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Föstudaginn 21. ianúar 1949.

^Á.rmann Einarsson (Sigurgeir Siguriónsson hrl.)

gegn
Alþföusambandi fslands f. h.
Verkamannafélagsins Þórs â, Selfossi ( Eneinn' )

Il,:raf.a um félagsréttindi í verkliðsfélagi.

I)ómur.
Mát þetta er höföaö hér fyrir dómi meö stefnu, dags. 21.

sept. f.â,,af .Á.rmanni Einarssyni, verkamanni á Selfossi, gegn

Alþiöusambandi fslands f. h. verkam annafêlagsins Þórs â
Selfossi. Eru dómkröfur stefnanda þær, aö honum verði dæmd

full og óskert félagsréttindi í verkamannafélaginu Þór á Sel-

fosst frá og með 1-5. sept. 1948, og að stefnda veröi dærnt að

greiða sér málskostnað eftir mati dómsins.
Stefndi hefur krafizt siknu af kröfum stefnanda og máls-

kostnaö ar (tr hendi hans eftir mati dómsins.

Er mál þetta var þingfest, var þing sótt af hátfu stefnda.

I'ékk hann þá frest, lagöi síöan fram greinargerö af sinni
hátfu og fengu aðiliat þá,,sameiginlegan frest til gagnasöfn-

unar. En áöur en henni væri lokiö, eöa 26. nóv. s.1., var ekki

sótt þin g àflhátfu stefnda. Umboösmaður stefnanda fékk þá
frest til þess, âð stefnandi gæti komið fyrir dóm og gefiö

aöitjaskirslu. Aö því loknu tagði stefnandi fram sókn og var
máhð þá dórntekiö eftir kröfu hans.

Stefnandi hefur átt heima á Selfossi s.l. 2t¡, âr. Allan þann
tíma hefur hann unniö á bifreiöaverkstæöi á Selfossi og hefur
starf hans veriö í því fólgið, aö rétta aurhlífar og að vinna við
yfirbyggingu bifreiða. Kaup stefnanda hefur verið þaö sama

og bifvélavirkjar fâ", en hann hefur ekki hlotið aöra menntun
en barnaskólafræðslu, og ekki öölazt réttindi í neinni iöngrein
né tekið iönpróf.

Iftnn 15. september s.I. var haldinn fundur í verkamanna-
félaginu Þôr â, Selfossi. Kom stefnandi á fund þenna. Afhenti
hann formanni félagsins skriflega beiðni um inntäku í félagið.

Formaöur félagsins bar inntökubeiönina ekki upp á fundinum
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og fékk stefnandi ekki aö taka þátt í fundarstörfum. Viku
síðar höfðaði hann mál þetta. Stefnandi byggir dómkröfur
sinar â, þvi, að samkvæmt 2. gr. laga nr. 80/L938 eigi hann
sem verkamaöur kröfu til þess aö f.ã inngöngu í verkamanna-
félagið Þór, og hafi þaö gerst brotlegt við nefnda lagagrein
með því aö neita honum um félagsréttindi.

I greinargerö sinni byggði stefnandi syknukröfu sína âr

því, að verkamannafélagið Þór sé stofnaö til hagsbóta fyrir
þá menn, sem stundi almenna verkamannavinnu, og sé því af
þeim sökum aðeins skylt aö veita þeim mönnum inngöngu,
er vinni í þeirri starfsgrein. Þetta geri stefnandi ekki, þar
sem hann stundi aðra vinnu. Eigi hann því ekki rétt til inn-
göngu í félagið, og sé engin heimild fyrir hendi til þess aö
dæma honum félagsréttindi. Þâ" mótmælti stefndi því sér-
staklega, að stefnanda ¡rrðu dæmd félagsréttindi frâ og með
1.5. sept. s.l.

Samxvæmt 2. gr. samþykkta verkamannafélagsins Þórs er
tilgangur félagsins sá ,,aö efla og styöja að hag og menningu
alþfðunnar â, því svæði, sem félagið nær yfir, aöallega meö

því að ákveða kaupgjald og vinnutíma", svo og ,,að vinna
aö framgangi allra þeirra máúa, er veröa mega til aukinna
rettinda, rnenningar og bættra kjara fyrir alþyöu landsins."
f S. gr. segir, að um inngöngu í félag:iö geti sótt ,,sérhver sjó-
maður, verkamaður og verkakofà", ef hann eöa hún er fullra
t6 á"ra aö aldri og fær til allrar algengrar erfiöisvinnu. Þegar
annarsvegar eru virt þessi ákvæði samþykktanna og hins veg-
ar litiö til þeirrar atvinnu stefnanda, sem aö framan er greind,
verður aö telJ'a, aö hann eigi heima í hópi þess fólks, sem sam-
kvæmt framangreindum ákvæðum samþykkta verkamanna-
félagsins Þórs â, rétt til inngöngu í félagið. Synjun forráða-
manna félagsins um aö veita stefnanda félagsréttindi er því
andstæð ákvæöum L. málsliðs 2. gr. laga nr. 80/1938, og er
stefnda samkvæmt þessu skylt að veita stefnanda full og
óskoröuð félagsréttindi, en ekki standa efni til þess, aö hon-
um veröi dæmd þau frá og með 15. sept. s.l.' Eftir þessum úrslitum þykir rêtt, aö stefndi greiöi stefn-
anda málskostnaö, er þykir hæfilega ákveöinn kr. 300.00.
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Dómsorö:
stefnda, verkamannafélaginu Þfu á" serfossi, er skylt

aö veita stefnanda, Ármanni'Einarssyni, full og óskert
félagsréttindi.

