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Mánudaginn L9. janúar 1970.

Nr.

2}g/L'g6g. Engilbert Jónasson
(Jón Hjaltason hrl.)
aeyja h / f
(Sveinn,Snorras,on hrl.).

Í.fé#;tsiestmann

Dómian stcipuðu hínir reglulegu dómcrqr Hcpstcréttcr,

Greiösla ve,rkkaups.
Dónaur trIæstaréttar.

Guð'mundur ffi1¿]¡¡¡rquist, f u,liltrúi hæjarrfórgertan's í Vestmannaeyju-, hefur kveðiði upp hinn afryjaða dóm.
Afrjjandi hefur skotið má,li þessu tiil Hæs,taré,ttar með
stefnu 10. nóvemiber 1969 og krafizt þes,s, âö stefnda verði
dæ,mt að g¡eiða honum kr. 10.631.00 ása,mt 8'% fusvöxtum
af ilrr. 1.017.00 ,ftâ2. desernrber 1967 tù 17. desem'b'er 19'67, af.
kr. 5.734.tt fnâ þei,m degi til 24. desemhen 7967, af kn.
7.649.00 frá þei,m degi ti[ 14. janúar 1968 og af [<r. 10.631.00
fná þeim degi til greiö;slu"da'gs og ,svo mráIskostnað I hénaði

o,g fyrir Hæ,stanétti.

,Stefndi krefist þess, aö, hinn a,fryj aði dórnur verði 's,taöf'estur og að á'fryjanda verði dæmt að grei,ða honum máIskostnað fyrir Hæstarétti.
,{frfjandi hækkaði fyrir héraðsdómi hinn 28. febrmar 1969
,m'eö 'samþy.kki stefnda kr<i{u sína í kr. 10.,631.û0, þar sem
hann taldi innLstæðu sína nem,a þeilri fj'árhæð:.
amkvæ.mt 1,,9u. Iagã,' tr,f.,'28/1 $8û¡lurn .,9¡ræiönlu vÞrilfut<aups
á, 'áfryjlähdi'réttaikröfu tíl þess, að ,stèfndil ,,gréiðii Llonum
ver"kikaup . h,aqg- i Siafdgengum peninglrrn,. þ. e. ''rèiðufé,, En
gü!-þ.gf^,¡f ,;çtgftdi' tUþt verkkaup þaü; isÊitì f rtrnm¡+'tt',gireini¡",
S
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iän"á sparisjé&bók afrjjanda, tr". 22838,' vÍð ûtibrl tltvegs'barllra, islands,,í -Iþstm,annaeyj'umo og äfr.j¡j,andi, se'm h,efur
spariqjóÞsbókina í vörzlum sínurn, hefur eigi 'vei,tt stofnda
á a.ð taka féö aftur úr bankamtrn, og veröur þÍ, ein,s
'færi
og mrálua*-vöxtum er háttað, âð rsy,kna stefnda aö sv,o stöddu

af kröfir,rn 'áfrjjandra í tmálinu.
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Eftir 'atvitkum 'er rétt,

,að mállskorstnaður

í Tréraöi ,og fyrir

Hæstarétti fa,tli niður.

Dómsorö:
Stefndi, fsfélag Vestmannaeyja h/f, a aö vera sj.kn
að svo stödd'u a'f krö,fum afrj'janda, ttrngirlberts Jónassonar, Í máIinu.
Má'lskostnaður í hérraði og

