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Fimmtudaginn 10. maí 1984.
Bandalag starfsmanna ríkis og bæja
f.h. Kennarasambands íslands
gegn
fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs
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Kærumál. Félágsdómur. Frávísunarkröíu hafhað.
Dómur Hæstaréttar.
Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Ármann Snævarr,.Björn
Sveinbjörnsspn, Guðmundur Jónsson, Halldór Þorbjörnsson og
Sigurgeir Jónsson.
-..,-.-•.
Sóknaraðili hefur samkvæmt heimild í 1. tl. 67. gr. laga nr.
80/1938 skotið hinuni kærða úrskurði til Hæstaréttár-imeð-kæru,
er afhent var forseta Félagsdóms 13. apríl sl., en barst Hæstarétti
18. s.m. Krefst hann þess, að málinu Verði vísað frá Félagsdómi
og að sér verði dæmdur köerumálsköstnaður ög málskostriaður fyrir
Félagsdómí.
Varnaraðili krefst þess, að hinn kærði úrskurður veroi staðfestur.
Þá krefst harm kærumálskostnaðar úr hendi sóknaraðjlja.
Með skírskotun tij- for;sendna hins kærða úrskurðar ber að staðfesta hann.
. . . . . .
Kærumálskostnaður verður ekki dæmdur.
D ó m s o r ð:
Hinn kærði úrskurður er staðfestur.
Kærumálskostnaður verður ekki dæmdur.
Úrskurður Félagsdóms 6. apríl 1984.
Mál þetta dæma Bjarni Kristinn Bjarnason, Björn Helgason, Gunnlaugur
Briem, Ragnar Halldór Hall og Sigurfinnur Sigurðsson.

Málið er höfðað fyrir Félagsdómi með stefndu, birtri 29. febrúar 1984,
af fjármálaráðherra f.h. ríkissjóðs gegn Bandalagi starfsmanna ríkis og
bæja f.h. Kennarasambands íslands og eru stefnukröfur þær, „að viðurkennt verði með dómi, að kennurum í grunnskólum sé skylt að sinna gæslustörfum í kaffihléum sínum skv. löglegum fyrirmælum yfirmanna sinna og
í samræmi við ákvæði 31. grt laga nr. 38/1954 um réttindi og skyldur
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starfsmanna ríkisins. í>á^er krafist málskpstnaðar úrrhendi stefnda að mati
réttarins."
"'- ,
r
• • t, . .- ':
í greinargerð, sem CE dagsett 19. mars 19,84, hefur stefndi gert pftirfarandi
dómkröfur; Aðallega, að málinu verði vísað frá Félags^ómi. Til^vara, að
hann verði sýknaður af kröfum stefnanda. J£rafist er málskostnaðar úr
hendi stefnanda að mati dómsins í báðum tilvikum.

...;;'•"•

.Munnlegur málflutningur fór fram um hina f ramkomnu f rávísurvarkröfu
28. f.m., og var málið því næst tekið til dóms «ða úrskurðar,
í þessum þætti málsins ;~gerir stefndi þaqr kröfur, að málinu y^erOi yísað
frá Félagsdómi og að stefnandi verOi dæmdur ,til að greiða honum máls-

kostnað.

-;;-.

;

,;

Stéfnandi .krefst þess í þessum þætti málsins aðallega, -. að hinni framr
komnu frávísunarkröfu verði hrundið og að stefnanda vqrði úrskurðaður

málskostnaður úr hendi stefnda, en,*/// vara, að málskostnaður verði felldur

-• > i • : ' • •
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Tildrög málsins kveður stefnandi vera þau, að kennarar í Vesturbæjar-

skóla hafi sammælst á fundi 6. september 1983 um-að sinna ekki gæslu
nemenda í kaffihléum sftiu^i. Hafi kennarar borið við sarnningsbundnum
rétti til kaffitíma, Málið hafí verið sent fræðsluráöi Reykjavíkur, sem hafi
vísað því til menntamálaráðuneytisins 21. september 1983. ísliðurstaða cáðuneytisins hafi hinn 7; október 1983 verið sú, að störf þessi ,ya?ru hluti af
vinnuskyldu kennara, sbr. 1. mgr. 31. gr, laga nr. 38/1954 um skyldu
starfemanna.til að vinna/yfirvinnu, sem yfirbpðarar telja nauðsynlega. Ennfremur hafi ráðuneytiðdvísað til 8. gr. erindisbréfs fyrir kennaía í grunnskóla og gr. 6.7.t í-sérkjarasamningi KennarasambandS'íslands pg fjármálaráðherra frá 3»i:September, 1982. ;
,

