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Dómii þessum ber að fullnægja irman 15 daga frá lögtoirt-

ingu hans *að viðlagðri aðför að löguan.

Föstudaginn 23. maí 1969.

Nr. 36/1969. Fjármálaráðherra f. h. ríkissjóðs
(BjÖrn Harmannsson harl.)
gegn

Kristjáni G. Jóhannssyni
(Sveinn H. Valdimarsson hrL).

D6mínn skipuðu hinir reglulegu dómoror Hœstoráttor.

Kaupgjaldsmál. Vinnusamningur.

Dómur Hæstaréttar.
Afrýjandi, sem skotið hefur máli þessu til Hæstaréttar með

stefnu 24. febrúar 1969, krefst sýknu og málskostnaðar í
héraði og hér fyrir dómi úr hendi stefnda.

Stefndi krefst staðfestingar héra?Ssdóms qg málskostnaðar
fyrir Hæstarétti úr hendi áfrýjanda.

Hinn 4. nóvem}>er 1966 undirrituðu (Vélstjórafélag Islands
og Starfsm'annahald varnarli?feins samkomulag um greiðslur
til vélstjóra í rafstöð varnarliðsins fyrir „sérstaka frídaga".
Upphafsá'kvæði samkojnulags þessa er svohljóðandi: „Sam-
kvæmt gagnkvæihu samkomulagi við vinnuveitanda vinna
vélstjórar mrriarliðsins fjórar tólf stunda vaktir á viku
hverrí; hver vakt telst sem ,11 dagvinnustundir og ein stund
næturvinnu; auk þess greiðist 1 klst. fyrir hvérja vakt á
eftirvinnukaupi ®em þóknun fyrír að vinna án sérstakra
kaffitíma eða matarhléa". Samkomulag þetta skyldi vera
„uppsegjanlegt af hvorum aðilja fyrir sig með 30 (daiga fyrir-
vara, er skal tilkynnast skriflega til gagnaðilja". Eigi veröur
séð, að samkomulagi þessu hafi veríð s '̂gt upp, fyrr en hætt
var aðígreiða nmrædda þóknun. Að §vo vöxnu máli ber að
staðfesta niðurstöðu'hémðsdóms.
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Eftir .þessum úrslitum er rétt, að áfrýjandi greiði stefnda

málskostnað fyrir Hæstarétti, kr, 9.000.00.

Dómsorð:
Hinn(áfrýjaði dómur á að vera óraskaður.
Afrýj'andi, fjármálaráðlierra f. h. ríkissjóðs, greiði

stefnda, Kristjáni G. Jóhannssyni, málskostnað fyrir
Hæstarétti, kr. 9.000.00, að viðlagðri aðför að lögum.

Dómur bæjarþings Reykjavíkur 11. desember 1968.
Mál jþetta, setai itekið var til dóms íhinn 29. f. in., heíur Kristján

Jóhannsison, SeeViðarsiuidi 42, Reykjiavík, höfðað fyrir toæjiarþing-
inu með stefnu, birtri 7. maí 1968, 'gegn fjánmálaráðherra f. h.
ríikissjóðs til igreiðslu á kr. 25.292.27 íás'amt 7% ánsvöxtTOim frá 1.
júlí 1967 til 'greiðsludags auk máls'kostnaðar samkvæmt 'gjald-
skrá LögJmannafélags íslands.

Stefndi gerir þær dómkröfur, að hiann^verði sýknaður alger-
lega af kröfvum stefnanda og stefnandi verði daetmdxir til að greiða
honuim ímálskostnað að skaðlatiísu.

Leitazt hefur verið við að kctoa á sáttuim í \mali þessu,, en sú
viðleitni hefur eigi borið árangur.

Stefnandi er oig tefur verið í morg undanfarin ár vélstjóri hjá
varnarliðinu við rafstÖð Keflavíkurflugvallar.

