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þar sem útsýn.er takmÖrkuð. Verður dómurinn að líta svo á, að
ákærði hafi ekki gætt þessarar lagaskyldu sinnar nægjanlega.
Þykir refsing hans samkvæmt 80. gr. umferðarlaga eftir atvikum
hœfilega ákveðin 1.000.00 króna sekt til ríkissjóðs, en vararefsing
varðhald 2 daga, verði sektin eigi greidd innan 4 vikna frá birtingu dómsins.
Dæma ber ákærða til að greiða allan sakarkostnað, þar með
talin málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns, Árna Guðjónssonar
hæstaréttarlögmanns, krónur 3.000.00.
Dómsorð:
Ákærði, Jón Adolf Emilsson Petersen, greiði 1.000.00 króna
sekt til ríkissjóðs, en sæti varðhaldi 2 daga, verði sektin eigi
greidd innan 4 vikna frá birtingu dómsins að telja.
Ákærði greiði allan sakarkostnað, þar með talin málsvarnarlaun skipaðs verjanda síns, Árna Guðjónsspnar hæstaréttarlögmanns, krónur 3.000.00.
Döminum ber að fullnsegja með aðför að lögum.

Mánudaginn 22. janúar 1968.
Nr. 238/1966. H/f Eimskipafélag Islands
(Einar B. Guðmundason hrl.)
gegn

Kristjáni Jóhannssyni
(Ingi R. Helgason hrl.).
Ðómínn akipuSu hinir reglulegu dðmorar Hœstorétior.

Veikindadagar. Kaupgjald.
Dómur Hæstaréttar.
Afrýjandi hefur skotíö máli þessu til Hæstaréttar með
stefnu 14. nóvember 1966. Gerir hann þær dómkröfur, að
honum verði einungis gert að greiÖa stefnda kr, 2.399.68 án
vaxta. Hann kref st og málskostnaðar úr hendi stef nda í héraði og fyrir Hæstarétti.
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' Stefndi kref st staðf estingar héraðsdöms og málskostnaðar
fyrir HæstaréttL
DömsmáÍaráðuneytið hefur hihn 12. nóvember 1966 veitt
leyf i tíl að beta máliS uiidir Hæstarétt, þótt málsf járhæfr nettii
eigikr. 5.000.00. ;
I hiéraði var lögð f ram sundurliðuð greinargerð um vinHu;3t,undir stpfpda hjá ^frýjanda árin 1960 og 1^61 pg til 24.
júlí 1962. Samkvæmt henjji=ypi^u tæp 25% ;$í.^ yinnustiindum
stefnda unnar i yfirvinnu árið 1960, rúm 28% árið 1961 og
rúm 29% árið 1962.
:n: ;
r frégar virt eríu þessi gögn og svo yfirvinnustundaf jöldi og
'kaup staðgengils stefhdá í umræddum sjúkdómsfbrföllum,
sem ekki er töliiléga vefengt, þykir eigá áð taka kröfur
stefnda í máliiiti til gréina, ög verðúr héraðsdóííiurinn þvi
átaðfestut.
^
Afrýjandi greiði stefnda málsköstnáð fyrír HæsíaréttiV sem
ákveöst kr.

'

Dómsorð:
Hinn áfrýjaði dómur á að vera óraskaður.
Áfrýjandi, H/f Éamskiþáfélag Isíárids, greiði stefnda,
Kristjáni JóhaátíSsyhí^f!fcrí^7.0Ö(^ í málskóstnaíð-fýrir
Hæstarétti át5 VíSlagðH áðför aÖ lögum.
*

•'

.

Dómur bæjarþings Reykjavíkur 27. september 1966.

Mál þetta, sem tekið var til dóms hinn 22. þ. m., hefur Kristján
Jóhanngs^Aí; I^augarn^sy^gií;^.^ , Mr . L^sOrg, ;.-Mf5að fyrir bæjarþinginu með stefnu, útgefinni hinn 10. júní 1965, á hendur H/f
Eimskipafélagi íslands hér í borg tilígreiSíslii, vangpldinna.laiina
að fjárhæð kr. 4.899.03 ásamt 8% ársvöxtum frá 7. ágúst 1961

