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Framställningen innehåller ett förslag till ändring av straffbestämmelserna i 

landskapslagen om rätt att utöva näring. Genom ändringarna utökas det område som är 

kriminaliserat. 

Trots den utökade kriminaliseringen medfOr ändringen inte att några nya skyldigheter 

påförs enskilda. Detta beror på att avsikten med ändringarna endast är att uppnå bättre 

samstämmighet mellan de skyldigheter som åläggs i lagen och beskrivningar av de 

handlingar som kan leda till att straff utdöms. 





Motivering I 

ALLMÄN MOTIVERING 

I. Den gällande lagstiftningen 

1.1. Den nya närings/agen - allmänt 

I anslutning till ikraftträdandet av den nya självstyrelselagen och europaintegrationen 

genomfOrdes i landskapet en större öv~rsyn av näringslagstiftningen. Översynen resulterade 

i en ny Jag som innehåller de .~lJn.Wpna förutsättningarna för att få bedriva näring i 

landskapet. Den nya lagen, landskapslagen om rätt att utöva näring ( 47196), trädde i kraft 

den 1 juli 1996. Vid samma tidpunkt trädd~ även olika förenklingar i kraft i de krav som 

uppställts för att utöva vissa reglementerade näringar och några tidigare reglementerade 

näringar avreglementerades helt. 

En av de grundläggande principerna i den nya näringslagen är att endast lokalbefolk

ningen har en allmän rätt att bedriva näring i landskapet. Om någon annan önskar bedriva 

annan näring än s.k. näring till självförsörjning eller jordbruk eller fiske förutsätts det att 

denna per~on ansöker om och beviljas näringsrätt. Också bolag och andra juridiska personer 

måste ansöka om rätt att få bedriva näring. För näring som bedrivs ombord på åländska 

fartyg i internationell trafik gäller likväl inte kravet på näringsrätt. Näringsidkaren skall 

dock enligt lagen vara myndig och inte försatt i konkurs. När näring utövas på ett sådant 

fartyg förutsätts det dessutom i lagen att en särskild anmälan görs. 

För att få bedriva -yissa slag av näringar krävs det:förutom näringsrätt även ett särskilt 

tillstånd (t.ex. resebyrårörelse) eller anmälan (tex. fastighetsmäklare). De näringar som är 

tillståndspliktiga har gjorts tiUståndspliktiga genom särskilda lagar, som också innehåller 

olika slag av detaljerade bestämmelser om hur dessa näringar skall bedrivas. De 

anmälningspliktiga näringarna regleras i förordningar och näringslagen innehåller en 

fullmakt för landskapsstyrelsen att göra en viss näring anmälningspliktig genom 

förordning. 

Förutom de bestämmelser som hör samman med frågan om vem som har rätt att utöva 

näring innehåller näringslagen också bestämmelser om att varor i erforderlig utsträckning 

skall vara försedda med bruksanvisningar. I de fall där det behövs bruksanvisningar skall 

dessa vara skrivna på svenska eller framställda i bild. 

Rätten att reglera förutsättningarna för att bedriva olika slag av näringar tillkommer 

inte landskapet helt utan undantag. Därför finns det utöver de näringar som gjorts tillstånds

eller anmälningspliktiga genom landskapslagstiftning även näringar som reglementerats 

genom rikslagstiftning. En annan konsekvens av den delade behörigheten är att skyldighe

ten att i erforderlig utsträckning fOrse varor med bruksanvisningar inte gäller näringar som 

faller utanför landskapets behörighetssfär. 



2 Andring av straffbestämmelserna i närings/agen 

1. 2. Påföljdsbestämmelserna 

Påföljden vid brott mot olika bestämmelser i näringslagen är böter eller fängelse i 

högst sex månader. Straftbestämrnelsema är utformade så att däri uppräknas de olika 

beteenden som kan bli föremål för straff. De olika gärningarna är klart avgränsade och 

uppräkningen är uttömmande. 

Straftbestämmelsema i näringslagen har visat sig vara bristfälliga. De innehåller 

nämligen en direkt felaktighet och är i ett annat avseende oklara. 

Lagtingsbeslutet om att anta näringslagen föregicks av ett i samma ärende tidigare 

fattat beslut som Republikens president tidigare hade fOrordnat att förfalla. Omarbetningen 

av det fOrfallna lagtingsbeslutet medförde bl.a. att en ny 6 § tillkom och att numreringen 

på de senare paragraferna ändrades. Omparagraferingen beaktades dock inte i en av 

gärningsbeskrivningarna i den paragraf som innehåller straffbestämmelserna. Sålunda 

innehåller straffbestämmelserna en felaktig hänvisning som är av en sådan natur att straff 

inte kan utdömas för en typ av handlingar som avsikten varit att kriminalisera. Detta är en 

otillfredsställande situation. 

Bland de olika slag av handlingar som uppräknas i straffbestämmelserna och är 

kriminaliserade nämns förutom annat att utöva näring utan att ha gjort näringsanmälan. 

