
Ed. 422. Frumvarp til umferðarlaga,
(Eftir 2. umr. i Ed.)

[117. mál]

I. Inngangur.
1. gr.

Ákvæði laga þessara gilda um umferð á vegum.
Þar, sem vegir eru fyrir sérstaka umferð, gilda reglur laga þessara um þá.

eftir þvi sem við á.
Ákvæði laganna gilda einnig, eftir þvi sem við á, um umferð ökutækja á lóð-

um, lendum, afréttum og almenningum.

Í lögum þessum merkir:
Vegur: Vegur, gata. götuslóði, torg, brú, húsasund, stígur eða þess háttar.

sem notað er til almennrar umferðar.
Akbraut: Sá hluti vegar, sem ætlaður er ökutækjum.
Akreinar: Samhliða reinar, sem skipta má akbraut í að endilöngu, hæfilega

breiðar, hver um sig, fyrir eina röð ökutækja.
Vegfarandi: Hver, sem fer um veg eða er staddur á vegi eða í ökutæki á vegi.
Vegamót: Þar, sem tveir eða fleiri vegir mætast.
Ökutæki: Tæki, sem aka má á hjólum, beltum, völturn eða meiðum og eigi

rennur á spori.
Vélknúið ökutæki: Sérhvert ökutæki með aflvél til að knýja það áfram.
Bifreið: Vélknúið ökutæki, sem aðallega er ætlað til fólks- eða vöruflutninga,

svo og til annarra nota, ef það er gert til hraðari aksturs en 30 km á klst. án veru-
legra breytinga á því.

Bifhjól: Vélknúið ökutæki með 2 hjólum. Einnig vélknúið ökutæki með
3 hjólum, ef eigin þungi þess er 400 kg eða minni.

2. gr.



Reiðhjól með hjálparvél: Sérhvert reiðhjól, sem í er aflvél, minni en 1 hest-
afl, þó ekki yfir 50 rúmsentimetra strokkrúmmál og ekki yfir 50 kg að þyngd.

Dráttarvél: Vélknúið ökutæki, sem aðallega er ætlað til að draga annað öku-
tæki eða vinnutæki og ekki er gert til hraðari aksturs en 30 km á klst. án veru-
legra breytinga á því.

Vinmwél: Vélknúið ökutæki, sem aðallega er ætlað til nota sem vinnutæki
og ekki er gert til hraðari aksturs en 30 km á klst. án verulegra breytinga á því.

Tengivagn : Ökutæki, sem vélknúið ökutæki dregur og ætlað er til fólks- eða
vöruflutninga, þó að undanteknum festivögnum.

Festivagn: Ökutæki, sem fest er við vélknúið ökutæki þannig. að ökutækið eða
farmur þess hvílir að nokkru leyti á dráttartækinu, og ætlað er til fólks- eða
vöruflutninga. Vélknúið ökutæki, sem annað ökutæki dregur, telst þó ekki tengi-
eða festivagn.

Hliðarvagn: Ökutæki á einu hjóli, sem fest er á hlið bifhjóls og ætlað er til
fólks- eða vöruflutninga.

Tengitæki: Önnur ökutæki, sem tengd eru eða fest við vélknúin ökutæki.
Eigin þyngd: Þyngd ökutækis, sem tilbúið er til notkunar, að meðtöldum

öllum tækjum, sem nauðsynleg eru til notkunar þess. Þyngd eldsneytis, smurn-
ingsoliu og kælivatns, svo og ökumanns, telst ekki til eigin þyngd ar ökutækis.

Heildarþyngd: Eigin þyngd ökutækis, að viðbættu eldsneyti, smurningsolíum
og kælivatni, svo og ökumanni, farþegum og farmi.

Leyfð heildarþyngd: Heildarþyngd ökutækis, sem leyfð er við skráningu þess.
Öxulþungi: Sá hluti þyngdar ökutækis, með eða án farms, sem kemur á hvern

öxul.
Ljósatimi: Tíminn frá hálfri klukkustund eftir sólarlag til hálfrar klukku-

stundar fyrir sólarupprás. Ákvæði laganna um ljósatíma gilda einnig þótt á öðrum
tíma sé, í þoku og við önnur svipuð birtuskilyrði.

3. gr.
Nú rís ágreiningur um það, til hverrar tegundar, samkvæmt 2. gr., ökutæki

skuli teljast, og sker dómsmálaráðherra þá úr til fullnaðar.
Er ágreiningsefnið varðar gjaldskyldu. skal leita álits fjármálaráðherra, áður

en úrskurðað er.

II. Ákvæði um ökutæki.
A. Gerð og búnaður ðkutæk]a.

4. gr.
Sérhvert ökutæki skal svo gert og haldið þannig við, að af notkun þess leiði

hvorki óþarfa hættu né óþægindi, þar með talinn hávaði, reykur eða óþefur eða
hætta á skemmdum á vegi.

Eigandi eða umráðamaður ber ábyrgð á, að ökutæki sé f lögmæltu ástandi. Sér-
staklega skal þess gætt, að stjórntæki og hemlar verki vel og örugglega og að skrán-
ingarmerki og merkjatæki séu i lagi.

1 hverri bifreið skal vera:
a. Stýris- og hemlabúnaður.
b. Ljósker, er lýsi fram fyrir bifreiðina, a. m. k. eitt rautt ljós, er lýsi aftur fyrir

hana, og ljósker tillýsirigar á aftara skráningarmerki hennar. Enn fremur rauð-
litað glampagler aftan á bifreiðinni. ÞÓ skulu vera rauð glampagler á báðum
pallhornum vörubifreiðar að aftan. Sama gildir, þótt pallurinn sé yfirbyggður.

e. Tæki til þess að gefa með hljóðmerki og stefnumerki.
d. Hraðamælir.

5. gr.
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e. Búnaður, er tryggi nauðsynlega útsýn ökumanns.
f. Gúmbarðar á hjólum.
g. Ef hált er, skal hafa snjókeðjur á hjólum eða annan búnað, sem bifreiðaeftir-

lit ríkisins viðurkennir.
h. Búnaður til aksturs aftur á bak, sé eigin þyngd bifreiðar yfir 400 kg.
i. Merki, er sýni framleiðsluverksmiðju og framleiðslunúmer bifreiðarinnar.
j. A útblásturspípum hreyfla skulu vera tæki, er dragi úr hávaða og reyk.

1 fólksbifreiðum, sem flytja mega yfir 30 farþega, skal vera ökuriti, er sýni
farna vegalengd og hraða bifreiðarinnar á hverjum tíma. Eiganda bifreiðar ber að
geyma árituð eyðublöð tækisins í eitt ár, og er skylt að sýna þau lögreglumönnum,
ef óskað er. Eigi má nota aðrar tegundir öku rita en þær, er bifreiðaeftirUt ríkisins
viðurkennir.

Bifhjól skal búið sömu tækjum og bifreið, þó ekki tækjum til að gefa með
stefnumerki.

6. gr.
Dráttarvélar skulu búnar öruggum tengibúnaði og tækjum þeim, sem um getur

i 5. gr., eftir því sem við á og nánar skal ákveðið i reglugerð.

1 hverri vinnuvél skal vera:
a. Stýris- og hemlabúnaður.
b. Rauðlitað glampagler aftan á vinnuvélinni og hvítt að framan, ef þar er ekki

ljósker.
c. Ljósk er, ef vinnuvélin er notuð á ljósatíma. Skal annað lýsa fram fyrir, en hitt

aftur fyrir vélina.

7. gr.

A hverju reiðhjóli skal vera:
a. Hæfilega traustur hemill.
b. Ljósker, er sýni hvítt eða daufgult ljós i hæfilegri fjarlægð framan frá, þegar

reiðhjólið er notað á ljósatíma.
e. Rauðlitað glampagler eða ljósker aftan á reiðhjólinu.
d. Bjalla. Eigi má nota annað hljóðmerkjatæki á reiðhjóli.
e. Lás.

Ákvæði 1. mgr. gilda einnig um reiðhjól með hjálparvél með þeirri viðbót:
Að á þeim skulu vera tveir hemlar, sem verka sjálfstætt, hvor um sig, og raf-

magnsljós, tengt við rafal. Í stað bjölIu má nota eintóna horn.

8. gr.

9. gr.
Við notkun hestvagna skal örugglega búið um aktygi og festingar.
Aftan á hestvögnum, sem notaðir eru á ljósatíma á vegum, skal vera rauðlitað

glampagler,

10. gr.
Dómsmálaráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um gerð ökutækja, búnað

o. fl. Hann getur og veitt nauðsynlegar undanþágur fyrir ökutæki, sem ætluð eru
til sérstakra nota, og enn fremur kveðið á um áritanir og merki, sem nauðsynlegt
er að setja á ökutæki til eftirlits.

B. Skráning ökutækja og eftirlit með þeim.
11. gr.

Eigandi eða umráðamaður bifreiðar, bifhjóls, dráttarvélar eða reiðhjóls með
hjálparvél skal senda lögreglustjóra þess umdæmis, sem hann er búsettur i, tiI-
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kynningu um ökutæki sitt, áður en það er tekið i notkun. Sama er um tengivagna
og festivagna, sem eru 500 kg að eigin þyngd eða meira.

Fullnægi ökutækið settum reglum, skráir lögreglustjóri það i ökutækjaskrá.
Jafnframt skulu sett skráningarmerki framan og aftan á ökutækið.

Á hverjum ársfjórðungi ber forstöðumanni bifreiðastöðvar að senda hlutaðeig-
andi lögreglustjóra skrá um allar bifreiðar og bifreiðastjóra á stöðinni.

Lögreglustjóri gefur út skráningarskírteini ökutækis og skal það ávallt fylgja þvi.

12. gr.
Lögreglustjóri lætur í té skráningarmerki af þeirri gerð og gegn þvi gjaldi, sem

dómsmálaráðherra ákveður. Merkin skulu ávallt vera vel Iæsíleg, og má eigi hylja
þau.

Nú glatast skráningarmerki eða verður ónothæft, og skal það þegar tilkynnt lög-
reglustjóra i því umdæmi, sem ökutækið er skráð í, en ef það er i öðru umdæmi,
þá jafnframt lögreglunni þar.

13. gr.
Lögreglustjóri getur, er sérstaklega stendur á, heimilað, samkvæmt reglum, sem

dómsmálaráðherra setur, akstur skráningarskyldra ökutækja án skráningar. Skal
I þessum reglum ákveða, að gjald komi fyrir leyfið.

