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Miövikudaginn 28. febrú,ar Lgilg.

Nr. L7 /L948. Landssmiöjan (Magnús Thorlacius)
gegn

Júlíusi Þórðarsyni (Gunnar Þorsteinsson).

um ábyrgð stjórnanda í samvinnufélagi á skuld þess.

Dómur Hæstaréttax.
,{friiandi hefur, að feng nu á,fuyjunarleyfi 10. febrúar f . á,.,

skotiö má"li þessu til Hæst aréttar meö steinu 18. s. m. Krefst
hann þess aöallega, að stefnda verði dæmt aö greiða honum
kr. 15.499.31 ásamt 6vo ârsvöxtum frâ, 10. nóvember 1g45 til
greiösludags. Til vara krefst âfryiandi þess, aö stefndi verði
dæmdur til aö greiða honum kr. 600.00 meö vöxtu-m, eins og
áöur greinir. Þá krefst áfrfiandi málskostnaöar í héraði og
fyrir Hæstarétti úr hendi stefnda eftir mati dómsins

Stefndi krefst aöallega' staöfestingar hins âfryjaöa dóms
og málskostnaðar fyrir Hæstarétti úr hendi áfrfianda eftir
mati dómsins. Til vara" gerir stefndi þâ" kröfu, að honum
verði einungis dæmt aö greiö a kr. ooo.oo og uö málskostn-
aður verði þâ"Lâtinn falla niöur. Til þrautavara krefst stefndi
þess, aö krafa âfuiianda verði tækkuö í kr. 18.874.06.

samkvæmt skfrslum þeim, sem fram hafa komið í málinu,
þykir veröa aö leggja til grundvallar, að fyrirsvarsmaður
âfryjanda hafi, er samiö var um smíöi olíugeymann a, má"tt,
gera ráö fyrir, að olíusamlag Akraness væri félag með tak-
markaöri ábyrgð. Af hálfu stefnda er því haldiö fram, að
framkvæmdastjóri og formaöur samlagsins, Gunnlaugur
Jónsson, hafi ekki haft heimild eöa umboð til þess fyrir félags-
ins hönd aö gera kaup þau, sem mál þetta er risið af. Aðrir
stjórnendur félagsins, þ. â m. stefndi, 'hreyfðu engum and-
mælum, er geymarnir komu til Akraness, en miða veröur við.
að þeir hafi eigi síöar en um það leyti fengiö vitneskju um
viðskipti þessi. varö félagiö þegar af þessari ástæöu bundið
viö kaupin. ,'{i r

Þegar virt er það, sem aö framan er rakiö, þykir stefndi
að svo vöxnu máli eigi bera áb¡rygfl á kröfu â,frgjanda, þótt
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tilkynning um skrásetningu féragsins heföi eigi veriö birt, er
smíöi geymanna og kaup á þeim voru ráöin.

samkvæmt gögnum mársins og frutningi þess hér fyrir
dómi stóðu 15 aöiljar aö stofnun olíusamrags Akraness. svo
sem rakiö er í héraösdómi, skyldi hver þeirra viö inngöngu í
félagiö greiöa kr. 800.00 í stofnsjóö þess, er vera skyldi til
tryggingar skuldbindingum félagsins auk 800 króna ábyrgöar
hvers félagsaöilja. Er fjárn â"m var gert hjâ, tétaginu hinn 18.
október L945 að tilhlutan âfryjanda, kom stefndi fyrir fógeta-
dóminn af háÅfa félagsins. LÍsti stefndi því þá, aö félagið
ætti eigi aörar eignir en umrædda oríugeyma. Af hendi stefnda
er því haldið fram, að hann og formuðu" félagsins hafi greitt
tilskilin gjöld í stofnsjóð félagsins, en gegn andmæl am afuyj-
anda veröur það eigi talið sannaö. viðurkennt er, aö stofn-
sjóösgjöld annarua félagsaöilja hafi ekki verið greidd. Meta
veröur stefnda, sem var í stjórn félagsins, það til vanrækslu,
að hann hlutaöist eigi til um innheimtu stofnsjóðsgjardanna.
Ber hann því ábyrgö á skuld félagsins sem stofnsjóðssiöldum
hinna, 75 félagsaöilja nemur, auk fyrrgreindrar 800 króna
â'byrgöar, að frádregnum kr. 140.00, ..* greiddar voru fyrir
skrásetningu félagsins. ^{fújandi hefur að vísu ekki í flutn-ingi málsins reist kröfur sínar á þeim atvikum, sem nú varIvst, en samkvæmt r1B. gr. laga ni. ss/t986 þykir þó rétt aðleggja þau til grundvallar úrlausn málsins.

