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Mánudaginn 16. júní 1969.

I{r. 106/1969. Kristinn Sölvason
gegn

fsbirninum h/f.

Dómínn skipuðu hinir reglulogu dómcrc¡r Hcestcréttcr'

KærumáI. Fråvísuna'rdómur úr gildi felldur.

Dó'mur Hæstaréttar.
Með kæru 28. maí 1969, er b,arst Hæstarétti 4. iúní 1969,

hefur sók,r¡araðili kært til Hæstaréttar samkvæmt heimild
i 21. gr., 1. b., l,aga nr. 57/1962 fråvÍsunardóm sjó- og verzl-
unardóms Reykj,avíkur, sem kveðinn \¡ar upp hinn 17. rnai
1969, í m;åli ,sóknara,öiljra gegn varnarað'ilj'a. Kref'st sóknar-
a,ðili þesso að frávísunardómurinn verði felldur úr gildi o¡g

lagt verði fy,rir hérrað'sdóm aö leggja efnisdóm á sak'arefnið.

Varrrartaðili krefst staðfestingar hins kærða dóms og keeru-

má,lskostnað'ar úr hendi sóknara'ðilja.
Sóknar.aðili sækir í héna'ði ka'upkröfu, sem reist er á kjara-

samningí ymissa stéttarfé'laga yfirmanna á fiski'skipum og

Landssambands íslenzkna útvegsmanna frå 29. desernber
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1963 og viðbótarsamningi 26. febrúar 1965. \'erður a'ð telja
almennum dórnstólum ré,tt að meta öll atriöio êr kaupkröf-
ttna varða, og skyra að því leyti ákvæði gneindra sarnningao
þat á meðal 'hvort breyting hafi orðiö á þei'rn síðar. Ber því
aö fella hinn kærða dóm úr gildi og vís,a m,álin,u til héraðs-
dóms til lögtegrar meðferðar og ef,niisdóms.

Kærumálskostnaõur fellur niður.

Dómsorð:
Hinn kærði dómur er úr gitdi felldur.
Kærumálskostnaöur f ell,ur niður.

Dómur sjri- og verzlunardóms Reykjavíkur r7. møi 1969.

Mát þetta, sem tekiö var til dóms hinn ?. þ. m., hefur Kristinn
sölvason st¡irimaður, hér í b,o,rg, kröföað fyrir sjó- og verzlunar-
dómi Reykjavíkur meö stsfnu, útgefinni 80. júlí s.1., á krendur Ís-
birninu,m krlf hér í b'org, til greiðslu á skuld aö fjárhæö kr. B.g0B.0g
rneö 8/ç árs'vöxtum frá 2L. maí 1968 til ,greiösrudags og márs-
k'ostnaöi aö shaölausu sa,m,krvæmt gjaldskrá Lögm,annafélags Ís-
lands. Þá hefur sterfnandi k'rafizt sjóveös i m/b Ásh,ergi, RE zz,
til trygrgingar dó,rnkröfunurn.

.{f hátrfu stefnda eru þær dó'm'kröfur gerðar, aö trann veröi
s¡flknað'ur af krö'fum strefnanda og hon'um dærmdur málslçostnaöur
úr hendi hans aö mati dó,msins.

Málavextir eru þeir, aö stefnandi var ráðinn rI. st¡irimaöur á
skip stefnda, m/s Ásberg, RE 'zz, â netjaveiöar á, tímabitinu 12.
fe{brirar til 2L. maí 1g68.

Er ágreiningslaust, aö m/s Ásber"g sé 816 rú,mlestir.
viö uppgjör, er stefnanda var aflhent, var háset'afhlutur greint

tímahil kr. 66.568.81, og v'ar stefnanrda sern II. st¡irinnanni reikn-
aöur F/s hâsetãhlutur af þeirri fjár{hæð svo og kaup og orlof. Er
útr"eikningur þessi svohljóöandi:

l/s hâs'etahlutur
Kaup 12. febrúrar

kr. 74.889.91
til 21. maí, 100 dagar á kr. 20.80 - 2.080.00

5.388.007Vo otlof

Kr. 82.357.91
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Stefnandi telur, aö þetta upp,giör sé rangt, þar sem sér beri lY¿

hásetakrlutur. Er útreikningur krans í sa'mraemi viö það þannig:

1Y¿ thásetahlutur . .

