
Ed. 55. Frumvarp til laga
breyting á bifreiðalögum, nr. 23 1 (>. jún í 1941.

(Lagt fyrir  Alþingi ú 69. löggjafarþingi, 1942.)

1. gr.
F y rir  „18 á ra“ í 2. nigr. 20. gr. bifreiðalaga, nr. 23 16. júni 1941, koini: 17 ára.

2. gr.
Við 4. mgr. 20. gr. laganna bætist: Þeir, sem eru fullra  19 ára  að aldri, geta þó 

fengið levfi til að aka leigubifreiðum til m annflu tninga fyr ir  allt að 10 farþegum, 
enda uppfvlli þeir öll önnur skilyrði þessarar málsgreinar. Ákvæði þessarar máls- 
greinar gilda þó ekki um bifreiðastjóra vörubifreiða, er flytja verkamenn til og frá 
vinnustað.

3. gr.
3. mgr. 21. gr. orðist svo: Engum má veita æfingu i akstri, sein yngri eru en svo, 

að vanti einn mánuð i 17 ára aldur.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

A t h u g a s e m d i r  v i ð 1 a g a f r u m v a r  p þ e 11 a :
Um frum varp  þetta, sem er lagt fyrir  Alþingi samkv. 23. gr. s t jó rnarskrár-  

innar, vísast til fylgiskjalsins hér á eftir:

Fyigiskjal.

Bráðabirgðalög um breyting á bifreiðalögum, nr. 23 16. jún í 1941. 

RÍK.ISSTJÓRI IsLANDS

gjörir ku n n u g t:  D óm sm álaráðherra hefur tjáð mér, að mikill hörgull sé nú á bif- 
re iðastjórum  og telji hann  því nauðsvnlegt að rým ka aldursákvæði bifreiða- 
laganna.

Með því að ég fellst á, að brýna nauðsyn beri til að setja bráðabirgðalög 
samkvæmt 23. gr. s t jó rnarsk rá r innar  uni framangreint efni, tel ég rétt að gefa 
út bráðabirgðalög á þessa leið:

1. gr.
F y r i r  „18 á ra “ í 2. mgr. 20. gr. bifreiðalaga, nr. 23 16. jún í 1941, komi: 17 ára.

2. gr.
Við 4. mgr. 20. gr. laganna bætist: Þeir, sem eru fullra  19 ára að aldri, geta þó 

fengið leyfi til að aka leigubifreiðum til m annflutninga fy r ir  allt uð 10 farþegum, 
enda uppfylli þeir öll önnur skilyrði þessarar málsgreinar. Ákvæði þessarar máls- 
greinar gilda þó ekki um bifreiðastjóra vörubifreiða, er flytja verkamenn til og frá 
vinnustað.

3. gr.
3. mgr. 21. gr. orðist svo: Engum má veita æfingu í akstri, sem vngri eru en svo, 

að vanti einn mánuð í 17 ára  aldur.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Gjört í R eyk ja v ík ,  11. ji'mi 1942.

Sveinn Björnsson.
(L. S.) ________ ____

Jakob Möller.


