
Nr 40/1969. 

Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands 

landsting med förslag till landskapslag 

on polisverksarnheten. 

-
Den 1 januari 1967 trädde en ny polisl (FFS 84/66) i kraft i riket 

och den 14 februari 1969 utfärdades en till denna lag ansluten polisför

ordning (FFS 119/69). Avsikten med den nya polislagstiftningen i riket 

var, att sm:imanföra alla gällande förordningar och bestäramelser OIJ poli

sens rättigheter och skyldigheter sm:1t organisation till ett enda för

fattningskomplex och att avlägsna de brister och misshälligheter som un

der årens lopp kunnat konstateras beträffande tidigare gällande polislag

stiftning. Därewot ville man icke ~~indra på polismaktens förhållande till 

de enskilda medborgarnas vardagliga liv och ställning i samhället. 

Med anledning av den nya polislagstiftningen i riket har också frågan 

om sar.mianförandet av olika bestärnuelser ow polisens rättigheter och skyl-

dighe till en enda landskapslag blivit aktuell. Härvid måste hänsyn 

tagas till bestämmelserna i självstyrelselagens 13 § 2 mom. 12) punkten9 

enligt vilken lagstiftningstehörighetm tillkommer landskapet i · då fråga 

är om upprätthållande av allmän ordning och säkerhet samt brottslighetens 

förebyggande och stävjande med undantag av ordningsmaktens verksaE1het 

till tryggande av statens säkerhet ävensom polisuppgifterna på de områden 1 

för vilka rikets lagstiftning skall gälla på Åland. Dessutom måste man an-

tingen beakta gällande överenskon:unelseförordning om polisväs t i land-

skapet Åland (18/61) sådan denna författning lyder eller också uppgöra 

förslag till en ny förordning. 

Då landskapsstyrelsen tillsatt en arbetsgrupp med uppgift 

förslag till en omorganisation av landskapets polisväsende an 

skapsstyrelsen att föreliggande lagförslag skulle uppgöras så 7 

uppgöra 

alla 

de adminis tra ti va bestä@nelser 9 som nu ingår i överenskorn:ue lsef örordning

eni län.mas utanför den föreslagna polislagen, även om dessa bestärr@elser 

i sakligt avseende väl hade kunnat inryllitaas i lagförslaget. 

I tillär:c1pliga delar har landskapsstyrelsen vid utarbetandet av före

liggande förslag följt rikets polislag med beaktande av, att koDpetens

marginalerna är sådana att en del till rikslagstiftningen hörande be

stärrnnelser måste upptagas i landskapslagen. 

Från rikets polisförordning har några betydelsefulla bestänmelser in

förts i lagförslaget. Detta gäller utom annat polismans skyldigheter i Sff-1·

band E1ed brottsutredning, rä tte.n att företräda åtalad, alari::iberedskap 
Och lydnadsplikt. 

Programförklaringen för den allmänna polisverksamheten ingår i 1 § 

4 § 1 rnorn. rikets polislag. Dessa stadganden tillsammans med ovan-



nämnda lagrum i sjalvstyrelselagen och 3 §§ i överenskommelseförord-

ningen ow polisväsendet har legat till grund för utforwningen av l § 

i föreliggande lagförslag. D~Lrutöver har från den rikssvenska polis

instruktionen av den 4 juni 19L~8 intagits en bestärJrn.else baserad på där

varande uttryck för polisens uppgift, nämligen natt i övrigt lärnna all

mänheten skydd 9 upplysning och annan hjälp 11
• 

I lagförslaget har också upptagits bestämmelser 0E1 räddningstjänst 9 

om rätten att på vederbörandes bekostnad fullgöra skyldighet sorn för

sui:mats och om åtgärder 9 som bör vidtagas 9 om person eller egendo1J ska

dats geno111 polismans åtgärd sar:1t on polismans rättighet att i vissa fall 

erhålla ttning för rättegångskostnader. 

Under senare tid har polisens arbetsförhållanden avsevärt förändrats. 

Medan polisen tidigare i all1nänhet hade till uppgift att ingripa först 

då den alLucimJ.2 ordningen och säkerheten blivit störd har 

gande verksauhe ten numera blivit en allt viktigare del .c:iv 

ta återspeglas även i föreliggande lagförslag. I första hand 

förebyg

etet. De 

skulle 

nämligen po sen genoo råd, uppmaningar och befallningar sträva till 

upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet. Därvid skall polisen 

iakttaga saklighet och opartiskhet samt sträva till att Ja s 

het mellan enskilda parter. Polisen får icke ingripa i medborgarnas 

tigheter i större utsträckning än vad som för upprätthållandet av ord

ning och säkerhet eller för fullgörande av tjänsteuppdrag erfordras. 

