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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y ~ 

r e l ~ s e_ s - framstä~lning till Ålands 
landsting med förslag till landskapslag 

om körkort. 

År 1968 anordnade Förenta Nationerna i Wien en ~onferens angående 

vägtrafik, vilken konferens ledde till ett internationellt avtal 

angående vägtrafik och trafikmärken. Finland ingår som part i detta 
~ . . - . : .. . . . ,. ~ ' . . . 

a vtal. Wienavtalet innehåller detaljerade stadganden om formerna för 
- ~ . ··- . 

körkort 9 indelning av körkort i kla~se~ - och . g6dkärinande av körkor t 
. . . . · ·· ~ 

i avtalsländerna. Genom att förenhetliga körkortet ville man sträva 

till att körkortet som sådant kan godkännas i de skilda länderna utan 

8tt man skall b~höva använda något särskilt internationellt körkort. 

På uppdrag av Nordiska rådet utarbetade en nordisk tjänstemanna-
. .. ···· ·· --· - _. -· - ~ -- . -· ·- . ' 

kommitte år 1968 förslag till godkännande av körkort de nordiska 

länderna emellan. Kommitten avgav följande rekommendationer: 

1) I varje nordis~t l and godkännes i annat nordiskt land givet 

körkort som sådant oGkså om körk.ortsinnehavaren. fas~ b~s~t~er sig 
i annat l?nd än där h~n e~hällit körkortet . 

. 2) Alla nordiska lä:q_der ini:;c:i.1-'.' E;_l'.! .. gE'.r;g~ns~m ståndpunkt i följande 
frågor: · 

- körkort är gällande tills innehavaren fyller 70 år 9 

- indelningen av körkort ändras i enlighet med Wienavtalet, 

- för erhållande av de vanligast förekommande körkorten fordras 

en minimiålder av 18 år~ 
Nämnda lagstiftning så tgärde:r· ha:r nu del vis genorrf örts i riket 

genom fö:~cordningen den 31 maj 1972 orr körkort (447/72) , vilken för

ordning ändra ts den 16 juni 1972 (470/72) och den 15 december 1972 
(815/72)~ I S~§rig~ h~r motsvarande lagstiftning förverkligats bl.a. 

genom Kungl. Maj:ts körkortskungörelse 9 given i Stockholm den 1 decem-. 
ber 1972. 

Den av landskapsstyrelsen tillsatta v äg trafiklagkomrritten har· 
. - -- -· -· - . 

fortlöpande följt med berörda utveckling och avgav korrmitten den 14 
november 1972 till landsk~psstyrels en ett betä~:kande . innehållande . 
förslag till landskapslag om körkort 9 vi lket--förslag ilgger . =till grund 
för denna fra1nställning. · · ~ - · - - ·· 

Förslaget till landskapslag om körkort är uppbyggt i enlighet med 

Wienavtalet och den nordiska tjän~temann~korrmittens re~ommendationer. 

Nu gällande stadganden angående körkort och förarutbildning ingår 

i landskapslagen den 4 december 1958 ow motorfordon i landskapet Åland 

(25/58). Vid en s å genomgripande reform som denna har dock landskaps

styrelsen funnit det ändamålsenligt att samla ifrågavarande stadganden 

i en skild författning 9 landskapslag om körkort. På ~otsvarande sätt 

har förfarits i riket och i Sverige. 
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I lagens 3 § har intagits stadgandena angående indelningen av kö~

k o:r·t i klasser i enlighet med Vifienavtalet. Denna indelning grundar 

sig på fordonens vikt och passagerarantal. De nya körkorten 9 som 

uppräknas i 3 § 2 rnorc. 9 motsvarar i stort nuvarande körkort med föl~ 

jande undantag~ 

1. tunga fordonskornbinationer (E-klass) har avskilts till en 

skild gr11pp; 

