
Nd. 516. Nefndarálit [94. mál]
um frv. til 1. um breyt. á bifreiðalögum, nr. 23 16. júní 1941.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur ekki orðið ásátt um afgreiðslu málsins. Meiri hluti nefndarinnar
(ÁB. G.JÓh O~ Jör-B) vill afgreiða frumv. með breytingum. en minni hlutinn (RÓ
og EI) vill ekki mæla með málinu, sakir þess að nú er milliþinganefnd að athuga
lögin um þetta efni og álits hennar er að vænta fyrir næsta þing. Meiri hlutinn
lítur hins vegar svo á, að mjög alvarlega horfi i umferðarmálum þjóðarinnar,
tjón á lifi og limum manna eru svo tíð, að ekki er viðunandi. og eignatjón gífur-
legt. Með enn ákveðnára eftirliti og lagasetningu um þetta efni er von til þess að
draga megi úr slysunum.

Meiri hluta nefndarinnar er það ljóst, að þessi breyting á lögunum er aðeins
skyndiráðstöfun til bráðabirgða. Á næsta þingi verða vonandi lögin í heild tekin til
rækilegrar athugunar.

GJóh er fylgjandi 2. tölul. breytíngartillagnanna.
Meiri hl. leggur til, að frumv. verði samþykkt með svo hljóðandi

BREYTINGUM:
1. Við 1. gr.

a. Tölul. 1. orðist svo:
Á eftir 2. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Tryggingarfélag verður því aðeins krafið 5000.00 kr. bóta eða hærri

samkv. 1. eða 2. málsgr., að lögreglurannsókn hafi farið fram á þvi slysi
eða tjóni, sem krafan er byggð á.

b. Aftan við 2. tölul. bætist:
Sá, er fyrir tjóni verður, tryggingartaki eða tryggingarfélag, getur borið

það undir gerðardóm þriggja manna, hvort tryggingartaki hafi valdið tjóni
af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Gerðardóminn skipa einn maður til-
nefndur af tryggingartaka, annar tiInefnduraf tryggingarfélaginu og odda-
maður, er héraðsdómari nefnir til. Oddamaður er formaður gerðardómsins.
Álit gerðardómsins um sök tryggingartaka er ekki bindandi fyrir dómara i
máli um endurkröfurétt tryggingarfélagsins.

2. 1. málsl. 2. gr. orðist svo:
Bifreiðarstjóri, sem ekur bifreið undir áhrifum áfengis eða neytir áfengis

við bifreiðarakstur, skal sviptur ökuleyfi sínu um ákveðinn tíma, þó eigi skemur
en eitt ár, eða fyrir fullt og allt, ef miklar sakir eru eða um ítrekað brot er að
ræða.

Alþingi, 20. marz 1956.
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