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Föstudaginn 18. februar 1972.

Nr. 756,/1971. Umbúöamiöstöðin hÆ

(Pil

S. Pálsson hrl.)

gegn

Helga Olafi Björnssyni
(Ragnar Aöalsteinsson hnl.).
Dóminn skipuðu hinir reglulegu dómcnc¡r Hcp¡tc¡6ttcr.

I{aupgjaldsmal. Kjarasamningar.
Dómur Hæstaréttar.
Á'frj'jandi hefur skotiö mali þessu til Hæstaréttar með
stefnu 18. október 7971, að fengnu áfrj'junarleyfi 1. s. m. og
leyfi samkvæmt 16. gr. laga nr. 57,/1962. Krefst hann sj'knu
af kröfum stefnda og málskostnaðar í héraði og fyrir Hæsta-

r

rétti.

iStefndi krefst staöfestingar hins áfrjjaða clóms og málskostnaðar fyrir Hæstarétti.
Með skírskotun til fonsendna hins áfrj'jaða dóms ber að
staðfesta hann.
Dæma ber áfrjjanda til að greiða stefnda málskostnaö
fyrir Hæstarétti, kr. 15.00O.0,0.

Dómsorð:
Hinn áfrj'jaði dómur á að vera óraskaður.
^A.frjjandi, Umbúöamiöstööin h/f, greiöi stefnda, Hetga
olafi Björnssyni, málskostnað fy"ir Hæstarétti, kr.
15.000.00, að viðlagöri aðför aö lögum.
Dtórnrur b,æjanþines Reykjavflrr¡ir 2g.

j,úní LgZl.

L

Mál þetta, sern tekiö var ti,l dórns lb. þ. m., en höföað með

stefnu, d,agsettri 6. júlí 1g?0.
Stefnandi málsins er Hetrgi Ótrafirr Björnsson offsetprent'ari,
trtr'orstaskjóli 13

hér í borg.

;
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Stefndi er Urnbúðamiöstööin h/f hér í borg.
Dó,mkröfur stefnandra eru þær, aö stefndi verði dæ-rndur ti,l
þ'ess að greiöa honurn vangreidd traun aö fjárhæð kr. 4.002.00
meö t% dráttarvöxturn fyrir hvern máruuð eöa broû úr rnánuði
af kr. 1.326.00 frâ 20. febrúar 1gz0 til 20. rnarz samra ár,s og af
kr. 4.002.00 f,rá þeim degi til greiösludags auk rnálskostnaöa,r að
skaölausu
Í gr,einargerö geröi stefndi þeer dórnkröfur aöallega, aö máli
þessu ¡rrði vísað frá dómi, en til vaÍa, aö hann yröi s¡fknaður af
öllu,m kröfum s,tefnanda. Í baaum tilvikcrm krafðisú hann mátskorstnað,ar úr h,endi s,tefnanda aö mati rétta,rins.
l\4unnlegur m'álflutningur fó'r fr,arn um framkomrÌa frávísunarlrröfu stefnda hinn 23. apríI Lg7L, og meö úrskuröi, upp,kveönum
30. apríI 197L, var fr,ávísunarlkröfunni hrundiö.
D'órn1kr'öf,ur s,tefnda í þessum þætti mráIsins eru þær, aö hann
verði syknaður af öllum k'röfum stefnanda og aö slefnanda veröi
dærnt aö gr,eið:a hon'um nráIslcoistnaö að skaðlausrr.r.

II.

