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STORA UTSKOTTETS betänkande NQ 3A/19®J~d anled-

ning av lend skapsnämndens framställn1nePJij1 Ålands 

NQ 34/1948. landsting med förs lag ti 11 landskaps lag om trafik 
med motorfordon .i landskapet Åland. 

Landstinget, som i ärendet fft t mottaga lagutskottets betänkande . 
NQ 31/1948, har däröver infordrat stora utskottets utlåtande. 

Vid behandlingen av lagförsl~et har stora utskottet i huvudsak om
fattat lagutskottets betänkande. Dock har utskottet efter omröstning an& 
sett, att punkt b) i mom, lav 24 § och den sats, som inledes ,med "eller' 

i punkt a) av mom. 2 i 25 ~ borde uteslutas, enär det ansågs icke lämp

ligt att i åländsk lagstiftning införa inom försvarsväsendet förvärvade 

meriter såsom grund för erhållande av körkort. 

På grund härav föreslår utskottet vördsamt 
::itt ln.gfnrslq~et Bnta~es i den 1-yQels e laisut

skottet föreslagit, dock sålunda att ·~~ 24 och 25 

erhålla följande lydelse: 
24 §. 

1 . Förarexamen avlägges särskilt för erhållande av privatkörkort och ' 

för erhållande av yrkeskörkort. För dess avläggande fordrast 
a) ~tt vederbörande med av körskole eller privatlärare högst tre må

nader tiaigare utfärdat intyg styrkt sig hava erhållit förarutbildning 

och, i fråga om yrkeskörkort, därjämte, att han har av besiktningsman 
godkänd minst två månaders praktik i bilreparationsverkstad eller minst 
ett års praktik sås om hjälpkarl på lastbilj 

(Uteslutning). 
2 . Utan motsvarande undervisningsintyg får examen för erhållande av 

yrkeskörkort avläggas av den som: 

a) innehaft privatkörkort minst .fyre. år och under denna tid bevisli

gen själv kört bil och handhaft dess skötselj eller 

b) minst två år arbetat 1 bilreparationsverkstad som montör eller 

montörlärling och innehar giltigt privatkörkort eller motsvarande under-
visningsintyg. 1 

3" För' arexamen s kP.11 nvl äggn s :tnfl"ir besiktningsmi:mnen. ti't>r unoerg ående 
av examen skall aspiranten till besiktningsmannen avlämna undervisnings~ 

intyg e_ller annan i 1 eller 2 mom. nänmd utredning beträffande sin rätt 

att avHgge: examen och förete officiellt ålders- och flJejdebevis, läknr.

~ntyg samt fotografi, på vars baksida han själv och besiktningsmannen sko 

la teckna sina namn. 

4. H2r examinnnden vid körprov och muntligt förhör wagalagt sig kunna 
säkert manövrera bil och vnrn :förtroe;en med s-tadgandena om trafik med mo-
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torfordon och de al Imärina trafikföreskrifterna samt, dii' yrkeskörkort . 

i fråga, därjämte vara väl inkommen i bilens konstruktion och skötseJ .- -_, 

skall besiktnirtgsma.nnen åt honom utfärda intyg över avlagd examen oc} ·· · 

där-i uppgiva, vilket slag av bil som vid körprovet använts samt. huru-i; . 

examen avlagts för erhållande av privat ... eller yrkeskörkort och vilke -

besiktningsmannens uppfattning om examinandens lämplighet som bilf'ör t -
är. 

5. Det åligger examinanden att,anskaffn bil för körprovet. Han ska 
under körprovet anses VAra förAre., , 

25 §. --
1. Körkort sökes skriftligen hos polismyndigheten på den ort, där 

kanden är bosatt, eller, i fråga om yrkeskörkort,- ho·s-·poiis.myndighete 

på den ort, där sökanden ärnar utöva föraryrket-.. ··· · 
. . 

