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Föstudaginn 21. mars 19g0.

Nr. 6211978. Daníel Friðriksson

.

(Egr[

Sigurgeinsson hrl.)

gegn

éIsmiðju Hafnarfj aröar h/t
(Guöjón SteingrÍmsson hrl.).
:

Kaupgja,ldsmá,l.
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Dómur llæstaré ttat.
Máil þe t ta dæma hæs t aré t tarclórnarrarn ir Bj örn S vei,nb j örn,sson, Ãrrnann Snævarr, Magnrls Þ. Torfason, sigurgeir Jóns-

son jo,g 'Þór Vilhjálmsson.
Afryjandi skauf 'máli þessu tiil Hæstaréttar ,með stefnu Bû.
mars 1978.,Hann krefrst þess, aö stefndi verði dæmdur til að
gleiða sér 131 .W krónur meö IB,%,ársvöxtum frá 16. sept_
errnb'er 797,6 til greiðs'ludags svo og rnálskorsfurað fyrir báðu'm dómum. dfrj"j:andi jfét<k islenrsl¡an ríkisborguo"øtt rnoð
lögu'm nr. 39/1972, 'og eftir það ibreyttist nafn ilrans úr Dieter
Meyer í Daniel ,Friðriksson.
'S t'efndi krefst,s t'aðfes tin gar rhénaðsdóms
rog rnáÌskoistnaðar
fyrir Hæ,starétti.

_ Ãgrreiningslaust ,er, 'aö áfrj'jandi fé,kk greitt kaup með
3!%
á rhinn a,trmenna, urmsamda t<auptaxta ;ar,n-v'firborgun
iðnaðarmanna á þeirn üírna, ,er hann fékk nárnsl¡eiösskírteini
frá Fræðslunefnd rnálmiönaöarins 23. desember lg74. Var
Þaö 2t% yfir:borgun á kaup í ,sa,mr,ænni við yfirtSrsingu, sem
fylgdi kjarrasamningi 27. febrúar lg74 og aði[j*"
samrnáfla ur-n, að ekki hafi rnátt ,skeröa, ,og ,sérst,ök l0% yfirborg""o
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un, sem stefndi ùrafði síöar ,fallist á,að greiöa.istarfisrnännum

sínum.

r

:.;

Eftir að áfrj'jandi ,fékk nárnskeiðsshírt'eini, sitt, hælrhaöi

kaup h'ans elki: Stefndi hefury qkki synt :frqm á, a_ð h;arnn hafi
þá gert áfrÍjand,a grrein fy"i"'því, að frarnv'egis tnundi rhann
grreiöa horlurn 7A% nánnskeiösá'lag, en feJla jafnftáltit'niður
hina ,sérstö,ku y,firbrorrgun. Þegqr arf þssari råstæðu ber að
taka ;kröfur áfrfjand,a tit gneina, 'en þær 'hafá"'eldJri sætt
anrdmælum töIule'ga. Vextir verða þó aðei,ns dærndir L3% á
á'ri,frá 16. sepüernber 1976'til 21. nóvember 1977,16,%'í¡ iní
frá þirn degt tiü 21. febrúar 1978 og 18% á ári'fr,á þeirn degi
tiX greiðsLudags.

,Eftir

þessu,m úrslittr,m er rétt, aö stefndi greiöí afrjjancta
samta,ls 300.0@ krénur í máilskostnað í tréraöi og fy,rir,Hæsta-

rétti.
Meöfrerð rnáfis þessa

var með þeirn hætti

finnsluvert er í þessum 'atriðurn:
Af hålfu aöiùj,a hafa verið Iögð frarn rskjfi]','sem hafa að
geyna ;skri'flegan rnálfÏutning.
Lagt itrerfur verið 'frann er¡dumit bókana urn ;ar¡r-r;að rnal á
l

