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F'östudaginn 21. febrúar 11975.

Nr. 136fl972. Dánarbú Vigfúqar Jóns Einarssonar
(Hilmar Ingimundarson hrl.)

gegn
Bræörunum Ormsson hf

(.Hafsteinn Baldvinsson hrl. ).

D 6nc¡dur:
hcpctqr6ttaÌdómcrc¡nir Beaedi&t Sigudóasson, Logi Ei¡crsso¡
og Mognrús Þ. To¡fæo¡. ,

Kaup$j aldsmá'I. Kj arasarnningar.

Dómur Hæstaréútar.
Vigfrls ilón Einarsson lést hinn 23. .nóvernber 1973, og hef-

ur' dânarbú hans üeldö viö aðild rnáils þessa sam'kvæmt 2.
mgr. 53. gr. laga nr. 85/1936.

,"Afrj'jandi skaut máli þessu til HæstarÉttar meö stefnu 18.
októb'er 1972, qö fengnu .áfrj'junarleyfi 21. september q. â.
Krefst hann þess, aö stefndi veröi dæmdur tit aö greiöa hon-
um kr. 47.7E0.94 rneö 1% vöxtum fytir hvern mánuð eða
byrjaðan mánuð frá 1. ágúpt 1969 til greiðsludags. Þá kr"efst
áfrjjandi máLlskosturaðar í héraði og fyrir Hæstarétti, eins og
målið væri eigi gjafsóknarmal þar, en hann fékk gjafsóknar-
I'eyfi fyrin Hæ_starétti 25. apríl 1973.
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stefndi kref,st staðfestingar hins áfrj'jaða dóms og máls-

L*i¡uUar fyrir Hæstarétti.
M"t shiriioôtûn tii forsendna hins áffiaöa dóm,s, sêm ekki

hef,ur. vlpriö gagnåfrj,iaö,, ber að .staðfesta h"**,9¡i tlæma

afrji @ tit ãU-goeiða stefnda malskoq,.þaq fytt" IIæstarétti'

kr. 30.000. . ;,:j ,,. , j

G j afsóknarkosinaður áfrj'j anclà fyrir Hæstaléttil. !ar. með

talin laun tals¡n-anns hans, kr. 3Û.00o, gneiðist úr rikissjóði.

Dómsorð:
Hinn áfrijaði dómur á að vera óraskaður'

Afrj.jandi, dánarbú vigfrisar Jóns Einar,ssonar' gneiði

stefnda, Bppðr.unum olEsÞon hi/f, r,nplshostnað f¡'rir

Hæstarétti, kr. 3O.000. ¡, -

'i.;l:..'- - : - i¡1. i' ti"i : '

Gjaf,sóknarkostn"S¡rr áfriianda fyrir Hæstarêtti' þar

með talin laun talsmanns hans, Hjlhnars Ingi'mundarson-

ar hæstaréttarlögrn-a{tns, kr¡ 3t.00s, greiði,st úr ríkissjóði.

Dónr,ur bæjarþ'ings Reykiavíkun 22' desemr'bet 1971'
t, . :

'..': ,. .rl;ì¡r i. I.

Mál þ,etta, sem tekið var til dórns 9. þ. m., er höfðaö með stefnu,

birtri 5. sePtember 1970

Stefnandi málsins er Vigfris Einar'sson rafvirki; Stórþolli '28

hér í borg.
,stefndi 'er Bræðurnir' Orr,n'sson h/t' hér í borg'

Dómkräfir,r. ,stefna'ndä: êl,an nú 'þær, aö stefnda verði dærnt að

greiða honuirn kr. 4?.?180.94 meö LVo vöxium fyrir hvern^ mánuö

eöa byrjaðan m'ánuö ftâ r' ágrist 19'69 tit greiöshr'dagls auk roáls-

kostnaðar aö skaðlausu.
'Süefndi kr'efst siknu af öllum

anda verði gex! aö greiða honum

til.

Stefnandi skirir svo frá má|avökttrril, aö hann hafi veriö viö

vinnu hjá stefnda frá því um miöiãn'Óktóber 1968 og fram til
júlíioka 1969. Hann hafi orðiö óvinnufér'vegna'veikinda 17. maí

- l4.júní 1969 org 23. iúní - 10. iúIí sama ár. samkværnt 12'gr'

kröfirm stefnanda og aö st'efn-

málskostnaö aö skaölausu.
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samnin'gs nokkurra verkalÍðsfetäÈa'við Vinnuveiiendasam.band ið
um vinnu við B'úrfellsvirkjun f¡:â 2L.'febrúar fii67 hafi atvinnu-
rekanda borilö aö greiöa iðnäöarmönnum sjfüdórnrk*1""ð, lækn-
ishiálp og f,ult rlaun í aJtt aö fjórum vikum í hverju sjril¿o,ms_
tilfeIli, seitr''orsakas.t v,fövihrur, þ. e. þegairmenn veiÈ¡,astlái'vinnu_
stað. Þe$ar veikindi hans hófusq haTi rrã¡n vériö *t;d,år; +"il"-
stað og hafði uniüð við'afleit vinnuskilyi"öi; :ki*lda'oe 

ã"aÉcúe.
stefnandi kveðst ekki hafa fengiö greitt ãirr*'lo,g lro,rrurã bar""arñ,
kvæmt þessu ákvæði. Þá krefst hann þess, "a ,t"frrdi greiði
sjúkrakostnað og ffbðispeninga og auk þess ógreitt',orlof.