Ketinarar Vesttirbæjarskóla tilkynntu í bréfi, dagsettu 21. október 1983,
að þeir hafi áður tekið ^kýrt fram, ,vað við inunum ekki taka;;að okJ^ur
gæslu í kaffitímum okkar." Vísuðu kennarar til aðalkjarasamnings fjáTmálaráðherra og B.S.R.B,, sem giltT,hefur , frá . lr ágúst 198^ og t^ldu,
aðíþeir gæíu hafuað ga?slUíí,kaffitímum með stoð í grejnum 3.1.3, og 3.1.6.
adalkjarasamningsirts, serx þar segir^ að hLeimil^s&aðlengja;* stytt^ eða fella
nidur kaffitíQia ,,i^eð samkomulagi fyrirsyarsmanna stofi\unar og einfalds
meirihluta þeirra starfsmanna, sem m^lið varðar,*'

(Í!'.

^vtj^

Málið var>teki§/fyrir á fuadi^ainstarfsnefndar Kennarasa^bands^íslands
og'fjármákr^ðuneytisins foinn 21* október 1983 og^hinn^^.^ama rpkánaðar
ritaði íjármálaráðun^ytið iíennarasambandinu, bréf, en J)ar ^tgndur m.a.
:,

.

v

Y. :-.; :?f^t , ; M , - •-,. --*>í ; -.&

-,-: •; .n;

.- .^^.-- ^i.,

Kjarasamningar, bæði aðalkjarasamningur ^.B^S.R^B.. pgv sérkjara-
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samníngiir Kennarasambands íslands, gera ráð fyrir áð störf sem unnin eru
í kaffitíma séu greídd með yfirvinnukaupi. Ekki er að fmna í þessum samningum nein þau ákvséði er séu því til hindrunar að unnið sé í kaffitíma.
Þvert á móti ertt samningsákvæðin all rúm -aö því er varðar heimildir til
breytinga éða níðurfellinga á kaffitímum svo og til greiðslu á yfirrvinnu
f
sé kaffitíminn unninn.
Ótvírætt er, að samningsákvæði fá ekki breytt lögum. Ótvíræð er skylda
starfsmanns til að vinna yfirvinnu sbr. 31. grein la^anna umréttindi og
skyldur en þar segir svo: ,,SkyIt efr starfsmönnum að vinna yfirvinnu sem
yfirboðarar telja'iiauðsynlega." Ennfremur skal beiit á 28/grein'og 29.
grein sömu laga þar sem fjallað er um skyldur starfsmanns til að rækja
starf sitt með álúð og samviskusemi í hvívetna og að hlýða löglégum fyrirskipunum yfiritianna um starf sitt." •
í stefnunni kveður stefnandi lagarök fyrif kröfum sínum vera þaii, að
skv. 31. grein, sbr. 1. mgr. 29. gr. greín laga nr. 38/1954 um réttindi og
skyldur starfsmanna ríkisins sé starfsmanni skylt að vinna yfirvinnu, sem
yfirboðarar telja nauðsynlega, og hlýða löglegum fyrirskipunum yfirmanna

u m stárf sitt.
. ; - . ; .
Fyrir liggi, að kennarar í Vesturbæjarskóla hafi fengiðtfyrirmæli um að
sinna gæslustörfum í kaffihléum. Engin ákvæði kjarasamninga leysi starfsmenn undan þeim slíyldum, seiti á þá séu lagðar í lö^um um réttindi og
skyldur starfsmánna ríkisins nr. 38/1954.
Skv. 8.' gr. eríndisbréfs fyrir kennara í grunnskóla nr. 198/1976 beri
keníiara að hafa umsjón og eftirlit í frímínútum eftir þörfum skólans, enda
sé stundaskrá þannig samin, að kenriarar fái eðlileg stundahlé og kaffitíma.
•Kjarasamningur mílli Bandaíags ríkís ög bæja og fjármálaráðherra f.h.
ríkissjóðs og sérkjarasamningur Kennarasambands íslands geri ráð fyrir,
að störf unnin í kaffítíma starfsmanns greiðist með yfirvimíukaupi. Engin
ákvæði þeirra samriinga véiti starfsmönnuih rétt til að neitaað vinna'í kaffitíma, enda ötvírætt, að samningsákvséði, jafnVél þö til síaðar væru, fái

ékki tn-eytt lögum.

