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Þriðjudaginn 22. janúar 1985.

Nr. 12/1983. Önundur Björnsson
.:. (Egill Sigurgeirsson hrl.)

gegn
Firði h/f

(Skarphéðinn Þórisson hrl.)

Vinnusamningur. Sjómannalög. Launagreiðslur vegna slyss. Sjóveð.
í - i

Dómur Hæstaréttar. ,
Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Magnús Þ. Torfason,

öuðmundur Skaftason, Halidór Þorbjörnsson, Magnús Thorodd-
sen og Sigurgeir Jónsson.

Áfrýjandi hefur skotið málinu til H?estaréttar með stefnu 14.
janúar 1983, að fengnu áfrýjunarleyfí samkvæmt 2. mgr. 20. gr.
laga nr. 75/1973 hinn 22. desember 1982. Hann krefst þess, að
stefndi verði dæmdur til að greiða sér 21.220,92 krónur með 37%
ársvöxtum frá 1. september 1981 til 21. apríl 1982, en með dóm-
vöxtum frá þeim degi til greiðsludags svo og málskostnað bæði \
héraði og fyrir Hæstarétti. Þá krefst hann og, að viðurkennt verði,
að hann eigi sjóveðrétt í b/v Erlingi, GK 6, til tryggingar deeimdum
fjárhæðum.

Stefndi krefst staðfestingar hins áfrýjaða dóms og málskostnaðar
fyrir Hæstarétti úr hendi áffýjanda.

Samkvæmt 3. mgr. 18. gr. sjómannaíaga nr. 67/1963 átti skip-
verji, sem varð óvinnufær vegna sjúkdóms eða meiðsla, meðan á
ráðningartíma stóð, rétt til kaups svo lengi sem hann.yar óyinnufær
af framangreindúm ástæðum, þó ekki lengur en tvo rriánuði, ef um
var að ræða stýrimann, vélstjóra, brytá eðá loftskeytamahn, eða
einn mánuð, ef skipverji gegndi annarri stöðu á skipi, og þö aldrei
fleiri daga en hann hafði verið í þjónijstu útgerðarmanns. Fólst í
ákyasði þessu að skipyerji átti rétt til launa vegna veikinda eða slysa
allan hinn tiltekna tíma og það eins, þó að ráðningu hans væri slitið
fyrir lok hans samkvæmt ákvæðum í skiprúmssamningi eða fyrir
uppsögn. Var þetta óg skýrum stöfum tekíð fram í athugasemdum
við nefnda 18. gr., er frumvarpið var lagt fram á Alþingi. Átti
ákvæðið ^því jöfnum höhdum við þá skipverjá, seiri ráðhir voru
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tímabundinni ráðingu, og þá, ;sent ráðnir voru ötímabundið.

Með 1. gr. laga nr. 49/1980 var umræddiL ákvæði 18. ^greinar
sjómannalaga breytt í nokkrum atriðurií tíl.aö auka rétt skipverja
frá því sem verið hafði. Segir nú í ákvæði þessu, að skipverji, sem
veikist eða slasast, skuli „eigi missa neins í áf laurium sínum í hverju
sem þau eru greidd", meðan hann er óvinníifær. Er sá réttur til
launa þó takmarkaður við tvo mánuði. Af hinum tilvitnuðu orðum
leiðir, að sjómenn á fískiskipum, sem veikjast eða slasast, meðan
á ráðningartíma stendur, skulu halda í tvo mánuði eigi aðeins kaup-
tryggingu, heldur og þeim aflahlut, ef því er að skipta, sem þeim
hefði borið, ef þeir hefðu áfram gegrit'þeirri stöðu, sem þeir höfðu
á skipinu. Skiptir þá ekki máli frémur en verið hafði þótt" vist veiks
eða síásaðs skipverja á skipi hafi átt að Ijúka fyrir lok þessa tíina
samkvæmt ákvæðum ráðningassamings eÓá fyrir uppsögn. Er í
þessu sambandi sérstakíega fram áð taka, að sú takmörlcun, sem
fólst í niðurlagi 3. mgr. 18. gr; laga nr. 67/1963, tekur nú aðeins
til þeirra, sem óvinniifærir verða vegna veikinda, en ekki þeirra,
sem fyfir slysum verða.