Málavöxturn er þannig lÍs,t í ste,fnu:
,,Málsatvi,k eru þ,au, aö dagana g.-11. febrúar Lg70,var stefnandi
rnáls þesrsa, srem vinnu,r sem offs,etprrentrari hjá hinu stefnda hlutafélagi, óvinnufær ve'grr,a sjúkdórrs, og dagana 4.-6. fi\arz vat
hann óvinnufær vegna s,l¡rs,s. samkvæmt z. gr. kjarasamnings
offsetprenûanafé,trags Ís,Iands, s,téttarf'élags súefnanda, og Félags
Offsetp,r,entsmiöj'ueigend;a frá 81. águs,t 1969 naá eigi draga kaup
af starfsmrami, þótt veikur s,é ail,t aö 14 dögum â fuí. Hiö stefnda
félag hefu,r gr'eitt s'tefnand.a traun hans fyrir dagvinnu umrædd.a
daga, en mót'mæl,t kröfu h,ans um laun fyrir fasta aukavinnu,
sarntals 18 klst., en laun fyrir hana nrerrr;a stefnr¡kröf,unni,,.

Stefnandi zundurliðar kröfu sína þannig:

1. 10. febrúar 1970, G klukkus,tundir tr zzl.o'} kr. 1.82,6.00
2- 4. trtatz 1970, 6 klu'kkusrtundir íL zzï.0o
1.83g.00
3. 7. ntarz 1970, 6 klukrkustundir â zzï.0o
1.888.00

-

rSamtals

kr. 4.002.00

Ofangr,eindur kj,anasarnningur hefu,r veriö lagö1rr fr,am í máti,nu, dskj. nr. +. I Z. gr. hans segir svo:
,,veikindi: Eigi má draga kraup af starfsmia,nni, þótt veikur se
¡
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allt aö 14 dögum â âri, en skylt er hontm aö sanna veikind.i sín
með læknisvo,tüorði. Offseüp'r'entari, sem veïið hefur skenr,ur en

L âr i þj,ónurstu atvirururekanda, fær veikind;adra,ga í h,lutfalli viö
þann tírna, sem hann hefur unniö.
fhá 1. j,anúar 1966 skulu ónotaöir veikindradagar greid.dir OffsetprentaraféIagi Íshnds til geyrnslu um hver áramó,t.
IJrn hver áramót skal atvinnuveitandi gefa starfsmanni viöurhenningu fyrir ó,notuöum veikindadögum hans.,.
Í gr.einargerö af nLá,lfu stefnanda er m. a. sk¡irt svo frá:
,,Krafan í rnáli þ,essu er vegna aukavinnularlna, en aukavinna
vår' unnin hjá stefnd;a regl'ulega annan hvern dag. Miöað er við
daga, sem aukavinna var raunvernrtrega unnin, og f:ellur því einn
dlagur á fyrrra tírnabilið, êr tveir á hiö síðrarra, þótt þa,u væru
j'afnlöng. Ekki er vitaö titr, aö ve,fengt sé af stefnd,a, að stefnandi
b,efði unniö urnrædda aukavinnu, ef hann hefði veriö heill heilsr,l
u'mrædda daga. Stefnrandi telur, að skira beri sarnningsákvæði í
2. gr. samningsins á dskj. rw. 4 í samrærni við 4. gr.laga nr. L6l
195'8, enda eigi hann r,étt til greiöslunnar sa,nr,kvænr,t lögunum,
hvernig sem samningurinn yröi sk¡iröu,r. Þá er á þaö bent, að
árlegir veikind;ad.agar offsetprrenrtara er,u helrningi færri en hjá
öllrurrn þorra launþega, og því ,frátreitt, aö sá skilningur fái staöizt,
sem fram rnun hafa komið hj'á stefnda, aö of,fsetprenitarar njóti
betri kjar,a að þessu ley,ti en launþegar almennt,,.
rSûefnandi hefur hér fyrir dórÂi hinn 7. maí 1g?1 sk¡irt svo frá
varö,andi yfirvinmu â vinnrustaönurn:
,,Þannig var, aö við vor,urn fjó'rir sveinar í ofûsetprentun, og
unnum við þannig, aö annan daginn u,nnu allir til hálf fimm,
þá fóru tveir heim, en hinir héldu iâfr,am og unnu til háIf ellefu,
þannig aö annan hvern dag unru.rm við sex trlukkl¡stundir í yfirvinnu, tveir sveinar. Það hittist svo'leiðis á, að þann 10. febrú,a,r
1970 rnundi ég hafa iúfr, aö vinna yfirvinnu, ef ég hefði eìkki veriö
veiktrr, og sar-na er að segja um dagana 4. marz og 6. rllarz. Nefnda
daga var yfirvinna unnin. Mér er urn það kunnugt, að einhver
hirura þri,ggjra off,setprenta'na hhrpu í skarðið fyrir mig og unnu
sex klukkrlsüund,a yfirvinnu nefnda þ'rjá daga. Ég get ekki nri
uppl¡f;st, hverjir þaö voru,,.
stefnandi, sern kveð;st tr'afa râöizt til sûefnda L. september 196?
og kveöst vinna þarenniþá, segir, aö á árunum 196g og 1g6g hafi
veriö mjög mikil yfirvinna hj'á stefnd,a og tiltö,lulega reglubundin. Minnir h,ann, að yfi,rvirulan hafi verið skiörug þar til í

