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',Fimnrtuciaginn' 24. i januar '1991.

Nr. 370/1989. H/f Eimskipafélag Islands, ,, ;

(Pétur Guðmundarson hrl,.) ,,

gegn

Iftistiáni Guðmundssyni
(Guðni Á. Haraldsson hrl.)

og gagnsök.
':':-!

Vinnusamningur. Sjómenn. Tómlæti.
. j ,i ,. ;-1, '; ,..,1,

. j ',:i I ,' Ddmun Hæstdréff,an
Mál þetta dærna hæstaréttardórirar,arhir Bj.arni K.'Bjârnason og

Haraldur Henrysson og Guhnar M."'Gtrðmundssõn, setttrr hæsta-
réttardórnari.

Aðaláfrfiandi áfrfjaöi máli þessu til Hæstaréttar með stefnu 2s.
septêmber'1989 äþ trefst aöallega sfÈnu"af kiöfum gagnâfrfjanda,
en til va\a verulg,C,ç1l fækk¡¡nar á þeim, Í báÕurn tityikum krefst
ha¡n.g,rálpkostnaöaríhéraöioqfyrir,Hæqfarétti.',i';.'i'l',i

Gagnáfrfjandi áfrÍjaði, málinu me,,ö ç¡efnu ,l9.,.,janfar 1990 aö
fengnu áfrfjunarleyfi 15. sama mánaöar,,'Flann gerin.þær dóm-
kröfur aðallega, að aöaláfrfjandi veröi dæmdur til að greiða honum
kr. 147.997 ,,með 2,7Stlo dráttarvöxtum á mánuði af kr. 3.978,- frát
l. okt. 1984 til 1. nóv. s.á., en ftá þeim degi af kr. 19.890,- ril
l.,des. 1984, eii fhå þeim dêgi af kr: 52.4,18,- til l. febr. 1985, en
fiá þeim degi mëð'3',75t/o dráttarvöxturn til l.'mars 1985, en frá
þ.im degi af kf.' 59:253,-'með 4,0t/o á mánuöi til 01.06.i985, .n
frá þeim degi af sömu fjárhæö með'i,590'dráttårüéxrum á mánuði
til 01.09.1985, en frá þeim degi með 3,75t/o dráttarvöxtum á mánuði
til 01.03.1986, en frá þeim degi með 2,75s/o dráttarvöxtum á mánuði
til 01.04.1986, en frá þeim degi meö 2,25t/o dráttarvöxtum á mánuði
til 01.10.1986, en frá þeim degi með 2,25t/o dráttarvöxtum á mánuði
af kr. 73.527,- til 01.11.1986, en frá þeim degi af kr. 102.075,- meö
2,25t/o dráttarvöxtum á mánuði til 0l .12.1986, en frá þeim degi með
2,250/o dráttarvöxtum af kr. 137.760,- til 01.03.1987, en frá þeim
degi með 2,5t/o dráttarvöxtum til 01.05.1987, en frá þeim degi af
kr. 147.997,- meö 2,5t/o dráttarvöxtum til 0l .07.1987, en frá þeim
degi með 2,75t/o dráttarvöxtum til 01.08.1987, en frá þeim degi meö
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3,4û/o dráttarvöxtum á mánuði til 01.09.1987, en frá þeim degi með

3,5t/o dráttarvöxtum á mánuði tit 01.10.1987, en frá þeirn degi'rneö

3,60/o dráttarvöxtum á mánuöi til 01 J1..1987 , en frá þeirn degi með

3,8v/a dráttarvöxtum á mánuöi til 01 .12.1987 , en frá þeirn degi meö

4,lo/o dráttarvöxtum á,mánuöi til 01..01."1988, ,en frá þeinr degi með

4,3s/o dráttarvöxtum á mánuði tit 01.03.1988, en frá þeim degi með

3,890 dráttarvöxtum á mánuöi til 01.05.1988, en frá'þeim degi meö

3,7V0'dráttarvöxtum á mánuði til 0l:07.1988' en-frá þeim degi'meö
4;4t/o dráttarvöxtum á mánuði til 01.08.1988, en frá þeim degi'meö
4,7tlo dráttarvöxtum á mánuði til 01.09.1988 en frá'þeim degi meö

dráttarvöxtum, sbr. III. kafla laga nr. 25/1987; þannig aö vextir taki
breytingu skv. auglfstum mánaöarlegum dráttarvöxtum hverju
sinni. Þess'êr krafist, aö eaenâfryjanda sé heimilt að bæta vöxtum
viö höfuðstóI, eins og hann'er hverju sinni, á 12 mâriaða ftesti,
í fyrsta sinn l. október 1985, og að aöalafrliandi verði dæmdur

til aö greiða gagnâfryianda málskostnað fyrir báðum'réttum að mati

Hæstaréttar Íslands, til va:a, að hinn áfrÍjaöi dómur verði stað-

festur og aöaláfrfjan:di veiöi dæmdur til að greiöa gqgnáfrÍjanda

málskostnaö að mati'Hæstaréttaf Íslands fyrir báðum réttum".
Viö aöilayfirheyrslu á bæjarþingi Reykjavíkur 30i i,naÍ 1989 var

gagnâfryjandi inntur eftir því, hvort hann hefði reynslu,af túlkun
kjarasamninga. Svar hans var svohljéöandi; {,Ég. hef veriö viö
túlkun þessara samninga, þ.e.a.s. st¡irimanna- og skipstjórasamn-
inganna, í yfir 20 ár og hef sjálfur oröiö aQ ganga. frá launauppgjori
fyrir stfrimenn síðustu l5 árin og hef oróið aO tritta samninga stÍri-
manna." Af þessu er ljóst, aö gagnáfrfjandi bfr yfir reynslu og