^

^

;

Ákvæði kjarasamnínga um kaffitíma séu allrúrti að því er varðar heimildir til að léngja, stytta eðá fella niðílr rtiatar- dg kaffitíma á virinustöðiim
nieð samkomulagi fyrirsva¥smánná: stofntínar og einfalds meirihluta starfsmanna þeirrai er málið varðar. ÞáTáögeri kjarasamningar, að Vinna unttin
í matar- og kaffítímum greiðist'sém ýfirviiífíá.
^ JQ
'-• ;
Af 5öllú framangreindu teluf stefnandi^ljóstjíáð fjafstætt^sé,^^ að kjarasamningar eða Iögrveíti kennuirum rétt til að-ndta að sinna gsfesiustörfum
i káffihléuni sínum. Stefnandi telji því öll rök til að -dóinúrinn ^taðfesti
skílning hans á lögum nr. 38/1954 og kjarasamningum við stefnda að þessu
feytr%g tdki stefnukVðfur hahs ni
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Stefndi styður frávísunarkröfu sína þeini rökum, að Félagsdómur sé sér.dómstóll, Af því leiði, að lí lögum, s<?y tæmaiidi talin þau álitaefni, sem
lögð verði undir dómsvald þans. Beri að skýra þser heimildir þröngt skvi
almennum r,eglum um lögskýrÍRgaiv
S-T;
:n; i ; .
Heimild sína til þess að leggja þetta mál fyrir Félagsdópa telji stefnandi
sig sækja í 34, givlaga fl£í /;29/l 976, um Kjarasaiwninga opinberra starfsnianna.-GreinÍn hljóði svo: ,yFé|agsck>niur dæmit; í m^lum sem rísa á milli

samningsaðila umgildi ,\qerkfails, ágreiíung um skilning' á kjaras^mningi,
félagsréttindi ríkisstarfsinanna, kjörs^rárdeiluF<)g hverjir falli undir akvæðí
29v;gr. 1. nri;3§/1954.** Önni^r ágreiningsatriði samningsaðilja verði Ijóslega
ekki borin undir úrskurð Félagsdóms: -<;\
<'''-,í máJiþessu telji stefnandi stefnda^ brjótagegn 31, gr. laganna um réttindi
og skyldur starfsmanna ríkisiiis, ; ?br. ílv mgr. 29. gr. sömu laga.

^greiningur um skilning^eða túlkun á þessum lögijm ísigi undir almeiiíiu
dómstólana, en efcki Félagsdóm nema hyað sérstaklega sé heimilad, að Félagsdómur ákvarði.hverjir komi undif 29. gr. laganna. Ljóst sé^ að óþarfi
væri að nefua í 34.^1. la^a^2?<<1976 beimild, Félagsdóms til þess að dæma
um tiltekin atriði í 29. grei|i laga 3)8/1954, ef ágreiningiír um lögin í heild
sinni ættu undir Félagsdóm.r^; ;
./.--.,
,,
^34. gr. laga,29/J;976 sé mun J?rgngri en s 44.>gr. laganna um