ítl$:¿i¡,q"-

t4t
m'aí 1970, en þá hafi lærlingur ko,rniö til vinnu úr skó,tra og hafi
yfirvinna þá drei'fzt meir. Hann tekur fr,am, að enn sé unnin
allmikil yfirvinna hjá srtef'nda, enda þótt hún skiptist â fl,eiri
offsetprentrara, en þeir offsetprentararnir skipti sjálfir yfirvinnunni á milli sín á þânn lxá,út, að sem mesti jöfnuður s,é á með
þei,m um yfirvinru.rna.
Pálmi Viöar Samúle1sson, verksmiöjustjóri stefnd,a, hefur hér
fyrir dó,mi hinn 7. maí r97L sklirt svo frá, að hrann ha,fi unniö hjá
stefndla, fná því aö neksúr¡r hófst þar á áriru¡ 1go?. Hann segir,
aö viö offsetprentvé'l þá, sem stefnandi vin:ri við, vinni atlüaf
þrír menn í einu og aö jafnaði sé hún látin ganga til kl. 1080
á kvöldin. Vélin sé mikiö notuö. Ekki sé nægilegt starfsliö til
þess að hafa fullkomnar tvæ,r vaktir viö vélina. Af þessum sökurn
og til þess aö ,,skaffa" offsetpnenüurum aukavinnu, hafi jafnan
veriö f¡afður sá háttur á, aö reglubundin yfirvirum L¡afi veriö hjá
offsetprenúurum við vél þessa. Offsetp,nentararnir skip'ti sjrálfir á
milli sín yfirvinru.rnni, sem til f:alti. Hann kveðst ekki geta sagt
urn, hvor,t stefnandi rrurndi h:af,a unniö yfirvinnu þá d,aga, sem

stefnt er fyrir, ef stefnandi hefði ekki verið frá vinnu vegrra
veikinda, en ùekur fnam, að þaö geti vel verriö. Hann teh-rr alls
ekki ólíklegt, aö stefiranda hafi áskotnazt yfirvi,nna fyrir þá yfirvinnu, sem hann rnis,sti viö veiki.ndin, eftir að-t¡ann ko,,m aftur
til vinnunnar eftir veikindin. rrann þekkir engin deerni þess, aö
offs,etpnenturrum hafi veriö greidd yfirvinna â veikindadögu,rn,
enda þótt þeir hafi unniö reglubundna yfirvinnu. Þeim hafi aðeins veriö greitt fast dagkiaup, á mreöan þeir ha,fi veriö fr,'á vinnu

vegrxa veikinda.
Jóhann Gruö,mundsson offsettrx;entari hef,ur hér fyrir dómi hinn
7. maí 1971 sik¡ir't svo frá, aö hann hafi veriö starf,s,rnaður stefnda
frá 13. rnatz 1968 og vinni þar enn. Hann segir, að tiltöh¡Iega
reglubundin yfirvinna hafi veriö unnin hjá súefnda, allt frá því
aö vitniö byrjraöi að starfa þar, en misrnunandi eftir því, hve
margir starfsrnenn hafi'veriö við umrædda vél. ..A,kveðið hafi
verið, aö vélin væri trátin ganga til kl. 1080 á kvöIdin. Hafi þei,m

