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lands, vegna Sambamds matreiðslu- og fk-ámreiðslumanná
f. h. Félágs matreiðslumanna, í máli þesstí.
Málskostnaáur fellur

Miðviliudaginn 20. júijí 1973.
NW-6/1973
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Vinnuveitendásáhíbahd Islands f . h.
Meistaiafélags járniðnaðármanna vegna
Vefeihiðju Jehs Aíttásonar)h/f
(Hafsteinri 'BáldvinSson hrl.)
:
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u
>í Alþýðus^itíbandi Islands f . h .
Félags járniðnaðarmanna
\
Sigurgeirsson hrl.).
;
Dómarar:
; ..
.
Hókon Guðmundsson, Gunnlaugur E. Briem, Einar Arnalds,
Einar B. Guðmundsson og Hognar ólofsson.

Stéttarfélagi heimilt að banna félagsmöhnúrfi símim
j
að vinna með utanfélagsmanni.
Dómur.
Mál þetta er höfðað fyrir Félagsdómi með stefnu, dags. 9.
f . m.9 af Viiinuveitendasambandi Islands f . h. Méiátarafélags
járniðnaðarmanna vegna Vélsmiðju Jens Aniasonar h/f gego
AlþýðusaiAandi Islands f. -h. Félags járniíftiaðannanna.
Stefnandi gerir þessar dómkröfur í málinu:
1. að dæmt verði, að verkfall, sem hófst í Vélsmiðju Jens
Árnasonar h/f 2v maí og enn stendur yfír, sé ólögmætt,
2. að stefnda verði dæmt að greiða sekf vegna þessa ólögmæta verkfalls,
3. að dæmt verði, að stefndi beri bótaábyrgð á tjóni, sem
hlýzt af ihinu ólögmæta verMalli og
4. að stefnda verði dæmt að greiða steínairda málskostnað
f
áð skaðlausu ef tir mati dómsirts; J ;
* •--,
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Stéfndi krefst sýknú af öllum kröfum stefnarida og málsar úr héndi haris eftirtnáti dóihsiíisj
;
Málavextir eru iþessir:
!» =/
Undanfarið eða náqiar tiltekið frá því í júnímánuði 1971
hefoar-járniðnáðarsveinniim Jens G. Friðriksson^starfáð hjá
Vélsmiðju Jeiis Árnasönar h/f. Er Jens hluthafi i nefndu
l ll2.gr. .kjarasaíniaings milli Félags .játaiðnaðarmanna og
Meistarafélags járniðnaðarmanna; ^>im^lsaðíljar eiga báðir
aðild að þelm samnmgí, er svo um'saníiðr a^ atvinnurekendur sk-uli grfeiðá ,\% -af útborguðu kaupiisveinaíí.sjúkrasjóð Félags járniðnaðarmanna og énn fi^mur:Q.25% af sama
kaupi í orlofssjóð stéttarfélagsins.

1 bréfi, er stefndi skrifar yelsrniðjunpiið., apríl sl., vísar
hann/til þess? að Jiann^ feafi jof tsinnis ,éskaðf 'þess við, Jens
Friðriksson, að hann gerðist félagsmaður pg;greiddi félags-

gjpld til stefnda, en hann hafi hafnað (þvi. Þá vísar stefndi í
bréfi þessu og til þess, að yélsmiðjan feafi einnig hafnað því
að greiða sjúkrasjóðs- og orlofsgjald til stefnda vegpa Jens
sarnkvænit 12. gr. kjarasamníngsiqs. Er í foréfi 'þessu visað
tií 'þejss, að .stefndi Ijafi ítrekað og nú síðast 5. aprll þ. á.
reynt að ná samkomulagí viðTvélsmiðjuna unj framangreindar greiðslur, en hún hafnað öllum tilmælum stefnda í þá átt.
Samkvæmt þessu segist stefndi <því tilneyddur í samrfemi
við 12. gr. félagslaga sinna að láta þá félagsirienn sína, sem
starfáð hafi með Jens Friðrikssyíii, „hætta storfum hjá fyrirtæki yðar".
I 12. gr. félagsláganna, seirí vísað er til, segir svo:
„An ^amþykkis félagsíns er félagsmönnum áheimilt að
vinna með utanfélagsmÖnnum áð járniðnaði".
Ðréfi sínu lýkur stéfridi á þéssá leíð:
„Vegná þess sem áð framán ér rakið tilkynnist yður hér
með, að félagsmönríum í Félagi járniðnaðaÍTnanna er óheimilt að starfa hjá Vélsm. Jens Árnasönái^ h/f frá pg með 30.
apríl, 'hafi ekki áður tekizt ;sáinkomulag uin félagégjatóagreiðslur ffá Jens G. Friðrikssyni og sjúktasjóðsgjald og

