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Mánudaginn 16. júní 1975.

(

Nr. 6/1975. Vinnuvciténdasamband IsfeihfeVegná
H/f Eimskipafélags Islands, jokla h/f,
Hafskips h/f óg ijöns Franklíhs, skipaútgerðar
(ÍBaldur Öúðlaúgsspn carid. jur.)
gegn

Farmanna- og fiskimannasambandi Islands
vegna Vélstjór^félags Islands
(ftnnur l^ffi Ötefánsson
:

:
!
Dómarar :
:
•
{
Guðmundur Jónsson, Sigurður Líndal, Bjarni K. Bjarnason, Arni
Guðjóhsson og Hafsteinn Báldvinsson.

Dæml um lögmæti samúðarverkfalls. Sératkvæði.
Dómur.
Mál þetta, sem tekið var til dóms 12. þ. tn., er höfðað fyrir
Fédagsdóníi með stefnu útgefinni 28. maí 1975, og ,var mólið
þingfest 30. s. m.
Stefnandi málsins er Vinnuyeitendasamband Islands vegna
H/f Eimskiþafélags Islands, Jökla h/f, Hafskips h/f og Jóns
Franklins, skipaútgerðar.
Stef ndi er Farmanna- og f iskimannasamband Islands yegna
Vélstjórafélags Islands.
I stefnu hefur stefnandi gert þessar dáinkröf ur:
„Að samúðarverkfall vélstjóra á farskipum, sem ákveðið
var af stjórn og trúnaðarmannaráði Vólstjórafélags Islands
á fundi 4. maí s.l. og kom til framkvæmda 14. sama mánaðar,
samkvæmt áður tiikynntri verkfallssboðun, dags. 7. maí s.l.,
verði dæmd ólögmæt aðgerð, sem fari í bága við ll^ikafla
laga um stéttarfélög óg vinnudeilur nr. 80/1938. i
Að Farmanna- og fiökimannasamiband Islands vegna Vélstjórafélags Islands beri skaðaibótaábyrgð gagnvart stefnanda
á öllu því tjóni, sem greind vinnustöðvun hefur haft eða
kann að hafa í för með sér.

Að Farmanna- og fisíkimannasamband Islands vegna Vélstjórafélags Islands verði dæmt til að greiða stefnamla málskostnað að skaðlausu að mati dómsins". ,
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Er málið.-var tekið fyrir 3. þ. m., var af hálfu siefnanda
fallið frá kröfu um yiðurkenningu á skaðafootaáibyrgð stefnda,
en stefnanda var jafnframt ásíkilinn réttur til að hafa slíka
kröfu uppi í sérstöku máli síðar.
I greinargerð stefnda eru þær dómkröfur gerðar áðallega,
að málinu verði vísað frá Félagsdómi, en ti/1 vara, að stefndi
verði sýknaður af öllum kröfum stefnanda. Þá er krafizt
má'tekostnaðar úr hendi stefnanda samkvæmt gjaldskrá Logmannafélags islands.
Að undangengnum munnlegiun málflutningi, sem fram fór
4. þ. m., var 5. þ. m. kveðinn upp úrs>kurður, ,þar sem hrundið
var frávísunarkröfu stefnda. Hefur því verið lýst yfir af
hálfu stefnda, að úrs^kurðurinn verði ekki kærður.
Máiavextir eru þeir, að 24. apríl sl; hófu vélstjórar á togurum, »em eru 500 rúmlestir að stærð og stærri, verkfall, en
áður hafði komið til framkvæmda verkfall undirmanna á
þessum skipum. A fundi „stjórnar og trúnaðarmannaráðs"
Vélstjórafélags Islands, sem haldinn var 4. maí sl. og níu
nafngreindir menn sátu, þar af tveir vélstjórar af togurum
500 rúmlestir eða stærri, var sam'þykkt svahljóðandi tillaga:
„Fundur stjórnar og trúnaðarmannaráðs, haldinn að Bárugötu 11 sunnudaginn 4. maí 1975, samþykkir að boða til samúðarverkfalls á kaupskipum til stuðnings vélstjórum á togurum í deilu þeirra". Um samþykkt tillögunnar segir svo í
fundargerð: „Samþyk'kt með öllum greiddum atkvæðum".
Með bréfi, dags. 7. maí sl., tilkynnti Vélstjórafélag Islands
Viniruveitendasambandi Islands, að samúðarverkíall samkvæmt áðurgreindri fundarsannþykkt kæmi „til framkvæmda
á miðnætti miðvikudaginn 14. maí 1975, faafi samningar ekki
tekist fyrir þann táma". Samningar tokust ekki, og hafa skip
sóknaraðilja stöðvazt vegna samúðarverkfallsins, þegar þau
bafa komið til hafnar. Höfðaði stefnandi slðan mál þetta, eins
og áður er rakið. Á fundi stjórnar og trúnaðarmannáráðs 9.
juni 1975 var samþykkt að aflýsa samúðarverkfallínu.
Krafa stefnanda er í fyrsta lagi reist á þeirri málsástæðu,
sem fyrst var hreyft við munnlegan flutning málsins, að í
íillögu þeirri, sem stjórn og irúnaðaimannaráð^ Vélstjórafélags Islands samlþykkti, sé ekki tekið fram, hvaða dag sam13
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úðarverkfalið eigi að hefjast, svo sem lög félagsms mæli
fyrir um(:I>yít=hafiístjórn og trúnaðarmannaráð ekki tekið^
þá ákvörðuh; að láta samúðarverkfallið 4iefjast 14. maí og
sé hún af þeim sökum ólögmæt. Krafa stefnanda er í öðru
lagi stúdd þeim rökum, aðt jsamúðarverkföll séu eðli málsins
samkvæmt verkfáll eins stéttarfélags til styrktar og stuðnings
öðru. Þess vegna geti hópur, þar sem að talsverðu leyti séu
fulltrúar þfeirra vélstjóra, sem þegar eru í verkfalli, ekki
ákveðið samúðarverkfall með sjálfum sér. Sé liiið^á Vélstjórafélagið sem -eina heild, sé Ijóst, áð með samúðarverkfalli sé
verið að reyna:að knýja framijreytingar á kjörum eða samningum félagsiiis sjálfs, en slíkar aðgerðir brjóti gegn viðurkenndri friða^skyldu á ^mningstíma og séu því ólögmætar.
Ef á hinn bóginn sé talið, að \^ólstjórafélag Islands sé skiþað
undir*hópum, sem geti boðað verkfall hver með öðrum, þá
liljóti ískilyrði fyrir lögmæti sliikrar verkfallsboðunar að vera
það, að sá hópur, seta gerir samúðarverkfall, ákveði það úl
af fyrir sig, og þar greiði :ékki atkvæði menn, sem þegar séu
í verkfalli eða sén í hvorugum hópnumy eins og gerzt hafi í
tilviki þvi, sem hér er fjallað um. Þá eru kröfur stefnanda í
þriðja lagi byggðar á því, að í lögum um stéttarféiög og

vinnudeilur sé hvergi vikið béint að samúðarverkföllum^
nema í 3. tl. 17. gr. Við mótun reglna um samúðarVerkfölI
verði að hafa ihliðsjón af þeim grundvallarreglumv sem ráða
megi af II. ^kafla laganna. Samúðarverkföll séu að þvi leyti
ölík öðrum verkfölltim, áð þau miði að því að stuðla að framgangi krafna annars aðila en þess, sem standi að samúðarverkfalli. Af ;þessiim sökum verði að setja þær skorður við
béitingu samúðarverkfalla^ að þau beinist' að aðila, sem; á
eÍBhverníhátt sé í beinum tengslum--við þann vinuiíveitáiida,
seni stendurd kjaradeilu, þannig að Mklegt sé, að' samúðarverkfallið hafi áshrif til lausnar deilunhi ^en séú ella^ólögmætj
Verði að^sikýra áfcvæði 14. gr/lága nr. 80/ 1938 á þennanliátt^
en af því leiði, að \ samúðarverkföll. wrði að beinast gegri
þeim^ seín getiíhaff átóif á framgaHg kjaradeilunnar. Forsendatþms að svo:megi verða sé sú, áð&eintsamband sé milli
verkfallsþólaj én ekkiísésMkt;Tsamband milli Félagsi^lenzkra
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facskipaútg'erða þeirra, sem séu
sóknaraðiljar máls 'þessa,, jað Mku.ir séu til, að sainúðarverikfallið hafi áihrif á gang kjaradeilu vélstjóra á togurqm, AUt