All'ar 'götur fr*á árinu 1954 eða 1955 hafa .slíkir vélstjórar fengið
greiddan einn tíma í eftiryinnu á (hverjum ^vinnudegi fyrir þá
kaffitíma, sem þeir geta ekki tekið sér á vafctavinnu sinni við
var<5stöðu og eftirlit oneð véloiim rafstöðVarinnar. Kaupuppbót
þeSsi hefur ^aldrei verið s'aimningsbundin, hiviorki í sérstoktim
ráðningarisaimningfulm þeirra né í heild'arsainnin'gulm vélstjóra,
held'ur mun. ihafa 'gilt um þetta nánaföt þegj-andi samklomula'g.
Vélstjórar rvarnarliðsinis imunu vera einu íslenzfeu vélstjónarnir,
sem notið hafa slíkr'ar kaupupp>bótar. Fyrstu vélstjórarnir, setm
ráðuöt í störf þössi, voru aðeinis á persónitleguan ráðningarsamn-
inguim, en f éllu 'ekki undir neina heildarsainmiiiga íslenzkra vél-
stjóra.

Árið 1959 var því komið á, að vélstjórar Iþessir skyldoi í einu
og öllu fylgjia kjönto vélstjóra við Toppstöðina við Elliðaár, og
telur stefnandi það gilda í raun enn þann dag í dag. Þótt vél-
stjórar toppstöðvarinnar nytu ekki ofangreindrar tkaupuppbotar.
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var !hún þó látin haldast gagnvart vélstjóruírn við rafstöð varnar-
liðlsinis.

Árið 1963 tók gildi um laun -vélstjóra fþessara úrsfcuiröur Kjara-
dóms uim laun opinberra istarfslmianna (Reykjavíkurborgar), og
enn fhéldu vélstjiórarnir kiaupuppbótinni, jafnfvel þótt hennar væri
hvergi getið í nefndum úrskurði Kjaradóins. Heildarsaminingur
Vélstjónafélags íslands við Laiidsvirkjun tók síðan gildi 1. október
1966, og enn í þeám fiamningi er í englu g£tið íþessarrar sérstöku
kaupuppbótar (hér uanræddra vélstjóra, en í báðuim síðaistnefndu
saímnintgunum er ákviæði þess efniis, að „þeir, sem vinna á reglu-
btindnuiin ^vinnuVöktnim, skulu ekki fá sérstaiktega inatar- eða
kaffitíma", og kveður stefnandi það ékvæði aðeins vena staðfest-
ingu é því, isem ávallt hafi gilt wci „viakítganlgandi" vélstjóra.

I júní 1967 byrjaði varnarliðið 'að greiða vélstjóruím þessuim,
þar á meðal stefnanda, kaup sarnikvæiint fyrrnefnduim safmningi
Landsvirkjunar. 'Brá þá sfvo við, að efcki aðeinis var nnangnefnd
kaupuppbót felld niður fyrirvaralatiött, heldur var og dregið af
kaupi þeirra það, sem 'henni nam frá 1. október 1966 til júnímán-
aðar 1967, og er íþað þessi kiaupfrádráttur, sem stefnandi krefur
endurgreíðislu á í (máli þessu.

Stefnandi undirritar stefnulkröfuna þannig, að hann telur sig
hafa íverið hýrudreginn tilin 143.6 klst. á kr. 176.13 pr. klst.

