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Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Frumvarp þetta er eingöngu um þá breytingu á umferðarlögunum. að i þau
verði sett fyrirmæli um, að þeir menn, sem neyta áfengis við akstur vélknúins
ökutækis, aka eða reyna að aka sliku tæki, þegar þeir eru undir áhrifum áfengis,
skuli sviptir ökuleyfi að fullu eða rétti til að öðlast það.

t gildandi lögum er bann við því að neyta áfengis við akstur, og þeim, sem
eru undir áhrifum áfengis, er bannað að aka eða reyna að aka vélknúnu ökutæki.
Auk annarra refsinga fyrir brot á þessu lagabanni, sem ákveðnar eru i lögum, eru
þar fyrirmæli um ökuleyfissviptingu um skemmri eða lengri tíma. ÞÓ er heimilt
að sleppa sviptingu réttinda, ef sérstakar málsbætur eru taldar vera, ef um fyrsta
brot er að ræða o~ ef ölvun ökumannsins hefur ekki farið fram úr vissu marki.

Þessi undanþáguheimild frá ákvæðinu um sviptingu ökuréttinda er ákaflega
varhugaverð, þar sem hún stuðlar að þvi að auka bifreiðaakstur drukkinna manna.
Ætti þvi að nema heimildina úr lögum, eins og lagt er til i þessu frumvarpi. Bezt
mun gefast að hafa hér hreinar linur. Svipta þá menn ökuréttindum að fullu, sem
fara með vélknúið ökutæki, þegar þeir eru undir áhrifum áfengis.

Það er þvi miður mjög algengt, að menn brjóti umferðarlögin með þvi að aka
bifreiðum, þegar þeir eru undir áfengisáhrifum. í einu dagblaðanna i Reykjavik var
frá þvi sagt fyrir fáum dögum, að frá því um siðustu áramót til 24. marz hefði
lögreglan í Reykjavik einni tekið 128 ölvaða bifreiðastjóra við akstur. Upplýsingar
liggja hins vegar ekki fyrir um afleiðingarnar af akstri þeirra, en vist er, að þeir
hafa valdið mörgum slysum og miklu tjóni. Dauðinn heldur oft um stýrið hjá ölvuð-
um ökumönnum.

Bifreiðum hefur fjölgað ákaflega hér á landi síðustu árin, en vegirnir eru viða
ófullkomnir, og veldur það erfiðleikum í ört vaxandi umferð. Vissulega þurfa allir,
sem bifreiðum stjórna, að vera lausir við áfengisáhrif og fara gætilega.

Mikill fjöldi landsmanna hefur nú réttindi til bifreiðaaksturs og telur sér þau
mikils verð. Vist er, að verði í lög tekið, að þeir menn skuli án undantekninga
sviptir ökuleyfum að fullu, sem gera sig seka um að aka bifreiðum, þegar þeir eru
undir áhrifum áfengis, mun þeim mönnum fækka mjög, sem hreyfa bifreið, þegar
þeir hafa bragðað áfengi. Flestum mun verða ljós sú mikla áhætta, sem Þvi fylgir.
Menn eiga á hættu að missa ökuréttindi ævilangt, en þau eru mikils virði nú á
timum. Þannig mundi samþykkt frumvarpsins verða mörgum ölkærum mönnum
til hamingju. Forða þeim frá að aka ölvaðir, valda banaslysum eða meiðslum á
sjálfum sér og öðrum vegfarendum, efnahagslegu tjóni og margvíslegum hörmung-
um. Það er þvi ekki síður hagsmunamál áfengisneytenda en annarra manna, að
þau ströngu fyrirmæli, sem tillögur eru um í frv., verði i lög tekin.

Eins og þegar hafa verið leidd rök að, er enginn vafi á því, að verði frumvarp
þetta samþykkt og ákvæðum þess fylgt við framkvæmd umferðarlaganna, mun draga
mjög mikið úr slysum af völdum drukkinna ökumanna. Það er þvi sjálfsögð öryggis-
ráðstöfun, öllum til gagns, en engum til tjóns, að ákvæði frumvarpsins verði lögfest.

Það er, samkvæmt þvi er að framan greinir, tillaga min til hæstv. þíngdeíldar,
að frv. verði samþykkt.

Alþingi, 28. marz 1966.

Skúli Guðmundsson.