14. gr.
Nú verða eigendaskipti að skráðu ökutæki, og skal þá bæði hinn fyrri og hinn

nýi eigandi tafarlaust tilkynna það lögreglustjóra i því umdæmi, sem ökutækið er
skráð í. Ef nýi eigandinn er búsettur í öðru umdæmi, skal hann jafnframt tilkynna
lögreglustjóra þar eigendaskiptin, og skal ökutækið þá skráð af nýju, en afskráð í um-
dæminu, sem það fluttist frá.

Nú flyzt eigandi ökutækis búferlum með ökutæki sitt i annað lögsagnarumdæmi,
og skal hann þá senda tilkynningu um flutninginn til lögreglustjóra beggja um-
dæmanna. Skal ökutækið þá afskráð i umdæmi þvi, er það fluttist frá, en skráð af
nýju i umdæmi því, sem það flyzt i, og fá þar ný skráningarmerki. Ef aðeins er um
að ræða 6 mánaða eða skemmri dvöl i öðru umdæmi, er umskráning ekki nauð-
synleg.

Um leið og ökutæki er afskráð, skal afhenda lögreglustjóra skráningarmerkin
endurgjaldslaust.

15. gr.
Sérstök stofnun, bifreiðaeftirlit ríkisins, er lýtur yfirstjórn dómsmálaráðherra,

annast skoðun og eftirlit ökutækja.
Dómsmálaráðherra skipar eftirlitsmenn ökutækja, bifreiðaeftirlitsmenn, og skal

veita þeim lögregluvald á starfssviði sínu. Hann ákveður umdæmi þeirra og starfssvið.
Eftirlitsmenn skulu vera sérfróðir um þau mál, er vélknúin ökutæki varða, gerð
þeirra, akstur og aðra meðferð, svo og lög þau og reglur, er um þau gilda. Engan
má skipa eftirlitsmann, nema hann hafi lokið prófi, er sýni, að hann sé þeim kostum
búinn og hafi þá kunnáttu, sem nauðsynleg er til starfsins. Dómsmálaráðherra
setur reglur um kennslu, prófkröfur og önnur hæfniskilyrðí eftirlitsmanna, svo og
reglur um starfsemi hifreiðaeftirlits ríkisins.

16. gr.
Innflytjendum skráningarskyldra, vélknúinna ökutækja er skylt að senda bif-

reiðaeftirliti ríkisins nákvæma lýsingu og myndir af nýjum gerðum vélknúinna
ökutækja, sem þeir ætla að flytja til landsins. Tollstjórum er óheimilt að tollaf-
greiða skráningarskylt, vélknúið ökutæki, nema sú gerð ökutækja hafi hlotið viður-
kenningu bifreiðaeftirlits .ríkisins.
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17. gr.
Þegar lögreglustjóri hefur fengið tilkynningu um ökutæki, samkvæmt ll. gr.,

lætur hann eftirlitsmann skoða það, og sker hann úr um, hvort ökutækið fullnægi
kröfum laga og reglugerða.

Eftirlitsmaður ákveður, hve marga farþega ökutækið má flytja, meðal annars,
hve marga í sætum við hlið ökumanns. Hann ákveður og, hve mikla þyngd vöru-
bifreið má flytja. Aldrei má hlaða ökutæki meira né flytja á þvi fleiri farþega en
heimilað er. Leyfð farþegatala og farmsþyngd skal skráð i skráningarskírteini.

Eftirlitsmaður ákveður, samkvæmt reglum, sem dómsmálaráðherra setur, hvort
heimilt sé að nota vörubifreið til flutnings farþega á palli. Skal það skráð i skrán-
ingarskirteini.

18. gr.
Lögreglustjórar eða eftirlitsmenn geta, hvenær sem er, krafizt þess, að öll öku-

tæki, sem skráð eru eða notuð í umdæmi þeirra, séu færð til skoðunar á tiltekna
staði i umdæminu, svo að ganga megi úr skugga um, hvort þau séu i lögmæltu
ástandi. Dómsmálaráðherra ákveður, hve oft almenn skoðun skráningarskyldra
ökutækja skuli fara fram. Hann getur ákveðið i reglugerð, að fengnum tillögum
bifreiðaeftirlits ríkisins, að tilteknar gerðir ökutækja séu skoðaðar á skemmra
fresti en almennt er boðið. Lögreglustjóri ákveður, hvenær og hvar í umdæmi hans
skoðun ökutækja fer fram. Eftirlitsmenn rita vottorð um skoðun ökutækja i skrán-
ingarskírteini.

19. gr.
Lögreglustjóri eða bifreiðaeftirlitsmaður getur, hvenær sem er, krafizt þess,

að skráningarskylt ökutæki, sem skráð er eða notað í umdæmi hans, sé fært til
sérstakrar skoðunar á þann stað, er hann ákveður.

Eftirlitsmönnum og öðrum lögreglumönnum er heimilt, hvenær sem er, að
stöðva ökutæki, skoða það samstundis og athuga ökuskírteini.

Ávallt skal skoða ökutæki, er umskráning þess fer fram.
Verði starfsmaður viðgerðarverkstæðis þess var, að öryggisbúnaði vélknúins

ökutækis, sem þar er til viðgerðar eða breytinga, sé áfátt, skal hann skýra yfir-
manni verkstæðisins frá því, en honum ber að gera eiganda ökutækisins aðvart og
síðan tilkynna það bifreiðaeftirlitsmanni eða lögreglustjóra, ef eigi verður úr bætt.

20. gr.
Nú kemur i ljós, að skráningarskylt ökutæki fullnægir ekki lögum og reglum,

eða er eigi fært til skoðunar, þegar krafizt er, og getur þá lögreglustjóri bannað
notkun þess og tekið af þvi skráningarmerki, unz bætt hefur verið úr því, sem áfátt
var eða vanrækt. Skal þá eftirlitsmaður skoða ökutækið, áður en skráningarmerkin
eru afhent aftur.

Heimilt er lögreglustjóra að afskrá ökutæki án samþykkis eiganda, ef það er
ónýtt að dómi eftirlitsmanns. Tilkynna skal nafnskráðum rétthöfum ökutækisins
um afskráninguna með hæfilegum fyrirvara.

Nú vill eigandi ökutækis fá það afskráð sem ónýtt, og skal þá fylgja beiðninni
vottorð eftirlitsmanns þess efnis. Annars verður beiðninni ekki sinnt.

21. gr.
Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um ökutækjaskrá, skráningu og afskrán-

ingu ökutækja. Hann getur og fyrirskipað skráningu á reiðhjólum og ákveðnum
tegundum vinnuvéla og tengitækja.

22. gr.
Eigendur skráningarskyldra ökutækja greiða skoðunargjald í ríkissjóð eftir

reglum, er dómsmálaráðherra setur.
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C. Erlend ökutæki.
23. gr.

Erlend ökutæki, sem nota má hér á landi um stundarsakir samkvæmt alþjóða-
samningum, sem Ísland er aðili að, skulu fullnægja ákvæðum 5.--10. gr., að svo
miklu leyti, sem þau eiga stoð i samningnum. Ökutæki, sem eru skráningarskyld
samkvæmt 11. gr., má nota án skráningar hér á landi, ef þau eru löglega skráð t
heimalandi, enda sé á þeim þjóðernismerki, auk skráningarmerkis, sbr. þó 3. mgr.

Í reglugerð skal kveðið á um eftirlit með erlendum ökutækjum, hve lengi þau
mega vera hér á landi, tilkynningu þeirra og skráningu.

Ef eigandi (umráðamaður) skráningarskylds ökutækis, sem flutt hefur verið
hingað frá útlöndum, er búsettur hér á landi, skal skrá ökutækið hjá hlutaðeigandi
lögreglustjóra eða afhenda honum skráningarmerki þess innan hálfs mánaðar, eftir
að það kom til landsins. Taki eigandi (umráðamaður) hins erlenda ökutækis sér
búsetu hér á landi, eða ef ökutækið verður eign aðila, sem hér er búsettur, skal
skrá ökutækið eða afhenda hin erlendu skráningarmerki innan hálfs mánaðar.

III. Um ökumenn.
24. gr.

Sérhver ökumaður skal vera líkamlega og andlega fær um að stjórna ökutæki
því, sem hann fer með.

Enginn má aka eða reyna að aka ökutæki, ef hann, vegna veikinda, ofreynslu,
svefnleysis, undanfarandi neyzlu áfengis, æsandi eða deyfandi lyfja eða annarra
slíkra orsaka, er haldinn slíkri þreytu eða sljóleika, að hann geti eigi stjórnað
ökutækinu á tryggilegan hátt. Það telst til þyngingar við ákvörðun refsingar, ef
maður hefur i slíku ástandi ekið leigubifreið til mannflutninga.

Tóbaksreykingar eru bannaðar við akstur leigubifreiða til mannflutninga.
Eigi má fela manni, sem er í því ástandi, sem um ræðir i 1. mgr., stjórn

ökutækis.
Ákveða má í reglugerð lágmark hvíldartima í sólarhring hverjum fyrir öku-

menn, og skal þá höfð hliðsjón af hættu, sem stafað getur af ofþreytu eða svefnleysi.

25. gr.
Enginn má neyta áfengis við akstur vélknúins ökutækis.
Enginn má aka eða reyna að aka vélknúnu ökutæki, ef hann vegna áfengis-

neyzlu verður eigi talinn geta stjórnað því örugglega.
Ef vínandamagn í blóði manns er 0.60%0 til 1.30%0' telst hann eigi geta stjórnað

tækinu örugglega.
Ef vínandamagn i blóði ökumanns nemur 1.30%0 eða meira, telst hann óhæfur

til að stjórna vélknúnu ökutæki.
Enginn má stjórna eða reyna að stjórna hestvagni eða reiðhjóli, ef hann er

með svo miklum áfengisáhrifum, að hann geti ekki með fullu öryggi stjórnað hest-
vagninum eða reiðhjólinu.

Bannað er að fela manni, sem er í því ástandi, sem um getur i 2.-5. mgr.,
stjórn vélknúins ökutækis, reiðhjóls eða hestvagns.

Ef ástæða er til að ætla, að maður hafi brotið framangreind ákvæði, getur
lögreglan fært hann til læknis til rannsóknar, þ. á m. blóð- og þvagrannsóknar. og
er honum þá skylt að hlíta þeirri meðferð, sem læknirinn telur nauðsynlega vegna
rannsóknarinnar. Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um þessi efni.