fyrir

Hæstaré,tti

fellur niður-

Dórnur bæúarþings Vestmannaeyja 17. október lg6g.
Mál þetta, sern vardómtekið rtri,nn 13. dktóher s.1., hefur Engilbert Jó,nass,o1n verkamaö'ur, B,árustí,g 9, Vestmannaeyjum, höföaö
fyrir h'æjarþingi vestmannaeyja rm,eði stefnu, útgefinni 16. janniar
1968, birtri sama dag, á hendur ÍsféÏagi Ve,stmannaeyja ùr/f tlL
kreimtu á vanrgoldnu kaupi, kr. 1.017.0'0, í gjaldgengjum peninrgq¡n
auk B /6 ánsvaxta frá 2. desember 1967 tit igreiðsluda'eF auk alls
mátrsrkcrstn¡aöar aö fu'llu 'aö skaðlausu, þ,ar meö talin full málfærsl'ulaun fyrir dóminum sa,mjkværnt lágmailksgjaldskr:l Lögmannraféla,gs Ísl'anjds.
'Stefnanldi rhöfö'aöi framkra,Idssök
29. j'an'úrar 1968, hirtri 30. janúar,
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rne,ð stefnu, ,útgefinni
heimtu í rgjaldgrenigum pen-

í málinu

til

i¡gurn á vanlgo,ldnu knupi fyrir vikurnar 10. deserrfber

196? til
7.851.00,, rmeö'8/o arwöxt'urn a,f kr-

og með 14. janúa'r 1968, kr.
4.717.0'0 frâ 17. desember 1967 til 24. desember 196?, af kr6.6'32.00 frá þeim degi til L4. janrírar 1968 o,g af kr. 7.851.00 frá
þei,m degi til rgreiðsludags auk fullra málfiærslulauna í framhaldssökinni, svo sem krafizt er í ,aðalsökinni.
Undir r,ekstri nlálsins bneytti stefnandi 'knöfu,m sínr¡m ,meö
samþyklki stefnlda, þannig að lokakräfurna,r urð,u, aö stefnda yröi
genrt að grteiöa s'tefnanda [<r. 10.68ì1.0,0, meö ïVo ânsvöxtum fr,â 2.
desernbter ,1967 til 1?. desem,ber s. á. af kr. 1.01?.00, a,f tkr. '5.?84.00
frá þei,m degi til 14. j'anirar 1968 og af t<r. 10.081.00 frá þeim degi
ti[ ,greiösl,udags, í gjald,gengum peninrg]rm auk alls málskostnaðan
að fullu að skaõla'usr.l, þ,ar meö talin fult mátfærslulaun fy,rir dóm..
in'um'samkvæmt 1ágmar'ks'gj,aldskra Lägmannra,félags Íslands.
Stefr¡di hefur l<xafizt s¡iknu af öllu'm kröf,um stefnanda, rbræ,ði í
aöa'lsök og frarrnlh:aldssäk, o,g kromrm rverði rgert ¿fl rgreiöa stefi:rd,a
kræfilegan ,mrálskostnaö aö m,a'ti dó,rnsins, hvernig svo sem rnáliö

fari.

