
Hd. 607. Frumvarp

til laga um dóm í vinnudeilum.

(G ftir 2. umr. i Nd.).

1. gr.

Stofna skal dómstól, er nefnist vinnudómar. Hann skal fara með og dæma:
1. Mál út af vinnukjðrum, þau, er greinir i iögum nr. 55, 17. júni 1925, eða 

lögura, er i þeirra stað koma.
2. Mál um lögmæti verkfalls eða verkbanns og ura bætur fyrir ólögmætt verk ' 

fall eða verkbann.



2. gr.

Jafnan skal sáttasemjari i vinnudeilum leita samninga milli aðilja um 
mál þau, sem í 1. gr. segir, áður eu þau komi fyrir vinnudóm. Jafnskjótt sem 
sáttasemjari telur sáttatilraunum sínum lokið, skai hann skýra atvinnumálaráð- 
herra frá þvi og jafnframt senda honum nákvæma skýrslu um málavöxtu. Skal 
atvinnumálaráðherra siðan visa málinu til vinnudóms og jafnframt skýra hæsta-
rjetti og forseta vinnudóms frá þessum málalokum.

3. gr.

Vinnudómur starfar þar, sem aðilar eiga báðir (eða allir) heima, ef það 
er í sömu þinghá eða sama kaupstað. Annars kostar kveður atvinnumálaráð- 
herra á um það, hvar dómur skuli starfa.

Atvinnumálaráðherra löggildir bækur vinnudóms.

4. gr.

Hjeraðsdómari i einkamálum þar, er dómur skal starfa (3. gr.), er forseti 
dómsins. Aðilar vinnudeilu nefna i dóm 3 menn hvor, þá er þekking hafa á at- 
vinnugrein eða atvinnugreinum þeim, er máli skifta, og vinnukjörum i þeim. 
Ryður fyrsta sinni, er dómur er háður, tveim mönnum hvor aðili, en þeir 2, 
sem eftir verða, skipa dóminn með forseta. Nú ryður aðili ekki dóm, og skal
þá forseti gera það i stað hans.

Nú missir dómara við eftir ruðningu, og nefnir sá aðili, er þann dómara
nefndi til, 3 meðdómendur í hans stað. Skal siðan ryðja 2 með sama hætti og
fyr segir.

E f aðilar, annarhvor eða báðir, nefna ekki menn i dóm, áður en 3 dagar
eru liðnir frá þvi þeir fengu skriflega beiðni um það frá forseta dómsins, til-
nefnir hann mann eða menn i dóminn i þeirra stað.

1 dóminn tilnefnir hæstirjettur ennfremur 2 menn og 2 til vara, og verð- 
ur þvi dómur jafnan skipaður 5 mönnum.

Enginn getur skorast undan að taka sæti í vinnudómi.
Áður en meðdómandi tekur til starfa í dóminum, skal bann vinna og 

undirrita i þingbókina heit um, að hann skuli rækja starfann eftir bestu vitund.

5. gr.

Sólarhring eftir að hjeraðsdómari og hæstirjettur hafa fengið tilkynningu 
atvinnumálaráðherra (2. gr.), skal hæstirjettur nefna menn i dóminn og hjeraðs- 
dómari skora á aðilja að gera hið sama. Tilnefning skal þegar í stað tilkynna 
dómsforseta. Síðan tilkynnir hann dómendum tafarlaust dómnefnuna, ásamt stað 
og stund, er dóm skuli heyja, enda er þeim þá öllum skylt að koma til dómsins. 
Ennfremur stefnir hjeraðsdómari aðilum fyrir dóminn með 1 — 3 sólarhringa fyrir- 
vara, eftir ástæðum.

6. gr.

Málsaðiljar geta gætt hagsmuna sinna sjálfir fyrir dóminum, eða falið öðr- 
um islenskum rikisborgurum, sem lögráða eru og með óflekkuðu mannorði, að



gera það. E f aðili, annarhvor eða báðir, gerir hvorugl, þá skipar dómurinn hon- 
um talsmann.