2. i körkortsindelningen finns inte längre något skilt yrkeskör

kort. Ur trafiksäkerhetens synpunkt är det ändamålsenligt att körkorts

fordringarna för tunga fordonskornbinationer stadeas strängare än 

för övriga körkort. Beträffande yrkeskörkort kan konstateras att man 

åtminstone av förare av tyngre motorfordon har orsak att förutsätta 

att föraren uppfyller samma körkortsfordringar utan beaktande av 

hans yrke eller utkomst 9 på vilka grunder man i landskapslagen om 

rnotorfor~on skiljer mellan privat- och y~keskörkort. Landskapsstyrel

sen har dock funnit det e:cforderligt att i +aridskapslagen om körkort 
ställa vissa krav på förare av personbil i yrkesmässig trafik) vil

ka krav icke ställs på fö:ca:ce av personbil i icke yrke srnässig trafik. 

Därför kommer av taxiförare att krävas förutom körkort också yrkes

körtillstand för personbil, varom stadga~ i lage~s- 32 och 33 §§. 

I 21 § 1 mom. stadgas om körkort~ giltigh~tstid. Ett körko~t 

föreslås nu gälla tills innehav8ren fyller 70 år. Det har nämligen 

konstaterats att nuvarande system med fö~nyande av körkort vart femte 

år blivit en formalitet~ som ej tjänar något trafiksäkerhetsfrämjande 

syfte. Det ursprungliga ändamålet med körkortens förnyande vart femte 

år var att man skulle kunna kontrollera att bilförare fortsättnings

vis fyllde kraven för innehav av körkort, vilket ändamål dock icke 

förverkligats. Detta söker man nu i stället att uppfylla med bl.a. 

f öljar;i.de medel~ 

- ett centralt körkortsregister, 

- regelbundna hälsokontroller (24 1 §) 9 och 

- utökade befogenheter fö::c polisen att ålägga körkortsinnehavare 

hälsokontroller och bevis över förnyad förarexamen (24 3 och 26 §§). 

Har körkort förkorcrnit eller är det av annan orsak nödvändigt att 

erhålla ett nytt körkort har rean försökt göra detta förfara~de så 

smidigt som möjligt (27 §). 
I förutsättningarna för erhållande av körkort har gjorts vissa 

ändringar. För erhållande av A-klass körkort, vilket motsvarar 

nuvarande rnotorcykelkörkort 9 höjs åldersgränsen från 16 till 18 år. 

För buss- eller ABCD-klass körkort och för tung fordonskombinations

eller ABCE- eller ABCDE-klass körkort föreslås åldersgränsen vara 
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21 är, vilken åldersgräns överensstävmer ~ed internationella normer. 

För traktorkörkort föreslås åldersgränsen 15 år, vilken i riket är 

16 år. Denna skiljaktighet föreligger också i gällande lagstiftning. 

I hälsokraven för AB-klass eller personbilskörkort föreslås vissa 

lindringar i synnerhet vad gäller synförmågan. Detta följer av den 

dispenspraxis so:rr:: utvecklats. Nu utsträcks också hälsokraven för per

sonbilskörkort att gälla motorcykelkörkort (A och KT) samt dessutom 

också T-klass eller traktorkörkort. Enligt landskapslagen o:rr:: motor

fordon är en förutsättning för erhållande av busskörkort att sökanden 

minst två år arbetat som lastbilsförare. Motsvarande stadgande lindras 

nu så att sökanden bör ha kört bil, vars totalvikt är minst 8.000 kg? 

såsom huvudsyssla under ett år eller erhållit sådan yrkesutbildning 

för förare som anges i av landskapsstyrelsen utfärdade närmare an

visningar. 

I 23 § har intagits helt nya bestämmelser gällande förare som 

innehaft körkort under ko:r·tare tid än 1 år. En sådan förC\rc föreslås 

nu få framföra sitt fordon med en hastighet av högst 70 km/h. På 

fordon, som fran::föres av sådan person, skall fi nnn" c: L. t qrrr·.oki 1 -1 1, .:;,m n

tecken, som upplyser om att fordonet fr8rn:föres av här avsedd förare. 

