
Nd. 361. Frumvarp til laga
um  stéttarfélög og v innudeilur.

(E ftir 2. unir. í Nd.).

I. KAFLI
Um ré ttind i stéttarfélaga og afstöðu þeirra  til atv innurekenda.

1. gr.
Rétt eiga m enn á að stofna stéttarfélög og stéttarfélagasainbönd í þeim tilgangi, 

að v inna sam eiginlega að hagsm unam álum  verkalýðssté tta rinnar og launtaka 
yfirleitt.

2. gr.
S téttarfélög skulu opin öllum  í hlutaðeigandi starfsgrein  á félagssvæðinu, eftir 

n ánara  ákveðnum  reglum  í sainþykktum  félaganna. Félagssvæði m á aldrei vera 
m inna en eitt sveitarfélag.

3. gr.
Stéttarfélög ráða m álefnum  sinum  sjálf með þeim takm örkunum , sem sett eru 

í lögum þessum. E instak ir m eðlim ir félaganna eru bundn ir við löglega gerðar sam- 
þykk tir og sam ninga félagsins og stéttarsa inbands þess, sem það kann  að vera i.

M eðlim ur stéttarfélags hæ ttir að vera bundinn  af sainþykktum  félags síns og 
sam bands þess, þegar hann  sainkvæm t reglum  félagsins er fa rinn  ú r því, en samn- 
ingar þeir, sem hann hefir orðið bundinn  af, á m eðan hann var félagsm aður, eru 
skuldbindandi fy rir  hann, nieðan hann v innur þau störf, sem sam ningurinn er um, 
þ ar til þeir fv rst gætu fallið ú r gildi sam kvæm t uppsögn.

4. gr.
A tvinnurekendum , verkstjórum  og öðrum  triinaðarm önnum  atvinnurekenda er 

óheim ilt að revna að hafa áh rif á s tjó rnm álaskoðan ir verkam anna sinna, afstöðu 
þeirra  og afskipti af stéttar- eða stjórnm álafélöguin eða vinnudeilum  ineð

a. uppsögn ú r vinnu eða hótunum  um slíka uppsögn,
b. fjárgreiðslum , loforðum  uin hagnað eða neitunum  á réttm æ tum  greiðslum.

5. gr.
Stéttarfélög eru Iögform legur sam ningsaðili um  kaup  og k jö r meðlima sinna, 

enda hafi félagið í sam þykktum  sinum  ákveðið að láta starfsem i sína taka til slíkra 
málefna.

6. gr.
Allir sam ningar milli stéttarfélaga og atv innurekenda um kaup  og k jö r verka- 

fólks skulu vera skriflegir og sam ningstím i og uppsagnarfrestu r tilgreindur. Ella 
telst sam ningstím i citt á r og uppsagnarfrestu r þ rír  m ánuðir. Sé sam ningi ekki sagt



upp innan uppsagnarfrests, telst hann fram lengdur uin eitt ár, neina annað sé ákveðið 
i sam ningnum  sjálfum . Sam ningsuppsögn skal vera skrifleg.

7. gr.
Sam ningar e instakra verkam anna við atv innurekanda eru ógildir að svo m iklu 

leyti, sem þeir fa ra  i hága við sam ninga stéttarfélags við a tv innurekandann, enda 
hafi félagið ekki sam þykkt þá.

8. gr.
Stéttarfélög bera ábyrgð á sam ningsrofum  þeim, sem félagið sjá lft eða löglega 

skipaðir trúnaðarm enn  þess gerast sekir um  í trúnaðarstö rfum  sínum  fy rir félagið. 
Á sam ningsrofum  einstak ra  meðlima sinna ber félagið því aðeins ábyrgð, að því verði 
gefin sök á sam ningsrofinu.

9. gr.
Á hverri vinnustöð, þ ar sem a. m. k. 5 m enn vinna, hefir s tjó rn  stéttarfélags 

þess, sem á staðnum  er í viðkom andi starfsgrein, ré tt til að tilnefna 2 m enn til trún- 
aðarm annsstarfa , ú r hópi þeirra, sem á staðnum  vinna. Skal a tv innurekandi sam- 
þykkja annan  þeirra  sem trúnaðarm ann  stéttarfélagsins á v innustöðinni. T rúnaðar- 
m aður skal gæta þess, að gerðir v innusam ningar séu ha ld n ir af a tv innurekanda og 
fu lltrúum  hans og að ekki sé gengið á félagslegan eða borgaralegan ré tt verka- 
m anna. Þetta  ákvæði næ r þó ekki til landbúnaðarverkafó lks né áhafna skipa eða 
báta, sem ekki er skylt að lögskrá á.