.L u-

I rikets polislag har ministeriet för inrikesärendena och länsstyrel-

serna givits befogenhet att utfärda nödigbefunna ordningsstadganden i 

förra av polisförordnanden. En dylik rätt har däremot icke givits polis~ 

cheferna i distrikten, vars påbud, föreskrifter och förbud gäller blott 

enskilda fall. I analogi hän-,;ed skulle landskapsstyrelsen enligt före

liggande lagförslag ges rätt att utfärda polisföreskrifter för landska~ 

pet Åland, såvitt gäller den allmtinna ordningen och säkerheten. 

Lagförslaget upptar även best'irJIJelser, enligt vilka envar åligger 

iakttaga föreskrifter, påbud och förbud so1J polisen inon gränserna 

sin befogenhet i enskilda fall oeddelar. Detta stadgande följs upp av 

stadgandet i 31 §, enligt vilket tredskande kan dörJas till böter. Envar 

Skulle också vara skyldig att lärnna polisen för utredning av sin id 

tet nödiga uppgifter 9 dä polis3an i tjänsteuppdrag förhör sig därom. Li

kasä äger polisman rätt att för förhör gripa person sora är okänd och 

rar att läuna sagda uppgifter eller? som läunar sådana uppgifter som up

Penbarligen kan antagas vara falska. Person som vägrar att lämna sådana 
lU.ppgifter kan också dömas till böter. 
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Enligt 18 § skulle polisen för u tthållande av ordning och sä-

kerhet eller då förhållandena det e1j st kräver ges befogenhet att av

spärra visst område 9 antingen helt och hållet eller sä t polisen läm

nar endast vissa personer och fordon tillträde till o~rädet. En dylik 

åtgärd skulle gälla endast så länge det för förverkligandet av ifråga

varande syfte är nödvändigt. 
I tidigare gällande lagstif-hLing ingick icke bestämmelser om poli

sens befogenheter 9 då det gällde folksar;1ling, som genom sitt uppträdan

de skapade oordning eller utgjorde hinder för trafiken. Denna brist i 

lagstiftningen har avhjälpts genom stadgandet i 19 §. 
Polisens förebyggande verkS2iJhet frarugår även av 20 § 9 enligt vars 

1 mom. polisman skulle ha befogenhet att från platsen avlägsna eller 

gripa eller till och med tillf~lligt hälla i förvar den som genom att 

föra oljud eller eljest genom sitt uppträdande direkt äventyrar lsän 

ordning och säkerhet. Därutöver skulle polisraan enligt 2 L10EL 

att gripa och tillfälligt hålla i förvar den, vars hotelser ler 

trädande i övrigt gör det sannolikt att denne kor.u:.ier att göra sig skyl

dig till brott. Det har diskuterats huruvida i 1 110IJ. ingående stadgande 

skulle vara tillfyllest 9 men landskapsstyrelsen har ansett 9 att första 

meningen i 2 i:10rn. borde medtagas för att ge den åländska polisen sarima 

rättighet och ansvar sou riksbestäDrnelserna tillåter. 

Genom under senaste år genomförda ändringar av strafflagen har fyl

leribrottet nu111era avskaffats. På grund d'.;trav har åtgärder raot fylleris

ter blivit en ren po sitir åtgärd, något so,a i sin tur föranleder ingåen

de bestäEruelser on dylika å tgi:irder i polislagen. Enligt lagför get 

skulle skillnad göras mellan deu, sou upptrt1der berusade på al plats, 
och dern 9 smu gör det på enskild platsQ I förstnär..mda fall äger polisen 

rätt att ingripa oberoende av graden av berusningstillstånd. Då det gäl

ler ingripandet mot berusad son befinner sig på privat område skulle 

dock krävas att den berusade uppträder störande och att till grund för 

Polisens ingripande föreligger en uppuaning frän lägenhetens innehavare, 
dennes husfolk eller annan tillstädes vare.nde företr~dare för denne. 

Ett polisingripande 1;10t den son utan laga skäl och not annans vilja 

intränger på enskilt 01nråde förutsätter likaså en begäran av områdets 

innehavare, dennes ·husfolk eller annan tillstädes varande företrädare. 

