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. Þriðjudaginn 16. febrúar, 1988.

Nr. 3/1987. Kaupfélag Eyfrrðinga og
Samband Íslenskra samvinnufélaga
yegna Efnaverksmiðjunnar Sjafnar

(Ragnar Steinbergsson hrt.¡
gegn

Tryggva Georgssyni
(Gunnar Sæmundssgn hrl.)

Vinnulaun. Veikindadagar. Uppsagnarfrestur

Dómur Hæstaréttar.
Mál þetta dæma hæstaréttardómararnir Guðmundur Jónsson,

Bjarni K. Bjarnason og Þór Vilhjálmsson.
Freyr Ófeigsson, héraðsdómari, hefur kveðið upp hinn âfryjaöa

dóm.
Áfr¡ijendur hafa skotið máli þessu til Hæstaréttat með áfrj'junar-

stefnu S. janúar 1987 að fengnu áfr¡ijunarleyfi hinn tr9. desember
1986. Þeir krefjast aðallega s¡iknu af öllum kröfum stefnda og að
stefndi verði dæmdur til að greiða þeim ,málskostnað í héraði og
fyrir Hæstarétti. Til vara að þeim verði aðeins gert að greiða stefnda
bætur vegna uppsagnarfrests samkvæmt mati Hæstaréttar og máls-
kostnaður í héraöi og fyrir Hæstarétti veröi þá látinn niður falla.

stefndi'krefst þess, aö hinn áirÍjaði ¿o-ui verði staðfestur og
áfr¡ijendur dæmdir til aö greiða honum málskostnað fyrir Hæsta-
rétti.

Áfr¡¡jendur hafa fært nokkur rök að þvi, ,aö ur¡r h4fi veriö að
ræða verksamning. Syg sem sönnunarreglum er hér háttað verður
þó fallist á með héraösdómara, að samningur aöila hafi verið vinnu-
samningur eins og stefndi heldur'fram. Verður krafa stefnda um
veikindalaun frá, 28. apríl lg84 til og með 25. júlí sama ár krónur
92.575,30 því tekin til greina, en áfrlijendur hafa ekki andmælt fjár-
hæð þessari tölulega.

,t,. .

Gegn andmælum áfrfienda hefur stefndi hins vegar ekki sannaö,
að hann eigi rétt á lengri uppsagnarfr,qsti en einum mánuði sbr. l.
mgr. l.gr. laga nr, 19/1979, og ber að miða uppsögn við mánaða-
mót sbr. 6. mgr. sömu greinar. Ber.því að dæma áfrlijendur til að
greiða stefnda vegna þessa hluta,kröfunnar 43.306,80 krónur.
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Úrslit máls þessa verða því þau, að áfrjrjendum veröur gert að
greiða stefnda 135.882,10 krónur,með vöxtum eins og í dórnsorði
greinir. Hér fyrir dómi var ekki deilt um vexti.

Rétt er aö áfryjendurgreiði stefnda.samtals 100.000,00 krónur
í málskostnað í héraði og fyrir Hæstaréttí.

D ó m s o r ð:
Áfr¡ijendur, Kaupfélag, Eyfirðinga og Samband íslenskra

samvinnufélaga vegna Efnaverksmiðjunnar Sjafnar, greiði
stefnda, Tryggva Georgssyni, 135.882;lò krónur með lggo árs-
vöxtum af 3.518,30 krónurn frâ L maí rg}4 til r. júní s.á.,
af 38.103,40 krónum fráþeim degi ril l. júlí s.á., af 67.915,35
krónum frá þeim degi til 1. ágúst s.á., af 98.555,00 krónum
frá þeim degi til l. september s.á., af 134.433,55 krónum irá
þeim degi til 1. október s.á., af 135.882,10 frá þeim degi til
1. janúar 1985, meö 32s/o ársvöxtum af sömu fjárhæð frá þei,m
degi til l:. febrriar s.á.; með mánaöarvöxtum af sömu fjárhæð
frá þeim degi til 14. apríl 1987 sem hér segir: 3,750/o frâ l.