Sjálfstæð vinnustöð telst í þessu sam bandi sérhvert a tv innufyrirtæ k i, þar sem 
hópur m anna v innur u nd ir s tjó rn  sérstaks verkstjó ra  eða flokksstjó ra, svo sem: 
Verksm iðjur, fiskverkunarstöðvar, sk ipaafgreiðslur, skip, b ifreiðastöðvar o. fl.

Verði ágrein ingur á milli stéttarfélaga um, hvert Jieirra skuli skipa trúnaðar- 
m ann, ú rsk u rð a r A lþýðusam band íslands ágreininginn.

10. gr.
V erkam önnum  ber að snúa sér til trúnaðarm anns stéttarfélagsins með um kvart- 

an ir sínar y fir  a tv innurekanda og fu lltrúum  hans.
Strax og trúnaðarm anni hefir borizt um kvörtun  verkam anns eða han n  te lu r sig 

hafa ástæðu til að ætla, að gengið sé á ré tt verkam anns eða verkalýðsfélags á vinnu- 
stöð hans a f hálfu atv innurekandans eða fu lltrúa  hans, ber honum  að rannsaka 
málið þegar í stað. Komist hann að þeirri niðurstöðu, að um kvartan ir eða g runur 
hans hafi haft við rök að styðjast, ber honum  að snúa sér til a tv innurekandans eða 
um boðsm anns hans með um kvörtun og kröfu  um lagfæringu.

T rúnaðarm önnum  stéttarfélags ber að gefa félagi því, sem hefir valið þá, skýrslu  
um  um kvartan ir verkam anna strax  og við verður kom ið. E nnfrem ur skulu  þeir gefa 
félaginu skýrslu  um  það, sem þeir telja að atv innurekandi eða fu lltrú a r hans hafi 
brotið af sér við verkam enn og félög þeirra.

11. gr.
A tvinnurekendum  og um boðsm önm iin þeirra  er óheim ilt að segja trúnaðarm önn- 

um upp vinnu vegna starfa  þeirra sem trúnaðarm anna eða láta þá á nokkurn  annan 
h á tt gjalda þess, að stéttarfélag hefir falið þeim að gegna trúnaðarm annsstö rfum  
fy rir sig.

12. gr.
Nú vanræ kir trúnaðarm aður störf sín sam kvæm t lögum þessum  að dómi 

stéttarfélags þess, sem hefir ú tnefn t liann, og er þá stjó rn  viðkom andi stéttarfélags 
heim ilt að svipta hann umboði sínu og tilnefna annan  trúnaðarm ann  í hans stað 
ú r hópi verkam anna á vinnustaðnum  sam kvæm t reglum  9. greinar.



13. gr.
Heim ilt er stéttarfélögum , eða stéttarfélögum  og sam böndum  stéttarfélaga, að 

gera með sér ram ning um  gagnkvæm an stuðning. E r atv innurekendum  og öllum 
trúnaðarm önnum  þeirra óheim ilt að láta starfsm enn sína á no k k u rn  há tt gjalda 
þess, að þeir hafi gert slíka sam ninga eða stuðlað að því, að þeir y rðu gerðir.

II. KAFLI 
Um verkföll og verkbönn.

14. gr.
Heim ilt er stéttarfélögum , félögum  atv innurekenda og einstökum  atvinnurek- 

endum  að gera verkföll og verkbönn í þeim tilgangi, að v inna að fram gangi k ra fn a  
sinna í vinnudeilum , og til verndar ré tti sínum  sam kvæm t lögum þessum, með þeim 
skilyrðum  og takm örkunum  einum , sem sett eru í lögum.

15. gr.
Þegar stéttarfélag  eða félag atv innurekenda æ tlar að h efja  vinnustöðvun, þá 

er hún því aðeins heim il, að ákvörðun um hana hafi verið tek in :
a. við alm enna leynilega atkvæðagreiðslu, sem staðið hefir a. m. k. í 24 klst., enda 

hafi félagsstjórn in  auglýst nægilega, hvar og hvenær atkvæ ðagreiðslan um  
vinnustöðvunina skyldi fa ra  fram ,

b. af sam ninganefnd eða félagsstjórn, sem gefið hefir verið um boð til að taka 
ákvörðun um  vinnustöðvunina með alm ennri atkvæðagreiðslu, sem farið  hefir 
fram  á sam a h á tt og grein t er u nd ir a-lið,

c. a f trúnaðarm annaráð i, ef lög viðkom andi félags fela því slík t vald, enda hafi 
vinnustöðvunin  verið sam þykkt með a. m. k. 34 hlu tum  greiddra atkvæða á 
lögmætum trúnaðarm annaráðsfund i.

