
lid. 197. Hefndarálll

um frumv. til laga um dóm í vinnudeilum.

Frá minni hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hefir klofnað i m álinu. U ndirritaður m inni hluti telur rjett, að 
frumv. um þetta nái fram að ganga. Vinnudeilur eru svo djúpstætt mein þjóð- 
fjelaganna, að það virðist ekki forsvaranlegt annað en leita ráða til að afstýra 
þeim. Hver ráð sjeu best i þessu efni, m á deila um, en það sýnist eðlilegt að 
grfpa til sama ráðs um vinnudeilur sem um aðrar deilur m anna. Það má telja 
næsta undarlegt, ef þjóðfjelaginu er ekki rjett að verja sig með neinum ráðum  
gegn hinu ægilega böli, sem verkföll og verkbönn eru meðal þjóðanna. Allar 
deilur milli einstakra þegna innbyrðis eru settar niður með bjálp dómstóla. Þjóð- 
irnar setja upp dómstóla eða gerðardóma til þess að skera ú r deilum þeirra á 
milli. Hvi skyldi það þá vera óeðlilegt eða rangt að reyna að nota sam a ráðið 
um vinnudeilur? Dómstólar gera um mál m anna, hversu mikið sem um er deilt 
af hálfn aðilja. Dómstólar geta dæmt meon af lífi víða um hinn mentaða heim, 
og fretsi geta þeir svift þegnana, jafnvel æfilangl. Svo mikið er lagt i vald dóm- 
stóla, og hvi má þá ekki einnig fela þeim úrskurðarvald í vinnudeilum ?

Að athuguðu þessu telur minni hlutinn rangt að reyna ekki þá leið, sem 
frumv. ráðgerir, og mælir því með, að frumv. nái fram að ganga með eftirfarandi

BREYTINGUM.

1. Við 1. gr. 2. liður fellur burt og 3. liður verður 2. liður.
2. Við 2. gr. Á eftir orðinu »hæstarjetti« i niðurlagi gr. kom i: og forseta 

vinnudóms.



3. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Hjeraðsdómari í einkam álum  þar, er dóm ur skal starfa (3. gr.), er 

forseti dómsins. Aðilar vinnudeilu nefna í dóm 3 menn hvor, þá er þekking 
hafa á atvinnugrein eða atvinnugreinum  þeim, er máli skifta, og vinnukjör- 
um í -þeim. Ryður fyrsta sinni, er dóm ur er háður, tveim m önnnm hvor aðili, 
en þeir 2, sem eftir verða, skipa dóminn með forseta. Nú ryður aðili ekki 
dóm, og skal þá forseti gera það í stað hans.

Nú missir dóm ara við eftir ruðningu, og nefnir sá aðili, er þann 
dómara nefndi til, 3 m eðdómendur i bans stað. Skal siðan ryðja 2 með 
sama hætti og íyr segir.

Ef aðilar, annarhvor eða báðir, nefna ekki menn í dóm, áður en 3 
dagar eru liðnir frá þvi þeir fengu skriQega beiðni um það frá forseta dóms- 
ins, tilnefnir hann m ann eða menn i dóm inn i þeirra stað.

í  dóm inn tilnefnir hæstirjettur ennfremnr 2 menn og 2 til vara, og 
verðnr því dóm ur jafnan skipaður 5 m önnum.

Enginn getnr skorast nndan að taka sæti í vinnudómi.
Áðnr en meðdómandi tekur til starfa i dóm innm , skal hann vinna 

og undirrita í þingbókina heit um, að hann skuli rækja starfann eftir 
bestu vitund. •

4. Við 5. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo: Sólarhring eftir að hjeraðsdóm ari 
og hæstirjettur hafa fengið tilkynningu atvinnum álaráðherra (2. gr.), skal 
hæstirjettur nefna menn i dóm inn og bjeraðsdóm ari skora á aðila að gera 
hið sama. Tilnefning skal þegar í stað tilkynna dómsforseta. Síðan tilkynnir 
bann  dómendnm tafarlaust o. s. frv.

5. Við 10. gr. Aftan við 1. málsgr. bætist: eða undirbúningur undir dómsmeðferð.

Alþingi, 22. m ars 1929.
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