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Saínkværnt framanrituðu verður niðurstaða málsins í aðalsök
sú, að aðalsteftidi verður dæmdur til að greiða aðalstefnanda kr.
113.684.00, þ. e. vangreidd laun í maí 1572, kr. L1&5.00, fyrir
vinnu á frídögum kr. 62.859.20 -f orlof, kr. 5.236.10/fyrir vinnu
á hátíðísdögum kr. 27.422.40 + orlof, kn 2.284.26, fyrir.vinnu í
jariúar 1973 kr, 13.558.40 -f- orlof, kr. 1.129.41. Vextir ákveðast
7% ársvextir frá 1. febrúaf 1973 til-16. maí 1973, én 9% ársvextir
frá þeim degi til gíeiðsludags.
í gagnsök verður gágnstefnda dæmd til að greiða gagnstefnanda kr. 66.000.00 með 7% ársvöxtum frá 1. febrúar 1973 til 16.
maí 1973, en 9% ársvöxtum frá þeim degi til greiðsludags, og
komi þéssí fjárhæð til skoildajafnaðar við kröfu aðalstefnanda.
Hæfilegt þykir, að aðalstefndi greiði aðalstefnanda kr. £5.000 í
málskostnað;
Dóminn kvað upp Auður Þörbergsdóttir foorgardómari.
Dómsorð:
Stefndi, Blindravinafélag tslands, greiði stefnanda, Bjarndísi Eygló Indriðadóttur, kr. 47.684.00 með 7% ársvöxtum
frá 1. febrúar 1973 til 16* maí s. á., en 9% ársvöxtum frá
þeim degi til greiðsludags og kr. 25.000 í málskostnað, allt
innan 15 daga frá lögbirtingu dóms þessa að viðlagðri aðför
að lögttm.

Fpstudaginn 9, desember 1977
Nr. 54/1976.

Magnús
. .

• " . ,• í • '

(Hilmar ^ngimúndarson hrl.)

Ingya
(Kristján Eiríksson hrl.).

Vinnusamningur. Brpttvikning.
Hæsstaréttar.
Mál þetta dæma 'hæst^réttardómararnir Magnús Þ, Torfason, Ármann Sn^evarry.Bene^ikt Sigurjópsson, Björn Syein-

björnsson og 'Logi lEinarsson.
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Vaitýr Sigur$sson, aða,lfulltrúi sý&Lumanwins í Gullbringusýslu, kvað upp hinn áfrýjaða dóm.
Afrýjandi hefur skotið málinu til Hæstaréttar með stefnu
11. mars 1976. ,Hann gerir þær dómkröfur, að stefculi verði
dæiridur tii' að greiða sér 103.118 krónur með 13% ársvöxtum frá 16. október 1974 lil gréiðsludags svo og málskostnað

í h^raði og fyrir Hæstarétti, eins og málið væri ekki gjafsóknarmál, en áfrýjandi fél^k gjafsókn fyrir Hæstarétti með

bréfi dom^niálaráðuneytis 12, maí 1976.
Stefndi;krefst staðfestkigar hims áfr>rjaða dómis pg májskostnaðar fyrir Hæstarétti,
,
Endiirtökin, óréttmæt syiijun áfrýjanda á að vinna verk,
er stefndi mælti fyrir itm; áð^ líánn skyldijeysa aTBendi,"yg|iti

stéfnda logmæta ástæðu tfl áð vísá honum úr starfi. Verður
ekki á það faflist með áfrýjanda, áS TíirotívísunTíans haíi
veríð ólögma^t fyrir þá sök, að hánoi h'afi ekki hlotið næga
aðvörun, áðw
hennar
verður
brbttvísuniii
.' • en til
.-•-.'.•}•''
. kbm.'. Efkki
-. ••
- -,
heldur metin ólögmæt, vegna þess, að hún var ekki skrifleg.
A 4. mgr. 1. gr. laga nr. 16/1958, er áfrýjandi iskírskptar til
því til stuðnmgs, ekki við um atvik þau, sem málið er sprottið af. Samkvæmt þessu og að öðru leyti með skírskotun til

forsendna hins áfrýjaða dóms ber að staðfesta hann.
Rétt er, að áfrýjandi greíði stefnda málskóistnað í héraði
og fyrir Mæístaréttl, og ákve^fet hann samta'ls 80.000 krónur.
Gjafsólfnarlaun skipaðs talsmanns áfrýjanda fyrir Hæslarétti, 40.000 krónur, greiðist úr ríkissjóði.
; iD

ó m i s o r ð:
Hinn áfrýjaði dómur á að vera óraskaður.
Afrýjandi, Magnús Magíiússon, greiði stefnda,
Þorgeínssyiii, samtáls &OXKX) krónur í máliskostnað í feraði og fyrir \HaestarettL
,
Gjafsóknarlaun skipaðs talsmanns áfrýjanda fyrir
Hæstarétti, Hilmars Ingimundarsonar hæstaréttarlögmanns, 40.000 króníir, greiðist úr rikissjóði^
84
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Dómiimm ber að fullnægja að viðlagðri aðföí að lögum.
Dómur aukadómþings Gullbringusýslu 26. janúar 1976.