Það leysir ekki undan sök, þótt maður ætli vínandamagn í blóði sinu vera minna
en greinir í 2. og 3. mgr.

Nú hefur ökumaður neytt áfengis við akstur eða fyrir hann, þannig að vín-
andamagn i blóði hækkar eftir að akstri lauk, og skal þá litið svo á, sem hið aukna
vinandamagn hafi verið í blóði hans við aksturinn.
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Þegar maður hefur neytt áfengis á opinberum veitingastað og veitingamaður
eða þjónar hans vita, eða hafa ástæðu til að ætla, að hann muni verða brotlegur
við framangreind ákvæði, ber þeim að gera það, sem unnt er, til að hindra brotið,
þar á meðal að gera lögreglunni viðvart.

Bannað er að selja eða afhenda ökumanni vélknúins ökutækis eldsneyti eða
annað, sem þarf til aksturs, ef hann er með áhrifum áfengis.

26. gr.
Ökumanni er skylt að sýna prúðmennsku og varkárni gagnvart farþegum og

öðrum vegfarendum.
Ökumaður skal hafa góða útsýn úr sæti sínu fram eftir vegi og til hliðar. Hann

skal ávallt gæta þess, að ökutæki og búnaður þess, einkum stjórntæki, hemlar,
ljósker og merkjatæki séu i fullkomnu lagi.

Ökumaður vélknúins ökutækis skal hafa gát á, að notkun þess valdi ekki
óþarfa hávaða, reyk, gufu eða óþef.

27. gr.
Enginn má stýra bifreið, nema hann hafi fengið til þess ökuskírteini hjá lög-

reglustjóra. Bifreiðarstjóri skal ávallt hafa skírteinið meðferðis, er hann ekur bif-
reið, og sýna það, er löggæzlumaður krefst þess.

Skilyrði til þess að öðlast ökuskírteini eru þau, að umsækjandi sé fullra 17
ára, sé áreiðanlegur, samvizku samur og reglusamur, hafi góða sjón og heyrn og
sé nægjanlega hraustur andlega og líkamlega. Enginn má fá ökuskírteini, ef ástæða
er til að ætla, að hann geti misst meðvitund snögglega vegna flogaveiki eða annars
sjúkdóms. Umsækjandi skal hafa notið kennslu löggilts ökukennara og staðizt próf
í umferðarlöggjöf, akstri bifreiðar og meðferð hennar. Lögreglustjóri getur neitað
um ökuskírteini, ef varhugavert þykir vegna fyrri hegðunar umsækjanda að veita
honum það. Ef óskað er eftir ökuskírteini hjá lögreglustjóra utan heimilissveitar
umsækjanda, skal hann láta beiðninni fylgja samþykki lögreglustjóra i heimilissveit
sinni.

Enginn getur fengið leyfi til að aka leigubifreið til mann flutninga né vöru-
bifreið, sem skráð er fyrir 5 smálesta farm eða meira, nema hann sé fullra 20 ára,
hafi staðizt viðbótarpróf og fullnægi frekari skilyrðum, sem ákveðin eru í reglu-
gerð. Heimilt er og að setja með reglugerð sérstök skilyrði til að öðlast ökuskírteini
til aksturs fólksbifreiða, er flytja mega fleiri en 16 farþega.

Ökuskírteini til aksturs bifreiða, sem notaðar eru til farþegaflutninga i atvinnu-
skyni, skal eigi veita þeim, sem hafa flekkað mannorð, samkvæmt dómi.

Ökuskírteini gildir í 5 ár frá útgáfudegi. Gefa má þó ökuskírteini út til skemmri
Uma, ef sérstakar ástæður þykja til. Ef endurnýjunar á ökuskírteini er óskað, verður
hlutaðeigandi að sanna af nýju fyrir lögreglustjóra, að hann fullnægi skilyrðum til
þess að fá ökuskírteini. Lögreglustjóri ákveður, hvort hlutaðeigandi skuli þá af
nýju ganga undir bifreiðastjórapróf.

Lögreglustjóri getur, hvenær sem er, svipt mann ökuskírteini, ef það vitnast,
að hann fullnægi ekki settum skilyrðum. Skírteinishafa er skylt að sæta nauð-
synlegum rannsóknum til úrskurðar samkvæmt þessari málsgrein.

Ákvæði þessarar greinar gilda einnig um bifhjól, eftir því sem við á.

28. gr.
Enginn má stýra dráttarvél, nema hann hafi fengið skírteini til bifreiðaaksturs

eða sérstakt skírteini til aksturs dráttarvéla. Slík skírteini má ekki veita yngri
mönnum en 16 ára. Eigi þarf ökuskírteini til aksturs dráttarvéla. þegar þær eru
notaðar við jarðyrkju- eða heyskaparstörf utan alfaravega.

Enginn má stýra vinnuvél, fyrr en hann er orðinn 17 ára. Sé vinnuvél ekið um
vegi, skal ökumaður þó hafa skírteini til bifreiðaaksturs.
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Enginn má stýra reiðhjóli með hjálparvél, nema hann sé orðinn 15 ára.
Ákvæði 6. mgr. 27. gr. gilda og um stjórnendur ökutækja þeirra, sem grein þessi

fjallar um.
Dómsmálaráðherra setur reglur um skilyrði til að öðlast réttindi til aksturs

dráttarvél a og reiðhjóla með hjálparvél og ákveður gjald fyrir.

29. gr.
Dómsmálaráðherra getur leyft, að sérstök ökuskírteini séu veitt mönnum, enda

þótt þeir fullnægi ekki almennum kröfum um líkamshreysti, og setur þá hverju
sinni nánari reglur um efni skirteinisins. Hann getur og leyft, að fatlaðir menn,
sem eru orðnir 16 ára, fái ðkuskírteini til aksturs hægfara, vélknúinna ökutækja
fyrir sjúklinga.

30. gr.
Lögreglustjórar skulu halda skrá um öll veitt ökuskírteini samkvæmt reglum,

sem dómsmálaráðherra setur.
31. gr.

Rétt til að hafa á hendi kennslu í akstri og meðferð bifhjóla og bifreiða hafa
þeir einir, sem hlotið hafa til þess löggildingu dómsmálaráðherra, en hann ákveður
gjald fyrir hana og framlengingu hennar. Engum má veita slíka löggildingu, nema
hann sé 25 úra að aldri, hafi óflekkað mannorð, hafi ekki gerzt sekur um alvarleg
eða ítrekuð brot á lögum þessum eða alvarleg brot á áfengislögum, hafi leyfi til
að aka leigubifreið til mannflutninga, hafi frá útgáfu þess leyfis stundað akstur að
staðaldri þann tíma, sem dómsmálaráðherra ákveður í reglugerð, og hafi staðizt
sérstakt próf fyrir ökukennara. t reglugerð skal nánar kveðið á um prófgreinar og
tilhögun prófsins, svo og um, til hve langs Uma löggilding veitir rétt til ökukennslu.
Dómsmálaráðherra getur, hvenær sem er, svipt mann ökukennararéttindum, ef ástæða
þykir til.

32. gr.
Enginn má æfa sig í bifreiðaakstri, nema við hlið hans sitji löggiltur öku-

kennari, og telst ökukennarinn þá stjórnandi bifreiðarinnar. Nemandinn telst þó
stjórnandi, er prófakstur fer fram. Nú óskar maður, sem áður hefur fengið öku-
skirteini, að æfa sig i akstri af nýju í viðurkenndri kennslubifreið hjá löggiltum
ökukennara, og telst þá ökukennari stjórnandi bifreiðarinnar. Ákvæði 24. og 25. gr.
gilda þó ávallt einnig um nemandann.

Enginn má æfa sig f akstri bifhjóls, nema undir stjórn og umsjón löggilts
ökukennara.

Ökukennari ber ábyrgð á, að æfingarakstur fari fram á þeim stöðum og þannig,
að eigi stafi hætta af.

Engum má veita tilsögn i akstri, fyrr en 3 mánuðum áður en hann hefur aldur
til að fá ökuskírteini, og engum, sem sviptur hefur verið rétti ti] að fá ökuskírteini,
fyrr en 1 mánuði áður en hann öðlast þau réttindi aftur.

33. gr.
Dómsmálaráðherra löggildir yrófdómelldur og setur reglur um kennslu, próf,

prófgjald og gerð ökuskírteina. ökuskírteini skal vera mynd af skirteinishafa.
Ákveða má með reglugerð hámarksgjald fyrir ökukennslu.

34. gr.
Þeir, sem dveljast hér á landi um stundarsakir og hafa eigi íslenzkt ökuskírteíní,

mega stjórna ökutækjum hér sem í heimalandi sínu samkvæmt alþjóðasamningum,
sem ísland er aðili að. Að öðru leyti ákveður lögreglustjóri með hvaða skilyrðum
þeir, sem útlend ökuskírteini hafa, megi aka bifreið hér á landi, eftir reglum, sem
dómsmálaráðherra setur.
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35. gr.
Enginn má fela stjórn ökutækis manni, sem ekki hefur réttindi til aksturs

þess konar ökutækis.
Þegar lögreglan krefst þess, er eiganda (umráðamanni) ökutækis skylt að gera

grein fyrir, hver hafi stjórnað ökutæki hans á tilteknum tíma.

IV. Umferðarreglur.
A. Almenn ákvæði.

36. gr.
Ákvæði þessa kafla um ökutæki, akstur og ökumenn, gilda einnig um hjólreiðar,

akstur handvagna og hestvagna og umferð ríðandi manna, eftir því sem við á.
Ákvæði um fótgangandi vegfarendur gilda einnig um þá, sem leiða reiðhjól eða

aka barna vagni. Ökutæki fatlaðra manna, önnur en vélknúin, mega fara um gang-
stéttir þar, sem aðstæður leyfa.

37. gr.
Vegfarendum er skylt að sýna varúð í umferð, gæta þess að trufla ekki né tefja

að óþörfu aðra vegfarendur og valda eigi þeim eða öðrum, sem búa eða staddir
eru við umferðarleið, hættu eða óþægindum.

Sérstaka varúð skal sýna i nánd við skóla, leikvelli og aðra staði, þar sem vænta
má, að börn séu að leik. Sömuleiðis skal skylt að sýna sérstaka varúð gagnvart
þeim, sem eru á ferð og bera merki fatlaðs fólks. Dómsmálaráðherra setur reglur
nm gerð slíkra merkja.