þekkingu á sviði kjaramála skipstjórnarmaltra,, , , :

GagrráfrÍjandi var skipstjóri í þjónustu aQaftifrfjanda, er hann

veiktist og var óvinnufær $â 28. september 1984 til 18,: desember

sama .ár og aftur frá 17. septêmber 1986 til loka nóvember sama

ár. Hinn l. júlí 1987 sagði gagnáfrfjandi fo¡mlega upp störfum hjá
aöalâfrgjanda og hvarf úr þjónustu hans. Þann dag greiddi,aðal"'

áfrfjandi honum ,708.099 krónur,,, sem jafngiltu .sex mánaöa

launum, en gagnkvæmur uppsagnarfrestur á vinnusamningi aöila
var þrír mánuðir. Hinn 29. sama mánaðar ritaði gagnáfiÍjandi
aöaláfrj'janda bréf, þar sem hann mæltist til þess, aö sér yröi greitt



72
fyrir laugardaga og sunnud aga á áðurnefndum tveim veikinda-
tím4bilum,i Þ,â. voru liðin tvö ár ,og. rúmlega sjö ,mánuöir, frá því,
fyrra veikindatímabilinu lauk, og,rær âtta mánuö,ir liönir frá lokum
hins síðara. Í Uáðum tilvikum tók gagnáfrfjandi við launauppejöni
án. fyrirvar.a eða athugasEmda, og ef,tir.það,,,h,reyfði,,hann þvÍ
í.engu við aöaláfrfjanda, âð hann ,tçldi :$ig vanhaldinn um.launa=
kjör, fyrr. en, rneð ,nefndu, bréfi. Gaf,st, þó,gagnâfújatda.sérstakt
tilefni til-þess¡ er hann fékk greid4;í pinu,lagi sex mánaÖa laUn við
starfqlok, sín hjá aðal¡ifrÍianda og þar;af þriegja mánaöa,laun fram
yfir, uppsagnartíma. ,,j i. .i : i :

,Þegar fr4manskráö er virt, er, ljést,,,að g4gnáfrfjandiihefur s!,nt
mjög verulegt'tómlæti um,gæslu þess ,réttar, er hann taldi, sig eiga
á hendur,aðaláfr¡ijanda, og þar með fyrirg.ert,honum; Aö svo vöxnu
máli ber að .sÍkna, aðal âfryjanda af kröf,u,EÌ rgagnáfrfj anda, í málinu.,

Eftir atvikum 'er;rétt; að málskostnaöur í héraði og fyrir Hæsta-
rétti falli niður. i l

D ó * ì o r ð:
Aðaláfrfjandi, H/f Eimskip *ei.cg

af kröfum gagnáf1Íjanda, Kristjáns

þessu.'

Málskostnaður fellur niöur.

Islands, a aö vera sykn

Guðmpndssonar, íimáli

Dómur næjarþings Reykjavikur 30. júní 19g9. '

,-'-r

, Mál Þqtta, scm dómtekið var 30. maí 1989, er höfðað af K¡istjáni Guö-
mundssyni skipstjóra-, kt. 2209i4-2769, Rauðagerði 39, Revkjavík, á hendur
Hf. Eimskipafélagi Íslands, kr. 510169-lg29,' pósrhússtræti 2, Reykjavík,

T.Östefnu,þingfestri.l5.septemberl988.'.;' Endanlegar dómkröfur stefnanda eru aöallegd;rað stelndi verði dæmdur
til að greiöa stefnanda kr. 130.925,51með inánar tilgreindum vöxtuml, til
Vâ'râ; aö stefndi veröi'dæmdur til að greiða stefnanda kr. 88,745 með [nánar
tiïgreindum vöxturnl . l

r;,Stefnandi krefst þess; að stefndi veröi dæmdur til aö greiða stefnanda
málskost4aö skv. gjaldskrá LMFÍ og hann beri vexti .skv. lögum nr.
ZSltl.tt .og lögum nr. 54/1988 15 dögum àfti, dO.suppsögu.

oolkrory-r, stefnda eru þær aðallega, aö hann veqöi algjörlega sfknaður
af kröfum stefnanda í máli þessu og-honum veröi dæmdl *¿lrtãrtnuoui
að skaölausu.
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Til vara er þess krafist, að stefnukrafan veröi.lækkuð verulega og einnig

íþvítilvikiveröistefndadæmdurmálskostnaðuraðskaölausu.
.- : : ,1

Mtílavextir, mdlstistæður og lagørQk,, ;i
,, Stefnandi kveðst hafa starfaþ hjá stefnda, Hf. Eimskipafélagi Islands,

frá árinu 1953 og sem fast¡áöinR skipstjóri frá árinu 1975 fram til árslok,4

1986. Árið 19,84 kveöst stefnanÉi hafa verið skipstjóri á Írafossi, seln var

millilandaskip í eigu stefnda. í,september þaö ár hafi hann veikst þannig,
að hann hafi verið ó¡¡innufær frâ28. septgqber fram til l8- desembçr,19p4.