Mál þetta, sem tekið var til dóms 12. þ. m. að loknum munn-

legum málflutningi, er höfðað með siefnu, birtri 24. febrúar 1.975.
Stefnandi málsins er Magnús Magnússon, Bræðraborg 1, Höfnum. Stefndi er Ingvi Þorg^irsson, Grænási 3, Ytri-Njarðvík.
Dómkröfur stefnanda eru þær, að stefndi verði dæmdur til að
greiða honum vinnulaunaskuld að fjárhæð kr. 103.118 með 2%
dráttarvöxtum fyrir hvern mánuð eða brot úr mánuði frá 16.
október 1974 til greiðsludags og málskostnað að skaðlausu samkvæmt gjaldskrá Lögmannafélags í^lands.
Stefndi hefur krafist sýknu af • öllum kröfum stefnanda og að
stefnanda verði gert að greiða honum málskostnað að skaðlausu.
Sættir voru reyndar, en án áran^urs. Samhliða máli þessu voru
rekin við dóminn tvö mál sama efriis, þ. e. aukadómþmgsmálin
nr. 42 og 44: Skúli Jóhannsson og Níéls Björgvirisáan ge^i Ingva
Þorgeirssýni, og hafa endurrit aðiijaýfirheyrslna úr þehn málum
verið ÍÖgð fram í máli þessu, óg vérður á þeim byggt við úrlausn.

Stefnandi skýrði svo frá, að.hann, liafí u,nnið hjá stefnda í rúm
8 ár við ræstingu í flugstöðinni,á J^eflayíkurflugvelli svo og í fíugvélum -Loftleiða h/f og öðrum farþegaflugvélum, "sem leið áttu
um Kéflavíkurflugvöll. Hinh 16/ tíktólber 1974 !kom upp ágreiningur milli stefnanda og iþriggja aöiiarra samátarfsmahna hans
annars vegar og stefnda hins vegar um hreingerningu á gangi í
flugstöðvarbyggingunni. Töldu stefnandi og félagar hans, að
hreingerning þessi tilheyrðí ékki ^áeStíngu og daglegum störfum
þeirra. Var stéfnaAda' ásamtf ^reiititííHöðiíuiirí starfsmönnum sagt
up^^tarfi iþá þeg^rjQg áninokfeu^Sifiyriri^ara. Taldi stefrxandi þessa
f yr;ryaralausu
: uppsögn
ölögíiiæta,
wjen^a eigi hann
-sem fastur
' -• ; " • f'- , . í • • ' . - * :
'
:
. '
: : ,--r Í í1/> ?.';*}&'. = ' ; ' • ' • * ! • • .'
• .
' - • ' •- " ' ' ' ' ' starfsmaður rétt á mánaðaruppsagnarfresti miðað við manaðamót. Gerði hann kröfur til þess, a^ 'Stéfndi greiddi horiurn laun
tímábiiið 16. október til 30; ŒúSvember 1^74, sein stindurf

1.

Lpaun frá 1.6, okt. til 31. qkt. 1974 Jcr. 31.730

2.

Laun frá 1. nóv. til 30. rióv^ í'974 — 63.459
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3. Orlof 8.33% . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr.
-

?

7.929

Samtals kr. 103.118

Þessari krofu stefnanda hefur stefndi hafnað á þeirri f orsendu;
að stéfnandi hafi neitáð að framkvæma verk það, er hann hafi gef-

ið f yrirskipun um að f ramkvæma skyldi, og haf i hann því ékki
átt annarra kosta vol en að víkja stefnanda ög <f élögum hans úr
statfi og útvega sér riýjár starfsmenn til þess að vinná umrætt
verk.
"'•'* ' - ' - - • ' - ' •
'•••...
1 skýrslu, dskj. rír. 9, sém stefnandi og tveir aðrir saimstarfsznénn hans háfa undirritáð, lýsa þeir atvikum málsins þannig:
„iByrjiim dagiriii kl. 8.00 árdegis og stimplum okkur ínn. í>á er
eiri LrOftíeiðavél'íiibi (LiF 30), hún kom kl. 7.30, og næturvaktín
var búirí að hreiríöa hána.'Við fórum að ryksuga uppi hjá flúgumsjón og hreinsa salerííí. Síðan hreinsuðum við gang, sém farþegar 'gáriga út úr flugstÖðiíini, þá hreinsuðum við ' farþegasal,

þettá var buið kl. 12.00 að hádógi, og l>á vár matast. Eftitf inat
keihur Magnús Þorgéirssoh með skilaboð f rá Ingva, uíii, að við
kuliuí^jireirxgeoi^^
gan'gi. Okkur kom: saman um að
, af því áð fraft.
störfum. Þá ! íór Magnús upp til Ingva og sagði honuki, að við