16. gr.
Á kvörðun um vinnustöðvun, sem hefja á í þeim tilgangi að kný ja  fram  breytingu 

eða ákvörðun m n kaup og k jö r, ber að tilkynna sáttasem jara og þeim, sem hún beinist 
aðallega gegn, 7 sólarhringum  áð u r en tilæ tlunin  er að hún hefjist.

17. gr.
Ó heim ilt er og að hefja vinnustöðvun:

1. Ef ágrein ingur er einungis um  atriði, sem Félagsdóm ur á ú rsku rðarvald  um, 
nem a til fullnæ gingar ú rskurðum  dóm sins.

2. E f tilgangur v innustöðvunarinnar er að þvinga stjórnarvöld in  til að fram - 
kvæm a athafn ir, sem þeim lögum sam kvæm t ekki ber að fram kvæm a, eða 
fram kvæ m a ekki athafn ir, sem þeiin Iögum sam kvæm t er skylt að fram kvæm a, 
enda sé ekki um að ræða a thafn ir, þar sem stjó rnarvö ld in  eru aðili sem at- 
vinnurekandi. Gildandi lög um opinbera starfsm enn haldast óbrevtt þ rá tt fy rir 
þetta ákvæði.

3. T il styrlctar félagi, sem hafið hefir ólögm æta vinnustöðvun.

18. gr.
Þegar vinnustöðvun hefir verið löglega hafin, er þeim, sem hún  að einhverju 

leyti beinist gegn, óheim ilt að stuðla að því að afstý ra  henni með aðstoð einstakra 
meðlima þeirra félaga eða sam banda, sein að vinnustöðvuninni standa.



III. KAFLI 
Um sá tta tilrau n ir í vinnudeilum .

19. gr.
Landinu skal skipt i 4 sáttaum dæm i, sem hér gre in ir:

1. sáttaum dæm i tek u r y fir V estur-Skaftafellssýslu, V estm annaeyjar, Rangár-
vallasýslu, Á rnessýslu, G ullbringu- og K jósarsýslu, H afnarfjö rð , Reykjavík,
B orgarfjarðarsýslu , M ýrasýslu, Snæfellsnes- og H nappadalssýslu og Dalasýslu.

2. sáttaum dæm i tek u r v fir B arðastrandarsýslu , ísa fja rðarsýslu r, Isafjörð  og
Strandasýslu.

3. sáttaum dæm i tekur v fir H únavatnssýslur, Skagafjarðarsýslu , E y jafjarðarsýslu ,
Siglufjörð, A kureyri og Þ ingevjarsýslur.

4. sáttaum dæm i teku r y fir M úlasýslur, Sevðisfjörð, N eskaupstað og A ustur-
Skaftafellssýslu.

20. gr.
A tv innum álaráðherra sk ipar fjó ra  sáttasem jara, 1 í hverju  sáttaum dæm i. 

Sáttasem jari 1. sáttaum dæ m is er ja fn fra in t rík issáttasem jari og skal vera búsettur 
í Reykjavík. H inir sá ttase in jararn ir nefnast héraðssáttasem jarar og skulu vera bú- 
settir í sáttaum dæ inum  sinum  og starfa  und ir um sjón rík issáttasem jara .

Ráðherra sk ipar einn varam ann fv rir hvern sáttasem jara.
Sáttasem jarar og v arasáttasem jarar skulu skipaðir til þriggja ára. Það er

borgaraleg skvlda að taka að sér sáttasem jarastörf.

21. gr.
S áttasem jarar og varasá ttasem jarar skulu sk ipaðir sam kvæ m t tilnefningu 

Félagsdóm s, er tilnefn ir 3 m enn i hvert skipti, scm skipa skal sáttasem jara. Skal 
einn skipaður sáttasem jari og an n ar varasáttasein jari.

V arasáttasem jari teku r við störfum  aðalm anns, þegar hann  m á ekki gegna 
sáttasem jarastörfum . Nú deyr sáttasem jari eða verður óhæ fur til starfans, og skal 
þá ráðherra  skipa m ann i hans stað, það sem eftir er af k jörtíinab ilinu , eftir til- 
nefningu Félagsdóm s.

22. gr.
Sé uni m jög alvarlega deilu að ræða, getur ráðherra skipað sérstaka sáttanefnd 

vegna þ e irra r deilu, enda liggi fv rir  beiðni um það frá  öðrum hvorum  aðilja. Um 
starfssvið og vald slík ra sáttanefnda fer sam kva'int ákvæðuin um  sáttasem jara.

