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vegsmauna f. h, Otvegsmannafélags Reykjavíkur, á máli
þe&su.

Málökostnaður fellur niður.

Þriðjudaginn 30. desember 1969.

Nr. 6/1969. Alþýðusamband Islands regna Málm- og
skipasmíðasambands Islands f. h. Félags
járniðnaöarmanna i Reykjavík

(Egili Sigurgeirsson hrl.)
gegn

Vinnuveitendasambandi {alands ve^ná
Meistarafélags járaiðnaðarmanna f. h.
Stálvíkur h. f.9 Garðahreppi

(Björgviu Sigurðsson hdl.)-

Dónaarar:
Hdkon GnðmundíSQn, Qtuinlaugur E. Bríem, Einar Arnolds,
Einar Ð. Guðmundason og Ragaor ókrfsson.

Yerkbann dæmt lögmætt. SýknaS af bótakröfu.

Dómur.
Mál 'þetta er höfðað fyrir Félagsdémi af Al^Susambandi

Islands vegna Málm- og ^kipasmiðasambands Islands f. h.
Félags járniðnaðarmanna i Reykjavik gegn Vinnuveitenda-
sambandi Islands vegna Meistarafélags járniðnaðarmanna
f. h. Stálvíkur h/f, Garðahreppi, með stefnu, dags. 12. mai
þ. á.

Dóinkröfur stefnanda eru þær:
að verfebann, sem stef ndi tllkynnti 2. maí s.L, verði dfeemt

óJögmætt,
að stefndi verði dæmdur í hæfilega sekl fyrír brot á lög-

um nr. 80/1938,



i
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að dæmt verði, að Stálvík h/f-sé ökylt að greiða l>eim
félagsmönnum Félags járniðnaðarmanna í Reykjavík, sem
unnu 'hjá hlutafélaginu þegar verkbannið var lagt á, fullt
kaup meðan verkbannið stóð yfir.

Loks krefst stefnandi málskostnaðar úr hendi stefnda.
Stefndi krefst sýknu af öllum kröfum stefnanda og máls-

kostnaðar úr hendi hans eftir mati dómsins.
Málavextir eru þessir:
Á fundi í Meistarafélagi járniðnaðarmaima ihinn 9. apríl

J>. á. var svohljóðandi ályktun samþykkt:
„I tilefni fyrirhugaðs verkfalls Iðju, félags verksmiðju-

fólks hjá Isaga h.f., er stjórn Meistarafélags járniðnaðar-
manna hér með heimilað að boöa til verkbanns í samvinnu
við stjórn Vinnuveitendasambands Islands, ef þörf krefur".

Var ályktun þessi send Vinnuveitendasambandi Islands
sem stefnuyfirlýsing sama dag og þess óskat5, að stjórn þess
tæki sem fyrst afstöSu til hugsanlegs verkbanns. Daginn
eftir, hinn 10. apríl, samþykkti stjórn sambandsins svofellda
tillögu með 34 af 38 mögulegum atkvæðum:

„Stjórnarfundur Vinnuveitendasambands Islands, haldinn
10. apríl 1969 að Garðastræti 41, Reykjavik, samþykkir að
fyrirskipa verksviptingu hjá öllum félagsmönnum í Meist-
arafélagi járniðnaðarmanna og felur fundurinn fram-
kvæmdastjórn sambandsins að ákveða hvenær verks\dpt-
ingin komi til framkvæmda. Vefksvipting iþessi skal taka
íil allra félagsmanna í Félagi járniðnaðarmanna í Reykjavik
og Hafnarfirði og aðstoðarmanna í vélsmiSjum, sem starfa
bjá félagsmönnum í Meistarafélagi járniðnaðarmanna".

Hinn 16. april s.l. sendi Yinnuveitendasamband Islands
Félagi járniðnaðarmanna svohljóSandi tilkynningu um verk-
bann:

„Samkvæmt áður fengnu umboði, ákvað framkvæmda-
stjórn sainbands vors á fundi sínum í gær, að foeiSni Meist-
árafélags járíiiðnaðarmanna, að boða verkbann á alla fé-
lagsmenn yðar, er starfa hjá félagsmönnum i Meistarafélagi
j árniðnaðarmanna.