Med näringsanmälan avses uppenbart anmälan som skall göras av den som har för avsikt 

att inleda sådan näringsutövning som gjorts anmälningspliktig med stöd av lagens 9 §.Om 

också det slag av anmälan som nämns i 1 § 4 mom., dvs. sådan anmälan som skall göras 

innan näring inleds ombord på ett åländskt fartyg i internationell trafik, innefattas i 

begreppet näringsanmälan kan däremot ifrågasättas. Oklarheten gäller även frågan om straff 

kan utdömas för brott mot bestämmelserna i 1 § 3 mom., enligt vilka näring ombord på 

åländska fartyg i internationell trafik f'ar bedrivas endast av den som är myndig och inte 

försatt i konkurs. Dessa oklara frågor torde inte ha varit föremål för prövning i domstol. 

2. Landskapsstyrelsens överväganden och förslag 

Ett allmänt mål för lagstiftningen är att den bör vara fOrutsebar och detta är av särskild 

vikt i fråga om påföljdsbestämmelser. Straffbestämmelser skall också uppfylla den s.k. 

legalitetsprincipen sådan den uttrycks i 6a § RF. 

Den metod som valts vid utformningen av straffbestämmelserna i näringslagen gör 

straffbestämmelserna förutsebara. Metoden är därigenom positiv med tanke på rättssäkerhe

ten. Samtidigt medför den dock risk för att klandervärda beteenden kan komma att falla 

emellan. Denna risk minskar om man använder sig av mer generella gärningsbeskrivningar, 

vilket tidigare var vanligt. 

Landskapsstyrelsen bedömer att den grundläggande principen för hur straffbestämmel

serna i näringslagen är utformade bör vara oförändrad. De behov av ändringar som visat sig 



Motivering 3 

finnas skall därför åtgärdas inom ramarna för den nuvarande strukturen på paragrafen. 

Förutom en rättelse av den felaktiga hänvisningen föreslår landskapsstyrelsen att en 

ändring görs av straffbestämmelserna till den del de avser brott mot skyldigheten att göra 

det slag av anmälningar som lagen förutsätter. I stället för.att använda uttrycket näringsan

mälan föreslår landskapsstyrels~n att de olika formerna .av a.Ilmälningar specificeras med 
. . . 

hjälp av hänvisningar till de olika lagrum som berörs, l § 4 mom. respektive 9 §. 

Uppräkningen av de olika handlingar som kan bli föremål för straff föreslås samtidigt 

kompletterad med brott mot bestämmelserna i 1 § 3 mom. I paragrafen föreslås också 

språkliga justeringar. 

3. Konsekvenser 

Lagförslaget har inte några admjnistrativa eller ekonomiska konsekvenser. Förslaget 

har inte heller några konsekvenser för jämställdheten eller miljön. 

4. Ikraftträdande 

Enligt lagförslaget skall det ankomma på landskapsstyrelsen att besluta om när lagen 

skall träda i kraft. Med tanke på rättssäkerheten och ärendets natur bör lagen utfärdas i god 

tid före den dag när den träder i kraft. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag: 



4 Lagtext 

LANDSKAP SLAG 
om ändring av 13 § landskapslagen om rätt att utöva näring 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 13 § landskapslagen den 6 juni 1996 om rätt 

att utöva näring (47/96) som följer: 

13 § 

Straffbestämmelser 

Den som utövar näring utan att ha näringsrätt eller tillstånd, utövar näring utan att ha 

gjort anmälan som avses i 1 § 4 mom. eller 9 §, utövar näring i strid med särskilda 

bestämmelser för utövande av viss näring eller utövar näring ombord på fartyg som avses 

i 1 § 2 mom. utan att uppfylla de krav som uppställts i 1 § 3 mom. samt den som inte 

fullgör sin skyldighet enligt 12 § skall för brott mot bestämmelserna om rätt att utöva 

näring dömas till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 17 december 1998 

Lantråd Roger Jansson 

Föredragande ledamot Roger Nordlund 



Bilaga 5 

LANDSKAP SLAG 
om ändring av 13 § landskapslagen om rätt att utöva näring 

I enlighet med lagtingets beslut ändras 13 § landskapslagen den 6 juni 1996 om rätt 

att utöva näring ( 4 7 /96) som följer: 

Gällande lydelse 

13 § 

Straffbestämmelser 

Den som utövar näring utan att ha 

näringsrätt eller tillstånd, utan att ha gjort 

näringsanmälan eller i strid med särskilda 

bestämmelser för utövande av viss näring 

eller som inte fullgör sin skyldighet enligt 

11 § skall för brott mot bestämmelserna 

om rätt att utöva näring dömas till böter 

eller fängelse i högst sex månader. 

Föreslagen lydelse 

13 § 

Straffbestämmelser 

Den som utövar näring utan att ha 

näringsrätt eller tillstånd, utövar näring 

utan att ha gjort anmälan som avses i 

1 § 4 mom. eller 9 §,utövar näring i 

strid med särskilda bestämmelser för 

utövande av viss näring eller utövar 

näring ombord på fartyg som avses i 

1 § 2 mom. utan att uppfylla de krav 

som uppställts i 1 § 3 mom. samt den 

som inte fullgör sin skyldighet enligt 12 

§ skall för brott mot bestämmelserna om 

rätt att utöva näring dömas till böter 

eller fängelse i högst sex månader. 

Denna lag träder i kraft den 