stefndi, Alþiöusamband fslands f. h. verkamannafé-
lagsins Þórs, greiði stefnanda kr. 800.00 í málskostnað
innan 15 daga frá birtingu dóms þessa að viölagðri aö-
för aö lögum.

' Sératkvæöi Ragn¿rs ólafssona,r.
Sannaö er í málinu, að meöan stefnandi starfar sem fastur starfs-

maöur á bifreiöaverkstæöi hefur hann ekki fjárhagslega hagsmuni af
þvi aö vera félagsmaöur í verkamannafélaginu Þór, þar eö samningar
um kaup og kjör bifreiöaviögerö.armanna falla ekki innan starfssviðs
þess. Ber þvÍ aö s¡?kna stefnda. Rétt þykir að stefnandi greiöi stefnd,a
málskostnaö, kr. 300.00.

: st"r,,dl o,nol"liå"#,,i;:ffi: ï ilïl ;* annaréra gsins Þó rs,
á að vera sykn;af kröfum stefnanda, .Á.rmanns Einarssonar, Í máli
þessu.

'Stefnandi greiöi stefnda kr. 300.00 i málskostnaö innan 1b daga
frá birtingu dóms þessa aö'viölagöri aöför aö lögum.
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Selfossi. Dómkröfur stefnanda eru þær, að honum verði dæmd
full og óskert félagsréttindi í verkamannafélaginu Þór á Sel-
fossi fuâ og með 15. sept. 1948, og aö stefnda verði dæmt að
greiöa honum málskostnað eftir mati dómsins.

Stefndi krefst siknu af kröfum stefnanda og málskostnaö-
ar úr hendi hans eftir mati dómsins.

Er mál þetta var þingfest, var þing sótt af hálfu stefnda.
Fékk hann þá frest og lagði síðan fram greinargerð af sinni
hálfu, og fengu aðiljar þâ,sameiginlegan frest til gagnasöfn-
unar. En áöur en henni væri lokið, eða í þinghaldi 25. nóv.
s.1., var ekki sótt þin g af hálfu stefnda. Fékk umboðsmaður
stefnand a þáL frest, til þess að stefnandi gæti komiö fyrir dóm
og gefið aðiljaskÍrslu. Aö því loknu lagöi stefnandi fram sókn
og var málið þá tekið til dóms eftir kröfu hans.

Stefnandi máls þessa er búsettur â Selfossi og hefur âtt
þar heima s. l. þrjúr ár. Allan þann tima hefur hann unnið að
crésmíöum. Fyrst viö að byggja sér sjálfum hús, en síðan að
staðaldri við smíðar â, yfirbyggingum bifreiða á verkstæði
Kaupfélags Árnesinga. IJ|âL kaupfélaginu fær stefnandi svo-
kallaö ,,gervismiðakaup". Er þaö hærra en venjulegt verka-
mannakâüþ, en lægra en kaup þaö, er iðnlærðir menn fá. Hann
hefur ekki stundað iðnaðarnám eöa öðlazt nein iðnréttindi, og
ekki notiö annarrar fræðslu í skólum en barnaskólafræðslu.

Hinn 15. sept. s.l. var haldinn fundur í verkamannafélag-
inu Þór á Selfossi. Kom stefnandi á fund þenna tit þess að fá
rnngöngu í félagiö, en hann hafði nokkru fyrir fundinn af-
hent einum stjórnarnefndarmanni félagsins inntökubeiöni
sína. Beiðni hans var þó ekki borin upp á fundi þessum, og
fékk hann ekki að taka þërtt í fundarstörfum. Viku síöar höfö-
aði hann mál þetta. Stefnandi byggir dómkröfur sínar â. þui,
aö samkvæmt 2. gr. Iaga nr. 80/1938 eigi hann sem verka-
maöur kröfu til þess að verða félagsmaður, og hafi félagið
gerzt brotlegt viö nefnda grein meö því aö neita honum um
inngöngu.

i greinargerö sinni byggöi stefndi syknukröfu sína á því,
aö verkamannafélagið Þór sé aðeins stofnað til hagsbóta fyrir
'þá menn, sem stundi almenna verkamannavinnü, og sé því af
þeim sökum aöeins skylt að veita þeim mönnum inngöngu,
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