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LANDSK.APSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING till 
Landstinget med förslag till landskaps
lag angående ändring av. le.ndskapslagen 
om· polisverksarJheten. 

Enligt 21 § landskapslagen on polisverksamheten (10/71) har 
polisen rätt att avlägsna person, son uppträder berusad på allmän 
plats, vid allmän sammankomst eller annan offentlig tillställning 
och om det är nödvändigt hålla honom i förvar tills ruset förgått. 
Ifall berusad person vid allmän saim;iankomst eller annorstädes upp
träder på ett sätt, som är eller hotar att bli våldsaiut eller inne
fattar ett störande av allmän eller enskild frid eller fara för sä

kerheten, har enskild person rätt att avlägsna eller gripa den be
rusade. Har den berusade därvid gripits skall han överläwnas till 
polisen sorJ antingen kan frige honom eller tags. honom i förvar för 
att tillnyktra. 

I en särskild fraoställning till landstinget under innevarande 
session (Ls fran1St. nr 2/1973-74 Lt) har landskapsstyrelsen f15re
lagt landstinget till antagande en landskapslag om behandling av 

berusade? vari ingår närIJare bestäIJmelser ora hur omhänc1e:"tsgen beru·

sad person skall behandlas samt ora den tid denna högst får hållas 
i förvar. Dette. lagförslag förutsätter att nämnda stadgahcle i J_and
skapslagen orn polisverksru=iheten undergår en såcla:n ändring att beru

sad person v:i.d behov även skulle kunna hållas i förvar efter det 
per sonen i fråga. tillnyktrat. 

Motsvarande ändring i rikets polislag har vidtagits genom lagen 
den 8 juni 1973 (FFS 462/73). 

Med hänvisning till det a,nfprda förelägges ~aµdstinget tili 
antagande 

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

angående änd~cing av landskaps lagen orn polisverksarmheten. 

I enl'ighet rne
0

d Landstingets beslut fi:P.dJ:€&...1?. 21 § 1 och 4 mom. 
landskapslagen den 6 april 1971 om polisverksaIJheten (10/71) Sälilt 

-~~- till sagda paragr2.f ett nytt 5 noii.1. som följer: 
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21 §. 
Uppträder någon berusad på allmän plats, vid allmän sarillilankorilst 

eller annan offentlig tillställning har polisman rätt att, vid behov 
med tvångsmedel, avlägsna honom samt, om det ~+ nöd-,:j_gt, gripa honoru 

~. ,-- -- · --... ~ 

och, taga ho~or.i:!' ~ ~g+var :(9+.' a-pt tilJ.ny~~~~~ 

- ·' ... -

Då perusad på allmän plats, vid allmän sammankomst eller annorstä
des uppträder på ett sätt so1i1 är eller hotar att bliva ' våldsamt, 
eller innefattar ett störande av ~iimän, eiier ensklid fr~d eller fara 
för säkerheten, har även enskild person rätt att, om ej polishjälp 
kan erhållas, även med tvångsmedel avlägsna den berusade samt vid be
hov gripa honom. Gripandet skall dock utan dröjsmål änmälas hos po
lisen eller den gripne överlfumas till densamma. På polisen ankonmer 
att besluta, huruvida den gripne skall frigivas eller tagas i för
var , för att t:'.i,llnyktra. 

Angående behandlingen av beru-sad sou gripits för ;tillnyktring 
st~dgas i landskapslagen den~- om behandling .. 
av be:r::µ_sade ( / ) • 

Denna lag träder i kraft den 1 april 1974. 
Mariehoon, den 19 oktober 1973.-

På Tandskapsstyrelsens vägnar: 

(~ )t;,,!JL, . 
~:rik Häg~b ~m - ) 
. ) / (; 

• :'\ ~CC< /~J, 
Lagber~dningschef " Sune Carlss n. 
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