,dónaþingi bæjarþ.ingrs .Ha,fnanfjaröar !7 ..¡n'aií lg77 . Kqtt þá
Guðión' Jónrsscnr, ;fortnaður Felags j,árniönaðarunanna, fyrir
dóm til skÍrslugjafar, en þaö, ,sern fram kcnn, var að vertllegu leyti rriu,nnlegrrr rnáil,fllutningur. Á. dómþirngi 6: ,október
797.7

voru Griöjón Jónsson og ,Guöjón Tómasson,' fraln-

kvæmdastj6"i Sambands mál'm- ,og skipasrniðja. Kom hinn
síðarnefndi fynst fyrir dóm til skÍnslugjafar, €r þaö, 'sem
frrann $agöi, var að verulegu leyti munnlegur rnálf'lutningur,
og að arlki 'kom til 'orð'askipta fyrir d,ómi milli hans. ,og,Guðjóns Jónssonar m,eð þeim hætti, að rekki á viö å dómþiúgi,

,:

Dórn.sorð:

Stefr¡di, Vdsrniöja Flafnarfjaröar b/f, grreiði .âfryianda, 'Danfdl"Friörikssyil, L3l.2n krónur rneð lSVo
ársvöxturn frá 16. september 1976 til 21. nóvember lW7,
16% ánsvöxtum ,frá þeirn 'degi til 21. febrúar 1978 rog
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fS% ársvöxtwn frå þeim degi til'greiüsXudâgs svo 'og
sarntals 30û.000 krónur í rnalskostnað I héraði 'og fyrir
.

.t

tHaistarêtti.

' D¿*i þessuurt b"{ að firtlnægja aö viðlagðri' aðför að

tlögum.
Dórnur bæi arþin gs Hafnarfj arðar 1 6. febrúåtr,1
ì
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Mál þetta;

0 7 8.

$erî.: dómtekið

hir*, 15. þ.. 'm.,' hèfui DieJer

";;
Meye¡n Langey-rarvegi 15, Haf4arfifi,

Ed1l_ SieurBeirs,son hri.) höfðaö fyrir dôminum meö ôtefnu,'biitri 15. nþverrrber
Lg76,. til heimtg [<röfu aö fiárrhæö kr. LgL.2'27'ásamt'L$/o ársvöxtiiä: frá 16. :september 19?6 til g¡eiösludags og rnálskoatnaöar
aö skaölau$r'a' nêlAur VéIs-miöju Hâfnarfi'aröar h / t;' Hafn¿rrfirði

flöqT:,

(löem. Guöión'Steingrímsson hrl.).
.Af halfu stefnda er'krafist siknu af öllurri kröfum stefnanda
og m,álskostnaðar aö skaðlauzu ,að mati ,dómsins, en til vara
l.ælrkunar á vaxtafæti.

Iü.:

'

iStefnan4i, Dieter Meyer, er sveinn í járnsirníöí ogi starfs,maöur
stefnda, Vélsmiöju Hafnarfjarðar h/f. Stefnukrafan í måli þessu
er kaupkrafa, og er deila m,alsaöilia ,:sprottin af því; aö ágfein'
ingur er uïn skyldu stefnda til aö rgreiöa stefnanda' fjárhæö, er
nemur t0% â, grunnkaup stefnanda f,yrir tírnabitiö ;1. ianúar
19?5 til 16. septem,ber 19?6, en útreikningur kaupeftirstööva er
miðaður v,ið þann {ag. Af hálfu stefnanda ery ,.þesSarkaupeftirstöðvar ,taldar sr¡onefnt Lo% námpkeiðsálag, en stefndi telur
sig hafa greitt námskeiðsál.qg aö fullu.
f stefnu er grundvelli málssóknarinnar svo lfst:
,,f k¡arasamning,um járniönaöarmanna, sem stefndi er'aöili aö,
uugi" wo í 10. gr.: ,,Þeim sveinum, seln sótt hafa 60 kennslustunda námskeið (kennLslustund r[5 mín.) til að auka verkþekkingu og vinnuhæfni sína, skal greiöa L0% alag á ,hverja vinnuE}ki er âgreiningsefni i
qtun4 samkvæmt
samningi
'aðinárnskeiösálag þessum." grunnkåup
'Ïheö' vísitötu'
er rt'%o á
ioãtitt,r,
Stêfndi hefirrverið ófâanlegur til aö greiöal skuld þ,essgr1',,
f striftegrr aöiljayfirlisingu framkvæmdastjó'ra stetqr{a segir

