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Å 1 and s 1 and ska p s styre 1 - : ~ 
m 35/1365. s e s framställning till Ålands landsting med 11 

förslag till landskapslag angående ändring av 

landskapslagen om föranstaltande av offentliga I 

nöjen på helgdagar i landskapet Åland. 

Enligt gällande landskapslag den 29 mars 1950 . om föranstaltande av 

offentliga nöjen pä helgdagar i landskapet Åland (16/50) räknas jämväl 

utställningar, uppvisningar och tävlingar som sådana nöjestillställnin

gar1 vilka icke får föranstaltas på de i lagen avsedda helgdagarna. 

Till dessa helgdagar räknas också de av regeringen årligen påbjudna fyra 

tacksägelse- 1 bot- och böndagarna, men landskapsstyrelsen är berättigad 

att på ansökan bevilja tillstånd för nöjen på dessa dagar. 

Under sommaren anordnas idrottstävlingar så gott som varje söndag 

och det har därför ofta inträffat, att idrottsföreningar önskat anordna 

sådana även på böndag. Landskapsstyrelsen har ansett det skäligt att bi

falla sådana ans ökningar, då för dem framförts vägand.e skäl. Likaså har 

tillstånd i ett flertal fall beviljats ' för anordnande av tävlingar på 

söndag före klockan 13 då det gällt sådana tävlingar, som måste genom

föras i en fortsättning under så lång tid, att de icke efter klockan 13 

kan slutföras före mörkrets inbrott. Däremot har tillstånd icke givits 

för danstillställningar eller för nöjestillställningar av liknande art. 

Landskapsstyrelsen anser det vara skäl att i v iss mån göra bestämmel

serna om nöjen på dessa dagar mindre stränga. Sålunda synes idrottstäv

lingar och andra tillställningar av mer eller mindre kulturell art icke 

uppfattas som störande under böndag. Då den ekonomiska behållningen av 

tävlingarna ofta är obetydlig, är det betungande för organisationerna 

att ytterligare belastas med stämpelskatt för specialtillståndet. En 

lättnad i detta avseende borde i varje fall gälla idrottstävlingar men 

kunde också utsträckas till konstutställningar och därmed jämförliga ut

ställningar och till tillställningar, som avse att förmedla upplysning 

om hjälpverksamhet och annan allmännyttig verksamhet. 

Beträffande lagstiftningsbehörigheten på detta område synes en viss 

meningsskiljaktighet hava rått då den gällande lagen antogs. Lagstiftnin

gen om allmänna nöjen anses underordnad 'allmän ordning och säkerhet' 

eller m.a.o. 13 § 1 mom. 12 punkten s jälvstyrelselagen och alltså höran

de till landskapets lagstiftningsbehörighet. Men Ålandsdelegationen an

såg i sitt utlåtande av den 19 januari 1950 (~D VII s. 337), att den 

aktuella lagstiftningen berör den evangelisk-lutherska kyrkans organisa

tion och förvaltning på ett sådant sätt, att Landstinget i detta avseende 

icke kan ha lagstiftningsbehörighet. Högsta domstolen ansåg dock, att 
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den då aktuella landskapslagen icke berörde sagda kyrkas organisation 

och förvaltning (a.a.,s. 338) och att hinder icke förelåg för landskaps

lagens ikraftträdande, v ilket också blev Republikens Presidents beslut. 

Landskapsstyrelsen anser visserligen Landstinget vara okyldigt iakttaga -
,g:enomhlandskan.sJa.Q:stiftnin,gentgöras betvdelse.lösaå men dåtdett a .ie:lt'e r .•. -: saaan ansyn ~i~I rre ror ~arrae ras~stal1da oondag rna, a~ de 1c~a~ 

avsikten med förslaget utan blott att undvika beviljande avlspecialtill-"', 

ständ, synes det landskapsstyrelsen möjligt att verkställa denne. ändring ! I 
Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt · I 

1 

fnrelägga Landstinget till antagande nedanstående 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående ändring av landskapslagen om föranstaltande av offentliga nöjen 

på helgdagar i landskapet Åland. 

,I I 

I enlighet med Ålands landstings be slut ändras 1 § land skapslagen 1 

I 

den 29 mars 1950 om föranstaltande av offentliga nöjen på helgdagar i 

l andskapet Åland (16/50) såsom följer: 

1 §. 
Föranstaltande av offentliga nöjen, utställningar , uppvisningar, täv

lingar och därmed jämförliga offentliga tillställningar är förbjudet 

räknat från klockan aderton dagen före de av regeringen påbjudna tack

sägelse-, bot- och böndagarna samt före långfredagen, första påskdagen 

och första juldagen under tjugufyra timmars tid ävensom på övriga kyrk

liga helgdagar och söndagar före klockan tretton. 

Tävlingar samt utställningar och uppvisningar av uteslutande kultu

rell eller allmännyttig art må dock föranstaltas på böndag efter klockan 

tretton . 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1966. 

Mariehamn, den 

På 