7. gr.

Forseti dómsins stýrir honum.
Aðilar geta ráðið þvi, hvort mál er flutt munnlega eða skriflega. E f þeir 

koma sjer ekki saman um það, þá kveður dómurinn á um það. Jafnan skal 
flytja mál fyrir lokuðum dyrum, ef opinber flutningur þess ylli þvi, að óviðkom- 
andi menn fengju vitneskju um leyndarmál kaupsýslumanna eða fjelagsskapar eða 
annað, er menn eiga rjett á að haldið sje leyndu fyrir óviðkomandi mönnum.

8. gr.

Að þvi leyti, sem ekki er látið um mælt i lögum þessnm, kveður dómur- 
inn á um meðferð máls. Skylt er dómi að afla allra nauðsynlegra upplýsinga og 
leiðbeina aðilum um málflutning, svo framarlega sem hann heflr ástæðu til að 
ætla, að aðilar þurfl leiðbeiningar.

Um skyldu manna til að bera vitni og gegna kvaðningu til mats og 
skoðunar fer eftir almennum reglum i einkamálum. En auk þess getur dómur 
skyldað aðilja og aðra með úrskurði til þess að sýna bækur sioar eða reikninga, 
eða leggja fram eftirrit úr þeim, ef það þykir nauðsynlegt til skýringar máls- 
atriðum.

Vitnaleiðslu utan þinghár dómsins stýrir hjeraðsdómari þar. Fer um þau 
vitnamál sem gestarjettarmál.

Hraða skal málsmeðferð allri sem verða má.
Jafnan skal afl atkvæða ráða, e f dómendur skilnr á. A liir skulu dóm- 

endur undirrita dóm og úrskurði, en rjett er dómanda að láta getið ágreinings i 
þingbók. í  dómi skal greina ljóslega þá niðurstöðu, er dómendur, eða meiri hluti 
þeirra, hafa komist að. Dómsúrslit skuldbinda aðilja sem dómur alment. Ákvæði 
dóms um vinnukjör skulu þó aldrei skuldbinda aðilja lengur en 2 ár, frá dóms- 
uppsögn talið.

Þóknun til dómenda og skipaðs talsmanns aðilja og annar kostnaðnr af 
dómi greiðist úr rikissjóði. Þóknun dómenda og talsmanns skal ákveðin i dómi.

Fullnægjufrestur dóms, þar sem fjárgreiðsla er mælt, skal vera 15 dagar.

9. gr.

Rjett er hvorum aðilja að krefjast endurtöku máls og breytingar á dómi, 
þó ekki fyr en 6 mánuðum eftir dómsuppsögn, ef verulegar breytingar hafa orðið 
sfðan dómur var upp kveðinn, svo sem veruleg hækkun eða lækkun á verði lifs- 
nanðsynja, breytingar á rekstrarkostnaði eða verði afurða þeirrar atvinnugreinar, 
0. s. frv. Skal aðili þá snúa sjer til sáttasemjara, en hann beinir málinu siðan 
til atvinnumálaráðherra, jafnskjótt sem hann heflr reynt sáttaumleitun, en ráð- 
herra visar þvi til dóms, eins og áður segir.

10. gr.

Aldrei má gera verkbann eða verkfall áður en deilumál þau, er i lögum 
þessum segir, koma til aðgerða sáttasemjara. Svo er og bannað að gera verk-



bann eða verkfall, meðan sáttatilrannir sáttasemjara eða dómsmeðferð samkvæmt 
lögnm þessnm stendnr yfir eða undirbúningur undir dómsmeðferð.

Brot á ákvæðum greinar þessarar varða sektum í ríkissjóð, 500— 10000 kr., 
og auk þess skaðabótum eftir almennum reglum.

Sektir má innheimta með aðför í eignum hinna seku.

11. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.


