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við frv. til laga um málam iðlun og gerðardóm  í kaupgjaldsþrætum.

Frá Sigurjóni Jónssyni.

1. V ið 2. gr. Aftan við greinina bætist:
Sje fastur fjelagsskapur ekki til meðal vinnusala nje vinnuþega, 

skulu ofangreindar nefndir kosnar af aðiljum, er þeirra er þörf.

2. V ið 3. gr. Greinin orðist svo:
Nú semst eigi m illi nefnda þeirra, er um getur i 2. gr., og skal 

þá leita til hins opinbera, bæjarfógeta i kaupstöðum, en sýslumanns ann- 
arsstaðar. Skal hvor málsaðilja tilnefna einn mann, er gangi í nefnd með 
bæjarfógeta eða sýslumanni. Skal nefnd þessi af fremsta megni reyna að 
m iðla málum. Ber benni, eða meiri hluta hennar, í því efni að koma 
fram m eð rökstuddar en ákveðnar tillögur til sátta.



3. V ið 4. gr. Greinin orðist svo:
Náist eigi sættir m eð þeim hætti, er segir í 3. gr., skulu málin 

koma i .gerðardóm, en nefnd sú, er um getur i 3. gr., skal senda til 
dómsins tillögur sinar m eð ástæðum. Gerðardómurinn skal skipaður sem 
segir í 5. gr.

4. V ið  5. gr. Greinin orðist svo:
Hæstirjettnr velur einn mann úr sínum hópi til oddamanns i 

gerðardóm inum . Ham li fjarlægð, að hæstarjettardómari geti verið odda- 
maður, skal hæstirjettur tilnefna oddamanninn. Aðiljar nefna hvor um sig 
átta menn í dóminn. Þv i næst ryður hvor aðili fjórum  a f mönnum and- 
stæðingsins úr dóm inum , og eru þá eftir átta auk oddamanns, en sjö 
menn skulu dæma. Fyrir þvi skal nú hæstirjettur ryðja einum manni 
hvors aðilja úr dóminum. Dóm ur þessara sjö manna er úrslitadómur, og 
verða aðiljar að hlíta honum.

5. V ið 6. gr. siðara málslið:
a. Fyrir »hálfur m ánuður« kom i: sjö dagar.
b. Fyrir »1. dómstigs« kom i: gerðardóms.