hljóti þ^ð, . sem h^r ;hefiir verið rakið, að leiðta lil þess, að
samúðarverkf all Vélstjpraf^Iags Islands sé qlögmætt gagnvart spknara^iljuin. ;
/
;
.._
a
Af hálfu stefnda er ,því haldið:f,caiti, að fric$ rsky]da, sem
kjarasamningar J^ggi sai^ningsaðiljum á he^ð^ap, ;v^i-ði stu^dum aðí víkja, m. a.;J[yrir íéttinum til samiúðaryerkfalla, sbr.
3.;tí. 17. gr. laga ^.^/1^38. Af <MNðalagi 14. g^laga^nr. 80/
1938,
sem sé meginheimU^^aganiía um verkfallsrétt, virði^t
lióst, að réttur til verkfalla sé aðeins takmaíkaður af ákvæðum settr^a lágá', eri þau'afcvaeííí sé eirikum áð finiia í 15.» 16.
og 17. gr. laga nr, 80/138. Áf áða'sínefndri lágagrein megi
ráða^áð sárnitðarverkföll séu óheimil, ef''tilgangur þeirra sé
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að kiiýja íra^i breýtingar á gilijandi kja^ásamningi milli að-

ilja, en að öðru leytí virðist réttúr til sainúðarverjífalla ótakmarkaðlír.
Þá
lög. og
'• - •
' ' .•ér
i • ' j ibyí
. * * . haídið
- , •• , '• , r , f rarrí,
. - , - . .að
. / . sett
.- -••'.'
. áðrar
* . - ' réttar,
heimildir takriiarki ekki .rétt til sámúðarverkfalls á þeim
grundvelli, áð vérkalýðsfélagi sé öhéimilt að boða samúðarverkfall „með sjálfu sér". Er því haldið fraíh, að ekki sé nema

eðlilegt, að vélstjórar á kaupskipum vilji sýna stuðning sinn
við vélstjóra á fögurum níeð þvl áð boðá tíl samúðarverk-

falls. Þá er því'mótmælt af liálfu st'efridá, að það sé skilyrði
lögmæts samúðarverkfállM, áð^eint saifá)and sé milli verkfallsþölá i>sairniðarverkfalli og aSálverkfálli, enda eigi það
hvorki stoð í Iðgum rir; '80/1938 né Öðrum réttarheimildúm.
Með slíkri reglii væri heimild til Samuðarverkfálls gerð sem
!
næst að ^ngiá.
/»
;
Löks er iþví haMið frami að ákvörðunin tam að höfða samúðarverkfall liafi^verið'tdkin af stjóto og trúnaðarmaniiaráði
félagsiés wieð lögmætum! íhættf og háfi ákvörðunin um þáð,
hvénær samúðá^ve^kfallið is'kyldi hefjast, ^verið tekin 1 samræmi við þær vérijitrí s0m tíðkast hafi innan félagsins í;samíSkiptum við viniluveiteiidur.
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greinir, verður að telja, að sóknaraðiljar hafi lögvarða hagsmuni af því að fá efnisdóm í máli þessu, eins og það liggur
;
J
hú fyrir.
I lögum um stéttarfélög og vinnudeilut nr. 80/1938 eru
engin ákvæði um samúðarverkföll, ef frá er skilinn 3. tL 17.
gr, Samúðarverkföll hafa þó tíðkast hér á landi um langan
aldur, og taldi Félagsdómiir þáu heimil í dómi, sem upp var
kveðinn 14. fébrúar 1941 (Dómar Féiágsdóms 1,130) og jafnframt að reglur II: kafla laganna um framkvæmd vinnustöðvana (Um verkföll og verkbönn) setti kð ná til þeirra. Hefur
þetta síðan verið regla í felenzkurir^rétti.
Samúðarverkfalí telst vinnustöSvun eins aðila til stuðnings kröfum annars, sem á í verkfalli, Ekki verður það talið
skilyrði, að eitt stéttarfélag styðji annað, heldur hitt, að
samúðarverkfallinu• j sé
á samnings. •. ökki ætlað
" að 'hafa áhrif
.
bundna skipan mála milli þ^ss aðila, sein að verkfallinu
stendur og hins, sem það verður að þola. Er sú almei>na fríðarskylda, sem hvilir á aðiljum gildandi kjárasamnings, háð
þeim takmörkvinum, sem leiSir af heimild stéttarfélaga til að
boða samúðarverkfall.
Um það er eMti ágreiningur, að innan Vélstjórafélags lslands séu vélstjórar í ýmsum starfsgreinum. Semur félagið
meðal annars sérstaiklega fyrir vélstjóra á togurum og sérstaklega fyrir vélátjóra á kauip^Jíipuin.
Samningar milli vélstjórafélagsins og þeirra útgerðarfélaga, sem eru só'knaraðiljar þessa máls, ranii að visii út 1.
júní sl. Hins vegar hefur því ekki verið haldið fram í þessu
máli, að tilgangur samúðarverkfallsins sé sá, að knýja fram
breytingar á honum, enda hefur ökki annað veriðl leitt í Ijós
en vélstjórar kaupskipanna starfi samkvæmt ákvæðum hans,
eftir að samúðarverkfalli þeirra yar aflýst 9. þ. in. Togaravélstjórar hafa ihins vegar sagt upp samningum við útgerðarmenn og verið í verkfalli síðan 24. apríl 1975.
Hér hefur því einn samningsbundinn starfshópur gert samúðarverkfall til stuðnings öðrum, sem ekkí er bundinn samn-

ingi og á í verkfalli. Verður það að'teljast heimilt samkvæmt
framansögðu og skiptir ekki máli, þótt báðir starfshóparnir
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séu innan eins og sama stéttarfélags, enda taki réltiraðiljar
iniian félagsins ákvarðaaix og hegði sér að öðruleyti í samræmi við lög þess og með hliðsjón af IL kafla laga um
stéttarfélög og vinnudeilur.
Eins og fyrr segir, yar því fyrsít hreyf t við munnlegan flutning málsins, að samþykkt stjórnar og trunaðarmannaráðs frá
4. maí 1975 um boðun samúðarverkfalls værí áfátt að því
leyti, að þar væri ekkert kveðið á um, hvenær verkfallið
skyldi hefjast.
Uin hlutverk trúnaðarmannaráðs við töku sllikra ákvarðana segir í 2. líi^r. %2L gr. laga VélÖtjórafélagis Islands:
„Trúnaðarmannaráð félagsins hefur vald til þess að taka
ákvarðanir um, hvenær hefja skuli vinnustöðVanir og hvenær þeim skuli aiPlétt".
/
Til skýringar á því, hvernig sMkar ákvarðanir eru teknar
í framkvæmd, hafa iþeir Ingólfur Sig. Jngólfssoii,| fprmaður
Vél$tjóraféjiags Isla^ds, Guðlaugur Gíslason, stjórnaiTOaður
StýrimannaMags 'lslands, ^GfUðrnuijdur Jensson, formaður
Féiags í-sl. loftskeytamanna, og Ingólfi^i; Stefáass.on,, fr^pikyæmdastjóri stefpda, tekið fram í yfirlýsingu, sem lögð
Ijefur verið fram í Félagsdómi, að algengt sé viðboðun vinnustöðyunar, að formanni og/eða samninganefnd sé'falið að
tíinasetja ^yetfkfallsboðun með hliðsjó^ af aðstaeðum í samniiigaviðræðum. Hafi verið litið svo á, a& samninganefndir,
sem standi að YÍðræðpin, séu bezt færarjum að meta sam'kamulagslíkuiván verkfalla og aðrar, aðstæður, Sé.af þeim
ástæðum oft og tí&im órauií^aíft, að trúnaðarmannaráð
ákv€ði dagsetningm enda þótt nauðsynlegi sé að afla heimildar til yeríkfáMsbpðunar anna^ hvort með samþykkt þess
og stjórnar eðfa allshejrjaratkyaeð^grei.ðslu.
,1 þinghaWi 9. júni var þvl lý^t yfir af hálfu stefn^nda, að
því sé;út af fyrir sig iekki mótmeelt, að sú venja hafrtíðkazt
í einhverjum mæli, að samning^efndiun ha,íi verið falin
endanleg ákvörðun nm það; 'hvenser verkföll, sem stjórn og
trúnaðarmannaráð $téttarfélaga hafi ákveðið, skylrfu koma
tiLframkvæmda. Það^hljóti þó að vera skilyrjSi fyrir sjíkri
frairíkvæmd, a.ð fundur stjórnar^og trúnaðarmannaráðs hafi