0

23. gr.
Sáttasem jarar skulu vera islenzkir rik isborgarar, f já r síns ráðandi og hafa 

óflekkað m annorð. Þeir mega ekki hafa þá aðstöðu, að líklegt megi telja, að þeir 
séu v ilhallir í m álefnum  verkam anna eða atv innurekenda.

24. gr.
Sáttaseinjurum  ber að fylgjast ineð horfum  og ástandi a tv innulífsins í uin- 

dæmuin sínum , einkuin öllu, sein að v innukjörum  lýtur. H éraðssáttasem jurum  ber 
að gefa rík issáttase in jara  árlega, á þeim tíina, sein rik issú ttasem jari tiltekur, skýrslu 
um athuganir sínar og störf. R ik issáttase in jara ber að senda atv inm unálaráðuneyt- 
inu árlega skýrslu  um stö rf sáttasem jara.

25. gr.
Verklýðsfélögum , atvinnurekendafélöguin og ófélagsbundnum  atv innurekendum  

er skylt að senda rik issáttasem jara  og héraðssáttasem jara a frit af kauptöxtum  og 
vinnusam ningum , ja fn sk jó tt og þeir eru und irritað ir.



Á sania há tt er skylt að senda afrit af uppsögn vinnusam nings, ásam t grein- 
argerð fv rir uppsögninni. E nnfrem ur skal tilkvnna, hv erja r k rö fu r aðili æ tla r að 
gera, strax  og þæ r hafa verið endanlega ákveðnar.

Aðiljum  er skvlt að gefa sáttasem jara kost á að fv lg jast með sam ningaum leit- 
unum, hvenæ r sein hann óskar eftir því.

26. gr.
Nú er rík issá ttasem jara  kunnugt uin vinnudeilu, sem ekki hey rir u n d ir úr- 

skurð  Félagsdóm s, og likindi eru til, að deilan verði ekki levst af að iljum  sjálfum . 
E r honum  þá heim ilt að taka að sér stjó rn  sam ningaum leitana og kalla  aðilja eða 
um boðsm enn þeirra  fy rir  sig til sam eiginlegs fundar, hvenæ r sem han n  á lítu r 
heppilegt. R íkissáttasem jari getur falið héraðssáttasem jurum  að s tjó rn a  sam ninga- 
um leitunum , hverjum  í sínu uindæmi.

27. gr.
Strax og slitnar upp ú r sam ningaum leitunum  aðilja eða þeir álíta, að vonlaust 

sé um  áran g u r af frekari sam ningaum leitunum  þeirra  eða h á lfu r uppsagnarfrestu r 
er liðinn, án  þess sam ningar hafi tekizt, ber aðiljum  að tilkvnna það rík issátta- 
sem jara og viðkom andi héraðssáttasem jara. E ftir að rík issáttasem jari hefir fengið 
slíka tilkvnningu, er honuin skvlt að kveðja að ilja eða um boðsm enn þeirra  til fundar 
slrax  og hann  te lu r það heppilegt.

Aðiljum  er skvlt að m æta eða láta m a'ta þegar sáttasem jari kveður þá til funda.

28. gr.
Sáttafundir skulu haldn ir fy rir  lokuðum  dyrum .
Á sáttafundum  skal leggja fram  afrit sk jala  þeirra, sem farið  hafa á milli 

að iljanna í deilunni, enda liafi þau ekki verið send sáttasem jara áður.
S áttasem jarar halda gerðabæ kur og sk rá í þær, hvar og hvenæ r sá ttafund ir 

hafi verið haldn ir, nafn  sá ttasem jara og viðstaddra aðilja. Geta skal fram lagðra 
sk ja la  og þess, sem fram  fer, i aðalatriðum .

B annað er að skýra frá eða leiða vitni nm, hvað að iljar hafa lagt til á sátta-
fundum , nem a báðir að iljar sam þykki.

29. gr.
Nú hefir sáttasem jari kvatt til sam ninga í vinnudeilu og nauðsynlegt þykir

vegna ú rslita  m álsins að fá ré ttan  ú rskurð  um, hversu högum  var háttað  um  at-
v innureksturinn , og hefir sáttasem jari þá rétt til að k re fja  að ilja skýrslu  um það. 
Verði að iljar eigi við þeirri kröfu, séu ský rslu r þeirra  eigi fullnæ gjandi, eða að öðru 
Ieyti nauðsynlegt m álinu til upplýsingar, skal sáttasem jari k re fjast um það vitna- 
leiðslu h já dóm ara. Hefir hann  ré tt til að vera v iðstaddur v itnaleiðslu rnar og láta 
bera upp fy rir  v itnunum  þær spurn ingar, sem hann te lu r Iíklegar til að skýra málið.