]estämiielserna ou rtiddningstjänst är något helt nytt jänfört med 

~digare gällande polislagstiftning. Lagen utgår ifrån, att polisen 

denna verksrn;föet ska:J_l intaga en central ställning. Med räddnings-

s t avser nan varje åtgärd 9 son strävar till att försvara medborgar-

i' 
ti 
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nas liv, hälsa och egenaoo oot hotande fara. Faran bör dock ha t 

formen av katastrof för att räddningstj:inst skall kunna träda i ve 

sc:rn1het. En olycka till sjöss, soL1 icke enbart kan bemästras iJed <:?Yl 

räddningskryssare utan som krhver att säväl sjöbevakning soo 1aarkorga

nisationer nås te sättas in, faller klart inoEt ramen för ri:iddni stjänst. 

DetsaEuila gäller en flygolycka, en katastrofartad eldsvåda, skallgång 

efter försvunna personer o.s.v. 
Enligt tidigare gällande polisbestä~1uelser saknade polisen jlig

het att tvinga enskilda personer att biträda vid räddning av nödställ

da. Enligt stadgandet i 24 § 1 wow. skulle det dock bliva en IJ.edborger

lig plikt att hjälpa person sma befinner sig i livsfara eller vars häl

sa eller egendorn äventyras genou explosion, översvärnning, skeppsbrott? 

trafikolycka eller annan därn1ed jäi.:iförbar situation. Endast under vis·

sa förutsättningar kan sådant bistånd vägras såsom då ett sådant hand

lande uedför fara för eget eller annans liv eller hälsa eller då 

på bistånd skulle anses oskäligt. Skyldiga att ge dylikt bistånd 

icke heller personer 'under 16 och över 55 år eller personer so"rr 

grund av sjukdom, invaliditet eller annan dylik orsak icke därtill 

kapabla. 

För deltagande i räddningstjänst skulle i överensstämmelse Gec1 stad-

gandena i brandlagen 1 ersättning kunna utgå i viss utsträckning r 

livssedel, bränsle och smörjmedel utgår full ersättning likaså för in

fornl8,ti onsmedel, transport1~rnc1el och arbetsredskap sai~1t för ska r. För 

förlorad arbetsförtjänst utgår ersättning däremot endast för den tid 

av räddningsarbetet, sorJ överskjuter de fyra första tin1iJarna. 

ningen skulle utbetalas av landskapets ordinarie medel. 

Av polisförordningens bestiiEmelser har i lagen upptagits bl.a. s 

gandet i 18 § ow skyldighet för polisrJan att för sin förman rappor 

f.ör polisverksaraheten viktiga händelser saELt förbudet att för ob 

ga yppa sådant som polisman i tjänsten fått kännedom om eller som en

ligt lag eller av sakens natur bör heulighållas. Noggranna bestti:rimel

ser har också införts beträffande offentliggörande av uppgifter i brott

målsundersökningar. Enligt förslaget skulle sådan uppgift endast få 

lämnas av polisdistriktets chef eller annan polisman som anförtrotts 

Uppdraget att offentliggöra uppgifterna. Enligt rikets motsvarande stad

ganden skulle även polisr;mn, som leder undersökningsarbetet ha rätt att 

uppgifter. På grund av de små förhållandena torde denna 
t icke vara nödvändig för landskapets del. Dessa bestäDITJel-

ingär i lagens 7 §. 
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Närnare bestänr.Jelser om infornationen skulle ingå i polisdistrik

tens reglementen. 

3 7 

Enligt en allmänt rådande uppfattning borde polis:wan icke uppträda 

som ombud i brottil~l.Endast då det gällt att företräda åtalad inför 

domstol 9 för att erkänna brottet och bifalJa åtalet har sådan verksam

het ansetts tillåten och det torde knappast strida :mot den allmänna 

rättsuppfattningen att denna möjlighet bibehålles. Dock bör fordras, 

att fullmakt för sådant uppdrag är specificerad. 

Föreliggande lagförslag upptar även bestärmJ.elser om polisens för

stärkta alarmberedskap. Sådan alarillberedskap är antingen hemberedskap 

eller annan beredskap av olika intensitet. Avsikten är dock att be

redskapen skall koEllila i fråga endast_ i undantagsfall och för fullgö

rande av vissa tillfälliga uppdrag. Detta innebär att polisman skall 

kunna kallas att träda i tjänst från semester eller under annan fri

tid. BestärnrJelser häro:w ingår i 11 §. 