samkvæmt þessu ber stefnda aö greiöa âfryjanda kr.
4660.A0 meö vöxtum, eins og krafi zt er.

Rétt er, að stefndi greiði á"fúianda málskostnaö í héraöi
og fy'rir Hæstarétti, samtals kr. 1200.00.

D ómsorð:
stefndi, Július Þóröarson, greiði â,f.riiand,a, Lands-

smiðjunni, kr. 4660.00 ásamt 6vo á,rsvöxtum frá 10. nóv_
ember Lg45 til greiðsludags og samtals kr. 1200.00 í máls_
kostnað í héraöi og fyrir Hæstarétti.

Dóminum ber aö fulrnægja aö viöragöri aðför aö
lögum.
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Dómur bæjarþings Rieykjavíkur r?. október rg47.
Mál þetta, sem dómtekiö var 8. þ. m., hefur Landssmiöjan hér Í bæ

höföaö fyrir bæjarþinsinu meö stefnu, út gefinni 24. j,únt !94ô, gegn
Júlfusi Þóröarsyni forstjóra, Akranesi, til greiðslu skuldar, aö fjárhæö
kr. 15.499.31, meö 6% ársvöxtum fr,á 10. nóvem,ber 1g4b til greiösludags og
málskostnaöar aö skaölausu.

stefndi hefur aöa,l,legø, krafizt sÍknu, en til, uq,ra. aö honum veröi aöeins
gert að greiöa kr. 300.00 af dómkröfum stefnandi. f báöum tilvikum
krefst stefndi málskostnaöar.

M'álavextir eru þeir, sem hér greinir:
snemïna árs 1944 var stofnaö á Akranesi samvinnuféIasiö orÍusamlag

Akraness. voru samþykktir þess dagsettar g. janúar þaö ár. Tilgangur
félagsins var einkum aö útvega félagsmönnum ollur og ná sem hagfelld-
ustum kaupum á þeim. Félag þetta var tilkynnt til samvinnufélagaskrár
Akranesskaupstaöar 21. janúar LÙM og skrásett þar sama dag. Jafnframt
voru greidd tögboöin skráningargjöld og fjárhæð upp í birtingu tilkynn-
ingar um skráninguna i Lösbir,tingablaöinu. Sú tilkynning var þó eigi
birt fyrr en í 56. tölublaöi 39. árgangs Lögbirtingablaösins, sem út kom
14. nóvem,ber 1946. samkvæ'mt ákvæöum i samþykktum félagsins skyldi
hver félagi aöeins bera á'byrgö á fjárreiöum þess meö stofnsjóösinnstæðu
sinni og þriú hundruö krónum aö auki. Hver félasi skyldi greiöa viö inn-
göngu í félaeiö 10 króna gjald og auk þess 300 krónur í stofnsjóö.

Stefndi var frá upphafi í stjórn félagsins sem meöstjórnandi, en for-
maöur þess og framkvæmdastjóri var Gunnlaugur Jónsson á Akranesi.
Haföi hann jafnframt prókúru fyrir félagiö, en eigi mun ti.lkynning um
þaö hafa veriö birt fyrr en samtímis tilkynningunni um skráningu fé-
lagsins.