Dessa bestämmelser angäende nya förare har ansetts erforderliga med 

beaktande av att sådana föEare enligt statistiska uppgifter förorsa

kar tre gånger så många t:cafikolyckor sorr~ rcera erfarna förare. På 

grund av unde:csöknine;sresultat kan man sluta sig till att en bidra
gande orsak till dessa olyckor är att förarna håller för hög hastig

het i förhållande till deras körskicklighet och rådande trafikför

hållanden. I riket är rnotsvarande hastiehctsboe;ränsning 80 km/h. 
I stadgandena angående indragning av körkort har icke företagits 

några väsentliga ändringar. Dessa bestämmelser kommer att reformeras 

i sawband rced en översyn av hela påföljdssystercet för trafikbrott. 
Enligt förslaget kornirer nu att inrättas ett centralt körkor t;srPei s-

t er för hela landskapet Detta körkortsregister skall handhas av 

landskapets rnotorforc1onsbyrå 1 vilken byrå förestås av trafikinspektö

ren. Landskapsstyrelsen har fö:r: avsikt att till hösten komma rI.'.ed en 

framställning om förslag till landskapslag om motorfordonsbyrå. 

Till denna byrås uppgifter bör förutom kö:ckortsregistret även hänfö-

ras bilregistret och bilbesiktningen. 
I 39 § ingår särskilda bestf:~1J:lr2elser orn inskränkningar av off ent

lighetsprincipen vad gälle:c uppgifterna i körkortsregistret. Detta 

följer av sakens natur då i detta register bl.a. antecknas straff-

uppg~;t:.tex·. 

De1lna la'g 
,, ' I ! ' 

f oruf'sä'fte±' ·-vis'sa ändringar i vägtrafiklagen och motor~ 
•' •f•l•I· ' 

f ordonsl8igen beträffande vilka ~ndringar ges skilda rrawställning@ro 
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Detaljmotive~ing. 

~ 
I klass T har nu också inrymts motorkälkar 9 för vilkas framförande 

man inte ti~igare fordrat egentligt körkort. 

2. Bil skola bör göra anroälan orn elev till motorf ordonsbyrån så 

att denna på förhand kan tillställa polismyndigheten på elevens hem

ort körkortsblankett och kontrollkort för el~ven~ Detta system möj

liggör -att eleven då han avlagt förarexamen g(2nast kan erhålla kö:ckort 

vid ansökan-därqm µos polismyndigheten. 

11 § ·-
1. Strängare krav kommer numera att ställas på den utbildning 9 

som berättigar till erhållande av trafiklärarkort. Landskapssty

relsen kommer därvid att i huvudsak kräva uppfyllande av de kompe

tenskrav som ställs i riket. På grund härav har det nu gällande 

kravet på praktik i bilbranschen frångåtts. 

12 §. 
2. För att eThålla tillstånd till övningskörning med motorcykel 

kommer nu att krävas att sökanden avlagt teoriprov för förarexamen . 

. • . .18 _.§ -t. 

1. För erhållande av ABC-klass eller lastbils}.{örkort kommer nu 

alltid att krävas att sökand~n ägE;ir kännedom om bestämmelserna 

angående yrkesmässig trafik 9 enär yrkeskörkortet avskaffas. 

19 §. 
2. Åt besiktningsman har givits befogenhet att vid behov kräva 

att en körkortsaspirant erhållBr tilläggsundervisning. Om denna 

tilläggsundervisning kommer landskapsstyrelsen att utfärda närmare 

bestämmelser. 

22_§. 