F. ?.:

,
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,,Ekki er dreginn í efa réttur starfsmanna, sem lokiö hafa

framha.ldsnárnskeiöi fyrir sveina, tíl Lo/tviðbótarlauna viö .umsamiö 'lágmarnkskaup. Hins 'vegar þarf slíkt n¡âmskeiö ekki aö
sarna skapi að gilda viö rnat atvinnurekanda á viökomandi starfsmanni til hærri 'launa.'heldur en samningar kvêöa á, uur,lf
Samkvæmt' þessu tèlur stèfndi,,aöt,'srår,hafi veriö heírnilt, aö
lækka yf.iröor,gun ,til stefnan'da, er hann lávarin ,sén, rétt til nâmskeiösálags, þannig aö üreildarlaun yröu hin sömu. ,ÞeEstr hefur
stefnan¡li ,móhnælt og ,vitnað itil,svofellds , ákvæöJs í rkjarasamningi ,rnálmiönaöarmanna; er gilti rrâ 2:iî., febrúrar !974, til ;18.
júní '1'9"75:. ,i. ' .
',,Vinnuveitendur'í Málm- og skipasmíði lfsa því yJir, aö yfirgreiðslur til rneðlima sveinafélaganna í málm- og skipasníði,
sem aðilar eru að, kjarasamningurn¡ dágsettu,m í dag eins og
þær:voru 19. febniar Lg'74, skuli ,haldiö óbreythrm og: ,greiðast
á rlt'borgaö kaup, á samningstímabitÍnu, iþvl sem nú.er aö hefjast...
,- Þeûtã', samningsákvæöi var endtrrn¡ij aö ¡arörétú (viðmiðunar*
dágur,,áfrarn 1g. ,febrúar ,Lg7L): með samningi, er gilti. frá 18.
iúní ,19'75 tiil 1. 'marsj 1976; og aftur rneð,,sarnningii er rgilti frá
1. rnars 19?ú tit 25: júní 1977.
i
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IHelstu; rþættir í launataxta r¡úlmiðnaðarmanna á.
því, tímabili,"
sem hér ,urm ræðirr".rroru:,
i.
1. ' RjUNNIíATIP
ler reiknast ìser.n :prósentutala å gn¡nirilcaup)
' 2-'
,i
:.:i- , r,ìi'i
Meöat'þgirra'g1ry;i
^LÖG,
1
,,
..,
a). ,Ófrrifaálagi ilA/¿;
.,,' .: .)
, r' :.,
,b) Námskeiösalag LO%
/ 3. Y¡''IRBORGANIR
,:,,. : : :
,
:
4. V{S,IiIALA i- .
,. :j.,,: ,,.r ,Þaö kemur fram bæöi í kjarasa,mningi og taxtatöflurrq ritgefn*
um af atvinnurekendafélagi stefnda, Félagi mâlm.-. og, skipaomiöj a; isvo od' í, aöilj ask¡f rslurn, aö ó,tag, hefur aöra' rnerkihgu en
gfirrb o;r gun. .êúög eru bundin í kj arasarnningi, f i,kj arasamningun-.
urn 'er tæmandi 'skilgreint; hvaöa :skilyrði ,þurfi âö vera, fyrir
hendi, til þess aö alag beri aö greiöa, og enn frernur, hversu
,

.

ì

l

:

;.

ntörg '/e viökomandi tiltekiö á,Iag sé á grunnkaup. yfirborgun
er:,rhins' vegar notr¡ö urn annan kaupauka, er byþglst upphaflega_
á vilrnusamningi stârfsmanns og,.atvinnuneka,ndä.
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'Lagt hefur veriö frarn

skipasmiðja

'segir: j

til

,

í rnálinu ,bréf Sambands rylal,m- og

stefnd,a, dagSett 1l:, október 1g26,
þar sem m. a.

.:

:

,,Sanäband rnáIm- og,skipasmiðja o,g: vinnuveitendasamband
fslands hafa,haft til, umtirittir,,", kröfu
F,éIags j,árniönaöarmanna
'sam'kværr'rt bréfi hr: hr.lr,,
Egils rs'erurgeiorrorr"", da,gsettu zg.
sepúember lg?6.