með'foœilegutíi hðetti falið áamninganiefnd éða stjórn ákvörðuftarvaM UTÍI 'þettá atrtðí, eíí fekM sJái&H gögmam Jttftisius, að
:
það hafí Vérið gert.
)^ - H í ! f- jm :o í..--,
Sá háttur á boðun verkfalla, sátfh'ér eY'lýst; virðist 'dkki
í fullu samræmi ;VÍð 2. mgrí. <22; gr. félagslágajma, fiegar Mns
vegar;á það 5erditíði?a^>bér var urt^ aííí i^ð^aðgeíð til i*íUÖnings
vélstjóruni á toguruin, seiíLþegár?Möm í ^e^kfeUi^ fekiri ínega
skýra samþykktina þannig^ áð samúðarviiiaustQðyunin i hafi
átt að koma til framkvæmda í eðlilegu franjiajtdi af sainbykktinni. Var ákvör?Stunin um §amúðaryerkfallið; tilkypnt
stefnanda ine^ bréfi 7..p.aí'-JðT^, P§ few tjLÍfr^ív^sep1^. 7
sqlaAringuni $íðar, eða fr^ miðnæ.ttj aðTaranott 15. rnai.
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ÍVJeS hlíðsjón af þéssún^" n^álaTOXtum \ferpíír 'elcki 'tyiá,' að
á fundársani!þýkktinni sé svo verulegiir ágalli^ áð hátih^válidi
J>Ví einn út af fyrir sig, að samúðaryerkfáíl páð,^séih'néi*^fer

fjalíað ufn, tetjist'ólogmaílí:? -: | : t ' ! "* : :
'' •' -u^" ;-:
"I 't' líð 15. gr. lágá rir/'8Öyí038 biii Méttátíélðg og' Viríhudeiíur ér trúiiáðármatííiáráiSi5 b'féttartél'ágs heirúiláÖ5 &ð ákféðá
vifinustöðvun, ef tóg "þess ;f&k föi sli'kt' Vslld;' endá háíi viníiustóðwnin VeWð saiií|iýMct a. ín. k. mneð % hlúturri 'gréidckíi
atkyæÖa á lögmætíiin trúííaSarttldnhaMðsfiiíidi. Samkvæmt
22. gr{ lagá VélstjÖfafélágsl&artóá ^^iia^ðarmámiaráð stíiþ^að 15 niönniim!, étjjpíia "íðagáíiís, «H í Tíeriiii' eru níu tnéíiíi, ög
sek iriönníim^ séhi kostór 'eríi serstálUfegá á áðálfíiMi.^á^fevæmt sömu ;^reiíí laga féla^síns hefui^ ; trunaMriViaíiriáráð
vaM til að Itakánátvarðaii}r?íiiín,3"hvéh3feig hefiá skuK viiiii'ff.,',,;
\ .
-•'
'- / '
- • •f
• ', *
'
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= '•l
stöðvánir og hvensér þeiííí ^skulí ailétt, ög ei^ 'fuiidui^ trúnaðármánnaráðs Iðgmðetiííí-i ef ítíéfeilhltíti 'ráé&ins sækif fíind. Efu
:

Muta greiddra aticvséífá^ áf'Wgriiáéíiirn! trúháðaritiariíiaíáðáfundíj ^rérður sámlcvSeníit þésró '&$ telja,fá

ráðfWlátjórá:félags IslandÁ'^háfi -Vald til að bbða
un, beín nái 'M^'sérfiÝerá áðiljú- Métti féiagið hefur^görrkjafasámning við, atí lilíits til þe&4 hVak* 'þdr*^inénri'ístarfki ( sem
skipa tröhaðarínanná^áðiðJSáhia ieigifvið um'öáMnðöi^ifííiilstöðvun. Eirísrtig fyfí" ér^i^akið, sótfti^tlíb iirenn trúnáðárriiá!ánaráðsfíilidMn 4. :máá 1!975*Ö reictóu allir

sámuðarvinnustöðvun atkvæði. Hefur því sú ákvörðun verið
Mglega tekin.
•;•"»/, -\'-'-.--. -\ •-•• ' -'K' - ' : - . i ^,; ^;^ '.-•[
I 'lögiim " um stétfárfélög og viríriudeilur rir. &Ö/W38 -eru
^éíigiri ákvæði, sein 'fcVeða á um, að Íðgmæti sáíriúðárVer*kfalls
^é háð því; að bein te&gsl sé'tf liiilli þéss atvínriurekándá, sem
s&tóúðarvericfaill beini'st'gegn og-þess, seiri aðálvérkfáll béiriist
^gégíi, þaiiíiig áÖ-líkfegt sé^ áð samúðarverkföllíð hhfi^áhrif
•tilláttsiíar kjai^ádéilunni.
i ; i) í
i» i ^i^ ^; ;r ..;
Tft þfessa 'áíffa-efriis var'að ribfc&ru láyti tfekih aísfeök ;í
dóriíi, sém kveðinn var'tíjÍJpTFélá^dómi 17. júlí ÍÖ45 (D^mkr
T^áa^ödÓTns H, iS^l-^Var talísleitfí Ijosi á^feigiíatóaiti^aíid
væri inilíi ' f yrirtefeis þess, séni :átti í aðaílVeiJkfálIí og j>ess,
serti sáííhuÖáírVie^kfairbéindiát gegíí, éh einkáefgátidi þess át^i
^é HlUtabréfa hihis íýrriiéfitída. Sfe^ír í dóinmúnl^^Éftir því
sem málíð hoffir við hér fýrir dóhii ^érou'r að telja, að nægílegt samibarid 'se á milli V . . . (íþar sem aðalvferkfall stó^),
átíín er félági'f kaUpsýiSlumánnafélágíhú, qg H . . 1 (^ar sekn
sártilS^arverkf áll stóð) tíl þess slð úmræitt sámiiðarve^kf all
stefóánda (H) verði tali^ réttmætt".
' r í ' '' ''''
'

'

,

'"'

'