pg vinnud^lur nr.;8Q/1938. Þar sésm.a, heimilað,arð leggja
ágreining, ?er ^arðar brot ésvinnusamningi þeirra aðilja^, er lögin taka.ítil.
Samsvarandi heimild sé ekki að finna í lögum 29/J976. Bent skuli á, ;að
breyting:hafi or^ið á lögviaum um kjarasamningaB^S.R.Bi, að þessu leyti
árið 1976>:Kpmi;fram í greinarsgerðÍRni með lögunum, að efcki y^ði öíinjir
mál.sanmingeaðilja ^lögð, fyíir JF^lagscJóni en talin eru í :34; gr. laganna. í
þpssuí^samb^ndi^é r^tt að bend^ á, að 25. gr.l^ga 55/1962 og laga 46/1973
þafi v^rið meé öðry orðalagi en-34, ,gr. tiúgjldandi laga. Til stuðnings
framangreindum sjónarmiðum vísar stefndi til frávísunardóms Félagsdóms
frá 15.,maí 1979y en sá dómuriiafi síðar-hlpti^ staðfestingu Hagstaréttar.
..Stefti.di leggur, áherslu á, ,a$ ?jcki sé;ágreiningur uin, hvað standi í kjaras^mningum, ^r^HÍngurinn sé.fyrst qg fremst jum það* hyprt
,' sem byggist á ;3J> gr, laga nr. 38/1954.
III.
).Stefnandi yfear;þyí alfacið á bug, aðsakárefniímálsins sé utan dóitísvalds
Félagsdóms... .--•- i l .n!- : ..-< ; !i :' • ,-'•• -.. .; .- , ' • -•-•^.-•- -.
--v •
iKjarrti;rnálsins sé;mismuiÉaadi skilningur aðiljárd. ákvseðum aðalkjara-

samiiings fiíS^RÆ.'Og Qármálacáðherra ádómskjaU^ar. 21, sérkjarasampingí Kenjiarsambands íslands og :fjármálaráðherraíum grunnskóla á dóm-
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skjali nr. 22 og samkomulagi um vinriutíma og kennsluskyldu grunnskóla;
kénnara á dómskjali nr. 23. •'•*•'
'
Deilt sé oim, hvort kennarar eigi rétt á kaffítímum samkvæmt kjarasamningum eða hvort þeim sé -skylt< að vinna þá; sem]yfirvinnu sámkv^entit 31.
gr. laga nr. 38/1954 inna þeirra marka, sem ýfirvinnuskyldá :hVílir á starfsmöniium ríkisins.
^
•f
' ;
í 31. gr. sé ákvæði þess efnis, að ölííim ríkisstarfsmönnum sé:skýlt að
vinna yfirvinnu, sem nemi allt að þriðjungi af vikuíegri vinnuskyldu. í
greininni sé ekkert afmarkáð, hváð^ margár klukkusfundir á Víku vinnuskylda sé né hváð teljist yfírvinna; Hvort tv^ggjá frafi véHð átriði, Sém
ákveðin séu í kjarasamningum, frá því ríkisstarfsmenn fengii samningsrétt

um kaup og kjör með lögum nr. 55X1962.

J

' í 3, grein aðalkjarasamnings sé fjallað Um matár- og kaffitíma,
í gr. 3.1.5. sé sérákvæði várðandi kaffitíitta kénnafa/seitf'skuli Vera 20
míiiútur árdegis alla daga vikunnár og15 mínútur síðdegis í þeim sköliím,
sem starfa á.m.k. þrjár heilar kerinslustundir eftirkl.'13:00.
í gr. 3.1.6. segi, áð kaffitíma megi tengja, stytta eða-fella niðuf:méð
samá hætti oglmatartíma v,hieð sáiftköniuiági fyrirsvarsmariila stofnunar
og éinfálds rrieirihluta þeirraí sem'málið varðkí", sbr. gr. 3.U2: -Varðandi kennara sé beint ákvæði í sérkjarásámningi, gr.'6.7j 'én;-þar
segí, að ,,í sk'óliim þaí^em-nauðsyn er á gæslu némenda fírírftífiútum eða
kaffíhléúrft skal gréiða gæsliitímahn með yfírvinnukalipi. t>au kennsluhlé,
sem framángreint hær til og fjöldi kenriata, sem við störf þessi ér hvérju
áitinií skulu háð sámþykki fnæðslustjóra.*' '• 't'^1
;
Um ofangreind ávkÆði kjarasamninga aðilja^sé deilt'og skilriing á því,
hVernig þau tengist yfirVinnuskyldu sámkvæmt 31 .^gr. starfsmannalagannav
Engiiin vafí sé'á^ að hér'sé : urh ágreiníi^ um skilriing ^á'kjáraSamningi
slíkum sem dómsvald Félagsdómi taki til sarhkvæhit ^4;'!-gr!^lága nt.
29/1976, þónáiíðSynlégtséáö táka áfstöðú til 31. -grrþelrí-a laga í því
sambahdi; ' • ' '• - ;;: - T
•• : - "•' - -••'"•' - !!:'-*:~ '-< "' • 'r''^^' •' -:^' •••"'•
Stefnukráfan'Sé sett ffarii'og^mótuð iheð])að í htiga, að á^ehíihgsefnið
sé ekki lengur einskotóað Við áð #erá milíi kenriará ¥estu^beejársköla og
stéfnáiidá,'heldur'er típp kóniihn almenniir ágreinlhgiíí- iíiilli Kénnarasambaíldsfhs og fjármálaráðuneyti^ins:um rétt 'gííííHískólákehhara til að
neita að sinna gæslustörfum og taka kaffihlé með stoð í ákvæðum kjarasamnings.
iU
Stefnandi^itnar^mátínsínu til -stuðnings til dónis Félágsdóms !15.^ márs
1967 í máli fjármálaráðherra gegn B.S.R.B. f.h. PóstmannafélagstfsiandSí
Þar sé ótvírætt fOFdæmi^fýrír þv^ að Félagsdómur hafí vald tíh að 'dæhia
í þeim ágreiningsínáhim9F$éin íúta áð skilningi £ kjarasarÖnihgum adiljamg