' febrúar til 1. mars 1985, 4vo frá þeim degi til r. júní 19g5,

3,5t/o frá þeim degi til l. september s.á.,3,75V0 frá þeim degi
til 1. mars 1986, 2,750/o frá þeim degi til l. apríl 19g6, 2,25V0
frá þeirn degi til l. mars 1987,2,5u/o frá þeim degi til 14. april
1987 en með dráttarvöxtum eftir 10. gr. vaxtalaga nr. 25/19g7
frá þeim degi til greiösludags.

-a

Afrfjendur greiði stefnda samtals 100.000,00 krónur í rnáls..i
kostnað í héraði og fyrir Hæstarétti. 

:

Dómi þessum ber að fullnægja að viölagðri aöför aö rögum.

Dómur bæjarþings Akureyrar B. apríl 1986. '

Mäl þetta, sem dómtekið var þ. 10. mars sl., hefur Tryggvi'Georgsson
múrari, Hamragerði 13, Akureyri; nafnnúmer 8941-9468, höfðað hér,fyrir
dómi með stefnu útgefinni þ. 5. júní 1985 á hendur Efnaverksmiðjunni
Sjöfn, Glerárgötu 28, Akureyri, auðkennisnúmer 8135-3298

Eru dómkröfur stefnanda þær að stefnda veröi dæmt til að greiða honum



159
kr.208.345,75 ásamt l9ç/o ársvöxtuin af kr. 3.518,30 frá l. maí 1984 til
1. júní sama ár, af kr.38.103,40 frá þeim degi til 1. júlí s.á.,,af kr.
67.815,35, frá þeim degi'til l. ágúst s;á., af kr.98.555,00 frá þeim degi
til l. september s.á¡ af kr. 134.433,55 frá þeim: degi til l.,október s.á.,
af kr. 17,1.389,65 frâ þeim degi til l. nóvember s.á, af kr. 208.34s,75 rrát

þeim degi til 1., janúar 1985; ,32o/o'ársvöxtumlaf sömu fjárhæð frá þeim
degi til l. febrúar s:á.;3,750/,ti mánaðarvöxtum af sömu fjárhæð frá þeim
degi til l. mars s.á.,.4t/o mânaðarvöxtum frá þeim degi til l. júní s.á.
og 3,Sulvtmánà,ðarvöxtum frá þeim degi til I . september rs.á. , 3,7 50/o mánað-
arvöxtum frá þeim degi til:1. mars 1986.o9 2,75t/o mánaðarvöxtum frá þeim
degi til greiösludags, og málskostnað'að skaölausu skv. gjaldskrá LMFÍ.

Stefnda krefst aðallega .slfk'nu af öllum kröfum stefnanda í málinu og
aö stefnandi veröi dæmdur til aö greiða stefnda hæfilegan m¿ilskostnað að
mati dó.mara: Til vara krofst stefnda þess að kröfur;stefnanda veröi stórlega
lækkaðar aö mati dómara og málskostnaður felldur niður.

Málavexti kveður stefnandi þá, aô hann hafi lokið sveinsprófi í múraraiön
áriö 1953 og þá gerst félagi í lvtúrarafélagi Akureyrar og hafi síðan starfað
í iðn sinni, Á undanförnum árum hafi ,starf hans.aðallega verið fólgið í
eftirliti með byggingarframkværndurn; síðast hjá:stefnda, en'áöur hjá Dags-
prenti hf. og Hagkaupi,'svo dæmi séu nefnd

