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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 om motorfordon i 

landskapet Åland. 

Landstinget beslöt under senaste vintersession antaga en land

skapslag om motrofordon i landskapet Åland, vilken var avsedd att 

träda i kraft den 1 inkommande oktober. Sedermera har Re~ublikens 

President vid föredragning den 28 juni beslutat, att Landstingets 

beslut skall förfalla. Beslutet grundar sig på Högsta domstolens i 

ärendet avgivna utlåtande, vilket är av följande lydelse: 

"Ti l l Republikens President. 

I skrivelse den 21 sistlidne maj har justitiemi nisteriet meddelat, 

att Republikens President vid föredragning i statsrådet samma dag be

slutat infordra Högsta domsto l ens ut l åtande i anledning av Ålands 

landstings den 28 mars 1958 fattade bes l ut om antagande av landskaps

lag om motorfordon i landskapet Åland, varhos ministeriet bilagt 

skrivelsen landstingets beslut med därtill hörande handlingar och 

Ålandsde l egationens yttrande i ärendet. 

Med anledning härav har Högsta domstolen i det syfte 14 § 2 mom. 

självstyrelselagen för Åland den 28 december 1951 stadgar ägnat i

frågavarande landstingsbeslut granskning och får i avseende å utlå

tande vördsamt anföra följande: 

Enligt 13 § 1 mom. 1 7 punkten självstyre l selagen för Åland till

kommer landstinget med vissa undantag, om vilka nu icke är fråga, 

lagstiftningsbehörighet angående reglering av trafiken samt beträf

fande motorfordon. Förevarande l andstingsbeslut innehåller dock jäm

v·ä1 stadganden rörande utsökningsväsendet, åligganden för statens 

myndigheter och genom internationella fördrag reglerad trafik, i 

vilka ämnen lagstiftningen är uteslutande förbehållen rikets lag

stiftande organ, ävensom sådana straffbestämmelser, vilka icke en

ligt 13 § 1 mom. 11 punkten självstyrelselagen underlyda landstingets 

lagstiftningsbehörighet. Dessa stadganden överensstämma emellertid 

i sak med i riket gällande motsvarande stadganden i motorf ordonsför

ordningen den 4 oktober 1957 och hava sålunda jämlikt 14 § 4 mom. 

självstyrelselagen kunnat upptagas i landstingsbeslutet. 

Jämlikt 87 § 2 mom. l a ndstingsbeslutet finge landskapsstyrelsens 

beslut angående tillstånd att idka beställningstrafik eller att 

håll a körskola icke överklagas, medan åter enligt 87 § 2 mom. före

nämnda motorfordonsförordning, sådan denna paragraf lydde vid tiden 

för antagandet av ifrågavarande landskapslag och lyder i förordningen 

den 18 april 1958, länsstyrelsens beslut i enahanda ärenden få över-
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och allmänna ar be-klagas hos ministeriet för kommunikationsväsendet 

tena. I 40 § självstyrelselagen för Åland stadgas dock 9 att besvär 

över landskapsstyrelsens beslut må anföras såsom stadgat är om an

förande av besvär i motsvarande fall över länsstyrelsens beslut \ 

Landstinget har sålunda genom att i sitt beslut intaga anförda mo t 

självstyrelselagen stridande stadgande: överskridit sin lagstiftnings

behörighet. I anseende härtill får Högsta domst.olen hemställa, att 

ifrågavarande landstingsbeslut finge förfalla. 

De justitieministeriets skrivelse bilagda handlingarna återstäl

las härjämte. Helsingfors den 16 juni 1958. 

HÖGSTA DOMSTOLEN: 

(Underskrifter)". 

Då det är av vikt att best/ämmelserna om motorfordon i landskapet 

snarast möjligt bringas i överensstämmelse med de bestämmelser, som 

gälla i riket och i Sverige, har landskapsstyrelsen i brådskande ord

ning uppgjort ett förslag till ändrad lydelse av det stadgande, § 87 

mom. 2, som icke i den av Landstinget antagna formen vunnit Högsta 

domstolens förord. Landskapsstyrelsen emotser, att Landstinget ville 

ånyo antaga landskapslagen om motorfordon i landskapet Åland med fö

reslagen ändrad lydelse för §§ 87 mom. 2 och 89. 

Med stöd av det ovan anförda f år landskapsstyrelsen vördsamt före

slå, 

att Landstinget måtte antaga en landskapslag 

om motorfordon i landskapet Åland av samma ly

delse som Landstingets beslut av den 28 mars 

1958; dock med följande ändrade lyd~lse för 

§ 87 mom. 2 och§ 89: 

87 § 2 mom. 

Över landskapsstyrelsens beslut, då det gäller tillstånd att idka 

beställningstrafik eller hålla körskola, må besvär anföras, såsom är 

stadgat om anförande av besvär i motsvarande fall i riket över läns

styrelses beslut. Annat beslut av landskapsstyrelsen liksom av läns

styrelsen enligt denna landskapslag fattat beslut må överklagas inom 

trettio dagar hos Högsta förvaltningsdomstolen. 

89 §. 
Denna landskapslag träder i kraft den 1 januari 1959. Genom den

samma --- (likasom Landstingets beslut 28.3.1958) ---. 

Mariehamn, den 2 juli/ 31958 :! 
På landskaps~~Fel~- &n vägnaL· 

~o -~k. Lantråd Rug.~k J~ ansson. --.../ 
' r 1 . "'' Landskapssekreterare Ro 
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