",l.
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S.tefna,ndi'kveöur mál lprs't1a htifö:aö til þess að fá r-¡r því sÍkoT iö',
hvort atvinnuveitanda sé eigi skylt, svo sem áikrr¡eöiö sé í 1' g¡'
laga nr. 2iB,f,rá 1,9. maí 1930, að rgreiða verkkaup í tgta'ldængurn
-haups'
pening,trm. Lióst me,gi vera, aö 'meö því aö greiöa fiárhæð
ins inn á sp'arisióðsreikning, þótt á nafni ma'nnsins sé, sé ve'rið
að hrjó,ta fortakslaust lagaibroð, aö kaurp skuli'greitt í rg[aldtgengum
penir:rgllm. Lögteg greiösla á umkröfðlr verktr<arup'i í 'máti þessrr
hafi erkki fariö fnam og alfariö ftr,eimildarlaust aö leggja verk'
kaupiö inn á spari,sjóösbók stefnanda.
Stefndi hyglgir sÍknukröfu sína â Wí, aö samkvæmt samkomu'
lagi, ,serm stefndi m'eðal annarra rhafi 'gert viö vrerkaliðs'félagiö
hér í bæ, .sem stefnandi e'r 'formaður í, þá ttrafi stefnanda sem
ööru,nr starfsmrö,nnum veriö aflhent sparisióðbhók viö Útveg¡shankann rhér í hæ, sem lau'n hans skyl'du tögö inn â, a'E hafi hin u'rn"
stefnlila fjár'ftiærö ,veriö 1ögð inn á þessa hóil<, en stefnandi hafi
neitað aö ta{ka við kiyittun fr"á bankanu,m fyrir innlelggirm, neitaði erm fnermur aö afhenda rbókina, s,erÌ1 s'é nraiuðsynlelgt aö ftrafa
í ,n-önd,urm til aö ná fér¡u úr ba,nka,num, og stefnandi hafi þess
utan ekki sinnt tilhoöi um, að ho,nu'm yrð'u greidd laun í pen'
ingum á skrifstofu stefnda, ef krann afihenti 'bókina, sVo aö unnt
væri aö taka féð úr hókinni. Mál$hii'fðun sé þ\¡í tillhæfulaus, þar
sem stefnanda hafi veriö boðin 'gfeiösla í penin'gUm' s\¡o sìerrlg
hann ,kre,fjist, gelg1t því, aö hann aúhenti sparisióösbókina. Auk
þess telur stetfnandi, aö innl'egg'í s'parisÙ'óös'bó[< sé ofullnæigjandi
greiðsla á kauPi.
Í máli þessu 'er eigl deilt um fjárhæöir, rheldu'r um það' hvo'rt
heimilt sé aö greiö'a verJ<kaup meö innlerggi á sparisjóösbók'
Voriö 196? hoðuöu r:¡orldl¡rir atvinnurekenldur fulltrqia verkaliösféIa,gafuta í Vestmannaeyjum á sinn fund. Á. þ€i,m fi-mdi var
rætt um þaö fyrirkornu,lag á útb,orgUn Verkka'ups' serm hjer er til
umr,æöu. Þaö verörur aö teljast eölilegt, aö fo,rr'áöannenn fyrirtækj'anna skyldu hoða til sín full'tríra verkalÍösfélatgarura til þess

aðkynuraþeimhiðnÍj'afyrirkorru'rlãg,'ená'en'ga'nháttverður
séö, að rþeir þ,an með hafi samlþyÍrlrt aö htríta því, 'að verikal¡fðs-
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félögin seg$u sIíklr sarnkrom'tllagi upp Og 'kreföust þess, að hiö
fyrrafyrirkorrnrlagyrö.iteilriöuppánj,.iorrálinuliggq"ogerkkert
f,yrir um þaö, að neinn samningiur krafi veriö $eröur á fundinurn'
aöeins þaö, að, verkaliösfélögin lofuöu aö láta rgfeiöslufyrirkomulag þ,etta afskip,talaust til bntáödbirgöa.
Samningur Vinnuveitendafélags Vestmannaeyj'a'olg Verkaliösfélags Vestmannaeyia um kaup og kjör verkamanna, sem lalgður
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hefur veriö frarn í rnáli þessu, segir eldkert nrm, krvar kau'p skuli
greiöast. Samkv¿e,mt þeim samningi viröist því eldcert vera því
til fyrirstööu að færa greiöslustaö kaupsinrs til, þó þannig. aö útborgun fari ávallt fram í vinnutínr,:a, eins og tekið er fram i
samningurm.