,U..¡rr hafi,vgrið aö ræöa veikindi í baki. Á meö3n á veikindum stóð, hafi

stefnandi fengið greidda dagviqnu og fæðispeninga, samtals 58 daga..Tylli-

dagar, sem fallið hafi á tímabilinu, hafi verið 25. Stefnandi kVeðs! hafa

tekið laun skv: Aflokki,,skipa eftir 5 ár, þ.e. hæsta starfsaldu¡sþqçpi,

Mánaöarlaun hafi veriö á þessu¡n tíma kr.43.102,00., Stefndi haf.i greitt

daga í veikindum með. ,21,67 hluta af mánaðarkaupi (21,67 x 1,989,03 :
43.102,N). Á árinu 1986 kvçöst stefnandi hafa vpikst aftur og,veriö óvinnu-

fær frâ 17. sept. 1986 út nóvember s.á. Hafi þá verið um að ræöa brjósk-
eyðingu í hnjáliöum og brjósklos. Á þeim tíma kveöst hann hafa fengið

greidda 53 daga á dagvinnukaupi, sem þá hafi veriö kr. 3.568,59. Tylli:
daga¡;.,sem fallið hafi á tímaþilinu, hafi veriö 22.Innilaliö í þessum launurn

hafi veriö grunnlaun,22t/o sjóálag og eftirlitsþóknun. Auk þessa hafi svo

stefnandi,fengiö, eins og að framan greini, greidda fæðisp.eninga. Hann

upplis:r{, að skipstj 6r.ar,â fraktskipum fái ekki greidda yfirvinnu. Stef4a¡di

;kyeðst hins vegar ek¡i hafa fengiö greidda svokallaöa ,,innunna frídaga",
en sá, er leysti hann af, hafi fengiö þá greidda. Samkvæmt gr.8.7,.1: í
kjaraqamningi SkiRstjórafétags Íshnds og útgerða eigi skipstjóri rétt,á ein-
,um frí{egi fyrir hvern larlgardag, sunnudag, helgi- og/eôa tyllidag;. çem falli
á skr{inìngartímabilinu. Samkværnt gr. 8.7.3. fái skipstjó;i, {rídaga þessa

greidda meô l/21,67 hluta af mánaöarkaupi, sem í gildi sé á greiÕsludegi.

Vpl sé um, hvort þeir greiðist í cinu..lagi eða hvort ,þeir greiðis{ eins,. og

reglubundin mánaðaflaun. Hjá Eimskipafélagi Íshnds hafi, frídagp¡,veriö
geröir upp viö afskráningu og áramót og, einnig á annaT hátt qftir sâfn¡

kom.ulagi,..'Einnig,geri kjarasamningar aöila rá0 fyrir, að menn geti tekið

út fr.ídaga, þessa, ,!,, . ' ,., ,l;
Hinn 29,,júli 1287 kveöst stefnandi hafa,ritað stefn a bréfl og krafiö hann

urn greiöslu,á dögum;þessum, Því, bréfi hafi aldrei verið svaraö. Stefnandi

kveöst hafa hætt,störfurn hjá stpfnda á árinu 1987. Hinn 29. iqnBar. 1988

hafi veriö kveöinn upp í Hæstarétli Íslands dómur í máli Svans Jóhannssgn-

ar á hendur Ísskipum hf., þar sem deilt hafi veriö um rétt Svans til frídaga

Í veikindum. Hæstiréttr¡r hafi staöfest dóm undirréttatr, senl komist hpfi

aö þeirri niöurstöðu, að frídagar og andvirði þeirra væru hluti af launum
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og ættu því að greiðast með vísan til lg. gr'. laga,nr.67/1963 (nú lög nr.
35lr98s).

i t¡Osi þessa hafi SKFÍ faüö lögmanni stefnanda aö innheim taþâinnunnu
frídaga, er ógreiddir hafi verið til félagsmanna þess. Stefnda hafi verið ritaö
bréf hinn 6. júní 1988, þar sem beðið hafi verið um a'fstöðu hans til þessa.
Svar hafi borist 16. júní s.á., þar sem kröfum um innvinnslu frídaga í veik-
indum hafi verið hafnað. Málshöföun þessi hafi því reynst nauãsynleg.

i greinargerð segir enn fremur um málavexti:
Í k¡arasamningi SKFÍ og útgerða hafa lengi verið ákvæði þess efnis, aö

fyrir unna frí- og/eöa tyllidaga ynni skipstjãii sér inn einn frída e. i'dae
séu ákvæöi þessa efnis í B. kafla kjarasamnings aöila. Í gr. g.7.l.,stendur:
,',Fyrir hvern laugardag, sunnudag, helgi- og/eöa tyllidag, sem fellur á
slcräningartímabili, vinnur skipstjóri sér inn einn'frídaþ.,, ', '

Í grein 8.7.3. segir, aö viö afskráningu eöa um áramót fái skipstjórar
frídaga þessa greidda meö l/21,67 af mánaðarkaupi. sartrkvæmt gr. g.7.7.
og 8.7.8. geti menn valið um það, hvort þeir'taki frídaga þessa út eða fái
þá greidda.

