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Dóoiisorð;
Stefndi, Friðrik Guðnuindsson, greiði stefnanda, Sérfiús-

gögnum Inga og Péturs, kr. 240:515 með 3% di-áttai^öxtuaTL
fyrir ;hvern mánuð eða brot úr fm<ánuði frá 1. júní 1970 tíl
;greiðsludags og kr. 45.000 í málskostnað, allt innan 15 daga
frá lögbirtingu dóiyis -þessa að viðlagðri aðför að lögum.

Firruntudaginn 14. júní 1979.
Nr. 107/1979. Bandalag starfsmanna ríkis og bæja

f jármálaráðlierra f . h. ríkissjóðs.

Kæruanál. Féliaigisdómur. Frávísutnardóm'Ur
Sératkvæði í héraði.

Dómur Hæstaréttar.
Mál 'þetta d^ma ihæstaréttaridóimararnir Armann Snævarr,

Benedikt Sigurjónsson .og Björn SYieinbjiöi*nissQii;
Með kæru 21. maí 1979, isem i>arst Hæstarétti 5. júní s. á.,

hefur sóknaraðiíli saimkvæmt heimild í 1. tl. 67. gr. laga nr.
80/1938 kært til Hæstaréttar frávísunardóm Félagisdóms,
uppkveðiínn 15. maí 1979, í raáli sóknaraðilja gegn varnar-
aðöjá.

^Soiknaraðili knefst þess, að fráVísun'ardámin'uitn verði
hriKndið og'.lagt verði fyrir FélagiSdótTi að lleggja töfni'sdóm
á málið. Þá 'knefst sóíknaraðili kœrumálsíkotstniáðar.

Varnamðíli kreflst istaðfestingar hins kærða dóms og

Með visaii til forsendna hins kærða dáms ber að staðífesta

Dæma (ber sóknaraðlja til að greiða yarnanaðMja kœrn-
máHskostnað, isem ákveðst 60.000 króiwr.

D ómso r ð:
Hinip kaerði fráyísunardpmur á að yepa óraskaður.
Soknaraðili, Bandalag starfsananna rílds og bæja,
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gréíðr vaníaraðílja, fjánnáfaráðtterra f h. aikissjóðs,
r60.00Q kröaiuf í kæhimMsfkostiiað að ViSlágðrí aðför áð

; - , , löguin,. ( „ , . ' . .

, , ;í Dómur Félagsdóms 15. maí 1979.
'Mál þetta, senr tékið Var til dóins;;30,; f.-m, eí höfðað með

stefáia, útgefihni 4. deséníber 1978. '•* b<; . . • : : , '
iStéfnaridi máisins er Bandalag starfsmanna ríkis og bæja.

; Stefndi er fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs.,,
Dómki-Öfur stefnanda e n i þessar: L ^

l'i't rAð:dæmt verði, !að eftirtaldir ríkisstarfsm^to,: sean eru fé-
lagar í Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja eða félagi innan

, vébanda þess, skuli um kaup og'Önnur starfskjÖT fara eftir
aðalkjarasamnirigi Bandálags staíísmann^. ríkis 0g bæja og
'öðrum þeini kjarasamninguím, sean, aðildarfélðg bandalags-

;> ins/standa að:
a. Stimarafleysingafólk. ; ,
b.r'Starfsmenn, sem ráðnir eru hluta 'úr ári vegna tíiiiabund-

• inna verkefná. ^ ; ;
i & Stárfsmenn, seín ráðnir eru til starfa .án heimilda saxn-

•fevæmt logiön nr."97/1974 urn eftirlit me& ráðíiingu starfs-
manna og húsnaeðísmálum ríkisstöfnana. :

2. Að varnaraðili Mgreíði sóknaraðílja^málskostnað að inati dóiris-

krefst þess-rað Hiáli þessu vérði vísað ̂ frá dómi.
r::Tii vará krefst stefndi, að tiann Verði sýkiía^ur aí Öllum
urii ísteöianda. Þrautavarakrafa stefnda ef sú, að Ihann verði
sýknaður af ,'kröftmn þeim, sem sóknaraðijá^erír undir a og c lið,
1. ti. ,<^o2. tl,, kröfugferðar sirmar. í ölliínaí'tilvikiHn krefst stefndi
málskostiíáðar íúr Mndit^stefhandaoaðrínati /dfeisins. v

CMáiflutnihgur fór fram :um fráyísunarkr^Ui stefnda 30. 1 m.
;^ar ^erss þá krafist^af hálfu istefnanda, a& írávísimarkröfunní

yrði^hrundið og ötéfMírídaemdtir til að greiða stefnanda .ináíls-
kostnað'í þessomjþaetti málsins. o" - : ;