Kaup
kr. 83.211.00

2.080.00

Orlof

Kr.91.261.00

Í vertíöarsamnin:gi, sem ger.öur var thinn 29. desemiber 1963'

milli ymissa stéttarfétaga yfirrmanna á fiskiskip'um, þar á meðal

Skipstjóra o,g stf,rimannafélagsins ötrdunnar' sem ágr'einingslaust

er, aö stefnand-i sé félagi í, 'o,g Landssamtbands íslenztkra útve'gs'

manna, se,rn áLgreiningslaust er, aö stefndi sé aöili að, er svofellt
ákvaeði í d-liö 1. gr. um skip,tari<.iör skipstjóra og styrirnanna á
útileguh'átum á veiöu,m í þ'orskanet:

,,Útilegiub'âtar á neturm:
Skiipstjrfri . . 4-92%

I.st¡irimaö'ur.. 3.69%

II.st¡iri'm,aöur.. 3.0770"'

Þá er í 2. rngr.4. gr. samningsins svofellt álcvæði:

,,Þó skal hlutur skipstjóra skv. I.-4. gr. aldrei vera minni en

tveir krásetrahlutir, hlutur I. st¡irimanns ,eldki minni en 1L/2 hl:í'isú'a-

hlutur og hlutur II. styrimanns ekki minni en 1% fhásetakrlutur".

Í ¡-tiO 2. ,gr. síldveiðisamnings söinu aði}'ja, serm 'gerður var á

sama tí'rna, er' ákvæ'öi um skip'takiör II. st;foimanns á skipum aIlt

aö 300 rúmlestum, en ekki virðist þar rhafa 'verið gert ráð fyrir
stærri skip,um. Í niö,urlagi ákr¡aeöis þ'essa segir svo: ,,Þó skal II'
styrim,aður aldrei haf,a n-ninna en lt¡a ùtiâsetahl'ut".

Hinn 26. f,ebrnriar 1965 geröu aöiljar þessir meö sér sanrning

ulït viðbætur og breytingar á 'síldveiði' og vertíöarsamningum

fuêt 29. desemrber 1963. Varm. a. bætt nfrri grein inn í vertíöar-

samninginn um skiptakjör, þegar veitt êr í h'ringnó't. Er greinin

svohlj'óðandi:
,,Á skipu,m, serm stunda

skal skipstjóri Ïr'afa 7.78%
en tvo hásetalhluti.

Kjör styrim'anna skulu

þorSk, Ísu eöa ufsaveiöar meö kringnót,
a:f brúttóafla skip'sins, þó a1d'rei minna

vera sem hér s'egir:
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undir 60 rúmI' 3s'0% 10 menn I' st¡irim ' 5'70%

60 ïs.o% 10 u. 4.75%

60 ,að lt20 36.5% 11 I. 4.98%

60 aö L20 36.5% 11 II. 4.L5%

I2-0 aö 240 35.5% LZ I. 4-44%

t20 aö 240 35.5% LZ II. 3.70%

240 'aö 300 35.5% 13 I. 4.L0%

240 að 300 35.5% 13 II. 3.4t%
300 aö 500 35.0% L4 I. 3.75%

300 aö 500 35.0% 14 II. z.BL%

Þó skal ,hlutur I. st¡irimanns aldrei \¡erra rninni en 1r/, hâseta-

hlutur, II. stÍrirmanns 1Y+ hâstetahl'utur, nema á rb'átum yfir 300

rúml. 1% hásetahlutur. Auk ofanritaös skal greiða skipstjóra og

styrim,önnum kr. 446.00 á mánuöi í fast kaup.
Sé afii salt'aður um borð, s,kal hur¡draðshluti framangreindra

aðila læ,kka í sama htutf'alIi o,g hundraöshluti'luvers háseta lækkar,

þegar fjötgaö ,êr llrrl menn".
Þá var í viðrbó'tarsamningi þessum tekiö viöbóta'ráü<'r¡æöi við 2.

gr. sítrúveiöisamningsins um kjör II. stÍrimanns á skipum 300 að

500 rúmlestu,m. Er þaö svothljó,ðandi: ,,Á skipr.m'300 að 500 rúml.
2.89 af h,undraði br¡úttó söluverös afla, og auk þess kr. 446.00 í

fast kar-lp á m'ánuöi".
.}{inn t2. maí 1967 ritaði Landssarnband íslenz'kra útvegs'

manna Sikipstjóna og'stfrim,annafél,aginu öld,unni svohljóðandi
bréf:

,,Nylega hafa ko'mið til landsins bátar, sem eru yfir 300 rrim-
lestir aö stærö, og eiga þeir lö,gu,m samrkvaemt aö Lrafa tvo stfri'
menn.

Í samningtrrrn \¡onuln frâ 29. 'des'ember 1963 og viöbó't viö þann
samning, frâ 26. fdbrrlar 1965, eru ekki áikvæöi u,m laun II. st¡fri-
,manns á þorskveiöum m'eö netum.

Með tilliti til þrs55, aö 2 b,âiax, sem eru yfir 300 rúmlestir að

stærö, voru geröir itt frâ Reykjavík til þorsüçrveiöa með netum á

þessari vetnarvertíö, viljtr,m vér teggja til, aö laun II. st¡irimanns
verði ákveöin I1/B lnírseiahlut'ur, eða hundraðshl'uti af afla, se'm

ja,fn'gilti LL/r hâs'ettahlut. Væru þaö sömu laun og II. stlirimaður
hefur á þessari st,ærö háta á síldvreiöum.

