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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 Å.lands landst i ng med
m 33/1966.
förslag till landskapslag angående ändring av
landskapslagen om vägtrafik i landskapet Å.land .
Då förare av motorfordon gjort sig skyldig till grov ovarsamhet i
trafik eller framförande av motorfordon under påverkan av alkohol
(s.k. rattfylleri), skall domstolen förklara körtillståndet förverkat
och föreskriva den tid, inom vars förlopp nytt körtillstånd icke må
beviljas~ Efter utgången av denna tid föreligger inga hinder för den
· ~ömd e att erhålla nytt kör~o~t~
Ifall person, som saknar körkort, dömts till straff för nämnda brott,
kan domstolen icke på motsvarande sätt utsätta någon tid före vars utgång körkort icke må beviljas honom. I stället skall den dömde söka
dispens hos landskapsstyrelsen för erhållande av körkort i enlighet
med vad som stadgas i 31 § 10 mom. (jfr. 2 mom. c punkten) landskapslagen om motorfordon, vilket sålunda innebär att det ankommer på landskapsstyrelsen att fastställa längden av ifrågavarande tid.
I riket har man ansett det vara ändamålsenligåre och riktigare, att
domstolen även i sistnämrtda fall skall kunna föreskriva den termin,
före vars utgång den dömde icke finge beviljas körkort och på detta
sätt ändrat rikets vägtrafiklag (FFS 271/66). Enär ifrågavarande termin egentligen är en påföljd av brottet, synes det vara mest ändamålsenligt ; att domstolen jämsides med straffutmätningen även fastställer
denna . Domstolen har nämligen vid målets handläggning erhållit kännedom om alla på saken verkande omständigheter, vilket är en förutsättning för en riktig bedömning av ärenden av ifrågavarande art.
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen förelägga landstinget till antagande nedanstående
L a n d s k a p s 1 a g
angående ändring av landskapslagen om vägtrafik i landskapet Åland •
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. I enli ghe t med .Å.lands landstings beslut ändras 31 § landskapslagen
d~n 10 april1958 om vägtrafik i landskapet Åland (8/58), såsom följer :
31 § •.
1 . Har förare av mot~rfordon gjort sig skyldig till i 27 § 2 mom .•
eller 29 § 1 eller 3 mom . nämnt brott, skall domstolen förklara körtill st åndet förverka t och föreskriva den tid, inom vars förlopp nytt
körtill s t ånd icke må beviljas. Har den dömde icke giltigt körtillstånd ,
skall domstolen föreskriva den tidpunkt , för e vilken den dömde icke må
bevilj.as körtillstånd . Domstolens utslag går till denna del i verkstäl-
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-2lighet,, ändå att det överklagas. På polismynd i ghet ankommer att t emporärt återkalla körtillstånd till dess domstolens utslag givits .
2. Därom~ när körtillstånd annars skall återkallas, stadgas ~är
skil t.
3. Då person, som innehar körtillstånd ; dömts till straff föt överträdelse av denna landskapslag eller med stöd av densamma utfärdade
bestämmelser , skal1 domstolen meddela om utslaget till den myndighet~
som utfärdat körtillståndet.
· 4. 1Då person , som icke har körtillstånd, dömts till straff för i
1 mom. nämnt brott och samtidigt den tidpunkt utsatts~ före vilken honom icke må beviljas körtillstånd, skall domstolen meddela om utslaget
till polismyndigheten på den ort, där den dömde är skriven.
Mariehamn den 23 september 1966.
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