30. gr.
E f sam ningaum leitanir sáttasem jara bera ekki áran g u r til lausnar á deilunni, 

er honum  heim ilt að bera fram  m iðlunartillögu, er lögð verði fy rir  félög verka- 
m anna og atv innurekenda, er í deilunni eiga, eða einstakan  atv innurekanda, sé hann 
ófélagsbundinn. Áður en sáttasem jari ber fram  niið lunartillögu ber honum  að ráðg- 
ast um það við fu lltrúa aðilja.

Sáttasem jari ákveður í sam ráði við fu lltrúa  aðiljanna, hvenæ r og hvernig at- 
kvæðagreiðslan um  tillöguna skuli fram  fara. Ef ágrein ingur sn ertir aðeins ákveðna 
deild eða starfsgrein  innan félags, er sáttasem jara og félaginu heim ilt að láta at- 
kvæ ðagreiðsluna eingöngu taka lil deildarinnar eða starfsg reinarinnar. E nnfrem ur 
er sáttasem jara og viðkom andi félögum heim ilt að láta atkvæ ðagreiðslu og talningu 
atkvæ ða fa ra  fram  í sam einingu h já tveim ur eða fleiri félögum, ef þau eiga sam an í 
deilu. Æ tíð skal atkvæ ðagreiðslan vera skrifleg og leynileg.



M iðlunartillögu m á ekki b irta  án  sam þvkkis sáttasem jara, fy rr  en báð ir að iljar 
hafa  sent svör sín.

31. gr.
M iðlunartillaga skal borin  u nd ir atkvæði eins og sáttasem jari gekk frá  henni, 

og skal henni svarað já tand i eða neitandi. Félög verkam anna og atv innurekenda 
skulu, eftir því sem við verður komið, sjá um, að atkvæ ðisbæ rir félagsm enn geti 
kynn t sér m ið lunartillöguna í heild.

32. gr.
S trax og atkvæ ðagreiðslu er lokið skulu atkvæ ðisseðlar a fhen tir sáttasem jara, 

án  þess að ilja r eða um boðsm enn þeirra  hafi tæ kifæ ri til að kom ast að því, hvernig 
atkvæðagreiðslan hefir farið . T alning atkvæða fer síðan fram  u n d ir s tjó rn  sátta- 
sem jara eða um boðsm anns hans, eftir að allir að ilja r hafa skilað atkvæðum . Aðiljum  
er heim ilt að hafa  um boðsm enn viðstadda við taln ingu  atkvæða.

Umboðsmenn aðilja gefa sáttasem jara skýrslu  um, hve m arg ir félagsm enn eru 
atkvæ ðisbærir.

M iðlunartillaga te ls t felld, ef m innst 50% af greiddum  atkvæ ðum  eru  á m óti 
henni, enda hafi m innst 35% atkvæ ðisbæ rra m anna eða m eira gre itt atkvæði. Á 
m óti hverjum  einum  af hundraði, sem ta la  gre iddra atkvæ ða læ kkar n iður fy rir 
35%, þ arf m ótatkvæ ðafjö ldinn að hæ kka um  einn af hundrað i til að fella tillöguna. 
E f ekki hafa  a. m. k. 20% atkvæ ðisbæ rra m anna greitt atkvæði, te lst tillagan sam- 
þykkt. Þeir, sem vegna fjarveru  eða veikinda sannanlega eru  ú tilokað ir frá  að 
neyta atkvæ ðisréttar sins, te ljast ekki atkvæ ðisbæ rir i þessu sam bandi.

33. gr.
S áttasem jarar geta borið fram  m iðlunartillögu eins oft og þeim  þurfa  þykir.

34. gr.
Sé sá tta tilraunum  í m ikilvæ gri deilu slitið án  árangurs, getur ríkissáttasem j- 

ari b irt skýrslu  um  m álið á þann  hátt, sem hann  á lítu r heppilegast til þess að al- 
m enningur fái ré tta  hugm ynd um  deiluna.

35. gr.
E f annarhvor aðili vill sam þykkja m iðlunartillögu sá ttasem jara  eftir að sátta- 

um leitun hefir verið hætt, án  árangurs, sendir hann  sá ttasem jara  yfirlýsingu um  
það. Sáttasem jara ber þegar að láta gagnaðilja vita um  yfirlýsinguna. Vilji hann  
einnig fa llast á m iðlunartillöguna, sér sáttasem jari um, að að ilja r gangi frá  sam n- 
ingum  sín  á m illi.