Stefnandi s,undurliöar kröfur sínar þannig:1. Vangoldin laun vegna veikínda, \7. mai _ L4.júní 1969 aö viöb,ættu orÌofsfé kr. 16.805.T82. vangoLdin raun aú viðbættu orrofsfé' vegna vritËr ,

inda 28. júní 
- 10. jutí 1969

3. S;jrikrakostnaöur
4. Fæðispeningar l

5. 7 /6 oflof. af kr. 18.250.00
6. 'Vangoldiö kaup

17.L25.35
933.00

9.000.00
L.277;50
3.079.36

-l

'::' .:, :) 
'l

IIII. -: ) 'ì :

'veröa nú einstakir krö,f,uriöir stefnanda teknir tir athugunar.ur'1. Kr,afa um vango'rdin laun vegna veikinda 1?. maí - 14.júiní 1969. ': .

istefnandi kveðst hinn 1,?. maí 1969, er hann i¡ar viö vinng sína
við B'úrfetlsvirkjun, hafa fengiö aökenningu að slagi.

Te1ur stefnandi, aö vinnuskilyrði. hafi 
"""iú slæiã, þegar hann

veiktist. Hann segir, að verkfalr hafi veriö í.síöarí hl"t" apríl_
mánaðar 1'9'6þ og hafi það' tekiu tit rafvirkja.viö BúrfeffsvirLiun.
Fyrir verkfaltiö hafi''stöðvarhrîsiö, þar'sem stefnand"i vann, yfir-
lêitt verið hitaö upp. Eftir ve"tfáHið, sern 

"t"trr"rrda 
minnir, aö

hafi' lokiö 29. apríl, hafi ekki verið um kynding,u á vinnustaðnum
aö ræða. Hafi þtta haft í för með s,ér, aö dragsrl,gur hafi veriö ä
vinnustaönum. Þeir rafvirkjarnir hafi m. ". "orrio 

að tengingu
stjórnskápa og \¡égÐa þrengsla við verkiö hafi þeir oft ekki getaö
klætt sig eins og skyldi

Í máIinu liggur frammi vottorð Magnrlsar skúlasonar, cand.
med. á Borgarspítalanumi,dags. 28. maí: 1g6g: Þar segir svo: ,,vig-fús Jón Einarsson hefur iegiö,á 1yfr,ækningadeild Borgarspltarans
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síðan 17/,õ sL Hann útskrifast,í,dag, 28/5 1969, en er,ráöIagt að

hvílast í tvær vikur til viðbótar.'r
f málinu liggur frammi,vottorð, dags. 27. jtùi 10,69., svohljóö'

andil,.,, ,, . , . . .jt: i

,,Þaö er rétt, sem grqinir í sk¡i-rslu.,J-*t qe á' Bolgar'spífalgnum,
að,.V¡Bfús Einarss¡n vAnn ¿ö tengi4gu stjprnskápa við afleit
vinnr.rskilyrðt, kulda: og dragsúg, þeger hann. veiktist að Búrfelli
hinn 1?. maí 1969. Honum var ekiö rakleiöis frá Búrfelli aö tsorg-

a.rsjúkrahúsinu. ,

Trúnaðarm'aöur: rSveinn Björnsson
Jóhannes Bjarni Jónsson .,:;'Guðmund.ur Sigurbergsson."

Vottorðsgjafinn Guðm.undur SigUrbergsspn vétvirki hefur hér
fyrir dómi 6. október 1971 list vottorö þetta rétt, en vitniö kveðst
hafa veriö sarfsm,aöur hj'á stefnda sumarið 196,9 og hafa unnið
m. a. viö Búrfellsvirkjun. Vitniö ók stefnanda frá"Bur{ellsvirkjun
og á Borgarsjúkrahúsiö í Reykj'avík, daginn sem stefnandi veikt-
ist, eins o'g frá gneinir í vottoröinu. Vitnið segir, að stefnandi hafi
unnið í stöövarhúsinu, sem hafi verið opiö í annan endann. Segir
vitnið, aö surns staðar hafi veriö þrengsli viö,aö komast að þeim
verkefnum, sem stefnandi þurfti aö leysa af hendi við tengingu
stjórnskápq.r

Eftir að stefnandi veiktist L7. maí, var hann frá vinnu til 14.

júní. Hann heldur því fram, að stefnda sé skylt að greiða honum
full laun á þeszu veikindatímabili, þ. ,e. í 4 vi,kur. Skírskotar hann
í því sambandi í fyrsta tagi tit L2. #., Sb,r. 33. gr. svokallaðs Búr-
fellssamnings og í ööru lagi til 1. gr., 4. gr. og 7. gir. laga nr. L6/
1958 og í þriðja tagi til 13. gr. samnings milli Félags löggiltra raf-
virkjameistara í Reykjavík, skarnmstafaö tr'hRR, 'og Félags ís-

trenskra rafvirkja, skammstafaö F,iR, en stefnandi er félagsmaöur
í síðastgreindu félagi.

