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; , ,, ,Mánudaginn 26. október 1981.
'.:...1

Nr. 6/lgi8l. Guðmundur iljarnason :

.;1,. ': ; I

ì ¡ (G"lnar Sæmundsson hdl.)
gegn

AlþÍðusambandi Íslands
'I

f.h. Landssambands vörubifreiöarstjóra
vegna VörubílstjórafélagsÍns Fylkii 

r

(B4ldur Guðlaugsson hdl.) 
Ij r';

'i'1

' .,ir
Deilt um félagsréttindi. Lög nr. 36/1970. Siknâ að Svo stöddu.

. ;:-, ir

' Stefnandi er Gdðmundur bjarnason, 'Heiðvangi 13,'Hêilu
I,

stefndi er Alþ¡iðusamband Íslands' fyrir hönd Landssambands
úörubifreiðarstjóra vegna Vörubílstjórafélagsins Fylkis.

Dómkröfur stefnanda eru þær að var-naraöila, Vörubílstjórafélag-
inu Fylki, uerði dæmt skylt að veita honurii'inngönþu í félagið meö: .'
fullum félagsréttindum, án frekari rafar, og að þúí verði dæmt að
greiöa þonum málsko-stnað. : 

; :

stefndi hefur gert þær dómkröfur að hann verði s¡iknaður af
krofum stefnandâ, og aö stefnandi verði dæmdur til að greiða máls-
kostnað.

vörubílstjórafélagið Fylkir er sréuarfélag sjálfseignarvöru-
bifreiðarstjóra í Rangárvallasyslu og er félagssvæði þess allt slislu-

i : ; ì' .: 
Dómur:

Mál þetta, sem tekið var til dóms þann.' : ,, 1

með stefnt 21. ágúst s.l.

félagiö. : 
'

Lög félagsins, sarnþykkt á aöalfundi árið
fram í málinu. Þar segir svo m.a.:

Félagið heitir vörubílsrjur;rii#å Fylkir.
Rangárvallasysla. Félagið er aöili að L.V. og
samþYkktum' 

z. gr.
Tilgangur félagsins er að efla samvinnu og hag sjálfseignavöru-

bifreiðastjóra innan Rangárvallasyslu með því að setja fasta taxta
fyrir akstur á vörubifreiðum á félagssvæðinu og áL annan hátt aö
vinna að hagsmunamálum félagsmanna á hverjum tíma.

' ,) :

1978,' hafa verið: lögð

Starfssvæði þess er
er háö'ló"gum"1r.r, og



25t

3,' gr' Ì -l

Rç,tt til þess að' ganga í félagið og vera meölimur ,þæss, hafa allir

sìálfseignavörubifreiðastjórar i Rangárvallas¡ilsu, sem eiga ekki

nema ei¡a vörubifreið og aka henni sjálfir.
. Í 4:,gr. '::

.sá, sem vill verða meötimur félagsins, verður að senda formanni

skriflega innrökubeiðni ;og y"eitir stjórnin honum félagsréttindi ef

hann uppfyllir að dórni hennar skilyröi félagslaga' en leggja skal

allar inntökubeiðnir fyrir næsta félagsfund til ', endanlegrar

afgreiöslu. Vinnur,éttindi eru þó á hverjum,tíma háð þeim reglum,

Sem;, syslunefnd eða viðkomandi; r"áðuneyti kunna að setja um

atvinnuleyfi og takmörkun á fiölda vörubíla til leiguaksturs'"

,Lög um leigubifreiðar, rf,.. 1/1966, kváðu svo át i l. gr. 2. mgr.

að samgöngurnálaráðuneyti,nu væri heim,i'lt, êð''fengnum tillögum

hlutaðeigandi vörubifreiðarstjórafélags, sem ,hefðu 2 eða fleiri

sveitarfélög að félagssvæði, ,að takmarka fjölda leigubifreiða til

vöruflutninga innan félagssvæðisins, en:dâ k¿emu til meðmæli þeirra

syslunefnda, eða bæjarstjórna, er félagssvæði félli undir.