Þ. 12. ágúst 1982 hafi stefnda augllist í blaðinu Degi aQ það óskaði að
ráða byggingartæknifræðing eöa vanan byggingarmeistara til eftirlits með
n¡ibyggingu sinni. Á grundvelli,þeirrar auglfsingar hafi stefnandi ráðist til'
stefnda:og'hafiö störf þar þ. 7. september 1982. Þ: 28. apríI 1984 hafi stefn-
andi orðið'óvinnufær vegna kransæöasjúkdóms'og, verið það fram til 25.
júlí sama ár. Þann dag hafi hann tilkynnt að hann væfi tilbúinn að hefja
störf-að n¡iju, en þá verið tilkynnt'á méti aö það væri mat frarnkværnda-
stjóra stefnda að stefnandi þyrf,ti mun,lengri tímã til aö ná nægjanlega
góðri' heilsu eftir slíkan sjúkdóm og að annâr'maður hefði verið fastráðinn
í starfið. Hafi stefnandi þá gert reka að því að leita réttar síns en tilraunir
hans í þá, âtt hafi'ekki borið",árangur og ekki heldur innheimtutilraun lög-
manns hans og sé mál þetta því höföaö. Telji stefnandi sig eiga gjaldfallna
en ógreidda vinnulaunakröfu á,hendur stefnda enda hafi hann áunnið sér
rétt til kaupgreiðslu í veikinda- og slysatilfellum og rétt til uppsagnarfrests.
Vísar stefnandi til l.,5.og 10. gr. laga-nr. l9', 1979', sbr. kjarasamninga
Mtirarasarnbands Íslands, sern stéttarfétag hans á aðild aö, og l. gr. laga
nr. 55, 1980.

Sfknukröfu sína rökstyður stefnda með því að'stefnandi hafi ekki verið
launþegi hjá stefnda, heldur sjálfstæður verktaki, og sarnningur aðila því
velksamningur en ekki vinnusamningur. Hafi,,stefnandi fengið greitt fyrir
vinnu'sína,skv. reikningum sem hann framvísaði sem greinilega hafi sfnt
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að hann hafi ekki litiö á sig sem raunþega hjá stefnda, herdur sjárfstæðanverktaka.

Hafi reikningar stefnanda veriö miðaðir við útselda vinnu yfirverkstjóra,verkstæðisvinnu, eftir 10 ára starf. Þar að auki hafi hann reiknað sér akstursem sé innifalinn í þeim sama taxta, sem hann ha.fi notað. Af rreikningumstefnanda megi ,ráða "að ha,nn hafi.,tekið,,að,sér tímabundið starf fyrirstefnda. Hann hafi ákveðið þéknun sína sjálfur og gert reikninga fyrir,verkið' og séu þeir' reikningaí allir gerði, ,nrt.t. útseldrar vinnu iðnlærðrayfirverkstjóra eftir l0 âra starf. veikindakaup sé innifalið,í útseldni,vinnu,eins og t'd' orlof' stef,nandi eigi ekki rétt tiì veikindakaups auk,greiöslufyrir''útselda vinnu og hann hafi ekki krafið um orlof, ,heldur v.iöurkenntað það væri innifalið. Kröfum stefnan¿u * iãr.r, vegna órögregrar upp_sagnar sé alfarið hafnað. Eins og áður sé, räkið, hafi: stefnandi tekið aðsér tímabundið verkefni fyrir stefnda sem sjálfsüæðu.verktaki. stefnandihafi lagt niður rvinnu seint Í april 1984. Hann hafi ekki haft eða látið hafasamband við stefnda vegna þessara veikinda og engar ráðstafanir gert tilþess að annar aðili sinnti þeim eftirlitsstörfurn õ- hurr' hafi tekið að sér.Af hálfu srefnanda er því ,mótmælr að um u.rtru-n;;'#ìerið aðræða. Hann hafi arra ríð ritið á sig sem raunþ.r; il;;;;;il;"ramræmiviö augl¡isingu þá sem að framan er rakin. Telji hann sig eiga rétt til veik-indalauna og uppsagnarfrests í samræmi við lög og kjarasamning stéttar_félags hans, sem ,áður er vitnað til.
Eins og að framan er rakið sn¡ist ágreiningur að'a um þaö hvort umhafi veriö að ræða verksamning eða uinnuru--ning milli aðila. Aðilar hafakomið hér fvrir dóm auk vitnaãe Ímis sösn r,uruî.rio,¡iöäi'Ágrrin_

