
Wó. 4 0 2 . N e fn d a r á llt
um frv. til laga um dóm i vinnudeilum.

Frá öðrum minni hl. allsherjarnefndar.
Þar  sem itarleg greinargerð fylgdi ekki frv. til laga um breyting á lög- 

um um sáttatilrannir í vinnudeilum, nr. 55, 27. júni 1925, sem 2. þm. Árnes- 
inga og jeg fluttum, þykir mjer rjettara að gera nokkra grein fyrir sjerstöðu 
minni i þessu máli.

Þegar við komum okkur saman um að flytja sjerstakt frv., var tilætlun 
min sú, að reyna samkomulagsleið þá, er báðir aðiljar gætu unað við í þessu 
viðkvæma máli. Eins og kunnugt er, hafa lögin um sáttatilraunir í vinnudeilum 
orðið að allverulegu gagni þann stutta tima,- er þau hafa staðið, og má gera ráð 
fyrir, að i framtíðinni muni einnig oft takast að ráða kaupdeilurn tii lykta með 
þessu fyrirkomulagi. En fari svo, eins og kom fram í siðuslu kaupdeilu, að 
sáttasemjara takist ekki að miðla málum, er i frv. gert ráð fyrir gerðardómi með 
samkomulagi beggja aðilja. Gerðardómur þessi hefir raunar þann ágalla, að hann 
getur því aðeins starfað, að báðir aðiljar samþykki hann, en hefir hinsvegar 
þann kost, að sá aðili, sem hafnar getðardómnum, hlýtur að tara á mis við þann 
stuðning almenningsálitsins, sem nauðsynlegur er til að leiða hverja kaupdeilu far- 
sællega til lykta. Jeg hefi þá trú á náttúrugreind og heilbrigðum hugsunarbætti 
islensku þjóðarinnar, að jeg vænti þess, að frjálsir gerðardómar i kaupdeilumál- 
um mundu verða að gagni hjer á landi.

Eins og kunnugt er, hafa fáar menningarþjóðir reynt að leysa vinnu- 
deilumál með þvinguðum vinnudómi, enda geflst nmjafnlega bjá þeim, sem reynt 
hafa, þótt þær hafi getað notið stuðnings bæði hervalds og lögregluvalds.

Hjer á landi vantar i raun og veru bæði hervald og lógregluvald, og 
ræður þvi af likum, hverjir örðugleikar yrðu á framkvæmd þvingaðra gerðardóma.

Vort víöfræga, forna lýðveldi leið undir lok aðallega af því, að það skorti 
vald til framkvæmdar dómum. Vjer ísiendingar ættum þvi að hafa lært af þvi 
að setja ekki dóma, sem við höfum ekki framkvæmdarvald til að framfylgja.

Þótt jeg þvi af framanskráðum orsökum muni að þessu sinni greiða at- 
kvæði á móti vinnudómi þeim, sem nú liggur fyrir Alþingi, þá er engan veginn 
sagt, að jeg muni greiða atkvæði gegn honum siðar, ef kaupkröfur verkalýðsins 
aukast alment og verkföllin magnast.

Mjer er það ljóst, að rikið þolir það ekki til lengdar, að greitt sje hærra 
kaop bjer en hjá nágrannaþjóðunum, og jeg tel rjettara að bæta kjór íslensks 
verkalýðs, sem alls góðs er maklegur, á annan hátt, svo sem t. d. með iækkun 
á húsaleigu og lækkun á tollum á nauðsynjavörum.



Fari nú  svo, að aðiljar vilji ekki hlita frjálsnm gerðardómi, m nn  jeg 
leggja til, að borið verði nndir þjóðaratkvæði, hvort komið sknli á þvingnðam 
vinnudómi, og sýni atkvæðagreiðsla þessi, að verulegur meiri hluti þjóðarinnar 
fylgi honum, verður rikið að koma á fót svo öflugu lögregluliði, að það geti 
framfylgt dómum þeim, er v innudómur kveður upp, að minsta kosti að þvi leyti, 
að veita þeim vernd, er vilja vinna.

Alþingi, 30. april 1929.
Gunnar Sigurðsson, 

form.