Sköm'mu eftir stofnun félagsins fór nefndur Gunnlaugur Jónsson til
Reykjavikur til aö sækja um löggildingu og réttindi til handa félaginu
samkvæmt lagaákvæöum um olíusamlög. .Á,tti Gunnlaugur í þessu sam-
bandi tal viö þáverandi atvinnum,álaráöherra, Vilhjá.lm Þór. I(om þeim
saman um, aö þar sem félagiö ætti enga olíugeyma, mundi heppilegast
aö flytja oliuna á bifreiöuTn til Akraness og afgreiöa hana beint af þeim
til bátanna. Gunnlaug;ur lét þess þá Setiö viö ráöherrann, aö hann gæti
ekki útvegaö bifreiöar meö geymum (tankblla) til aö flytja oliuna. SÍmaöi
ráöherrann þá í forstjóra stefnandi og.baö hann aö láta smíöa tvo olÍu-
ge¡¡ma ti'l aö hafa.á bifreiöar. Tók hann fram, hverjurn kostum geymarnir
ættu að vera búnir og aö þeir þyrftu aö afgreiöast ftjótt. f framhaldi af
sír¡tali ráöherrans og aö hans fyrirlagi átti Gunnlaugur siöan tal viö
forstjóra stefnandi, og var þar imislegt rætt og ákveöiö nánar um smföi
geymanna. Meö bréfi, dags. 22. febrisar, veitti þáverandi atvinnumála-
ráðherra Olíusamlagi Akraness viöurkenningu á rétti þess til aö verzla
tneö brennsluolíur og gaf því jafnframt heimild til aö snúa sér til olÍu-
stöövar bandaríska flotans í Hvalfiröi til aö fá keyptar olíur. Nokkru
sföar eüa i marzmánuöi 1944 varö þess kostur aö fá geyma þá, sem
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pantaðir höföu veriö hjá stefnandi, flutta frá Reykiavik til Akraness viö

tækifærisveröi. Voru geymarnir þá fullsmiöaöir og búiö aö grunnmála

þá eöa menjubera. Hins vegar vantaöi ã þêL hana og slöngur, sem áttu
aö fylgja. Geröi nú áöurnefndur Gunnlaugur gangskör aö þvf aö fá geym-

ana flutta til Akraness i þvi ástandi, sem þeir þá voru. Er þangaö kom,

var hafinn undirbúnir¡gur aö þvi hjâ vélsmiöju þar aö setja þá á bifreiðar.

Slöngur þær og hanar, sem áöur um getur' voru send sÍöar til Akraness

gegn póstkröfu. Ekki varö þó af því, aö sú krafa v¿eri innleyst. Haföi for-

manni félagsins veriö tilkynnt af atvinnumålaráðherra, áöur en krafan
barst, aö ekki gæti oröiö neitt af olíukaupuYn félagsins i Hvalfiröi.

Meö stefnu, út gefinni 6. iúni 1945, höföaöi stefnandi máls þessa mál

fyrir bæjar'þingi Reykjavikur gegn olfusamlagi Akraness til greiöslu

skuldar fyrir smíöi á margnefndum geymum, aö fiárhæö kr. 19.884.52.

Stefnda lét ekki sækia þing i því máli, og var þvÍ meö dómi bæianþingsins'

upp kveönum ?. iú|[ 1945, gert aö greiöa stefnandi dómkröfuna âsamt 67o

ársvöxtum frâ 6. júní 1945 til greiösludags og kr. 1400.00 f m'álskostnaö.

Hinn 13. október 1945 var gert fiárnám í eignurn oüusamlagsins til
fullnustuádómskuldþessari.Viöþágjörömættistefndiimáliþessu
fyrir félagsins hönd. Visaöi hann á oliugeymana sem einu eignir félags-

ins, og voru þeir teknir fiárnámi og slöar seldir á opinberu uppboöi 10'

nóv. 1945. Nam uppboösandviröi þeirra kr. 6649.50. Er dómkrafa stefn-

andi mismunur þessarar fiárhæöar og dómskuldarinnar, eins og stefn-

andi telur hana hafa veriö á uppboösdegi.

