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Föstudaginn 2b. marz lg3g.
Nr. 73/7937. Aneboe Clausen (Jón ^{,sbjörnsson)

gegn

Sigursveini Egilssyni
(Stefån Jóh. Stefánsson).

Bætur fyrir slit á vinnusamningi.

Dómur hæstaréttar.
Á'rry'¡andi, sem skotiö hefir máli þessu til hæsta-

réttar með stefnu útgefinni 12. febrúar f. â., fengið
hefir gjafsókn fyrir hæstarétti og sér skipaðan tals-
nlann' krefst þess, aö stefndi veröi dæmdur til að
greiða honum kr. g00.00 meö 6% ársvöxtum frá 1.
marz 1936 til greiösludags og ennfremur rnáls-
kostnað Í héraði og fyrir hæstarétti eftir mati dóms-
ins, eins og máIiö væri ekki'gjafsóknarmáI. stefndi
hefir hinsvegar kraf izt aöø.Ilega, að héraðsdómur-
inn veröi staðfestur og áfrj'jandi dæmdur til greiða
honurn málskostnaö fyrir hæstarétti eftir mati dóms-
insr frl Da.re,, aö hann veröi einungis dæmdur til að
greiöa áfrfianda kr. 600.00, og måIskostnaður fyrir
hæstarétti verði látinn niður falla, og ti| þrautauara,

fð
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að hann verði einungis dæmdur til aö greiða afrii-
anda kr. 700.0Û, og málskostnaöar fyrir hæstarétti

verði látinn niður falla.
MáU sínu til framdråttar hefir åfrfjandi lagt fram

hér í dómi bréf Verzlunarráðs fslands, dags' 26. jan.

f . â., þar sem $st er yfir því áliti verzlunarråösins,

að afgreiðslumenn við verzlanir í Reykjavík

einnig þeir, sem starfa við afgreiðstu af ,,lage¡63 -
eigi samkvæmt venju rétt til 3ja månaða uppsagnar-

frãsts, enda sé um aö ræða óslitiö starf um nokkurt
skeið hjá viðkomandi fyrirtÈÞki og hvorki råöning-

artími né uppsagnarfrestur åkveöinn í'starfssamn-
ingi. sama skoðnn er ennfremur höfð uppi í bréfi
verzlunarmannafétags Reykjavikur, dags. 30. janúar

f . â., sem áfrj,jandi hefir einnig lagt hér fram. Af
hálfu stefnds er það boriö fyrir, aö greind venjuregla
gildi ekki í vinnusambandi þvi, sem hér skiptir máli,

meö því að áfrfjandi hafi einungis verið råöinn um

stundãrsakir í frâtöfum annars manns. En þótt svo

kunni að hafa verið í öndverðu, þá verður þó að

ætla samkvæmt skildrögum márlsins, âö vinnusam-

band aöiljanna hafi framlengzt um oåkveðinn tím1,

og kemn" i því efni einkum til greina, aö åfrfjandi
oãrrn hjá stefnda samfleyttiT mánuði, og að stefndi
gaf åfrijanda þann 18. mar z 1936 skriflega yfirlfs-
lrrgr-r, þr sem hann skjrir frå þvi, aö sér hafi líkaö

starf Àfrijan¿a vel og låtiö hann hætta störfum hiå

sér einungis vegna ryrnunar averzluninni, sem oröiö

hafi af völdum innflutningshafta.
Þegar litiö er til atriöa þeirra, sem nú hafa talin

veriö, svo og þess, að miða veröur uppsagnarfrest-

inn við månaöamót, þâ verður að líta svo å, aö áfrfj-
andi hafi átt heimtingu â, 3ja mánaöa uppsagnar-

fresti frå 1. marz 1936 að telja, og ber því að taka
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kröfur hans til greina og dæma stefnda til að greiöa
honum 3ja mánaða kaup, eða kr. 900.00 meö vöxt-
um eins og krafizt er.

Eftir þessum úrslitum ber að dæma stefnda tit að
greiða målskostnað í héraði, sem åkveðst kr. 120.0O,
og máIskostnatt í hæstarétti, sem ákveðst kr. 198.30,
en síðarnefnd fjárhæö skiptist þannig, að kr. 98.30
renni í ríkissjóð og kr. 10O.00 til talsmanns áfrjjanda
fyrir hæstarétti.

Því dæmist rétt vera:
Stefndi, Sigursveinn Egilsson, greiöi afrjj-

anda, Arreboe Clausen, kr. 900.00 með 6% ëns-

vöxtum fÉ 1. mrarz 1936 til greiösludags og kr.
120.00 í málskostnað i héraði, en í målskostnað
fyrir hæstarétii greiði stefndi kr. 198.30, og
hljóti ríkissjóður þar af kr. 93.30, en talsmaður
afrjjanda fyrir hæstarétti, hæstaréttarmálflutn-
ingsmaöur Jón ^Ásb¡Ornsson, kr. 10O.00.

Dóminum ber aö fullnægja aö viðlagðri a&
för að lögum.