,1,

'i

offsetpnenturunurn r¡erið gefin heimild til aö skipta niöur yfirvinnunni, sem inna þurfti af hendi viö vélina. Þeir hafi venjulega gert áæt1un u,rn háIfs mánaöar tímra fyrirfram, hvernig yfirvinnan skyldi skipúast þ,eirra á mi,lli. I{afi áætlunin veriö skráð
á miöa, sem festur hafi verið upp hverju sinni. ölt unnin yfirvinna hafi síöan veriö skráð í s,érstarka yfirvinnubók.
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IIr.

Varnarástæöur stefnda eru aöallega tvaer. Í fyrsta lagi byggir
s'tefndi sj''knukrö'fu sína á, því, aö stefnandi hafi þegar fengið
,greitt fast dagrrinnukaup sitt ,og ek¡kert rsé uppl¡rst i rniáli þessu,
hvort eða hve rnikla eftirvinnu stefnandi hefði veriö látinn vinna
á því tímabili, sem hann var fjarverrandi. i öðru lagi eigi venja
sú, sem til er varð:andi veikindadaga, alm,ennt ekki viö í þessu
tilvi'ki, þar sern fyrirkomulag það, sern er á gpeiöslu veikindadaga
til offs,etprentrara, sé hagkvæn,ara en það fyrirkom'ullag, sem alrnennt gildi. i þvi sa,mbrandi er trögð âherz\a á þaö af hálfu s,tefnda,
aö stefnandi við,urkenni, að óno'taöir veikind,adagar sé'u aöeins
greiddir meö d,agvinnulcaupi, sbr. 2. gr. kjarasamningsins.
Ef stefndi yrði meö dó,mi skyldað'ur til aö greið,a yfirvinnu í
veikindatilfellurn, vasru bro,stnar forsendur fyrir því að haga
eftirvinnunni meö þeirn hætti, sem veriö hefur, og mundi þá
ekki verða hjá því komizt aö taha upp vaktavinnu, sem aö sumu
leyti kynni að verða óLlagstæða.ri vinruti,lhög,un fyrir stefnanda.

IV.

hefur hraft til athLugu-nar yfirvinnubó¡k stefnda, sem
naer yfir tím,abilið fná 11. nóverrrber 1969 til 19. júIí 19?0. Úrdraettir ix yfirvinnub,ókinni fyri'r rnánuöir¡a janúar, febrúar,
Ínarz og apr,íl 1970 liggj,a frarnmi í ¡nálinu.
Frarn kemur, aö árið 1970 he,fst vinna 5. ja,nriar, og er ifirvinr¡a unnin þ'ann dag og alla síðari daga rnránaðarins aö undanskyldum dögumrm 12., L7., 24. ag 25. Í febrúar hefur yfirvinn,a
verið unnin alla daga mánaöarinis ne,ma traugardaginn 14. og
sunnudaginn 15. Í Ín'arz var yfirvinna unni,n alla daga mánaðarins nema Ìaugardaginn 7. og sunnudaginn 8., og ekki var yfirvinna unnin fr,á því á skírdag og fr:am á annan í páskum, en þeir
dagar voru 26.-30. i ap'rít var yfirvinnra alla daga mránaöarins
r¡ema sunnudagana 5. og 12. og laugardaginn 11. Aö meginstefnu
til er yfirwinnan 6 klst., stundum lengur, en sj'aldnar skemur.
Hefur yfirrrinnan að jafnaöi skipzt á milli fjögurna o,ffsetprentara, þannig að annan daginn hefu'r stefnandi unniö viö annan
rnann, en hinn daginn aðrir tveir. Hinn L0. trt:arz, þ. e. þann dag,
sem rlrrr ræðir í nr,álinu, vann annar maðurinn aöeins 2 klst. Er
því haldiö fram af stefnand;a, aö þar hafi verið rm staögengil
hans að ræðìa og af einhverjum sénstö,lnum ástæö,lrrn hafi þessi
m,aöur ekki geûað veriö }engur en 2 klst.
st'efnandi telur samkvaernt þessu sannaö, aö hann rrurndi hafa
DIó'mrarinn
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unníð aul(avinnu daga þá, sem stefirt er út af, ef hann hefði ekki