Með heimild ílögum þessum var sett reglugerö rf;. 163/1966 um

hámarkstölu vörubifreiða, í RangárvallasÍslu. Í t. gr. hennar segir

aö sislunefnd geri aö fengnum tillögum vörubílstjórafélagsins

Fylkis, og, með samþykki,sâmgöngumálaráögneytisins, ákveðið

hámarkstölu þeirra vörubi¡freiða í, Rangárvallasyslu; s€rll nota megi

til:aksturs fyrir almenninrg'gegn,borgun. -I3; gr; ákveður aö syslu-

nefnd skuli taka ákvörðun urn hámarkstQlu 'vörubifreiða, og gildi

sú ákvörðun I ár,'í senn. :

. Sfslufundur' Rangárvallasyslu,,S€lrt,korñ' saman þann 23' ágúst

1967 ,, samþykkti að m,æ{a;,með því 'að félagatala'Fylkis yrði' tak-

nrörkuö viô 2:7 'félagsm,enn næsta,,âÍ. ri

I-ög nr. 36/1970 leystu 1ög nr. l/1966 af hólrni þann 1'. júlí s:á'

Þar er að. finna 'sviprrö ákvæði um heirnild samgöngumálaráðu-

neytisins til þess að takmarka fjölda leigubifreiða til vöruflutninga.

í,6.,gr';'sejgir að þar sem takmörkun sé heimiluð, skuti'hún ákveðin

af ,ráð.uneytinu'meö sérstakri reglugerð' fyrir hvert svæði' i tZ' gr'

segir að við, gildistöku laganna'falli úr gildi heimilaðar takmarkanir

á fjölda leigubifr,eiða eftir eldri lagareglum,'sem ekki séu í sanlr,æmi

viö,1ög þessi. ,

' Varðandi Rangárvallasyslu hefur ekki verið sett reglugerð um tak-
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markanir á fjölda leigubifreiða til vöruflutninga eftir að log nr.36/
197'0 tóku gildi. Þó skat þess getið í því sambanili að samgöngu-
málaráðuneytiö hefur þann 26. juni 1972 ritað vörubílstjórafélaginu
Fylki og slislunefnd Rangárvallas¡islu bréf, þar sem fram kemur'að
ráðuneytið fellst ekki á rfmkun takmarkana þeirra sem fyrir voru.
Þetta bréf var ritað vegna þeirrar sfslufundarsamþykktar'aö mæla
rneð því að vörubifreiðurrr ,yrði fjölgað þar í sfslu. :

Ekki verður séð að s¡islunefnd'Rangárvallas¡islu hafi fjallað oftar
um þetta,málefni en að framan er l¡ist. ,

Þann 4. júlí 1980 skrifaði stefnandi Guðrnur,ldur Bjarnason vöru.
bílstjórafélaginu Fylki bréf,' og beiddisr inngöngu Í fétagið. Bréfi
hans var svarað þann 16. janúar ,198,1 og var erindi hans vísað á
bug, þar eð hámarkstala ákveðin af samgönguráðherra hefði verið
fyllt, og aö atvinnuhorfur væru óvissar að svo komnu.

Málaleitan stefnanda var ítrekuð' með bréfi'lögmanns :stefnanda
til félagsins, dagsettu 29'. júni S.l. Þar er.þess krafist að stefnanda
og 3 öörum nafngreindum rnönnum verði þegar í'stað,.,og,f síðasta
lagi 10. júlí, veitt félagsréttindi. Samrit bréfs þessa var jafnframr
sent 'Landssambandi vörubifreiðarstjóra. : ,,,

Í svari vörubílstjórafélagsins til lögmannsins kemur fram að
öllum umsækjendum um félagsréttindi hefði verið gert u,ppskátt:í
bréf,i, dags. 16.'janúar 1981, aö atvinnuhorfur virtust ískyggilegar
í stéttinni að mati félagsstjórnar, og síðan'.hafi sú spá'.fyllilega
gengið eftir., ,Tekið er' fram að samkvæïnt reglugerð megi fjöldi
starfandi vörubifreiðarstjóra í sfslunni ekki fara fram úr.,tölunni
27, en sú tala sé nú fyllt og vel þaö. Að vísu geti félagsstjórn ekki
staðið því í vegi að stefnandi og þeir aðrir, er bréf lögmannsins
nefnir, fái inngöngu sem félagsmenn,,þannig að þeir njóti þeirrar
vinnu sem núverandi félagsmenn fái ekki ann4ð, en um full vinnu-
skipti geti ekki oröið að ræða sarht sem áður nema þá með þvÍ móri
að einhver núverandi félagsmanna hverfi úr fél,aginu eöa atvinna
aukist að marki á, félagssv,æðinu. : :: !,