'

eru rök til a?í tíjlka þpssa afstöðu Pélagsdóms
að eignartengsl séu skilyrði fyrir réttmæti samúðarvgrkfa}Js,

heídur ;feli^t það eitt í hopum, að milli þess, sem aðalverkfallið beinist gegn og þess, sem verður að þpla samúðarverjkfaill, verði að vera eitthvert sarnlbaníi, en,,^JLgnartengsl einsiOg

|íau., sem leid^ hafi yerið í Ijós í^m^ioii^j^ali.^in úi ;af fyrir
sig nægt til að réttlæta samúðarverkfalliS í þy^ /tilyikL,ry.
I II. kafla 1-aga nr. 80/1938 hefur löggjafinn almennt viðurkennt verkfall og verkbönn sem löglega aðferð í skiptum aðilja vinnumarikaðariiis, sbr. 14 gr. og^ sQtt þar f áar i skorður,
sbivþó 15.T— 1,7. gr. Hwr'ki þar n£ an^ars s^taðiar. í íslenzkum
tlögum ^ru ák^ði, sem:;kveSaf á, um^ tengsl milli samúðar•verkfalls og ÆðalverWall$. 4
.J
i
u^ ;
;: :
Eins og þegar er tekið fram, ívár saínúðarverkfail á kaupskipum boðað með bréfi, dags.; 7. ihstí 1975, og kbifa það til
framkvæmda á miðnætti aðfaranótt 15. maí 1975. Ekki hefur

verið leitt í Ijós, bér fyrir dómi, að stefnandi málsins eða
umbjóðendur hans hafi hreyft neinum andmælum við verk
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fallinu á þeim forsendum, að það færi í bága við lög, þrátt
fyrir það að mjög miklir hagsmunir væru í húfi. Var hins
v^gar mál þetta höfðað með stefnu í máli þessu 28. mai 1975,
þegar samúðarverkfaJUið hafði staðið í um það bil tvær vikur,
en um þrjár viíkur liðnar fra því að það var boðað. Stefnandi hefur og hvorki haldið þvi fram jié lagt fram nein gögn,
sem bendi til þess, að þetta samúðarverWall brjóti í bága við
ríkjandi framkvæmd undanfarin ár eða áratugi. Verða þessi
viðbrögð hans og unKbjóðanda hans ekki túlkuð á annaji veg

en þann? að þeir hafi talið að naegileg tengsl væru ínilli
og þeirra, sem aðalverkfallið beinist gegn, til þess að
verkfallið'Sé réttmætt. Þegar á þetta er litið og svo hitt, að
í II. kafla laga nr. 80/1938 eru verkföll viðufke^nd án v^rulegra takmarkana, að enginn áskilnaðu?* er þar eða annars
staðar í ístenzkum lögum um tengsl aðilja aðalverkfalis og
samúðarverkfalls og loks að ekki hefur verið sýnt fram á,
að umdeilt samúðaryerjkfall sé í ósamræmi við rikjandi framkvæmd, verður niðurstaðan sú, að samúðarverlcfall vélstjóra
hjá umbjóðendum stefnanda jnáls þessa, sem hófst á miðnætti aðfaranótt 15. maí 1975 og lauk 9. júní s. á., fari ekki
í bága við II. kafla laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr.
80/1938.
Samkvæmt þéssu ber að sýkna stefnda af kröfum stefnanda í riiálí þessu.
Rétt þykir, að málskpstnáSur falli niður.
Dóminn kváðu upp: Guðmundur Jónsson, Sigurður Líndal
og Arni öuðjónssóri.
i
Dónisorð:
Stefndi, Fannanna- og fiskímannasaniband Islands
vegna Vélstjórafélags Islands, á að vera sýkn af kröfum
stefnanda, Vinnuveitendasantí)ands iMands vegná H/F
Eimskipafélags Islands, Jökla h/f, Hafskíps h/f og Jóm
Franklínfi, skipaútgerðar.
, :
Málskostnáður fellur niður.
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Sératkvæði
Bjarna Kristins Bjarnasonar og Hafsteins Baldvinssonar.
I.
Mál þetta, sem tekið var til dóms 12. þ. m., er höfðað fyrir
Félagsdómi með stéfnu útgefinni 28, mal 1975 bg var málið
þingfest 30. sama mánaðar.
Stefnandi málsins er Vinnuveitendasamfoand Islands vegna
H/f Eimskipafélags Islands, Jökla h/f, Hafskips h/f og Jóns
Frankhns, skipaútgerðar,
Stefndi er Farmanna- og fiskimannasaniiband Islands vegna
Vélstjórafélags tslaiids.
I stefnu hefur stefnandi gert þessar dónikröfur:
99A8 samúðarverkfall vélstjóra á farskipum, sem ákveðið
var af stjórn og trúnaðarmannaráði Vélstjórafélags Islands
á fundi 4. maí s.l. og kom til franfkvæmda 14. sama mánaðar,
saitíkvœmt áður tilkynntri verkfallsboðun, dags. 7. maí s.l.,
verði dæmd ólögmæt aðgerð, sem fari í Mga við II. kafla
laga um stéttarfólög og viiinudeiiur nr. 80/1938,
Að Farmauna- og fiákimanhasamband Islands vegna Vélstjórafélags Islands beri jSkaðabótaábyrgð gagnvart stéfnanda
á öllu þvi tjóni, sem greind vinnustqðvun hefur haít eða
kann að hafa í för með sér,
Að Farmaima- og fiskimannasanifeand felands vegna Vélstjórafélags Islands verði dæmt til að gréiða stéfnanda málskostnað að skaðlauéu að mati dómsins".
Er riiMið'var téklð fyrir 3. þ. m., var af hálfu stefnanda
fallíð frá kröfu um viðurkenningu á skaðabótaabyrgð stéfnda,
en stefhatida var jáfnframt ásklinn réttur til að hafa slíka
kröfu uppi í sérstöku máli síðar.
I greinargerð stefnda, sém dagsett er 3. júní 1975, voru
þær dóínkröfur ^gerðar aðallega, áð málinu yrði vísað frá
Félagsdómi, en til vara, að stefndi ýrði sýknaður af öilum
kröfum stefnanda. Þá var og kráfizt májskostnaðaf úr hendi
stefnahda.
!
: í
Félagsdómur kvað upp úrskurð um frávísunat^röfuna 5,
þ. m. með svofelldu úrskurðarorði:
„Krafa stefnda um frá^vísun málsins er ekki tekin lil greina.

Málskostnaður fellur
Munnlegiji; málflulninöur um efnishlið málsin^s liófs| 7.
, ' • « • • ' • : i • .-?;ÍRÉ
'" ' - ' •
s : M li'' '"'-- ' "• '** ~ >*\}\ » • • . ] ' - : . < '-. :'i
•• ' " ;;' :- ;
p. m.
Stefnandi gerði þá þær dóinkröfur, svo sem hann hafði
breytt'þeim 3.-þ.;m.f 'Ji •••" *••/!' !h -•.-, • AÍ.J-JÍ -,='" .-.r.'^:-HV'
* fStefndi héltfast við sýknú<kröfu istnaisVo og málskoStriaðarkröfu sína.
,.;•••'
-'.-'-.'^ • •'
:
; ^;
í • Sáttátilráuniriaf hálfii dóínsimdiafa ekki borið áraiigur.
:

,._

r>

_.í;;.

,

........,^

,

.

Málavextir eru þeír, að hinri 24. aprfl sl, hófú vélstjórar á
togurum, sern eru a? stærð 500 rújpléstír og stsem," yerlcíall.
Aður hafði komið tií framkvæínda yierkfall undirmanpá á
]>essuip ékipum. A' furiííi stjornar og trúnaðarmaimi'áðs Vélstjóraféíágs Islancís hinn 4. iriáí sj. vár sám'bytlct svofelld tllJí^'i^.. .-:-= ?fi
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Qdur sfjornar og trúnáðarmannaráðs, haldinn aíí fiárugötu 11 sunnpid^ginn 4. maí;1975, sam'þykklr aS bqða til samúðarverkfalls á'/kaupskipum til stu^nings vélstjorum á/tojgurum í deilu þeirfa".