38. gr.
Vegfarendum er skylt að hlýða leiðbeiningum eða fyrirmælum, sem lögreglu-

yfirvöld eða vegamálastjórn gefa með umferðarmerkjum, sem sett eru samkvæmt
heimild i lögum þessum.

Stjórnendur lögreglubífreiða, sjúkrabifreiða og slökkvibifreiða eru þó eigi háðir
ákvæðum þessum, ef brýna nauðsyn ber til, enda gæti þeir sérstakrar varúðar.

Vegfarendum ber að fara eftir fyrirmælum lögreglunnar og merkjum, sem hún
notar við umferðarstjórn, og nema staðar, þegar lögreglan gefur bendingar um það.

Bannað er að nema á brott eða skemma umferðarmerki.

39. gr.
Vegfarendum er skylt að víkja fyrir líkfylgdum. hópgöngum skólabarna og

öðrum lögmætum hópgöngum.

40. gr.
Þegar ökumaður lögreglubifreiðar, sjúkrabifreiðar, slökkvibifreiðar eða björg-

unarbifreiðar gefur hljóð- og ljósmerki, skal öllum vegfarendum skylt að víkja úr
vegi í tæka tíð. Stjórnendum annarra ökutækja er skylt að aka til hliðar og nema
staðar, ef ástæða CI' til.

Dómsmálaráðherra ákveður, hvernig merkjum sbr. 1. mgr. skuli háttað. Þau má
eingöngu nota, þegar nauðsyn ber til, og er stjórnendum ökutækjanna skylt að taka
fullt tillit til annarra vegfarenda.

Ákvæði 1. og 2. mgr. gilda einnig um vélknúin ökutæki, sem í einstök skipti
eru notuð í þjónustu lögreglu, slökkviliðs, eða i lífsnauðsyn, svo sem við flutning
sjúkra manna eða slasaðra, Þegar ökutækið er notað þannig, skal það auðkennt
greinilega með hvítri veifu. Ökumaður skal tilkynna lögreglunni innan sólarhrings
um aksturinn.

Framangreind ökutæki eru, þegar brýna nauðsyn ber til, undanþegin ákvæðum
laga þessara um hámarkshraða og um takmarkanir, sem settar kunna að vera um
akstur á ákveðnum vegum, enda séu þá notuð merki þau, er um ræðir í 1. og 3. mgr.
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41. gr.
Nú verður umferðarslys, sem vegfarandi á hlut að, og skal hann þá þegar nema

staðar, hvort sem hann á nokkra sök á eða ekki. Veita skal hann hverja þá hjálp
og aðstoð, sem þörf er á.

Hver sá, sem hlut á að umferðarslysi eða hefur verið sjónarvottur að þvi, skal,
ef þess er óskað, skýra frá nafni sínu og heimilisfangi. Eigi má hann hverfa af
vettvangi, fyrr en þær ráðstafanir hafa verið gerðar, sem slysið gefur efni til.
Ef meiðsl hefur orðið á mönnum eða dýrum eða skemmdir á ökutækjum, munum
eða mannvirkjum, skal hann, svo fljótt sem verða má, sjá um, að lögreglunni verði
skýrt frá slysinu.

Nú hefur umferðarmerki eða varúðarmerki laskazt eða færzt til við umferðar-
slys, og skal þá hver sá, sem hlut á að þvi slysi, skyldur til að lagfæra merkið
tafarlaust, svo sem honum er unnt, og tilkynna síðan lögreglunni hið fyrsta. Sama
skylda hvílir á hverjum þeim, sem verður þess var, að umferðar- eða varúðar-
merki er verulega laskað, numið brott eða fært úr stað.,

42. gr.
Bannað er að stökkva af eða upp i ökutæki, hanga Í þVÍ, standa á aurhlífum

þess eða annars staðar utan á því, þegar það er á ferð. Bannað er að tengja vagn
eða sleða aftan i ökutæki, sbr. þó 57. og 58. gr.

Sleða-, skíða- eða rennibrautir má eigi gera á alf'aravegi, nema lögreglustjóri
leyfi. Eigi má heldur vera að leikjum á vegum, þannig að hætta eða umferðar-
truflun geti hlotizt af, nema á vegum, sem merktir eru sem leikgötur. Þar mega ekki
aðrir fara með ökutæki en íbúar gatnanna .eða menn i erindum til þeirra. Á leik-
götum skal gæta ýtrustu varúðar og tillitssemi gagnvart börnum.

43. gr.
Eigi má án leyfis lögreglunnar skilja eftir eða geyma á alfaravegum muni eða

tæki, sem geta orðið til trafala fyrir umferð, nema sérstakar ástæður geri bráða-
birgðageymslu nauðsynlega. Ef eigi er unnt að setja slíka hluti eða tæki út fyrir
akbraut, skal þeim komið fyrir svo utar lega á henni, sem unnt er. Ef talið verður,
að umferðarhætta geti stafað af slíkum hlutum eða tækjum, skal vörður gæta þeirra
eða staðurinn merktur viðvörunarmerkjum. Þetta gildir einnig um vegagerðarefni.

Muni, sem eru á vegi og 1. mgr. fjallar um, skal á ljósatíma merkja greinilega
með ljóskerum með ólituðu gleri eða á annan hátt, er sýni, hve langt hluturinn nær
inn á veginn.

Eigi má fleygja eða skilja eftir á vegi neitt það, sem getur haft i för með sér
hættu eða óþægindi fyrir umferðina, svo sem steina, glerbrot, nagla, ávaxtahýði
eða oliu.

B. Ákvæði um akstur og ökutæki.
44. gr.

Þar, sem vegi er skipt i sérstakar brautir fyrir ýmsar tegundir umferðar, skal
vegfarandi nota þá braut, sem honum er ætluð.

45. gr.
Ökumenn skulu halda ökutækjum sínum vinstra megin á akbraut eftir því, sem

við verður komið og þörf er á vegna annarrar umferðar.
Þar, sem útsýn er slæm, svo sem í beygjum, við hæðarbrúnir. eða ef skyggni

er lélegt, skal ávallt aka við vinstri brún akbrautar, nema þar sem einstefnuakstur er.
Aka skal vinstra megin við umferðarmerki, sem sett eru á akbraut, nema önnur

fyrirmæli séu skráð á merkið.
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Skylt er ökumönnum að gæta þess sérstaklega, er þeir beygja á vegi eða aka
af stað frá brún akbrautar, að það valdi ekki hættu eða verulegum óþægindum fyrir
þá, sem á eftir eða móti koma.

Ökutæki, sem ekið er á eftir öðru ökutæki, skal vera í svo mikilli fjarlægð frá
þvi, að eigi sé hætta á árekstri, þótt ökutækið, sem á undan er, stöðvist eða dregið
sé úr hraða þess. Gæta skal þess, þegar stórar bifreiðar, eða bifreiðar með tengi-
vagna, eru á ferð utan þéttbýlis, að hæfileg fjarlægð sé á milli þeirra, þannig að eigi
verði erfiðleikum bundið að komast fram fyrir þær. Ef heildarþyngd ökutækis er
yfir 10 smálestir, skal fjarlægð milli þess og næsta ökutækis eiga vera minni en
30 m, þegar ekið er yfir brýr.

Víkja má frá framangreindum reglum við vegagerð, ef nauðsyn ber til, en gæta
skal þá ávallt ýtrustu varúðar.

46. gr.
Ökumaður skal aðgæta vandlega, áður en hann beygir, að unnt sé að gera það

án hættu fyrir þá, sem á eftir koma.
Ökutæki, sem stefna til vinstri á vegamótum, skal i hæfilegri fjarlægð frá þeim

ekið út á vinstri brún akbrautar. Ef beygja á til hægri, skal, ef aðstæður leyfa,
ekið að miðlínu vegar, eða, ef umeinstefnuakstur er að ræða, yfir að hægri brún
akbrautar. Nú eru tvær eða fleiri akreinar fyrir sömu akstursstefnu á vegi, og skal
þá ökumaður i tæka tíð, áður en komið er að A'egamótum, færa ökutækið á þá rein,
sem heppilegust er, miðað við fyrirhugaða akstursstefnu.

Þegar komið er á vegamót og beygt til vinstri, ber að aka eins nálægt vinstri
brún akbrautar og unnt er. Þegar beygt er til hægri, skal ökutæki, þegar það er
komið yfir vegamót, vera vinstra megin á akbraut þeirri, sem ekið er inn á. Þetta
gildir þó ekki um akstur inn á einstefnuakbrauL Ekki má taka beygju til hægri,
fyrr en nálæg ökutæki, sem á móti koma, hafa farið fram hjá.

Ekki má snúa ökutækjum á vegi eða aka þeim aftur á bak, nema unnt sé að
gera það án áhættu eða óþæginda fyrir aðra umferð.

47. gr.
Þegar ökutæki mætast, skulu stjórnendur þeirra aka út að vinstri brún akbrautar

i tæka tið og draga úr hraða, ef nauðsyn krefur. Ef hindrun er á vegi, skal ökumaður,
sem ekur á þeim vegarhelmíngí, þar sem hún er, nema staðar, ef nauðsynlegt er.

Ef ökutæki mætast, þar sem vegur er svo mjór, að hvorugt kemst fram hjá öðru,
áhættulaust, skal sá ökumaður, sem betur fær Þvi við komið, aka út af vegi eða
aftur á bak.

Ökumenn skulu hleypa fram fyrir sig á hægri hönd þeim, sem fram fyrir vilja.
Eigi má aka fram úr ökutæki, nema unnt sé án hættu eða óþæginda fyrir aðra
umferð, enda sé útsýn yfir akbraut góð. Eigi má aka fram hjá ökutæki á vega-
mótum, beygjum, ef þær eru brattar eða þröngar, né við eða á afmörkuðum braut-
um fyrir gangandi fólk.

Aka skal-fram fyrir ökutæki hægra megin við það. Ef ástæða er til, skal sá, sem
fram hjá ætlar, gefa þeim, sem á undan fer, merki, þannig að hann megi vita um
þá ætlan. Sá, sem á undan er, skal þá, er hann verður var við þann, sem á eftir
kemur, víkja til vinstri og draga úr hraða, ef nauðsynlegt er, eða nema staðar,
þannig að áhættulaust sé að aka fram hjá. Sá, sem fram fyrir hefur ekið, má ekki
aka að vinstri brún akbrautar, fyrr en hann er kominn svo langt, að hinu ökutækinu
geti ekki stafað hætta eða veruleg óþægindi af.

