
Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 

angående ändring av landskapslagen om väg-

trafik i landskapet Åland. 

Genom lagen den 27 februari 1970 om upphävande av vissa stadganden 

i 44 kap. strafflagen ( FFS 15C'/170 upphäves från och med den 1 ins tundan

de juli bland andra 16 § i detta kapitel? vilket stadgande utom annat 

innehåller bestämmelser om straff för den som på allmän väg gör sig skyl

dig till framförande av häst? cykel? kälke eller annat fortskaffnings
medel i drucket tillstånd eller under på.verkan av alkohol eller annat 
berusningsmedel och därigenom äventyrar den allmänna trafiksäkerheten. 
Till lagen om vägtrafik fogas samtidigt en ny 8b § (FFS 149/70) innehål

lande motsvarande straffbestämmelser. 
Jämlikt 11 § 2 mom. 13) punkten självstyrelselagen för Åland har 

till rikets lagstiftningsbehörighet hänförts den allmänna strafflagen 
och övriga straffbestämmelser? för såvitt desamma icke enligt 13 § 1 mom. 

11) punkten hänförts till landskapets 1agstiftningsbehörighet. Enligt 

13 § 1 mom. 11) punkten självstyrelselagen äger landstinget rätt att lag

stifta om bötesstraff och utsättande av vite och annat äventyr inom rätts

områden hänförda till landskapets lagstiftningsbehörighet. Då sålunda 

upphävandet av 16 § i 44 l{c.p. strafflagen kunde innebära, att framföran

det av andra fortskaffningsmedel än motorfordon under påverkan av e,lko

hol eller annat berusningsmedel från och med sagda dag icke längre vore 

en straffbar handling i landskapet 9 föreslår landskapsstyrelsen att till 
landskapslagen om vägtrafik i landskapet .Åland skulle fogas en ny 29b §, 

Vilken på motsvarande sätt som ovan nämnda 8b § i rikets vägtrafiklag 

skulle föreskriva straff för den som gör sig skyldig till sådant framfö
rande. Den nya 29b § föranleder även en formell ändring av 30 §. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
förelägga landstinget till antagande 
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angående ändring av landskapslagen om vägtrafik i landskapet .Åland. 

I enlighet med Ålands landstings beslut ändras 30 § landskapslagen 

den 10 april 1958 om vägtrafik i landskapet .Åland ( 8/58) sådant lagrum

landskapslagen den 15 april 1966 (5/66), samt fogas till 
ny 29b § såsom följer~ 

29b §. 
Den som inom i 2 § avsett område franför annat fortskaffningsmedel 
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än motorfordon eller motordriven anordning drucken eller påverkad av 
alkohol eller annat berusningsmedel och sålunda äventyrar den allmänna 
trafiksäkerheten 1 dömes till böter eller till fängelse i högst ett år. 

30 §. 
Den som på annat sätt än i 27 - 29b §§ är stadgat bryter mo t denna 

1ag eller med stöd därav givna stadganden eller bestämmelser straffes 
med böter eller med fängelse i högst tre månader . 

Mariehmnn 1 den 7 . 1970 . 

Lagberednings sekreterare 