För att polisen i alla situationer skall kunna uppvisa effektivi

tet och slagkraft 9 erfordras en från den norr::iala tjänstenannarutinen 

avvikande större lydnadsplikt. Betydelsen av en sådan organisatori.sk 

och disciplinär :princip fra:uträder särskilt i undantagsförhållanden, 

då polisens skyldighet är att trots rådande svårighet utföra sitt ar

bete så 9 att L1insta r.aö jliga skada tillfogas samhället och dess ned bor

gare. Ett särskilt stadgande angående lydnadsplikten har på den grund 

införts i lagförslagets 13 §, enligt vilket polisrnan skulle vara skyl

dig att åtlyda befallningar och order sorn förr;:ian ino1J. ramen för sina 
befogenheter avger. 

Även orn en blankettlag för landskapets del väsentligen skulle ha 

Binskat ko1;ipetensosäkerheten, bör enligt landskapsstyrelsens åsikt 

en så för medborgarna väsentlig lagstiftning som en polislag i land

skapet, antagas s01;1 en egen landskap slag 111ed den klarare bild av po

lisens rättigheter och alluänna skyldigheter son en mera utförlig lag
text Eledför. 

Med hänvisning till det ovan anförda får landskapsstyrelsen vörd
samt förelägga landstinget till antagande 

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

om polisverksauheten. 

I enlighet rned Ålands landstings beslut stadgas: 

1 kap. 

Allrntinna stadganden. 
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1 §. 
På landskapets polis ank01~ll_1er att upprätthålla allrnän ordning och 

säkerhet sar11t a~t läJ.:;ina alluänheten skydd 9 upplysning och annan hjälp. 

2 §. 

8 

Angående polisens organisation och dess uppgifter inon statens polis

förvaltning i landskapet stadgas särskilt. 
2 kap. 

Polisens befogenheter. 

3 §. 
För upprätthållande eller återställande av allIJän ordning och säker

het äger landskapsstyrelsen befogenhet att utfärda polisföreskrifter 

samt, oi:::1 straff icke är stadgat i lag eller förordning? för överträdel

se av dem utsätta straffhot i foru av dagsböter, vilka ådöwes av all

:wän underrätt. Sådant beslut skall tillkännagivas genor.1 offentlig kun

görelse, sou även bör införas i en pä orten spridd tidning och ueddelas 

vederbörande underrätt och lokal åklagari11yndighet till kännedoL1. 

4 §. 
Polisen skall genon råd, uppnaningar och befallningar sträva till 

att upprätthålla alluän ordning och siikerhet. 

Polisen bör i all sin verksauhet iakttaga saklighet och opartiskhet 

sarJt sträva till att fräEtja försonlighet L1ellan enskilda parter. 

Polisen Då icke ingripa i nedborgarnas rättigheter i större utsträck-

ning än vad för uppnående av i 1 DoL1. avsett syfte eller fullgöran-
de av tjänsteuppdrag är av nöden. 

5 §. 
Envar åligger att iakttaga de föreskrifter, påbud och förbud

9 
sou 

polisen ino~ gränserna för sin befogenhet i enskilda fall Deddelar. 

Envar är skyldig att läDna uppgifter oru sin identitet, då polisraan 
i tjänsteuppd.rag förhör sig d~irou. Poliswan äger härvid rätt att för 

förhör gripa person, so1~ är okänd och vägrar att liir;ma sagda upplys

ningar eller s01~ läunar sådan uppgift 01~ sin identitet, soEl kan anta
gas vara falsk. 

3 kap. 
P..Q.li1::L.1c:ms alluänna åligganden. 

6 §. 
Erhåller polisEian kännedou ou brott 9 skall han avgiva rapport därom 

till sin förman för vidtagande av sådana åtgärder, vartill saken wöj
ligen ger anledning. 

Är brott obetydligt och har, då enskild rätt genou 
kränkt 0 1 .. d . k 0 k ~ 1 d . d" 9 ma sagan en ic e anspra_ nea an e ning arav, 

gärningen blivit 
Iilå polisman avstå 

t 0 

ran att avgiva rapport on brottet. Förhmn, soi;1 erhållit rapport o:r;i 
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brott, uå avstå frän att vidtaga åtgärder för den s~yldiges befordran-

de till åtal 9 såfrmnt det fra;ugår, att ued beaktande av 0111-

ständigheterna berott på ursäktlig oupp1Järksannet, tanl\:löshet eller okun

nighet och att alloäht intresse icke fordrar poli ens åtgärder i saken. 

7 §. 
Polimilan skall hålla sin förtmn underkunnig OLJ allt som· är av bety

delse för handhavandet av polisväsendet. 

Polisoan uå icke för obehörig yppa något som han i tj~nsten erfarit 

och so1:ci enligt lag eller på grund av sakens natur skall hållas henligt. 