Þrátt fyrir ákvæði 4. mgr. má við vegamót, ef aðstæður leyfa, aka vinstra megin
fram hjá ökutæki, sem á undan fer, ef ökumaður þess gefur greinilega merki um,
að hann ætli að aka til hægri.

Þar sem akbraut er skipt í tvær eða fleiri merktar akreinar með sömu aksturs-
stefnu, má aka vinstra megin fram hjá ökutæki, en gæta skal þá sérstakrar varúðar.
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Aka má fram hjá vegagerðartæki með þeim hætti, sem hagkvæmastur er, miðað
við aðstæður, enda sé gætt sérstakrar varúðar.

48. gr.
Þegar tveir ökumenn stefna svo, að leiðir þeirra skerast, skal sá vikja, sem

hefur hinn á vinstri hönd. Sá, sem kemur frá vinstri, skal þó gæta fyllstu varúðar.
Vegur nýtur aðalbrautarréttar, ef vegur, sem að honum liggur, er við vega-

mótin merktur biðskyldu- eða stöðvunarmerkjum. sbr. 65. og 66. gr.
Þar sem sett hefur verið biðskyldumerki, skal sá, sem kemur af hlíðarvegí,

skilyrðislaust víkja fyrir umferð þess vegar, sem hann ekur inn á eða yfir, hvort
sem um aðalbraut er að ræða eða ekki. Hann skal i tæka tið draga tíl' hraða og
nema staðar, ef nauðsyn krefur. Skylt er að nema staðar, þegar ekki er fullkomin
útsýn yfir veginn.

Þar sem sett hefur verið stöðvunarmerki, ber ökumanni skilyrðislaust að nema
staðar. Þegar ekið er af stað aftur, er skylt að sýna ýtrustu varúð og víkja fyrir
umferð frá báðum hliðum, hvort sem um aðalbraut er að ræða eða ekki.

Þeir, sem aka frú brún akbrautar, einkavegum. löndum, lóðum, bifreiðastæðum
eða aka yfir gangstéttir, skulu víkja fyrir umferð á vegi þeim, sem ekið er inn á.

Ökumönnum ber að draga úr hraða eða nema staðar ef nauðsyn krefur vegna
fótgangandi vegfarenda á merktum gangbrautum .

•
49. gr.

Ökuhraða skal ávallt miða við gerð og ástand ökutækis, staðhæUi, færð, veður
og umferð og haga þannig, að aksturinn valdi ekki hættu eða óþægindum fyrir aðra
vegfarendur né geri þeim óþarfa tálmanir.

Hraðinn má aldrei vera meiri en svo, að ökumaður geti haft fullkomna stjórn
á ökutæki og stöðvað það á þriðjungi þeirrar vegalengdar. sem auð er og hindrunar-
laus framundan og ökumaður hefur útsýn yfir.

Sérstök skylda hvilir á ökumanni að aka hægt og sýna ýtrustu varkárni:
a. I þéttbýli.
b. Þegar skuggsýnt er eða skyggni lélegt.
e. Við vegamót.
d. t beygjum.
e. Við hæðarbrúnir .
f. Þar sem útsýn er takmörkuð að öðru leyti.
g. Þar sem hætta er á, að ljós blindi ökumann.
h. Þegar mæta þarf öðru ökutæki á mjóum vegi eða brú, eða þegar farmur

stendur út af ökutæki.
i. Þegar hált er.
j. Við gangbrautir.
k. Þar sem almenningsvagn hefur numið staðar eða er um það bil að stöðvast

við biðstöð.
1. Þar sem börn eru á eða við veg eða gera má ráð fyrir, að börn séu að leik.

m. Þar sem búfé stafar hætta af umferð ökutækja.
n. Þar sem unnið er að vegagerð.
o. Þegar ökutæki dregur annað ökutæki.

Þegar bleyta er á vegum, skal aka þannig, að vegfarendur verði ekki fyrir aur-
slettum að óþörfu.

Um ökuhraða gilda enn fremur reglur um hámarkshraða samkvæmt 50. gr.

50. gr.
I þéttbýli má eigi aka hraðar en 45 km á klukkustund.
Utan þéttbýlis má eigi aka hraðar en 70 km á klukkustund.
Almenningsvögnum, sem flytja mega 10 farþega eða fleiri, og vörubifreiðum,
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sem eru 3.5 smá lestir eða meira að heildarþyngd, má þó eigi aka hraðar en 60 km
á klukkustund. Bifreiðum, sem draga tengi- eða festivagna, má eigi aka hraðar en
45 km á klukkustund.

Dómsmálaráðherra getur sett nánari reglur um ökuhraða. þar á meðal ákveðið
lægri hámarkshraða en að framan greinir. t kaupstöðum og kauptúnum má setja
slikar reglur i lögreglusamþykkturn.

51. gr.
Ökutæki má ekki stöðva né leggja á þeim stað eða þannig, að hættu geti valdið

fyrir aðra eða ónauðsynlegum óþægindum fyrir umferðina.
Leggja ber ökutæki utan vegar, ef aðstæður leyfa, en annars við brún akbrautar

og samhliða henni, nema annað sé sérstaklega ákveðið.
Í þéttbýli má eingöngu stöðva eða leggja ökutæki á vegi við vinstri brún ak-

brautar. Þar sem einstefnuakstur er, getur lögreglustjóri þó sett aðrar reglur.
Flytja ber bilað ökutæki tafarlaust af akbrautum.
Bannað er að stöðva ökutæki eða leggja þvi:

a. í eða við beygju, þar sem útsýn er takmörkuð eða vegur brattur, i eða við
hæðarbrún og þar sem útsýn er takmörkuð af öðrum ástæðum.

b. Við vegamót, ef staða ökutækis tálmar útsýn yfir veg, eða nær vegamótum
en 10 metra, miðað við næstu brún þvervegar. Heimilt er þó að ákveða i lög-
reglu samþykkt, að stöðva megi ökutæki nær vegamótum i þéttbýli.

c. Við umferðarmerki, þannig að það sjáist illa.
d. A merktri gangbraut.
e. A merktri akrein, eða svo nálægt henni, að torveldi akstur inn á hana eða

aðra akrein.
f. A 20 metra svæði við merkta biðstöð almenningsvagna.
g. A hringtorgum.
h. A merktum stæðum fyrir leigubifreiðar.

Einnig er bannað að leggja ökutæki:
a. A brúm.
b. Við akbrautir að húsum eða lóðum, eða svo nálægt þeim, að akstur um þær

verði verulegum örðugleikum bundinn.
e. Fyrir framan vatnshana slökkviliðs.
d. Hjá merktum bifreiðastæðum.

Þegar ökumaður yfirgefur vélknúið ökutæki, skal stöðva vél þess og ganga svo
tryggilega frá þvi, að það geti ekki runnið sjálfkrafa né óviðkomandi menn flutt
það úr stað.

Þess skal gætt vandlega, þegar dyr ökutækis eru opnaðar, að eigi valdi hættu
né óþarfa óþægindum fyrir umferðina. Sama gildir og, er fólk fer i eða úr ökutæki
og við fermingu eða affermingu.

52. gr.
Þegar hætta er á ferðum, skal ökumaður gefa hljóðmerki, ljósmerki eða

aðrar bendingar til þess að vekja athygli vegfaranda á hættunni. Slíkar bendingar
skal ætíð gefa þannig, að sem minnstum óþægindum valdi, og bannað er að gefa
þær að nauðsynjalausu.

Skylt er að gefa merki um breytta akstursstefnu. þegar þörf er á, til leiðbein-
ingar fyrir aðra umferð. Merki þessi skal einkum gefa, þegar breytt er um aksturs-
stefnu á vegi eða vegamótum eða ekið er af stað frá brún akhrautar, Merki skal gefa
með stefnuljósum á þeim ökutækjum, er hafa skulu slík tæki. Annars skulu þau
gefin með þvi að rétta út hægri eða vinstri hönd, eftir þvi, sem við á, eða á annan
greinilegan, ótvíræðan hátt. Ökumanni er skylt að hætta merkjabendingum, þegar
þær eiga ekki lengur við.

Ökumaður, sem ætlar að nema staðar eða draga snögglega úr hraða, skal gefa
þeim, sem á eftir koma, greinilegt merki um þá ætlan sina. Skal það gert með hemla-
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ljósmerki á þeim ökutækjum, sem hafa skulu hemlaljós, en annars með því að rétta
upp hönd eða á annan greinilegan og ótvíræðan hátt.

Ökumanni er skylt að gæta þess vandlega, áður en merki er gefið, að breyting
á aksturs stefnu eða hraða valdi ekki hættu eða verulegum óþægindum fyrir aðra.
Merkjagjöf leysir ökumann ekki undan varúðar skyldu.

53. gr.
Þegar ekið er á ljósatíma, skulu vera tendruð ljós á lögboðnum ljóskerum.

Þegar ökutæki er fest eða tengt aftan í annað, nægir, að afturljós séu tendruð á þvi
ökutæki, er síðar fer. A ökutækjum mega ljós, sem lýsa fram, aðeins vera hvít eða
daufgul.

Þegar ekið er um vellýstan veg, skal nota lágan ljósgeisla. Þegar ekið er á móti
öðru ökutæki, má ekki nota háan ljósgeisla. Skipta skal þá á lágan ljósgeisla i
tæka tIð.

Ef bifreið, dráttarvél eða annað ökutæki, sem hefur stöðuljósabúnað, er stöðvað
eða lagt á dimmri akbraut á ljósatíma, skal það hafa tendruð stöðuljós. Önnur öku-
tæki, sem skilin eru eftir á akbraut, skulu greinilega auðkennd með glampaglerjum
að framan og aftan.

Eigi má nota aðrar tegundir ljósa né glampaglerja en boðnar eru eða heim-
ilaðar i lögum þessum, eða reglum, settum samkvæmt þeim.

Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um ljósabúnað ökutækja og notkun hans.
Ákveða má i lögreglusamþykktum, að nota skuli eingöngu stöðuljós við akstur

á tilgreindum, vel lýstum vegum.
54. gr.

Við hleðslu ökutækis skal þess gætt, að hvorki farþegar né farmur byrgi nauð-
synlega útsýn ökumanns fram eða til hliðar eða í baksýnisspegli, né tálmi notkun
stjórntækja eða valdi annarri umferð hættu eða truflun.

