
Sþ. 642. Nefndarálit
um till. til þál. um skipun nefndar til x-annsóknar á Þormóðsslysinu 18. febr. 1948.

F rá  minni hl. a llsherjarnefndar.

Meiri hl. a llsherja rnefndar hefur lagt til, á þskj. 614, að máli þessu verði vísað 
frá með rökstuddri dagskrá, i trausti þess, að sjódóm ur í Revkjavík framkvæmi 
ýtarlega rannsókn út af Þormóðsslysinu.

Undirritaður, sern ekki gat verið á fundi a llsherja rnefndar vegna lasleika, þegar 
mál jxetta var afgreitt, getur ekki fallizt á þessa tillögu.

Meiri hl. nefndarinnar virðist líta svo á, að tryggt sé, að rannsókn sjódóms xit af 
Þormóðsslysinu verði ýtarlegri en venja er til um  þau mál, sem hann  fær til með- 
ferðar, og bendir í þvi samhandi á bréfaskipti þau, sem farið hafa frarn milli þeirra 
nðita, sem um mál þetta hafa fjallað. Ekkert kem ur fx-am í bréfum  þessum, er geri 
sennilegt, að rannsókn sjódóms i þessu xnáli verði ýtarlegri en venja er til um önnur 
mál, er hann fær til meðfei’ðar.

Sjódóminum ber að lögum að taka til a thugunar öll þau atriði, sem á er minnzt 
i bréfum þessum. (Sbr. 1. nr. 85 frá  28. jún í 1936, um  meðferð einkainála i héraði, 
206. gr.)

Tilgangur flutningsmanna með þingsályktunartillögunni á þskj. 523 er sá, að 
út af þessu óvenjulega hörmulega slysi fari fram sérstaklega ýtarleg rannsókn. 
Naumast er hugsanlegt, að ágreiningur geti íisið um, að allt eigi að gera, sem gert 
verður, til að orsakir þessa slyss verði upplýstar eins og fraxnast má verða, og virð- 
ist augljóst, að enguni sé betur trúandi til að fram kvæm a slíka rannsókn en full- 
trúum sjómanna.

En það má ekki láta sitja við rannsóknina eina. A niðurstöðum  hennar þarf 
að byggja tillögur til úrbóta, tillögur, sem að því miði að koma í veg fyrir  slys, 
eftir því sem í mannlegu valdi stendur. Ég legg því til, að þingsályktunartillagan 
á þskj. 523 verði samþykkt rneð eftirfarandi viðauka.

VIÐAUKATILLAGA.
Við tillgr. bætist:
Nefndin skal og leggja fy r ir  ríkisstjórnina tillögur um breytingar á lögum og 

reglugerðum varðandi öryggismál s jóm anna og annarra  sjófarenda eftir því, sem 
hún telur nauðsyn til bera.

Alþingi, 31. marz 1943.

Sigfús Sigui-hjartarson, 
fundaskrifari.


