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Å 1 a n d s

1 a n d s k a p s n ä mn d s

framställning till Ålands landsting med förslag

N.o 32/1950.

till landskapslag angående ändring av landskaps- ·
lagen om trafik med motorfordon i landskapet Aa

land, utfärdad den 5 april 1949. ·
n- ,

Genom rikslagen den 7 juli 1950 angående ändring av 12 § i lagen om trafik med mo t orfordon (364/50) har straffet för den, som
fram:för motorfordon i drucket eller av alkohol eller annat berus-

ningsmed~l påverkat tillstånd, avsevärt höjts.

Likaså har straf f -

skalan ändrats för ägare eller innehavare av motorfordon, som
överlåter fordonet att användas åt person, som är uppenbart drucr

ken eller, s åvitt det för äg a ren eller innehavaren är känt, p åverkad av alkohol eller,annat berusningsmedel.
nde
Straffbestämmelserna i lands kapslagen om tra~ik med motorfordon
er
(13/49) å terfinnes i 57

§. De voro före ovanberörda rikslagsänds i

ring helt i överensstämmelse med straffbestämmelserna i rikets mo-

1

I

n

torfordonslag , enär sagda bestämmelser s å sum hörande till straff-

fvrätten äro av··rikslagstiftningsna tur och därfor i landskapsla gstiftningen av behörighetshänsyn måste v.ara helt överensstämmande
med motsvarande bestämmelser i riks!agstiftningen.

.'

Landskaps-

299
nämnden anser det därför vara av no··d en pakallat, att bestärnmei
0

2. Var, som bryter mot bestämmelserna om motorfordons maximi-

na i 57 § 5 p. av landskapslagen om trafik med motorfordon bri

hastighet eller om försiktig korning, st.raffes med böter .

gas i

därvid ådagalagt grov vårdslöshet eller visat

sådan 1"örenämnd överensstärrnnelse och har uprg.j ort förs lag

up ~·, enbar

Ha.r haj

likgiltig-.
·

till landskapslagens ändring i sådant avseende.
Hänvisande till förestående får landslrapsn·a·mnden
,._
vördsammast
förelägga Landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s l a g

angående ändring av landskapslagen om trafik med motorfordon i
landskapet Åland, utfärdad den 5 april 1949 .
I enlighet med Ålands landsti'ngs b es 1 u t s t adgas, att 57 § i
landskapslagen den 5 april lg49 om trafik me d motorfordun i l and·
skapet i·land ( 13/49) skall erhålla f o··1 jande ändrade l:yd;else .
57

§.

1. Var, som utan vederbörligt till s t an
,. d u t övar yrkesmässig tr
fik med moto1"'fordon e 11 er yr k.esmässigt meddelar undervisning i
körning med sådant fordon, straffes med högst tvåhundra dagsböte
Samma straff ådömes ägare av mo t or f or d cin, vilken uppsåtligen
ler av oaktsamhet till förare antager person, som ej innehar ve
derbörligt körtillstånd, eller eljest tillåter dylik person fre.
föra motorfordon.

het för andras trygghet., vare straffet fängelse 1 högst ett år·.
3 . Motorfordons förare, som i de uti 30 .§ mom. 4, p . a) nämnd
fall underlåter att stanna fordonet, straffes med böter eller
gelse ej utöver tre månader.
Lag samma vare, där förare ej stannar fordonet i fall, som i
30 § 4 mum . p . b ) sägs, eller vägrar att avgiva där nämnda upp lysningar eller i övrigt icke iaktta.ger vad i

sagda moment stad -

gats.
4 . Var, , som i syfte att hindra fordonets igenkännande, förser
motorfordon, som icke är registrerat eller vars användning icke
på annan grund tillåtits med igenltänningsmärke, som är förvillan
likt av vederbörande myndighet tilldelat igenkänningsmärke, elle
å. motorfordon, som med vederbörande myndighets tillstånd brukas

trafiK, anbringar sådant märke i stället för det av myndigheten
tilldelade igenkänningsmärke.t eller ock ändrar, täcker eller avlägsnar av

vederbör~nde

myndighet tilldelat igenkänningsmärke,

straffes med böter eller med fängelse ej utöver sex månader.

1

Brukar han fordohet, vare straffet böter ellex fängelse i
högst ett år .

Samma straff ådömes jämväl den, som brukar mo~ or-

fordon, vars igenkänningsmärke han vet vara ändrat, täckt elle r
avlägsnat, på sätt härom sägs.

i högst sju år och för vållande av svår kropps skada till tukthus i högst sex år .
6. Var, som eljest bryter mot denna landskapslag eller med
stöd därav meddelade föreskrifter, straffes, där ej annorstädes

5,. Var, som vid framförande av motorfordon är. drucken eller på.

strängare straff för förseelsen är utsatt, med högst femtio dags- ·

verkad av alkohol. eller annat berusningsmedel, domes till fäng else

böter.

eller till tukthus i högs~ tre år eller, då brot~et icke föror sa-

låtit att medföra i 31 § 1 mom. nämnda handlingar och senast på

kat fa.ra för den allmänna trafiksäkerheten och omständigheterna

den tredje s öckendagen därefter uppvisar dem för vederbörande po-

äve_ eljest äro synnerligen mildrande, till böter.

lismyndighet, fri från straff, där omständigheterna giva vid han-

Uverlåter ägare eller innehavare av motorfordon eller den , i
vars bruk fordonet är, fordonet att brukas av person, som är uppen•

Dock vare den, som vid framförande av motorfordon under-

den, att förseelsen föranletts av tillfälligt förbiseende.
Mariehamn den 9 november 1950.
På landskapsnämndens vägnar.

bart drucken eller, såvitt honom är bekant, påverkad av alkohol el·
ler annat berusningsmedel, straffes överlåtaren med fängelse el -

Lantråd

'\)~~.
Viktor Strandfält.

ler böter .
Har någon vid framförande av motorfordon i drucket eller av alkohol eller annat berusningsmedel påverkat tillstånd genom vård s-

Landskapssekreterare
Ch. Stormbom.

löshet eller oaktsamhet vållat, att annan person dött eller til lfogats svår kroppsskada, skall dessutom tillämpas,

w~ i

21 kap , 10

§ strafflagen är stadgat, dock så, att straffet, där omständighe-

terna äro försvårande, kan höjas för dödsförvållande till tukthus

Il