I)ómur bæjarþings Reykjavíkur 15. okt. 1936.

Mál þetta er eftir árangurslausa såttaumleitun höfðað
fyrir bæjarþinginu með stefnu útg. 22. aprÍl 1936 af Arreboe
Clausen, hér i bæ, gegn Sigursveini Egilssyni, Fjölnis-
vegi 3 hér í bænum, til greiðslu skuldar aö upphæö kr.
900.00 meö 6% årsvöxtum frá 1. marz 1936 til greiöslu-
dags og málskostnaðar aö skaðlausu.

Stefndur krefst þess aö veröa aðeins dæmdur til að
greiöa stefnanda kr. 150.00, og að sér verði tildæmdur
målskostnaður. Hvaö málskostnaöinn snertir, krefst stefnd-
ur þess til vara, aö hann verði låtinn falla niður.

Málavextir eru þeir, að l, águst 1935 réðst stefnandi
til stefnds, s€rr verzlar með allskonar vörur tilheyrandi
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bifreiðum. Vann stefnandi sÍðan hjá stefndum þangað til
1. marz 1936, að stefndur lét hann hætta störfum af þeirri
âstæðu, að verzlun stefnds hafði rfrnað vegna innflutn-
ingshafta

Hvert starf stefnanda hafi verið, eru aðilar ekki á einu
måli um. Telur stefnandi sig hafa verið ráðinn sem skrif-
stofumann, enda hafi hann unnið töluvert â skrifstofu
stefnds. Stefndur telur stefnanda eingöngu hafa verið
råðinn við afgreiðslustörf á lager sínum, og hafi hann ein-
göngu unnið þan en ekki å skrifstofunni. Gegn þessari
neitun verður ekki talið, aö stefnanda hafi tekizt að sanna,
að hann hafi unniö sem skrifstofumaður hjá stefndum,
og verður því talið, að starf hans hafi verið venjulegt af-
greiöslumannsstarf á lager stefnds,

Stefnandi telur, aö hann hafi verið ráöinn til óákveöins
tíma hjá stefndum, og þar eö stefndur hefir ekki sannaö
hiö gagnstæöa, verður þessi staðhæfing stefnanda Iöeð
til grundvallar um ráðningartímann. Laun stefnanda voru
kr. 300.00 á mánuði.

Stefnandi telu¡ að sér hafi eiginlega ekki verið sagt
upp starfinu fyrr en 1. marz 1936, og hafi hann þå sam-
stundis verið látinn hætta, og sér greidd Iaun aðeins tit
þess dags. Hann telur sig þó hafa átt kröfu tit þriggja mán-
aða uppsagnarfrests frá 7, maÍz 1936 að telja, og eru
dórnkröfur hans í máIi þessu byggöar á því.

Stefndur telur sig hinsvegar hafa sagt stefnanda upp
um miðjan febrúar 1936 frá 1. marz s. á. að telja. Hafi
hann því sagt stefnanda upp með hálfsmånaðar fyrirvara,
enda hafi stefnandi þá ekkert haft við lengd uppsagnar-
frestsins aö athuga. Telur stefndur stefnanda i mesta lagi
geta hafa âtt kröfu á eins mánaðar uppsagnarfresti eða
m. ö. o. til kaups til miðs marzmánaðar 1936. Honum hafi
veriö greitt til l. marz 1936, og geti hann því í mesta
lagi átt kröfu til hálfsmánaðar kaups, eöa kr. 150.00, eins
og hann sé fús til að greiöa.

Rétturinn telur, að uppsagnarfrestinn beri að telja frá
mánaðarmótum og skiptir því ekki máli hér ósamræmi
það, sem er á skj'rslum aðila um uppsagnardag.

Sá frestur, sem ,stefnandi kynni að eiga kröfu á, yrði
aö reiknast frá l. marz 1936, enda þótt uppsögnin hefði
farið fram nokkrum dögum fyrr, eins og stefndur telur.
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Þaö verður að telja, aö starf stefnanda hafi verið slíkt,
að honum hafi borið uppsagnarfrestur. En þar sem ekki
hefir veriö upplj'st af hálfu stefnanda, að þriggja mánaða
uppsagnarfrestur sé venjulegur við slik störf sem hér um
ræöir, þá verður rétturinn aö telja uppsagnarfrestinn
hæfilega ákveðinn einn månuö frå 1. matz 1936 aö telia.

fÏrstit málsins verða þvi þau, að stefndur verður dæmd-
ur til aö greiða stefnanda kr. 300.00 meö 6% ársvöxtum
frá 1. marz 1936 til greiösludags og kr. 60.00 í málskostnaö.

Því dæmist rétt vera:
Stefndur, Sigursveinn Egilsson, greiöi stefnand-

anum, Arrebo Clausen, kr. 300.00 meö 6Vo ërsvöxtum
frâ 1. marz 1936 til greiðsludags og kr. 60.00 í måls-
kostnaö innan fimmtán daga frá lögbirtingu dóms
þessa að viðlagðri aðför aö lögum.