Sambærileg ákvæði séu til staöar í kjarasamningum annarra yfirmanna
og útgerða. Tilgangur frídagakerfisins sé sá að bæta'farmönnum u¡ip þá
daga, sem þeir hafi þurft aö starfa fjarri heimahöfn, meðan aðrir launþegar
hafi átt frí. Þetta sé því hluti af þeim launakjörum, er farmenn hafi. Hinn
16. apríl 1984 hafi í kjarasamningum aðila verið staðfest, að ef litið yrði
svo á, að aðrir yfîrmenn ættu rétt á frídögum í veikirida- og slysatilfellum,
È¿ stytOi hið sama gilda um skipstjóra. Yfirlfsing þess efnis hafi verið
undirrituð 16. apríl 1984. :'

Dómur Hæstaréttar Íslands frá, 29. janúar 1988 í málinu nr. 202/19g6
hafi staöfest, að frídagainneign teldist'hluti af launum, yfirmenn ættu rétt
á fullum launum í veikinduÍl, oB því ætti að greiða frídaga, er féllu:á veik-
indatímabilinu.

stbfnandi kveösti byegja á því, að:komist hafi á gildur og gagnkvæmur
vinnusamningur milli aðila, sem hann hafi að fullu staðiö við, m.a. með
því að iiina äf hendi vinnuframlaglsitt. Stefnda beri því,aö greiða honum
laun skv. kjarasamningi sKFÍ og skv. lögum nr. 67/1963, sbr..log nr.
35/1985. Stefnandi, sem framvísað hafi veikindavottorði, hafî fengið greidd
laun í veikindaforföllum, þ.e. grunnlaun, sjóálag, fæöispeninga, orlof og
eftirlitsþóknun. samkiæmtiákvæöum í kjarasamningi hans svo og skv. lg.
gr.lagant:67/1963 svo og 36. gr., sbr. 46. gr;'laga nr.35/l9ss, eigi hann
ekki aö missa neins í af launum sínum, í,hverju sem,þau eru greidd, meöan
hann er óvinnufær. ,4. þau tímabil, er um ræðir, haf.i falliö alls 47 tylli-
dagar, og eigi hann því rétt â a6 fá,greiöslu fyrir þessa daga. ofangreint
kveðst stefnandi byggja á eftirfarandi:
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a. l8i gr.'lága"nrt 67/1963, sbr. nú 36. gr. laga nr.¡35/1985, mæli'svo

um, aö skipverji,skuli eigi rnissa neins í af'launum sínum, í hverju'sem þau

eru greidd. Greiddir frídagar eöa innunnir frídagar teljist áö mati stefnanda

laun, sbr. hæstaréttardóm nr.'202/I986; sbr. itárleg ákvæði um uppgjör

ogútreikningþeirraíkjarasàmningi]aöita.ì.:
b. Hinni fyrrnefndu 18. gr. sjómannalaga hafi veriö breytt frá',upphaf-

legri mynd sinni með lögum nr. 49/:1980.,Samkvæmt,'eldra ákvæði,hafi

þeir'átt rétt til grunnkaups auk fastra álaga á þaö. Í 'drgf 'sé' regla þêssi

,,staögengilsreglar,r;:.enda sé,hún ,sett' Í fràmhaldi af sllkri reglu; rer 'sett ¡hafi

vêrið'til handa verkafótlci rneð lögutn nt:;il9/1.9:79. Þäð:.þÍði,.að sái er for'
fallist, ,eigi aö fá öll þau sömu laüh, er staðgengill hans,fái hverju,sinni.
':,c. Kjarasarnhingdr:'aðila,;,eins,og þeir hafi verið'1984r hafi tryggt skip-

stjóra rétt til,6 nr'ánaöa veitdndaleyfîs:á fullurn,lauru'rn¡ Sé þar vitnað til
ákvæðis nr. 13.1.1. í kja.rasamningi aðila. : t i¡

d.. Dómur Hæstaréttar Íslands í málinu nr. ?-O2/,1986; Ísskip hf.' gegn

Svani Jéhannssyni, taki af öll tvímæli um þetta. Hann staðfesti,'aö frídagar

tetjist hluti af launakjörurn yfirmanna.,Í frarnhaldi af honum og yfirli'singu

ú'igeröa, dags,. 16. apríl 1984, sé réttur skipstjóra hinn sami og stfrimanna'

þar sern"þeir nú,eigi rétt á greiðslu frídaga í veikindum. :i Ì -r'

e. Því sé haldið frarn,'aö sörnu ákvæði,gildi umrst¡iiimenn og skipstjóra,

hvað varði fridagarêtt, og sS i,,því sambandi vitnaö t'i,l ákvæöa í 8. kafla

sainninga'þessara stétta. Því',sé og haldiö frarn meö vísan til sama,.að upp-

gjörsaöferðir':eígi,ekki.aðhafaáh'rifâréttþann,.er.umræöir.
N.ú liggi fyrir dómur,Hæstaréttar Íslands í máli stj'rimanns, errtaki laun

skv. sama frídagakerfi og gildi hjá stefnanda. Sá démur taki af allan vafa

um þaöi að unrrir frídagar, er falli á veikindatírnabili, veiti þeim, sem er

í fríi, sama rétt'og'þeitn, ,er leysir hann af; þetta sé því''hluti af launum.

Í tA. gr. sjómannalaga svo og 36. gr. laga nr. 35/1985 sé,tekinn af allur

vafi um,.aö yfirmenn, þ¡mrt. s'kipstjóri, eigi einskis,að missa í af 'launum.í
veikindum. Þetta hafi Hæstiréttur'Íslands og staöfest. Því hljóti stefnandi

sem :skipstjóri,að eiga'sama rétt, sbr. og yfirtfsingu aðila fuâ 16. apríl

1.984. : i,r' .. .í) , ,ì,

, Aö ööru lelti sé vitnaö til sjómanna'laga, bæöi laga67/t96t svo og laga

nr .' 35'/ 1985, einnig \aga '85 / 1936 svo og laga nr . 25 / 1987 um vexti';,og laga

nr. 87/1971 um orlof,
Varöandi málsástæður eigi þær sömu'.v.ið í'vara' og aöalkröfu. ' :