^ .átefnti refc málavöxfcum lýst svo, að í 1. gr.Jaga nr. í29/1976
miivkjaifasanuiinga. Bandalags ;starfsmannaoríkis og-.lbaeja séu
ákvasði ;þess 'efnis^ /að; lögin taki til allrarstarfsxnanna, sem etu
félagár í ©ándalagi síarfsaBanna ríkis og -baeja eða félagt innaiiL
vébáiída þess og skipaðiíieru, settir,veða fáðnirívþjófmsjtu ríki^-
ins, ríkisstofnana eða atvinnufyrirtækja ríkisins m©ð íföstiuö
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tíma-, viku- eða tmánaðarlaunum, énda verði starf þeirra talið
aðalstarf. Sams konai; ákvæði séu í lögnm nr,. 46/1973, $br. lög
nr. 35/1976, um kjarasamninga opinberra starfsmanna, Þrátt
fyrir þetta ákvaeði um, að starfsmenn ríkisins, senr em innan
vébanda Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, skuli um laun
og önnur starfskjör fara eftir kjarasaxnningum stefnanda og
ððrum þeim kjarasamningum, sem aðildarfélög stefnanda standa
að, hafi stefndi ekki fengist til að viiöa þetta lagaákvæði að því
er varðar 'þá rókisstarfsmehiv en þeir séu allmargir fajá ríkiira.
I stað þess að láta kaup og önnur kjör iþeirra íara eftir kjara-
samningum ákveði stefndi þeim laun einhliða. Þannig hafi það
tíðkast allt frá árinu 1972 þrátt fyrir ítrekuð ínótmæli stefnanda,
að stefndi hafi gefið ^út i launatöflum sínum launataxta unglinga
og námsfólks, en þar ^sé átt við sumarafleysingafólk fyrst og
fremst. Margir þeir, sem ráðnir hafi verið íil ríkisins til isusmar-
afleysinga, hafi leitað til stefnanda til að bera fram kvartanir.
Þeir hafi verið ráðnir af yfirmanni viðkomaridi stofnunar og
gerðir við þá ráðningarsamningar, þar sem launaflokkurinn hafi
verið ákveðinn. Síðan hafi ráðningarsamningurinn farið til
launadeildar fjármálaráðuneytisins og þá hafi -viðkoanandi ef
tíl vill verið lækkaður um 3—5 launaflokka og þannig komið
aftan að inönntun. Breytingin komi því ekki til' vitundar við-
komandi fyrr en komið sé fram á sumar. Forsendurnar fyrir
ráðningunni 'hafi ef til vill aðallega vefið laúnin, sem allt M
einu séu stórlega lækkuð og viðkomandi búinn að glata af ;tæki-
fæmm til að i>á Sér í betur laoinaða súmarvinnu^ Um .aðra þá starfs-
ménn, sem dómkrafan :.-nær til, gildi það,hað þeir séu. ekki látíiir
fara eftir kjarasamnington um kaup sitt^ og önnur .staBfskjör.
Þéir njóti ekki sámbsérilegra kjara og-ÆÖrir ? ríkisstarfsmöin;
séiii verfidaðir eru'méðí^kjarasamningunii-JFlest þetta .fólk, sem
hér um ræðir, sé innan -vébanda stefnanda eða aðildarfélaga hans.
Það uppfylli því þa^ isMlyrðí,. sem sett eru í 1. gr. laga^ jar.
1976 ttín félagsaðíldSna, óg-enn freiiiúr um störf í þjpntosíu
irís. Meðan fólk þéita.isé að störfum, vinkii það !fullan vinnudag
og starfið sé því aðalstarf, meðan það er í'þjónustu ríkísins:; Það
Mlnðögi 'þannig einnig skilyrðinu uiú aðalstarf. samkvæmt 1. %r.
laga nr. ^g/ig^fi.^Löggjafinn^hafi með lögiim nT.i29/l97(&i,ttyggt
ríkisstarfsmönixuiníygém ákvlæði 1. gr. lágánna taka til, samrí-
ingsrétt um laúti þeiri-aiog örinur starfskjfe Það sé því andgtsé^t