Í mátflutning,i af hálfu stefnanda er vísað á bug þeim rökum, sem
forráðamenn vörubílstjórafélagsins Fylkis hafa boriö fram gegn því
að stefnanda veröi veitt fullkomin félagsréttindi. Enginn vafi sé á
því,að hann fullnægi þeim skilyrðum að eiga eina vörubifreið, og
að hann aki henni sjálfur. Hann eigi því kröfu á aö fá inngöngu
í stéttarfélagið,. Félagsstjórn hafi og boðið honum inngöngu í félagið
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en meö takmörkuðum félagsréttindum. Þessi afstaða verði að teljast

ólögmæt gagnvart stefnanda, og beri margt til þess. '

Vel komi til mála að synjun sú, er stefnandi mætti, sé andstæð

69. gr. stjórlarskrár. En þó ekki yröi á það fallist sé ljóst að synjun

um félagsréttindi stefnanda'til handa styðjist ekki við lög. Reglugerð

nr-; L63/1966'urn hámarkstölu vörubifreiða í Rangárvallasfslu hafi

atdrei verið gildandi réttur, og þó svo hafi verið þá sé hún;nú úr

gildi fallin. Engin gitd ákvörðun um takniörkun á'fjölda leigu-

bifreiða til vöruflu'tninga sé nú varðandi félagssvæöi Fylkis'

Minnt et 4,það að i 12. gr. laga nr ' 36/'1970 sé svo fyrir mælt

að þau ¡a¡i''gildi 1. júlí lg70 og falli þá rir gildi lög nr' 111966

og jafnframt þessu falli úr gildi heimilaðar takmarkanir á fjölda

leigubifreiða eftir eldri lagareglum, séu þær ekki í samræmi viö

þessi lög..S'kÍringar hafi ekki fylgt frumvarpi til þessara laga og

umræður ekki orðið um það á Alþingi og sé því rétt aö álykta að

skyra beri $rêinar frumvarpSins eftir orðahtjóðan. Samkvæmt því

fari um gildi',fjötdatakmörkunar, byggörar â rg. 163/1966 eftir því

hvort reglugerðin sé í'samræmi við lög nr. 36/1970. '

Þaö komi nú fram er athugaðar séu reglugerðir þær; þar át:meðal

reglugerð nr. 163/1966, er settar voru í gildistíö eldrilaga, sem giltu

u*,tèieubifreiðar,: að" ákvöröun um fjöldatakmarkanir hafi veriö

fágö í"hendrrr viðkomandi,'bêjarstjórnar eða syslunefndar. Hafi

þ.ita naumasr veriö lögmætt þar eð lögin hafi kveðið svo á að aðild

,tiLru, ákvörðunar væri í höndum 'samgönguráðheira' sem skyldi

þó ,leita,''t|Ïlagna viðkomandi stéttarfélags og meðmæla sveit1r-

stjórnar eöa sySlunefndar. Verði að telja að hér hafi verið um' að

ræða éheirrrnti'framsal ákvöröunarvalds'og þar af leiðandi égilda

stjórnarathöfn. :

Í logum þeim, er nú gilda um leigubifreiöar, rr. 36/1970 sé Svo

lyri, **l i 6',9r. aO taL*orkun á fjoida léigirbifreiöa til vöruflutn-

inga skulir'ritvãOin af samgönguráðherra með sérstakri reglugerð

üir lu.r, svæði, og hafi síðan settar reglugeröir verið þadnig

gerðar,svoogbreytingarágerðumfjöldatak-mö1kunl.'." 
Sa*gongorÀöurieytið hafi í' iuni 1972 åkveöið hámarkstölü vöru-

flutningabifreiöa til leiguaksturs í Rangárvallasfslu, sbr' 'bréf þess

er hefur.komið'fram í málinu. við,þessa ákvöröun sé að' athuga

að eins og að framan segir hefði átt að láta hana k:Ti ttlq 
i .formi

reglugerðar,, e¡ af því hafi leitt að hana hefði áttr"aö b-irta í stjórnar-
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tíðindum, skv. 2. gr,laga nr. 64/194i, Þar eð,svo hafi ekki ,verið
gert, sé nefnd ákvörðun ráðuneytisins þ¡iðingarlaus fyrir úrslit rnáls
þessa. : : : i - :.