36. gr.
Nú hafa sáttaum leitan ir sá ttasem jara  hæ tt án  árangurs, og ber honum  þá að 

hefja  þæ r á ný, ef annarhvor aðili ó sk ar þess, eða hann  te lu r það heppilegt. Þó 
ber honum  ætíð að gera tilrau n  til sátta með aðiljum  innan  2 vikna frá  því hann  
hæ tti seinustu sam ningatilraunum  sínum .

37. gr.
Kostnað við sáttaum leitan ir, þ ar með ta lin  þóknun tiÞ sá ttasem ja ra , greiðist ú r 

rikissjóði. A tvinnum álaráðherra ákveður Iaun rík issáttasem jara  og þóknun til 
héreðssáttasem jara.



IV. KAFLI 
Um Félagsdóm .

3 8 ‘ g r 'í höfuðstað landsins skal setja á stofn dóm stól fy rir  a llt landið. N efnist hann  
Félagsdóm ur. D óm urinn hefir það verksvið, sem tekið er fram  i lögum  þessum .

39. gr.
1 dóm inum  eiga sæti 5 menn, sem sk ipaðir eru til þ riggja á ra  þann ig : einn af 

V innuveitendafélagi íslands, an n ar af A lþýðusam bandi íslands, þ rið ji af atv innu- 
m álaráðherra  ú r hópi þriggja m anna, sem hæ stiré ttu r tilnefn ir, og tveir af hæsta- 
rétti, og sé an n a r þeirra  sérstaklega tilne fndur til þess að vera forseti dóm sins. Ef 
atv innurekandi, sem er m álsaðili, er ekki m eðlim ur i V innuveitendafélagi íslands, 
skal dóm ari sá, sem tilne fndur er af þvi, v ík ja sæti, en í staðinn tilnefn ir atvinnu- 
rekandinn  dóm ara i m álinu, og skal hann  hafa  gert það áð u r en há lfu r stefnufrestu r 
e r liðinn, ella tilnefn ir forseti dóm sins dóm arann.

Sömu að ilja r tilnefna varadóm endui, er taka sæti í forföllum  aðaldóm enda.

40. gr.
A tv innum álaráðherra tilkynn ir, hvenæ r tilnefn ing  dóm ara skuli fa ra  fram . Ef 

aðili hefir ekki tilk jm nt ráðherra  tilnefningu innan  tveggja vikna frá því tilkynning  
um, að tilnefning skuli fram  fara, var honm n send, tilne fn ir ráðherra  dóm ara af 
hálfu  þess aðilja.

41. gr.
Það er borgaraleg skylda að taka sæti i dóm num . E f aðaldóm ari og varadóm - 

ari hans neita að dæma í ákveðnu m áli, skal sá, sem hefir tilnefn t þá, tilnefna dóm ara 
i þe irra  stað, ella gerir dóm sforseti það.

42. gr.
D óm arar skulu vera islenzkir rík isborgarar, f já r síns ráðandi og hafa  óflekk- 

að m annorð. Þ eir tveir, sem skipaðir eru af hæ starétti, skulu hafa lokið em bæ ttisprófi 
í lögfræði.

43. gr.
Á ður en dóm arar taka sæti i dóm num  í fv rsta  skipti skulu  þeir v inna eið að 

þvi eða drengskaparheit, að þeir m uni ræ kja dóm arastarfið  eftir beztu vitund.

44. gr.
Verkefni Félagsdóm s er:

1. Að dæm a í m álum , sein rísa  út af kæ rum  uin bro t á lögum þessum  og tjóni, 
sem orðið hefir vegna ólögm ætra vinnustöðvana.

2. Að dæm a í m álum , sem rísa  ú t af kæ rum  um b ro t á vinnusam ningi eða ú t af 
ágreiningi um  skilning á vinnusam ningi eða gildi hans.

3. Að dæm a í öðrum  m álum  milli verkam anna og atv innurekenda, sem að iljar hafa 
sam ið um  að leggja fv r ir  dóm inn, enda séu að m innsta  kosti 3 af dóm endun- 
um  þvi m eðm æltir.

45. gr.
Sam bönd verkalýðsfélaga og atv innurekendafélaga reka fy rir  hönd m eðlim a sinna 

m ál fy r ir  dóm num . Félög, sem ekki eru  m eðlim ir sam bandanna, reka sjá lf m ál sín 
og m eðlim a sinna. Ó félagsbundnir að iljar reka  m ál sín sjálfir.