ingslaust er með aöilum um að ekkert hafi verið u- puå ä ffi;mnings-gerð hvort um væri að ræöa vinnusamning eöa verksamning. Af gögnummálsins verður eigi fyllilega ráðið um hvora tegund samnings var að ræða.Ágreiningslaust er að gert hafi verið ráð fyrii persónulegu vinnuframlagistefnanda, þannig að honum hafi verið óheimilt uo rdu öðrum framkvæmdverksins í sinn stað- Þá er fram komið að greiðsra til stefnanda var mi,ðuðviö unninn vinnutíma, mældan í klukkustundurn. M.a. m.t.t. ,Þessa,, syeog orðalags augl¡isingarinnar um starfið, verður að telja aö stefnda, beriað sanna að um verksamning hafi verið aö ræða en ekki vinnusamning,enda hafi það staõið honum nær í upphafi að tryggja sér slíka sönnun.slík sönnun þykir eigi, nægjanlega rram L"-¡ 
"i^hálfu 

stefnda og verðurþví við það miðað að samningu, aðila hafi verið vinnusamningur eins ogstefnandi heldur fram. Fram er komið í márinu að framkværndastjórastefnda var kunnugr um veikindi stefnanda þegar t;;;äääings_
laust er að af hálfu stefnda voru en_gar ráðstafanir gerðar til að segja stefn_anda upp vinnunni. verður því að terja að stefnãndi eigi þann rétr sem
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framangreind lög og kjarasamningar kveða á um. Ekki er ágreiningur um
að kröfur stefnanda séu í samræmi við ákvæði þeirra laga og kjarasarnn-
inga aö öðru leyti en því, að stefnda heldur því fram að stefnandi eigi
einungis rétt á2 manaöa uppsagnarfresti skv. þeim kjarasamningi sem hann
byggir kröfur sínar á.

Það er skoöun io-rin, að uppsagnarfrestur pe: manuðir eins og stefn-
andi heldur fram skv. téðum kjarasamningi með hliðsjón af eldri samning-
um.

Er það því niðurstaða dómsins aö taka beri iiiofu, stefnanda til greina
að fullu, enda er ekki tölulegur ágreiningur um þær. Skv. framangreindum
úrslitum ber að dæma stefnéia tll að greiða'stefnanda málskostnað, sem

þykir hæfilega ákveðinn kr. 55.000,00. ' 'i,

, Dó, msorð:
Stefnda, Efnaverksmiöjan Sjöfn, greiði stefnanda, Tryggv.g Georgs.

syni, kr. 208.345,75 ásamt 1990 ársvöxtum af kr.:3.518,30 frá l. maí
1984 til l. júní s.á., af kr. 38.103,40 frâ:þeirn degi til t. júlí s.á., af
kr. 67.815,35 frá þeim degi til l. ágúst s.á,, af kr. 98.555,00 frá þeim
degi til l. sept. s.á., af Ur. ßq.,4a3,55'frá þeim degi til l. okt- s.á.,
af kr. 171.389,65 frá þeim degi til l. nóv. s.á. og af kr. 208.345,75

,ria-peim degi'til l. jan. 1985, 320/o ársvöxtum af somu fjárhæö frá
þeim degi til l. febr. s.á,.,3,7590 mánaðarvöxtum af sömu fjárhæð
frá þeim degi til 1. mars s.á,.,40/o mánaðarvöxtum frá þeim degi til
l'. júní s.á. og 3,7t/o mánaðarvöxturn frá þeimideei tit l: sept. s;á.,
3,750/o mánaöarvöxtum frá þeim degi tit l. mars 1986,cig.2,759/o
mánaðarvöxtum frá þeim degi til greiðsludags og kr. 55.000,00 í máls-
kostnað, allt innan 15 daga frá lögbirti'ngu dóms þessa að viðlagöri
að,!Qr að lögum 
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