2. Villkoren för körkortet'B. erhållande äro: 

a} att sökanden e.vlagt i 24 ~ nämnd förarexamen/· (Uteslutning). 

b) att ösknnoen fyllt 18 år eller, i frågG om yrkeskörkort, 20 år '1 

att han ej med hänsyn till sina personliga egenskaper kan anses olämpr -;_ 
att fä> a bil; ,, 

c) ntt sökanden är känd - som nykter och ordentlig samt att han icke "

lider av så:tan sjukdom el:Br sådl:'.nt kroppslyte, som väsentligen mins k·~· 
hans förmåga att föra bil, · att synskärpan, efter korrektion av möjlig ::' 

förefintliga refraktionsfel, uppgår till minst ·4/5 på det ena ögat o c~· : . 
minst 2/5 på det andra och att ·han Et minstone på det ena ärat väl uppr- ( 
fattar vanlig samtalsstämma på 4 meters avstånd; 

d) att sökanden icke dömts till straff för ·att 1 berusat eller av 1 

koholdrycker påverkat tillstånd ho. fört bil; 

e) n tt söke,nde n, där ans ökningen avser yrke skör kort, lt njuter medb(' 

gerligt förtroende och Ptt, om hrin utllcn fnt>lust A.V medbor~erligt för t 1 

ende blivit dömd till straff för s8asnt brott, ~tt h9.n på grund där' av. 

te anses olämplig att yrkesmässigt fära bil, minst tre år förflutit e j 
straffets utstående; samt 

f) att sökanden, i fråga om körkort, berättigande att föra buss el J 

kombinerad bil, har en under de senaste fem åren fär'värvad, minst två 

åt-ig prA.ktik sås om förare av lastbil 1 yrlre,smässig trlil.fik eller i anrni 
tjänst St'\mt Ptt sök0.nden R.Vll'l.gt körprov med s OOA.n bil• 

3. I ansökan, som ingives ti 11 i l mom. nämnd polismyndighet, skall 

uppgivas, huruvida sökanden tidigare erhållit eller sökt körkort. Vid 

nnsökningen skola fogas intyg, utfärdat.högst tre månader tidigare där 

över, ett sökanden uppfyller de i 2 mom. a) punkten stadgade fordring8 

o.fficiellt intyg om sökandens ålder ooh .frejd,, av legitimerad läkare h 

~H 813 819 
t .. h häls oti llst ånd, syn och tre månader tidigare utfärdat 1n yg over ans 0 

hörsel, så. ock för körkort.et tjänligt fotografikort av sö~anden ~ tva 

exemplar, det ena fcr sett med egenhänc1ig namnteckning s åval av sokanden 

dan S Om -ut f ärn et in tyi;;e t över a v1 ,:;.g;a före re xa men • . s om av 1 . . . · .. 

4 • Är sökanden ej bosatt inom den :polismyndighets distrikt,, hos vilke 

körkortet sökes, elier har han varit där bosatt kortare tid än ett år, 

skall polismyndigheten, såvida den icke äger känne~om om s~kandens lev-

d "tt och p 6 rsonl;i.ga egnnskaper, anhålla om ut lat ande darom av polis-
na ssa ··k i 
myndigheten i s~kandens nuvarande eller tidigare hemort. Avser anse n ng 

yrkeskörkort • bör beträffande söknnden jl:imväl utQ.rag ur atraffregistret 

införskaffas. 

5 , Utvisa ansökningshandlingnrna och den ytterligare utredning, som 

till äventyrs införskaffats, att sökanden uppfyller föreskrivna villkor, 

skall polismyndlgheten för honom utfärda körkort. Där sökanden icke utan 

användande av glasögon innehar erforderlig synskä.rpa, skall . i körkor5et 

antecknas, att han är skyldig ett vid körning bära glasögon. 

6, Polismyndigheten knn, efter 2tt hava införskaffat besiktnings~anne 

utlåtande, bevilja vid biiaffär, bilfnbrik eller bilreparationsverkstad 

eller ~ervicesta.tion för bi ler anställd person, som inneh2,r körkort, be~ 
rättigande att föra lastbil, tillstånd i:.tt för provkörning och tii~fäl..-. 

11 förflyttning föra jämväl buss och ](ombinerad bil. Så.dant · tillstånd 
g . • 

meddelas inom körkortets ~ilti~he.tstia. 

7. L?.ndsknpsnämnoen äger rätt P.tt p~ ~nsnk"'n pevil .1q ~fte!'gift från 
bestämmelserna i denna paragraf, 

Mariehamn den 25 november 1948. 

på stora utskottets vägnar: 

~ 
Närvarande i utskottet: ordförande Carl Carlson samt ledamBt~~na Elis 

Anders~on, Bengt~, Carl Holmqvist, Hjalmar .Holmqvist,, G\lstaf Jansson, 

Lindblom. Nordman.och Persson samt suppleanten Lindholm. 