Utfärdande av körkor't tillgå:c i huvudsak på samma sätt som en

ligt gällande lag. Nytt ä.r endast att polismynd.ie;heten erhåller 

sökandens korkortsblankett och kontrollkort redan på förhand från 

motorfordonsbyrån. Enligt 4 momo kan polisen under vissa förutsätt

ningar utfärda ett tempo:cärt körkort. Denna bestämmelse är.nödvändig 

på den grund att det kan förekomma fall då polisen har till sitt 

förfogande erforderliga uppgifter för ~t utfärda körkort men kör

kortsblanketten f:i..ån moto:cf ordonsbyrån antingen saknas eller ä:.c 

felaktige För ett knrkortssökanden inte skall bli lidande därav 

kan åt honom utfärdas temporärt körkort för en tid av högst tre 

månader 9 under vilken tid b:r·isterna bör kunna avhjälpas o 
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25 §. 
09 

För att övervaka att bilförare upprätthåller sin körskicklighet 

ar det nödvändigt att ge polisen befogenhet att förordna att körkorts

innehavare på nytt måste avlägga förarexamen. Denna rätt bör polisen 

använda sig av innan den skrider till åtgärder för indragning av kör-

kort. 

26 §. 
~ 

Stadgandena angående förnyande av körkort är i huvudsak de samma 

som i gällande lag. Person? som fyllt 70 år? kan dock icke förnya 

sitt körkort till sådant som berättigar till framförande av buss el

ler tung fordonskombination. 

~ 
3. Om sådan innehavare av körkort som innehaft kör·ko:ctet kortare 

tid än 1 år samtidigt bryter mot för sådana föra:ce stadgad fart~ 

begränsning och mot skyldigheten att p~\ !or·donet fästa i 23 § 2 mom. 

avsett kännetecken 9 så anses denna förseelse så allvarlig att det 

är obligatoriskt för polisen att indra körkortet för ett år. 

33 §. 
Bestämmelserna för erhållande av yrkeskörtillstånd är strängare än 

motsvarande bestämmelser för erhållande av AB-klass körkort 9 bl.a. 

vad gäller hälsokraven. Hos taxiförare bör t.ex. förutsättas normal 

hörförmåga. Sådan förare bör också äga kännedom om bestämmelserna 

angående yrkesmässig trafik. 

35 §. 
Den i allmänna motiveringen omnämnda nordiska tjänstemannakommltten 

rekommenderade i sitt betänkande att i nordiskt land utfärdat körkort 

också skall vara gällande i annat nordiskt land där körkortsinneha

varen stadigvarande bosatt sig. I riket införde man också en sådan 

bf3stämmelse i förordningen den 31 maj 1972 om körko:r·t. Man kunde 

dock snart konstatera att ett sådant stadgande vållade problem t.ex. 

beträffande övervakningen av stadgandena angående körförbud och indrag

ning av körkort, då en person har t.ex. flera i nordiska länder utgiv

na körkort. I förordningen den 15 december 1972 angående ändring av 

förordningen om körkort (815/72) införde man därför en bestämmelse om 

att person som innehar i annat nordiskt land utfärdat körkort och som 

stadigvarande bosätter sig i Finland är skyldig att utbyta sitt kör

kort mot motsvarande finskt. 

Landskapsstyrelsen har i denna framställning följt den nya bestäm~ 

melsen i riket. Att utbyte av körkort görs obligatoriskt för person 

som sta~igvarande bosatt sig i landskapet medför icke heller några 
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större olägenheter för personen i fråga, då utbyte av körkort sker 
direkt pä grund av hans i annat nordiskt land utfärdade körkort och 
utan att någon förarexamen behöver avläggas. 

Med hänvisning till det anförda får landskapsstyrelsen vördsamt 
förelägga Landstinget till antagande 

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

om körkort. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 
1 kap. 

All!E§nna stadganden. 
1 § . 

!l:].lämpningsområde. 
Denna landskapslag gäller körkort och tillstånd, som enligt 

landskapslagen om vägtrafik fordras för framförande av motordrivet 
fordon ooh för meddelande av förarundervisning. 

2 §. 
~ehörighet_§j~ föra~motordrivet fordon. 

1. Motordrivet fordon får framföras, om icke i 2 eller 3 mom. 
annat stadgas, endast av den som innehar giltigt körkort som mot
svarar fordonets klass. 

2. För framförande av moped och därmed j ämförlig invalidcyl-rnl 
erfordras icke körkort, men föraren skall ha fyllt 15 år. 