. Dórnkröfur sínar skÍrir stefnandi þannig: '

'a.,,Aöalkrafa. : ''" ''ì
Í aöalkröfu sé krafist kr. 147.997,@, sem sé krafa vegna ógreiddra frí-

daga"fyrir áriö l984,og 1986, auk orlofsfjár þar ofan á. Sú fjárhæö sundur-

liðist eftirfarandi:
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1984:25 dagar alls, þar af 1l x 1.989,03 og 14 x 2.18l,39,,samtals kr.
52.418,W. Orlof er kr, 6.835,00. Samtals vegna 1984 kr. 59.253,00.
, 1986: Um sé aö ræöa 22daga x 3,.568,59, þ.e. kr.78.508,00, auk orlofs
13,04t/0, kr. 10.237,0O, Samtals kr., 88.745,00.

Samtals aöalkrafa 1984 og 1986, kr. 147'998,00. i

b. Varakrafa
Varakrafa er gerð :\¡egnaitársins'1986, sarntals kr. 88.745.,00. ., 

,

.Af h¿ilf,u stef'nda er málavöxtum þannig l1fst, aö sfefnandi hafi hætt störf:
urn'hjiá.stefnda Í,ársbyrjun 1987. Viö launauppgjör vegna starfsloka stefn-
anda hafi ekkert,veûið á þaö rniinnst af hálfu',stefitanda, að.,hann teldi sig

eiga eitthvaö óuppgert. Það,,sé svo meö b¡éfi,á ds.kj, nr. 6 í{ok júlí,1987,
að stefnandi þeri fyrst,kröfu um greiöslu frídaga'til viðþóta¡,greiddum veik-
indalaunum vegna ,veikinda haustið 1984 og haustið 1986. Stefnandi hafi
fengið greidd full mánaöarlaun (grunnlaun;,sjóálag og eftirlitsþóknun)
ásamt fæðispeningurfi bæöi veikindatírnabilin. sbr. launaseöla á dskj. nr.
5, sbr. kaupgjaldsskrár á.dskj'. nr. 36 og3V; Í stefnu sé þess getiö, aö stefn-
andi hafî fengið greidda dagvinnu:og dagvinnukaup í veikindunum. Til þess
að korna í veg fyrir misskilning er vakin athygti â þvi, að.um sé að ræöa
dagkaup fyrir virka lögskráningardaga, sbr. gr. 1,5.1. á dskj. nq. 3.

Það sé rétt, sem tilgreint sé í stefilu, aö skipstjórar fái ekki greidda yfir-
vinnu eins og t.d. 'trndirmenn þeirra, stfrimenr¡ og séu skipstjórar þyí,,á
sömu launum í fríum og veikindr¡rn eins og,þeir væfu um borö. Aftur á
móti f¿li stfrimenn,ekki greidda yfirvinnr'r í, fríum, en:r'¡sð,bre,ytingu á sjó.
rnannalögum nr. 49/1980 hafi þeir öölast'rétt til greiðslu yfirvinnu fyrstu
tvo mánuðina í veikindum i l

, Samkvæmt 8. kafla kjarasamnings skipstjóra,,,sbr, dskj. nr, 3 og 34,
vinni skipstjóri sér inn einn frídag; sbr. gr.,8.7.1-.,,fyrir hvern laugar-,
sunnu., helgi- og/e6a tyllidag, sem fa.lli á skráningartÍrnabili. Þetta sé óháð

því, hvar skip sé statt. Vinni skipstjóri sér inn ,frídag skv. þessari grein,

þó aö skip liggi við bryggju í heimahöfn í Reykjavík. :

Samkvæmt kj arasamningi skipstj óra séu fastráðnum skipstjóra tryggö föst
laun í 12 mánuði â ëri. Skipstjóri fái ekki frí um hverja helgi eins og starfq-
menn í.landi, heldur safni hann,.saman frídögum:,fyrir laugar-, sunfiu. og
tyllidaga,,sem hann sé um borö í skipi sínu. Viö;afskráningu í frí fái skip-
stjóri þá greidda og eigi rétt â því að vera jafnmarga virka daga í fríi og
tala innunninna frídaga,gefi til,kynna. Meö þessu kerfi skili skipstjóri að
meöaltali 5 virkum vinnudögum á v.iku, sem sé sambærilegt við starfsmenn
í landi, þar sem hann fái frí á virkum dögum fyrir laugar-, sunnu- og tylli-
daga, sem hann sé um borð, sbr. 8. kafla kjarasamnings. Auk þess fái skip-
stjóri sumarleyfi á launum, sbr., 12. kaf"la kjarasamnings, haldi,,launum í
allt að 9 mánuði, ef hann er óvinnufær vegna veikinda eða slysa,,sbr. 13.

J._

,

)



I

77

kafla, og fái biðkaup skv. 7. kafla, þótt vinnufær sé, en útgerö haldi hon'
um t;d. í landi vegna fltitnings milli skipa. Framangreindur rétturskv.
kjarasamningsákvæðum tryggi fastráðnum skipstjóra 12 mánaða laun á ári:.