orloftgjalds greiðslur vegna hans tíl Félágs ; járniðnaðarmánna".
8
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Vélsmiðja Jens Aríia&QíW hjí sinnti ekki iþessari kröfu
stefnda og ritaði stéfndi vélsmiðjunni fþviinsest hjnn18« apríi
sl. svohljóðandi bréf:
. ; ;: íf /
„A fundi trúnaðarmannaráðs Félags járniðnaðarmanna i
gær, 17. apríl, vár gerð gfein fyrir bréfi fra-Félagi járniðnaðarmanna til fyrirtækis yðar, dags. 9. aprál sl.
Trúnaðarmannaráð félags vors samþykkti ákvörðun stjórhar félagsins, sem tilkynnt var ýður í bréfi dags. 9..apríl 1973
°g byggð er á 12. gr. laga Félags járniðnaðarmanha.
Vér tilkynnum þvá Vélsm. Jens Árnasonar -vinhustöðvún
félagsmanna vorra frá 30/apríl n. ík., hafi ekki áður tekizt
samkomulág úm það ágreiningsefni, sém fram kemur Ibréfi
voru frá 9. apríl sl.
Þetta tiíkýíiníst
Vðílr
hér méð". - :
'
•/
*/
Þessu svaraði Vinnuveiteri<lasambands Islands með svohljóðandi bréfi, dags. 27. apríl: '
„Öss hefir fyrir mílli^ongú Meistarafelags jálrniðnaðarmanna borizt héiðraé bréf yðar til VelsmiÖjii Jéós Árnasonar h;f., Suðavogi 14, Réykjávík, dags. 18. 4. é.l., þár sem
þér tilkýnnið fyrirtækiriU vinrliistöðVuii frá og'méð 30. áfþríl
n. k., hafi ekki áSur fékizt sáiiikoiiiUlá^ íim þáS ágréfriihgkefni, er fram kemur í "bréfi yðar til sama aðila, dags. 9.
ápríí;s.l." :
" i l ! r ' ' : ' i : : ; ':' :
' .
l'f,
"
•
- -- f • '''' ' '• '-. '} •}•' • - ' - • •' '
. : .. .' • ; " " / '
Þar sem bau átriði, eí ber tilöreínið í -bréfi yoar frá 9.
april, eru ekkí bess ^eðlís, að öera meöi verkfall í beim tilgangi að knýja þau fram,'síbr. II. kafla 1. nr. 80 frá 11. júrií
1938, mótmælum vér téðu yerkfalli, ef til framkvæmda kemur, sem algerléga pÍöglegu og áskiljvmi umbj. vorum rétt til
skaðabóta vegna alls þess tjóns, sem af því kann að leiða".
Samkomulag náðist.fk^i.riiilji málsaðilja um framajígrant
deiluatrið^ Hæ):tu félagsmwn stefijda yinnu hjá yéÍsmiðju
Jens Arnaspnar h^í;2>;>ína!í &l. og-9- s ?; m. ^Qfða^i stefnandi
mál þetta, eins og áð^jj.eir ralcið. ;I <
..; ,
00jnkröfur ^t^fnanda í máli þessu eru byggðar A þeiiri
gnmdvelli, að J^íiS G. Frjðriksspn báfi vegna eignar,aðildar
siixnar að VpHmiðjvi Jjens^Arnasonar ekki talið rétt;að g^?^t
félagsmaður í Félagi járniðnaðarmanna og hafi haiap þyí
M.
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neitað að greiða félagsgjöld til þess. tíáfi vélsmiðjan af þessari
ástæðu efcki getað orðið við ósk stefnda uin að dragá félagsgjöld til ,FéIags járniðnaðarxnanna af kaupi hans eða að
greiða gjöld <haiis vegna til sjúkrasjpðs og orlpfssjóðs félagsins, og þar sein svona stóð á» íhafi sér heldur ekki verið skylt
samkvæmt 12.1, gr. kjarasamiiings aðilja; að greiða nefnd
gjöld, iþar sem greiðslu^kylda samkvæmt nefndu ákvæði sé
bundin þ^ skilyrði, að sveinn sé félagsbundinn í Félagi járniðnaðarmaiina.
En hvernig sem litið sé áþetta ágreiningsefni, hafi stefnda
verið óheimilt vegna á^væða 17. gr. laga;tir. 80/1^38 aðhefja
verkfall til þess að knýja fram sinn skilning á málinu. Milli
aðilja sé gildur kjarasamningur. Eigi Félagsdómur þvi úrsíkurðarvald um iþann ágreining, sem hér sé um að tefla, og
verkfall af þeim sökum ólögmaett og refsivert. Þá telur stefnandi, að stefndi háfi með ólögmsetu verkfalli fellt á sig bótaskyldu á öllq því tjói>i, sem af þvi hljótist og vísar í því efni