Verkbann þetta kemur til framkvæmda á miðnætti að-
faranótt 24. þ. m., takist ekki samningar fyrir þann tima".
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Sama dag var sáttasemjara rikisins send tilkynning um
verkbannið.

Verkbannið kom til framkvæmda 24. apríl s.L, eins og
boðað hafði verið.

Um samskipti Félags járniðnaðarmanna og Stálvíknr h/f
er <það fram komið, að hinn 2. apríl s.l. tilkynnti járniðnaðar-
mannafélagið Stálvík 'h/f vinnustöðvun hjá nefndu hlutafé-
Íagi dagana 10. og 11. april, ef ekki hefði fyrir þann tíma
tekizt samkomulag um verðlagsuppbót á laun og 16. apríi
ö.l. íboðaði sama stéttarfélag vinnustöðvun hjá Stálvík h/f
frá og með 25. april til og með 30. apríl með sama skilorði
ög áður greinir. Komu Íbáðar þessar vinnustöðvanir til
framkvæmda, en samkvæmt málflutningi aðilja voru iþá
eigi í gildi neinir kjarasamningar milli hlutafélagsins og
Félags járniðnaðarmanna í Reykjavík,

Hinn 2. maí s.l. gerðist Stálvík Mf félagi í Meistarafélagi
Járniðnaðarmanna, sem er aðili í Vinnuveitendasambandi
Islands. Sama dag tilkynnti sambandið Félagi járniðnaðar-
manna inngöngu StáMkur h/f, og skýrði jafnframt frá þvi,
áð framangreint verkbann tæki frá og með 3. maí til þeirra
félagsmanna í Félagi járniðnaðarmanna, sem störfuðu hjá
Stálvík ih/f.

Félag jániiðnaðarmanna mótmsöltí þá þegar, að verk-
bannið gæti náð til þeirra félagsmanna sinna, er störfuðu
hjá Stálviik h/f, þar sem verkbannið hefði eigi verið boðað
með lögmætum fyrirvara. Mundu járniðnaðarmenn þvi mæta
til vinnu 'hjá falutafélaginu, og var krafizt launa þeim til
handa meðan hið ólögmæta ástand varaði.

Stefnandi byggir málssókn sína á þvi, að hið almenna
verkbann, er hófst 24. apríl s.l. af hálfu Meistarafélags járn-
iðnaðarmanna, hafi í reynd verið samúðarvinnustöðvun til
stuðnings þeim atvinnurekendum, sem verkfall Iðju bitnaði
á, en þeir hafi eigi verið félagsmenn í neifndu meistarafélagi.
Stálvík h/f hafi hins vegar hvorki verið félagsaðili i meist-
arafélaginu, þegar ákvöröun um verkbannið var tekin né
heldur þegar það kom til framkvæmda. Af þessu leiði, aö
taka 'hefði þurft sérstaka ákvörðun um verktoann af hálfu
Stálvíkur h/f. Þetta hafi ekki verið gert og auk þess hafi
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verkbannið, að því er blutafélagið varðar, eigi verið tilkyönt
með þeim fyrirvara, sem 16. gr. laga nr. 80/1938 kveði á
um. Telur stefnandi, að innganga StáMkur h/f í mefatáfa-
félagið geti eigi að lögum leitt til þess, að áSur boðað verk-
bann taki jafnskjótt og fyrirvaralaust til hlutafélagsins, Iþar
sem þaS hafi eigi gerzt félagsaðili fyrr en verkbannið var
komið til framkvæmda. Beri þvi að dæma nefftt verkbann
af 'hálfu Stálvíkur 'h/f ólögmætt og gera hlutafélaginu að
greiða sekt fyrir brot á lögum nr. 80/1938. Jafnframt télur
stefnandi, að fella eigi á Stálvík fa/f skyldu til þess að greiöa
starfslaun til þeirra félagsmanna játniðnaðarmánnafélags-
ins, er störfuðu hjá hlutafélaginu, meðan hið ólögmæta verík-
bann stóð yfir.