,

;

„/

Með bréfi dagsetty 7. maí 1075 ritaði Ingólf ur Sí§. , Ingólf sson, formaður Vélstjórafélags Islands, f. h. féíagsiiis svofellt
bréf til Vinnuveitendasambands Eslands:
„Þarv3^Jn;saíixaipga,r,ha;fa enn^ekjci tekist á togurum 500
rúml. og stærri, hefur .stjppi Qg trúii^ðayipaniiaráð félagsins
ákveðið á fpndi sínuni suflnudagiim^./inpíí 1975 að þoðaj tií
sam vtðar^erkf ajl^ á /kaupskipaflqtaimp} og : ^emur það til

framkvætnda é iMÍjðp^tti^ap^iðjfi^dagipn i^r .-injaí^JL^S,, hafi
samningar ekki tekist fyrir þann'itípia".!^^ f .^
,. | f , > ., /,. r>J
Of ajígreint bréfí sendi Y^lstjórafélag Jslaiids samdsegiirs; til
Vinnuvéitendasambands Islaiids og sátta^emjarav^líisinsy
' Samninga5h tófeust ekki bg höf st samúðarverkf all Vélstjórá
;
á kaépskípum^á: iriiðnsetti aðfaranátt fiÉrimtUdagsiiis 15. maí
1975, og stóð verkfallið til 9. þ. m., en þá var það fellt náðúr
áirþé&s að samníngar tækjusfc' ^iðí'yélátjóm á-togiirum að
stærð 500 rumlestir og stærri.
* ^ t! ! ,n *u/ -v>i ; ;
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^Logmaður stéf nandá hef ur? á greihargerð rökstutt /kröf ur
i bö$iin ^ saiMðarverMalMns Var tekin á
fundi stjórnár'ogíírönáðarmannaráðs Véfotjóráfélagsins, þar
Hsétn sæti ! eigá f ulltrúar ólíkra stárfégreina ;vélstjóra. Sam~
úðarverkföll erii eðli málsiiis 'samkvæmt verMall eiws stéttari?éiags til 4tyrktar>'0g stnðnings öðrUi Þ&r af Mðtodi getur
í
•Kóplir,er saMaíi
settur af *fulltrúum
A
' i9«ia-íarð^taLav.erðti'levti.
•/
'
þeirra vé&ái jöra^ sem \þe^ar eru í * verkf alli, dkki ákveðið samúðarverkMl með s| álf um' sér.í Sé litið >á 'Véfetjóraf tía^ð .sem
eina heitó;^ er ^aúglj östr a^ með samúðaryerkfalli > er sverið að
arefyná'að! kriýja ffaih íbteytingu•! á kjörXiHi í^ða sámningum
féla^sfes sjálfs, émslikt brýtur þverti^egn viðurkenaadri friðarskyldu á samnfeigstima og ef því ólögmætt. E.f á hinti bógiiin yrðí talið, að ¥élst|órafélagið værrí éðli sínu sett saman
af iThdirhóf*um,isem gætu boðað samúðarverkföll hverímeð
öðrum, þá Mýtur skilyíði löghíætis slíkrar verkfallsboðunar
að^vera þaéí, að sá hópur sem gerdr sámúðarveriífall ákveði
slíkí út af fyrir £ig, en ekki með iatkvaéðum manna, sem
þegar eru í verkfalli eða livorugum undiríhóþnum tilheyra,
éins og ætlá má að gerzt ihafi í þessii tilf elli;. Þegar af þéssum
ástseðuni bet að taka kröf u ^iánbjóðenda minna! til gréiná, en
hér kemur^ fMía til. 1 H. káfla laganna um sféttar£élög!:Og
vifthudeiliir nr/'SÖ/löSl&ier márkaðuFísá rammi, éem aðiljjim

virinumarkaðarins er ætíað að stárfa éftir við fraiiik^æmd
ög Verkbánna. Þær réglur, sem ^þár eru;að.:finna,

Íngum osvarað/ m. a. er hvergi béinMnis vikið að samúðarvetkföllum, ef undan er skilinn 3. tlí 17. gr. Hlutverk Félagsdóms ér því að fýlla í tþarih raimna, sem Iðgin marka og móta
íéglurjþar gem lögin taka ekki áfstöðu, Við þá métun^e^ður
áð 'háfæ íiliðsjón áf fiéini grundvallárröglum,1 seim)yá§a má
af II. kafla íaganria. SamúðarverkíöH erll að þvi leytiuóllk
öðrum verkföllum, að þau miða að því að stuðla að framgangi krafna annars aðila en ^ess, sem að samúðarverkfalliiíu steiidúr. iAf jþeésumi'sScum v^ður að setja þær skprður
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við beitingu samúðarverkfaMs, að það sé þvi aðeins lögmætt,
að þaS beinist gegn aðilja, sem á eintivern hótt er í beinum
tengslum við þann vinnuveitanda, sem í kjafadeilu stendur,

þannig að líklegt sé að samúðarverkfallið hafi áhrif til lausnar deflunni. A þenrian hátt verður að skýra 14. gr. laganna
nr, 80/1938. Eftir orðalagi greinarinnar er vetkfall lögmætt,
ef tilgangur íþess er að vinna að framgangi krafna í vinnudeilum. Af þessu mátóða, áð samúðarverkföíl verða að beinast gegn þeim, sem áhrif geta haft á framgang vinnudeilunnar. Forsenda þ^s áð svo megi verða; er sú^ áðt)bfeint samband söé^milli Yerkfallsþóla. Félagsdóniur hefur áður lagt mat
á þau sjónarmið, sem hér eru rakin, sbr. dóm frá 17. júlí
1945 í mMi nr. 2/1945 og vlsast þar til. Ég vil taka það fram,
að í máli þessii er ekki það samband á milli verkfallsþola,
þ. e. Félags ísl. botnvörpuskipaeigenda og framangreindra
farskipaútgerða, að líkur séu til, að saímúðarverkfallið verki
til áhrifá á framgang kjaradeilu vélstjóra á togurum. Samúðarverkfall Vélstjórafélags Islands hlýtur því áð vera ólögmætt gagnvart umi>jóðendum mlnum, bæði skv. þeim sjónarmiðum, sem siðast voru rakin: t)g ekki sízt samkvæmt þ^im
rökuiíl, sem tOgreind eru undir lið 1".
Við ;hiim munnléga málfluthing var íþví einnig haldið fram
af !hálfu síefnarida, að samúðarverikfallið væri ólögmætt,
vegna þess að íninaðarmannaráð Vélstjórafélags Islands háfi
ekki á fundi sínum 4. maí 1$75 tekið ákvörðun um, hvenger
verkfatlið skyldi hefjast. Eigi sé heldur í Ijós leitt, að trúnaðarmannaráð félagsins hafi síðar tekið löglega ákvörðup
um uppíhafstíma samúðarverkfallsins. Hafi þvi engin lögleg
ákvörðun af hálfu trúnaðarmannaráðsins eðá á annan hátt
ökv. 15. gr. lagk nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur
verið tekin hvenær samúðarverkfall skyldi lagt á. Akvörðun
um það, hvenær verkfall skuli hef jast, sé svo mikilvægt atriði,
að eigi geti á JM leikið fafi, að sMk ákvörðun sé Idkin með
þeim hætti, sem ofangreind 15. gr. laganna segir til um.
" . - - . - - / • .

.

- .. .- IV. . .

Lögmaður stefnda helurví greinargerð^iaiii slult kröfu
slna um sýknu á þessa leið:
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„Varla er ágreiningur um það i íslenzkum rétti, að friðarskylda nm kjarasamninga er afstæð og verður stundum að
víkja, m. a. fyrir réttinum til samúðarverkfalla. Sá réttur á
sér traustar rsetur, sjá m. a. 17. gr;^ 3. il., L 80/1938.1 málinu
er deilt um takmörk þéssa réttar.'Meginhéimild um verkfallsrétt er að finna í 14. gr. 1. 8O/l$ð8. Þar segir m. av, að
verkfallsréttur sé heimill „með þeim skilyrðum og takmörkunum einum, sem sett eru í lögum"* Ljóst virðist af orðalaginu, að þarha er átt við lög í þrengri merkingu, þ. e. sett
lög. Ymis ákvæði laga nr. 80/1938 fjalla um takmarkanir og
skilyrði fyrir verkfallsrétíi, einkum 15., 16. og 17. gr. Af
síðastnefndu greininni er leidd sú regla, að samúðarverkföll
séu óíheimíl, ef'tilgaiigur þeirra er að knýja fram breytingar
á gildandi kjarasamningi mHli^ aðila. Sé horft hjá þessum
atriðum sýnist réttur til samúðarverkfal'Ia almennt ótakmarkaður. Virðist hér gilda sama uin íslenskan rétt og rétt
nágrannarlkja.