Svar við þessu erindi rvoru óskast rhiö allra fyrsta".
Í svar¡bréfi S;kipstjóra og st¡irimannafélagsins öldunnar, sem

daigsett er hinn 22. rnaí 1967, segir svo:
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,,'Höfum mó'ttekið bref yð:ar, dags. L2' 5' 1967'

;át¡,órnarfundur haldinn föstudaginn 19. 5. 196? fellst â, aö

kaup viðko,mandi verði 2:Bg% af hrúttó'aflaverðrnæti, þó atrdrei

minna 'en 1rl hásetahhrtq¡r".
Þaö rrrun nú ha,fa Veriö á árinu 1967 sem árgreiningur reis milli

Skipstjó,r,afélags Norðlendinga og Landssambands íslenzkra út-

vsgsrmanna ,urn skilning á á;kvæö'um síl'úveiðisa'rnningsins tIláL 29'

desemb'er 1963 srg ákvæðum viö'bótarsarnninrgs þess frá 26' febr'úar

1967, sem áöur er frá greint, aö því er varöaði [qiör II. stÍrimanns

viö síldveiöar á skipum 300 aö 500 r'ú'mlestum aö stærö' Dómur

gekk í Fétaesdómi ilrinn 19. des,emher 1967, og varö niðurstaöa

trr"rs sú, aö álcvæði b-Iiös 2. 9r'. sílùveiðisamningsins frá 29' des-

emb,er 1963 skyldi gilda við ráðningarsamninrga II' stfrimanns

viti síldveiðar á Skiptrrm af þ'essari stærð'

Kröfur ste,fnanda í,rnáli því, sem hér er fyrir dórni, eru tbyggðar

á því, að samhvaemt á[("vaeöi 2,. rm$r.4. gt. vertíðars'amninglsins frá

29. desember 1963 beri stefnanda sem I'I. styri'm;anni ekki minna

en lt/a inãs'etarhlutur fyrir störf harrs ftrjá stefnda â greindu tí'ma-

ibili. Til stuönings krö,fu stefnanda er bent á niðurstööu Félags-

dó,rns í f)¡rrgreindu máli. Þá hefur þrí verið haldiö frarrn af hálf'u

stefnanda viö munnle'gian flutnin'g rnátsins, aö ek'ki hafi veriö

hægt aö b,reyta vertíöarsarnningnum nema meö nijurn kjara-

samningi, en það hafi ekki veriö gert, enda skapi hréf'astr<inti þau,

s,em fram fór,u milli skipstjóra og stfrimannafélagsins oldunnar

og Landssambands íslenzkr'a út've$sm;¿np¿ ekki nÍian [<jaras'airnn-

ing fyrir félagsnaenn þessara fé'laga'

s¡iknukraf:a stefnda er á þvi byggð, að meö bréfaskipturn skip-

stjóra og stfrimannafélagsins öldunnar og Landssa'mlbands ís-

lenz,kra útvegsmanÍra, sem rakin vroru, hafi kiornrizt it bindandi

samningur um kiör II. st¡irimanns á útilegUh'átum aö veiöum meö

þorskarr-etjum milli stéttarfé'laga'aöiliia má}s þessa' Gert hafi veriö

upp við stefnanrda í sa,mree,mi viö þaö o'g eigi stefnandi því ekki

frekari kröfur á Ï¡endur ste'fnda'

Eins ,og efni máls þessa ligglrr fyrir, Þá byrggist úrla.rrsn þess

áþví,hvortmeðfundarsamþylkktSkipstjóraogstfrimannafél'ags-
ins Ol¿unnar og bréfaskiptum stjórnarinnar o$ Landssarnlbands

íslenzkr,a útvegsmann"a hafi veriö gerð b'reytinrg á vertíöarsaml-

ingr1rrm frâ 29. desemh,er 1963. Þykir hér vera u'm s}íkt grund-

vallarágfeiningsefni að r'æöa varðandi gerö kjatrasamninga, aö

úrlausn þess heri undir Fé'la'gsdórn sern sérdó'msmál sa'mkvæmt

.á,kvæöi 2. tl. fyrri málsgreinat 44. gr., sbr. 47. gr. laga nr. B0/

li
I
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1938. Sa'm[<væmt því þvkir rétt aö vísa máli þ,essu sjálfkrafa frá
dómi, en rétt þ,ytkir, að málstkostnaöur ,falli niöur.

Guömundur Jónsson borgardórnari kvaö upp dóm. þennan
ásamt samdó,mend,unum Eggert l(ristjánssyni, löggiltum endur-
skoðanda, og Guörnund-i Hjaltasyni skipstjóra.

Dómsorö:
Máli þessu er sj'álfkrafa vísað frá dórni.
Málsk'ostnaöur f,ellur nið'ur.
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