laganna, þegar stefndi ákveði £inhliða laun
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Frévísunarkrafa stefiada er byfgð á því, að ágreinúigsefni
það, sem 3agt 'hefur verið fyrir Félagsdcxm*neð opiálshöfðun <þess-
ári, beri uúdfr alonenna dómstólá, ;en ekkd Plélíigsdóin. &vo ser&
fíam (koimraf háifu stefnánda, ^snúist iwálið fyrst og;fremst um
ekilningá lögran nr. 29/197?6 úmMkjarasamninga.rBaíidalags starfs-
manna röds og bæja. 1 1. igr.;þeirra laga séTkveðið á; um, til hvaða
starfsmanna ríkisins lögin táfei. Meðal 'þeirra iskilyi^ða, sem þar
séú-sett fyrir því, að Samningsréttur Bandalags starfsmanna
ríkis og baeja sé fyrir 'hendi, sé, að starf viðkomandi starfsmanns
veî 5i talið aðalstarf. Af hálfu-stefnandarkomi réttilega frani, að
meginágreinin^ir aðilja.lEöiáii þessu sé um "það, hvort^þeir hóp-
ar starfsmanná,, sem greindir eru í krofugerð stefnanda, upp-
fylli þetta skilyrði. Kjarni •.^ímálsins snúist því raunverulega um
túlkun lagaákvæða. Niðurstaða þeirrar lagatúlkunar 'hafi að
sjálfsögðu ;áhráf á það)thversu viðteekur skjardsamningur aðilja
teljist, þ. e, hverjír falli undir hann; Það, sem>hér akipti megín-
máli, sé, að deilan snúist ekki um skílhing á kjarasajnningi, sfor.
34. gr. laga nr. 29/197Æ. í^cki sé spuriiing uni það, 'hveimig ;túlka
eigi kjarasamninginn sem slíkan eða eínstakár greínar hans.
Kjarasamningurinn byggí að þvíi léyti algerle^a á Jskilgíeiningu
láganna^um -það, =tíl <hverra hann nái. Á^eiiiingur málsins fjalM
uni'iiugtaksatriði llögumrm og úrl^iUsn þess héyrí undir aimenna
dómstóla. I þessu sambandi t>eri að- líta til áfcvœða 1; gr^ iaga
nr. 38/1954 ttm réttindi og sikyldur starfsmanna rífcisins, efl í 1.
irigr. ^sé rákið,<;til hyérra iögin nái. Me^al.þeirra skilyr^Sa, sem
þar séttHaliíi upp,osé, ^að stárf starísmanns vferði talið a^alstarf.
1 2. mgr. «é kveðið: á ,itm það, að -ver.ði „;ágreiningur ton, ihvort
starfsmaður sæti ákvÆeðiioi lagaiu^, ^ketíb fjáFm'álaráðh^rra úr.
Ef stárfsmaður vilji. eMd 'hlíta þéim mi^kUrði, ^etí íharm borið
málið?::undirí̂ d6mst'ó:fe/rSé Ijóst, að í>ar<; ̂ :"átt vií? Míia aimennu
dómstála, en ekki ®élags<|9itt. ,í fiíðari löggjöf, eíi þar komi eink-
uan; tii álitatiög nr. 55^1962, lög-mr. Æ6/19mi og lög «r.,29/1976,
sé ekkert að finna, sem bendi til, að dómsvald í slíkwö&íégvewr
ingsmjMimi skúlí tekið.^rá .almennúm: dómstóluniíOgrfengið Fé-
lágsdómi. í^jsani.baiidi'rviðrírávísunarkrÖfiLíJia^sé eia^nig'orétt að
líta til: þess^ a^ í „kíQfugecðrssíiahi fari stigfnandi ;fraííxr'á viður-
kenningu til handa þremuícl'hóixmxjstaj^sa^ai^ia,vog^urfi raun-
vérulega. /að.utakaí .áf&töðuYtH þeSsíri'livoití^ý'er hópiir -uppfylli

ilagánna. ;Sé mjögilvafasamt, íaEiixajð^^am^istiað saékja
viðúr^ennángu-tii ;handaf^^^þ^suin^ó|>amí-;éínu og sama
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Krafa stefnanda uni, að frávísunarkröfu stefnda verði hrund-
ið, er byggð';á því, að ágreinimgsefnj iMls þessa varði
á gildi aðalkjarasamnííÉgs aðiljaiuia um, hvort íþað
ríkisins, s&n nefiit er i stefnukröfunni, faili ufidír áfcv.æðí aðal-
kjarasámningsiris. Fólk jþetta sé fuHgildir félagar í Bapdalagi
starfstnánna ríkis og bæja eða aðildarfélaga þess.•* Falli -f>að allt
undir áfcvæði 'aðalkjarasamriin^ aðilja og sérkjarasaiinninga, sem
aðildarfélög stefnanda hafa gert við-stefnda. Sé um<'það að.raeða,
hvort ríkisvaídið geti á eigin spýtur áicveðið laun og önnur kjor
þessa stairfsfólks eða hvort þaðmjóti saina réttar og aðrir félags-
menn stefíianda. ;Sé eðlilegt, að j Félagsdóinur dseEmi um .slíkt
ágreiningsefni, og sé það í samræmi T^ið ákvæði. 34. gru laga nr.
29/197'6, þar sem Félagsdómi sé faliðnað ^dæífíia/um skHnirig.á
kjarasaimniiigi. Hafi Félagsdémur talið sér heimilt -að dæma
sams konar ágreiningsefni, ér staða;stefnanda;gagnvart ;^tefnda
var ákveðín imeð lögum nr. 46/1973. iSé það eínnig eðlilegur
skilnifígúr á ákvæði núgiidandi laga um fcjarasamninga Banda-
lags starfsimanna ríkis og bæja, að Félagsdómúr hafi einnig fiú
dómsvald-tnn slíkt ágreiningsefni,; enda séíékkert tanið fram
um það, áð það hafi verið vilji löggjafans áð þrengja dómsvald
Félagsdódiis. BerLFélagsdómi því.að dsema uin það,.hvort aðal-
kjarasámningur sá, sem aðiljár hafa gert með sér saartkvæmt
lögám-nr, 29/1976, nái til í̂ ssa fólks.;

