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FÖRSLAG 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om skydd för kulturhistoriskt 

värdefulla föremål kompletteras med en bestämmelse som anger att tillstånd inte behövs 

för utförsel av kulturföremål om en domstol beslutat att föremålet skall återlämnas till 
( den EES-stat som föremålet olagligt har förts bort från. 

Lagförslaget är en anpassning av landskapslagstiftningen till ESS-avtalet. 

Lagförslaget skall träda i kraft så fort som möjligt. 



Motivering 1 

MOTIVERING 

1. Nuläget 

1.1. Gällande lagstiftning 

I landskapslagen om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål (58/86) finns 

bestämmelser vars syfte är att genom begränsning av utförseln av kulturföremål skydda 

det åländska kulturarvet. 

1.2. EES-avtalets tillaggspaket 

I BES-avtalets tilläggspaket ingår ett direktiv om återlämnande av kulturföremål 

som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (93/7 /EEG). Direktivet 

innebär att en möjlighet införs för en stat att i en annan stat begära återlämnande av 

kulturföremål som olagligt förts ut. Med kulturföremål avses föremål som klassificerats 

som nationella skatter enligt nationell lagstiftning eller på annat sätt. Vidare skall 

föremålet tillhöra någon av de föremålsklasser som framgår av en bilaga till direktivet 

eller vara en integrerad del av offentliga samlingar eller en kyrklig institutions in

ventarier. Om ett sådant föremål efter den 31 december 1992 förts ut i strid med 

nationella regler till skydd för kulturarvet eller i strid med en BO-förordning om export 

av kulturföremål och inte återförts efter blott en tillfällig förflyttning skall talan kunna 

väckas vid domstol i den stat föremålet befinner sig om återlämnande av föremålet. 

Bestämmelser om preskription av rätten att väcka talan ingår även i direktivet. 

Den domstol som beslutar om återlämnande av kulturföremål skall tillerkänna 

innehavaren av föremålet skälig ersättning. Den stat som krävt föremålet skall betala 

ersättningen samt bära kostnader som uppstått med anledning av återlämnandet. 

Finland har förbundit sig att följa direktivet den 1 januari 1995. 

2. Utvärdering av nuläget och behovet av åtgärder 

Direktivet aktualiserar såväl processrättsliga som civilrättsliga frågor. Till den del 

landskapet har behörighet kräver direktivet att intet hinder föreligger i landskapslag för 

utförsel av kulturföremål som behörig domstol beslutat att skall återlämnas till den stat 

från vars territorium föremålet olagligen har förts bort. 

I 3 § landskapslagen om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål krävs 

tillstånd för att få föra ut kulturföremål. Om en behörig domstol beslutar att ett föremål 

som omfattas av landskapslagens bestämmelser skall återbördas till den stat föremålet 

olagligen förts bort från torde kravet att tillstånd därutöver krävs av landskapsstyrelsen 

vara ett förfarande som strider mot det domstolsförfarande som anges i direktivet. 



2 Ändring av landskaps/agen om skydd flJr kulturhistoriskt vllrde/111/a fiiremål 

~------------------------

Landskapslagen bör ändras så att tillstånd för utförsel inte krävs i fråga om kulturföre

mål som enligt domtolsbeslut skall återlämnas till en stat varifrån föremålet olagligt har 

förts ut från. 

Direktivet gäller i fråga om Finland bara kulturföremål som olagligen förts bort 

den 1 januari 1995 eller senare enligt beslut av den Gemensamma BES-kommitten. 

Domstolsförfarandet kan även tillämpas på föremål som förts bort före år 1995. Om 

sådana regler anges i rikslag anser landskapsstyrelsen att det likväl finns skäl att ha 

kvar tillståndsförfarandet i landskapet bland annat därför att tillståndsförfarandet ger 

landskapsstyrelsen rätt att granska, kopiera och fotografera föremålet. 

3. Förslaget 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapslagen om skydd av kulturhistoriskt 

värdefulla föremål kompletteras med en bestämmelse som anger att tillstånd inte behövs 

för utförsel av kulturföremål om behörig domstol beslutat om återlämnande av kultur

föremål som olagligen förts bort från ett BES-territorium den 1 januari 1995 eller 

senare. 

4. Förslagets verkningar 

Förslaget har inte några administrativa eller ekonomiska verkningar av betydelse 

för landskapet. 

Slopandet av tillståndsförfarandet innebär att landskapsstyrelsens rätt att granska, 

kopiera och fotografera kulturföremål som skall föras ut inskränks. 

5. Ikraftträdandet 

Lagförslaget skall träda i kraft så fort som möjligt. Landskapsstyrelsen föreslår att 

ikraftträdelsetidpunkten lämnas öppen för landskapsstyrelsens avgörande. 

Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag. 



Lagtext 3 

LANDSKAPSLAG 
om ändring av landskapslagen om skydd för kulturhistoriskt värdefulla fön~mål 

I enlighet med lagtingets beslut fogas en ny 1 b § till landskap slagen den 25 

november 1986 om skydd för kulturhistoriskt värdefulla föremål (58/86) som följer: 

lb § 

Utan hinder av vad i denna lag sägs krävs inte tillstånd för utförsel av kulturföre

mål om behörig domstol beslutat om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts 

bort den 1 januari 1995 eller senare från ett land som ingår i det Europeiska ekonomis

ka samarbetsområdet. 

Denna lag träder i kraft den 

Mariehamn den 1 december 1994 

Vicelantråd Harriet Lindeman 

Lagberedningssekreterare Tomas Lundberg 


