
127. Nefndarálit

um frum v. til hjúalaga.

Frá allsherjarnefnd.

Frum varp þetta er borið  fram  samkvæm t áskorun neðri deildar A lþingis 
1927. Hefir það fengið allm ikinn undirbúning, þ v i bæði lá m ál þetta fy rir þing- 

unum 1923 og 1924 og befir auk þess verið  sjerstaklega undirbúið fy rir þetta þing.
Nefndin lítur svo á, að full þörf sje á þeirri lagasetningu, sem fyrirhuguð

er með þessu frv., enda er vinnuhjúatilskipunin frá 1866 úrelt og að ýmsu leyti

óviðunandi.
Ó þarft virðist, að ákvæði sje í þessum lögum um kaupkröíur b jua í dán- 

arbú eða þrotabú húsbónda, því nægilega skýr fyrirm æ li um það efni eru í 
skiftalögunum. Nefndin telur rjett að taka það beinlínis fram , að mál, er um 

getur i 33. g r „  sjeu almenn lögreglumál. Þá leggur nefndin til, að gerðar sjeu 
nokkrar orðabreytingur á frv., sem ekki þurfa sjerstakrar skýringar v ið .

Sam kvæm t þessu leggur nefndin til, að frv. verði sam þykt með þessum

B R E Y T IN G U M :

1. V ið 2. gr. Á  eftir 1. málsgrein kom i: 3. gr.
2. V ið  4. gr. 2. málsgr. !  stað orðanna »e ig i kost á giftingua k o m i: ætli að

giftast.

3. V ið  7. gr. 2. málsl. 1 stað orðanna »H jú ið  á heim tingu á að sofa eitt sjer i 
rúm i, o g «  k o m i: Ekk i er bjúi skylt að sofa í rúm i með öðrum . Það á rjett til.

4. V ið  16. gr. í  stað orðanna »a f  dva larsveitinn i« í n iðnrlagi greinarinnar k o m i: 
sem sveitarstyrk veittan hjúinu.

5. V ið  21. gr. Greinin orðist svo:
í  þrotabúi húsbónda eða dánarbúi fer um kaupkröfur hjúa eítir 

ákvæðum skiftalaganna.
6. V ið  33. gr. 2. málsl. 1 stað orðanna »e iga  einnig undir lögreg lu rje lt« kom i: 

eru almenn lögreglum ál.
7. V ið  34. gr. O rð in  »E nn frem ur er úr gild i numin 7. gr. tilsk. 5. mars 1737« 

fa lli bnrt.

A lþ ingi, 8. febr. 1928.

Gunnar Sigurðsson, H jeðinn Valdim arsson, Bernh. Stefánsson, 
form aður. fundaskrifari. frsm.

Magnús Guðmundsson. Hákon J. Kristófersson.