neituðum aíí géra hréiht'og kóm með þau skilaboð frá Ingva;að
tala við sig, áéni;við gerðum, 'og þá spurði hann okkur, hvort við
neituðnm þessu. Við sögðuírí, að hréingerning væri ekki í okkáf
verkahring. Þá sagðist'haiín senda okkur út í skýli, þar var Flugfélagsvél, sem næturvaktin vár búin að hreirisa. Við spyrjum,
hvórt hún s§ óhröihsuðj;haiiri -segir það'ékki verá, eh'við skiklHm
fara
hana. Því neitum við. Þá-'segir hanri,; að hánn
. , . { ' •og hreingera
••
háfi þá ekkért við ofekúr éð gera. Við ségjunl ekkert víð því^en
förum^ niður: 'Þá kemúr Mágnús Þorgeirssorl aftur nieð ^skilaboð'
frá Ingva áð^þvo úhdir^íölluín ^stélum inn í 'farþegasal (sém ekki
sé gert dáglega) við getufn það. 'KÍ. :var 3.30> þegar það var búdð,
þá förum við niður 1 kaffi. ^Nú kémur vél kl. 16>35" <(IJL 31), seni
við fiíeínsuðúiri éiiis og vanalega, síðan hreinsuðum við cfstrþegasál-;:-þ'ár kónil'Flugfélagsvér kl. f9.40; Sei^ við:byrjum að rassta til
kl. 8.00 síðdegis, þá var okkar vinnudegi lokið og önnur vakt tók
við: Þá fórtrm við f upp ; og ætluðurá aði stimpla okkúr út, en þá
vár búið að taka spjöldih'ókkar. Þá kalláði Ingvi okkur til sín,1
þetta var útborgunardagur, og okkur var borgað út; Ingvi spyr
okkuf, hvort við iiéitún^að gefá hreiht, og Á4ð segjum það Vera.
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Þá þurfið þið ekki að mæta til vinnu á morgun segjr Ingvi. Við
spyrjum, hvort hann sé í rétti að segja okkur þannig upp vinnunni, hann segir það vera af því að við neituin að vinna það, sem
hann skipi okkur að gera. Það skal tekið fram, að við blettahreins-

um veggi (skv. verklýsingu frá Ingva) og gerum snyrtiherbergi
hreiru Aðra hreingerningu höfum við ekki gert síðan við hófum
störf hjá Ingva Þorgeirssyni.*' Undír þetta skjal ritar stefnandi,
Skúli Jóhannsson og Níels Björgvinsson. ,
I framburði Skúla Jóhannssonar segir svo um atvikið, að þeir
hafi verið í kaffi, þ. e. hann, Magnús Magnússon, Daníel BjÖrgvinsson og Elías Guðmundsson, þegar bróðir stefnda, sem er verkstjóri-hjá stefnda, hafi komið og sagt þeim að fara að gera hreina
veggi og loft á gangi flugstöðvarbyggingariruiar. Þeir hafi þá sagt
verkstjpranum, að þeir teldu, að það va^ri ekfci í verkahring
þeirra, og hafi þeir neitað að vinna uinrsett verk. Sagði hann, að
verkstjórinn hafi þá farið upp á loft og komið aftur niður að
vörmu spori og sagt þeim að koma upp til viðtals við stefnda. ÍÖafi
þeir þá farið upp og tilkynnt stefnda, að þeir neituðu að virma
lunrætt verk. Ekki kvaðst hann muna nákvæmlega, hverju stefndi
svaraði, en stefndi hafi sagt þeim að fara og gera hreina flugvél
frá Flugfélagi Islands, Þeir hafi þásneitað þ^, þar sem það hafí
áður verið búið að ræsta vélina, þ. e, ryksuga, hreinsa úr Öskubökkum, þurrka af borðtun og ganga frá salernum, eða það sem
fram kemur, að þeir eigi að gera skv. verklýsingu stefnda á dskj.
nr. 7, en þar er að finna eftirfarandi verklýsingu:
„Nauðsynleg dagleg hreinsiin á
flugvélum Flugfélags íslands h<f.
iStjórnklefi: Tæma Öskubafcka, strjúka af rúðum, dusta af stólsetum, þurrka borð og gólf.
Farþegarými: Brjóta saman teppi og raða snyrtilega í hillur,
ekki hafa teppi né kodda við björgunarbátana (þar sem þar safnast meira af yfirhöfntun farþega, sem sitja í sætum undir þeim).
Setja sÖlulista og öryggisspjöld í sæti. Strjúka af rúðnm, hreinsa
fingraför og bletti kringum lesljós og bjölhir, tæma öskubakka,
dusta mylsnu og rusl úr sætum, krossleggja sætisbelti. Þvo öll
borð, ryksuga eða sópa gólfteppi. Skípta um sætishlífar og koddaver.
pldhús: í»vo borðin, söluborðin og laus farþegaborð, strjúka
bletti af skáphurðum og þiljum. I>vo gplfið og þurrka gólfdregil
fyrir framan það.
Salerni: Fægja spegla, borð og handlaugar. Þvo vel setur og allt
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í kringum salernisskálar, þvo gólfin, strjúka bletti af veggjum,
ath. óhreinindi í hólfum."
Skúli Jóhannsson sagði, að eftir þetta samtal þeirra hafi stefndi
sagt þeim að fara í „transitsal" og þvo þar gólf undir stólum oghafi
þeir gert það. Sagði hann, að stefndi hafi ekki minnst á uppsögn
úr starfi, svo að hann heyrði, fyrr en steíndi var að greiða þeim
laun um kvöld sama dags, en þá hafi hann sagt við þá, að hann
hefði ekkért við þá að gera, ef þeir frainkvæmdu ekki það, sem
hann skipáði þeirií að gera. Sagði hann, að stefndi hafi ábyggilega
sagt í þetta sinn, að þeir þyrftu ekki að koma aftur, og hafi þeir
ekki komið aftur í vinnuna. Hann sagði, að það hafi ekki verið
sérstaklega um það rætt, er hann réð sig til starfa hjá stefnda, við
hvað hann ætti að starfa, en sér hafi verið kunnugt um^ að verkstjórinn væri með verMýsingar undir höndum, en hann hafi ekki
séð þær. Skúli Jóhaímsson sagði, að sú hreinsun, ér þeir hafi framkvæmt á veggjum, hafi verið svokölluð blettahreinsun, en hann
kannaðist ekki við, að veggir hafi verið hreinsaðir á 4ra daga
fresti. Sagði hann, að engin hreingerning á veggjum hafi verið
framkvæmd þá tvo mánuði, sem hann vann hjá stefnda. Aðspurð^
ur hvort hann hafi tekið þátt í hreinsun á flugvél á þann hátt sem
segir á dskj. nr. &B, kvaðst hann ekki minnast þess að Hafa annast
slíka hreinsun, en þar kémur fram eftirfarandi verklýsing:
„Verklýsing á hreinsun í flugvélum,
er stansa'á flugvélástæði framan við
Flugstöðvarbyggingu á Keflavíkurflugvelli.
A. Loftleiða flugvélar (í gegnum ílugi).
Þær Loftleiðá' flugvélar, sem stansá aðeins skamma stúnd á flugvélastæði við flugstöðvarbygginguna, skulu hreinsaðar að innan,
eins vel og tími og aðstæður leyfa, ennfremur skiilu fylgihlutir
settir á og í sæti og íjöldi teppa og kodda athugaður.^ Sem dæiríi
um verk, sem framkvæma skal, má hefna:
1. Hreinsa gólf í farþegaklefuiri, sópa eða ryksuga.
2. Hreinsa eldhús.
^
3. Þrífa á sálernum, ^ólf, v'aska o. fl.*-*<
4. Setja sætahlífár á sseti og skipta um koddaver,^eftir því sem
þörf er á. Athuga sð nægjánlegur fjöldi kodda^sé um borð;
5. Setja'ÍÖftveikípoka, épjÖld, bætdinga og annað í sætispoka og
áriha¥s staðar, eftir því sem r%lur ILöftleiða öégjá til nim
hveíju sinni.
->l
•:• ;"•"'"• -6. Athuga að áskilinn fjöldi tepþa sé um foorð-og bifjóta teppi
saman. - '
^
; !
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7. í áhafnarklefa skal hreinsa gólf, öskubakka og strjúka af sætum, eftir því sem þörf krefur.