til 8. gr. laga nr. ,80/1938. Hins vegar sé ekki í máli þessu
unnt að gera kröfu til ákveðinnar bótafjár'hseðar, þar sem
\fcrkfallið; standi^nn og ekki verði séð, 'hvert tjón verði af
völdum .þess fyrr en því lýkur,
Sýknukrafa stefnda er studd iþeim rökum, að samkvæmt
gildandi;kjarasamningij skuli félagsmenn-stefnda sitja fyrir
allri ýinnu,: sem heyíir undir iðngreinar járni^naðar. Jafn-

franití sévum það^samið, að viönuveitandi skuli lialda eftir af
kaiupi hvers íelagsbundins,svmns því vifcugjaldi, sem hverjum féJagsmanni^beri;að,greiða til Félag&íjárniðnaðariaaanna.
Þá sé svo kveðið á í 12. g^. kjarasamnirigsins^ að atvinnurekandi greiði tiltekinn hundraðsíhluta af útbojrguðu katipi
sveina í ^júkrat og drlofssjóði svemafélagsins. Uni þessi atriði
hafi á midanförHum áruni sk;apazt fastar yaiajar á ; þá lundí
að yinnuveit^ndur greiði félagsgjöld og nefnd sjóðsgjöld
Vegna^íarfsmanpa sinna, án tillits íili;þe^s, íivort þeiniliafí
öðlazt full félag^réttiíidi :í stéttaaffélagi þyí, sem Jalut á að
máli.-Hafi aldr^i koiíiið til nökkurs-ágreinings út af þessuiíi
atriðum njilli viönuveiteöda og .Félags járniðnaðáiTnanna
f yrr en jaú, að járniðnaðarsveinninn Jens ^iinnar Friðrikssoíi,
sem lokið hafi prpfi í vélyiíkjun árið 1971 Qg-fráþeirn!iáma
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unnið hjá stefnanda, hkíi ekki feiigizt til þess að gánga í
Félag járniðnaðarmanna og stefnandi, Vélsmiðja Jens Arhasonar ti/f, ékki heldur fengizt til að gréiða framángréind
gjöld haiis Vegna til félagsins. Þessi afstaða stefnánda séandstæð beinum ákvæðum gildarádi kjarasamninga og áratuga
venju og skipti íþað engu máli í -þessu sambandi, þótt Jens
Gunnar sé hluthafi í vél&miðjuiinij því um hann gildi þráti
fyrir þaS somu reglur og áðra siarfsmenn þar. Hann^njóti
góðs af kaup- og kjarasamningum stefnda, og sé!það reynclar
ekki óalgengt, einkum í byggingavinnu, að sveinar séu hluthafar í býggingafélögum, og hafi enginn af þeírri ástæðu
gert tílraiiía til að fcoma sér undán greiðslu samningsbundinna gjalda.
Þar sem vélsmiðjan hafi nú ökki viljað fylgja viðteknuni
reglum um greiðslu þessara gjalda, en stefndi ekki átt þess
kost að fá Jens Gunnar dæmdah inn í Félag jániiðnaðarmanna, hafi stefncli ékki átt annars úrkosta, þegar fél'agsmenn stefnda neituðu að vinna- með utanfélagsmanni, eii að
beita álivöeðum 12. gr. félagslaga sinna. Hafi ákvörðuii um
það verið tekin á trúnaðarráðsmannafundi í félaginu 17.