Af hálfu stefnda er viðurkennt að stefnandi hafi rétt til að ganga
í Vörubítstjórafélagið Fylki, en þess sé að gæta a.ö 4. gr: félagslaga
mæli svo fyrir að vinnuréttindi*éu.á hverjum tírna.háð þeim regrum
er sfslunefnd eða viðkornandi ráðuneyti kunni að,setja um atvinnu-
leyfi og takmörkun á fjölda vörubifreiða til leiguaksturs. Þannis sé
ljóst að félagslög ,geri ráQ fyrir að vera kunn,i að ekki hafi altrir
félagsmenn v:innuréttindi., Ekkert,sé því til fyrirstööu,að stefnandi
geti fengið inngöngu í félagið, þar eð hann,eigi eina vörubifreið og
aki henni sjálfur,, en í gildi séu á félagssvæðinu reglur um tak_
mörkun fjölda vörubifreiða, og þar eð talan sé nú full,.sé hvorki
skylt né heimilt aö veita, stefnanda inngör¡gu þannig ,að hann fái
jafnframt full vinnuréttindi, þegar í stað,. .: :,

Rakin,er nokkuð forsaga þessa, að löe nr. l/1966 um leigu_
bifreiðar voru sett, og m,innt á tilgang;lagasetningar urn þeûta efni,
að stofna til þess'að leiguaks,tur megi yerða þeim, sem hann stunda,
lífvænleg atyinnugrein. i ,

Lög nr. l/1966 hafi mælt svo fyrir í l.gr.iað samgönguráðherra
gæti sett meö reglugerð nánari ákvæÖi um þá takmörkun á fjölda
leigubifreiða,til vöruflutninga innan félagssvæðis;,sem heimiluð hafi
vprið í lögunum. Fyrir Rangárvallasfslu hafi verið sett reglugerö nr.
163/1966. í t. gr. hennar segi aö s¡fslun,efnd geri að fengnum
tillögum vörubílstjórafélagsins og með samþykki sarngönguráöu-
neytisins ákveðið þessa hámarkstölu, oe gildì þersi ¿triorãin, f ¿.í senn. Á grundvelli þessarar reglugerðar hafi sfslunefnd Rangár-
vallas¡islu ákveðið, í ágúst 1967 , að bifreiðar þessar mættu veya 27
alls, og sú tala sé síðan óbreytt. 

i,
Þar eð lög nr. l/,1.9,66 hafi ekki ákveðið nánar hvernig staðið

skyldi að takmörkunum þessum, ¡qer.ði ekki fallist á að það hafi
verið óheimilt framsal valds að reglugerðin,mælti svo fyrir að s¡fslu-
nefnd ákvæöi þessa hámarksrölu.

Nú hafi lgig nr. 36,/rgzoleyst rög nr. r/,1966 af hólmi. í,t2, g.r.
segi að við gildisröku laganna, þ.e. þann l. júlí lgv}, falli úr gildi
allar takmarkanir gerðar á grundvelli eldri làgafyrirmæla, ef þærfari í bága við fyrirmpli þessara latta. Það verði nú alls ekki rariö
að ákvæöi reglugerðar nr. r 63/1966 fari í baea við,ákvæði laga nr.
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36/ 1970, og haldi reglugerðin því gildi sínu enda þótt sett hafi veriö
â gildistíma fyrfi laga. Það sé að sönnu rétt að s¡islunefnd
Rangárvallasyslu hafi ekki endurn¡fjað árlega ákvörðun um- há,
markstölu, en f,ráleitt,sé að það eigi aö valda því að,engar slíkar
takm'arkanir séu í gildi í sfslunni, enda aöeins um að ræöa verklags-
reglu en ekki efnisákvæði. Verði að túlka þetta ákvæði með hliðsjén
af yngri reglugerðum, sem kveði yfirleitt svo á aö hámarkstala, sem
tiltekin. hafi ve'riÖ.skuli haldast að svo komnu, en endurskoða megi
hana â 2jta ára fresti. En þó talið yrði að reglugerð nr.'163/1966
væri ekki í -gildi sé þess þó að gæ,ta að samgönguráðherra hafi á
löglegan hátt ákveðið á árinu 197,2 aô hámarkstala vörubifreiða
skyldi vera óbreytt frá því er verið hafði, þ.e. 27 bifreiðar.