Búrfellssamningurinn, sem undirritaðnr var 24. febrúar 1967,

er milli Verkamannasambands fshnds, I$álmiönaðar' , og skipa-

smíöasambands Ísland,s, Samband,s bygginga4anna og fulltrúa-
ráös verkalÍösfélaganna, í Árness¡islu vegTÌa Verkal¡iösfélagsins
Ëórs, Selfossi, .Iárniönaöarmannafélags Árness¡is1u og Félags

þyggingariönaöarmanna í Árness¡i'shr qg Fétags íslenskrâ :rãf-

virkjâ annars vegar og Vinnuveitendasan,bands Íilands vegna

Fosskrafts s/f hins vegar.
Nefnt ákvæði Búrfeltssamningsins'er svohljóöandi:
,,L2. gr. Um gr.eiöslu launa í slysa' og veikindatilfeltrum.
Strasist verkamaður vegpa vinnu eöa flutnings til og frá vinnrr-
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stað, skal hann halda óskertu,kaupi,ei,gi skemur en ? virka daga.
Veröi ágreinineMr um bótaskyldu vinnuveitenda, skal fara eftir
því, hvort slysatrygging ríkisins telur skylt að gfeiöa bætur vegaa
slyssins. r 

.

Vinnuveitandi kostari flutning hins slasaða til., heimilis eða
sjúkrahúss, ef læknir telur slíkt nauös¡rnlegt.
'.Hafi verkarnaður unnîö,samtals'í B mánuði (450 krst.) eöa leng-

ur hiá'sama dtvinnurekanda, skal hann fá greidda B daga,í veik-
indafortöllum. Hafi hànn ,unnið í 4 mánuði (600 klst.), eða lengur,
skal hann fá greidda 6 daga, rafvirkjar þó' g daga. f p,essu sam-
bandi skal vera fylgt sömu reglum um greiöslur og 1ög nr. L6/
195'8 mæla fyrir um.

Í ,veikinda- og slysatilfellum skal verkafólk, sem réttar n¡itur
skv. Iögurn nr. 16/1958, eiga auk ákvæöa laganna iêtt â ailt að
14 da:ga kaupi.

f pessu sam,bandi skal fylst sömu reglum um greiðslur og fram-
angreind lög kveða á um.

'Greiða skal þeim iönaðarmönnum, er lokiö hafa sveinspró,fi og
samningur þssi tekur til, í srysa- og sjúkdómstilfellum, 

-sêm 
oï-

sakast við,vinnuna eöa af henni, þar rneö talin slys á fárð aö og
frá vinnustað og hvers konar atvinnusjúkdómar, laur, sjúkdérns-
kostnað og læknishjálp í allt að 4 vikur í hvedu."tilfelti, ehda
gangÍ dagpeningar slysatrygginga ríkisins til atvinnurekanda.

um f'ekari greiöslur vegna slysa og eöa veikindaforfalla fer
eftir Iögum nr. l611g5,8.

við vinnu, sern aö dómi öryggimftirlits ríkisins er sérstáklega
áhættusöm, skal atvinnunekanda skytt aö; slysatryggja rafvitkla
fSrrir ujÍphæö, sem sé aö minnsta kosti Lot% hærri'en hin lög-
boðna sly.satryg,g'tlg.,,

stefnandi heldur því fram, að,skilja b.eri oröatra,gið ,,sem orsak-
ast viö'vinnuna eða af henrii,. í 6. mgr. ofangreindrar Lz. gr. íi
þann veg, að þar sé átt við það, þegar menn veikist á vinnustaö.
st'efnandi kveðst hafa verið stadd,ur á vinnustað, þegar veikindi
hans hó'f'ust, og kveðst,hafa unnið viö afteit vinnuskilyröi, kulda
og'dragsúg. samkvåmt orðalagi 6. m,gr. L2. gr. gildi því 4 vikna
gi',eiösluskylda í tveimur tilvil<um fyrst og frernst. Ljóst se, að
greiðsluskyldan gildi ekhi aðêins, þegar beinlínis megl ætla eða
færöar séu sönnur á, að vinnan hafi vald.iö veikindununtr, heldur
einnig í þeim tilvikum, þegar menn veikist á vinnustaðnum. Til
samanrburöar megi benda á, aö veikindi, sem stafi af slysum á
vinnustað eða á leið aö eða frá vinnustaö, veiti rétt til latrna í 4
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vikur:, hver sern orsök slyssins sé. Hefur stefnandi ber.l.t á, aö nefnt
ákvæði Búrfellssamningsins sé sett vegna .sér;stakra vinnuað-
stæðna og verði aö skfrast rneö, hliösjó:n ,af því., Að því er fj,ári
hæöirvaröar,vitnarstefnanditi|4.gr.Iaganr.16/195B.

Jafnhliöa því'að styðja kröfur,sína,r við Búrfellssamning vísar
stefnandi ã 4. gr. lagai,nr. l6/Lg5B;, sem veiti meö vissurr¡ stcilyrö
um rétt til ,14 daga kalrps í,veil<indatilfellum, ,og til viðbó,tar vísar
ha,nn til samningg,FlÍR og FLRR; en samkv.æmt ákvæöi, :sêrrl, fyrst
hafi komið í samninga haustið 19,6'5, eirgi rafvirkjar, sem u'ppfylli
skilyrði laga nr. 1611958, rétt â,,,L4 daga veikindagreiöslu og auk
þess rétt'til 14 daga veikindagreiðrqlu, sern sörnu lög, veita. stef,n:
andi lítur svo,á, aö hann hafi fytlt upp ,skilyröi laganna um 1800
unnar vinnustundir hjá stefnda' á seintlstu 12 mánuðum, þegar
fyrst komi 'til .álita ,aö greiða honurn laun samkvæmt,þessurr
ákvæörim. Hann telur engu máIi skipta, þótt hann hafi ekki,veriö
búinn'aö starfa hjá:s:tefnda í 12 rnánuöi, þar sem ákvæðinu, um
12 mánuði sé augljóslega ætlaö að fyrirbJrggjâ, aö menn njóti:rétt:
ar laganna,.ef þeir hafi unnið 1800 stundir;hjá sama vinrluveit-
anda á lengri tíma en 12 mánuðum, ella heföi,ákvaeöiö verið oröað
svo: Ijnnið,hjá sama atvinnurekanda:í eitt".ár eða lengur, þar af
í,,minnst 1800 stundir :seinasta árið o. s. frv, Í ákvæöinu sé hins
røegar ekki Svo,einf,aldlega,tekiö ti:l oröa, heldur lögð á það megin-
fü,ersda, að u,nnar 1800 klukkustundir skuli teljast eitt ár, ef ,þær
séu unnar, á minna en einu ári.,:

Aö lokum rökstyöur stefnandi þennan kröfuliö sinn með því,
4ö sarnkvæmt 13. gr. samnings FiLRjR og FfR sé uppsagnarfrestur
af ,b,eggja hálfu, meistara og rafv,irkja, einn mánuötr, êî öll
ákvæöi.'nefnds, s-amni¡rgs eigi aö korna stefnanda að góöu sâfir.:
kvæmt 33. gr. Búrf,ellssamningsins. Með því að hann þannig eigi
rétt á mánaöar uppsagnarfresti, svo sem gert sé ráö fyrir í 1. gr.
traga nr. 7'6/L958, ,eigi hann ré,tt á 28 daga veikindakaupi sam-
kvæmt 4. gr. sömu laga',svo sem 7. gr; sömu laga t¡eimili.

Stefndi heldur því fram, aö 4. gr. laga nr. l'6/L958, sbr. 1.gr.
sömu laga, hafi alla tíð veriö túlk.uð á þann vêg, að fyrsta stil-
yröi til þess aö njóta réttar samkvæmt þeim sé, aö vinnusamband-
ið hafi varaö í minnst L2 mánuöi. Á.kvæðiö um 1800 klukkustun-d:
ir: sé hins \¡egar,sett til þess aö tryggja þeim starf,smönnum, ser,¡r
ekki hafi tryggöa fulla vinnu, rétt hjá þeim vinnuveitanda, sem
þeir hafa aöallega unniö hj,á, er vinna nær ofangreindu marki.
rlefur stefndi sérstaklega vitnaö í þessu samband.i til athr-r,ga-
semda þeirra, sem fram komu meö lagafrumvarpi aö l,ögum þess-
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um á sínur"Â tíma. Í athugapemdurn.,fntmvarpsins um 1. gr. segi

m. a.: ,,Í fynstu r4álsgrein er,{ap1nþega,' sem fær laun sín greidd í
tima- eöa vikukaupi,.ve.ittur réttur,ûil 1: mánaðar uppsagnarfrests
fr.á störfum,, e! hann hefur unniö hj,á'sama atvin,nUr,ekanda í | í*
eöa,;lenggr." S'tefndi hetrdur því frann-, aö víöa¡.í, athugasem'dun-
grri komi gIöggt frarn; aö rniöaö,sé, viö 12 mánaöa;tírna.þi|. ,Í. öQru,

lagi telur stefndi, aö stefnandi hafi ekki unniö samtals 1800:vin1¡u-

stun'd.ir, svg,,s.err1 1, gr, ¡laga..+r1.,,1'6/,1958 €,eri ráö fyrirn.Þá vísar
stefndi.,til 10; gr. samnings j$-ILRR qS 'FÍlR, en þar, segii;1;i s.lysa'

og:.sjúkdómstitfellum,, SêIII .orsa,<ast af ,vinnunn!, Sneiöi viðkq'gt:

andi.me-istari rafvirkja kaup sAmkvæ¡r-rt 1. mgr. 1, gr. sarurings

þessao a1lt. að.,4 vikrrm, sve og sjúkdórnskostnaö.og læknislri:á1p."

Þetta ákvæöi hafi iafnan veriö skiliö þannig í,þessum samningi,
að,þar væri einunsls um aö ræöa slys við vinnuna,eða atvinntr-
sjúkdórna, svo sem eitrun matrgs konar.:Þá hefur ste-fndi lagt,fram
Í,málinu svohlj,óöandl,vo.,tto,rö: i

.,,,Safnk'væmt beiöni E{nars,.Á.rnasonar hd., vottast eftirfafan'di:
Ákvæöi 7,L., i núgildandj kaupi og kjarasamningi ,milli Félags
járniönaöarmanna og Mgistarafélags járniðnaöarlnanna svohlióð:
andi: :1 "
, ;¡,i, slysa:, og sjúkdómstilfel.h-rnf, sem or,sakast við vinnuna'

eöa af l.renni, svo s€r$. vegpa;hvers kgnar málmeitrunar, aug.lr-

veiki, (sem orsakast af rafsuðUgejslum) eða annarra at'
vinnusjúkdóma, þá,g¡eiöi viöko,man{i verkstæðir kaup sam-

try'ggingar ríkisins ti l, atvinnurekanda, Vjnrruveit'endur ge-ta

krafist læknisvottorðS trúnaöaçlæknis verkçüæöisins, í slysa-

¡ erg, sjúkdómstilfellum, þegar vinnuveitanAa..''iiè",ËO''greiða

' kostnaðinn." , :: :

Svo og tilsvarandi .ákvæöi eldr'i samninga sömu aöilja hafa
á,greiningslaust veriö t{rlkuö,,á eftirfarandi hátt af oss:

^Á,kvæði þetta hefur jafnan veriö skirt á þann veg, aðrþað taki
a.öeins til slysa og: atvinnusjírkdórma, eöa sjúkdórna, sefn rekja
rná beinlínis til vinnunnar, s'br.,oröala,g hins tilvitnaöa ákvæðis,

e¡.ekki til titfallandi veikinda, svo sem inflúensu,. kransæöastíflu,
eöa þ. u. 1.

