
Nd. 216. Breytingartillögur [18. mál]
við frv. til umferðarlaga.

Frá Skúla Guðmundssyni.

1. Við 5. gr. Orðin "og reyk" i staflið j falli burt.
2. Við 25. gr.

a. 2. málsgr, orðist svo:
Enginn má aka eða reyna að aka vélknúnu ökutæki, ef hann er undir

áhrifum áfengis.
b. 3. og 4. málsgr. falli burt.
e. Við 5. málsgr. (er verði 3. málsgr.) bætist: og er bannað að fela manni, sem

er í því ástandi, stjórn reiðhjóls eða hestvagns.
d, 6. málsgr. (er verði 4. málsgr.) orðist svo:

Bannað er að fela manni, sem er undir áhrifum áfengis, stjórn vélknúins
ökutækis.

e. 8. rnálsgr, falli burt.
f. A eftir 9. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:

Hverfi ökumaður af vettvangi, eftir að hann hefur átt hlut að umferðar-
slysi, og náist skömmu síðar með áfengisáhrifum, skal talið, að hann hafi
verið undir þeim áhrifum við aksturinn.

3. Við 73. gr. Greinin orðist svo:
Nú hefur viðurkennt vátryggingarfélag, sbr. 70. gr., veitt bætur samkvæmt

framangreindu, og er því þá skylt að endurkrefja þann, sem tjóninu hefur valdið,
um 500 krónur, ef bótaupphæðin er 500-1000 krónur, en um 1000 kr. af hverri
einstakri bótagreiðslu. sem er meiri en þeirri fjárhæð nemur.

Auk þess, sem í 1. mgr. getur, á vátryggingarfélag endurkröfurétt á hendur
hverjum þeim, sem valdið hefur slysi eða tjóni af ásetningi eða stórkostlegu gá-
leysi. Lækka má þá endurkröfu með hliðsjón af sök tjónvalds, efnahag hans,
fjárhæð tjónsins og öðrum atvikum.

Endurkröfurétti vátryggingarfélags fylgir lögveð samkvæmt reglunni i 69.
gr., síðustu málsgrein, þó þannig, að veðband það, sem um ræðir í þeirri grein,
gangi fyrir.

Bannað er að kaupa tryggingu gegn endurkröfu vátryggingarsala.
4. Við 76. gr. A eftir 3. málsl. 1. mgr. komi nýr málsl., þannig:

Þetta á þó ekki við um endurkröfur samkv. 1. mgr. 73. gr.
5. Við 80. gr.

a. Upphaf 3. málsgr. orðist svo:
Brot gegn 1., 2. og 4. mgr. 25. gr.

b. Upphaf 4. málsgr, orðist svo:
ítrekuð brot gegn 3. mgr. 25. gr.

6. Við 81. gr.
a. Fyrstu þrjár málsgr. greinarinnar orðist svo:

Nú hefur stjórnandi vélknúins ökutækis gerzt brotlegur við 1. eða 2. mgr.
25. gr., og skal hann þá sviptur ökuleyfi sinu að fullu eða rétti til að öðlast
það.

Svipta skal mann rétti til að stjórna vélknúnu ökutæki, ef hann hefur
orðið sekur um mjög vítaverðan akstur eða ef telja verður, með hliðsjón af
eðli brotsins eða annars framferðis hans sem ökumanns, varhugavert vegna
öryggis umferðarinnar, að hann hafi ökuleyfi.

Réttindasvipting samkv. 2. mgr. skal vera um ákveðinn tíma, eigi skemur
en eitt ár, eða að fullu og öllu, ef miklar sakir eru eða um ítrekað brot er að
ræða. Ef kærði hefur verið sviptur réttindum um stundarsakir samkv. ákvæð-
um 6. mgr. hér á eftir, skal ákveðið í dómi, hvort sá tími skuli dragast frá
endanlegum sviptingartíma.

b. Síðasti málsl. 4. málsgr. orðist svo:
Slíkt leyfi má þó eigi veita sama manni oftar en einu sinni.


