
Ed. 259. Nefndarálit

um frumvarp til laga um mannskaðaskýrslur og rannsókn á fundnum líkum.

Nefndin telur þetta laganýmæli gott og þarflegt.
í athugasemdum landlæknis og brjefi hans til Stjórnarráðsins, sem hvort- 

tveggja fylgir frumvarpinu, er gerð ítarleg grein fyrir því, að mannskaðaskýrslum 
hjer á landi hefir verið mjög ábótavant, enda óhugsandi, að prestar geti gert þær 
skýrslur svo rjettar og glöggar, sem skyldi.

Mannskaðar eru ægilega miklir hjer á landi og brýn nauðsyn, ef unt er, 
að draga úr þeim. En þá hlýtur það að verða fyrsta sporið, að afla sjer ná- 
kvæmrar vitneskju um alla mannskaða og tildrög þeirra.

Ef lögreglustjórum og hreppstjórum er falið þetta verk, eins og fyrir er 
mælt í frumv., þá má telja vist, að saman safnist mikill og nytsamur sannfróð- 
leikur um orsakir slysfara, tildrög sjálfsmorða og annað það, er hjer að lýtur.

Landlæknir getur þess, að 1901 —1910 hafi orðið að meðaltali 87 vofeifleg 
mannslát á ári, eftir skýrslum að dæma, en telur vist, að þau hafi verið fleiri. 
Engu að síður er það Ijóst, að þó að þetta eftirlitsstarf, sem hjer er til stofnað, 
sje mjög inikilsvert fyrir þjóðfjelagið, þá er það ekki mikið að vöxtunum; en þó 
að vinnan komi vitanlega misjafnt niður á löggæslumennina, sem yrðu rúm 200, 
þá er fljótsjeð, að hjer getur aldrei orðið um mikla fyrirhöfn að ræða fyrir neinn 
þeirra, nje heldur mikinn kostnað.

Nefndin hefir athugað hverja grein frumvarpsins og telur ekki þörf á 
breytingum nema á tveim stöðum.

í 4. gr. er kveðið á um, hvar rannsaka skuli þá mannskaða, sem verða 
á sjó. Þar sem nefndin býst við, að frumv. til laga um sjódóma og rjettarfar í 
sjómálum verði að lögum, þykir henni rjett að bæla við þessa grein ákvæði 
þess efnis, að þegar sjódómur rannsakar mannskaða, þá heyri skýrslugerðin um 
mannskaðann að sjálfsögðu undir þann löggæslumann, sem á forsæti í sió- 
dómnum.

í öðru lagi vill nefndin gera breytingu á 9. gr. frumvarpsins. Nefndin 
gerir ráð fyrir, að hagstofa verði sett á stofn, og telur langrjettast, að allir lög- 
gæslumennirnir sendi ársskýrslu sína beina leið til hagstofunnar, sjer enga þörf 
á því, að hreppstjórar sendi sínar skýrslur til sýslumanna og þeim sje ætlað að 
semja aðalskýrslu fyrir sýsluna. Með því móti gengi öll skýrslugerðin miklu ó- 
greiðar; og þar að auki telur nefndin þá leið rjettasta yfirleitt, og vænlegasta 
til sannfróðleiks, að unnið sje úr öllum frumskýrslum á einum stað af vönum 
mönnum.

Nefndin hefir veitt eftirtekt þeirri athugasemd, sem fylgir 7. gr. frum- 
varpsins, að full ástæða gæti verið til þess að skipa svo fyrir, að kryfja skuli lík 
allra sjálfsmorðingja. Oss er kunnugt, að síðan sá siður var tekinn upp í Sví- 
þjóð, hefir sjálfsmorðum stórum fækkað þar í landi. En hjer eru þau, eins og 
víðast gengur, óðuni að færast í vöxt. Þó viljum vjer ekki gera breytingartillögu 
um þetta að svo stöddu, en heyra undirtektir deildarinnar.



BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 4. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein: Þessi ákvæði koma ekki 
til greina, ef sjódómur rannsakar málið.

2. — 9. gr. Greinin orðist þannig: í janúarinánuði ár hvert skal hver lög- 
gæslumaður semja mannskaðaskj'rslu fyrir liðna árið og senda 
hagstofunni.
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