Stefnandi byggir kröfur sinar á þvl, aö Gunnlaugur Jónsson hafi pantaö

margnefnda geyma fyrir hönd Oliusamlags Akraness, meöan hann var
formaöur og fraynkvæmdastjóri þess félags og haföi jafnframt prókúru

fyrir þaö. Â þeim tima hafi fyrirsvarsmönnum stefnandi veriö ókunnugt

um, að âllyrgö félagsmanna â" skuldbindingum þess væri ,takmörkuö viö

ákveöna fjárhæö. Þar sem lögboöin birting á skråningu félagsins hafi
ekki fariö fram fyrr en löngu siöar, eftir að mál þetta var höföað, leiöi

af ákvæöum 1?. gr. sbr. 2. fngt.9. greinar samvinnufélagalaganna' nr. 46

fná 193?, aö stiórn félagsins, þar á meöal stefndi, veröi allir persónulega

ábyrgir fyrir þeim löggerninEüffi, sem þeir geri eöa löglega eru geröir

fyrir fétagsins hönd. Nú sé úr þvi skoriö meö dómi bæjarþings Reykia-

víkur fr.â, 7. júlí 1945, aö Oliusamlag Akraness skuldi stefnandi fiárhæö,

sem nemur dómkröfu máls þessa,. og þar sem sannaö sé meö fiárnáms-

gerö, árangurslausri aö nokkrum hluta, að félagiö sé meö öllu ógiald-

fært, þá sé heimilt aö heimta skuld þessa úr hendi stefnda.

Siknukröfu sína byggir stefndi â' því, aö hann veröi ekki geröur.

.á;byngur fyrir dómkröfum stefnandi þegar af þeirri ásùæöu, aö aldrei hafi

veriö stofnaö til skuldar þessarar i nafni eöa fyrir Oliusamlag'Akraness.

Telur hann fyrrverandi atvinnumálaráöherra hafa staöÌð fyrir pöntun

geymanna. Ráöherrann hafi ekki gert þaö vegna Olfusamlagsins, heldur

muni hér vera um aö ræöa em,bættisráöstöfun af hans hálfu. Hefur
stefndi mótmeelt, aö framangreindur bæjarþingsdÓmur verði'tagöur til
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grundvaller í máti þessu um greiösluskyldu oliusamlagsins' þar sem

ekki hafi veriö sótt þing af þess hálfu Í þvi máli og varnir þvi ekki haföar

uppi.
Svo sem áöur greinir, var Oliusamlag Akraness Tneö dómi bæiarþings

Reykjavfkur ?. iúlÎ 1945 dæmt til aö greiöa stefnandi andviröi olíugeym-

anna. Dómi þessum hefur ekki veriö áfriiaö' og veröur hann aö teljast

bindandi, aö þvi er varöar skuld olíusamlags Akraness viö stefnandi'

Veröursiknukrafastefndaþviekkibygeöááöurgreindrivarnarástæöu.
vørakrölw sína byggir stefndi á þvi, aö samkvæmt samrþykktum oliu-

.u*iu". Ak"urr.r, beri hann ekki persó4utega ábyrgö á skuldbindingum

þess félags meö hærri fiárhæö en kr. 300.00 auk stofnsjóösinnstæöu sinnar'

Telur hann þetta ákvæöi samþykktanna vera ákvaröandi um ábyrgö sina'

enda hafi félagiö veriö skrásett i samvinnuféIagaskrá innan lögmælts

tíma og áöur en samiö var viö stefnandi' Af hálfu stefnda er þvi eindregiö

mótmælt, aö hann hafi persónulega átt nokkurn þátt í kaupunum á <¡líu-

geymunumeöaumþauvita'öfyrrenlönguef'tir'aöþauvoruumgarö
gengin.Ennfremurhefurstefndimótmæltþví,aöGunnlaugurJónsson
hafihaftumboöeöaheimildfélagsstjórnarinnartilaökaupamargnefnda
geYma' r a¡-- ^+^r-^n¡{

Lokshefurstefndisérstaklegamótmæltvaxtakröfustefnandi,bæði
aö þvi er vaxtahæö og vaxtatima varöar'

