
Nd. 440. Frumvarp til umferðarlaga. [117. mál]
(Eftir 3. umr. í Ed.)

Samhljóða þskj. 422 með þessum breytingum:

24. gr. hljóðar svo:
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,

svefni eys is, 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 í slíku ástandi ekið leigubifreið til mannflutninga.

Enginn má neyta æsandi eða deyfandi lyfja við akstur vélknúins ökutækis.
Tóbaksreykingar eru bannaðar við akstur leigubifreiða til mann flutninga.
Eigi má fela manni, sem er í því ástandi, sem um ræðir í 2. mgr., stjórn

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

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

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

í tæka tíð og draga úr hraða, ef nauðsyn krefur. Ef hindrun er á vegi, skal ökumaður,
sem ekur á þeim vegarhelmingi. 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 því 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 úr 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 úr ökutæki, en gæta skal þá sérstakrar varúðar.

Aka má fram hjá vegagerðartæki með þeim hætti, sem hagkvæmastur er, miðað
við aðstæður, enda sé gætt sérstakrar varúðar.

73. gr. hljóðar svo:
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.



80. gr. hljóðar svo:
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. Seldir samkvæmt

lögum þessum renna í ríkissjóð.
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 ökuleyfi 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 5. 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
í 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.