hvéísu ákvsfeði 31. gr. laga 38/1954 hdífa'við gaghvart:ákvgeðuni"þeirra.
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Ef sú röksemd stefnda, að dómsvald Félagsdóms næði ekki til þeirra
ágreiningsmála um skiining á kjarasamningum, þar sem nauðsynlegí væri
að túlka ákvæði laga í samhengi við túlkun kjarasamnings, væri dómsvald
Félagsdóms að því er tsfcur tilúrlausnar um skilning á efni kjarasamninga
þrengt langt umfram það, sem eðlilegt megi teljast og gilt hafi, sbr. áðurnefndan dóm Félagsdóms. Beri því að hrinda hinni framkomnu frávísunarkröfu.
IV.

Áttt dómsins.
,
Svo sem að framan gréíriír, er dómkrafa stefnarida í máli þessu sú, að
viðurkennt verði með dómi, áð kennurum í grunnskólurti sé skylt að sinná
gæslustörfum í 'ícaffíhléum síiium skv. löglegum! fýtirmælum yfirmanna
sinna og í samræmi við ákvasði 31. gr. lága nr. 38/1954 um réttindi og

skyldur starfsmanna ríkisins. Á gildandi Jkjarasamning 'er ekki-minnst í
kröfunrii. f greinargenð segír stefnandi ^hins vegar, að Um það sé deilt í máli
þessu, hvórt kennarar í grunnskólum eijgi rétt til á grundvelli ákvæða-kjarasamninga,r að ;nejta að sijnna gæslustprfunwni, og^hið ^ama kom fram í málPutningl^han^vyís^ði hann til ákva^ða aðaíljcj^rasamnings fjácmálaráðherra
og.B,STR.B., ^érkjarasamnings JCennar^sambaiiLds íslands og fjármálráðherra f.h. nkissjóðsHsamkoiTiulags um kennslusk^ldu grunnskólakennara
og 31, gr. laga nr. 38/1954 íþéssu sambandi.
t>rátt fyrir arihmarká í kröfiígerð stefnanda verðúr að líta svo á, að ætlun
stefnanda hafifVeríð samkvæmt framansögðu, að Félagsdóniuf sköeri úr titn
franíáiigreint áeíluefni á grundvellí kjarasariininga, enda var málið þanriig
reifað við hinn munnlegá flutning uffi frávísunarkröfuna. Slíkt^ágreinings^
eifní fellur undir úrskurðarvald Félágsdóms^sbr. 34. gr. laga rir. 29/1976.
= Að svo vðxnu máli þykif ekki vera riæg ástæða til aö taka frávísunar-;
kföfu stefnqla ?til <greina./
/(- --••»
u^ /
.-. : s .^ ^
Eftir atyifcu.ni- þykir cétt, að málskpstnaður falli niður í þessuin þætti
málsins.

Ú r s k u r ð a r o r ð:
Hin framkomna frávísuhárkrafa er ekki tekin til greina.
;
-Málskösttíaður fellur niðuí*
-