Sýknukrafa sltefnda er studd þeim rökurá, að þar sem
gætt hafi verið allra formsatriða við boSun og framkvæind
verkbanns Meistarafélags járniðnaðarmanna, hafi það tékið
til Stálvikur h/f jafnfikjótt ög félagið gdtk i Meiátarafélag
járniðnaðarmanna. Heldur ihann þvi fratn, að ekki sé natíð-
synlegt að iboða 'vinnustöðvun sérstaklega fyrir hívern vinnu-
stað og skipti ^kki máli, 'þótt Stálvik h/f "vserí eigi félagö-
aðili í Méistaraf élagi járniðnaðarrnanna, -þegar ák-vörðun tíöl
hið almenna verld>ann var tekin og ekki heldur áðut €ÉÖ það
hófst. Löglega 'boðuð vinnuátöðvun taki sjálfkrafa til allra
þeirra, sem séu félagsaöiljar þeirra samtaka, er til vínmi-
ðtððvUítár boði, h'Vort sem virinuveitendur eða verklýðgfélög
eigi 'þar hlut að máli, og skipti þá eigi heldur máli, hvort
vinnustöðvunin sé gerð til þess að knýja -fram kröfur 'þeirrái
er að henni standá, eða eingöngu í samúðaTskyni.

Eigi er fram komið í máli þessu, að kjarasamningar eða
aðrar sklil&indingar af hálfu Stáhdkur h/f hafi btíndiS
hendur hlutafélagsins um það að beita verfcbanni gegn fé-
lagsmönnum í Félagi járniönaðatmanna i R«ykjavik. Tók
verkbann Meistarafélags járniSnaSarmanna því til Stálvíkur
h/f, án sérstakrar ákvörðtínar éða boðunar uin það, slrax
^r ihltitafélagið hafl$i gerzt réttur aðili að samtökura meist-
arafélagsins^ en réttmæti aðildar StálArikUr h/f að nefndum
ððmtökum melstara i járniðnaði hefur ekki veriS véfengt,

Samk-væmt þessu ber aS taka sýknukröfu stefnda ttl
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gí-eina, én eftlr atvikufti þykíf rétt, áð málskostnaðtíf falli
fciður,

DómsorS:
Stefndi, Vinnuveitendasamband tslands vegna Meist-

arafélags járniðnaÖarmanna f. h. Stálvíkur h/f, GarSa-
hreppi, á að vera sýkn af kröfum stefnanda, lAlþýðusam-
bands Islands vegna Málm- og skipasmíðasainbands Is-
lands f. h. Félags járniðnaðarmanna í Keykjavík, í máli
þessu.

MálskostnaSur feílur niður.

Þriðjtidágiiin 13. oktðbér 1970.
Nr. 2/1970. Vinnuveitendasamband Islands f. h^

Vinnuveitendafélags Vestfjarða vegna
Vélsmiðjunnar Þórs h/f

(Barði Friðriksson hrl.)
gegn

Alþýðusambandi Islands f. h. Félags
járniðnaðarmanna á ísafirði

(Egill Sigurgeirsson hrl.).

Guðmunáasom Gunölírogwr E< Briem, Eiaor RrwAdt,
Einar B. GuSmundsson og Hagnor ÓUdsson.

b
Akvæði kjarasamnings um kaffitímá skýtS,

Dómur*
Mál 'þetta er hdfSáð fyrif Félagsdómi ifíeð steffíu,

22. júirf iþ. á,, af Vinhuveiténdasambandi Islands f. h*
veitendaf élags Vestfjaröa vegna Vélsmiðjunnar Þórs h/f
Alþýöuðambandí Islánds f* h. Félags jáDröiSttáðaiœsíi

1 Isafiröi.
Bómkrðfui* stefnanda étu þésáar:
1. Að daemt veröi, aS álcvstóíð: ^Þó &ktila káffíttaiar