veriö fj,arver:andi.,

Þegar gögn rnâIsins eru virt, veröur aö teljra, aö s,tefirandi hafi
fært líkur að því, að hann mundi hafa unniö 6 klst. yfirvinnu
alla hina tilgreinùr daga, ef hann hefði ekki verið fj,a,rverandi
vegna veikinda si-nna.
Veröur þá næst vikið að þeirri var'r'rarástæöu s,tefnda, aö fyrirko'nrulag þaö, sem er á greiös1u kaup,s tit offsetprentara, þegar
þeir forfallast frá vinnu vegna sjfüdó'ms, sé hag,kvælnara en það
fyrirkomulag, sem almennt gildir.
Í 0. gr. laga nr. L,6/L}SB segir: ,,Ákvæöi Iiaga þessar,a hagga
ekki s'amningrrm milli sarntaka atvinnurerkenda og launþega um
greiöslur atvinnurekanda á sjúkr,apeningum til starf'srnanna sinna,
hvort ,s'ern þeir ernr greiddir til styrktarsjóöa, stéttarférlaga eöa

beint

til

þeirra sjálfra".
Á dórr¡ssikjali nr. 11 eru reglur isjúkra- og styrkitarrsjóðs Offs,etpr'entarafélags islands. Í S. gr. reglnanna kerrurr fnam, aö tekjur
sjóösins eru m. a. greiörslur atvinnurekenda til sjóösins á óno.tuöum veikindadögum hvers félags,rnanns o. p. Í. samkvæmt kjarasamningi.

skfra verður ákvæði 2. og B. m,gr. z. gr. áður,gr,einds

kjarasamnings þann veg, að þar sé u,m aö reeöa gr,eiöslur atvinnurekanda á sjúkrapeningurn í skilningi 6. gr. laga nr. 16/1958.
Þegar nefnd ákvaeði 2. og 3. mgr. 2. gr. kjrarasarnningsins hafa
veriö sk¡irð á þennan lnâtt, hefur stefndi gegn rnó,tmælum stefnanda ekki sannað, aö fyrirko,naulag þaö, sem er á greiöslu trauna
til offsetprentana, þegar þeir f,orfarllast fr.á vinnu sökurn veikind.a,
sé hagstæðara en almennt gitrdir, sbr. 2. rngr. 7. gr. laga nr. L6/
1968.

Að s'vo vöxnu máli og mreð vísran til 4. gr. laga nr. L6/LgbB ber
aö taka kröfu stefnanda til greina.
Sramkvæmt þessu verö,ur stefnda dærnt aö greiöa stefnanda kr.
4.002.00 mreö vöxtu,m, sem rétt þykir aö reikna 7% ársvexti frá
20'. tnarz 1970 til greiösludags, en meö tilliti til nr,áIavaxta allra
þykir rét!, að málskos'tnaöur falti niöur.
Bjarni K. Bjarnâsofl. b,orgardó,rnari kvaö upp dóm þ,ennan.
1tl

D'órnsorö:

tsiûefndi, umbúðamiöstöðin h/f, greiöi stefnanda, Helga
Ótati Björnsrsyni, kr. 4.002.00 m,eö 7 /e ârsvöxtum frâ, 20. nrarz
1970

I

ri
I

I

til

gneiös1u,dags.

TM
Málskorsúnaöur fellur niður.
Dómi þessum ber aö fullnægja innLan lb daga
ingu d.óms þessa aö viðtragöri aðför aö löetum.

frá lögbirt-