Skad nú vikið nánar að málsástæðum stefnanda.
l.) 5 Stefnandi telur verkalýðsfélagi óheimilt að boða samúðarverkfall „með sjálfu sér". Ekki á sú skoðun sér stoð í
settum lögum, né öðrum þekktum réttarfieimildum, nema ef
vera skyldi eðli-máls, og ekki verður verkfallsréttur takmarkaður á 'þeim grundvelli. Eðli málsins mælír auk þess mjög
gegn skoðun stefnanda. Hafi vélstjóri skv. eðli máls ástæðn
lil að vilja sýna t. d. járnsinið á verkfall^baráttu samúð sína
í ver^ki, hve mim rikari ástæðu tefur hann þá ekki til að sína
starfs- og félagsforóður Sínum sama stuðning. Skoðun stefnanda, ef fram næði að ganga, gæti einnig leitt af sér óiheppi'legar niðurstöður. Stefndi tók ekki sérstaklega fram í verkfalisboðun sinni hver vera ætti aðnjótandi samúðarinnar,
enda ekki lögskylt. Sé litið svo á, að stefndi bafi jafnframt
vélstjórum éinnig viljáð sýna samúð öðrum láunþegum, sem
standa að togaradeilu, yrði það þá ékki nauðsynleg afleiðing
af skoðun ^tefnanda, að verkfallið væri lögmætt gagnvart
hinum síðarnefndu njótendum samúðar, en ólögmætt gagnvart félagsbræðrum? SMk niðurstaða gæti naumast talíst
samkvæmt eðli málsins, né í samræmi við réttarvitund al-
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2.) iÞá teliir .stefnandi það skilyirði, lögmæts samúðarvetkfalls að „beint sairiband'* sé milli verkfallsþola i samúðarverfcfalli og aðalVerkfallLíHér gildir það sama og um fyrri
málsástæðuna. feessi skoðim á ékki frekar stoð í settum löguín né; öðrirín ékýrum í tét tarfaemMum; Staíðiæfingu stefoánda um, að Félagsdóínur geti ex acquonet bono fjölgað
takmörkunum á verkfallsréfti* er ríiótmælt með tilvísuii til
þess, sém áður er sagt. Ekki er Ijóst hvað stefaaadi á við með
„'beinu sambaBdi". Eru samtaka- og íélagssamibönd nsegileg ?
Eða hin atoehna samgtaða átvinnurekendaigegnilaunþegum
á vinnumafkaði?; Fyrír liggur, að þau útgerðaífélög kaúpskipa, sem að fþessu rrifdi standa, eru ásamt Félagi íslenskra
botnvörpuskipaeigepda í Vinnuveiteíidasanilbandi Islands.
Dtgerðir fcaupskipa hafa um iftargt sameigMé^ hagsmuni
irieð útgerðum togara gagnvart launamálum starfsfólks síns,
eiidaier iþað iðúlega í sömu^verkalýðsfélöguin. Einna helst
virðist mega skilja stefnanda svo, að eignarréttur að fyrirtækjum verkfiallsíþola í aðalvérkfalli og vérkfállsþola í samúðarverkfalli þtofi: að vera:-áisöíiiu hendi, svo að um lögipiætt
samlíðarverkfall geti verið að ræða. Með slíkri reglu væru
samúðarverkföll gerð ólögmæt nema í fátíðum nudantekningartilvikum. Svo afdrifarík regla verður ekki reist á þeim
ótrausta.grunni^sfem fhér ^er; lagður; Engar kröfur eru gerðar
í lögum um ívírkni vferkfallal Sé samúðarverfefall áhrifalaust,
er það höfuðverkuríverkfallsmanna. Hægt er að slofna til
samúðarveiMalla jafnt í.þéim tilgángi að sýna almenna samstöðu verkalýðsins sem að knýja fram ákveðríar kröfur í
þágu aniiarm launjþega,) áean falla undir hið hefðbundna
v^rkalýðshugtak. Þá er tálið heímilt að^stQfria iiliísamúðarverkfallá með verkfallsinönnum .erlendis, sem sýnir vel hve
í'jarri lagi kröfur um ,ibeint samband" eru. Megiiuhagsuu bak
samúðarvei?kföllum er siðf^rðilegs éðlis. Með því að færa
sömú fórriiriiQg áðalvéítkfallSBieiin vilja þeir, sem stpfiia til
samúðarvéí-kfalls, sýna stéttarlega'saxn&töðii og íyetita r«iðfepð^legan stuðning. Þessi sjónaitaið §ru ríkúr þáitur í þyí
máli, sein.hér enium fjállað*V>

':

^ ;

;

i .;

Við munniégaQ málflutnÍBg var þvá ímótniælt af hálfu
stefnda, að það geti skipt nokkru máli þó fundargerð trúnT
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aðarmarínaráðs vélstjórafélagsims frá 4. msá 1935 hafi ekki
að geyma ákvörðun um það, hvenær hið samþykkla samúðarverkf all' skyldi hefj&st;: Vam jafefrámt á* iþað bentí &ð'/£amúðarverkfallið hafi verið boðað í beinu framháldi af fundarsamþykktinni og aðalvertkfaillið;Jtafi:.Jtó enn; s^aðíð. :Bjeri því
að hafna þessari málsástæðu stefiíáMaV/., .!" / ' ' ú/.'/ •'
Til stuðnings máli sínu er af hálfu^stefhda m. a.ívitnað til
eftirgreindra dóma: Dómur Félagsdóms 14. febrúar 1941,
dómasafn I, bls. 130, dómur Félagsdómé 9. sept, 1944, dórtiasafn II, bls; 73, og dómur Félagsdóms 30. júní 1947,! dómasafn
II, bls. 184.
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Encla þótt samúðarverfcfallinu hafi nú verið aflétt, verður
að líta svo á, að stefnandi hafi lögvarða hágsniuni af þvíiað
fá efnisdóm í m'álinu, eins og þa^ liggur fyrir ará. *
Eigi er ágreiningur um það, aft samúðarverkf ö!l séu heimil
samkvæmt íslenzkum rétti.
i
1 lögum nr. 80/1938 um stéttarfélög. ág vinnudéilur ér hins
vegar hvergi berum orðum á samúðarverkföll mimizt. Af 3,
tölulið 17. gr. laganna má þó ráða, að slík, yerkföll séu iheimil.
Eitt af siMlyrðum fyrir iþví að gera= méga samúðárverkfáll
er, að þegar hafi verið stofnað til lögmæts aðalVerkf alls. Eigi
er um það deilt í málinu, að verkfall vélstjóra á fcögurum að
stærð 600 rúmlesíir og stærri, sém áður er getið, sé lögmæt
vinnustöðvun. ,:

?f

? . .'**: i

> ;

I 15. gr. laga nr. 80/1938 ierífjallað ,um á hvern hátt taka
skuli ákvörðun um vinnustöðvanir. Ætla verður, áð þetta
ákvæði laganna gildi einnig ura isamúðarverkföll. Lagagrein