Upperkomiöimálinu,aöOlíusamlagAkranessvartilkynnttilsam-
vinnufélagaskrárAkranessogskrásettinnanlögmæltstÍmasamkvæmt
ákvæðum 11. gr. laga nr. 46 fuët 193?. Þá voru einnig greidd venjuleg

;;;;ilrreiirù. gins og aö framan greinir, varö hins vesar ekki af

birtingu tilkynningar um skråninguna í Lögbirtingabtaðinu fyrr en 14'

nóvem,ber f. á'.f 17. ct. nefndra laga segir svo: "Nú 
hefur lögskipuö birt-

ing eigi fram fariö, og hefur skrásetninein þá eigi þiöingu gagnvart

öörumenþeim,ersannanlegahöföuvitneskjuumhana...Gegneindregn-
um mótmælum af hendi stefnandi er ósannaö, aö forsvarsmönnum hennar

hafi oröiö kunnugt um skrásetningu þessa fyrr en undir rekstri máIs

þessa. veröur skrásetninein því eigi talin hafa þiöingu gagnvart stefn-

andi, aö þvi er þau skipti varöar, sem hér um ræöir. I' 2. málsgr. 9. gr.

. 
nefndra laga segir Svo: ,,f félagi, sem ekki er skrásett, bera stjórnendur

þesseðafélagsmennsemeinstaklingarábyrgöáþeimskuldbindingum'
erþeir,gerafyrirfélagsinshönd...Gegneindregnummótmælumstefnda
er ósannað, aö hann hafi átt nokkurn þátt I kaupum á geymum þeirn'

sem framangreind krafa er risin af,' enda nli"u allar uppwsingar í þá

átt, aö Gunnlaugur Jónsson hafi einn af stiórnendum oliusamlags Akra-

ness fiallaö um þau mál'

Þarsemafstaöastefndavarslík,veröurekkitaliö,aöfullnægtsé,
aö því er hann varö'ar, skilyröum þeim til persónulegrar á'bvreöï stiórn-

anda,semsetterui2.mgr.g.gr.nefndralaga.Veröurgreiösluskylda
stefnda þvi eigi á þessu bYeeö'

Sâmkvæmt ákvæöum 3' gr' i saTnþykktum Olíusamlags Akraness ber
b
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hver félagsmaöur ábyrsö á skuldbindingum félagsins með kr. 300.00 auk

stofnsjóösinnstæöu sinnar. Einstakir félagsmenn veröa þó eiei kraföir

um greiöslu á skutdum félagsins, fyrr en sannaö er, aö félagiö geti ekki

greitt skuldina siálft.
Óvéfengter,aðOlíusamlagAkranesserógialdfærtmeööllu'Er'því

heimitt samkvæmt framangreindu ákvæöi í'samþykktum þess aö heirnta

af stefnda þann hluta af skuldum þess, sem hann kann aö þessu leyti aö

vera persónulega ábyrgur fyrir. Ekki er annaö leitt I liós en stefndi Jnafi

staöiö félaginu fult skil á stofnsjóösgjaldi sínu. Verður honum þvÍ döeins

gert aö greiöa stefnandi þær kr. 300.00, sem hann ábyrgist, auk stofn-

sjóösgjaldsins, enda er því ekki haldiö fram, aö hann hafi áöur innt

ábyrgöarfiárhæö þessa af hendi.

Meö vísan til ákvæöa5. gt.laga nr' 73ftã 1933 ber aö dæma stefnda til
¿S greiöa 67o ë.::svexti af hinni dæmdu fiárhæö' Vexti þessa ber honum

aö greiöa fr'á stefnudegi.
Eftir atvikum þykir rétt, aö málskostnaöur falli niður.

Einar Arnalds borgardómari kvaö upp dóm þenna'

Dómsorö:
Stefndi, Július Þóröarson, greiði stefnandi, Landssmiöjunni, kr.

300.00 meö 6% ársvöxtum fuã 24. iúnÎ 1946 til greiösludags innan 15

daga frá lögbirtingu dóms þessa aö viölagöri aðför aö lögum'
Málskostnaöur falli niöur.
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