Uppgifter rörande undersökning av brott uå läLmas till offentlighe

ten av chefen för polisdistriktet eller av polis1Jan, sor.1 av honou oDbe

trotts att läx.ma sådana uppgifter. Härvid skall nödig försiktighet iakt

tagas, så att icke utredningen av brottet försvåras och ingen oskäligt 

blir lidande. 

8 §. 
Har polisen erhållit kännedo111 01J brott eller föreligger grundat skäl 

för att brott har blivit begånget, skall polisen ofördröjligen vidtaga 

åtgärder för att utreda brottet sar:.1t befordra den skyldige till åtal. 

Undersökning av i-:1ålsägandebrott verkställes dock endast orJ målsäganden 

an:uäler brottet till åtal. 

9 §. 
PolimJan ej uppträda såso:tJ rättegångsbi träde eller o~;'lbud för åta-

lad1 såfrarJt icke chefen för polisdistriktet i något enskilt fall pä 

synnerliga skäl givit si sru2tycke därtill. Gäller åtal brott, vars 

handläggning icke kräver elen åtalades personliga närvaro vid doErntol 

må polisnan dock uppträda såsm1 åtalads onbud för att rnedgiva åtale 

riktighet. Av svarandens full1Jakt bör frmngå att han 11edgiver brottet 

eller förseelsen. För sådant o~iliuds~annaskap må polisuan ej uppbära ar

vode eller annan ersättning än för faktiska kostnader. 

Chef för polisdistrikt, sOLt är landskapets tjäns ter::mn, meddelas i 

1 801-;:i. avsett tillstånd av landskEt psstyrelsen, 

10 §. 

Landskapsstyrelsen eller chefen för polisdistriktet nå, då skäl där

tt11 föreligger, förordna att poliswan, son icke är tjänstledig eller 

atnju ter seuester 9 icke utan tillstånd får avlägsna sig från sitt polis

distrikt eller tjänstgöringsouråde. 

11 §. 
Landskapsstyrelsen eller chefen för polisdistriktet äger rätt att? 

det för upprätthållandet av allnän ordning och säkerhet är nödvändigt, 

'llfälligt förordna att polis111an skall vara redo att ofördröjligen in-

··11a sig i tjänst. 
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Av orsak soLl avses i 1 Lou. polissan under sin 

mester kallas att inställa sig i tj t. 

12 §. 

3!) 

tid eller se-

Chefen för polisdistrikt skall 1 såfraut ej annorlunda särskilt för

ordnas9 självständigt och på eget ansvar avgöra ärenden, som gäller den 

allmänna ordningen och säkerheten i polisdistriktet, och ansvarar för 

de åtgärder sou hans underlydande och andra till distriktets förfogande 
förordnade polisE1än på ,hans order vid tager. 

13 §. 

Poliswan är skyldig att åtlyda order 9 föreskrifter och anvisningar? 
so1J hans förmän inoE1 gränserna för sina befogenheter ger. 

14 §. 
Polisuan skall i tjänsten och i sitt privatliv uppföra sig så, att 

polisens anseende därav icke lider skada. 

15 §. 
Polisman Gå icke mottaga syssla eller uppdrag

9 
varigenom han blir 

jävig att avgiva utlåtanden eller fatta avgöranden i angelägenheter so:cn 
hör till hans tjänst . 

.Anser polisDan att han blivit jävig i någon till tjänsten höranclc 
sak, skall han ofördröjligen däron underrätta sin förwan. 

4 kap. 

Polisens rätt till tvångsåtgärder. 

16 §. 
Envar är skyldig att på kallelse av polisen inställa sig till förhör 

inor:1 det polisdistrikt 9 där han uppehåller sig, eller på po s1:iyndighets 

i när;mda distrikt äubetsrur::t 1 iiven ou detta är beläget utanför polisdis 

riktet u.en på invidliggande polisdistrikts ooråde. Hörsnuuar han icke 

utan uppgivande av godtagbart skäl kallelsen, Då han på skriftligt för
ordnande av häktningsberättigad tjiinsteJ.~ian häutas till förhör. 

17 §. 
Motorfordon och annat trafikuedel skall på tydligt tecken av unifor-

Llerad eller ned synligt tjänsteutirke försedd polis1;ian genast s s. 

Stannas fordonet icke 9 äger polisnan rätt att rued iakttagande av direk

tivi son för sådant fall utfärdats, vidtaga sådana tvångsåtgärder, vilka 

är av nöden för att stanna fordonet. Härvid får likväl icke strängare 

åtgärder vid.tagas än vad sou kan anses försvarligt r.Jed beaktande av för
hållandena saut tjänsteuppdragets art. 

