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Ménudaginn 26. feforúar 1973.

Nr. 5/1972. AJþýðusamband Islands vegna Iðju, félags
verksmiðjufólks í Reykjavík

(Gunnar Sæmundsson hdl.)
gegn

Vinnuveitendasambandi Islands vegna
Félags íslenzkra iðnrekenda f. h.
Kexverksmiðjunnar Esju h/f

(Björgvin Sigurðsson 'hrl.).

' - ! -Dómarar;
Hdkon . tíuðmuaduen, Gunnlougur E» ^ri*m, Eiacrr Arncddi,
Eúaqr B. GuðmundMon og Bcpgnor ólcdsson.

Uppsögn sjötugs trúnaðarmanns taiin lögmæt.

Dómur.
Mál þetta er höfðað hér fyrir déimi með stefnu, dags. 23.

október f. á., af Alt>ýðusairibandi Islands vegna Iðju, félags
verksmiðjuifóliks í Reykjayak gegn Vinnuveitendasamþandi
Islands vegna Félags ísl^zikra iðnrekenda f. h. Kexvericsmiðj-
unnar Esju h/f. Dómkröfur stefnanda eru þessar:

1. að uppsögn stefnda, Kexyeitemiðjuniiar Esju h/f, dags.
31. ágúst 1972, á starfi Theodóru Guðlaugsdóttur, verði dæmd
brot á 11. gr. lága nr. 80/1938 og;ólpgm?et af þeim,sökum.

2. að stefnda verði dæmd réfsing samkvæmt 11. gr.
nefndra laga, sbr. 70. gr. sömu laga,

Þá krefst ste'fnandi mál^k'ostnaííar úr hepdi stefnda eftir
mati démsins. r ;

Stefndi krefistf sýknu af kröfum stöfnanda og málskostn-
aðar úr hendi haas eftir mati dómsins. r

Málavextir eru ,þ©ssir: -\-. ; { r/ ; - , . - •
Með bréfi, dags, 29, apríl 1970, tilikyniiti Iðja, félág verií-

smiðjufóilfes í Rey^Javík, 'að félagið hefði tilnefnt þær TheOr
dóru Guðlaugsdóttur og Rósu Þorleifsdóttur sem trúnaðát-
menn Iðju/á vinausíað Kexverksmiðjunnar Esju?h/f og var
Mntaféiagiiiu hoðið val inilli Vþeirría sairikygeinfc, 9. gr4 laga
tír. 80/1̂ 38. JaMramt var t^kíð fram í neíEndu bpéfi, að hefði
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tilkynning um val lílutafélagsms eikki boriztifyrir 9. mai 1970,
yrði litið svo á, að Theod^ GuðlaugsdQt|ir værLsamjþykíkt
sení trúhá^á'rmaður. Mcff svár b^íst frá hlutafélagimi og
gerðist Theodóra ̂ ^trúhíaaÍTOaur Mags s^iis/Með bréfi, dags.
31. ágúst 1972, var henrii sagt úpp starfl frá og með 1. nóv.
sl. oe hætti hún störfum frá sama tíma. Stefnandi segir, að0 ••,T' r:'i"/ :-•'•.'• t-i* \ '-•••--•' * i 'íí ' í-rf -.^nií; *•;• *' - ; - ; u ' /
eigi hafi veri^ tijgijeindar neinar uppsagnai^stæður, en þegar
kannað var, hverjár Jíær vœru, lia'Jfi sú sikyring verið géfiii
af hélfu hlutafélagsins, aá þaS'yæri vegna aldurs Theodóru.
Þessa ástæðu taldi Iðja ekki giláa og mótmælti uppsögn þessa
trúnaðarmanns félagsins með bréfi, dags. 2^. sept. f. á. Bar
Iðja ín. a. fram þau rxife fyrir mótmælum sínum, að enn störf-
uðu hjá hlutafélagíhu stárísníénfi, sem væru eldri en Theo-
dóra. Hún he'fði verið á 71. aldursári, fædd 29. des 1899, þegar
hún var tilnefnd tmnáðarmaðúr. Hérai Hluta'fMagÍHU þá vérið
í lófa lagið að völja Rósu Þorfeifsdóttur til trúnaðarmanns-
starfans, ef það hefði talið aldíii^ ̂ Theodóru standa því í vegi,
að hún gegndi trúnáðai^iannSstörtfumj Reynsian háíi híns
végar orðið .sú, að lUiecwióta, sem sé ágætur starf smaður, haf i
léýst trúnaðaiihannsstörf sán af héndi mfeð nri&ílli kdstgæfni.
Éinkínn ha'fi hún fylgzt ver méð þvl^ að*framfýlgt væri ákvæð-
um heilbrigðissamþytkktafinnáf. Mnni^endúrteknar atshuga-
semdir hennaí og óskir uiíi úrba&tur í ^þéiin efnum svo og
á^ai4 aðf innslur haf a átt þátt í þvá, að henni vá^ -sa^fc upþ.
Télur stéfnöndi, að ákvör^uti félagsins um héitiarksaldiir sé
fyrirsláttur einn og koirii ^það to. a. í Ijös af þvi, að enn starfi
í veriksmiðju hlutafélagsins a. m. k. þrír starfsmerai, sem séu
komnir yfir sjötugt. Brjóti það ogi'bág við grunnreglur 11.
gr. laga nr. 80/1988, að trúnaðarmanni sé fyrstum sagt upp
starfi, þótt hánn sé eldri en 70 ára, m.éðan aðrir eldri eða
jáfngamlir starfsmenn háldi stör'fíum slnuni. i Heldur stefn-
andi því fram, að þessar ástæður allar leiSi til þeirrar niður-
sttSðu, að^ táka béri fcr<5fúr haiis tiíl greiná og dæma uppsögn
Theodóru Guíflaúgsdóttúr'biiöt á'll. gr. laga nr. 80/1938 og
ólögmæta. ^ ^ > '