Alit dómsins, : ; - ; , ' .. í i i ; ) . r .
Um samningsrétt félágsmanna aðildarfélaga Bandálags ̂ starfs-

ttnanna ríkis-og bæja eru nú í gildi ákvæði laga^nr. 29/1976. Eru
í 4. og 5. gr. laganna ákvæði<um ^rirsvaf bandalagsim^og ein-
stakra félaga innan vébaáda þess við gerð kjarasamninga, og í 5.
gr. laganna ér kveðið á um, hvaða ríkisstarfsmenn eígírirétt til
að vera félagar bandalagsins eða aðildarfélaga þessU í, ?34. gr.
laganna er'imælt fyrir úiii; að -Félagsdómúr. skuliisdÆíiaa-Um
nolcktári ágrfeiningsefhi ;Maii samningsáðíljá^ Er= l^gagraiiih svo-
hljóðahdi:. " : '! .va^joi.i £• .K "•. ..,.- .- • . >•„ , .'. - r-r:-;: ":; ..

„Félagsd6mur dsettiir í> análum.; isém^ rísá á miili^ ̂ saanniíígsaðila
um ^ldi •'verkfalls, ágíeining um skilhing:á icjarasámiíiiigi, fé-
lagsréttindi/Tíkisstarfsmahna, kjörskrápdeilur• og hveíjir; falli
undir ákv^i: 29, gr. laga nr. 38/1954^ c? - i.; /LÍÍ:; . ,

Líta verður svo^áí'að^um það sé déilt Imáli þessu^ihvoiít^teói-
ahdi-og eiíis'tBk 'Stéttatfélög innari vébaiida háns hafí sárakvæint
lögum^ nr/i Í29/1976 oiiétt; 'tfi^áð gfembJkjarasamningar^rir hönd
starfsmanna þeirra, sem greindir eru í kröfugerð stefnanda/Fé-
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lagsdómur er sérdÓGtnstólly jog er.ákyæði 34. gn laga nr. 29/1976
um dómsvald hans fortakslaust. Verður efcki ráðið af orðum
ákvæðisins eða forsögu þess, að þvi háfí verið ætlað að taka til
annarra ágreiningsmála en þeirra, sem í !því greinir. Þess vegna
verður að telja úiítíusiv ;ukn dóímkröfur stefnanda liggja utan
dómsvalds Félagsdóms. Verður máli þessu iþví vísað frá dóotni.

Eftir öllum atviknm þykir málskostnaður í máli þessu eiga
að falla niður. "?

Dóin þeoijan kvéðu wpp:
/Guðmiindur Jónssqji, Amljótur Björnsson^, í>orsteinn Thorar-

ensen og Guðmundur Vignir Jósefsson. / . ,." ."'

Dómsorð:
Máli þessu.er vísað frá dómi, .

fellur niður.

. i -í- ; Örlygs Geirssonar. . : :n • -:. ! ;
UmvþaiS er deilt í m.áli þessu, hvprt tUtelwr hópar ríkisstarfs-

onanna; skuli ,takat laxiii samkvasmt kjarasai^ninsum fjármála?
ráðherra og ÐSBB... :- < {! . , . !

'Hér er því á ferðimii ágreiningtir uin ^kilning á kjarasamningi,
sem skýrt er kveðið á um í 34. grein laga nr/29/1976, að Félags-
<3óniur skuli fjalla.um.
' ,; " i 't • - ' - ; ! • - • - t - r i ^; : ,, • -• ,

, Tél ég íþví, ag FéMgsdómur éigi áð íjállá um 'ttiál þetta.
' ^ rétVáð mStíkóstnaðúr í iþessikn þætti fnáísins falli nið-

' '

Úrskurðarorð mitt verður þvií
Právístinarkrofu stefndá er hruíidið.
rMál^ostnáðtífi ̂ fellur íhiður. ) o; -.