Stefndi 'kveöst rökstyöja sfknukröfu sína'með því, að stefnandi hafi
fengið fulla greiöslu launa í veikindum'í samræmi,viö ákvæði l3.,kafla
kjarasamnings skþstjóra, aö ekki hafi skapast neinh âukínn réttur :skip-'

stjórum til handa með breytingu'á 18. gr.'sjómannalaga nr:67/:1963, sem

gerö hafi verið meö lögum nr. 49/1980, né heldur með"núgildandi sjó-
mannalögum nr: 35/'f985,, 'að kynni, stefnandi aö, häfa átt einhvern' rétt,

þá'hafiihann glatað'honrlm fyrir aögerðaleysi. ' -, - ' 'ri''ì-

' Í stefnu og greinargerö stefnanda kveður stefndi gæta,nokkurs misskiln.
ings varðandi launakerfi farm¿nna og þó einkum varðandi gilgang og hlut-
verk frídaga. Kveður hann þètta vera eðlilegt, þar sem vinna til,sjós sé ekki
eins reglubundin og dagvinnuskil eða vaktavinna í làndi. Núgildandi launa-
kerfi'farmanna byggi á því kerfi, sem:sé í landi, og líkistrhelst því, aö um

óreglubundna vaktavinnu væri aö ræöa, þar sem þó,.sé skilað; aö meöaltali
fimm vikudögum á viku., Til nánari skfringa megi benda á dskj. {rr. 3I;
35 og 36 og l: og 8. kafla kjarasamnings stjrimanna, dskj. nr. 32.

Stefndi kveðst mótmæla því, að meö breytingu á l8:ì'gr. sjómannalaga
nr¡ 67/1963 með lögum nr..49/1980 hafi verið'tekin upp staðgengilsregla

varðandi''farmenn. Þessu til á,réttingar sé vísaö til'athugasemda við laga.
frumvarpið, þar sem skfrt og greinilega komi'fram, að breytingunni úr

,,rétt til kaups" í ,,eigi missa neins í af launum sinum, í hverju sem þau
eru greidd", þá felist í breytingunni það, gagnvart'farmönnum, að.þeir
eigl auk'grunnkaups og allra fastra ërlaga á þaö, sern þeirinú fá,greitL'rétt
til,¡launa fyrir tilfallandi yfirvinnu. .'i';: .. . ' ':, ' '

'Með grunnkaupi og' öllurn föstum álögum sé verið aö tryggja það,: ¿[
farmenii'fái föst mánaðarlaun, sern sainsett séu úf grunfilaunum, sjóálagi,
eftirlitsþéknun'o.s.frv., sbr. kaupgjaldsskrár, á:dskj. nr; 3? og 38. Þeir,

sem haf.i,öðlast rétt til âukinna greiöslna við þeS$â bre¡ingu, hafi:veriö

þeir skipveria,r, sem fái' greidda yfirvinnu,,,svo sem hásetar, stfrimenn og

undiivélstjórar. Aftur á méti breyti,þetta engtr varðaRdi þâ skipverja, sem

eklci fái greidda yfirvinnu, svo sem bryta, yfir,üélstjóra og skipstjóra.
'Það sé'rétt, aö,,aukinn hafÍ,verið greiðsluréttur fanlranna með breytingu

á sjómannalögum, en því sé algerlega mótrnælt, aö),tekin''hafi verið upp

staögengilsregla, og mótmælt sé allri sa,mjöfnun við 'lög nr. 19/1979 um

rétt verkafólks til veikindalauna. FIjá ta,ndverkafólki :sé mesti réttur einn
mánuöur á staögbngilslaunum og 2 mánuðir að aulci á dagvinnulaunum.
Mesti réttur skipstjóra í veikindatilfellum skv. 13. kafla kjarasantnings sé

full laun í 9'mánuði, svo að þar sé ólíku, saman að jafna.

Mótmælt sé fullyröing.um á dskj. nr. 13 um, aö dómur Hæsta'réttar í
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málinu nr.202/1986, Ísskip.hf. gegn:SVani Jóhannssyni,,skapi rétt til handa
öl.lum farmönnum. Frídagauppgjör hjá Ísskipum hf;, hafi veriö með allt
ööru¡n hætti'',er,stefnda, þar,,sem frídæar:,hvers,rnánaðar hjá Ísskipum hf.
hafi veriö greiddir meö m¿inaöa¡laununum í hve{umrrnánuöi, þótt menn
færu ekki í frí. ,']{egna ver,kefna skipa Ísskipa hf" hafi skipverjar oft veriö
mánuöum s-aman u,m,þorð án þess að,fara í,frÍ,,94 þafi.fengiö frídaga safnt
greidda m¿inaðaqlega..Hjá stefnda sé þessuiá aRnan veg farið, eins og fram
komi á launaseölum og 

'yfirlitum 
rå dskj. nr. ll-30. ,,

Mótmælt sé fullyröingum.í stefnu ürn¡.âð,'qçimu ákvæði gildi um st¡iri:
menn og skipstjóra, hvað varöi frídagarétt.,'8é vísaö til 8. kAfla kjarasamn-
inga stfrimanna á ds,kj: nr.32 og 33, sbt, 8.,kafla kjarasamninga sþipstjóra
á dskj. nr.,{,og 34,þør sem gtrainilega koml, fram betri,réttur skipstjóra.
Sama eigi,við v.aröandi mun á greiöslu vpikind4launa, þar sem réttur skip-
stjóra sé miklu betri en stlirimanna. , 

t

, Í eldri sjómannalögum nr.67/1963 hafi veriþ.rserstakur kafli,, I. kafli,
um ráöningalsgmning¡'.skipstjóra, en' I.I, kafli um. skiprúmssamninga
annar.ra skipverja. 1,8; .gq., laganna, sem brey[t hafi verið með lögum nr.
49/1980, hafi' ekki veriö eitt þeirra ákvæða,.sem skv. 7. gr; laganna áttu
ei¡rnig við um skipsfjóra.
, Í sjórnannalögum w,,35/,1985 séuisérákvæ.öi um skipstjôra i 42.-48, gr.

i qø. gr. sé vísað til 36. gÍ;,, s€Íl svari,til'::1'S,. gr. laga nr. 67/1963, og sé

þar tilgreint, að skipstjóri;skuli,hafa sama rétt og skyldur og aörir skipverj-
ar í veikinda- oB SlySatilvik+Um og um gqt\ i 36. gr.

