
sþ. 185. Nefndarálit [31. mál]
um till. til þál. um réttarrannsókn á slysum, sem orðið hafa á Íslenzkum togurum.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur enn á þessu þingi fengið til athugunar þáltill. þess efnis, að rétt-
arrannsókn fari fram á slysum þeim, sem orðið hafa frá ársbyrjun 1948 á íslenzkum
togurum.

Réttarrannsókn á að lögum að fara fram um öll óhöpp og slys, sem koma fyrir
á sjó. Sjóprófin eru til þess að sannprófa þá atburði, sem átt hafa sér stað, og atvik
þau, sem standa þar í sambandi og kunn eru eða sannast við prófin, þar á meðal or-
sakir slysanna, þegar hægt er að leiða þær í ljós.

Í framhaldi sjóprófanna getur hið opinbera eða jafnvel einstaklingar, sem teljast
aðilar málsins, sótt til sakar þá eða þann, er valdur þykir að slysinu, ef ástæða þykir
vera til þess.

Hins vegar eru fæstum slysum á sjó þann veg farið, að ástæða sé til sérstakrar
saksóknar að afloknu sjóprófi, og virðist ekki ástæða til þess að fyrirskipa skil-
yrðislausa réttarrannsókn á öllum atburðum, er hér gæti um verið að ræða á því
tímabili, sem þáltill. tekur yfir. Og ef í annan stað er athugaður tilgangur tillög-
unnar, sem upp er látinn, sem sé sá að gera ráðstafanir til að koma svo sem verða
má í veg fyrir slík slys framvegis, þá getur rannsókn og nákvæm athugun, sem síðan
er notuð til að byggja upp nýjar eða auknar reglur til að forða slysum, gert sama
gagn og þótt um réttarrannsókn væri að ræða.

Nefndin er þeirrar skoðunar, að gera verði það, sem unnt er til að grafast fyrir
orsakir slysa á sjó, og reynt verði að fyrirbyggja slík slys svo sem unnt er og lær-
dómar fenginnar reynslu hafðir til ábendingar í því efni. Með þetta fyrir augum
getur nefndin fallizt á að samþykkja það, sem hún telur að verði að skoða aðaltil-
gang tillögunnar

Nú er það vitað, að slys á veiðiskipum ná því miður eigi aðeins til togaranna.
Þau koma því miður líka fyrir á vélbátum og eru t. d. alltíð á dragnótabátum í beinu
sambandi við veiðiaðferðina. Ef unnt væri að koma þar eða annars staðar á öruggari
umbunaði eða gera ráðstafanir til að draga úr slysahættunni á annan hátt að athug-
uðu máli, gæti ýtarleg rannsókn gert þar mikið gagn.

Með skírskotun til þess, er hér hefur sagt verið, leggur nefndin til, að þáltill.
verði samþykkt með svofelldri

BREYTINGU:
1. Tillgr. orðist svo:

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta fram fara ýtarlega rannsókn
á slysum þeim, sem orðið hafa á íslenzkum togurum og öðrum veiðiskipum frá
ársbyrjun 1948 og hverjar höfuðorsakir megi telja til slysanna.

Á grundvelli þessarar rannsólmar og með hliðsjón af löggjöf annarra þjóða
um öryggisráðstafanir á skipum skal ríkisstjórnin undirbúa og fá lögfest svo
fljótt sem verða má ákvæði, sem tryggi svo sem auðið CI' öryggi skipverja gegn
slysum.

2. Fyrirsögnin orðist svo:
Tillaga til þingsályktunar um rannsókn á slysum á íslenzkum togurum og

öðrum veiðiskipum.
Alþingi, 7. nóv. 1951.

Jóhann Þ. Jósefsson, Jón Gíslason,
form., frsm. fundaskr.

Magnús Jónsson. Stefán Jóh. Stefánsson.
Lúðvík Jósefsson.

J ón Sigurðsson.

Jörundur Brynjólfsson.