þessi er svdhjjóðandi:
(u ] .
r ^
;]
„Þegar stéttarfélag eða félágatvinnurekendæætlar aðhefja
vinnustöðvun, þá er húní því aðeins ^heimil^að ákvörðuo um
hana hafi vérið tékirí: a) við almenná leýnilega átkvæða-

greiðslu, sem staðið hefur a. in. k. í 24 klst., enda hafi félagsstjór'hin^asglýst liægilega, hvar-&g hvenær atkyæða-

greiðslan um vinnustöðvunina^ékyldi ^feira fram, b) af samn-r
inganefnd eða félags^tjörn, sém:gefi§ hefur verið ^umboðUil
að taka ákvörðun um vinnustöðvunina með almennrí >atkvæðagreiðsiu^'sem farið hefuDfráín á sama Mtt og -greint
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er undir a lið, c) af trúnaðarmannaráði, ef lög viðkomandi
félags fela því slíkt vald, endá hafi vinnustöðvunin verið
samþykkt með a. ;m. k- % hlulum greiddra atkvæða á lögmætum trúnaðarmannaráðsfundi".
1 lögum Vélstjórafélágs islands, 22. gr., segir svo:
,,T!RCNADARíMíANKrrMlM> skal skipað stjórn félagsins og
6 mönnum að auki. Aðalfundur kýs árlega þessa sex menn
og jafnmarga til vara.
Trúnaðarmannaráð félagsins hefur vald til þess að taka
ákvarðanir um, hvenær hefja ^kuli vinnustöðvanir og hvenær þeim skuli aflétt.
Fundur trúnaðarmannaráðs er lögmætur, ef meirihluti
þess sækir f undinn.
';
Formaður kveður til funda trúnaðarmannaráðs með þeim
hætti sem hann telur íheppilegastan,
Akvarðanir um að hefja verkföll eða aflýsa þeim eru lögmætar og bindandi fyrir félagsmenn, ef þær hafa hlotið
minnst % hluta greiddra atkvæða á lögmætum trúnaðarmannaráðsf undi''.
Samkvæmt ofangreindu ákvæði félagslaga Vélstjórafélags
Islands, sbr.og c lið 15. gr. laga nr. 80/1938, 'hefur IrúnaðarmannaMð félagsins heimild og vald til þess að taka ákvarðanir iim, hvenær hefja skuli vinnustöðvanir.
Agreiningslaust er,^að trúnaðarmannaráðsfunduriön, sem
haldinn var 4. maí 1975, þar sem mættir voru 9 af 15 fulltrúum í trúnaðarmannaráði, hafi verið lögmætur.
1 fundargerð fundarins um atkvæðagreiðslu fúndarmanna
uín áðurgreinda fundarsamþykkt segir: „Samfþykkt með öllum greiddum atkvæðum". Fundargerðin ber því ekki með
sér, svo ótvlraett sé, hve rriargir fundarmanna tóku þátt í
atkvæðagreiðslunni, en til þess að hún næði fram að ganga
þurftu 7 af 9 fundarmanha að samiþykkja tillöguna með
atkvæði sínu.
.. s
r
Ingólfur Sig. Ingólfsson, Þórður Guðlaugsson, Þorsteinn
Arsælsson, Sigurjón G: Þórðarson og Guðni Sigurjónsson
hafa í vottorði, sem lagt var fram 7. þ.-m., gefið svofellda
yfirlýsingu:
„Við undirritaðir staðfestum að hafa greitt atkvæði með

209
tillögu um boðun samúðarverkfálls á kaupskípíim á furidi
stjórnar og trúnaðarmannaráðs Vélstjórafélags Islands 4. maí
1975. Jafnframt vottast að tillagan var sarriþykkt með atkvæðum allra fundarmanna".
Þegar of angreind yfirlýsing er virt svo og það, hvernig
fundargerðin er uppsétt, þykja eigi efni vera til að léggja
annan skilning í orðalag þetta en þann, að allir fuiHlarmenn
hafi greitt tillögunni atkvæði sitt.
Enginn vélstjóri af kaupskipum var á fundi trimaðarmannaráðs þegar ákvörðun var tekin um samúðarvcrkfallið,

en þeir 9 trúiiaðarmannaráðsfulltrúar, sem fundinn sátu, vpru
ýmist vélstjórar af togurum, sem þegar voru í verkfalli, eða
vélstjórar, sem starfa við ýmis störf í landi.
I yfirlýsingu, sem lögmaður stefnda lagði fram 9. þ, m.
og undirrituð er af formanni Vélstjórafélags Islands, Ingólfi
Sig. Ingólfssyni, Guðlaugi Gíslasyni, Guðmundi Jenssyni og
Ingólfi Stefánssyni, segir svo:
„Það er algengur háttur við boðun vinnustöðvunar, einkum
þegar um er að ræða verkföll einstakra starfáiópa, að formanni og/eða samninganefnd er falið að timasetja verkfallsboðun með hliðsjón af aðstæðum í samningaviðræðum. 1
þessu sambandi er vert að taka fram, að iðulega hafa samnmganefndir frestað afhendingu verkfallsboðuiiar um nokkra
daga, m. a. að beiðni atviimurekenda, og hefur verið litið svo
á, að samninganefndir, sem í viðræðum standa, væru að jafnaði bezt færar um að meta aðstæður og samkoniulagslíkur
án verkfallsaðgerða, og af þeim sökum of t og tíðum óraunlaæft að ákveðá dagsetningu, enda þótt nauðsyiilegt sé talið
að afla heimildar til verkfallsboðunar annað hvort með allsherjaratkvæðagreiðslu eða saníþytekt stjórnar og trúnaðarinannaráðs".
Þegar ofangreind yfirlýsing var lögð fram, fékk lögmaður
stefnaiida bókað m. a., „að ekki sé út af fyrir sig rirótmælt,
að sú venja hafi tlðkast í einhverjum mæH, að samninga-

nefndum hafi verið falið endanlega ákvörðun þess, hvenær
verfcföll, sem stjórn og trúiiaðarmannaráð stéttarfélags hafi
ákveðið, skyldi koma til framkvæmda. Hins vegar verði það
14
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að vera matdón^sins, hvört slík frámkvæmd sé lögmæt samkvæmt c lið 15. gr. laga nr. 80/1938. I öllu falli hljóti það þó
að vera lögmætisskilyrði fyrir slíkri framkvæmd, að fundur
stjórnar og trúnaðarmannaráðs hafi með formlegum hætti

falið samninganefnd eða stjórn ákvörðunarvald um það atriði,
en fundargerð á dskj. nr. 13 beri ekki með sér, að slíkt hafi
verið gert".
Lögmaður stefnda upplýsti þá, „að ákvörðuiiin um það,
hvenær samúðarverkfallið skyldi hefjast nákvæmlega, var

tekin ^af forinanni og samninganefnd í umfooði trúnaðarmannaráðs".
Logmaður stefnda lagði fram 11. þ. m. eftirfarandi yfirlýsingu, sem dagsett er 9. þ. m. og undirrituð er af formanni
Vélstjórafélags Islands og fleirum:
„A fundi stjórnar og trúnaðarmannaráðs félagsins, sem
halðinn var sunnudaginn C mai 1975, var sarrnþ. að fela for-

maíini og sairmiriganefnd félagsins boðiín og nánari tímasétningu samúðarverkfallsins á kaupskipúnum.
Er þetta samkvæmt fastri venju og 'hefiir ekki tíðkast að
bóka slíkt sérsta'klega".
Af þessari yfirlýsingu má ráða, áð trúnaðarmannaráð Vélstjórafélags Islands tók ekki ákvörðun um þáð, hVenær samúðarverkfallið skyldi hefjast.
Skýra verður c lið 15. gr. laga nr. 80/1938 þann veg, að
trúnaðarmannaráð verði í ákvörðun sinrii um böðun vei*k-

falls að tilgreiria, hveiíær vérkfall skuli héfja'st. Þetta var
ekki gert og vár því ákvoíðunin iirri böðun vérkfállsins brot
á 22. gr. félagslaga \rélstjórafélags Islands og andstæð c lið
15. gr. lagánr. 80/1938, svo sém sk>^ra ber harin í þessu efni.
tJp^þlýst er i málinu, að Vélstjóráfélag Isl'ands hefúr gert
'sérstaka kjarásamninga fýrir r ýmsá starf^hópa félagsmanna
sinna, svo sem vélstjóra á togurum, sem eru að stærð 500
rúmlestir og stærri, vélstjóra á kaupskipum og vélstióra, sem

vinaa í landi. Eikki er vélstjórum í hinum eirislöku starfsgreinum þó skiþað í sérstakalr deildir, ög er >stjórn og trúnaðarmannaráð félagsins því í fyrirsvari fyrir alla starfshópa

f^agsins.