3. Motordriven anordning som styres av gående person får fram
föras utan körkort. 

4. Körkort skall medföras vid färd och på anfordran företes 
polis- eller besiktningsman eller annan trafikövervakare. 

3 §. 
Körkort. 

1. Körkort utfärdas för följande klasser av motordrivna fordon~ 
Klass A~ motorcyklar; 
Klass B~~ person- och paketbilaT samt övriga fordon och fordons

kombinationer? vilkas totalvikt äT högst 30500 kg och i vilka 
finns plats för högst åtta personer u,.tom föra::c~n, _samt fordonskom
binationer, vilkas dragbil hör till denna klass om släpfordonets to
talvikt är högst 750 kg; 

Klass c~ lastbilar och andra fordon? vilkas totalvikt översti
ger 3.500 kg och i vilka finns plats för högst åtta personer utom 
föraren 9 samt fordonskombinationer, vilkas dragbil hör till denna 
klass om släpf~rdonets total~ikt är högst 750 kg; 
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Klass D~ bussar och andra fordon 1 i vilka finns plats för flera 
än åtta personer utom föraren 9 samt fordonskombinationer? vilkas 
dragbil hör till denna klass om släpfordonets totalvikt är högst 

750 kg; 
Kl~ss E. fordonskombinationer 9 vilka icke hör till ovan nämnda 

klasser; 
Kl~.as K~ lätta motorcyklar och invalidcyklar; samt 
Klass tt traktorer 9 motorredskap, motorkälkar och motordrivna 

anordningar jämte till dem kopplade släpfordon. 
2. I körkortet angives med i 1 mom. nämnda bokstavstecken de for

donsklasser vilka körkortet berättigar att framföra. I enlighet här~ 
med finns körkort av klass A, ABi AB0 9 ABCD 9 ABCE, ABCDE~ KT 
och T. 

3. Fordonskombination av klass E får framföras endast av den 
som innehar körkort, vilket berättigar till ~ramförande även av 
d:ragbil. Körkort av klass A berättigar till framfö1'ande även av 
fordon, som hör till klasserna K och T, och körkort av klass ABC 
berättigar även att provköra och tillfälligt flytta fordon av 
klass D utan passagerare samt fordon av klass E utan last. 

4 §. 
I riket utfärdat.körkort. 

Körkort som utfärdats enligt i riket gällande förordning åt den 9 

som där är stadigvarande bosatt~ berättigar inom gränserna för 
sin giltighet till framförande av motordrivet fordon i landskapet. 

2 kap. 
Förarutbildning. 

5 §. 
Tillstånd att hålla bilskola. 

1. Förarutbildning meddelas i bilskola~ om icke nedan annorlun~ 
da stadgas. 

2. Tillstånd att hålla bilskola skall sökas hos landskapsstyrelsen. 
Till ansökan skall fogas sökandens ämbetsbetyg och utredning om att 
han råder över sig själv och sin egendom eller 9 försåvitt sökanden 
är bolag, andelslag eller annat samfund 9 utdrag ur handels- eller 
föreningsregistret samt bolagsordning eller motsvarande bolagsavtal 
eller ock andelslags eller annat samfunds stadgar. Dessutom skall ut
redning bifogas därom att sökanden är berättigad att idka näring i 
landskapet. 

3. Landskapsstyrelsen beviljar tillstånd att hålla bilskola 9 

om sökanden anses ha förutsättningar härför och om inrättande av 
'S·koi.an prövas nödigt och ändamålsenligt. Innan tillstånd beviljas 9 

skall utlåtande inhämtas av trafikinspektören och av polisen på 
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1 bilskolans verksamhetsort. Tillstånd beviljas för viss tid, högst 

f~m år, och kan beviljas på villkor och med begränsningar. 

6 §. 
'Bilskolas undervisningspersonal. 

