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Kyafa um félagsréttindi í verkljrðsfélagi.

I)ómur.
Mál þetta er höföað hér fyrir dómi með stefnu,
dags. 21.
sept. f - á"., af sigurði Grímssyni, verkamanni
á serfossì gegri
Alþföusambandi fslands f. h. verkamannafélagsins
Þórs- á
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Selfossi. Dómkröfur stefnanda eru þær, að honum verði dæmd
full og óskert félagsréttindi í verkamannaféIaginu Þór á Selfossi frâ og með '1-5. sept . rg49, og aö stefnda verði dæmt að
greiöa honum málskostnað eftir mati dómsins.
Stefndi krefst syknu af kröfum stefnanda og málskostnaðar ttr hendi hans eftir mati dómsins.
Er mál þetta var þingfest, var þing sótt af hálfu stefnda.
Fékk hann þá frest og lagöi síöan fram greinargerö af sinni
hâlfa, og fengu aðiljar þá sameiginlegan frest til gagnasöfnunar. En áður en henni væri lokiö, eöa í þinghaldi 25. nóv.
s.1., var ekki sótt þing af hálfu stefnda. Fékk umboðsmaður
stefnand a þá frest, til þess aö stefnandi gæti komiö fyrir dóm
og gefiö aðiljaskyrslu. Að því loknu lagöi stefnandi fram sókn
og var málið þá tekiö til dóms eftir kröfu hans.
Stefnandi máls þessa er búsettur á Selfossi og hefur átt
þar heima s. l. þrjú ár. Allan þann tíma hefur hann unnið að
crésmíðum. Fyrst viö að byggja sér sjálfum hús, en síðan aö
staðaldri viö smíðar â" yfirbyggingum bifreiða á verkstæði
Kaupfélags .Á.rnesinga. Hjá kaupfélaginu fær stefnandi svokallað ,,gervismiðakaup". Er það hærra en venjulegt verkamannakâüþ, en lægra en kaup það, er iönlærðir mennfá". Hann
hefur ekki stundað iðnaðarnám eða öðlazt nein iönréttindi, og
ekki notið annarrar fræöslu í skólum en barnaskólafræðslu.
Hinn 15. sept. s.l. var haldinn fundur í verkamannafélaginu Þór á Selfossi. Kom stefnandi á fund þenna tit þess að fá

tnngöngu

í félagiö, en hann haföi nokkru fyrir

fundinn af-

hent einum stjórnarnefndarmanni félagsins inntökubeiöni

sína. Beiöni hans var þó ekki borin upp á fundi þ'essum, og
fékk hann ekki að taka þâtt í fundarstörfum. Viku síöar höföaöi hann mál þetta. Stefnandi byggir dómkröfur sínar ât. þvi,
aö samkvæmt 2. gr. laga nr. 80/t938 eigi hann sem verkamaður kröfu til þess að verða félagsmaður, og hafi félagiö
gerut, brotlegt viö nefnda grein meö því að neita honum um
inngöngu.
Ï greinargerö sinni byggöi stefndi syknukröfu sína â. þvi,
aö verkamannafélagið Þór sé aðeins stofnað til hagsb 6ta fyrir
þá menn, sem stundi almenna verkamannavinnu, og sé því af
þeim sökum aðeins skylt að veita þeim mönnum inngöngu,
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er vinni í þeirri starfsgrein. Þetta geri
stefnandi ekki, þar
sem hann stundi aöra vinnu.
Eigi rrJ.rn pví ekki rétt, tilinn-

göngu

í félagiö- og sé engin_ treimita rv*ir hendi til

þess að
dæma honum félagsréttinãi. Mótmærti
sternai því sérstakrega
að stefnanda yröu dæmd féragsréttindi
fuât" ogmeð 15. sept. s.r.

samkvæmt 2. gr. samþykkta vu*kamannafélagsins
Þórs, er
tilgangur félagsins sá, ,,ãð .flu os styðj;lo
rru*
alþiöunnar â því svæði, sem féragið ,r** yfir, og menningu
aðailega meö
því aö ákveða kaupgjard og vinnutíma,,, svo og
aö vinna aö
framgangi allra þeirra mâla, er verða mega
til aukin na útt_
inda, menningar og bætfua kjara fyrir
,þuuu landsins.,, r B.
g1'. segir, að um inngöngu í féragiö
geti sótt ,,sérhver sjó_
maöur, verkamaður og verkako na,l, ef hann
eða hún er furlra
16 âra aö aldri og fær tir alrrar argengrar
erfiðisvinnu. Þegar
virt eru þessi ákvæöi samþykktanna annars
vegar og hins
vegar þaö starf stefnanda, sem að framan
er greint, veröur
aö telja, að þaö sé þess eðlis og hagir hans
með þeim hætti, aö
hann sé í flokki þess fórks, sem samkvæmt
framangreindum
ákvæöum samþykkta féragsins á, rétttil inngöngu
í þaö. synjun forráðamannaverkam annaféragsins Þórs
um aö veita stefnanda inngöngu í félagiö, er
því andstæð ákvæðum 1. mársl.
2. gr.laga nr. B0/l9Bg og er stefnda skylt að veita
stefnanda
full og óskert félagsréttindi. En ekki eru efni til aö
taka tir
greina kröfu hans ;um
þaö, að honum verði dæmd félagsrétt_
indi frâ og meö 15. sept. s.l.
Eftir þessum úrslitum þykir rétt, aö stefndi greiði stefn_
anda málskostnað, er þykir hæfilega ákveðinn
kr. 800.00.
Dómsorö:

stefnda, verkam annaféraginu Þór â, serfossi, er skyrt
að veita stefnanda, sigurði GrÍmssyni, ful og
óskert féIagsréttindi.
stefndi greiði stefnanda kr. 800.00 í málskostnaö inn_
an L5 daga fuá birtingu dóms
þessa aö viðlagðri aöför að

lögum.

san'aö er í

má'n#"åäi,i:ilfi:,:åHi::;

trésmiöur viö yrir_
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byggingu bifreiöa á bifreiöaverkstæði hefur hann ekki fjárhagslega
hagsmuni af þvi aö vera félagsmaöur í verkaínannafélaginu Þór,
þar eð
samningar um kaup og kjör trésmiða fatla ekki innan starfssviös
þess.
Ber þvi aö sfkna stefnd.a. Rétt þykir aö stefnandi greiöi stefnda málskostnaö, kr. 300.00
Dómsorö mitt veröur þvi svo:
stefndi, Atþ¡iöusamb;and fslands f. h. verkamannafélagsins Þórs,
á að vera sikn af kröfum stefnanda, siguröar Grimssonar, i máli
þessu.

Stefnandi greiöi stefnda kr. 300.00 Í málskostnað innan 15 daga
fr¡i birtingu dóms þessa aö viölagöri aöför aö lögum

