
Ed. 178. Nefndarálit
við frv. til bifreiðalaga.

F rá  a llsherjarnefnd .

A llsherjarrtefnd hefir haft m ál þetta til a thugunar urn alllangan tím a. Hefir 
nefndin leitað álits og tillagna h já ým sum  þeim, er helzt m átti ætla, að gætu gefið 
holl ráð  og bendingar, er til bóta vrðu, svo sem hjá vegam álastjóra, lögreglustjóran- 
um í Reykjavík, b ifreiðaeftirlitsm önnum , félagi b ifre iðarstjó ra  og um ferðaráði hér 
ib æ n u m .

A llir þessir að iljar hafa gefið nefndinni m argvíslegar upplýsingar og tillögur til 
breytinga á frv., og eru m argar af þeim till. teknar til greina i b rtt. þeim, er alls- 
herja rnefnd  ber fram  á sérstöku þingskjali.

A llsherjarnefnd hefir haldið m arga fundi um m ál þetta, og auk þess falið undir- 
nefnd sérstaka athugun þess. Því m eir sem nefndin hefir kvnn t sér m álið og ræ tt 
um það, þvi ljósara hefir það orðið, hversu vandasam t það er að setja sanngjörn  og 
fullkom in bifreiðalög. H ér þarf m args að ga'ta: H verjar k rö fu r skuli gera um gerð 
og frágang bifreiða, um eftirlit með þeim og flu tn ing  milli lögsagnarum dæm a, um 
b ifre iðarstjó ra  og ak stu r á vegum úti, um  vátrygging og skaðabótaskyldu, refsingar 
o. fl. Svo m argvíslegt, vandasam t og viðkvæm t efni er hér til m eðferðar, að víðtæka 
þekkingu og m ikla vinnu þarf að leggja fram  til þess að slík lagasm ið fari vel ú r  hendi. 
Þ ó tt b ifre iðar séu nú lángalgengustu sam göngutæki okkar íslendinga á kmdi, og bif- 
reiðalög því þýðingarniestu um ferðalög hér, þá þ arf sam t lagafyrirm æ li um  annars- 
konar um ferð, og er álitam ál, hvort nýr kafli með slikum  alm ennum  um ferðareglum  
æ tti ekki að kom a inn í bifreiðalögin.

Enda þótt þetta frv. sé sam ið af m önnum , sem vegna þekkingar sinnar og starfa  
eru  m anna bezt til verksins falln ir, þá getur það þó verið athvglisvert, hvort gera á 
frv. að lögum á þessu þingi. N ágrannaþjóðir okkar á N orðurlöndum  hafa  varið m ik- 
illi vinnu og löngum  tím a, jafnvel svo nokkrum  árum  skiptir, í und irbún ing  að setn- 
ingu um ferðalaga hjá sér. Þótt a llsherjarnefnd  beri fram  allm argar till. til breyt- 
inga á frv. nú  við 2. um ræ ðu m álsins, býst nefndin sam t við að bera fram  n ý jar b rtt. 
við 3. um ræðu.

í fram sögu verður gerð grein fy rir  b rtt.
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