1. Bilskola skall -ha en f-öreståndare ~ sorc ansvarar för under~ 

visningsverksamheten och en med hänsyn till QI!Jfattningen 1:1.v skolans 

verksamhet ti~iräcklig undervisningspersonal. 
2. För bilskolas undervisningsverksamhet ansvarig föreståndare 

och läTare som meddelar körundervisning skall inneha trafiklära1:·~ 

kort. Annan lärare skall inneha t:cafiklärarkort eller av trafik~ 

inspektören godkänd kännedom om undervisningsämnet. Körundervisning 

med motorcykel får dock meddelas av person, som enligt av landskaps

styrelsen utfärdade allmänna anvisninga:L därför godkänts av trafik

inspektören. 
7 §. 

Övervakning av bilskola och anmälan om elev. 

1. Bilskola övervakas av trafikinspektören. 
2. Bilskola skall om varje ·elev göra anmälan till motorfordons

byrån, som därefter tillställer polisen på elevens hemort kontroll

ko~ct över eleven samt körkorts blankett. 
8 §. 

Förnyande av t.t)-J__st_å_r.i._9._ _aJ~_t __ hå_lla bj.J_§_~_ola. 
1. Förnyande av tillstånd att hålla bilskola sökes i samma ord

ning som tillstånd att hålla bilskola. Till ansök8n Rk8ll fngBs 
det tillstånd, vars förnyelse begäres, i original eller i -ti 11 ,. i i, H 0"--

heten styrkt avskrift. 
2. Vid avgörande av ansökan skall beaktas, utom de i 5 § stad~ 

gade förutsättningarna, jämväl hur sökanden bedrivit sin bilskol-

verksamhet. 
9 §. 

Återkallande av tillstånd att hålla bilskola. 
~~-------=---~----~-~---~--~-=~_.._-~.......,.._-.~---· -~~-----

Landskaps styrelsen kan åteJ~'kalla tillstånd att hålla bilskola 

helt och hållet eller för viss tid~ 
a) om tillståndshavaren icke längre har förutsättningar för att 

hålla bilskola; 
b) om stadganden, bestäm~elser eller tillståndsvillkor som ut-

färdats för bilskolan icke iakttages; eller 
c) orr. undervisningen icke skötes behörigen, 

10 §. 
Bilskolinnehavares konkurs eller frånfälle. 

Avlider innehavare av bilskola eller försättes han i konkurs, 
ctger döds·- eller konkursboet rätt att med stöd av tillståndet fo:Lt-
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sätta att hålla bilskolan under högs~ sex månader på villkor, att 

till landskapsstyrelsen ofördröjligen anmäles en för landskapsstyrel

sen godtagbar person som ansvarar för tillståndshavarens skyldigheter. -

1 1 § • 

Trafiklärarkort. 

1. Villkor för erhållande av trafiklärarkort är, 

a) att sökanden innehar körkort av klass ABC; 

b) att sökanden avlagt i Finland giltig trafiklärarexamen eller 

innehar av landskapsstyrelsen godkänd motsvarande kompetens; och 

c) att sökanden icke på grund av sina personliga egenskaper kan 

anses olämplig såsom bilskollärare. 

2. Trafiklärarkort beviljas av polisen på sökandens boningsort 

för den tid hans körkort är i kraft. Vid sökande av tillstånd skall 

företes körkort, intyg över trafiklärarexamen eller landskapsstyrel

sens beslut om godkännande av annan utbildning samt två för kortet 

lämpliga fotografier. 

3. Polisen skall indraga trafiklärarkort, ifall sådana omstän

digheter framkommit om dess innehavare som utgör hinder för erhållan·

de av sådant kort. 

4. För beviljande och indragning av trafiklärarkort gäller 

ytterligare i tillämpliga delar vad om utfärdande och indragning 

av körkort är stadgat. 

12 §. 
Undervisnings- 9ch övningstillstånd. 

1. Polisen kan på synnerliga skäl berättiga inom dess distrikt 

bosatt :person, som innehar giltigt köTkort för framförande av bil 

och har minst tre års körpraktik samt tillräckliga kunskaper om 

trafikreglerna, att meddela bestämd person undervisning för erhållan

de av körkort. Sådant tillstånd utfärdas för högst sex månader. 