'
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Þegar svara á þeirri spurningu, hvort trúnaðarmannaráði
Vélstjórafélags Islands hafi verið heimilt að.boða til samúðarverkfalls hjá vélstjórum á skipum sóknaraðilja til stuðnings
vélstjórum á togurum að-stærð 500 rúmlestir og stærri, sem
einnig voru félagar í Vélstjórafélagi Islands, og voru í verkfalli, þá er þess enn að geta, að ekki er við að styðjast nein
sett lög í tþessu efni. A hitt er að líta, að Félagsdómur hefur
í einum dómi sínum, sem upp-var kveðinn 17. júlí 1945 óg
foirtur er í dómasafni Félagsdóms, II. bindi, bls.c 159, dæmt
um samúðarverkfall, iþar sem á áþekk atriði reyair, en-í'forsehdum dómsins segir svo:

„Þó að Vélstjóráfélag Vestmannaeyja hafi verið bundið
samningi við stefnda, verður því að teljast heimill, eíns og
á stóð, að hefja sámúðarverkfall, þar sem ekki var um að
ræða breyting á kjörum eða samningum félagsins sjálfs,
heldur til styrktar öðru félagi".
Þegar eðli samúðarverkfalla er virt og höfð er í huga sú

stefnumörkun, sem telja:yerður, að Félagsdómur hafi markað um þetta efni í pfangreindum dómi ^num svo og þegar
virt er félagslegt skipulag Vélstjórafélags Islands, þá þykir
yarhugavert .að fallast á það með stefnda, að hið umdeilda
samúðarverkfall eigi stpð í réttarreglum, sem ætla verður að
gildi hér á landi um samúðarverkföll að þessu leyti.

Þá er næst að vikja að því álitaefni, hvort nægjanleg tengsl
bafi verið annars vegar á inilli vélstjóra á skipum sóknaraðilja ag verkfalj^þola í aðalverkfallinu, þ. e. eigenda togara

að stærð 500 rúmlestir og stærri, og hms vegar á milli verkfallsþola í aðalverkfalH og samúðarverkfallinu innbyrðis, að
nægði til þess að heimila hið umdeilda samúðarverkfall. Eigi

er í Ijós leitt, að eignarréttarleg tengsl séu á miíli verkfallsþolanna í, þessum verkf öllum, en allir eru verkf allsþolar inn-

an véþanda Yinnuveitendasambands Islands. Ekkert er fram
komið í málinu um það, að samúðarverkfallið hafi eða geti
haft nein álirif á starfsemi verkfallðþola í aðalverkfallinu.
Um þetta réttarsvið er ekki heldur við sett lög að styðjast,
en í áðurgreindum dómi Félagsdóms er fjallað um samband
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á milli verkfallsþola í samúðarverkfalli og aðalverkfalli, en
í dóminum segir m. a.:
„Vöruhús Vestmannaeyja h/f er í Félagi kaupsýslumanna.
Samkvæmt símskeyti bæjarfógetans í Vestmannaeyjum, dags.
16. þ. m., er Einar Sigurðssön, sem óvefengt er, að sé einkaeigandi Hraðfrystistöðvar Vestmannaeyja, einn eigandi að

öllum hlutabréf um í H/f Vörufhúsi Vestmannaeyja samkvæmt
tilkynningu hans til firmaskrár Vestmannaeyja hinn 16. maí
1936. Hér fyrir dömi hefur því verið haldið fram, en ósannað,
að Vöruhús Vestmannaeyja sé hlutafélag, en samkomulag er
um það, að Einar Sigurðsson og kona hans eigi 80% af hlutafé þéss. Eftir því sem málið horfir við hér fyrir dómi verður
að telja, að nægilegt samband sé á milli Vöruíhúss Vestmannaeyja, sem er félagi í kaupsýslumannafélaginu, og Hraðfrystistöðvar Vestmannaeyja, til þess að umdeilt samúðarverkfall
hjá stefnanda verði talið réttmætt".
;
Þegar virt eru þau sjónarmið, sem fram koma í ofan-

greindum dómi Félagsdóms og hafðar eru í huga þær reglur,
sem ætla verður að gildi hér á landi um tengsl verkfallsþola
innbyrðis annars vegar og samúðarverkfallsmanna og verkfalláþola í aðalverkfalli hins vegar, þá þykir stefndi ekki háfa
sýnt fram á nægileg tengsl eins og á stendur á milli verkfallsaðilja, svo að hið umdeilda samúðarverkfall verði talið rétt-

mætt, þrátt fyrir sameiginlega aðild verkfallsþola að Vinnuveitendasambandi Islands.
Þegar allt það er virt, sem að framan greinir, þá þykja
slikir annmarkar vera á hinu boðaða sámúðarverkfalli, að
eigi verður hjá því komizt að fallast á þá kröfu stefnanda, að
samúðarverkfallið sé ólögmæt aðgerð gagnvart sóknaraðiljum.
Eigi þykir skipta máli eins og á stendur, þó að stefnandi

hafi látið alllangan tíma líða, áður en hann hófst handa um
að mótmæla gildi samúðarverkfallsins og leita úrskurðar um
lögmæti þess, en slíkt gæti haft áhrif við mat á skaðafoótaskyldu varnaraðilja, ef til úrskurðar slíks kæmi. Það skal þó

tökið fram, að stefndi hefur ekki byggt sýknukröfu sína á
aðgerðarleysi stefnanda.
Rétt þykir, að málskostnaður falli niður.
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Dóm s o r ð :
Saittúðarverkfall vélstjóra á farskipum, sem hófst 15,
maí 1975 og lauk 9. júní 1975, er ólögmæt aðgerð gagnvart sóknaraðiljum.
Málskostnaður í'ellur niður.

Mánudaginn 16. júní 1975.
Nr. 7/1975. Vinnumálasamband samvinnufélaganna
vegna Skipadeildar Sambands íslenzkra
samvinnufélaga
(Skúli Pálmason hrl.)

gegn

Farmanna- og fiskímannasambandi Islands
vegna Vélstjörafélags Islands
(Finmir Torfi Stefánsson hdl.).
D óm a r a r : :

.

Guðmundur Jónsspn, Sigurður Líndal, Bjarni K. Bjarnason, Arrii

Guðjónsson og Hafsféinn Baldvinsson.

Dæm( um lögmæti samúðarverkfalls. Sératkvæði.
Dómur.
Mál þetta, sem tekið var til dóms 12. júní sL» er höfðað
fyrir Félagsdómi með stefnu útgefinni 28. maí 1975, og var
málið þiíigfest 30. s. m.
Stefnandi málsins er Vinnumálasamband samvinnufélaganna vegna Skipadeildar Sambands íslenzkra samvinnufélaga.
Stefndi er Farmarina- og fiskimannasaniband Islands yegna
Vélstjórafélags Islands.
l stefnu 'hefur stefiiandi gert 'þessar dómkröfur:
„Að samúðarverkfallvélstjóra á farskipum, sem ákveðið
var af stjórn og trúnaðarrn&iinar'áði Vélstjórafélags Islands
á fundi 4. maí s.l. og kom til framkvæmda 14. sama mán-