Hagræöi stefnda er auglj'óst a,f því að greiða kaup í gegnum
banka, 'enda 'l<orn þaö fram hjá ,pró,krúr,.ulrafa stefnda, Ísfétagi
Vestmannae5r'j'a, er hann mætti fyrir r,étti í r:náli þessu, að vinnusparnaöur Væri aö þurrfa eitgi fyrst aö sffia fé í ib'anka o:g telja
þaö síöan í umslög. Auk þess yröi aö igeyma háa fj'ár,hæö yfir
mó'tt â. slkrifstofu fyrrirtækisins, ef laun \¡onu ,gfeidd á staðnum í
reiðufé.
Það ter og alkurrnugt, aö undanÉariö hefur þaö fariö mjög í vöxt
hjá ¡i,msum stærri fyrirtæl<jum aö greiöa kaup inn 'á neikning viökomandi launþ,eg¿ viö 'b,anka eöa sparisjóð. Sparar þetta mtiö'g
mü<la vinnu, egrktrr öryggi og flitir f'yrir.
Í rnálinu hafa veriö lalgöar fram úts,kriftir úr f,undanrgerðabórk'um
verkalÍösfélatganna, þar sem óánæSiu er list ¡rreö hátt þann, sem
haföur er á ka,up,greiöslu, ogl rbent á þau óþætgifldi fyrir verrkafó,lk
aö þurfa aö nátrgasÍ l?rn,sí.n í 'afgneiös,lu.b'ank?.rîSl
-Réttw,i¡¡rrr ,'f4n te,ltgi'p'çÞ",'.qq.rþ4"ö,rsé*r. þ.aö- rißikil' ,óþaegindi fyrir
ry,erkafólk aö fara aö titrn'æfum a,tønrurf-frrlmd.lu.irlq "€ særlria
trar¡n *íp- i vinn-pÍípe í tþ,q4¡kannf, pð lereiöslufvrir-,krimtilagi þessu
ibeli, aö. haf:ra á.þflrn,fors,eqldunUiÞ-.aö þefur tqqið fram í rnáIintr,
aö vedkafóltki er heimi'lt aö vitja kaups síns í vinnutíma.
B ankâ{rtihrisst j ó,ri Útvegsba¡rka Ís.lands, Vestmannaeyjurm, kom
fyrir rétt. Harur taldi, að aldrei trefði,verið nein fyri'nstaöa af hálfru
bankans fyrir því, aö viökomandi tadki út inneirgn sína strax
eftir innleggiö,
Í 'málinu 'var lagt fram lj'ósrit af rreglnrm um innlân i Útvegsbankar¡um. Þar setgir nreöal anïrars, að bankinn áskilji sér rétt
til aö krefjast þes's, að upçfhæð'um yfir 3.000.00, sem vextir séu
gtreiddir af, verði sa'gt upp með tveggja ,rnánaða fyrirvara. Án
ûveggja mánaöa u,ppsagrrarfrests sé Hanlcinn eigi s[<.yidr-rrr til aö
,greiða rneir ren kr. 5.000.00 ,á mánuöi rir sörnu ibók. Samkvæmt
því, sem komiö krefur fram, í málirrru, eru regl'ur þess'ar eigi
,rpraktiskar", auk þess er eigi tíilraö aö greiða vexti a,f fé, selrr
,að¡eins stendur inni í einn dag.
Af ö1,1u lþví, s,em hér hef.ur veriö rakið, verö'ur ekki séö, aö neitt
sé því til fyrirsaäðu; aö stefndi greiöi stefnanda verùckau,p trans
með þvi 'aö afhenda ldvittun f¡rrir innleggi í sp,arisjóösb'óx-, enda
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#l}3l!e¡tt;rverê;því t:lü,$'d$stþ;ö.ru;;.,aö stefnan{í:;fari í v,innutí,ma sínum á'kaupi til að. hgfda féö,.fr ;sppxjpjp.psþpSj,p,nl,qg; þaq
.qÌ{it* i;,t*qùrr üraup sitt' í siald$gng.¡4pq,umiaer+r+r./e,ins qg 1.
{dmöiirsü

vegin¡i verið,4ö h,ä,ggva á,þa,n¡l ré-tt, sern þau, 1ög ve:nda:
Niö,urstaöa rnâts þessa virður því sú, aö þcr serm slefndi h,efur
ìVestmannalagt fram innleggskvittanir tre Útvegdb;",L,-; Íslands,
eyj,um, fyrir hinni umstefndu kräfir, þá skal stefndi s:ikn af öllurn
krä,fum stefnanda í m,áli þessu. Eftir atvikum þykir rêl.t, aö máIskostnaöur falli niðtr.

Dórnsorö:
Stefndi, Ís'fé'lag Vestmannaeyja trlf,

ska'l vera sÍ1kn af öllurn

kräfum st'efnanda, Engitrb'erts Jónais,sonar.
Máls[<ostnaönr

falli niöur.