Í k¡arasamningi skipstjór4 séu og hafi vcrið ákvæöi um, að skipstjóra
skuli greidd full lar¡n í allt að 9 mánuöi í veiki:ndum. Það,hafi aldrei veriö
skilið eða framkvæmt svo, aö til viöbótar útborguöum mánaðarlâunuñ,t;
ættu aö koma greiþslur fyrir frídaga, heldur, að,skipstjóri fengi eins mán-
aðar laun, ef hann væri,'veikur.í.reinn mánuö, .og tveggja mánaöa laun,.
ef hann væri veikur í,tvo,má¡ruöi, en ekk;i,.I,4 eöa2,8 mânaöa laun¡ eins
og hann:fengi, ef frídagpr væru greiddir til viöbótar.,Fkki sé hægt að fallast
á það, að ákvæöi,sjómannalaga,,,€igi,missa neins í af launum", sé víö",

tækara en ákvæöi kjprasamnings skipstjéra urû ,;full laun" í veikindum.
Þegar skipstjóri sé á biölaunum, sem sé ástand, spm sé líka af ósjálfráð-

um orsökum,, fái hann, pkki greidda, irilaga, heldur, útborguö mánaðarlaun
og fæðispeninga. Þegar samið.hafi, veriö um þçgsa þætti, hafi verið, ætlað,
að biðkaup og veikindaka,up virkuöu greiöslulega (sic) á sarna hátt, enda
væri annaö einkennilegt, eins og dæmið um,skipstj,{ra, sem væri á biökaupi
og veiktigt.,Hann,væri,áf¡anr heima,hjá sér; en ætti,nú að fara að fá fridaga
til viðbótar, þar sem hann vær,i ekki vinnufær lengur., Meta veröi heildar-,
kjör skipstjóra.í þessu sa¡nhengi, og sé augljóst, að rétt$r, skipstjóra til
veikindalaun4 sé miklu betri: en réttur skv. sjómannalögum, þó aö reikn-
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aöir.:væru fuidagar á 2,fytstu mánuöina í veikindum, sbr. 36. gr. nr..
3511985.

Stefnandi hafi engar athugasemdir gert:r¿ið launauppgjQr né kröfur um
viöbótargreiöslur fyrr pn löngu eftir, aö hann hafði,hætt störfum hjá
stef¡da, og ætti þegar af þeirri ástæöu að sfkna stefnda rregna aögerð4[eysis
stefnanda. Meö vísan til varakröfu vill stefndi taka fram eftirfarandi:

Eins og fram sé komiö áður, hafi lög nr. 49/1980 engu breytt varöandi
skipstjóra, ,hinsr,vegar sé tilgreint i 46. gr. laga nr. 35/1985, aö skipstjóri
skuli hafa sama rétt og skyldur og aðrir skipverjar í veikinda- og slysatilvik-
um og um geti í36. gr. Samkvæmt þessu komi því frídagar vegna arsins
1984 ekki til álita. Verði stefnandi talinn eiga rétt til greiöslna fridaga át

grundvelli 36. gr. laga nr. 35/1985 þrátt fyrir ótvírætt betri heildarkjör skv.
kjarasamningi, þá geti þó aldrei oröið um lengri tíma að ræðá en 2 mánuöi,
sbr. l. mgr. 36. gr. laga nr. 35/1985. Sé gerð krafa til þess, aö stefnufjár-
hæð verði læ'kkuö til samræmis viö þaö, og þess jafnframt krafist, að vextir
verði lækkaöir og ekki reiknaöir fyrr en frá þingfestingu málsins.

Niðurstaöa.
Af gögnum málsi4s verö,trr að telja ljóst, aö réttur skipstjóra í veikindum

til launa fyrir frídaga, sbr, gr. 8.7..1.. og 13.1,1. kjarasamnings, var umdeild.
ur við:gerö kjaras4mnings útgeröa og Skipstjórafélags Ístands frá l6..,apríl
1984, en qamkvæmt bókun þeirri, er gerð var og stefnandi byggir á, þ,ykir
hann hafa verið veittur aö því gefnu, aö slíkur réttur annarra yfirmanna
á skipum útgeröanna yrði viöurkenndur. Stefndi og stéttarfélag stefnan_da

voru aöilar að kjarasamningnum og greindri bókun,;s€trr,er svohljóöandi:
,tKomi til þess, að aðrir yfirmenn en skipstjórar vinni sér inn frídaga í veik-
inda- og slysatilfellur,n, á,rneöan staðgengill gegnir störfum þeirra, þá eildi
hiö sarna um skipstjóra." Ber því að athuga, hvort aörir yfirmenn I far-
skipum hafi síðar 'fengið slíkan rétt viöurkenndan.