Stefnandi hefur komið fyrir réttinn og igefið skýnslu á þann
veg söm (málavöxtom hefur verið lýst hér að framan. Jaínfraimt
skýrði hann þá svo frá, að vorið 1967, eftir að Landlslvirkjunar-
samningarnir tó'fcu gildi, íhaf i hann átt viðræöur við Guðna Jónis-
son, 'vinnuímálaifulltrúa víLrnarliðsins, og enn fremur HaDgrím
Dalberg, starfsmann félagsmálaráðuneytisins, iom túlkun á
Dandsvirkjunarisaimningunum. Hafi báðir þessir menn leitað eftir
því við sig, hVern skilning þeir vélstjórarnir legðu í Dandsvirkj-
unarsamninginn, en stefnandi Ikom fram á þessum fundum sem
trúnaðaranaður Vélstjórafélags íslands. Hann fcvað það ekíki hafa
komið fram á þessum fundum með þeim !Hallgrími Dalberg og
Góiðna Jónssyni, að þeir vildu fella niður greiðtelur til vélsftjór-
anna fyrir kaffitíímann. Hinis vegar sagði stefnandi, að allt frá
árinu 1963 hefði því verið hótað að fella niður greiðslur þessar
fyrir kaffitímiaraaí, Aftur á móti hafi aldrei Verið tekið fr-am,
3wenær það ímiHidi gert og ekki sérstakletga, að tiiað mundi verða
gert, .þegar Landsvirkjun'arBamningarniir tækju -gildi. Stefnandi
bar, að þegar felld tofði Verið niðíur greiðisla fyrir íkaffitíímana,
hafi það verið gert með þeim íhaettti, að vélstjórarnir fengu greitt
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kaup samfcvæmt 17. launaflokki frá 1. janúar 1966 til 30. septem-
ber s. á. Áður hafði þeim verið 'greitt kaup fyrir Iþetta tímabil. sam-
kvæmt 16, laun'aflokki. Kafi þetta því leitt til þess, að þeir hafi
ekki þurft að -endurgreiða varnarliðinu fé, 'þótt greiðsla fyrir
kaffitfimana væri felld niður aftur til 1. október 1966. Stefnandi
bar, að kaupleiðréttinig þessi frá 1. janúar 1966 'hafi verið í sam-
ræmi við gerða félagssaimninga.

Vitnið Þráinn Sigtryiggsson vélstjóri, starfisbróðir stefnanda,
hefur komið fyrir réttinn og borið, að igreiðslan fyrir kaffitíimana
hafi verið felld niður fyrirvaralaust. Hafi þeir vélstjórarnir fyrst
tekið eftir þessu á launaseðli, seni þeir hafi fengið 17. júní 1967,
en ekíki haft IhUglmynd tiin þetta fyrr.

Vitnið Guðni Jónöson, settur forstöðtiiniaður starfisunannahalds
varniarliðsins á Keflavíkurflugvelli, hefur komið fyrir réttinn og
borið, að greiðslan fyrir kaffitímana til vélistjóranna hafi verið
felld niður án fyrirvara. Hafi það gerzt im'eð þeim hsötti, að
fyrirmœli hafi kömið tun það frá kaupskrárnefnd, að Dandsvirkj-
unafsaTnningarnir skyldu taka gildi fyrir vélstjóra þessa, að því
er vitnið íminnti frá 1. oktöber 1966. Samltivæímt Landsvirkjunar-
samningunuim tofi vélstjórar á vaktaivinnu ekki átt að fá kaffi-
tíimana. Þegar Landevirkjuaiarsainningarnir tóku gildi, segir
vitnið, að vélstjórarnir hafi fengið einliverj'a kaupleiðréttingu,
söm h'afi leitt til þess, að vélstjórarnir hafi ékki 'þurtft að> greiða
fé úr eigin vasa, iþótt kaffitímarnir yrðu felldir niður aftur í
tímann, til þess er Landsvirkjunarsamningariúr tóku !gildi. Þvert
á möti hafi fleötir vélstjórarnir fengið eitthVað 'greitt í peningii/m
og 'hafi sá inismunur verið mitímunandi tmikill fyrir hvern starfs-
mann. Hafi launabreyting þessi stafað bæði af þvi, að vélstjómr
hjá Reykjaví'kur'borgtefi verið >hækkaðir, að ^því er vitnið minnti,
uim einn launaflokk, úr 16. í 17. launaflofck. Taldi vitnið, að það
hafi verið fyrir tímabilið frá 1. janúar 1966 til 30, september
s, á. Enn fretmur hafi launabreytingin til vélstjóranna stafað af
því, að frá 1. október 1966 hafi þeir komizt undir kjarasalnninga
við LandsVirkjun.

Vitnið ^bar, 'að það hefði, einlhvern títtnia áður en Landsvirkjun-
arsamningarnir töku gildi, verið búið að benda lögfrseðingiiím
vélstjórafélageins á það í toréfi fyrir milligÖngu varnarmála-
nefndar, að vélstjorar þeir, setn ynnfu á vaktavmnu, hafi dkki rétt
til sérstakra kaffitíma samkvæmt samninigum. Hins vegar 'hafi
hér verið um að ræða „arf(< frá eldri tíma, allt frá þeim tíana,
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þegar vélstjórarnir voru upphaflega á kjörum Verkamannafélags-
ins Dagisbrúnar í Reykjavík.