Ganga skal svo frá farmi, að hann raskist ekki né valdi óþrifnaði né óþarfa hávaða.
Ökutæki skal þannig hlaðið, að því megi stjórna örugglega. Eigi má farmur

dragast eftir vegi; nema óhjákvæmilegt sé og eigi valdi skemmdum.
Ef farmur nær fram eða aftur fyrir eða út fyrir ökutæki, skal gæta sérstakrar

varúðar. Þá skal og festa til viðvörunar á yztu brún farmsins greinilegt merki, og
á ljósatíma hvítt glampagler, er snýr fram, og rautt, er snýr aftur. Í stað glampa-
glerja má nota ljósker með sama lit.

Lögreglumaður eða eftirlitsmaður ökutækja getur stöðvað ökutæki, ef hann
telur hleðslu þess varhugaverða. og bannað akstur þess, nema úr verði bætt.

55. gr.
Breidd ökutækis má hvergi vera meiri en 2.35 m. Vegamálastjóri getur þó veitt

undanþágu frá þessu ákvæði og leyft allt að 2.50 111 breidd. Vegamálastjóri má binda
undanþágu þessa við ákveðna vegi utan kaupstaða, en lögreglustjóri í kaupstöðum.

Baksýnisspegill, stefnumerki og snjókeðjur teljast ekki með breidd ökutækis.
Hæð ökutækis má aldrei vera meiri en 3.8 m. '
Heimilt er að aka landbúnaðartæki og vinnuvél. enda þótt breiðara sé en segir

i 1. og 2. mgr. ÞÓ má breidd ekki fara fram úr 3.5 m, nema að fengnu leyfi vega-
málastj öra.

Ökumaður ökutækis, sem er breiðara en .2.35 m, skal sýna sérstaka varúð,
víkja greiðlega fyrir Öðru ökutæki og nema staðar, ef þörf gerist. Ökumaður með
háfermi ,á ökutæki skal sýna sérstaka aðgæzlu, er farið er undir, síma- eða raf:'
magnslínur eða yfir brýr með þverböndum efra.

Ákvæðin hér að' framan um breidd og hæð ökutækis gilda einnig' um farm, þess.
Lögreglustjóri getur veitt undanþágu frá ákvæðum greinar þessarar, þegar brýn

nauðsyn þykir vegna sérstakra flutninga. Þó skal samþykki vegamála stjóra koma
til, ef aka þarf á vegum utan kaupstaða.
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56. gr.
Leyfileg hámarksþyngd vélknúins ökutækis á gúmhjólum, svo og tengivagns og

festivagns með eða án farms, miðast við öxulþunga ökutækis, þannig:
a. Hámarksþungi á öxli er 6000 kg.
b. Hámarksþungi á tveim öxlum, sem eru nær hvor öðrum en 2.0 m, er 8000 kg.

Leyfileg heildarþyngd vélknúins ökutækis á beltum er 12000 kg.
Vegamálastjóri getur þó bæði leyft meiri öxulþunga og heildarþyngd ökutækis

á einstökum vegarköflum. svo og ákveðið minni öxulþunga eða heildarþyngd á
öðrum, hvort tveggja miðað við burðarþol brúa eða vega.

Þá getur vegamálastjóri og veitt undanþágu frá ákvæðum þessarar greinar,
þegar brýn nauðsyn þykir vegna sérstakra flutninga.

57. gr.
Við bifreið eða dráttarvél má aðeins tengja einn tengivagn eða festivagn. Lög-

reglustjóri getur þó veitt undanþágu frá ákvæðum þessum, ef sérstök nauðsyn er,
enda komi samþykki vegamála stjóra til um akstur á vegum utan kaupstaða.

Skráningarskyldan tengi- eða festivagn má aðeins tengja við bifreið eða dráttar-
vél, sem til þess er talin hæf og hefur um það áritun i skráningarskírteini. Auk
skráningarmerkis skal hver tengi- eða festivagn auðkenndur að aftan skráningar-
tölu dráttartækisins.

58. gr.
Til dráttar tengitækis má nota dráttarvél eða vinnuvél. Enn fremur bifreið,

sem skráð er til aksturs með tengivagn eða viðurkennd til aksturs með tengitæki.
Ekki má aka með meira en eitt tengitæki.

Ef tengitæki er ekki búið hæfilega öflugumhemli, sem stjórna má (Ir ökumanns-
sæti, má þyngd þess ekki vera meiri en tvöföld heildarþyngd dráttartækisins.

Þegar dregið er tengitæki. sem er breiðara en dráttartækið. skal sýna sérstaka
varúð.

Tenging skal vera örugg.
Fjarlægð milli ökutækjanna má ekki vera meiri en 4 metrar. Ef fjarlægð er

meiri en 2 metrar, skulu tengslin merkt greinilega.
Nota má vélknúið ökutæki til dráttar annars vélknúins ökutækis, ef gætt er

ákvæða 2.-4. mgr. Ekki má draga bifhjól né nota það til dráttar annars ökutækis.

C. Sérreglur um bifhjól.
59. gr.

Eigi má aka tveim bifhjólum eða fleiri hlið við hlið á sömu akbraut.
Ökumaður bifhjóls skal leiða það, þegar farið er yfir gangstéttir og gangstíga.
Þegar bifhjól er skilið eftir á almannafæri, skal því læst með lás og þannig

frá þvi gengið, að eigi sé hætta. á, að það falli, þótt við það sé komið.

D. Sérreglur um reiðhjól.
60. gr.

Ökumaður reiðhjóls skal ávallt hafa aðra eða báðar hendur á stýri og báða
fætur á fótstigum. Honum er óheimilt að hanga aftan i öðrum ökutækjum á ferð,
svo og að leiða annað reiðhjól. Eigi má aka tveim eða fleiri reiðhjólum samhliða
á vegi.

Bannað er að aka á reiðhjóli á gangstígum og gangstéttum eða yfir þær. Ekki
má leiða reiðhjól á gangstígum eða gangstéttum. þál' sem það er til óþæginda fyrir
aðra vegfarendur. Reglur um gangandi vegfarendur gilda að öðru leyti um þá, sem
leiða reiðhjól.

Ekki má skilja reiðhjól eftir á almannafæri, nema þvi sé læst og Svo gengið
frá því, að eigi stafi hætta eða truflun af fyrir. umferð.
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Barni yngra en 7 ára er óheimilt að aka reiðhjóli á almannafæri.
Óheimilt er að flytjll farþega á reiðhjóli. ÞÓ má vanur ökumaður, sem er orðinn

17 ára, flytja barn, yngra en 7 ára, á reiðhjóli, enda sé barninu ætlað sérstakt sæti
og þannig um búið, að þVÍ stafi ekki hætta af hjólteinunum.

Ekki má flytja á reiðhjóli þyngri hluti eða fyrirferðarmeiri en svo, að öku-
maður geti haft fullkomna stjórn á reiðhjólinu og gefið umferðarmerki, svo sem
skylt er. Sömuleiðis er bannað að flytja á reiðhjóli hluti, sem valdið geta óþæg-
indum fyrir aðra umferð.

Dómsmálaráðherra er heimilt að setja nánari reglur um hámarkslengd, breidd,
hæð og þyngd hluta, sem fluttir eru á reiðhjólum, sem sérstaklega eru ætluð til
vöruflutninga, svo og hliðarvagna reiðhjóla.

Reglur greinar þessarar gilda einnig um reiðhjól með hjálparvél. Þó má aldrei
flytja á þvi farþega.

E. Umferð gangandi manna.
61. gr.

Gangandi menn skulu nota gangstéttir og gangstíga. sem liggja með akbraut-
um. Skulu þeir að jafnaði ganga á vinstri hluta stéttar eða stigs og vikja til vinstri
fyrir þeim, sem á móti koma, en hleypa þeim fram hjá sér á hægri hönd, er fram lll'

ganga.
Ef ekki er gang stétt eða gangstígur meðfram vegi, skulu menn að jafnaði ganga

á hægri vegarbrún og aldrei fleiri en tveir samhliða.
Þar sem merkt er gangbraut yfir veg, skulu menn nota hana, er þeir ætla yfir

veginn. Ef ekki er gangbraut. skulu menn ávallt ganga þvert yfir veg með jöfnum
hraða. Gangandi menn skulu gæta vel að umferð, áður en farið er yfir veg.

62. gr.
Gangandi menn mega ekki safnast á akbrautum, gang stéttum eða gangstígum.

þannig að þeir trufli á nokkurn hátt umferð annarra.
Ekki mega gangandi menn flytja neitt það með sér á akbrautum, gangstéttum

eða gangstígum, sem er til hindrunar eða truflunar öðrum vegfarendum eða getur
valdið þeim tjóni.

F. Umierð rUfandi manna og heslvagna.
63. gr.

A vegum skulu ríðandi menn halda sig á hægri hluta vegarins. Þeim ber að
víkja greiðlega til hægri fyrir þeim, sem á móti koma, en hleypa fram fyrir sig á
vinstri hönd þeim, sem fram fyrir vilja fara.

Ef vænta má umferðar ökutækja um veg, skulu aldrei fleiri en tveir menn,
einhesta, riða samhliða né ríðandi maður teyma fleiri en tvö laus hross. Má þá eng-
inn annar riða honum samhliða.

Taglhnýting hesta og stórgripa er bönnuð á vegum.
Ef farið er með hestvagna um veg í þéttbýli, skal maður stjórna hverjum

vagni. Utan þéttbýlis má einn maður stjórna tveim vögnum.
Bannað er að skilja eftir á vegi lausa hesta eða fyrir vagni eða sleða.

G. Um rekstur brífjál'.
64. gr.

Óheimilt er að reka hópa búfjár á vegum i þéttbýli, nema sérstakt leyfi lög-
reglustjóra komi til.

Utan þéttbýlis má reka slíka búfjárhópa eftir vegum, en fylgja skulu rekstr-
inum nægilega margir gæzlumenn. og ef vænta má umferðar ökutækja um veginn,
skal einn gæzlumaður ætíð fara fyrir.
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Búfénu skal vikið fljótt og greiðlega út af veginum, ef þess er þörf vegna ann-
arrar umferðar.

V. Umferðarstjórn og umferðarmerki.
65. gr.

Lögreglan stjórnar umferð, þar sem hún telur þess þörf og með þeim hætti, er
hún telur henta.