Samkvæmt framansögðu ber að d&ma stefnda til að greiða áfrýj-
anda þá Fjárhæð, sem hann krefur um í iriálinu, en um hana er
engihn tölulegur ágreiningúr eða \im yaktakröfuna. Þá verður
stefndi og dæmdur til a6 greiðá áfrýjanda málskostnað, bæði í
héraði og fyrir Hæstarétti, sam^ais 22.000,00 krónur.

Sanikvæmt 2. tl. 216. gr. siglingalaga nr. 66/1963 á áfrýjandi sjó-
veðrétt í b/v Erlingi, GK 5, til tl-yggingar fjárhæðúm þessum.

D ó fn s b r ð:
Stefndi, Fjörður h/f, greiði áfrýjanda, Önundi Björnstsyni,

^í.^^p^^jkrónur með 37% ársYöxtun^ frá 1. ;septer^ber 1981
i til 21. apríl 1982, en með dómyöxtuai (hæstu innlánsvöxtwn,

eins og þeir eru á hverjufn tíma) frá þeim dé^gi til greiðsludags,
bg sámtals 22.000,00'krónur í málsköstnað i héraði og fyrir
Hæstarétti.

- *• ' r - •:- í ' ? ' - , o
 r'\. f 1 " ' - "J ' -

Afrýjandi á sjóyeðrétt í b/y Erlirigi, GK 6, til tryggingar fjár-
hæ.ðum þessum. , .- ,;

.Dóminum ber; a0/:fuUnægja að viðlagdri aðför að lögum.
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Dómur aukadómþings Gullbringusýslu 15. júlí 1982.

Mál þettaVsem var dÓniíékið 24. júní'SÍ., Var þingfest á áúkadómþingi
Gullbringusýslu 2\. ápríl 1982. Kf hálfú stefnda^ var án undahíarandi
stéfnubirtíngar mætt við þingfestiriguná.

Stefnandi er Önundur Björnsson guðfræðingur, nnr. SWO-5793, VestUr-
götu 27, Reykjavík. '''" r '

Stefndi er Fjttfður h/f, nni. 2361-8834, Garði, GúllbrirígusýsÍu:
Dómkföfur stéfnatida eru þaér, að stefndi ver;ði dæriiduf til að greiða

honum Skuld að fjárhæð kr. 21.220,92 ault 37% áísvaxtá frá 1.9. 1981
til 21.4. 1982, en riieð dóm^Óxtum frá þeirii degi til ^íeiðsludags. Þá krefst
stefnandi málskostriaðar úr héndi stefnda samkvæmt gjaldskrá Lögmanna-
féíags íslands svo óg aÖ; viðurkehndur verði sjóveðréttuf í b/v Erling'i,
GK-6, fyrir öMm títóáeimdiim fjárHæðum; • <;

Dómkröfiír stefnda eru þséf, aÖ hánn vörði'sýkháður áf öllufh kröfum
stdfnanda og að stefriarida verði gérí ?að greiðá honum máískosthað sam-
kvæmt gjaídskrá Lögmannafélags íslands, en málskostnaður verði felldiir
niður, tapi stefndi málinu. '

Stefnandi var ráðinn sém háseti til einnar veiðiferðar á b/v Erling, GK-6,
sem er skuttogari af ríiinni gerð í eígu stefnda. Var stefnandi lögskráður
hinn 23. júní 1981. Hinn 1. júlí s.á. várð stefnandi fyrir slysi við víhnu
sína um borð í skipinu. Skipið köm til hafnar hinn 3 júlí, og var sléfnahdí
þá afskráð'ur. Stefnandi var óvinnufser til 18. ágúst, þ.e'; í 46 daga. Telur
haríh sig eiga rétt til svonefndra staðgengilslauria þaiin tíma, en b/v
Erlingur, GK-6, fór þá í fjórar veiðiferðir. Stefrídi gíeiddi stefnarida kaup-
trýggíhgu þennan tíma, Stefnukrafair er mismunur^á hlut og kaiiptryggingu
þáhn títna, sem stefriándi var Óvinnufær vegha síyssins, og er sundurliðuð
þannig: , ^

