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Fimmtudaginn 80. desember 1g4g.
Nr. 11/l g4B. Gr¡nnar Sigurjónsson (siex¡reeir sieurjoqæson hrl.)gegt

Alþ¡?öusambandi fstands f. h.verkanrannaféIagsins Þórs á serfossi (Enginn. )

Krafa um félagsréttindi í verkaliösfélagi.

I)ómur.
Mál þetta er höföaö hér fyrir dómi með stefnu, dags. Zl.sc'pt. þ, ér., af Gunnari sigurjónssyni, verkamanni 'á 

serfossi,gegn AlþÍðusambandi fsrànds f. h. u."k"rrrunnaféragsins Þórsá' selfossi. E*q dómkröfo" 
-*gflanda þær, aö honum veröidæmd full og óskert féragsréttindi i ,rà"ir*annaféraginu Þórá selfossi frá og meö r5."sept . rg4g,og ao stefnda verði dæmtað greiöa málskostnað'eftir mati dómsins.stefndi hefur krafizt sÍknu 

"r mtiio* stefnanda og márs_kostnaöar itr hendi hans 
-"tt¡, 

mati dómsins.Er máI þetta var þinsf9rt,- lrr* þil; ; 6ft, af hárfu stefnda.r''ékk hann Þe f199t, ,*ut sioan i",å "g".in"rgerö 
af sinnihálfu og fengu aöilja , le sameiginregan frest til gagnasöfn_unar. En áður en henni væri loiiö, ãu" i þinghardi 25. nóv.s'l', var ekki sott þing af hálfu stefnda. umboösmaður stefn_anda fékk þá frest t'þess, aöstefnandigæti komiö fyrir dómog gefið að'jaskirslu.-Aö því lokao l"gui*tefnandi fram sóknog var mátið dómtekiö eftir kröfu hu;S.stefnandi márs þessa er búsettur I selfossi og hefu r áttþar heima síöan ¿riu rg44..^rin igia tivors tg47 var hannfyrst viö ktæðgkeranám, en hv_Tf al;ö fuâ þvtog stundaöi-úmiskonar verkamannavinnu. vorið ßzz hóf hann að starfaá gu mm ívi ðgeröa rverkstæöi 

. 
Kau p r¿ Uã, Á;;;å;; lï or rr'hann þar þangaö t' í síðas'iönum or.iãn."*ánuöi, aö undan_shildum mánaöartíma, er hann vaî i-¡ygsingavinnu. viðgummíviðgeröirnar fékk hann rqrst i¿ä*r"r.rkaup verka_manna, en síðan fékk hann ,,gervismiöalìaup,. og um tíma ísumar sveinakaup. Nú starfar hann i uitreioàu.rf,rt*oi Laup_félagsins og fær ,,gervismiöakaup.,. Stuinandi hefur hlotið
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venjulegå barnafræöslu og verið á iönskóla eitt ár í sambandi
vio klæöskeranámiö. Annarar skólagöngu hefur hann ekki
notið og ekki öðtast nein iönréttindi né iönpróf í neinni grein.

Hinn 15. september s.l. var haldinn fundur í verkamanna-
félagrnu Þ6r â, Selfossi. Stefnandi kom á fund þenna. Afhenti
hann þá formanni félagsins skriflega inntökubeiöni og bauð
fram inntökugjald. Formaöurinn bar beiðni hans þó ekki upp
á fundinum og fékk stefnandi ekki aö taka þâtt' í fundarstörf-
um. Viku síðar höföaði hann mál þetta.

Stefnandi byggir dómkröfur sínar â" þvi, að samkvæmt 2.
gr. laga nr.80/t938 eigi hann sem verkamaður kröfu til þess
aö f.â, inngöngu í verkamannafélagiö Þ6r â" Selfossi, og hafi
það gerztbrotlegt viö nefnda lagagrein með því aö neita hon-
um um félagsréttindi.