Dómsmálaráðherra ákveður, að fengnum tillögum vegamálastjóra, hvaða vegir
skulu teljast aðalbrautir og njóta réttar samkvæmt 2.-4. mgr. 48. gr. Lögreglustjóri
getur, að fengnum tillögum bæjar- eða sveitarstjórnar, ákveðið hið sama um vegi i
kaupstað eða kauptúni. Sömu reglur gilda um önnur varanleg sérákvæði um notkun
vegar til umferðar, svo sem bann gegn stöðvun eða stöðu ökutækja á vegi, bifreiða-
stæði, einstefnuakstur, leikgötur eða aðrar takmarkanir á akstri um veg.

t kauptúni eða kaupstað er sveitar- eða bæjarstjórn heimilt, að fengnu sam-
þykki lögreglustjóra, að setja reglur um notkun stöðureita og gjald fyrir hana.

Lögreglustjóri getur sett bráðabirgðaákvæði um akstur á vegi i öryggisskyni
eða til þess að halda uppi greiðri umferð.

Vegamálastjóri getur takmarkað eða bannað um stundarsakir umferð um veg,
ef nauðsynlegt er vegna vegavinnu. til hlífðar vegi eða vegna umferðaröryggis. t
kaupstað eða kauptúni geta yfirvöld bæjar eða sveitar gert sömu ráðstafanir að
fengnu samþykki lögreglustjóra.

66. gr.
Dómsmálaráðherra setur reglur um gerð og notkun umferðarmerkja, umferðar-

ljósa og annarra merkja á vegi eða við veg til stjórnar, viðvörunar eða leiðbein-
ingar fyrir umferð.

t kaupstöðum skal lögreglustjóri sjá um, að greinileg umferðarmerki séu sett
á eða við veg, þar sem sérreglur eiga að gilda um umferð. Það er þó ekki nauð-
synlegt, ef lögreglumaður stjórnar umferð.

Vegamálastjóri skal sjá um, að umferðarmerki séu sett á eða við veg utan
kaupstaða.

Óheimilt er að setja umferðarmerki á eða við veg, nema með leyfi lögreglustjóra
eða vegamálastjóra.

Lögreglustjóri getur bannað auglýsingaspjöld, ljósaauglýsingar, glampagler og
annað, sem valdið getur hættu eða óþægindum fyrir umferð.

Þar sem unnið er að vegagerð eða vegi raskað af öðrum ástæðum, þannig að
hætta stafi af, er þeim, sem stjórnar verki, skylt að sjá um, að sett verði upp
greinileg viðvörunarmerki.

Kostnað vegna umferðarmerkja skal sá greiða, sem kostar viðhald vegar.

VI. Um fébótaábyrgð og; vátryggingu.
67. gr.

Nú hlýzt slys eða tjón á mönnum eða munum af skráningarskyldu, vélknúnu
ökutæki i notkun, og er þá þeim, sem ábyrgð ber á ökutækinu, skylt að bæta það
fé, enda þótt slysið eða tjónið verði eigi rakið til bilunar eða galla á tækinu eða
ögætní ökumanns. Ef vélknúið. skráningarskylt ökutæki dregur annað tæki og
tjón hlýzt af, er eigandi dráttartækisins ábyrgur.

Ábyrgðarreglan gildir þó ekki um slys eða tjón á mönnum eða munum, er
ökutækið flytur, nema flutt sé gegn gjaldi.

Lækka má fébætur og jafnvel láta þær alveg niður falla, ef sá, sem fyrir slysi
eða tjóni varð, er meðvaldur þess eða meðábyrgur.
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68. gr.
Ef tjón hlýzt eða slys af ar ek stri skráningarskyldra ökutækja, skiptist tjónið

á þau sín á milli, að tiltölu við sök þeirra, sem hlut eiga að mali, og með hliðsjóln
af atvikum öllum.

69. gr.
Skráður eða skráningarskyldur eigandi vélknúins ökutækis ber ábyrgð á þvi

og er fébótaskyldur samkvæmt 67. gr.
Fébótaskyldan færist þó yfir á þann, sem ökutækið notar i algjöru heim-

íldarJeysi.
Hver sá, sem á sök á tjóni eða slysi, er hlýzt af notkun skráningarskylds,

vélknúins ökutækis, ber auk ábyrgðar samkvæmt 1. og 2. mgr., fébótaábyrgð eftir
almennum skaðabótareglum.

Kröfum samkvæmt 1. mgr. fylgir lögveð i ökutækinu. Lögveð þetta gengur
fyrir öðrum skuldum, sem á þvi kunna að hvíla, að frá skildum opinberum gjöldum.

70. gr.
Eiganda skráðs, vélknúins ökutækis er skylt að kaupa i vátryggingarfélagi, sem

viðurkennt er af dómsmálaráðherra, og halda við vátryggingu fyrir ökutæki sitt.
sem nemi kr. 100000.00 fyrir reiðhjól með hjálparvél, kr. 200000.00 fyrir dráttarvél,
kr. 200000.00 fyrir bifhjól, en kr. 500000.00 fyrir bifreið.

Fyrir vélknúin ökutæki, er flytja mega farþega, skal vátryggingarfjárhæðin
þó aldrei vera lægri en kr. 50000.00 fyrir hvern farþega,er ökutækið má flytja.

Með fyrrgreindri vátryggingu skal vera tryggð greiðsla, að því leyti, sem til
hrekkur, á hverri þeirri bótakröfu, sem falla kann á þann, er ábyrgð ber á tjóni
samkvæmt lögum þessum eða almennum skaðabótareglum.

Hverjum þeim, sem notar erlent ökutæki hér á landi samkvæmt 23. gr., er
skylt að vátryggja það eftir þeim reglum, sem að framan greinir.

Undanþegnir vátryggingarskyldu eru ríkissjóður, forseti Íslands og erlendir
þjóðhöfðingjar.

71. gr.
Skráður eigandi vélknúins ökutækis skal tryggja ökumann þess, og gildir sú

trygging fyrir hvern ökumann, sem tækinu stjórnar. Tryggingin er fyrir bótum
vegna slyss, sem ökumaðurinn kann að verða fyrir við starfa sinn. Tryggt skal
hjá Tryggingastofnun ríkisins og eftir þeim reglum, sem henni eru settar.

72. gr.
Iðgjöld, er tryggingartaki, samkvæmt 70. gr., skuldar vátryggingarfélagi, eru

Jögtakskræf.
Nú verður tryggingartaki gjaldþrota, og skulu þá iðgjöld þau, sem í gjalddaga

eru fallin, njóta forgangsréttar íbúi hans, samkvæmt 3. tl. 83. gr. skiptalaganna,
og gildir það, þó að tryggt sé fyrir hærri fjárhæð en lögboðið er.

73. gr.
Nú hefur viðurkennt vátryggingarfélag, sbr. 70. gr., greitt bætur samkvæmt

framangreindu, og á það þá endurkröfurétt á hendur hverjum þeim, sem valdið
hefur slysi eða tjóni af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi. Lækka má endurkröfuna
með hliðsjón af sök tjónvalds, efnahag hans, fjárhæð tjónsins og öðrum atvikum.
Bannað er að kaupa tryggingu gegn endurkröfu vátryggingarsala.

Ef skráningarskylt, vélknúið ökutæki er húftryggt, skulu fyrstu eitt þúsund
krónur af hverju tjóni vera í eigin áhættu vátryggingartaka.

74. gr.
Nú er höfðað einkamál gegn manni til heimtu bóta samkvæmt 67. og 68. gr.,

og skal þá gera félagi því, er vátryggt hefur ökutækið, kost á að gæta réttar sins
i málinu.
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Höfða má slíkt mál jafnframt gegn vátryggingarfélaginu, og er þá dómur i þvi
bindandi fyrir félagið og aðfararhæfur gagnvart því.

Nú er bótakrafa samkvæmt ákvæðum 67. og 68. gr. höfð uppi i refsimáli sam-
kvæmt ákvæðum XVII. kafla laga nr. 27 frá 1951, og skal þá tilkynna vátryggingar-
Iélagtþví, er vátryggt hefur ökutækið, um kröfuna. Hefur félagið þá sama rétt og
sökunautur sjálfur til að koma að vörnum i skaðabótamálinu, enda er þá áfellis-
dómur bindandi fyrir vátryggingarfélagið og aðfararhæfur gagnvart þvi.

75. gr.
Nú eru bætur vegna sama slyss ákveðnar hærri samtals en vátryggingarfjár-

hæðinni nemur, og skal þá skipta henni að tiltölu á milli þeirra, sem kröfur eiga
vegna slyssins. Þetta ákvæði gildir einnig, þótt vátryggingarfjárhæðin sé hærri en
lögboðið er.

Ef einhver þeirra, sem bótarétt eiga samkvæmt framangreindu, hefur eigi til-
kynnt félaginu um kröfu sína innan sex mánaða frá slysdegi, má vátryggingar-
félagið víta laust greiða vátryggingarféð að fullu öðrum þeim, er bótarétt eiga.

76. gr.
Vátryggingarfélög þau, sem fengið hafa viðurkenningu samkvæmt 7. gr., og

landssamband bifreiðaeigenda, ef til er, skulu hvert nefna einn mann í nefnd, en
dómsmálaráðherra skal skipa einn mann, og er hann formaður hennar. Nefnd þessari
skulu vátryggingarfélög senda gögn, er þau hafa reist á bótagreiðslur sinar sam-
kvæmt lögum þessum. Nefndin kveður á um, hvort endurkröfurétti skuli beitt gegn
þeim, sem talinn er eiga sök. t meðferð hvers máls taka þátt formaður og tveir
aðrir nefndarmenn, er hann kveður til. Skal annar þeirra vera sá, sem félag það.
er hlut á að máli, hefur kjörið í nefndina. Hinn skal vera fulltrúi sá, er lands-
samband bifreiðaeigenda hefur tilnefnt. Sé slíkt landssamband ekki til, nefnir Félag
islenzkra bifreiðaeigenda mann í nefndina eða það félag bifreiðaeigenda, sem sá er
félagsmaður t, er krafa beinist gegn.

Kostnað af störfum nefndarinnar greiða vátryggingarfélögin eftir reglum, sem
dómsmálaráðherra setur. Hann setur og nánari reglur um starfsháttu nefndarinnar.

77. gr.
Vátryggingarfélög þau, sem hafa fengið rétt til að vátryggja vélknúin ökutæki

samkvæmt 70. gr., skulu halda bókhaldi þeirra trygginga sérgreindu. Sameiginlegum
rekstrarkostnaði vátryggingarfélagsins skal skipt á tryggingar þessar hlutfallslega
eftir iðgjaldafjárhæðum.