apríl sl. og tilkynnt stefnandá ^ með ráflegum fyrirvara. Sé
'þetta í alla staði lögleg ákvöfðun, og ekki um verkfall að
ræða, þótt ákvörðunin hafi véri^ gerð með íþeim hætti sem
um verkfallM)oðanir gildi. Það hafi verið gert umfrain skyldu,
þvi félagsmönnum stefnda hafi, éins og á stóð, verið heiiniH
að ganga fyrir\^afalaust út af vinnustað stefnaiada. Telur
stefndi, að .þessar málöástæður hans leiði til þess, að sýkna
beri liann algerlega af öllum kröíUm stefnanda.
Agreining^laust er í máli þessu, að stefndi háfi ofisinnis
eftir að Jens Gunnar öðlaðist sveinsréttindi í járniðnaði og
(hóf störf í þeirri iðngrein í júnámánuði 1971 1 vélsmiðju
stefnanda, óskað 'þess, að hann gerðist félagsmaður í Félagi
járniðnaðarmanna. Ekki er'heldur ágreiningur um það, að
vélsmiðjan 'fha-fi jafnan neitað að greiða framangifeind gjöld
til Félágs járniðnaðarmanna. Því héfur ekki verið haldið
franij að Jens Gunnar skorti almenn skilyrði til iþeSs að vera

félagsmaðUr í Félagi járniðnáðarmantia, og eigi verður talið,
að hlutafjáreign hans í Vélsmiðju Jens Arnásönar h/f sé á
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nokkurn hátt þvi til hindriinar, að hann hafi full félagsréttindi í nefndu stéttarfélagi.
Þegar litið er til þessara staðreynda, yerður að telja, að

Félagi járniðnaðarmanna
hafi >''verið" ' héiihilt
að beita þeim
- '" * i' * ' '• . ' i í
' ~~ •' ' •
/
•
ákvæðum 12. gr. félagssíirnþykkta sinna, áð félagsmenn ,þess
ynnu ekki í vélsmiðju sfefnanda að járniðnáði með utanfélagsmanninum Jens Gunnari Friðrikssyni. Og þar sem sú ákvörðun stefnda var tekin með lögmætum hætti og tilkyxmt Vélsmiðju Jens Arnasonar h/f með fyrirvara, sem ekki verður,
eins og á stóð, talinn of stuttur, þykir stefndi eigi hafa með
%efndri sairiþykkt og framkyæmd hennar gerzt brotlegur við
ákvæði laga nr. 80/1038, og ber samkvæmt því að sýkna hann
af öllum kröfum stefnanda í máli þessu.
10
Eftir þessum málsúrslitum þykir rétt, að stefnandi greiði
stefnda málskostnað, serri þýkir hæfilega ákveðinn kr. 15.000.
:

Ð ó m s o ' r ð:
Stefndi, Alþýðusan^atid Islands f. h. Félags járniðnaðarmanna, á að vera sýkn iaf kröfum stefnanda, Vinnuveitendasambands Islands f. h. Meistarafélags járniðnaðarmanna vegna Vélsiniðju Jens Arnasonar h/f, í máli
fþessu.
Stefnandi greiði stefnda kr. 15.000 í málskostnað innaii
15 daga frá birtingu défns þessa að telja að viðlagðri aðför að lögum.