Stefndi styðuf sýknukiröfu sána þtím rökoim, að í fábrúar-
naánuði 1972hafi stjórn Mutaf élágsins ák^eSið, að
íriark Maífslkvenna skytdi vet&á M^nark 16 ára tíg^
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70 ára aldur. -Hafi framkvæmdastjóra jafnframt verið falið
að látá þétta köfha sem fyrst tiE frámíkvæmda. Þessi ákvötðun
sé í samræini við'þær almennu r^ghir, sém gildi um hámarks-
aldur starfsmanna rlkisins og Keyfcjavákuflborgaiv og einnig
sé það orðin f©st regla hjá ýmsuín stóram fyrirfiækjum, að
hámanksaldur starfsmanna sé miðaður við 70 ára aldur. Eng-
ar lagareglur banni einkMyrirtækjtim að setja slik aldurs-
talcmorfk og kj arasamningar vinnuveitenda og istéttarfélaga
geymi eigi'-nein ákvæði um aldursmöiík launþegai Uppsögn
ThefG»dóru;Giiðíaiigsdóttur hafi samfevæmit þessu aðeMs verið
framkvæmd'á a'liri'ennri og lögmætíi Teglu, sem hlutafélagið
hafi sett um hámariksaldur starf&fólks sins. Hafi því ;ekki í
þessu samibandi skipt máli, hvort Tlifeodóra var trúnaðarmað-
ur félags síns eða ekki. Þá mótmæílir stefndi því og eindregið,
að Theodóru hafi verið sagt upp vegna trúnaðarmannsstarfa
hennar. Geti 1. mgr. 11. gr. laga nr. 80/1968 því eigi komið
hér til álita, og þá tíkki heldur 2. málsgr. sömu greinar, þar
sem hér hafi efkki verið um fækkun starfsfólks að ræða, auk
þess sem starfsikonur þær eldri en 70 ára, sem enn starfi hjá
Mutafólaginu, vinni ekki fullan vinnudag.

Samkvæmt ákvséðtim laga íir. 38/1954 ^kulu starfsmenn
ríkisins láta af átörfum, ^egar; þ^ir hafa p4ð sjötugsaldri og
sama máli gegnir ttm ýmsa starfsmenn bæjar- og sveitarfé-
laga, sbr. lög nr. 27/1935. Mun það r\ú vera almenn regla að
starfsmenn opin/berra a^JljaMti af starfi þegar þeir eru orðnir
70 ára. ;

Þá hafa ýmsir vinnuveitendur nú á síðari árum tekið upp
'þá almennu reglu, að starfsmenii þeirra láti af störfum, er
þeirhafa riáð s|otugsaldri. Ef eigi ffairi kipmið, að lagareglur,
venja né kjarasamningar skjóti loku fyrir lögmæti slákra
ákvarðana um hámarksaldur starfsmanna. Verða trúnaðar-
ríiéhn stéttarfélaga jafnt sem áðrír aií hlíta þessúm aldurs-
möríkum.

Með síklrskotun til þessara staðreynda verður að telja, að
nefnd ákvörðún stjémar ^KexVerícfsmiðjbrinar Esju h/í^iim
aldutómörk starfííkvenna þar, háfi? verið lögffiæí; og tók hún
jafnt til trúnáðaí-matasins Theodló^u Giiðlaúgsdóttur sem
ahnara starfskvénna. Og þar semMöödóru var sagt úpp irieð
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lögmætum fyrirvara og eigi hefur verið sannað, að;uppsögnin
brjóti í bága við fyrirmæli 11. gr. laga nr. 80/1938, ber að
meta hana gi'lda. Samkvæmt þessarí niðurstöðu verður stéfndi
sýknaður af kröfum stefnanda.

Eftir atviikum þykir rétt, að méliskostnaður falli niður.

D ö m s o r ð :
Stefndi, Vinniuveitendasamiband Islands vegna Félags

áslenzkra iðnrekenda f. h. Kexverftsmiðjunnar Esju h/f,
slkal vera sýikn af kröffum stéfnanda, Alþýðusambands Is-
lands viegna Iðju, félags verksmiðjufóliks í Reykjavík, í
máli þessu.

Máflskostnaður feliur niðiií.

Þriðjudaginn 3. apríl 1973.

Nr. 6/1972. Félag menntaskólakennara
(SigurðUr Gizurarson hrl.)

gegn
Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs

(Þorsteinn Geirsson hrl.).

Dðmatar: ; ,
; ; , Guðmundur Jónsson borgardðmorí, Emil Agúatuon borgordóm-

ori, Ragnar Jðussoo, hrl., Bjorni Sigurðséon prestur og Egill
1 Sigucgeirsson hrl. " '

Erévísun. Ekki gætt ákvæða 2. mgr. 45. gr. laga nr: 80/1938.

/ Dómur. : ..i'.
Mál þetta faefur E^gfRienntaskólakennara höfðað á hendur

fjóimálaráðherra.f. h. ríkissjóðsÆeð stefnu, útgefinni hinn
8, nóven^er l®72.;I-stefáú,eru þessar dÓBakröfur gerðar:

1. Að Félag TnenntastoWakennafa sé? réttur viðseinjandi