E f sam band eða félag ne ita r að höfða m ál fv rir  m eðlimi sína, er að ilja  heim ilt 
að höfða málið sjá lfu r. E n leggja skal han n  fram  sönnun um  syn jun  viðkom andi 
félags eða sam bands fv rir form ann Fclagsdóm s, áður en stefna er gefin út.



46. gr.
M álsaðiljar geta gefið islenzkum  rik isborgurum , sem eru f já r síns ráðandi og 

hafa óflekkað m annorð, um boð til að reka inál sin fy rir  dóm num .

47. gr.
Mál, sem höfða m á fy rir  Félagsdóm i, skulu ekki flu tt fy r ir  alm ennum  dóm- 

stólum, nem a Félagsdóm ur hafi neitað að taka það til m eðferðar, sbr. 44. gr. 3.

48. gr.
D óm arar þeir, sem tilnefnd ir eru af hæ starétti, v ík ja sæti eftir sömu reglum, 

sem gilda um  hæ staréttardóm ara. D óm urinn ú rsk u rð ar, hvort dóm ari skuli vikja 
sæti. D óm urinn er ekki starfhæ fur, nem a hann  sé fu llsk ipaður. D óm arar, sem hafa 
byrjað  m eðferð m ála, skulu  ljú k a  því, þó k jö rtím ab il þeirra  sé á enda.

49. gr.
F orm aður dóm sins ákveður, hvenæ r dóm þing skuli halda. H ann s tý rir þing- 

höldum , heldur þingbók, dóm abók og að rar bæ kur eftir nánari fyrirm æ lum  
dómsins.

50. gr.
F orm aður gefur ú t stefnu r í nafn i dóm sins. í stefnu skal taka  fram : nöfn 

aðilja og heim ilisfang, ý tarlega frásögn um  m álavexti og k rö fu r stefnanda. Enn- 
frem ur skal stefnandi, eftir því sem frekast verður unnt, gera grein  fy rir , með 
hvaða hæ tti han n  hyggst að sanna staðhæ fingar sínar og k rö fu r, og leggja fram  5 
a frit a f sönnunarsk jö lum , sem fy rir  hendi eru. Með stefnu skal fy lg ja  a frit fy rir  
hvern  dóm ara, og sér fo rm aður um, að öll a frit verði send dóm urum  þegar í stað.

51. gr.
F orm aður ákveður stefnufrest með hliðsjón af því, með hve stu ttum  fy rirv ara  

stefndur getur m æ tt á  dómþingi.
Stefnandi sér um  b irtingu, og skal stefna b irt af stefnuvottum  á venjulegan 

hátt. Þó má, ef nauðsyn k refu r, láta stefnuvotta b irta  stefnuna í staðfestu sím- 
skeyti, og telst stefna þá löglega birt.

52. gr.
Mál skal fly tja  m unnlega. Þó m á fly tja  m ál skriflega:

1. E f stefndur hvorki m æ tir né læ tur m æta.
2. E f m álsað iljar eða um boðsm enn þe irra  óska og dóm urinn á litu r, að m ál upp-

lýsist b e tu r með þeim  hæ tti.

53. gr.
Stefndi getur kom ið fram  gagnkröfu, án  þess höfða þurfi gagnsóknarinál.

54. gr.
E f m ál er ekki nægilega upplýst, ef leiða þarf vitni, ef skoðunar- eða m atsgerð 

þarf fram  að fara, ef aðili þ arf að gefa skýrslu  eða ef stefndi, að áliti dóm sins, 
þ arf fres t til andsvara, getur dóm urinn  frestað  m áli. Við ákvörðun frests skal þess 
gætt, að m ál tefjist ekki að óþörfu.

55. gr.
Heim ilt er að stefna vitnum  fv rir  Félagsdóm . D óm urinn eiðfestir vitni sam- 

kvæm t gildandi lögum.
56. gr.

D óm urinn sér um, að m ál upplýsist sem bezt. H ann getur k rafið  aðilja um 
skýrslu, ef hann á lítu r það nauðsvnlegt til að upplýsa m álið.



57. gr.
D óm urinn getur ákveðið, að að iljaskýrslu  skuli gefa eða vitnaskýrslu  tak a  fy rir 

héraðsdóm i á varnarþ ingi hlutaðeigandi vitnis eða aðilja.

58. gr.
Um vitnaskyldu, sönnunarg ild i v itnaskýrslu , vitnaleiðslur, svo og um  hegn- 

ingu fy rir  rangan  fram hurð, gilda sömu reg lu r og í einkam álum  í héraði.