Samtökin vilja,.í lþessu, sambandi tartra
eftirfarandi fram:
r1. Aü í kjara,sarnningnum
eru tvö atriði, sem e[u ákvaröandi
um laun þei*a manna, sem s,ott hafa
framhaldsnámskeið
nr,álmiðnaöarmarrna. Annar*vegar
er, aö þeiq sem lokiö hafa
umrædd,r.l. framhaldsnámskeiöi

. skulu, fá t0% álag â,
hverja vinnustund rsamù<r¡æmt gjaldandi
kjarasamning.
(Átag þetta'er kró*utöluátag
reiknast af grunnkaupi
-rreg""
að viðbættri
""*

vísitöru). 'Ëtins
er u¡n aö ræða yrirrisingu um yfirborganir, þar ,sern segrr,
aö yfirgreiösrur til

félagsmanna sveinafélags Málmog skiþasmiöasambands fslands, sem

eru aöilar aö gildandi- kjerasarnningi,
eins
þær voru lg. febrúar

og
rg74, skuli hardib óbreyttum og greiö-

ast á útborgaö kaup.
Þetta þÍðir, að trágmarksraun weins,
sern tokiö hefur
nárnskeiði . . . eru rágmarksraun
samrrrvæmt gitdandi kjarasamningi að viðbærtu nárnskeìösáIagi
tvri" Ëlä;"]
hefja störf eöa
weinsprófi eftir rò. æuru ar rgr4.""_
Fyrir þá sveina,
'júkasem voru í starfi 19. febrúar
rg74 0g,
eru enn í starfi (osritið ráöningartírnabil)
framhardsnámskeiði, veröa rágmarksr.aun og 1okiö hafa
þeirra sem hér
,segir:

'
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Lágrnarksraun samkvæmt gjaldandi
kjãrasamningi að viöbættri Þei1¡ yTirborgun, ,sem
þeir höfðu 19. febrú ar rgr4
og námskeiðsálagi
Dæmi:
ü{afi sveinn t. d. haft 75% yfirborgun
1g. febrúar rg74, og
'hefur lokiö framhatdsnámskeiði, -þá skar ,Iág¡narkskaup
hans ekki vera lægra en ,sveinakaup
----a með
--'v !6Vo námskeiðs_

u.

v

d

#

ffi
4&&

álagi.
r{afi sveinn hins vegar ráðið sig til ,starfa,
lauk námskeiöi . . . þá má lás,mar¡skaup eftir að hann
hans ekki vera
lægra en lágmarlcskaup samkvæ*t
gildandi kjarasamningi
að viöbættu námskeiösáIagi
. . .,,
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v.,
Ó,umdeilt er í málinu, eftin iþvÍ sem lög'menn tögöu það fyrÍr
við dómtöku eftir ítarlegar spurningàr dómarans um þaö, trvaö
væri á'gr,einingslaust:

1. Aö stefnandi hóf ,stärf hjá stefnda åli. jrilí,1972:'og hefur

rr':'sþ¡fað þar síöan
Að stefnandi haföi'ziß% yfirbbrgun 1,9. febrúar 1974.
Aö stefnandi öðlaöist rétt til náqlækeiösålagS um áramótin
19?4.' 1,9?5 (námçkeiðss,kírteini útgefiö. 25. L2: tl974l.
.tö hèildarkaupar.lki stefnanda.hækkäði ehki, er hann öölað:

ist rétt til nárnskeiðsálags 1., janúai 1'9?5.
Að heildarkaupauki stefnanda á því tímabili, sem stefnukrafan tekur til, var eigi minni en Ùt/o.,
Að yfir,borgun, eins og hún var 1,9. febrúar 19,74, og nfunskeiðsál.ag LÙVo, frá því námskeiðsshírteini er gefiö út, er
hvort tveggja bundiö í ,kjarasa:mtringi : sg 'því láe'rn-arkskjör skv. ?.'gr. laga nr. ,80y'1'938 oB 1. gr. laga nr, 9/19'74,
',

en yfirborgun umfram það, er atriöi, sem launþegr og vinnu-

veitandi semja um sín á rnilli í vinnr¡samningi. ;,
Samkvænt þessu 'liggur það því fyrir; að kaupauki' stefnanda
á því tímabili, sem stefnukrafan tekur til, var eigi rninni en lágmarkskjör, þ. e. 20'7o * LÙ'/o
30%;svo ,og að yfirbongun stefna.nda lælrkaöi um 10 %, þegar ,stefnandi ávann ser rétt til náu:nskeiösálagp, enda var heildarka,upauki hans óbreyttur rþrátt fyrir
nárnskeiöiö.