Reykj:avík, 8. ;desember 1971,

Félag járniönaöarmanna,
Guöjón Jónsson.
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Meístaraf élag,j árniðnaöarmanna,
Garöastræti 41,

.: ,Guöjón Tómasson.,,
stefndi mótmælir því alfariö, aö stefnandi geti byg$ rétt á lB.

gr. samnings FLRR og FÍR, þar sem veikindadagar séu ólláðir
upp'sagnarfresti, nema aö því er sérákvæöi 1. gr. laga nr. 16/195g
taki til. .,:'

Rétt.9qipri.'tLltui.r svo á, -að skpia Íveröi 6.'mgr. LZ,-gr; Bhrfells,
,gá*Ìinir}gsi,T.r$"á , þann ve$-äö :þar s'é iä.tt 

'við, 
,slyg sern{kirÉakastl1¡ið

¡v+ttajhtí å, @,Ê''s.tjr¡s*dórna, sern veröa af ,vinnunni¡þ;,e.:atvínnusjuk-
ffil'lrdrlg6¿ .SJúkdéma,: s,em rekja.má beinlínis til vinnunnar. ,Verð-
ur að telja, aö 3. mgr. nefndrar L2. g. styðji þessä skri.ringu á
ákvæðinu, enda hefur stefnandi ekki sannaö gegn mótmælum
stefilda; að það hafi veriö ætlan samningsaðilja, að margnefnt
ákvæði skyldi veita starlsmönnum viö Búrfeltsvirkjun víötæhari
rétt. Stefnandi hefur ekki sannað, að veikindi,hans hafi orsakast
við vinnuna, svo sem þtta ákv¿eöi 6. mgr. Lz. gr. Búrfellssamn-
ingsins hefur veriö sk¡irt hér að ffaman. Getur h,ann því ekki
byggt neinn útt â þssu ákvæöi samningsins.

Þá verö.ur að fallast á þaö meö stefnda, að stefnandi hafi ekki
uppfyllt skilyrði 1. 9r. raga nr. L6/L,g5,8, þar sem stefnendi haföi
ekki unniö fulla 12 mánuði hjá stefnd.a, þegar hann veiktist, sibr.
orðalag 1. mgn. 1. gr. laganna, sbr. og athugasemdir,'sem fylgdu
frumvarpi til laganria, þegar þaö var lagt fram á Alrþingi.

'p-igjriv;qr.ü)rri á það"fallist m,eö stefnanda, að eins rnánaüar upp
sagnarfr-est'upli'ssry¡ hann átti rétt á samkvæmt 1:8. gr. sarirnings
EnvRrR'og FiR, veiti honum sjálfstæðan rétt til launá í veÍkinda-
ti'ttelfligls¿mkv;Trnt 4. gr. ,laga nr. L6/LS5B, sbr. 1. og ?. gr, lag-
àån¿¡,,'&Ëäla';goÍur'- oröalag nefndra lagagreina ekki..ástæö.u.til aö
skira þau svo rúmt eins og stefnandi g,eriri kröfu til. verður því
aö fallast â þaö með stefnda, að uppsagnardagar samkvæmt 18. gr.
áöur'greinds samnings séu óháðir áöurgreindum ákvæöum laga
nr. 16/1958.

Meö því að stefndi þykir hafa sannaö, aö hann hafi þegar greitt
stefnand.a veikindakaup á umræddu veikindatímabili samkvæmt
3. mgr. L2.'gr. Búrf'ellssamningsins, svo sem stefnd.a bar, veröur
krafa stefnanda samkvæmt þessum kröfuriö ekki tekin til greina,
og ber því að s¡ikna stefnda að því leyti.

um 2. Krafa um vangoldin laun vegna veikinda 28. júní 
- 10.júlí 19,69.

Stefnandi sk¡irir svo frá, að hinn zB. jtmi 1969 hafi hann fengiö
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heiftuga eyrnabóIgu. Hann hafi þá veriö staddur á vinnustað við
vinnu sína viö Búrfellsvirkjun.

f málinu liggpr"frammi svohljóöandi vottorð;
,,Vigfús Einarðson v.ãnn'við rafla,gnir í dÍeselstöðvarhúsi viö

Búrfell, er hann veiktist 21. júní 1969. Meðan hann var hit¿veik-
ur',annaðist hjúkrunarkona um hann og gaf ,,fúkka-lJrf" að ráði
lækriîs Laugaráshéraös, er hún haföi sírnasamband við,
,'Að ráöi n'ráraðslælrnis fór hann síöan til rneðferðar hjá eyrna-
sérfrêðingi í Reykjavík, er hann vdr orðinn hitalaus.
Trrinaöarm.:
Jóhannes Bjarni Jónsson

Samþykkir seinna vottoröi:
Eiríkur G. Gíslason
Sveinn Björnsson."

Stef.nandi hefur la,gf, fram í máIinu vottorö Siguröar Þorgríms-
sonar læknis, þar sem tilgreint er, að stefnandi hafi verið óvinnu-
fær ,,vegna sjirkdórns" 23. júní 

- 27. , jiini 196'9. Einnig liggur
frammi vottorð Guð.mundar Eyjólfssonar læknis, þar sem því er
lÍst, aö st'efna,ndi hafi verið óvinnufær 28. júní -- 10. júU 1969

vegna eyrnabólgu.
Stefnandi styöur kröfu sína um vangreitt kaup á þess'u veik-

indatímabili sömu rökum bg lfst hefur verið'í kaflanu,m hér á
undan.