59. gr.
D óm arar geta fram kvæ m t skoðunar- og m atsgerðir, a llir sam an eða n o kkrir 

þeirra , eftir ákvörðun  dóm sins.
D óm urinn getur ennfrem ur ú tnefn t skoðunar- og m atsm enn til að fram kvæ m a 

ákveðna skoðunargerð eða m atsgerð, og gilda um þa.ð alm ennar reg lur einkam ála 
i héraði.

60. gr.
D óm urinn getur dæm t vitni, skoðunar- og m atsm enn og aðra, sem löglega eru 

kallað ir til að m æta fy rir  dóm num , í sek tir eftir sömu reglum  og alm ennir dóm- 
stólar.

61. gr.
D óm urinn ákveður þóknun til vitna og skoðunar- og m atsm anna.

62. gr.
D óm urinn getur hvenær sem er leitað álits sérfróðra  m anna um  ákveðið atriði.

63. gr.
D óm urinn sek tar aðilja, m álfly tjendur og aðra fy rir  v ítaverða fram kom u í mál- 

flutningi eða fy r ir  dómi, eftir söm u reglum  og alm ennir dóm stólar.
D óm arinn getur vísað m önnum  ú r  þinghaldi fv rir  ósæmilega fram kom u.

64. gr.
í dóm um  ræ ður afl atkvæða úrslitum . Séu atkvæði jöfn , ræ ður atkvæði form anns 

úrslitum . U rskurði um einstök atriði, sem kveða þarf upp fv rir  dóm töku m áls, skal 
kveða upp þegar i stað, eða svo fljó tt, sem unn t er, eftir að atrið ið  er tekið til úr- 
skurðar. Samá gildir í vitna- og m atsm álum , eftir því sem við á.

í m unnlega flu ttum  m álum  skal kveða upp dóm innan  só larhrings eftir dóm- 
töku, en í skriflega flu ttum  m álum  innan  viku. Ef ekki er hægt að kveða upp dóm 
eða ú rsk u rð  svo fljó tt, sem sagt hefir verið, skal nákvæm lega greina o rsak ir þess.

M álflytjendum  skal tilkynnt, hvar og hvena 'r dóm ur eða ú rsk u rð u r verður 
kveðinn upp og boðið að m æta þar.

65. gr.
D óm urinn getur dæmt aðilja til að greiða skaðabæ tur, sek tir og til að greiða 

m álskostnað eftir venjulegum  reglum . Við ákvörðun  skaðabóta m á tak a  tillit til 
saknæm i brotsins.

Dóm ar og ú rsk u rð ir Félagsdóm s eru aðfararhæ fir. D óm urinn ákveður aðfarar- 
frest.

66. gf.
A llur kostnaður við Félagsdóm , þ ar með ta lin  þóknun til dóm ara, greiðist ú r 

rík issjóði, eftir ákvörðun  atv innum álaráðherra.
R éttargjöld skulu engin vera. Um gjafsókn og gjafvörn  gilda alm ennar reglur.



67. gr.
Ú rskurð ir og dóm ar Félagsdóm s eru  endanlegir og verður ekki áfrý jað . Þó m á 

innan  viku frá  dóm suppsögn eða ú rsku rð i á frý ja  til hæ sta ré tta r:
1. frávísunardóm i eða ú rsk u rð i um  frávisun.
2. dómi til ónýtingar, sökum  þess að m álið heyri ekki u n d ir Félagsdóm .
3. ú rsku rð  um  skyldu til að bera  vitni, um  eiðvinning og sektir.

68. gr.
F orm aður gefur ú t dóm sgerðir Félagsdóm s í nafni dóm sins og með innsigli

hans undir. R itlaun skal greiða sam kvæm t venjulegum  reglum .

69. gr.
Um þau atrið i viðvikjandi m eðferð m ála, sem ekki e r kveðið á um  í þessum  

lögum, skal fa ra  eftir hliðsjón af m eðferð einkam ála í héraði, svo sem við verður 
komið.

VI. KAFLI 
N iðurlagsákvæði.

70. gr.
Brot gegn lögum þessum  varða auk  skaðabóta sektum  frá  50—10000 krónum . 

Sektirnar renna i rikissjóð, og má innheim ta þær sem fjá rk rö fu r á venjulegan hátt, 
en um  afp lánun  skal eigi vera að ræða.

71- gr.
Með lögum þessum  eru ú r gildi num in lög nr. 55 frá  27. jú n í 1925, um  sátta- 

tilrau n ir í vinnudeilum .