Stefnandi byggir dómkröfur síraar á þvi, að svo löng hefð hafi
verið komin á aukagrejðslu þá, sem fjallað er um í máli þessu,
að -hann hafi með fullum rétti getað talið hana. sérsta'kan, óskrif-
aðan hluta af ráðninigarsainningi sínum, sem að minnsta kosti
yrði ekki sagt upp með aíturverkandi áhrifulrn. Þessu til stuðn-
ih'gs 'vitnar stefnandi tíl ítarlegrar skýrski, sem hann kveður
stafa íta, ivinnumálafulltrúa varnarliðlsins frá árinu 1965, þar sem
fjiallað er um kröfur rafveitus-tarfsimanna um aukinn ferðastyrk
og hér uimrædda kaupuppbót. J 'þeirri skýrslu kemur fralm sú
skoðun, „að ivarnarliðið 'kunni að toreyta, lætoka eða fella alveg
niður ofangreinda styrki með viðeigandi fyrirvara". I*að megi því
um fþað deila annars vegar, hvort og með hvaða fyrirvara varnar-
liðið hef ði getað hætt greiðslu á þessari kaupuppbót, en hins vegar
telur istefiiandi ótvírætt sanukvæmt anda og ölluim imeginregliim
íslenzkra laga, að heimildarlatist liafi verið með öllu að draga
hina ú'tborguðu kaupuppbót af síðar gjaldföllnu kaupi.

M bendir stefnandi á það, að hann og starfsfélagar hans muni
vera eini starfshópurinn á Keflaivíkurflugvelli hjá varnarliðinu,
sem þessi kaupuppbót "hafi verið dregin -af, hafi hún verið fyrir
íhendi á annað borð.

Stefndi byggir dómkröfur sínar á því, að síðari hluta árs 1966
hafi tekið rgildi nýr kjarasamningur milli Vélstjórafélagö fslands
og Landsvirkjomar. Stefnandi sé einn af starfsmönnum í raf-
magnsstöð flotastoðvarinnar á Keflavíikurfltigvelli. Undanfarin ár
hafi þessum starfsmönnum verið greidd laun samkvæmt ákvæð-
um launa- og kjarasamninga ReykjaVíkntrborgar þar til í júní-
•mánuði 1967, er laun þeirra tbrejnfctust til fíasmræímis við ákrvæði
áðurnefndB kjarasamnings við Landsvirkjun, sem gilti frá 1.
öktóber 1966. Eíftir þann tíma skyldu laun velstjóranna miða'st
við 17. launaflokk ríkisstarfsmanna.

Enn fremur v^fcur stefndi athygli á eftirfarandi umsogn varn-
arliðsins í bréfi, seim fjallar tiím átgreiningsefni þetta og lagt hefur
verið fratm í málinu: „I þessu sambandi fviljuim vér leggja áherzlu
á, að þegar algerlega nýr sraímningur uim laun gefek í gildi í apríl-
mánuði 1967, er fól í sér bíeytingar, seon virkuðu aftur fyrir sig
frá 1. október!966 að telja, reyndist nauðsynlegt að endurskoða
öll laiin og önnur kjör. Afleiðing þessa varð sú, að eðdd reyndist
unnt að 'halda þeim launnm og kjörum, sem gert var ráð fyrir
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sa'mfcvæimt fyrri saunningi, nema því aðeins að ráð væri einnig
fyrir þeim igert í nýja salmningnuni. Samkvæmt fyrri kjaratemn-
ingi höfðu starfstaaenn fengið greitt kaup fyrir ein:a vinnulstund
á frverri vakt (eftir yfirvinnutaxta) fram yíir þær stundir, sem
þeir raunverulega rvoru við störf sín. I>etta ákvæði var „arfur" frá
þeim tírna, er vélstjórumwn vtoru greidd laun satmkvsðmt ákrvæð-
um launa- dg kjarasamninigs Verkamannafélagsins Dagtebrúnar
í Reykjavík. Þannig var litið á, að vélstjórarnir ættu ökki rétt á
'þessail aukagreiðslu samkvæmt áktvæðum launa- og kjarasamn-
ings Reykjavíknrborgar, og vélstjórunum hafði verið tilkynnt, á
m'eðan þeir enn istörfuðu satnikvsemt ákvæðxiiin launa- Qg kjara-
satmningis Reykjajvítouiiborgar, að ivarnarliðið kynni að breyta þess-
ari gredðslu, draga úr henni eða fella hana rrieð öllu niður. Sú
breyiting, ®em þannig verkaði afttur fyrir sig, þar með talin niður-
felling greiðslu fyrir „ómytaða" kaffitíima, kom venjiulega þannig
út, að nokkur umframigreiðsla féll í hlut véls^jóranna. Enginn
þeirra istiarfslmannía, scem hlut attu að oniáli, þurftu að inna af
hendi neinar endiiargreiðslur á launiím vegna þessarar breyting-
ar".