-[ greinargerð sinni byggði stefndi syknukröfu sína â' þvi,
að verkamannafélagiö Þór sé aöeins stofnaö til hagsbítafyñr
þá menn, sem stundi almenna verkamannavinnü, og sé því
aðeins. skylt aö veita þeim mönnum inngöngu, er vinni í þeirri
starfsgrein. Þetta geri stefnandi ekki, þar sem hann stundi
aöra atvinnu. Eigi hann því ekki rétt til inngöngu í félagiö
og sê engm heimild til þess aö dæma honum félagsréttindi. Þá

mótmælti stefndi því sérstakl e9à, aö stefnanda yröu dæmd

félagsréttindi frá' og með 15. sept. s.l.
Samkvæmt 2. gr. samþykkta verkamannafélagsins Þórs

er tilgangur félagsins sá ,,aö efla og styöja aö hag og menningu
alþiöunnar â, því svæði, sem félagiö nær yfir, aöallega með

því aö ákveöa kaupgiald og vinnutíma," svo og ,,aö vinna aö

framgangi allra þeirra mâ,Ïa, sem veröa megi til aukinna rétt-
inda, mennlngar og bættra kiaru fyrir alþyöu landsins." f 3.
gr. segir, að um inngöngrr i Lêlagiö geti sótt ,,sérhver sjó-
maöur, verkamaður og verkakona, ,,ef hann eöa hún er fullra
16 ára að aldri og fær til allrar algengrar erfiðisvinnu. Þegar
aunarsvegar eru virt þessi ákvæði samþykktanna og hins-
vegar litiö til atvinnu stefnanda, sem aö framan er lfst, verö-
ur að telja, aö hann eigi heima í hópi þess fólks' sem sârn:
kvæmt framangreindum ákvæðum â, rétt til inngöngu í verka-
rnannafélagiö Þór. Synjun forráðamanns félagsins, um aö
veita stefnanda félagsréttindi, er því andstæö 1. málsl, 2. gr.

,}
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laga nr. 80/1938, og er stefnda samkvæmt þessu skylt að
veita stefnanda full og óskoruö félagsréttindi, en ekki standa
efni til þess, aö honum veröi dæmd þau frá og meö 15. sept. s.l.

Oftir þessum úrslitum þykir rêtt, aö stefndi ereiöi stefn-
anda málskostnaö, er þykir hæfilega ákveöinn kr. 300.00.

Dómsorö:
Stefnda, verkamannafélaginu Þór â" Selfossi, er skylt

aö veita stefnanda, Gunnari Sigurjónssyni, full og óskert
félagsréttindi. )

Stefndi, Alþföusamband lsbnds f. h. verkamannafé-
lagstns Þórs, greiöi stefnanda kr. 300.00 í málskostnaö
innan 15 daga frá birtingu dóms þessa aö viölagöri aöför
aö lögum.

Séraúkvæðl Bagrrars óhfssonar.
Sannað er i málinu, aö meöan stefnandi starfar sem fastur starfs-

maöur á gúmmiviögeröaverkstæöi, hefur hann ekki fjárhagslega
hagsmuni af þvÍ aö vera félagsmaöur i verkamannafélaginu Þór,

þar eö samningur um kaup og kjör gúmmÍviðgeröarmanna falla
ekki innrìn starfssviös þess. Ber þvi aö sfkna stefnda. Rétt þykir
aö stefnandi greiöi stefnda málskostnaö, kr. 300.00.

Dómsorö mitt veröur þvf svo:
Stefndi, Alþiöusamband fslands f. h. verkamannafélagsins Þórs,

á aö vera sfkn af kröfum stefnanda, Gunnars Sigurjónssonar I
máli þessu.

Stefnandi greiöi stefnda kr. 300.00 Í málskostnaö innan 15 daga
frá birtingu dóms þessa aö viölagöri aÜför aö lögum