til greiðsludags og Tnálskpstna.ðar.að iska^L^usu að mati dómarans.
Við munnlegan f Jutjiing ^ 'malsins ,yar y.opfilii'öfum stefnanda br^ytt
^pg^ þess kí-áfízt aéaílégá^'áð -stéfecli yerái dserridiír íil a^ð- gréiða
(
kr. 4.^74A)55méð S^áfs^tum tói 7. Í|úst; ÍðéÍ^irgreíðslúdags
'ég málákostnað aÍJ^teáðláTdéíi'áð^ínati dórharanjs, dh til Ýa;rá, að
"stéfndi^VéH^- dteríírfur^tm--að?ífer'eiðá kí. 3il$9.39; átifc ^Vaxta og
málskostnaðar eins dg í aðalkröfu.
.;":' ' : •
: -
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-Af hálfu stefnda eru þær dómkröfur gerðar, að honuzn verði
aðeins gert að greiða stefnanda kr. 2.399.68 án yaxta, Þá krefst
stefndi og hæfilegs málskostnaðar úr hendi stefnanda að mati
dómarans.
,
:
Málavextir eru þeir, að er stefnandi starfaði hjá stefnda á
árinu 1961, varð haiin veikur og :var frá vinnu um nokkurn tíma.
Samkvæmt læknísvottórðum, sem stefnandi hefur lagt fram, var
hann óvinnufær vegria véikinda þessara dagana 14.—21, júlí og
26. júlí—1. ágúst. Var um sömu veikíiídi að ræða í báðum tilvikum. Stefnandi hafði þá um sjö ára skeið starfað hjá gtefndia
við akstur vörttbifreiðar við fermingíi og affermingú skipa. Var
bifreiðin í eigu stefnda, og laut stefnaíidi við yinnu sína ákvörðunum verkstjóra stefnda, in. a. um vinnutíma hverju sinni. Er

stefnandi veifctist, var annar maður ;feriginn til að:aka bifreiðinni í forföllum haiís. Stefnaftdi tók síðah^við akstri bifreiðarinnart
á ný, er hann var orðinn heill heilsu,
'•;
;" i;í
Stefnandi, sem reisir málssókn sína ájákvæði í 4. gr. ilaga
16/1958, telurj áð stefndá beri að greiða sér laun fyrir;þær ^
stimdir, sem unnar voru, á níeðan, haim yar veikur, þar á

fyrir eftirvinnur ,og iiæturvinnusfcun^rv .ísem unnaa: .veru'/l
tíma.'-Er -því „haidið f ram af hálíu istefnanda,iia2í það $éi;sá
tími, sem hann hefði sjálfur unnið, ef hann eigi hefði verið
og vérði -hann i>ví ,af vinnulaunuriaí-'íyrir þær vilinustundiry íef
stefndi verði eigi:dæmdur tíl-að <grfeiða>þiau. ;
! : • ; • ^ 'öx
StefnándifJiefur ,stmdurliðáðr-endand€gár íkröfur isínar þannigc <>?.

l. Dagvinna, ,88 klst, á'kr, 23.58 .. .. ..-•-,:*! ki\,
. • r 2. EftirvinRaj.; 25 klst. ,á kr. 3
i3. ^Næturvinnaí31.ð;klBt.ákr.
Kr, 4:503:83; óJ:
;-^-.

• : • ' : ; ;-•! i.-i-.ri-j: ó:. ..;.-:,

: - : : - : ' . - : »:• -..-.= -:^:

u:

1270.22:::

Kr,4.77,4.05 :.;

