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LANDSKAPSS'!'YRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till Landstinget med förslag till landskapslag 

angående ändring av 6 § landskapslagen om 

pölisverksamheten. 

Enligt bestämmelserna i 6 § 1 mom. landskapslagen om polisverksamheten 

(10/71) är polisman som får kännedom om ett brott skyldig att rapportera detta till 

sin förman. Polisman kan dock, enligt bestämmelserna i lagens 6 § 2' mom., avstå 

från att avge rapport om gärningsmannens skuld är klar, om en eventuell 

målsägande inte har några anspråk, om gärningen berott på ursäktlig ouppmärksam

het, tanklöshet eller okunnighet samt om allmänt intresse inte fordrar åtgärder 

från polisens sida. 

Bestämmelsen om rapporteftergift i polislagens 6 § 2 mom. gäller generellt. 

Den kan t.ex. tillämpas på förseelser mot jaktlagen för landskapet Åland (31/85) 

eller mot landskapslagen om kiosk- och därmed jämförlig handel samt automathan

del (11/70). I speciallagstiftningen finns dock i vissa fall särskilda bestämmelser om 

rapporteftergift, t.ex i 80 § 2 mom. vägtrafiklagen för landskapet Åland (27 /83) 

och 3 § 2 mom. landskapslagen om parkeringsbot (15/71). 

Åklagare och domstolar har en befogenhet motsvarande polismans rapport-. 

eftergift. Sådan befogenhet benäms åtalseftergift respektive domseftergift. För

slag till lagändringar avseende främst bestämmelserna om åtals- och domseftergift 

har avlämnats till riksdagen (1989 rd - RP nr 79). Lagändringarna syftar bland 

annat till att utöka åklagarnas möjligheter att meddela åtalseftergift. Framdeles 

skulle åtalseftergift kunna meddelas om brottet objektivt sett kan anses vara ringa. 

Genom den föreslagna ändringen bör åtalseftergift kunna komma ifråga i väsentligt 

högre utsträckning än för närvarande. 

Landskapsstyrelsen föreslår att bestämmelserna om rapporteftergift i polis

lagens 6 § 2 mom. anpassas till de föreslagna bestämmelserna om åtals- och 

domseftergift. 

När fråga är om rapporteftergift enligt 80 § 2 mom. vägtrafiklagen för 

landskapet Aland eller 85 § 2 mom. landskapslagen om fordon kan polisman tilldela 

den som gjort sig skyldig till förseelsen en anmärkning. När nu möjligheterna till 

rapporteftergift utsträcks i polislagen bör där också införas möjlighet att tilldela 

anmärkning på samma sätt som enligt speciallagstiftningen. 



- 2.., 

Med hänvisning till det anförda föreläggs Landstinget till antagande 

Landskapslag 

angående ändring av 6 § landskapslagen om polisverksamheten 

·I enlighet med landstingets beslut ändras 6 § landskapslagen qen 6 april 1971 

··om polisverksamheten (l0/71) som följer: ,,. 

6 § 

Får polisman kännedom om brott skall han rapportera detta till sin förman. 

Polisman får avstå från att rapportera förseelse om förseelsen i sin helhet är 

ringa och om målsägande inte framställer anspråk. Polisman kan i sådant fall 

stället tilldela den skyldige en anmärkning. 

Denha: lagträder i ;kraft den 

·. ·Mariehamn den 9 november 1989 

Vicelantråd May Flodin 

Lagberedningssekreterare Michael Patrickson 