Tillståndet får utfärdas tidigast tre månader innan eleven uppnår 

för erhållande av körkort stadgad minimiålder. Körundervisning skall 

meddelas med i tillståndet angivet fordon, som bör vara lämpligt 

för ändamålet. 

2. Polisen kan berättiga inom sitt distrikt bosatt person att 

utföra övningskörning med motorcykel för körkort av klass A eller 

KT utan körlärare Dylikt tillstånd 9 som får utfärdas endast för 

den som avlagt teoriprov för förarexamen, utfärdas för högst tre 

månader och får icke förnyas utan giltigt skäl. Tillståndet gäller 

endast för d:::Lri bestämt område. Vid övningskörning får passagerare 

eller gods icke medföraso 
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3• Polisen skall sända anmälan om i 1 och 2 mom, nämnda tillstånd 

\ 

till motorfordonsbyrån. När motorfordonsbyrån erhållit anmälan 9 till-
ställer den polisen körkortsregistrets kontrollkort över eleven samt 

körkort.sblankett. 
L1r• Polis som beviljat tillstånd kan återkalla unqepvisnings

eller övningstillstånd 9 om skäl därtill prövas föreligga. 

13 §. 
Körundervisning. 

1. Vid övningskörning med fordon av klass B eller C skall lära
ren sitta bredvid eleven. L,äraren anses härvid som förare. 

2. Då körundervisning gives med fordon av klass D eller E 9 

anses eleven vara förare. I fordon av klass D får under körunder
wisning högst sju körelever transporteras. 

3. Vid körundervisning och vid övningskörning med motorcykel 
skall fordonet vara försett med ett av landskapsstyrelsen fast
ställt kännetecken. 

14 §. 
Undervisningsintyg. 

När elev i bilskola erhållit sådan undervisning som förarexamen 
förutsätter 9 skall den för skolans undervisningsverksamhet ansvar i-~ 

ga föreståndaren eller av honom utsedd lärare utfärda intyg där
över. Privatlärare skall om meddelad undervisning göra anteckning 
i det av polisen utfärdade unde:.,_visningstillståndet. 

3 kap. 
Förarexamen. 

15 §. 
Plats för examen. 

Förutsättning för avläggande av förarexamen är att vederbörande 
erhållit förarundervisning i landskapet eller, såframt undervisnings
intyg icke fordras 9 är stadigvarande bosatt i landskapet. 

16 §. 
Förutsättningar för avläggande av examen. 

1. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av 
klass A eller AB är, 

a) att examinanden fyllt 18 är; 
b) att han erhållit förarundervisning, sorr. motsvarar körkortets 

klass, elle:c övningstillstånd eller att han tidigare erhållit mot
svarande körkort i Finland eller utomlands; 
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c) att hans synskärpa med glasögon eller ~ta~ sådan$ är minst 

o. 7 på clei:; ·ena öga.t och minst O .. ,3 på det andra eller i om det svaga'.'."." 

re ögat icke uppfyll~r sagda krav 9 att hans syn8-~~rpa på ~et bättre 

ögat är min@t·0.8 och att eventuellt synfel eller eventuell ögon

sjulcdom bör anses ha avstannat minst ett år tnnan han amr!äl t sig fö:c 

avläggande av förarexamen; samt. 

d) att han icke lider av sådan sjukdom eller sådant lyte som 

väsentligt minskar eller äventyrar hans förmåga att framföra fordon. 

2. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av 

klass ABC är utöver fordringai~na i 1 rnom., att examinanden har 

no:cmala synfält och att hans synskärpa utan glasögon eller med så

dana är minst 0.7 på det ena ögat och minst 0.3 på det andra och 

att han åtminstone med det ena örat uppfattar vanligt tal på fyra 
meters håll; 