Kröftir stfefndá;;éru afeví byggðá^Oáðihonum feeti pkki skylda

daga, sem hann var frá vinnu vegaa ^eikiíútla^Srxgip: samhingar
haíi yéiið^'við; stefnámda íeða stéttairfélag tens/ >uín;það^'að staífsmenn skyldu fá yfirvinnu eða helgidagakaup íO^eikíitdaforfölÍuiaíL;
Geti,stefnaijidi'^íqefcki'íbjrggt >n©Ita' réttj á iþyfyiþott sáv,seruir
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starfi hans tók, hafi fengið greitt kaup fyrir helgidagavinnu og
næturvinnu, sem unnin var, á meðan stefnandi var veikur. Þetta
hafi eingöngu byggzt á því, hve mikið hafi verið að gera hjá
stefnda á þessum tíma, og hefði eins getað farið svo, að sá, sem
við starfi .stefnanda tók, hefði ekki haft neitt að gera. Er á það
bent af hálfu stefnda, að boðin hafi verið fram greiðsla fyrir
dagvinnutíma þá daga, sem stefnandi var frá störfum vegna veikindanna, en stefnandi hafi neitað að taka við greiðslunni.
Vitnið Guðmundur Jóhann Jónsson, verkstjóri stefnda, hefur
skýrt ,svo frá, að stefnandi hafi einn verið bifreiðarstjóri á bifreið
þeirri, sem hann ók^í starfi sínu hjá stefnda. Vitnið kveður almennt hafa verið unAið tilkl. 1915 á árunum 1958—1963, en ef
ekkert skip hafi verið í höfn, sem þó hafi verið alger undantekning, hafi eftirvinna ekki verið unnin. Þá kveður vitnið fasta starfsmenn, þar á meðal bifreiðarstjóra, ávallt hafa verið í vinnu til
kl. 1700, þó að engin sérstök verkefni hafi legið fyrir.
Það er ágreiningslaust í málinu, að stefnandi njóti gagnvart
stefnda réttar ísamkvæmt ákvæði 4. gr. laga nr. 16/1958, en þar
segir, að starfsmenn þeir, sem þar greinir, skuli „eigi missa neins
í af lauiium sínum, í hverju sem þau eru greidd, fyrstu fjórtán
dagana eftir að þeir forfallast frá vinnu sökum sjúkdóma eða
slysa".
Rétt þykir að skýra ákvæði þetta þannig við úrlausn máls þessa,
að stefnda beri að greiða stefnanda laun. fyrir þær vinnustundir,
sem unnar voru í veikindaforföllum hans, þar á meðal eftirvinnu
og næturVinnu, enda verður að ætla, að stefnandi hefði sjálfur
unnið þær vinnustundir, ef hann hefði eigi veikzt.
Við munnlegan flutning málsins var því lýst yfir af hálfu
stefnda, að fari svo, að stefnda verði talið skylt að greiða stefnanda laun fyrir unnar jrfirvinnu- og næturvinnustundir í veikindaforföllTim hans, þá sé ekki ágreiningur um vinnustundafjölda
þann, sem lagður er til grundvallar útreikningi endanlegrar dómkröfu stefnanda eða fjárhæð hennar.
Samkvæmt þessu verða úrslit málsins þau, að endanleg dómkrafa stefnanda verður tekin til greina, þó þannig, að ársvextir
reiknast 7% frá 7. ágúst 1961 til 1. janúar 1965, 6% frá þeim
degi tU 1, janúar 1966, 7% frá þeim degi til 12. júní 1966 og 8%
frá þeim degi til greiðsludags.
Þá verður stefnda gert að greiða stefnanda málskostnað, sem
ákveðst kr. 2.500.00.
Guðmundur Jónsson borgardómari kvað upp dóm þennan.
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Dómsorð:
Stefndi, H/f Eimskipafélag ísland, greiði stefnanda,
Kristjáni Jóhannssyni, kr. 4.774.05 með 7% ársvöxtum frá
7. ágúst 1961 til 1. janúar 1965, 6% ársvöxtum frá þeim degi
til 1. janúar 1966, 7% ársvöxtum frá þeim degi til 12. júní
s. á. og með 8% ársvöxtum frá þeim degi til greiðsludags og
kr. 2.500.00 í málskostnað innan 15 daga frá lögbirtingu dóms
þessa að viðlagðri aðför að lögum.

Miðvikudaginn 24. janúar 1968.
Nr. 147/1966. Sjóvátryggingarfélag Islands h/f
(Benedikt Blöndal hrl.)

gögn
Landssmiðjunni.
(Þorvaldur Garðar Kristjánsson hdl.).
Dómendur:
hæstoréttardómararnir Jónaion HaUvorðsaon, Einor Arnolda<
Gizur Bergsteinsaon 09 Logi Einorason 09 próiessor Theodór B.

Líndal.

Bifreiðar. Skaðabótamál.

Dómur Hæstaréttar.
Afrýjandi hefur skotið máli þessu til Hæstaréttar með
stefnu 28. júlí 1966. Krefst hann sýknu og málskostnaðar úr
hendi stefnda ba&ði í héraði og fyrír Hæstarétti.
Stefndi krefst þess, að 'hinn áfrýjaði dómur verði staðfestur og að áfrýjanda verði gert að greiða honum málskpstnað hér fyrir dómi.

Með skirskotun til forsendna hins áfrýjaða dóms ber að
staðfesta bann.
, Afrýjandi greiði stefnda kr. 35.000,(M) í málskostnað fyrir
Hæstarétti.