8. Þ-urrka af sætisbökj:um og hreinsa öskubakka* ef tími vinnst

til.

'••'-

...

,,;,--

-•

'

: ,...-;."•-..

• - - . ,

9.'.-Ef Loftleiða flugvél í gegnum Jlijgiseinjkar í Keflavík, ver$a
sendir menn urn borð til hreingerninga eftir nánara samkomulagi,
: .
;
10; iSjá,um að nægjanlegur fjöldi heyrnartsekja sé um borð í TFI>LK. Munu verktakar sjá um birgðir, hreinsun og pakkningu

á heyrnartsekjurn.
''

"• •

-;
'

< " ; * . " • ' , •

B. Loftleiða flugvélar, sem stansa í;lengri tipia.
Þær Loftleiða flugvélar, sem stansa í Keflavík, skulu teknar og
hreinsaðar eins rækilega og unnt er og þörf krefur. Auk þeirra
atriða, sem greind eru hér að,;ofan, skulu veggir farþegaklefa,
áhafharklefa, eldhús og salerni þrifnir og 'þeir hlutir, sem sjaldn^
ar eru þrifnir, skulu hreinsaðir. Auk þess skal verktaki hafa umsjón og eftirlit með teppum og koddum Loftleiða, herðatrjám,
bæklingum, spjÖldum og Öðrum fylgihlutum ineð sætum.

C. Aðrar flugvélar.
Verkkaupandi hefur skuldbundið sig að afgreiða farþegaflugvélar, sem leið eiga um Keflavíkurflugvöll. Mun verktaki annast

hreinsun á þeim vélum að innan, eftir því sem tími og aðstæður
leyfa, skv. því sem að ofan .greinir. í flestum tilfellum er nóg

hreinsun skv. A að ofan, en þær vélar, sem eru í „turn-around"
skiiliijgerðar ,upp. Varðandi fiuigvéiar Flugfélags íslands h.f. giidir sama og „um flugvélar Loftleiða." Skjal þetta, er imdirritað ,af
stefnda og þegs getið}> að afrit ;sé sent þessum jpönnum: Magnúsi

Þorgeirssynií Guðbirrii Magnússyni, Magnúsi Magnússyni, Ólafi
Ásgeirssyni og Einari Braga$yni.
•
-^
iSkúli Jóhannsson sagði, a^;það hafi ekki verið raatt nrn það við
ráðningu hans, í hverju vinna hans væri fölgin, en hanp hafi framkvæmt þau verk, sem Magnús Magnússon hafi s^gt hon^m að
vinná, en hann hafi litiS;á hann sem flpkk^stjóra yfir þessuin
flokki. K.vaðst hanrí áður haía unnið hi4fstefnda fyrií ca, þrem