Den sow tilldelats alla eller vissa polisman ti llkoIJIJande befo 

ter i har fcr fullgörande av sitt polisuppdrag och inou dess gräns er sar.:n.Ja 
:t>ätt SOD i 1 IJOlJ. sägs 
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18 §. 
3 1 

För upprätthållande av alluän ordning och säkerhet eller då förhål

landena det eljest kräver 9 äger polisen avspärra visst onråde och lärcma 

endast vissa personer och fordon tillträde till oorådet. Sådan åtgärd 

nå endast gälla så länge det är nödvändigt för att förverkliga nä~nda 
syfte eller för att behärska situationen. 

19 §. 
Uppstår sådan folksaiJling 9 att oordning uppkomr::ier eller trafiken 

hindras 9 och skingras folksar;1lingen icke på befallning av polisuru1., har 

polisen rätt att,vid behov hled tillhjälp av tvångsraedel, skingra folk

SaLllingen. Den sora i sådant fall icke åtlyder polisens uppDaning att 

avlägsna sig från platsen, må gripas och befordras till förhör. 

20 §. 
Polisoan äger rätt att från platsen avlägsna eller gripa och tillfäl

ligt hålla i förvar den, sow genow att föra oljud eller eljest geno~ 
sitt uppträdande direkt äv~ntyrar alluän ordning eller säkerhet. 

PolisrJan äger även rätt att gripa och tillfälligt hålla i förvar den, 

vars hotelser eller övriga uppträdande gör det sannolikt, att han koE1-

mer att göra sig skyldig till brott. Polis uå även oohändertaga person 

för att skydda denne för omedelbar fara för liv eller hälsa. 

21 §. 
Uppträder någon berusad på allmän plats 9 vid all111än sarmankoust eller 

annan offentlig tillställning, har polisuan rätt att, vid behov med 

tvångsoedel, avlägsna honom och, oi;1 nödigt är, hålla honoD i förvar 
tills ruset förgått. 

Genter.10t den 9 soL1 på ett störande sätt upptrE-ider berusad i privat

bostad eller i annan lägenhet i enskilt bruk, är pol i sr.::ian likaså be

~ttigad att på begäran av lägenhetens innehavare, dennes husfolk eller 

t1,nnan tillstädesvarande företrädare för honom vidtaga i 1 uou. näunda 

åtgärder. Sådana åtgärder uå polisnan företaga även gentemot lägenhetens 

innehavare själv eller, också utan anhållan, gentemot annan son uppehål

~er sig i ltigenheten, 01J denne är berusad och stör all1:iän eller enskild 

~l'id. Polisman har rätt att avl'.igsna, gripa och hålla i förvar sådan be

l'Usad, även 0111 störningen redan upphört då polim:::iannen koli1r:1er till plat
sen, såvida skäl är att befara att den upprepas. 

Vad i· 2 · t 
:uou. ar sag OlJ privatbostad och lägenhet i enskilt bruk gäl-

.1.er även annat ställe eller 01,1råde, sou innehas av enskild person, sant 

~@.mf'äll t område, så ock tiubetsverk 9 sjukhus, skola och annan sådan inrätt
tillhörande ouråden. 

Då berusad på allnän platsi vid all~:1än sa:L.lmankomst eller annorstädes 
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geno.'.)_ upptriidande, som är eller hotar att bli va våldsamt y eller vars 

uppträdande innefattar.ett s~örande av all:uän eller enskild frid eller 

fara för säkerheten 9 har även enskild person rätt att, orJ ej polishjälp 

kan erhållas 9 ned tvångsuedel avlägsna berusad sarJt vid behov gripa ho

nom. Gripandet skall dock utan dröjsuål an:uälas hos polisen eller den· 

gripne överlärJnas till densaE1ua. På pc:lis:en ankor;m.:ier att besluta 9 huru
vida den gripne skall frigivas eller hållas i förvar. 

22 §Q 
Den son utan laga skäl I:c1ot annans vilja intränger i dennes bostad 

eller annan i 21 § 3 Dor1. näI:cmc1 lägenhet eller plats eller på annans 

tomt 9 byggnadsplats 9 upplagringsorJråde eller badstrand eller i annans 

trädgård eller på annat sådant enskilt område, som tagits i särskilt 

bruk, eller i dess närmaste omgivning eller son utan skäl underlåter 

-att åtlyda uppr1aning att avlägsna sig, Bå av poliswan på begäran av 

sådant ställes eller oillrådes innehavare, dennes husfolk eller annan 

tillstädesvarande företrädare för hono:u, därifrån avlägsnas. Har den 

sorn skall avlägsnas, stört allmän eller enskild frid och är en upprep

ning av störningen att befara, Då polisnan gripa honow och hålla honou 
i förvar tills ·faran härför är över. 

