.

.
·,

.

. \ ...
~ ~
~""

....

Å 1 a n d s
s e s

N2 20/ 1956.

1 a n d s k a p s s t y r e 1 -

fr,amställning till Ålands landsting med

förslag till landskapslag om vägtrafik i landskapet
l land.
Den stadigt växande motorfordonstrafiken har lett till att den
i riket gällande trafiklagstiftningen från 1948 i år måst ersättas
med en ny lagstiftning i ämnet.

Landskapets gällande motorfordons-

lag, som utfärdades 1949, stöder sig på rikets tidigare lagstiftning.

På samma grunder är det nödvändigt att också här modernisera

lagstiftningen, och en lämplig förebild erhålles i rikets nya lagstiftning.

För enhetlighets skull är det också till fördel att

stadgandena i landskapet och riket så mycket som möjligt äro lika,
i synnerhet som många av landskapets invånare uå och då komma att
röra sig i trafiken på fastlandet.

Det finns också

skäl att be-

akta de internationellt enhetliga bestämmelserna, så att turister,
som röra sig i

landskap~s

trafik, icke här ha att ta hänsyn till spe-

ciella, avvikande bestämmelser.
Den nya rikslagstiftningen har i viss mån utvidgat vägtrafikbestämmelsernas tillämpningsområde.

Sålunda stadgas i 1 § lagen om

vägtrafik (FFS 143/57) att lagen äger tillämpning också på enskild

·, .

väg och andra för den allmänna trafiken avsedda eller i trafik

~d

vända vägar eller omrä en.

an~

Detta betyder, att samtliga trafikb e-

rustning och belastning.

l)e t

a 1 J"b es t·åmmelserna

h~rom

skola givetvis

utfärdas i förordningsväg.
Körkortsprincipen är uttalad 1.· 5 § •

Envar som skall framföra mo

stämmelser äga tillämpning överallt där fordon mötas och speci ellt
tillst~nd.
ä

torfordon, bör ha vederbörligt

r denna § stadgas

oc~så

bör uppmärksammas, att straffbestämmelserna gälla också brott som
om motorfordonstrafik såsom enligt näringslagen reglementerad näbegås mot trafikbestämmelserna på helt privata områden.
ring.

Sålunda skall den, som vill meddela undervi·sni·ng i· körning

I 2 § lagen om vägtrafik har intagits de allmänna principerna
Där stadgas att trafikant städs

med motorfordon, i princip ha tillstånd härför.

Vidare skall utö-

för framförande av fordon på väg.
vare ay yrkesmässig motorfordonstrafik
skall iaktta omsorg och varsa:rnl;let till förekommande av skada, som
trafik, ha tillstånd härför.

'

alltså person- eller last-

T'illstånd skall meddelas på viss tid

påkallas av omständigheterna, att han icke skall hindra eller stö
och kan återkallas helt och hållet eller för viss t'd
i
•

En undan-

trafiken eller utsätta andra för fara, ej heller störa dem, som •
··
eller -uppehålla sig vid vag.

Han skall vidare _iakttaga de anvisn·

. s, besiktningsman samt trafikövervakare
gar som trafikmär k en, Poll.

tagsbestäm.m.else finnes för traktor.

Har
.. hänvisas i rikets lag till

förordning beträffande i vad mån traktor får användas för varutransport utan trafiktillstånd.

meddela.
I 3 § har vägtrafikants skyldighet vid trafikolycka närmare
Han bör sålunda omedelbart stanna och efter bästa
preciserats.
förmåga bistå Skadade Och

också i övrigt hjälpa till efter omst

Han är skyldig att uppge namn och adress och lämna
digheterna.
gifter om händelsen.

. älpa ti
Vidare är trafikant skyldig att hJ

"itlo.ref°"
15
~

er av brott,C- De strängaste straffen gälla givetvis för det s.k.
rattfylleriet, där tukthusstraff upp t 1·11 3

~-kan
c:u·

f öre komma.

Rattfylleribrottet har dessutom preciserats på ett mera verklighets
betonat sätt i det där stadgas a tt trafikant, som är "drucken eller
. påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel" , kan fällas till

··r erhållande av vård.
få skadade transportera d e f o
stiC~

I 4 § bestämmes allmänt om trafikmedlens konstruktion,

I§§ 6, 7, .. 8 och 9 har straffbestämmelserna för olika kat egl.!lrl~ ·

straff för rattfylleri.

fik träda i kraft i landskapet den 1 december detta år.
0 § stadgas om återkallande av körkort.