árum;og>ihafi hann þá ininið hjá honum í tæpt Tár. Kva^stihann þá
efcki hafa hreinsað yeggi^í^flugstÖðvarbyggingunni á i>ei?n tíma,
en sig minnti, að þeir hafi blettahreinsað loft og yeggi -flugvélar
einhvern tíma á þessu ári, Sagði Skúli i Jóhannsson^ a0 þeir hafi
~vitað, að það hafi átt að fara að láta þá vinna við hreingerningu á
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garigi,; o& ihafi þeir< ryerið bún-irað ákveða að'neita að vinna það
verk ;og hafi þeir allir>'Verið saHimála um það, í>á ^agði hann, að
það hafi verið næsta;/vakt á undanr/þeirra vakt, sem hafi verið bú•iri að ræsta^þá flugyél, er þeim wav sagt að fara afrhreinsa. Á cUkJnr. 6 er útdráttur úr verksamningi, dags, 4. júlí 197% og þyldr rétt
,áð taka hsffín. upp hér. Þar/segiív.
'• :,/ ;;
;
:
Tsesting á flugstÖðinni Keflavíkurflugvellfc í: ;
,skulu þvegin einu.sinni á ?ólarhring;og rykhreinsuð
•. eins oftí og þÖíf er á. , ,
.,--..•}
2. Salerni sfeulu þrifin eins oft og þprf krefur, yaskar pg ^kálar.
Veggir skulu hreinsaðir §ipu sinni á fjögra;daga, fre^ti. Sjá
. um, að pappír og sápa sé til staðar,
,
;
;3. Allt gler Ihurðum skal hreinsa daglega, gler í TrUlliveggjum
skal blettahreinsa daglega. Annað gler skal hreinsa einu^$inni
í mánu^i að iitan og;/innan. Gluggar í sal á efri hæð skal
hreinsa minnst einu sinni á f jögya daga: fresti.
4. Sal á efri hæð skal rykhreinsa daglega.
: • ..
5. Öskubakkar hreinsist eftir þörfum, þvegnir að utan eftir þorfum.
6. Allar gluggákistur skal -þurrka daglega.
7. Ryksuga skal fingur út frá flugstöð minnst tyisvar sinnum á
hverri vakt, en annars eftií þvi aeni þarf.
8. Sjúkraherbergi í Transit sal þarf iað-hreinsa eftir hverja nptkun, áhöld einnig.
r , _. .
9. 011 tæki skal hreinsa eftir hverja nptkun, viðjlpk hverrar
vaktasyrpiÆ skal tæma allar ryksugur og rusladalla á salernvernum og á Öðrum stöðum, allt rusl skal setjast í siorpílát
.10. 011 sæti skulu hreínsuð; eftir þörfum.
,.
11. Vaktstjórar skulu líta eftir Ijósiim, sér í lagi „EXIT", pg setja
perur í eftir þyí sem vantar og^ftirlit með kyndistoð.
12. Útgang úr .suðurálmu skalchreinsa minnst einu sinni í mánuði.(í Bréf þetta er undirrijtað af stefnda og afrit sentsÖmu aðiljtLm og verklýsing á ds^j.,;nr,£8.; •-,
s v n
Fy-rir rétti-sagði stefnandi, a$jsig minnti,- að;;Skýrsla þeirra félaga hafi verið rituð um eÍRíiiryifcu eftir að-atbiirðij? þessir:gerðust; og hgfi^kona hans.rita,^ hana: efitir sá&ni fyrirspgn, en hinir
tveir starfsmennirnir mdirritað hana sí§ar.f;
5 ; :.- ;;
• Stefnandi sagcji, að þau;átta ár, semiájann hafi yerið .'
ur hjá stefnda, hafi hans vakt aldrei verið látin gega hreina
Þeir hafi aðeing veiúðlátnir blettahreinsa í:seilíngariiseð.
-7
Stefnandi sagði, að hann hafi verið verkstjóri á sinni vakt og
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hafi hann stjórnað því, sem gert var hvert sinn á vaktinni, og hafi
hann'þá farið eftir verklýsingu frá stefnda, þaíinig að ævinlega
var vitað, hvað gera ættí samkvæmt verklýsingunum.
Stefnandí kvaðst ekki vita,hvort aðrar vaktir unnu að hreingerningu, éndá hafi það efckí komið honum við.
iStefnandi sagðist ekki hafa orðið var við, að verklýsíngar á
dskj. nr. 6, 7 og 8 hafi verið hengdar upp í íverustað starfsttianna,
en það kunni að vera, að þsér hafi verið hengdar upp í herbergi
stefnda sjálfs, en þangað komi starfsmenri sjaldan. Hann kveðst
hafa undir höndum afrit dskj. nr. 8 til að vinna eftir.
Stefnandi sagði, að hver vakt hafi gert skýr&lu um það, sem búið var að gera í hverri flugvél, ög hvað eftir væri, en varðandi
það, sem gert var í flugstÖðinni sjálfrí, hefðu gengið skilaboð milli
vakta.
Sagði hann aðspurður, að stefndi hafi ekki gefið neina skýringu á því, hvers vegna hanárvildi láta þá fara a$ hreiíigera umrætt sinn. iStefnandi kvað stéfnda ekki hafa orðað það við hann
að „hreingera" fyrr en þennan umrædda dag.
Stefnandi var spurður um túlkun hans á 13. lið dskj. nr. 8, og
kvaðst hann hafa túlkað það svO, að þar væri átt við flugvélar,
sem hefðu hér 2—3 daga viðdvöl, og ætti verklýsingin við um, að
vélarnar skyldu m. a. blettahreinsaðar.
Stefnandi sagði, að hann 'hafi aldréi þvegið flugvélarnar að innan, en aðeins blettahreinsað þær.
Níels Pétur BjÖrgvinsson isagði fyrir rétti, að hann minntist þess
ekki - að hafa séð verklýsingárnar hanga á tÖfluriní í herbergi
starfsmannanna, en hann hafi hins vegar Jcynnt sér þær. Kvaðst
hann hafa lítið á dskj. nr. 6,-:7 og 8 þannig, að þar sé átt við hámark þess, sem stefndi geti krafist áf starfsmönnum sínum. Taldi
hann, að stefndi hefði ekki getaS áukið vinnuálagið án feaiiiráð?
við starfsmennina, en taldi þó, áð'hann gæti breytt reglunmn, ef
ekki yrði um aukið starfsálag að ræða;
Sagði hann, að það kæmu oft daúðír tímár í vinriuna að vetrarlagi, en hins vegar væri unnið eihs og í afckorðí á-milli. í^hléum
þessum viniií starfsmennirrdr ekki líéitt.
'Hann gát þéss, að þeir háfi til fikiþtis annaíst þáð að draga úpp
og niður ríkisfánann, sem er vi^ -"flugstöðiná, ög' telur ékki útilokað, ;að-þéir hafí ef til Vill annaát einhver önnlir störf, sem ékki
eru á verklýsiugunum.
' :
Hann sagíi, að stefndi hafi ságt þeim að hreingera flúgvélina
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umrætt sinn, en éf um hreinsun samkvæmt'B lið dómsskjals nr.
8 hefði vérið að ræða, héfði hann sagt þéim að biéttahreinsa einhveín ákveðinn hluta vélarinnar. Taldi hanh flii'gvélina hafa verið tilbúna til flugs, þar sem næturvaktin var búin að hreinsa hana.
Sagði hann, að það takí ábyggilega 4 menn heila vakt að hreingera vél af þessari stærð.
Framburður stefnda var á þá leið, að hann kvaðst hafa verift
með verksamning við Flugleiðir h/f um hreinsun á flugvélum
Flugleiða og öðrum flugvélum, er lenda á Keflavíkurflugvelli, og
enn fremur við yfirvöld varðandi hreinsun og: éftirlit með flugstöðvarbyggingunni á Keflavíkurflugvelli f. h. iikisins. Sagði
hann, að dskj.nr.6>7og8 væru úrdráttur úr þessum vérksainningi,
er hann hafi útbúið,^0g séu þar tiltekin þau aðalatriði, er sinna
þurfi, og í þeim tílgarigi gert, að hanh þúrfi ekki stöðugt að segja
mönnum sínum fyrir verkum. Sagði harin, að tonn hafi afhent