¡Stefndi hefur á þvi byggt í rnálinu, að sér hafi veriö heimilt
aö skerða einhliða og án uppsag,nar yfinborgUn, þá, sern hér um
ræðir.
Til vara hefur stefndi taliö, aö sér hafi verið heimilt aö segja
u.pp með lökmæltum og kjarasamningsbundnum u'ppsagnarfresti,
virurr,¡s'amningi aðilja, þ. e. þefurl þætti, er aö yfirbor,gun laut.
"..4 fyrrnefndu m;álsástæðuna verður ,ei,gi fallist. ffi*ö,",.Fg,.átit
muu:,êö, $ûefftda,hafi veriö,rneö öltru' ótreimilt adîääiiltia u*-

.*$

vat

Mr-e,ç"I+"æ'1¿m,A+$+pffi iþ*-hÇå4ìillu-qF*w.g¡9,.y*",fir
mçë,"I-öSr.n#-lÍttnl*,[rpffi agnarf'.rreç.ti,semóurndeilt
einn rn'ánüður ,rníöaö viU mánaða,mót.

Samkværnt framburði aöilja sindi stefnandi framkværrdastjóra stefnda námskeiösskírteini sitt, þegar er hann fékk þaö
í hendur í janúarmánuði 19?5, og krafðist greiöslu námskeiðs52

e$
álags

til viðbótar fyrra kaupi..-

Framkvæmdastjórinn synjaði
þessu þegar'í staö og:,geröi stefnar¡da. ljóst, að hann tgldi.,,sig
ekki þu'fa aü bsnga þetrar';+ eins qg u"gi, í auil¡asky;i;,$efrranda. Telja veröur, aö eins ós aþikn* .r"" háttaá, pã,
¡an falist
fuIlnægjandi up,psögt¡ ií :o.farrgreindum umrnærum frarnrçvæmda
stjórans, en samkvæmt kjarasamningi mársaöil
ip,frâ¡zi. febr.ir"
L97 4,
'€r' þá: vaq í güdi,: ,g,r. .4r'2,.5 va"-- uppsagn"J"ö¡J -iur"""n"
I mánuður ¡niðqö v,iö, ur,ánaöamót. U."*fii *al"ins verOa
þit þ"n,

aö stefnda ber:að,,greiöa çtefnanda fyrir janÉarog feårúapmánuöi
1'9 7 5 Þá skerðingu¡ er, stnfnandi
lvarö, f,¡rir, á þá"ä*ai
um áramótin .19?ã, eÌ,honu{f-r U*ttirtnréttur,tn tfi;;""g,r"
l,aræsfreiðs,
i

:ti:

AIagS.
,
r . .-' ;, ,l.
j ,.
. .:_
,,
Urnboðsmenn aöilja,lúçtr¡:þvf yfir viö dómtöku,
aö ekþ væri
tölulegur ,ágreinirrrgur, rp-a, aö LØVo,t katrpauki stefna¡dar
f¡rrir
janúar oB febrúar:r9?.,5 trrurndi,,n*"
r**,rät ki 100ô;ä"orrui,
eöa samtals kr. r0.000,rfT¡rir þ.eosa tvo
n¡âru¡ði, og *o.rr" p"d
sú fjárhæð¡ sem stefnda ber sarnkvæmt fra,ry,ansögðum.úrslitum
rn'álsins aö greiöa" .: . j j ,:
.,).i:
Málskostnaöur ,füveðst ;kr. 5..û;000;
,,
Már : Pétursson héraðsdénrari,,.levað,. upp dó,*,
.p"rrrr"rr.,
.

'rr:
:i,stefndi,
,

i

Ðóm,sorö, ""''
vérsmiðjairÃIafnaqfj-aröar

h/,f, greiði

stefnanda,

ember 19z6 tit 21. nóvember Lg77, en 16%
ársvöxtum frá
þeim degi til greiðsrudagg,og,kr.,50.00,0,í málskostnaö,
alrt
innan 15 daga frá hirting,u dóms þesqa aö
viölagöri.aöför að

Iög¡¡m.
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