I
1

tidigare rått beträffande vilken myndighet,

I

övrigt

Den oklarhet som

som~·· ·skall

äger rikets lag icke tillämpning hijr," varför stadgandena om bötesåterkalla
straff och om indragning av körkort komma att trä.d a i kraft vid

kort, då en trafikant dömts till straff vid ·domstol, torde numera
landskapslagens publicering eller vid eventuell annan särskilt beSålunda stadgas nu att domstol vid dömande av
ha eliminerats.
stämd t;idpunkt.

Landskapslagen återigen upphäver blott några få

motorfordonsförare till straff enligt 6 § . 2 mom. (vårdslös körn

stadganden i 1949 års landskapslag, varför de övI'.iga stadgandena i
eller 8 § 1 eller 3 mom. (rattfylleri och kvalificerat rattfylle

den sistnämnda lagen borde stå kvar· till dess 1 andskapsf örordning
·
skall förklara körti.llståndet förverkat och föreskriva den t id,

Annat återkal-

utfärdas-· •

Landskapss t yrelsen föreslår därfo··r att denna landskaps-

inom vars förlopp nytt körkort icke må beviljas.
for.t fa
lande av körtillstån d kan

rande förekomma, men härom skall

lag skall träda i kraft omedelbart_ och up.phäva de stadganden i 1949
års landskapslag, som

st~

st ri·a me d d en nya lagen, medan övriga

i

stadgas. i f örordning.
stadganden skola upphävas i och med att verkställighetsf örordningen
Enligt J.l § skall motordriven anordning likställas med motori

Till sådam anordningar hör de jordbearbet-

utfärdas.

don i lagens mening.
Med stöd av d e t ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt

d motorers hjälp kan röra sig
ningsmaskiner av olika slag som me
A

på väg, givetvis traktor, och ocks~

andra m
. askiner som kunna rö

f

örel~gga

Landstinget till antagande ne d anstående

Avsikten är att

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

om gälla beträff

om vägtrafik i landskapet Åland.

sig på väg, såsom kapsågar, kompressorer m.m.
tt
förordning närmare bestämma om de lä

d
na er, s

sådana anordningar. ·
övergången till systemet med verkställighetsf örordning

me~

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas:
1

§.

detta f all speciella svårigheter med tanke på s .t Sdgandenas i

Vid trafik på väg
trädande.

Stadgandena om frihetsstraff i rikets nya lag

sk~la

denna landskapslag och med siöd av den-

I
I

I

(; .. ;061
. V

· .oso

.

händelsen.

samma utfärdade stadganden och föreskrifter lända till efterrät te
Har någon till följd av trafikolycka försatts i sådant till.se.

stånd, att det är nödvändigt, att han omedelbart transporteras i
Såsom väg anses allmän och enskild väg, gata, torg' gränd' gång!
och för erhållande av vård, är varJ·e f örare av fordon skyldig att

bro och andra :för den allmänna trafiken avsedda eller allmänt i tr1
verkställa sådan transport.
fik använda vägar eller områden.

4 §.
2 §.

Var, som trafi k erar

.. g,
Va

skall iakttaga av omständigheterna på.

Fordon och anordning, som användas 1· vag
·· t ra f ik, böra i avseende
å konstruktion, skick, utrustning och belastni'ng vara sådana, att

kallad omsorg och varsrunhet till förekommande av a!iada samt för-

man try

t kan röra sig med dem och att de a"ven för övrigt lämpa

hålla sig sä, att han icke onödigtvis hindrar eller stör trafiken

sig för trafik.
ej heller för fara utsätter andra eller oskäligt stör andra, som

··
bo eller uppehålla sig vid vagen.

·· k
t av polis, besiktningsman eller annan
uppsatta trafikmar en sam
trafikövervakare meddela d e

5

Han b"o'r efterfölJ'a vid vägen

·sni·ngar för orclnande av trafiken
anvl.

§.

~~-r~t'f~t'~VJn 'F1t.1-ll -rtflff'1~~~ ~iN.'iTY ~ vf$~~Y<ift.t.t,t ~Me~l.:Q{~

f(1:_ °''?V.rff "{)' I

Ingen må utan vederbörligt tillstånd föra motorfordon eller
och omedelbart stanna på tecken av dem.
meddela undervisning i körning med sådant fordon, därest icke i
3 §.

Har vägtrafikant med eller utan sku

ld

·t delaktig i t rafi
vari

och efter bästa förmåga bistå

landskapsförordning annorlunda stadgas.

Ej heller må någon utan

tillstånd utöva yrkesmässig motorfordonstrafik.

olycka, bör han omedelbart stanna
skadade och i övrigt d e lt aga

.
l.

de åtgärder, tiil vilka 01yckaJ'l
fö!

stånd meddelas.för viss tid och må, dä anledning därtill förekommer, återkallas helt och hållet eller för viss tid.