hverjum vaktstjóra Ijósrit af vinnuplagginu aúk þéss sem hanti
hengdi upp eintak í íverustað mannanna á Keflavíkurflugvelli.
Hann sagði, að þegar hann ráði til sín verkamenn, séu þeir ráðnir
á föst mánaðarlaun skv. 7. taxta almenns kauptaxta og^éu merinirriir ráðnir til að gegna þeim störfum, sem hann hafi undir höndum, þ. e. ræstingu ogfhreingerningu. Hann sagði, að á mesta annatímanum, eða frá maímánuði og fram í október, hafi engar hreinsanir átt sér stað á veggjum, að Öðru leytj'én blettahreiíisanir, en
eftir að umferð um flugvöllinn minnki, í októbeiysé alltaf einhverjum tíma varið til að 'gera hreina veggi. Sagði hann, að hann
hafi sjálfur annast þessar hreingerningar þar til í byrjun vetrar
1973, að starfsmenn hans fóru að framkvæma þetta.-Sagði hahíi
verklýsíngarnar á dskj. nr. 6, 7 ög 8 eiga við um þáefr lágmarkskröfur, sem gerðar eru til hreinsunar á flugvélum óg flu'gstöávarbyggingu. Stéfndi 'sagði, að í október 1974 hafi hann byrjað áð
hreingerá véggi í sal á efri hæð flugstöðvarbyggingSr og;tvo ganga
út frá honum.

Stefndi ságði, að viniitiflökkar hafi verið byrjaðir að Íireingera
veggina, þegar honum barst það f tii éyrna, að Xíníræddur vihnuflokkur neitaði að virina vérkið. K^aðst hanh hafa kállað aneíífiina til öín óg spurt um ástaeðu fyrir neitún þeitra.-Vár hoilum
tjáð, að þéir teldu uftiraedda hreinfeerhingu véra után síiis verksviðs. Kvaðst hann feá-hafa- sagt þeifii, að eí þeir neituðu að vinna
það verk, sem'honium bæri að sjá um, þá Héfði haíán ekkert við
þá áð gera. ^Kvaðst stefndi síðan ííáfa beðið meröiina að fará-út í
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flugskýli og blettahreinsa flugvél, §r, þar stóð, og ekki hafði unn-

-ist-trmi'til að yinna viðnema þaðjuauðsynlegasta, ensþ£ir þá sagt,
að þeim;bæri*ekki,s}tylda;til að yinna þetta verk, Kva^St sitefiidi
þá hafa sent mennina niðyr í „transi.tsal", 0g iinnu mennirnir
þar við hreinsun þennan dag. Um kl, 2000 þerinan sama dag hafi
hann kallað mennina til sín og spurt þá, hyort þeir yæruc\þá enn
sama sinniSi og kváðust ,þeir svp v^ra, Sa^5i hann þeim feáví að

hann/hefði-haft samband við skrifstofu yerfeajýðsfélagsins í Keflavík og óskað ;þeöSj að.þeir n>iðluðu ipáluna, en þeir hafi ekki viljað
skipta sér af.málinu.rKvaðst-stefndi hafa skýrt félaginu frá því,
að hann inundi láta menriina fajra 4r yinnu, ef þeir íieituðu að
vinna það, sem þeir hefðu verið ráðnir til a?S gera, og féllst ;félagið
á þau sjónarmiðv Hann kyaðst síðan hafa sstgt stefnanda og mönnum hans, að þeir þyrftu ekki að mæta aftiiV;til vinnu. Stefndi segir, að Magnús Þpi'geirsson hafi verið yerkstjóri hans, og stjói^iaði
hann tveim vökturn og sá tun frarnkva^md á þeim atriðurn, er
stefndi óskaði eftir, að unnið væri við. Œlanti segir, að árið 1974
hafi sú breyting verið gerð. á yerksamningi hans, að í stað ,þess
að / blettahreinsa skyldi yeggi flugstöðvarbyggingarinnar, þá