Hásetahlutur í veiðiferðúm 4.7.-Í7.8. . . . . . . . . . . . . . . . . : kr. 28.985,56
Orlof . . . . . . . : . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ; : . . . . . . . . — 2.-4l4,50

, í ; í j r_- — -••

kr, 31.400,06
H- greitt með uppgjörí stefndá 26.8. 1981 . . . . . . . . . . . . — 10.179,14

^r- 21.220,92

Stefnandi styður kröfu sína til launa í slysaforföllum við 3. mgr. 18. gr.
sjómannalaga nr. 67?,1963, sbr. 3. mgr. 1. gr. laga nr. 49, 19§̂  og 28.
gr. kjarasamnings milli Sjómannasambands Islands og Landssambands
íslenskra útvegsmanna.

Stefndi byggir sýknukröfu sýna á eftirfarandi:
1. Að stefnda beri engin skylda, m.a. með vísan til 3. mgr. 18. gr. sjó-
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mannalaga, til aö greiða stefnanda foifallakaup (slysakaup) þar sem hann
hafi v$rið lausráðinn, þ.e. aðeins ráðinn til einnar veiðifierðar.
2. Að steíjnandi hafi þegar fengið greitt það forfallakaup, sem hann hafi
átt mestan rétt á að fá, þ.e. kauptryggiijgu, qg geti þar af leiðandi ekki
krafist frekari greiðslna.

Réttur skipverja til forfallakaups í tiltekinn tíma vegna sjúkdóms eða
meiðsla sem hann verður fyrir, meðan á ráðiúngartíma stendur, styðstvið
3. mgr. 18. gr. sjómannalaga nr. 67, 1963, Rétturinn ^sætir takmörkun
vegna eftirfarandi ákvæðis í greinargerð um 10, gr. lagafrumvarpsins, sem
breytti 18. gr. eldri sjömannalaga, nr. 41, 1,930:**. . . Hér er lagt til, að
í nýrri málsgr. (sem verður 3,- málsgr.) komi sú almenna regla, að þegar
fastráðinn skipverji forfallast vegna sjúkdóm^ eða meiÖsla, eigi hann rétt
til launa tiltekinn tíma. . .**. Með lögum nr. 49, 1980, var 18. gr. sjómanna-
laga breytt í ýmsum atriðum; Af orðum laganna eða greínargerð með þejm
veröur þó ekki ráðið, að niður sé felld sú takmörkun á rétti til forfalla-
kaups, staðgengilslauna, að hans njóti aðeins. fastráðnir skipverjar. Nidjur-
felling takmörkunarinnar verður heldur ekki leiddraf eftirfarandi athuga-
semd við lagafrumvarpið:, „Frumvarp þetta er fiutt í samræmi yi$ fyrirheit
til sjómanna um aukin félagsleg réttindú Meginmarkmið frumvarpsins er
annars yegar að auka rétt sjómanna til greiðslu launa í veikinda- og slysatil-
fellum til samræmis við aukin réttindi landverkafólks á þessu sviði, sbr.
4.. 5. og 6. gr. laga nr. 19 frá 1979,. Hins vegar að tryggja sjómönnum
réttmætar kaupgreiðslur eftir að afskráning hefur farið fram en á þessu
hefur orðið nokkur misbrestur.44

í 28, gr. kjarasamnings milli Sjómannasambands íslands og Landssam-
bands íslenskra útvegsmanna er vísað til sjómannalaga um réttindi og
skyldur í slysa- og veikindatilvikum skipverja.

Óumdeilt er í málinu, að stefnandi var lausráðinn í þjónustu stefnda,
er hann slasaðist, þ.e. sem háseti b/v Erlings, GK-6, í einni veiðiferð.

Samkvæmt því, er að framan greinir, verða úrslit máls þessa þau, að
sýkna ber stefnda af öllum kröfum stefnanda.

Rétt þykir eftir atvikum, að hvor aðili beri kpstn^§ sinn af rekstp máls-
ins.

Dóm þennan kvað upp Sigurður Hallur Stefánsson, settur sýslumaöur.

D ó m s o r ð:
Stéfndi, Fjörður h/f, skal vera sýkn af Óllum kröfum stefnanda,

Önundéir Björnssonár, í máli j)éssu.
Málskostnaður fellur niður.