Vederbörande äro skyldiga att på anfordran
ver anledning.
·na namn och adresser samt att lämna uppgifter
randra uppgiva Sl.

Genom landskapsf örordning må likva··1 stadgas, när traktor må an-

.. .

~ ..

.

mildrande, till böter.

(} 2
vändas för varutransport utan trafiktillständ.

Överlåter ägare eller innehavare av motorfordon eller den, som

6

[

§.

;11

använder detsamma, fordonet att brukas av person, som är uppenbart
Brister vägtrafikant i den omsorg och varsamhet, som till före1
drucken eller, såvitt han har s ig' b ekant, På verk a d av alkohol eller l I
kommande av olycka betingas av omständigheterna, och är oakt samannat berusningsmedel, straffes överlåtaren med fängelse eller
heten icke ringa, dömes för ovarsamhet i trafik till böter eller
böter.
fängelse i högst 3 månader.

Har någon i fall, som avses i 1 mom., genom

Vå raslöshet

eller

Där någon vid förandet av motorfordon gör sig skyldig till
oaktsamhet vållat, att annan person do··tt eller .~.u illfogats svår
grov vårdslöshet eller

. sar
Vl.

l)_nnenbar likgiltighet för andra män.
~~

kroppsskada, skall dessutom till·a··mpas vad i· 21 kap. 10 § straff-

.
egendom, da··mes fa··r grov ovarsamh.et i traf'
niskors säkerhet el l er

t,'!~

lagen är stadgat, dock så, att straffet, då omständigheterna äro
. i

till fängelse el.ler tukthus ·i högst ;r år·

I

försvårande, må höjas för dödsförvållande till tukthus i högst
7

Hindrar eller stör

§.

Jtf.

ft::

och för vållande av svår kroppsskada till tukthus i högst

nägon onödigtvis i väsentlig män trafik

väg, straffes, där ej gärningen är belagd meä straff enligt 6 I,
9

med böter.

§.

Var, som annars än i de i 6-8

§§

nämnda fallen överträder den-

8 §.
8

na landskapslag eller med s t o.. d av d ensamma utfärdade stadganden

var, som vid framf'örandet av motorfordon inom omräde, s om

·

ler bestämmelser
1

§,

··r drucken eller påverkad av alkoho l ell
eller annorstädes a

·
ti.·11 fa·· ngelse eller till tukthus i
annat berusningsmedel, dömes

re.
högst fi/är
eller, dä brottet icke förorsakat fara för den al

'

straffes med böter eller fängelse

trt!

1·

h"ags
" t PY måI

nader.
10

§.

Har förare av motorfordon gJ·or+ si· g s k yldig till i 6 § 2 mom.
v

··nd·i· gheterna även elJ' est äro synnerli
trafiksäkerheten och Omsta

el~I

I

.064
eller 8 § 1 ell·er3 mom. åsyftat brott, skall domstolen förklara

upphäves landskapslagen den 5 april 1949 om trafik med motorfor-

körtillständet förverkat och föreskriva den tid, inom vars förlo~

don

nytt körtillstånd icke må beviljas.

Domstolens u.tslag går till

denna del i verkställighet, ändå att det överkl~gats.

På polismyn

~

landskapet Äland (13/49) till de delar den sistnämnda land-

skapslagen står i strid med denna landskapslag.

Sedan landskaps- ,

förordning angående verkställigheten av denna landskapslag utfär-

dighet . ankommer att temporärt återkalla körtillstånd, till des s

dats upphöra samtliga i landskapslagen den 5 april 1949 om trafik

domstolens utslag avkunnats.

med motorfordon i landskapet Åland ingående stadganden att gälla.

Genom landskapsförordning stadgas,

när

körtillständ annars skal

I

lVIariehamn, den 24 oktober 1957.
På landskapsstyrelsens vägnar:

återkallas.
·
. Dä person, som innehar
körtillst å n d , do''mts till straf. f för ö-

Lantråd

verträdelse av denna landskapslag eller m·e d stöd av densamma utfärdade bestämmelser, skall domstolen meddela om utslaget till der'
myndig~et, som utfärdat körtillständet.

Landskapssekreterare
. /Rolf Sundman.

l ·l §.
Vad ovan sagts om motor f or don, ga··11·er a"ven motordriven anordning.
12 §.
Närmare stadganden angående tillämpningen av denna landskapsl
utfärdas genom landskapsförordning.
13 §.
.. der omedelbart i kraft, och ge.nom ·J ens
Denna lands k aps 1 ag tra

I

I