Át¡t ¿¿msins.
Ekki verður talið að skyring â 69. gr. srjórnarskrár geti staðið

þvi í vegi að löggjafarvaldið setji reglur urn takmarkanir á arvinnu-
réttindum manna svo sem gert var með lögum nr. 36/1970 og
undanfarandi logum um sama málefni.

Þess var áöur getið'að l. gr. lag,a nr. I /l'966 heimilaði samgöngu-
ráðuneytinu, að fengnum tillögum hlutaöeigandi vörubifreiöar-
stjórafélags, að takmarka fjölda leigubifreiöa rit vöruflurninga
innan félagssvæðis; enda .kæmu,og til meörnæli þeirra sfslunefnda
og bæjarstjórna, er félagssvæði félli undir. .

Reglugerð nr. 163/1966, er sett var fyrir Rangárvallasyslu'á
grundvelli laga þessara, kveður þó svo á i l. gr. að syslunefnd geti,
að fengnum tillögum vörubílstjórafélagsins Fylkis, og með sam-
þykki samgönguráðuneytisins, ákveðið hámarkstölu vörubifreiöa á
félagssvæpinu. samkvæmt þessu hefur syslunefnd mælt með því aö
hámarkstala skuli vera 2l vörubifreiðar.

Af hálfu stefnanda hefur því verið'hui¿ið fram að héi hafi verið
um aö ræöa óheimilt framsal valds af hálfu ráöuneytisins, og reglu-
gerðin því ógild frá upphafi vega.

Eins og l. . gr. reglugerðarinnar er sett fram þykir mega skyra
hana á þann veg að ákvörðunarvald Í þessu efni sé í raun hjá ráðu-
neytinu, þar eð ályktun syslunefndar særi samþykki þess. Þykir því
ekki fært að kveða svo á að ráöuneyrið hafi látið af hendi vald
sitt með þeim hætti og í þeim mæli aö valda eigi ógildi reglugerðar
þessarar.

samgönguráðuneytiö ákvað í júní 1972, þ.e. nokkru eftir gildis-
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töku laga nr. 36/1970, að hámarkstara sú, er ákveöin hafði veriðfyrir Rangárvallasfslu, skyldi vera óbreytt. Þar eð hér var ekki umað ræöa ákvörðun um rakmörkun ¿ ijciloa vörubifr.eiða, skv. t.mgr. 6. gr.nefndra laga, heldur aðeins yfirl¡isingu um að synjaðværi um breytingu á áðu.gerðri takmörkun, þykir ekki hafa boriðnauðsy'n til að, þessi ákvörðun ráðuneytisins,,væri látin koma framí formi reglugerðar, sbr. 3. mgr. sömu greinar.
Ekki þykir ástæða ril að dæmt verði um þann:þárt kröfugerðarstefnanda aö vörubírstjóraféraginu Fyrki u.råi dæmt,skylt að veitahonum inngöngu í félagið, enda hefurr því margsinnis verið rist yfiraf hálfu félagsins, og staðfest í márflutningi stefnda hér fyrir dómi,að stefnanda standi t' boða að gerast fáagsmaður.
Leggja verður til grundvailar þann m¿rflutning aðiranna að i'kröfu stefnanda um full félagsréttind,i sér ril handa sé,átt við öllréttindi er félagsmenn hafa notið, þar ámeðal og sérstakrega;vinnu_réttindi, þ.e. rétti til að harda úti reigubifreið.t'-v<rruflî.rr; fyiiralmenning.
Með vísun til þess, er að framan segir, þykir verða að syknastefnda aö svo stöddu af þessari kröfu stefnanda f mári þessu, enrétt er að márskostnaður veröi látinn fa'a niður. , :

Dóm þennan kváðu upp Þorsteinn Thorarensen, HalldórÞorbjörnsson, Björn Helgason, ,Árni CuåjOnrron og GunnarGuðmundsson.
:

D ó m s o r ð:
stefndi Alþ¡fðusamband Íslands f.h. Landssambands vörù_

bifreiðarstjóra vegna vörubírs tjóraÌéragsins Fylkis ,á 
aö vera

s¡ikn að svo stöddu af kröfum stefnanda Guðmundar g:urna_
sonar í máli þessu. l

Málskostnaöur fellur niður.
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