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Mámidagiim 16. apríl 1945.
Nr. 12/1944.

Alþýðusamband íslands f. h. Verkalýðsfélags
Norðfirðinga vegna Jóhanns Sigurðar Jónssonar
(Ragnar Ólafsson hrl.)

gegn
Útvegsmannafélagi Norðfjarðar f. h. Bergs Eiríkssonar og Ásgeirs Bergssonar
(Eggert Glaessen hrl.).
Varadómari Þorsteinn Pétursson skrifstofumaðúr í stað
Ragnars Ólafssonar hrl.).

Úrskurður.
Munnlegur flutningur máls þessa, sem höfðað er hér fyrir
dómi 15. sept. f. á. af Alþýðusambandi íslands f. h. Verkalýðsfélags Nqrðfirðinga vegna Jóhanns Sigurðar Jónssonar gegn
Útvegsmannafélagi Norðfjarðar f. h. Bergs Eiríkssonar og
Asgeirs Bergssonar, fór fram 13. þ. m. Er málið hofðað til
greiðslu á orlofsfé, kr. 162.36 auk vaxta og málskostnaðar,
vegna dvalar Jóhanns Sigurðar Jónssonar á v/b Magna sumarið 1943, en bátur þessi var gerður út af stefndu.
Samkvæmt viðskiptareikningi Jóhanns Sigurðar (rskj. 5)
er svo að sjá sem viðskipti útgerðar nefnds báts og Jóhanns
hafi verið gerð upp að fullu 3. nóv. 1943, að orlofsfé undanskildu. En 27. maí 1944 hefur hann fengið greiddar kr. 100.00
frá^stefnda Ásgeiri, og segir i kvittun Jóhanns Sigurðar, að
þar með séu að fullu gerð upp reikningsviðskipti hans Við
v/b Magna. Af hálfu stefnda er því haldið fram, að þessi upphæð sé umsamin greiðsla á orlofsfjárkröfu Jóhanns Sigurðar,
enda hafi engin viðskipti átt sér stað milli þeirra frá 3. nóv.
1943 til þess er greiðslan fór fram. Stefnandi befur hins vegar
neitað því, að nokkur greiðsla á orlofsfé hafi átt sér stað, en
ekki hefur af hans hálfu verið gerð grein fyrir því, hvernig
á nefndri 100 króna greiðslu stendur.
Vegna framangrejndra málsatvika og gagnstæðra staðhæfinga málsaðilja þykir rétt samkvæmt 120. gr. laga nr. 85/1936,
sbr. 69. gr. laga nr. 80/1938 og 56. gr. síðarnefndra laga, að
aðiljar komi fyrir dómara og séu yfirheyrðir um það, hvernig
á framangreindri 100 króna greiðslu stendur, og önnur þau atriði, er skýrslur þeirra kunna að gefa efni til.
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Því úrskurðast:
Framangreind aðiljayfirheyrsla skal fara frara svo fljótt
sem unnt er.

Miðvikudaginn 4. júlí 1945.
Nr. 1/1945.

Erlingur

Friðjónsson

f.

h.

Verkalýðsfélags

Akureyrar vegna Bergþórs Baldvinssonar
(Erlingur Friðjónsson)

Alþýðusambandi íslands f. h. Verkamannafé-

lags Akureyrarkaupstaðar
(Egill Sigurgeirsson hrl.)-

Mál út af ákvæði kjarasamnings um forgangsrétt félagsmanna
í verklýðsfélagi til vinnu hjá samningsbundnum vinnuveitendum.
Ðómur.

Mál þetta er höfðað hér fyrir dómi með stefnu, útgefinni 23.
maí s. 1., af Erlingi Friðjónssyni fyrir hönd Verkalýðsfélags
Akureyrar, Akureyri, vegna Bergþórs Baldvinssonar, félags-

manns þess félags, gegn Alþýðusambandi Islands vegna
Verkamannafélags

Akureyrarkaupstaðar,

Akureyri.

Hefur

stefnandi gert þær kröfur í stefnu málsins, að dæmt verði
ógilt ákvæði í 9. gr. samnings frá 2. júni 1943 milli verka-

mannafélagsins og Vinnuveitendafélags Akureyrar, og að dómurinn leggi fyrir alþýðusambandið vegna verkamannafélagsins að nema ákvæði þetta burtu úr samningnum, en það hljóðar

svo :
„Meðlimir Verkamannafélags Akureyrarkaupstaðar og annarra þeirra stéttarfélaga í bænum, sem eru meðlimir Alþýðusambands íslands og aðrir þeir, sem stjórn Verkamannafélags Akureyrarkaupstaðar veitir vinnuréttindi, skulu sitja
fyrir þeirri verkamannavinnu, sem framkvæmd er."
Svo krefst stefnandi og málskostnaðar úr hendi stefnda
eftir mati dómsins.
Við munnlegan flutning málsins kom það upp, að samningurinn frá 2. júní 1943 hafði verið felldur úr gildi með síðari
samningi milli verkaniannafélagsins annars vegar og vinnu-

veitendafélagsins, Kaupfélags Eyfirðinga og Byggingameistara-