;stefndi hefur, aö því er veikindi þessi varöar, haft uppi sör¡u
máISástæður o:g raktar voru'í áðurnefndum kafla.

Með skírskotun til þess,isem rakið hefur veriö í kaflanum hér
aö frarnan, ber að taka siknukröfu stefnda, að því er'rþennan lið
varöar, einnig til gleina.

Um 3. Sjúkrakostnaður. : i

Stefnandi tr'ef,ur ekki sundurliöað kröfu sína samkvæmt þes*'
um Iið, en hér viröist vera um aö ræöa lyljakostnað og greiöslur
til lækna.

S-tefndi hefur ekki mó'tmælt fjárhæð kröfuliðs þessa, en teh.ir,
aö stefnandi hafi ekki sÍnt fram á, að hann eigi rétt'â aö fá þnn-
¿tn kostnað greiddan nema í þeim tilfellum, serrl 6. mgr. L2. gr.
Búrfellssamningsins eigi við, ên svo sé ekki í þessu tilfelli.

.Svo sem fyrr er f'àkið'f kaflanum um kröfulið 1, á stefnandi
útt â launum samkvæmt ofangreindum veikindum sarhkvæmt 3.
mgr. L2. gr. Búrfellssamningsins. Gegn mótmælum stefnda hef'ui
stefnandi ekki sannaö, að í slíkum tilfellum eigi hann rétt â end-
urgreiöslu á útlögðurn kostnaöi fyrir lyf eða lækniskostnað. Ber
því að sÍkna stefnda af kröfu stefnanda samkvæcnt þessum kröfu-
lið.
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,, IJffi 4:, Fæðispeningar. " :' : ( 
,

stefnandi heldur því fram, aö stefnda sé sk.'ylt' aö greiða honum

fæðispeninga, á rneöan ha.nn y,ar vCiknfr, Fæöiçdaga':feihnar;Stefn-
a.ndi þnnig, aö hann telur saman þá d"aga;,senl.hann \Ia"r veikur,
en,dnegur frá:þá daga. sem hAnn vÊr álsjriÌ-rahúsi' Hetrdur stefn-
andi því. fram, aö samkvæmt,þeiln'útreik$ingi' eigi, hann rétt á
fæðispeninggrr¡'. í, &0, ;{4ga¡,.Þeggr nafyir,kigr,. 

'v-íÞit'Fúrfeil5¡ri'-r.þj,l¡¡r
vor-u í ve¡kfa;]li:qg þlrrftü ¡aö'ikaupa fæ.öi, haü þeifq ¡4griö' reiknað

þaö á kr. 30O ,á. dag. Telur stern*Bndi,-,âö steflrda b'êri-':âö gfeiða

honum, krl ., 9,..00 0 ( 3 0x3 0 0 ) í I tæöispeninga samkvæmt' . á,kvæö.urn

4. ,gr.'laga nr. L6l1'9Þ8, gem rn'ælil svo f¡rrir, aö qtarf-snrenn'skuli

eigi missa neins í af lau.nurq.síntrm, í hverju ,sem þau séu greidd,

en har¡R hafi,haft frftt fæði;saürlkYpmt 1'5., gri Búrfellssamnings-
lfls_ j t

:Stefndi mótrrqælir kr.äfuliö ,þessun meö , öIlu. Heldur. stefndi

því fram, aö, .stefnandi l eigi,rekki ,ginu , Binni Étt fil aö , fá 'greidda
fæöis,peninga fyrir þá 16 daga, sern hanrÌ,hafi'átt rétt á veikinda'
peningum fyrir í áöurgreindum tveim veikindatilfellum.
,Í 3. málsliö 3. mgr. L2. g. B'úrfellss¿mningsins segir, aö um

greiðslur "í veikindaforfö,llum, sem nefnd mâlsgrein tekur til,
skuli fytgt sömu reglum og Iög nr. 16/1958 mæla fyrir um. S'k¡fra

veröur þetta ákvæöi á þann veg, aö ste.f'nandi skr¿li ,,eigi .rnissa

neins í af launum sínum,.í hverjü sêfrr þau eru grei'dd'", eins og

orðrað er i 4, gr.',laganna. Óurndeilt er, aö hluti af starfskjörum
stefnanfla var fól,ginp í fríu fæði. Sarnrkvæmt því þykir stefnandi
eiga rétt á greiöslu fæöispeninga fyrir B daga í hvonu veikindatil-
f,elli, eða samtals 16 daga. Fjárhæð fæöispeninganna hefur ekki
veriö mótmælt s'érstaklega. Veröur h,ún því Iögö til gru'ndvallar.
\¡-eröur krafa stefnanda, aö því er fæöispeninga varöar, tekin til
greina meö kr. 4.'800 (1'6 x 300), en meö vísan til þeirra raka, sem

greinir í kaflanum um knöfulið 1, þyki¡. stefnandi ekki eiga rétt
á frekari faeðisdagagreiöslum.

Um 5. Orlof, 7 % af. kr. 18.250.