Genteuot innehavare av ovan avsett ställe eller område sarnt not den 

SOIJ.ued hans tillåtelse bor eller vistas där, wå polisGan även utan 

anhållan företaga i 1 morn. föreskrivna åtgärder, o:Ll vederbörande genoLJ 

våld eller under hot oo våld stör enskild eller allmän frid eller även
tyrar säkerheten. 

Angående enskilds rätt till nödvärn i fall sow nämnes i 1 och 2 rnorn. 
stadgas i 3 kap. 7 § strafflagen. 

23 §. 
Med stöd av 5 § eller 19 § i denna lag för förhör gripen samt enligt 

16 § till förhör hämtad skall frigivas efter avslutat förhör. 

Den son gripits med stöd av 20 eller 22 § denna lag, skall oför
dröjligen föras till förhör. Han oå hållas i förvar endast så länge 

risk föreligger för att han åter stör ordningen eller friden eller även
tyrar säkerheten 9 dock högst ett dygn. 

5 kap. 

Räddningstjänst. 

24 §. 
Har någon försvunnit under sådana mrn'tändigheter, att han kan anta

~a.s befinna sig i livsfara, eller är nänniskoli v, hälsa eller egendom 
'tltsatt för fara genom explosion, översväBning, skeppsbrott, trafikolycka 

~ler annan sådan händelse, är varje för uppdraget kapabel person,som 

2 
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fyllt 16 år men icke 55 år och sou vistas _inom polisdistriktet? skyldig 

att på order av polischefen bistå polisen wed att leta efter försvunnen 

person, rädda nänniskoliv, hjälpa skadade 9 bärga egendom eller avvärja 

fara. Bistånd må dock icke krävas av den, soa av giltigt skäl för-

3 

hindrad att läuna sådant. Ingen I:1å heller vara skyldig att s 
1 

om det-

ta medför fara för hans eller annans liv eller hälsa, eller 18,mna bi

stånd utöver vad sorn ned beaktande av förhållandena kan anses skäligt. 

För i 1 rnorn. nämnda ändar1ål sawt vid draggning efter drunknad skall 

info:i::ma ti onsrnedel, li vsrnedel 9 transportnedel, arbetsredskap och andra 
nödiga anordningar samt bränsle och. smörjmedel på polischefens order 
ställas till polisens förfogande. 

25 §. 
Den sou beordrats att deltaga i räddningstjänst, varom stadgas i 24 §, 

tid fyra tiE1nar i äger rätt till skälig ersättning för förlorad 

tj under överskjutande tid. Sådan ersättning skall utgå ur 
ordinarie E1edel. 

För livsDedel sa.Dt bränsle och snörjmedel, sor:i överlåtes ued stöd 

av 24 §, erlägges full ersättning av landskapet. Detsarn:1a gäller e 

ning för upplåtande av inforuationsE1edel, transportr;:iedel och arbetsre 

skap samt andra anordningar? såfrrn'Jt icke staten eller landskapet är 

överlåtare. Dessutoo tillkOLiltier ägaren särskild ersättning för skada, 

so111 utan hans förskyllan tillskyndats näunda uateriel och anordningar. 

Den som deltagit i hjälpverksar:1het, äger rätt till skadestånd av 

landskapet för därvid förstörda eller försvunna kläder, utrustning och 

arbetsredskap. Skada bör ofördröjligen aru~1älas hos polischefen. 

26 §. 
Arvode, ersättning och skadestånd, soo avses i 25 §, beviljas av 

landskapsstyrelsen på grund av därom hos polischefen gjord skriftlig 

ansökan, som denne jämte eget utlåtande skall tillställa landskapssty

:relsen. Ansökan on ersättning för annat än bränsle och snörjmedel skall 

göras inoE1 30 dagar från den dag? då arbetet utfördes, tillbehör eller 

redskap användes eller den skadelidande erhöll kännedom oLJ att skada 
inträffat. 

Ansvarar någon för skada 9 son förorsakats av i 24 § avsedd tilldragel

se, äger landskapet rätt att antingen helt eller delvis av den ersätt

ningsskyldige återfå enligt denna paragraf utbetalt belopp, såvida det 

liled beaktande av omständigheterna prövas skäligt. 

