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Fimmtudaginn 30. desember 1948
N'r.

12/1948. Õtafur F'riöriksson

(sisurseir Sieurjónsson hrl.)

gegn

Alþfðusambandi fslands f. h.
VerkarnannaféIagsins Þórs á, Selfossi

(Eneinn. )

Krafa um félagsréttindi í verkaliösfélagi.
I)ómur.
Mál þetta er höfðaö hér fyrir dómi meö stefnu, dags. 21.
sept. þ. ã., af Ólafi Friörikssvni, verkamanni á Selfossi, gegn
Arþföusambandi fslands f. h. verkamannafélagsins Þórs â
Selfossi. Eru dómkröfur stefnanda þær, aö honum veröi dæmd
full og óskert félagsréttindi í verkamannafélaginu Þór á Selfossi frã og meö 15. sept. 1948, og að stefnda verði dæmt að
greröa sér málskostnað eftir mati dómsins.
Stefndi hefur krafizt siknu af kröfum stefnanda og málskostnaöar úr hendi hans eftir mati dómsins.
Er mál þetta var þingfest, var þing sótt af hálfu stefnda.
Fékk hann þá frest, lagði síöan fram greinargerö af sinni
hálfu og fengu aöiljar þá sameiginlegan frest til gagnasöfnunar. tr;n áöur en henni væri lokiö, eöa 25. nóv. s. 1., var ekki
sótt þing af hálfu stefnda. Umboðsmaður stefnanda fékk þá
frest til þess, að stefnandi gæti komiö fyrir dóm og gefið aöiljaskirslu. Aö því loknu lagði stefnandi fram sókn og var
máliö þá dómtekið eftir kröfu hans.
Stefnandi hefur átt heima á Selfossi og stundað þar irmsa
vinnu s.l. þrjú ár. Fyrst vann hann verkamannavinnu viö
húsapyggrngar, en síöan hefur hann oftast unniö á bifreiöavert<stæði á Selfossi. Upphaflega vann hann með borvéI, en
frá því í sumar hefur vinna hans veriö fólgin í því, að rétta
hjólhlífar á bifreiöum. Á þessu ári hefur stefnandi tvisvar
sinnum horfiö frá vinnu sinni á bifreiöaverkstæðinu og unniö
að því að vrgta vörur hjá Kaupfélagi .{,rnesinga. Kaup stefnanda á bifreiöaverkstæðinu og viö vigtun varanna var nokkru
hærra en lágmarkskaup verkamanna, svokallaö,,g:ervismiðakaup". Stefnandi hefur ekki hlotið aðra menntun en barna-
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skólafræðslu og ekki öörazt iðnpróf
né réttindi
gfeln.
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15. septernber s.l. var hardinn
fundur í verkamannaféIa$nu Þfu â selfossi. Korn stefnandi
á fund þenna. Afn-enti
hann þá formanni félagsins skrifrega
beiöni um inntöku í fé-

lagið. Formaöur féragsins bar innlcikubeiðnina
ekki upp át
fundinum og fékk steinandi ekki
aö taka þátt í fundarstörfum. viku síðar höfðaöi hann már
steirrr"irîr"är dómkrdfur sínar á því, aö samku**tþetta.
z. gr. raga w. g0/rg3g eigi
hann sem verkamaöur kröfu til
þessäö fá inngöngu Í verka_
mannafélagiö Þór og hafi
þuð såri ¡"áu.gt uiO ,rulrrãa uga-

grein meö því aö neita honum um
féragsréttindi.
f greinargerð sinni ¡ygøi stefndi îitnuLröfu sína
át, því,
að verkamannaférasið Þór sé aðeins
stoinað til hagsb óta fyrir
þá menn' sem stundi armenna verkamannavinnü,
og sé þvi af
þeim sökum aðeins skyrt aö veita þ;i*;önnum inngöngu,
er
vinni í þeirri starfsgrein. Þetta gãri stãinanai
ekki, þar sem
hann stundi aöra vinnu. Eigi hann
Ltti rétt til inngt ngu
í félagiö, os sé engin heimild fyrirþvi
hendi til
honum félagsréttindi, Þá mótrnælti stefndi þess að dæma
því sérs takrega,
að stefnanda yrð,u dæmd féragsréttindi
frá og með 15. sept,

s.l.
Samkvæmt 2" gr. samþykkta verkamannafélagsins
Þórs er
tilgangur félagsins sá ,,að efla og styðja
aCI hag og menningu
albÍöunnar á' því svæði, sem r¿raeio
yfir,
meö því
aö ákveða kaupgjald og vinnutímã,";;;
"*" åg,,aöaöalega
vinna að framgangi

allra þeirra má,La, er veröa mega iil autinna
réttinda,
menningar og bættra kjara fyrir arþ"Íou
landsins.., f B. gr.
seglr' að um inngöngu í féragiö geti rãtt
,,sérhver sjómaöur,
verkamaður og verkako na , ur nã",,
.n"-r'n" er furrra !6 á"ra
aö aldri og fær tit arlrar argengrar
erfiðisvinnu.
arsvesar eru virt þessi ákvæöi samþykktanna Þegar ann;;;i;resar
litiö tit atvinnu srefnanda, sem að framr;
;; sdrålî."uo*
að telja, aö hann eigi heima í hópi
þess tånos, sem samkvæmt
framangreindum ákvæðum ru*þytokta
verkamannaféragsins
Þórs â, rétt til inngöngu í fétagiö. sy":u"-äffiä;ia

rcIagsins um aö veita stefnanda fétags"ãttir,¿i
er því andstæð
ákvæðum l. mársr . z. gr. raga nr. g0/!g3g
og er stefnda sam_
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kvæmt þessu skylt að veita stefnanda full og óskoruö félagsréttindi, en ekki standa efni til þess, að honum veröi dæmd þau
irá og meö 15. sept. s.l.
Eftir þessum úrslitum þykir rétt, aö stefndi ereiöi stefnanda málskostnaö, er þykir hæfilega ákveðinn kr. 300.00.
Dómsorö:
Stefnda, verkamannafélaginu Þ6r â" Selfossi, er skylt
aö veita stefnanda, Ólafi Friðrikssyni, full og óskert fé-

lagsréttindi.
Islands f. h. venkamannaféStefndi, Alþyöusamband ïslands
lagsins Þórs, greiöi stefnanda kr. 300.00 í rnálskostnaö
innan 15 daga frá birtingu dóms þessa að viðlagöri að-

för að lögum.
Sératkvæði Raguars óhfssonar.

Sannaö er f målinu, aö meðan stefnandi starfar sem fastur starfsmaöur á bifreiöaverkstæði og f verzlun hefur hann ekki fjárhagslega
hagsmuni af þvi að vera félagsmaður Í verkamannafélaginu Þór, þar
eð samningar um kaup og kjör bifreiöa-viögeröarmanna og starfsmanna
við verzlanir falla ekki innan starfssviös þess. Ber þvÍ að sfkna stefnda.
Rétt þykir aö stefnandi greiöi stefnda málskostnaö, kr. 300.00.
Dómsorö mitt veröur þvÍ svo:
Stefndi, Alþiöusamband fslands f. h. verkamannafélagsins Þórs,
á aö vera sfkn af kröfum stefnanda, Ólafs Friörikssonar, Í máli
þessu.

Stefnandi greiöi stefnda kr. 300.00 f málskostnaö innan 15 daga
frá birtingu dóms þessa aö viölagöri aöför,aö lögum.