Af löeskÍringargögnum þykir vera ljóst, að 18. gr. laga nr. 67 /1963, eins,

og henni var breytt meö lögum nr. 49/1980, veitir sjómönnum,lfar¡nönnun
og fiskimönnum rétt til staðgengilslauna í veikindafríi allt aö tveimur mán-
uðum, í hverju sem laun eru greidd. Greiðslur fyrir vinnu á frídögum þykja
falla undir hugtakiö ,,laun" í greindu lagaákvæði. Á þessi s\ilningur,stoö
í hæstaréttardómi frâZ9.,ianúar 1988. Sjómenn eiga þar með rétt til sam.
bærilegrar fjárhæöar fyrir unna laugar-, sunnu- og tyllidaga og staögçngill
fær greidda viö afskráningu eöa uppgjör í árslok. Ekki veröur á það fallist
með stefnda, aö ólíkur uppgjörsmáti s,kipafélaga á greiðslum fyrir frídaga
skipti hér máli.

Þar sem ekki veröur fallist á það, aö 18. gr. laga 67/1963 taki til skip-
stjóra, og þar sem skipstjórum eru ekki í kjarasamningi veitt greind réttindi
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beint, þykir verða að líta svo á, aö réttindi þau, er þeir',hljóta samkvæmt
ofangreindri bókun, geti ekki talist meiri en þau réttindi, sem þar er rnÍöaö
við, þ.e. réttindi annarra yfirmanna á skipu,m. Ljóst þykir, að meö 18. gr.
sé lögbundin staðgengilsregla i allt að tvo rnánuöi. '

,Með Sjómannalögum nr. 35 .frá 19, jrlní 1985'vofu lög nr. 67/1963 numin
úr gildi. 36. gr. laga nr. 35/19i85 geymirrsömu ákvæöi og 18. gr. eldri lag-
anna. Með 46. gr. laga nr.'35/1985 er þaö,Iögbundiö, að skipstjóri skuli
hafa samarétt og skyldur og aðrir skipverjar,í veikinda. og slysatilfellum,
sbr. 36. gr. laganna. ¡i,tti stefnandí því,lögum samkvæmttrétt til staðgengils-
launa í allt að tvo mánuði á síöara veikindatímabili sínu.

Sar¡lkvæmt því, sem hér hefur veriö rakið, telst stefnandi hafa ëtt rêtt
til sömu fjárhæöar og staögengill hans'fékk greidda fyrir'unna laugar-,
sunnu- og tyllidaga fyrstu tvo mánuði hvors veikindatímabils.

Aðila greinir á um, hvort stefnandi hafi gert fyrirvara við launauppgjör
til hans'um, að'hann gerði kröfu til launa fyrir innunna frídaga staðgengils.
Þykir sönnunarbyrði um þetta atriði hvíla á stefnanda, enda heföÌ hann
getað tryggt rétt sinn með því að gera skriflegan fyrirvara viö launauppgjör
eða meö kröfu. Kröfubréf ritar hann fyrst 29. júlí 1987. Upplj'st er, aö
stefnandi taldi sig ei'ga rétt til þessarar greiðslu samkvæmt ofangreindri
bókun ftû 16. apríl tr984. Dórnur héraðsdóms í máli sqirimannsins Svans
Jóhannssonar gegn Ísskipum hf. var kvèöinn upp 29. janúar 1986i en
hæstaréttardémur,í sama máä29. janrlar 1988: Hinn 6. júní sama ár ritaði
Skipstjórafãag Íslands stefnda um efniö, en kröfum þess var hafnað. Mál
þetta var þingfest 15. september 1988.

Þar sem ekki er sannað, aö stefnandi hafi haft uppi kröfur sínar við
stefnda fyrr en 29. jäi:1987, þykir hann með,tómlæti hafa fyrirgert rétti
sínum til frekari launakröfu vegna veikindaforfalla á árinu 1984, en að því
er varöar veikindaleyfi á, árinu 1986, þykir hann ekki hafa sfnt .verulegt

tómlæti, og eru kröfur hans varöandi það tímabil teknar til greina í tvo
mánuði. Stefndi hefur ekki andmælt:þeirri fullyrðingu stefnanda, aö staö-
gengill hans hafi fengið greiðslu fyrir alla áfallna ftídaga þetta tímabil, sem

teljast vera 18. Stefndi skal þvÍ greiöa stefnanda', 18 x kr. 3.568,59, þ.e.
kr.64.234,62, aô viðbættu orlofi, kr. 8.376,l9,.samtals kr:; 72.61A,81, nieð
dráttarvöxtum frá l. september 1987 til greiösludags Skv. 10. gr., sbr. 9.
gr.laga nr.25/1987'. Leggja má vexti viö hö,fuðstól â 12 mánaôa fresti,
í fyrsta sinn l. september 1988. Krafa'urn vexti á málskostnað er tekin tit
greina.

Stefndi greiöi stefnanda málskostnaö,'kr. 45.000, og hefur þá verið'tekiö
tillit til söluskatts

Dóminn kvað upp Hjördís Hákonardóttìr borgardómari.
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Dói'nsorö:'
Stefndi, Hf. Eimskipafélag Íslands, greiði stefnanda, Kristjáni Guð-

mundssyni, kr. 72.610,81 meö dráttarvöxtufn frá l. september 1987

til greiösludags skv. 10. gr. laga nr* 2$/1987 og kr,, 45.000 í málskostn-
aö. Heimilt er aö bæta vöxtum við höfuðstól á 12 mânaöa fresti, í

fyrsta sinn l. september 1988. Málskostnaður beri vexti frá 15. degi
eftir dómsuppsögu til greiösludags. .

Dómi þessum skal fullnægja að viölagðri aðför að lögum.