. Reikningar hvers vátryggingarfélags um skylduvátryggingar samkvæmt 70. gr.
skulu endurskoðaðir af tveim mönnum, sem dómsmálaráðherra skipar til þess, annar
eftir tilnefningu frá samtökum eigenda vélknúinna ökutækja, Vörubílstjórafélaginu
Þrótti, Bifreiðastjórafélaginu Hreyfli, Félagi sérleyfishafa og Félagi íslenzkra bif-
reiðaeigenda, en hinn án tilnefningar. Ef ágreiningur verður milli samtakanna um
tilnefningu, sker dómsmálaráðherra úr.

Vátryggingarfélögin skulu greiða endurskoðendum þóknun fyrir starf þeirra
eftir ákvörðun dómsmálaráðherra.

Rekstrarreikning hvers árs um greindar tryggingar skal vátryggingarfélag birta
i Lögbirtingablaði eigi siðar en 1. október næsta ár á eftir, ásamt athugasemdum
endurskoðenda við reikninga og svörum vátryggingarfélagsins.

78. gr.
Allar bótakröfur samkvæmt þessum kafla, bæði á hendur þeim, sem ábyrgur

er, og vátryggingarfélagi, svo og endurkröfu!' vátryggingarfélags, fyrnast á fjórum
árum frá lokum þess almanaksárs, er kröfuhafi fékk vitneskju um kröfu sina og
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átti þess fyrst kost að leita fullnustu hennar. ÞÓ fyrnast þessar kröfur i siðasta
lagi á 10 árum frá þvi, að tjónsatburðurinn varð.

79. gr.
Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um vátryggingarskyldu, viðurkenningu

á vátryggingarfélögum, gerð reikninga, endurskoðun þeirra og birtingu.

VII. Refsingar o. fl.
80. gr.

Brot gegn lögum þessum og reglum, sem settar verða samkvæmt þeim, varða
sektum, varðhaldi eða fangelsi, allt að einu ári.

Við ákvörðun sekta skal hafa hliðsjón af efnahag sökunauts. Sektir samkvæmt
lögum þessum renna i rikissjóð.

Brot gegn 2. sbr. 4. mgr. 25. gr., misnotkun merkja þeirra, sem 2. og 3. mgr.
40. gr. fjalla um, notkun skráningarmerkis á annað ökutæki en til er ætlazt og
akstur vélknúins ökutækis, er ökumaður hefur verið sviptur öku leyfi eða réttind-
um til að öðlast það, varðar varðhaldi eða fangelsi, allt að tveim árum.

ítrekuð brot gegn 1., 2. sbr. 3. og 6. mgr. 25. gr. og 2. og 4. mgr. 24. gr., varða
varðhaldi eða fangelsi allt að tveim árum.

Ef brot gegn lögum þessum eða reglum, sem settar eru samkvæmt þeim, er
framið eftir fyrirmælum eða með vitund og vilja bifreiðareigandans eða stjórnanda
i starfi, skal honum einnig refsað fyrir brotið.

Mál út af brotum gegn lögum þessum og reglum, sem settar eru samkvæmt
þeim, skulu rekin að hætti opinberra mála.

81. gr.
Svipta skal mann rétti til að stjórna vélknúnu ökutæki, ef hann hefur orðið

sekur um mjög vitaverðan akstur, eða ef telja verður, með hliðsjón af eðli brotsins
eða annars framferðis hans sem ökumanns, varhugavert vegna öryggis umferðar-
innar, að hann hafi öku leyfi.

Nú hefur stjórnandi vélknúins ökutækis gerzt brotlegur við 1. eða 2. sbr. 3. og
4. mgr. 25. gr., og skal hann þá sviptur ökuleyfi eða rétti til að öðlast það. Ef
sérstakar málsbætur eru, má sleppa sviptingu réttinda vegna brota á 1. og 2. sbr.
3. mgr. 25. gr.

Réttindasvipting skal vera um ákveðinn Uma, eigi skemur en 1 mánuð, eða að
fullu og öllu, ef miklar sakir eru eða um ítrekað brot að ræða. Réttindasvipting
vegna brota gegn ákvæðum 2. sbr. 4. mgr. 25. gr. skal þó eigi skemmri en 1 ár. Ef
kærði hefur verið sviptur réttindum um stundarsakir samkvæmt ákvæðum 6. mgr.
hér á eftir, skal ákveðið i dómi, hvort sá tími skuli dragast frá endanlegum svipt-
ingartíma.

Nú hefur maður verið sviptur ökuleyfi eða rétti til að öðlast það um lengri
Uma en 3 ár, og getur þá dómsmálaráðherra, er 3 ár eru liðin frá sviptingunni og
sérstakar ástæður mæla með því, ákveðið, að honum skuli veitt ökuleyfi af nýju
eða réttur til að öðlast það, enda sé sannað, að hann hafi ekki gerzt brotlegur við
áfengislöggjöf um þriggja ára skeið að undanförnu. Umsókn um endurveitingu öku-
leyfis samkvæmt þessari málsgrein skal fylgja vottorð tveggja valinkunnra manna
um reglusemi og góða hegðun umsækjanda i næsUiðin 3 ár. Leita skal umsagnar
áfengisvarnarnefndar i heimilissveit umsækjanda, áður en öku leyfi er veitt af nýju,
ef brot gegn 25. gr. hefur valdið ökuleyfissviptingu. Slikt leyfi má þó eigi veita
sama manni oftar en einu sinni, nema 6 ár séu liðin frá siðustu réUindasviptingu.

Svipting ökuleyfis eða réttar til að öðlast ökuleyfi skal gerð með dómi. Áfrýjun
frestar ekki verkun dóms að þessu leyti.
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Nú telur lögreglustjóri, að maður hafi unnið til ökuleyfis sviptingar, og skal
hann þá svipta hann ökuleyfi til bráðabirgða. Ákvörðun lögreglustjóra skal borin
undir úrskurð dómara svo fljótt, sem verða má, og eigi síðar en viku eftir svipt-
inguna. Dómari getur breytt úrskurði síðar, ef efni standa til. Aðili getur kært
úrskurðinn samkvæmt XXI. kafla laga nr. 27/1951.

Hver, sem sviptur hefur verið ökuleyfi samkvæmt þessari grein eða hefur misst
það samkvæmt 6. sbr. 7. mgr. 27. gr., skal afhenda lögreglunni ökuskírteini sitt.

Ef maður hefur með dómi verið sviptur ökuleyfi eða rétti til að öðlast það,
skal dómari þegar tilkynna það öllum lögreglustjórum á landinu.

Ef íslenzkur ríkisborgari eða maður búsettur hér á landi hefur sætt ökuleyfis-
sviptingu eða refsingu erlendis fyrir verknað, sem samkvæmt lögum þessum hefði
varðað missi ökuleyfis eða réttar til að öðlast það, má svipta hann þeim réttindum
með dómi i opinberu máli, sem höfðað er gegn honum i þessu skyni, og koma þá
að öðru leyti til framkvæmda ákvæðin hér að framan.

VIII. Um umferðarfræðslu o, fl.
82. gr.

Almenningi skal veitt fræðsla í umferðarlöggjöf og öðru þvi, er stuðlað getur
að umferðaröryggi og umferðarmenningu. Kostnaður greiðist úr rikissjótli.

Bæjar- og sveitarstjórnum ber enn fremur að fræða almenning um umferðar-
mál eftir þvi, sem staðhættir gefa efni til, svo og þær sérreglur, er gilda á hverj-
um stað.

Setja má i reglugerð nánari ákvæði um fræðslu samkvæmt þessari grein.

83. gr.
Kennsla i umferðarreglum skal fara fram i barna- og unglingaskólum. Mennta-

málaráðherra setur reglugerð um tilhögun kennslunnar og prófkröfur.

84. gr.
Skólastjórum er skylt í samráði við lögreglustjóra og bæjar- og sveitarstjórn

að gera ráðstafanir til þess að vernda skólabörn gegn hættu, er stafar af umferð
( næstu grennd við skóla.

IX. Ýmis ákvæði.
85. gr.

Enginn má selja á leigu í atvinnuskyni skráningarskyld ökutæki til mann-
flutninga án ökumanns, nema hann hafi fengið til þess leyfi lögreglustjóra, sam-
kvæmt reglum, sem dómsmálaráðherra setur. Heimilt er að ákveða gjald fyrir
slíkt leyfi.

86. gr.
Samgöngumálaráðherra getur sett gjaldskrá, er ákveður fargjöld með leigubif-

reiðum til mannflutninga og flutningsgjöld sendibifreiða. Hann getur og ákveðið,
að gjaldmæIir skuli vera i slikum bifreiðum.

87. gr.
Þeir, sem fyrir gildistöku laga þessara hafa öðlazt rétt til starfa, sem nú er

krafizt sérstakrar löggi1dingar til, halda þeim rétti sinum, enda fullnægi þeir al-
mennum skilyrðum til starfans.

Nota má ökutæki, sem stærra er eða þyngra en leyft er í lögum þessum, ef
notkun þess var heimil samkvæmt eldri lögum.
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88. gr.
Dómsmálaráðherra setur reglugerðir samkvæmt lögum þessum, nema annað sé

tekið fram. Honum er og heimilt að setja nánari reglur um einstök ákvæði laganna
og framkvæmd þeirra.

Reglugerðir, sem settar hafa verið samkvæmt áður gildandi bifreiðalögum og
umferðarlögum, skulu gilda þar til nýjar reglugerðir hafa verið settar, að því leyti,
sem samrýmist lögum þessum.

89. gr.
Lög þessi öðlast gildi sex mánuðum eftir að þau hafa hlotið staðfestingu for-

seta íslands. Ákvæði 1. og 2. mgr. 70. gr. koma þó ekki til framkvæmda fyrr en
1. mai 1958.

90. gr.
Frá því er lög þessi koma til framkvæmda, falla eftirtalin lagaákvæði úr gildi:
Umferðarlög, nr. 24, frá 16. júní 1941.
Bifreiðalög, nr. 23, frá 16. júni 1941 og breytingar á þeim lögum, nr. 49, 1948,

nr. 6, 1951, nr. 23, 1951, nr. 7, 1952, nr. 13, 1955 og nr. 37, 1956.
Loks eru öll önnur eldri lagafyrirmæli, er brjóta í bága við lög þessi, Úr

gildi felld.
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