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Efni: Umsögn um frumvarp til umferðarlaga, mál 553

Athugasemdir varðandi 61. gr. um afturköllun ökuréttinda

1. Varðandi 2. mgr.; Orðalag er nokkuð opið; sbr. ef vafi leiki á o.s.frv. Almennt má segja að 
til bóta sé fyrir lækni viðkomandi að hafa þennan möguleika, þ.e. að geta vísað til 
trúnaðarlæknis Umferðarstofu til mats. Það þarf hins vegar að vera skýrt í reglum í hvaða 
tilvikum og við hvaða aðstæður á að gera trúnaðarlækni viðvart. Oft á tíðum getur orðið 
samkomulag milli læknis og skjólstæðings. Ekki er hægt að setja alla einstaklinga með sömu 
sjúkdómsgreiningu undir sama hatt. Áhrif sjúkdóma og slysa á færni til aksturs geta verið 
tímabundin, þannig að viðkomandi getur ekki ekið bifreið um tíma, en verður fær um það 
aftur eftir t.a.m. endurhæfingu. í Öðrum tilvikum getur orðið um varanlega skerðingu á 
ökufærni að ræða og ekki hætta á að viðkomandi fari að keyra aftur.

2. Varðandi þagnarskyldu má benda á að milli læknis og skjólstæðings ríkir ákveðið 
trúnaðarsamband eins og nefnt er í athugasemdum við lagafrumvarpið um 61.gr. Viss hætta 
er á því að skjólstæðingar veigri sér við að koma upplýsingum á framfæri til síns læknis, 
einkum ef þessi tilkynningarskylda er mjög afdráttarlaus og ekki svigrúm til samkomulags.

3. í athugasemdum kemur fram að við rannsókn trúnaðarlæknis skuli meta þá líkamlegu og 
andlegu þætti sem áhrif hafa á aksturshæfni. Slílct kallar iðulega á vinnu fleiri aðila en 
læknis, t.d. taugasálfræðings, iðjuþjálfa og ökukennara. Kostnaður getur því orðið 
töluverður og skilgreina þarf hver eigi að bera þann kostnað.

4. Undirrituð vill einnig benda á að í athugasemdum við umrætt lagafrumvarp, eru hraðakstur, 
neysla áfengis- og vímuefna, vanrækt bílbeltanotkun og svefn undir stýri tilgreindar sem 
aðalorsakir banaslysa í umferðinni og ennfremur að umferðarslys séu algengust meðal yngri 
ökumanna. Óvíst er hvorí fyrir liggi rannsóknir á því hversu mikil vandamál sjúkdómar og 
fötlun eru í raun og veru í umferðinni og hvort úrræði eins og tilkynningarskylda dragi úr 
þeim vandamálum.
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