Enn fremur rökstyður Btefndi isýknuíkröfu sína með því að vitna
til 3. gr. laga nr. 80/1938 uim stéttarfélög og vinnudeilur, en þar
áegir: „Stéttarfélög ráð'a tmálefnulm síntum sjálf með þeinn tak-
mörkunum, sem sett eru í lögum fþessum. d) Einstakir meðlimir
félaganna eru ibamdnir við löglega igerðar sainiþykktir og samn-
inga félagsinis og sftéttarsalmbands þess, sem það kann að vera í",
og enn fremur vitnar steíndi í 5. gr. nefndra laga, en þar s'egir:
„Stéttatfélög eru lögformlegur 's'amnings'aðili laim kaup og kjör
meðlima sirma, enda hafi félagið í saimíþykikttim sínuim ák*veðiÖ
áð láta starfsemi sína taka til slíkra málefna".

Af þessu telur ^tefndi Ijóst, að vélstjórarnir séu bundnir af
löglega gerðuim samningi stéttarfélags síns og geti ekfci krafizt
né ætlazit til að njóta góðs <af „bezittu kjiaraítjákfvæðuím bæði nýs
og eldra sannnings.

Svo sem að fraiman er rakið, ih.eíiir vélstjóruto þeim, sem unnið
hafa við Taíistöðina á Keflavíkiurflugvelli, verið greiddiir einn yfir-
vinnutífmi á dag vegna ónotaðra kaffitíma, allt frá árinu 1954 eða
1955, 'efltiT því Besm. haldið .er fram iaf 'haMu stefnand'a, og er því
ömótmælt af 'hendi stefnda. Uppihaflega mun þetba hafa "byggzt
á því, að vélstjórar íþes'sir voru ráðnir sa'm'kvsömt Dagsbrúnar-
samnin'gum.

Árið 1959 var því komið á, að vélstjórar þessir skyldu njóta
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sömu kjara og rvélstjórar, er störfuðu við Toppstöðina við Elliða-
ár. Vélstjórar við raflstöðina á Keflavíkurflugvelli nutu þó áfrain
þessarar kaupuppbótar, þótt starfebræður 'þeirra við Toppstöðina
við Slliðiaár nytu hennar ekki.

Árið 1963 (tók gildi uan laun vélstjóra þessara úrstkurður Kjara-
dómjs uím starfsmenn Reykjavíkurborígar, og enn var vél&tjörun-
itó /gireidd kiaupuppbót þdssi áfraím, þótt eigi væri ráð fyrir því
gert í nefnduon kjaradómi,

Hinn 1. október 1966 tóku heildarsamtök Vélstjórafélags ís-
lands við Landis^rirkjtin gildi. í fjórðu 'grein þeirra sarrminga eír
það ttekið fratrn, að „þeir, sem vinna á regluíbundnum vöktium,
sbr. 7. gr., skulu ekki fá sénstakle'ga imafttar- .eða kaffitílma". AUít
að einu er vélístjórulm við rafstöð Keflavíkurflugvallar, sem eru
vaktaviimumenn, greidd framangreind kaupuppbót áfram, og þar
á meðal stefnanda, þar til í júnímánuði 1967, að ikaupupp'bót þessi
ea: fyrinvaralaust dregin frá kaupi til þeirra aftur til 1. október
1966. er saimnin'gar VéMjórafélags íslandis við Landisvirkjun tóku
gildi, svo sem fyrr segir.