^skyldu veggir gerðir hreinir einu sinni á ári. Þessi foreyting hafi
verið tilkynnt munnlega öllum starfsmönnum, en þó aðallega
verkstjórum. Vinna þessi hafi verið framkvæmd athugasemdalaust það árið. I>á sagði hann, að Magnús Þorgeirsson verkstjóri
hafi framkvæmt verk það, sem mennirnir neituðu að vinna, og
hafi það tekið hann rúmlega eina klukkustiind, Stefndi kvaðst
engan greinarmun gera á prðinu ræstingu og hreingerningu.
Stefndi sagði, að hann hafi greitt jnömiunum skv. 7. taxta, sem
sé þrem töxtitcm. ofan við þau laun; sem honum beri.að greiða skv.
verklýsingu ;Og þeim skilningi^ seaii stefnandi leggi í hana, Þá
sagði hann, <að mennirnir hafi iðulega unnið önnur störf en fram
komi á verklýgingunum, þar sem þaji störf, séu aðeins þau nauðsynlegustu störf, sem vinna þurfi. Þá sagði stefndi, að ef hann

þyrfii ,að segja starfsmönntun upp; ^i gerði hann það -skriflega
ineð mánst^ar uppsagnarfresti, þein$. ?em rétteigi til slíks. Stefndi
kyaðst hafa boðið stefnanda og hinum mönnunum þrem að koma
aftur.til yinnuiOg hefja þau störf, e^stefndi léti ,þá vinjia, og hafi
einn mannanna nýtt sér það boð,'én hinir ^ekki. fítefnc^ sagði}: að
flugyél sú, er^ hann bað .starfsinennina að l^reinsa jumrætt sirm,
hafi yerið í ílug^ýli á flugyeHJnuin. iHún hafi verið.flutt í-flugskýlii-fáður en næsta vakt á undan.hafðilokið við að ihre;jiisa hana

á þann hátt, sem gert er ráð fyrir í dskj. nr. 7.
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A. Stefnandi reisir kröfur sínar fyrstrog. öfems.t á þvi, að
verkið/ er hontun var falið að vinna';0grhaim ^ndtaði að fram-

kvæma, hafjjajlið utan bqrv* fí|fl^-<jg^^s eins ,og þyí $é lýgfcá dskj.
nr. 6;/7 og 8. Gildi sú meginregla, að starfsmaður:verði ekki skyldaðúr að vinna verk, er falli utan þess ^tarfssyiUs, e^rhoniim ,sé
falið;við ráðningu, nöma :samkömulag sé um annað íinillir hans og
•vinnúveitanda hans. Hann hafi því TOríft-í fnllama réttj tira
að-vinna ^umrætt verk og'hafi b»0íttrekstwr» úrí:,star|ifj)vi verið ;ólög-

mætur þegar af þeirri ástæðu. Stefíidi hefur skýrt ^þessar verklýsingar svo, að bar sé- átt við Iágmarkskr0fuiv sem gerðar séu ,til
hreinsunar á flugvélum og flugstöð, ög gerðar til þess að auðyelda
daglega verkstjórn. í>á sagði hann enn fnejnur, að -breyting hafi
veríð gerð á verksamningi hans árið 1973 í þá áítv :að veggir flugstöðvarbyggingariniiár skyldu hreinsaðir einu siiini á ári í stað
þess að blettahreinsa þá. Kvaðstihann hafa^itilkynnt
um þessa breytingu. Stefndi hefur; haldið því fram, að þegar
ráði til sín.verkamenn^þá ráði hann'þájtil þess að starfa við raestiíigu og hreingerningar.
- Eins og frara hefur komið, var stefndi með verksamning við
Flugleiðir h/f og yfirvöld um hreinsun á fiugvéknn og hreinsun
og eftirlit með flugstöðvarbyggingu á Keflavíkurflugyelli, og réð
hann til sín verkamenn til að annast verkefni þetta jafnframt því
sem frann vann við það sjálfur. Eins og fram kemur á dskj. nr. 6,
ber það yfirskríftina „Dagleg rjpesting í flugstöðinni á Keflavíkurflugvelli." Á dskj. nr, 7 segir, að þar sé átí við „nauðsynlega
hreinsun á flugvélum Flugfélags Islands**, og á dskj. nr. 8 er talað um, að þar sé um að ræða „verklýsingu á hreinsun í flugvélum,
ér stansa á flugy:élastæði fyrir -framan fiugstöðvarbyggingu á
Keflavíkurflugvelli/'
'•
vprflnr á þ^rS-faliíjjt. að vei'klvDi-ú^iF faessar hafi verið tæmandi upptalning á þeim verkefnum, er voru á statf ssviði TsteJrT-

áiida hjá stefiída. Er -þar með ekki fallisifc á þá röksemdistefnanda,
aðrhonum háfi (ek:ki borið skyl^artibað yinna umrset&~ verk/ ejida
verðuí- ékki séð,;að verk það, ;er stefndi fól^stefnanííauað iwa: af
hendi, þ. e. áð þVö veggi^flugstöðyarbyggingarinnar.pg hmingera

flugyél, sé utatirþess yerksvigís, er starfinu tilheyri og stefnandi
var ráðinn'til'að aíinast. . - , . - . , -