Að þVí er varðar þennan kröfulið, vísar stefnandi til 5. gr. Búr-

fellssamningsins, sem fiallar um fhrtninga verkafóLlcs, en aöiljar
málsins eru á einu máIi um þaö, aö'5. gr. taki einnig til rafvirkja.
Greinin er svoþl,jó,öandi:

,,tstarfsfó,Ik. þaö, seln vi,nnur aö virkiunarframkværndum hjá
BúrÍelli, sér sér sjálft fyrir flutningi aö og frá vinnu,stað og ferö-
ast í eigin tíma. 't þetta beeði viö um helgarflutninga og viö uÞP:

haf og enda ráðningartírnabils.
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Til þess aö mæta þessum . fer,ö'akostnaöi rir óbyggötrm, skal
vinnuveitandi greiöa hverju¡n starf,srrranni kr. 630 á vinnuviku,
eða hlutfallstrega, sé um hluta úr viku aö ræða."

:Stefnandi' fiVeöst hafa fengiö greiddan kostnaö samkvæmt
ákvæði ofangneindr,ar gteinar, samtatrs kr. 18.250. Gerir hann
kröfu til þess, að stefndi greiöi };¡omurn 7 /6 o,rlofsfé af nefndri
fjárhæö,'eöarkr.::1.277.50. Vísar süefnandi til 7. gr. orlofslaga, en

þar segir: ,,Nú er kaup greitt meö feeöi, húsnæði eöa öðrum hlunn-
indurn aö öIlu,þyti eða einhv,eriu, og greiöist þá orlofsfé af. verö-
mæti .þess, sem':,rniöast viö mat skattê4efnd,ar á hlunnindur.n'þess-
um,til tekna við'çíöusttr ákvörð-un tekjuskatÍs."

Stefndi krefst sfknu af . þessum kröfuliö m'eð þeim rökum, aö

hér sé í.rauri[:réttri endurgreiðsla'stefnda á útIögö,um, ferðakostn-
âöi;.,ssrn ortrof eigi ekki aö greiöa af samkvaemt 6. gf. orlo'fslaga,
en í 1. ffrgr. nefndrar greir¡ar segir: ,,Eigi skal reikna. o'rtrofsfé af

$reiþ,slum, sem ætlaöar eru til borgunar á sérstökum kostnaöi
vegna starfsins, t. d. ferðakostnaði og ekki teljast,skattskyldar."
.: tStêfn'andi heldur því fram, að 6. gr. orlofslaga'nna eigi hé¡ ekki
viö, enda hafi ho'num verið gert að greiða skatta af fjárhaeð þgssi
ari.. ,

, i G,liö 16. gr. reglugerðar ur4 tekjuskatt segir: ,,Ef vinnuveit-
andi endur,greiöir starfsmanni ferö.akostnaö á,þann hát:t aö greiöa
horur.'m ákveðna fjárhæö fyrir hvern dag, teljaçt slíkir dagpen-
ingar til',skattsk¡zldra tekna starfsmannsitts, en,til frádráJtar skal
leyföur beinn kostnaður vegna ferðrarinnar,..,. " Eigi 9r': ií.,liórs

l"eitt, aö stefna,ndi hafi haft frarn, aö færa r'eikninga yfir beinan
kostnaö vegna feröanna. Eins og máliö liggur fyrir, venöur því
lagt tit grundv-allar, aö öIl fjárhæðin kr. 18.2'50, sem ek,ki hefur
veriö :mótnr;æ1t'tölulega, teljist ö11 til skattsk¡rldra tekna stefn-
anda. Samkvæmt þessu'e¡ S-tefnda því skylt aö gfeiöa stefnanda
orlofsfé-'sern svarar 7/ç af fjárhæöinni, eins o'g stefnandi hefur
krafist. Verður þessi kröfutiöur því üekinn til greina aö ful .

Um 6, Vango'ldiö kaup.
Kr,iifu sína. samkvæmt þess,um liöum sundurliðar súefnandi

þannig: ' . 
,

,,T L: viku 1969 vantqr;
Dv., 14 klst.

''t,. . Ev, 2L/+
rì' Í 4: viku vantar

gL/60 7.282.40
L33/70, 301.0,0

16'5130 330.60
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júnÍ) vantar
Dv. 9 klst 107/10 963.90

7/o orlof

..ff

2,877.90
20L;46

',¡''':
,Stef,nandi heldur því':f,ram,, að honum hafi ekki,'verið, gfeidd

laun fyrir 1. janúar 196,9; svo'sem hann hafi átt rétt â sarnkwæmt
14. gr. Búrfellssamni,ngs.,Þá'hafi hann ekki fengiö gneidd vinnu'
laun fram að hádegi 2. janúar sam,a ár. Er" krafa hans fyrir þessa
vinnu tilgreind í fyrstu tveim fjárhæðunülrrr hér að ofan. Þá hetrd-

ur stefnandi því fram, að stefndi skuldi honum 2 tíma í'eftinrinnu,
sem hânn hafi'trnniö í 4. viku sama ár, kr.330.60. Aö lokum telur
stefnandi, aö'hann ei:gi inni hiá stefnda greiðslu fyrir 17. júní
sarñä'ár, kr. 908.90.