27 §. 
För olycksfall 9 son drabbat den son deliagi t i räddningstjänst val:'öfil 

~~ta.dgas i 24 § erlägges ersättning ur landskapets ordinarie medel enligt 
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de grunder 9 sor;1 stadgas för ersättning vid olycksfall i arbete 9 såfra:ut 
icke den skadade eljest är berättigad till ersättning enligt rikets lag 
om olycksfallsförsäkring (FFS 608/48) eller rikets lag ou skada, ådra

gen i militärtjänst (FFS 404/48). 
Har den skadades arbetsgivare eller korJIJun i olycksfall , vari 

ersättning enligt denna lag utgår, erlagt lön, förskott eller annan be
talning 9 gäller om arbetsgivarens och korn:mnens rätt vad i 26 § lagen 
om olycksfallsförsäkring är stadgat on arbetsgivares rätt. 

6 kap. 
Särskilda_stadganden. 

28 §. 
Polisman vid allmänna polisen skall vara bosatt inou sitt poli s 

rikt. Undantag härifrån Iuå beviljas av landskapsstyrelsen. 
29 §. 

Underlåter någon, trots polisens uppoaning, att fullgöra 
enligt lag, förordning eller behörigen givet förordnande åligger o 
kan därav uppstå olägenhet för den allmänna sarafärdseln eller för 
allmän ordning eller säkerhet eller sanitära vådor, må polis 
vederbörandes bekostnad låta fullgöra vad soLl uraktl~tits. Kostnaderna 
härför må erläggas i förskott av landskapets ordinarie medel. Vad sålun
da förskotterats i;1å uttagas utan dm:::i eller utslag i den ordning, sou gäl
ler för indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg. 

30 §. 
Har person eller egendom genon polisEians tjänsteåtgärd skadats, skall 

polismannen ofördröjligen arui1äla därom till sin förman. Med anledning 
av am1älningen skall vid behov eller på begäran av den soill vidtagit 
tjänsteåtgärden eller drabbats av skada, undersökning företagas. 

Har någon skadats genow polismans tjänsteåtgärd, bör honom beredas 
Vård och sådana åtgärder ofördröjligen vidtagas, att han erhåller nödig 
läkarhjälp. Påyrkar den, mot vilken tjänsteåtgärd blivit företagen läkar
undersökning för påstådda skador, skall honoc ges tillfälle att snarast 
möjligt bliva undersökt av läkare. Är detta icke möjligt omedelbart ef
ter händelsen, skall skadorna eller den anständigheten, att yttre skada 
icke kan påvisas, genom undersökning av ojäviga personer fastslås. 

Kostnaderna för i 2 morn. nämnda åtgärder och läkarkostnader erlägges 
i förskott av landskapets ordinarie Etedel. 

31 §. 
Väcker privatperson åtal not polisman för felaktigt förfarande vid 

tjänsteförrättning eller kräver han av polismannen ersättning med anled
lling av tjänsteförrättning och har de gentenot polismannen framställda 
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yrkandena genom laga kraft vunnet utslag förkastats, har polismannen 
rätt att av landskapets ordinarie medel erhålla ersättning för rätte

gångskostnader, som käranden dömts att erlägga till honom, men som icke 

kunnat indrivas hos denne. 
32 §. 

Den som uppsåtligen: 
1) underlåter att efterkoruua i 5 § 1 mom. denna lag avsedda föreskrif

ter, påbud eller förbud, som polisen för upprätthållande av ordning el
ler säkerhet inom ramen för sina befogenheter utfärdar; 

2) vägrar lämna i 5 § 2 mom. avsedda uppgifter; eller 
3) utan anledning 7 oot bättre vetande, tillkallar eller alarmerar 

eller genom falska uppgifter vilseleder polisen; 
dömes, om för gärningen icke annorstädes strängare straff är stadgat, 

för tredska mot polis till böter. 
Tredskar någon genom att underlåta att fullgöra sin i 24 § avsedda 

skyldighet, vare straffet böter eller fängelse i högst sex månader. 
För brott misstänkt person dömes likväl icke till straff med anledning 

av i 1 mom. 3) punkten avsedda falska uppgifter vid förundersökningen 
av saoma brott eller med anledning av vilseledande. 

33 §. 
Närmare föreskrifter angående verkställigheten och tillämpningen av 

denna lag utfärdas vid behov .genom ·landskapsförordning. 
Marieharnn, den 13 november 1969. 

På vägnar: 

Lantråd 

\_/te'C(&;/ 
Lagberedningssekre terare Sune Carl~ 