í>egar vintur er sá langi tími, sem tíðközt hefiur að greiða yél-
stjdmiin iþöss-xinn kiaupuppibót ^fyrir ónotaða kaffitíma án saímnings-
skyldu, og þtví er haldið áfrám, eftir að ofangreindur samningur
Vélstjórafélags Islands við Landsvirkjj'iin tók gildi hinn 1. októ-
'ber^l^öö, verður að telja, að stefnandi hafi haft réttmæta ástœðu
til þess að ætla, að hann fengi að halda þeim greiðslum fyrir
ónotaða kaffitíma, sem 'honum yrðoi greiddar, eftir að .margnefnd-
ur s'almninigur tók 'gildi og þar til greiðsla^n^yrði niður felld, enda
ko(m ekkert fralm <uim það á viðrseðufiondulm þeim, er stefnandi
kveðst hafa átt við Hall'gtrím Dalfeng og Guðna Jónisison vorið
1967. að fella ætti niður greiðslur þessrar til vélstjóranna, sem
þá tíðkuðust enn. Verður fíftefndi því dælmdur til að endljirgreið'a
stefnanda íþá fjárihseð, sem um er stefnt í; máli þessu, enda hefur
hún -eigi ssett tölulegrutm andmælulm.

Úxtslit málsins verða þfví þau, að stefndi ^er dæmdur til að gjreiða
stefnanda kr. 25.292:27 ás'amt 7% ársvöxtuim frá 1. júlí 1967 til
greiðfeludags.

Eftir fþesisulm málalokuim verður stefndi dæ!rnciur til að greiða
stefnánda máls'kiostnað. Þykir'íhann faæfilega ákveðinn kr. 7.000.00.

Magnúis Thoroddsen bor'gairdótmari kvað upp dóm þennan.
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Dóinsorð:

Stefndi, fj'ármálaráðherra f. h. ríkissjóðs, greiði stefnanda,
Kristjáni G. Jóhannsisyni, kr. 25.292.27 ásamt 7% ársvöxtum
frá 1. júlí 1967 til greiðsludags og kr. 7.000.00 í málskostnað.

Dómi þes&uím ber að fullnægja innan 15 daga frá lögbirt-
in'gu 'hans að viðlagðri aðför að lög&Dm.

Föstudaginn 23. maí 1969,

Nr. 224/1968. Skarphéðinn Björnsson
(Birgír Isleifur Gunnarsson hrl.)
gegn

Síldarverksmiðjum ríkisins og til réttargæzlu
Sjávátryggingarfélagi Islands h/f og gagnsök

(Logi Guðbrandsson <hdl.).

Dómendur:
hœstaróttardómarornir Einar Arnalds. Benodikt Sigurjónsson,
Gizur Bergsteinsson og Logi Einarsson og prófessor Magnús Þ.
Toriosou.

SkaðabótamáL Vinnuslys.

Dómur Hæstaréttar.
Aðaláfrýjandi hefur skotið máli þessu til Hæstaréttar með

stefnu 27. nóvember 1968. Gerir hann þær dómkröfur, að
gagnáfrýjandi verði dæmdur tíl að greiða kr. 719.532.40
með 8% ^ársvöxtum frá 3. septemíber 1966 til greiðsludags
og svo análskostnað í héraði og fyrir Hæstarétti, eins og
málið væri ekki igjafsóknanmál, en aðaláfrýjanda hefur verið
veitt gjafsóknarleyfi fyrir báðum dómum.

Gagnáfrýjandi hefur áfrýjað málinu meíí stefnu 1. apríl
1969, að fengnu áfrýjunarleyfi 14. marz 1969. Krefst hann
sýknu af öllum kröfum aðaláfrýjanda og málskostnaðar úr
hendi 'hans í hémði og fyrir Hæstarétti.

Málsatvikum er skilmerkilega lýst í héraösdómi. Megin-
orsök slyssins var ógætni aðaláfrýjanda, en eigi verður talið,

-að af hálfu gagnáfrýjanda hafi verið igætt þess öryggisbún-