Stefndi mótmæ}ir þessum kröfulið í heitrd sem röngum. Hann
bendir'á, að stefnandi hafi fengiö fulla greiöslu fyrir niársdag
1969, sbr. dskj. nr. 11. Þá hafi stefna,ndi ekki byriaö vinnu eftir
nefnd áramót fyrr en eftir hádegi 2. janúar.:'Vitnar stefndi í því
sambandi til vottorös Jóhannesar Bj'arna Jónssonar'1- sem síöar

vêrður:rakið. ,Stefndi bendir á, að sú venja hafi veriö hiá fyrir-
tækinu á vinnstöÜum, að starfsmenn hafi skilað verkstióra sín-

um útfylltum vinnuseöli með sundurliðun á, aö hverju hafi verið
unniö. Verkstjóri hafi útfyllt dagsklirslur um vinnutíma starfs-
manna. Hafi verkstjó'ri ekki viöurkennt vinnutíma starfsmanns
á vinnuseðli, komi þeir ekki fram á dagsk¡irslu. Ef ágreiningur
r,eis, hafi slík ágreiningsefni veriö leyst á vinnustaönum og með

atbeina trúnaöarmanns, ef þurfa þótti, Mótmætir stefndi því fiár'
hæöinni kr. 330.60 sem ósannâðri og auk þess hafi stefnandi ekki
bori'ð fram kvörtun ,rt1t''þssa vinnutíma fyrr en í júní 1970. Sú

kvörtun verði að teljast allt of seint fram komin. Aö lokum bend-
ir stefndi á, að hann hafi þegar greitt stefnanda kaup fyrir 17.

júní 1969, en án skyldu, sbr. dskj. nr. 15 og nr. 12.

f málinu liggur frammi vottorð Ólafs Júnígssonar og Eiríks
Garðars Gíslasonar, dagsett B. desenr:ber 1971, svohljóðandi:

,,Viö und.irritaöir, sem uúrlum hjá Bræörunum Ormsson h.f.
veturinn 1968-1969 við Búrfetlsvirkjun vottum eftirfarandi:

Samkomulag var um það, að ekki skyldi unnið í dagvinnu milli
jóla og n¡iárs 1968, en helgidagar skyldu engu aö síöur greiddír.

tizs. viku 
!1?.
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Vinna hófst samkvæmt samkomulagi þessu eftir hádegi hinn 2'

jan. 1969. :

i;,¡ÁætlunarbíIar¡ sem f,luttu verkÊr-nenn austur, fóru,frâ Reykja-

vík um kl. '9.,00 þann 2. jan. 196'9i en viö fórlm í bíl Eiríks G'

Gíslasonar urn svi¡iaö leyti og hófum vin4u á u¡nsömdum tjma."
Þá liggur einnig frammi vottorð Jóhannesar Bjarna Jónssonar,

dagsett 11. nóvember 1971r svohliéöandi:

,,Eg undirritaöur, Jóhannes Bjarni Jónsson rafv., Bergstaöa-

stræti 66, sem var trúnaðarmaður I*fR hiá Bræðrunum Ormsson

h/f, við Búrfell á árinu 1969, votta eftirfarandi:
Samkomulag var um þaö viö a]fa vinnuhópa á staðnum aö fella

niður vinnu milli jóla og n¡iárs 19'68 án launa, €r hins vegar

voru greidd laun fyrir helgidagana samkværnt samni'n'gum og

venjum.
Vinna hó,fst aftur eftir hádegi 2. jan.
Laugardagurinn fyrir iól var unninn sem virkur dagur gegn

fríiáÞorlák'srnesstl. i, :,
Ágreiningsef,ni á vinnustaönum voru yfirtreitt leyst þar án erfið-

leika."
Telja'veröllr, aö''stèfndi hafi sannaö, aö,trs'nn hafi þegar greitt

stefnanda kaup fyrir 1. ianúar'ög"1?. júní"'1969. Stefnandi h,efur

ekki sannað, aö til þess hafi veriö ætlast, aö han'n skyldi vinna
fyrir hádegi 2. ianiar 1969, eöa hann hafi boöiö fram vinnu sína

á þeim tíma. Veröur stefnanda því ekki dæmd greiösla fyrir þann
hluta 2. jantiar 1'969. Fáilast 

-veröur 
á þaö: með stefnda, að kvört-

ufi'stéfnanda um 2 iìbturvinnutíma í 4. viku 1969 hafi komiö
allt of seintifram. Þykir því, eins og á stend'ur, aö taka beri sÍknu-
kröfu stefnda, að því er vinnulaun fyrir þessa tvo tíma varöar,

þegar af þeirri ástæðu 1i1 'þreina. Svo sem nú hefur veriö rakiö,
ber að s¡iknai stefnda af þessum kröfuliö.

:'.' ¡

Samkvæmt því,: ,"à rakið hä;'veriö í kafla III hér að fram-
an, veröur stefnda dæmt aö greiöa stefnan'da kr.6.07?.50 (4.800:00

+ L.277.50) og ber ,stefrida aö greiða stefnand"-þ-* fiarheeð með

vöxtum, sem rétt þykir'aö reikna 8% ársvexti'ftâ I. ágúst 1969

til gr,eiösludags.
,Eftir þessum úrslitum ber stefnda að greiða stefnanda rnáls-

kostnað, sern ákveöst kr. 4.500.
Bjarni K. Bjarnason borgardó'mari kvaö upp dóm þennalr.



'.,
15S

I ,',,,r, .. ì', Diímsorö: 'i - . ' ' ;:r "';, t:

stefndi, Bræðurnir ormsson h/f, gr'eiði stefnanda, vigf'ú"sí
' Einarssili, kr''6'0??'6'0'mëð s/o trströxhrm fr'á 1' ágúst 1969

: I til greibsludags og''kr. 4..500 I málskostnaö, allt irman 15' daga

" i:frá-lögbiftingU'dó,r,ns' þssa;að viölagðri'aöför aö lä'gUm