-;

_s:

; ;;

^-

^v

,-í.iB. &tefnandi byggir efímig á því, að fyrirvaralaus Mpp$ögn haf i

verið ólögma^ eins ogá^stóðnán undajigengtnnar á^ínningar, og
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vísar í því sambandi til 7. gr. Íaga nr. 38/1954 um réttindi og
skyldur opinberfá starfsmanna.

iStefndi mótmælti því, að uppsögnin hafi verið fyrirvaralaus.
Samkvæmt framburði stefflda, sagði hann stefnanda, er hann
kallaði hann'ög samstarfsmenn hans fyrir sig, að ef þeir neituðu*
að vinná það verk, sem þeim bæri að sjá um, „þá hefði hann ekkert við þá að gera." Þá sagði stefndi enn fremur, að er þeir félagar fóru af vaktinhi, hafi hann kallað þá fyrir sig að nýju <óg
spurt, hvort þeir^æru sama sinnis, og kváðust þeir svo vera.
Kvaðst hann þá hafa skýrt þeim frá því, að þeir þyrftu ekki að
mæta aftur tirvínnu. Þá hefur það éinnig komið fram hjá stefnda,
að hann hafi boðið Öllum mönnunum að hefja vinnu hjá sér aftur,
en aðeins éinn mannanna háfi þegið það boð. I skýrslu þeirri, er
stefnandi undirritaði ásamt þdm Skúla Jóhannssyni og Níels
Pétri Björgvinssyni, kemur fram, að stefndi hafi sagt, að hann
hefði þá ekkert með þá að gera, þegar er neitun þeirra félaga kom
fram umræddan dág. Þá kemur enn fremur ffam í framburði
Skúla Jóhannssohar; að þeir hafi vitað til þess, að það átti að fara
að láta hann og félaga hans hreingera í ganginum, og hafi þeir
verið búnir að ákveða að neita að vinna þetta verk. í>að er því
Ijóst, að stefnandi hefur haft tíma til þess að leita sér upplýsinga
og ráðleggihga varðandi það, hvort hörram bæri að vinna umrætt
verk eða hvort hann gæti með réttu mótmælt því. Verður því í
Ijósi þess, sem fram hefur komið, að telja, að aðvörun stefnda hafi
verið nægjanlegreins.og á stóð, áður en hann sagði stefnanda og
félögum hafis upp starfi án uppsagnarfrésts.
C. Þá hefur stefnandi talið það varða ógildijuppsagnarinnar, að
hún var ekki skrifleg, svo sem tilskilið er í 1. gr. laga nr. 16/1958.
Stefndi taldi slíkt fonnskilyrði ekki varða ógildi uppsagnarinnar,
eins og'á stóð.
.
>.-,..<
,
f
Það iiefur komið greinilegá^ fram í því, séiri rakið hefur verið,

að-stefndi sagði stéfnanda og félögiun hans, erþeir töluðu saman
á skrifstoíu^áteínda að kvoldi :þéss 16. október 1974/að iþeir þyrftu

ékki áð1 köma. aftur ;til vinnu, og mættu >þeir ekki til vinnu eftír
það samtal: Má Þ^f >álíta, ^að þéir feafi skilið orð stefnda s^o, áð
þeir væru ekki lengur í starfi hjá honum. l>að, að stefnandi kom
ekki til vinnu næsta dag, verður að teljast viðurkenning á því, að

stefnandaHhafi'verið það 'ljöst,' að stefndi háfði sagt honufti upp
starfi án uprpSagnarfréöts, þáð,-áð'úppsögninni var ekki fylgt eftir
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skriflega, breytir í engu réttarstöðu stefnanda varðandi þetta atriði.
;
Sainkyæmt því, sem hér hefur verið rakið, verður niðurstaða
málsins sú, að sýkna ber stefrida af öllum kröfum stefnanda í málinu.
•*•:••
Eftir þessiíin úrslitum ber stefnanda að greiða stefnda málskostnað, seni ákveðst krV 50.000.
Valtýr Sigurðsson kvað upp dóm þennan.
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Dóinisorð;
Stefndi, Ingvi Þorgeirsson, á að vera sýkn af kröfum stefnanda, Magnúsar Magnús£onar, í máli þessu.
Ötefnandi gréíði siefnda málskbstnað, kr. 50.000, að viðlagðri aðför að tágurti.

Fimmtudaginn 15. desember 1977.
Nr. 31/1977.

Akæruvaldið
t(I>órður

:
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Björnsson ríkissaksóknari)

•'
gegn
:
Morten Johannesen
(Benedikt Blöndal hrl.).
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Fiskyeiðabrot.

.-- = : Dónmr Hífestarétter.
Mál þetta dæma hæstaréttardámararnir Magnús Þ. Torfason, Ármann Snævarr, Benedikt Sigurjónsson, Björn Svein-

bjömísson og Lpgi íEinarsson.
Háraðisdóm kváðu upp .Þorvarður K. Þo^steinsson, bæjaiv
fógeti á Isafirði, ,og sarndómsmeniiirnir |Guðmundur Guðmiindsson skipstjóri og Símon Helgason skipstjóiii.
Saonikva&nit gögnuin máLsins. framkvæmdi Bogi.Agnarsson
stýrimáður-eiiHí mælinga yfir togaranum klrlll7 hinn 30.
júlí I;97j6, en aðrar þær mælingar, er í niálinu greinir, leystu

