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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 4/1977-78
med anledning av landskapsstyrelsens
framställning till Landstinget med
förslag till landskapslag om eggvapen.
Med anledning av ovannämnda framställning, varöver Landstinget inbegärt lagutskottets utlåtande, får utskottet, som i äreindet hört
tjänstförrättande länsmannen i Jomala distrikt, Björn Andersson
och ordföranden för Ålands Polisförening r.f., ö verkonstapeln
Hilding Blomqvist, vördsamt anföra följande.
Det föreliggande lagförslaget, som syftar till att förbättra
möjligheterna att upprätthålla allmän ordning och förebygga
brot tslighet, och således jämlikt 13 § 1 mom. 12 punkten självstyrelselagen hör under Landstingets lagstiftningsbehörighet, innehåller även stadganden för vilkas del lagstiftningsbehörigheten
är förbehållen Riksdagen. Till dessa delar har lagförslaget dock
sin motsvarighet i lagen om eggvapen (FFS 108/77), varför lagförslaget icke ur behörighetssynpunkt torde möta hinder.
Lagutskottet har erfarit att förekomsten av farliga eggvapen och
därmed jämförbara redskap under de senaste åren ökat även inom
landskapet Åland. Det kan även påpekas att dylika vapen för det
mesta påträffats hos till landskapet inresande personer •. Lagutskottet ser det därför som synnerligen angeläget att ordningsmakten
inom land skapet får möjlighet att ingripa mot denna form av vapeninnehav.
Lagutskottet vill även understryka det faktum, att 12 § landskapslagen om offentliga nöjestillställningar i dess nuvarande form
innehåller ett förbud mot innehav av, bland annat, eggvapen.
Lagens straffstadgande är lindrigare än det, som nu föreslås
för olaga innehav av eggvapen. För att undvika att motstridiga
lagstadganden ingår i olika lagar borde därför landskapslagen om
offentliga nöjestillställningar med det snaraste ändras så, att
det klart framgick att straffbarheten visavi innehav av eggvapen
bestämmes jämlikt landskapslagen om eggvapen.
Detaljmotivering
~

,

j

Lagutskottet har i 2 mom. kompletterat den uppräkning av

tillhyggen, som skall anses jämförbara med eggvapen, med fjäderbatong och knogjärn. Dessa vapen finns omnämnda i rikslagen och
utskottet har med hänsyn till arten och förekomsten av dessa

- 2 vapen icke funnit skäl att utelämna dessa ur lagtexten. Det bör
här bemärkas att uppräkningen av andra tillhyggen än eggvapen, som
lagen skall tillämpas på , är avsedd att vara uttömmande, vilken
tolkning även Justitiekanslern gett uttry ck för i sina meddelanden
till allmänna åklagarna. Denna uppräknirg av vapen skall i riket
genom förordning kunna kompletteras allt eftersom nya tillhyggen
utvecklas. Samma möjlighet att följa utvecklingen skulle landskapsstyrelsen få enligt .,lagförslagets 11 §. Det kan i detta sammanhang noteras,att tillhyggen, som framställts av cykel- eller
motorsågsk~djor

inbegripes i lagens uttryck "av kätting, • • • till-

verkat och därmed jämförbart tillhygge".
~

Lagförslaget innehåller ingen definition på vad. som skall

anses vara allmän plats. Lagutskottet har funnit, att begreppet
allmän plats bör ges samma innehåll, som det har i strafflagen,
och innefattar således, förutom gator, torg och parker, även till
exempel restauranger, nöjeslokaler och fartyg.
5 och 6

§§.

I dessa lagrum föreslår lagutskottet att de i ri ks-

lagen inskrivna brottsrubriceringarna skulle intagas även i landskapslagen.
11

§.

Lagutskottet föreslår att uttrycket "vid behov" ·skall utgå

ur lagtexten.
Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå
att Landstinget måtte antaga lagförslaget sålydande:
L a n d s k a p s 1 a g
om eggv?pen.

---------------------------------------I enlighet med landstingets beslut stadgas:
1 §

(1 mom. som framställningen)
Vad i denna lag stadgas om farligt eggvapen skall även tilllämpas på svärd, djungelkniv, kastkniv och därmed jämförbart
eggvapen samt på fjäderbatong, knogjärn och av kätting, kabel,
metallrör eller vajer tillverkat och därmed jämförbart tillhygge.
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2 - 4 §§

(Som framställningen)
5 §

Den som olovl igen från utlandet till landskapet inför, i
lanciskapet tillverkar, salubjuder eller saluhåller farligt eggvapen eller gör försök därtill, skall för brott mot lage n om
eggvapen dömas t ill böter eller till fängelse i högst två år.
6 §
Den som i strid med 3 § innehar farligt e ggvapen, skall för
innehav av farligt e ggvapen på allmän plats dömas till böter
eller till fängelse i högst ett år.
Den som i strid med 4 § innehar i sagda paragraf avsett eggvapen skall för innehav av farligt eggvapen på allmän plats
dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader.
7 - 10 §§
(Som framställningen)
11 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten och tillämpningen av denna lag
utfärdas (liteslutn. )genom landskapsför ordning .
(Slutstadgandet som framställningen)
Mariehamn den 17 november 1977
På lagutskottets vägnar:

ordförande
Patrick Donner
sekreterare
Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, viceordföranden
( ~elvis}
Andersson ledamöterna Arvidsson, Berg och Dahlman samt
suppleanten Olof Jansson (delvis).

