þeirra  eru v iðurkenndir ja fn ré tth á ir 

að iljar.
2) Á kveðnar reg lu r eru settar fy r ir  ákvörðun verksvip tingar og verkfalls.
3) Ákvæðin um  sá tta tilrau n ir í v innudeilum  eru  aukin , og skylda og vald sátta- 

sem jara skerp t frá  þvi, sem nú er.
4) S tofnaður er V innudóm stóll íslands, er sker ú r öllum  ágreiningi ú t af sam n- 

ingum  vinnuveitenda og verkam anna.
R éttur verkam anna til að beita verkfalli og vinnuveitenda til verksviptingar, til 

að k n ý ja  fram  k rö fu r þeirra , er lá tinn  haldast að höfuðefni, en  sky ldur þjóðfélags- 
ins til að h in d ra  slík ö rþ rifaráð  eru  au k n a r og vald þess y fir  þessum  m álum  tryggl 
nokkuð.

Að öðru leyti er vísað til g re inargerðar um  kafla  frv. og einstakar gre inar þess, 
e r því hefir fylgt áður, svo og fskj. I—IX. (Sjá þskj. 72 1936).“