3 •. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av 

klass ABCD eller 1 om vederbörande innehar körkort av klass ABCEi 
för körkort av klass ABCDE är 9 

a) att examinanden fyllt 21 år 1 men icke 70 år; 

b) att han har innehaft körkort, som berättigar till framförande 

av bil 1 under en tid av minst ett år och att han innehar körkort 

av klass ABC eller ABCE ell.er att han tidigare innehaft körkort av 

klass ABCD eller motsvarande körkort; 

c) att han såsom huvudsyssla elle:c eljest i avsevärd omfattning 

under en tid av minst ett år kö:ct bil, vars total vikt är rcinst 8. 000 

kg 1 eller erhållit ett sådant minimirnått av yrkesutbildning för föra

re som angives i av landskapsstyrelsen utfärdade anvisningar; 

d) att hans synfält är normala och hans synskärpa rced eller utan 

glasögon på det ena ögat er minst 0.8 och på det andra minst 0.6 

samt att han ätrcinstone med det ena örat uppfattar vanligt tal på 

fyra meters håll; och 

e) att'han icke lider av sjukdom eller lyte 1 som nämre·s i 1 mom. 

4. Förutsättning för avläggande av förarexarcer:iför körkort av 

klass ABCJJ eller i om vede:cbörande innehar körkort av klass ABCD 9 

för körkort av klass ABCDE är 9 

a) att examinanden uppfyller det i 3 mom. a punkten nämnda ålders

kravet och de i 2 respektive 3 mom. nämnda hälsokraven; och 

b) att han unde:r en tid av minst tre månader såsom huvudsyssla 

kört fordon av klass C eller D eller erhållit ett sådant rninimirnått 

av yrkesutbildning för förare som angives i av landskapsstyrelsen 
utfärdade anvisningar. 



5. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av 

klass KT ar 9 

a) att exam1nanden fyllt 16 år; samt 

b) att han uppfyller de i 1 mom. nämnda hälsokraven. 

6. Förutsättning för avläggande av förarexamen för körkort av 

.!klass T är 9 

. a) att examinanden fyllt 15 år; samt 

b) att han uppfyller de i 1 mom. nämnda hälsokraven. 

09 

7. I förarexamen för ovan i 1 9 5 och 6 mom. nämnt körkort kan även 
del taga person som har på k:5rförmågan inverkande lyte, om detia icke 

väsentligt inverkar på hans förmåga att framföra med automatväxling 

eller särskilda köranordningar utrustat fordon. 

17 §. 
Anmälan till examen. 

1. Den som anmäler sig till förarex~men skall för besiktnings

wannen förete 

a) ämbetsbevis eller annan utredning 9 varav tillförlitligt fram

går hans personuppgifter och personbeteckning; 
b) ett högst tre månader tidigare utfärdat intyg över erhållen 

förarutbildning eller ett högst tre månader tidigare utfärdat 

tillstånd till övningskörning med motorcykel eller ock utredning 

om tidigare utfärdat körkort och om körpraktik 9 såframt sådan är 
~ -· - ~ . ~ -· -·-· .,. -

förutsättning för avläggande av fö:ca:cexamen; 

c) ett högst tre månader tidigare utfärgat läk0rintyg; samt 
d) två fö:c körkortet lämpliga fotografier. 

2. Av den som anmäle:r sig till förarexamen för körkoTt av klass 

T fordras icke i 1 mom. b punkten nämnd utredning. Sådan utredning 
fordras ej heller av den som anmäler sig till teoriprov i förar-,. 

examen för körkort av klass A eller KT. 
18 §. 

~ori~ och _körproYj,_ 

1. Vid förarexamen skall examinandeP ådagalägga 
a) i teoriprovet 9 att han äger kännedom om gällande trafikföre-

,s krifter och i tillräcklig lI!ån övriga bestämmelser om motorfordon 

samt motorforc\.ons funktionssätt ävensom övriga -faktorer som inverkar 

på trafiksäkerheten och, om examen avläg~äs t6r ~Brkoit äv~lass 
ABC eller ABCD 9 bestämmelserna rörande yrkesmässig trafik samt 

bilens konstruktion och underhåll; samt 

b) vid kö:rprovet, att han kan manöv:i~·e1:a och i trafiken meci. 
iakttagande av trafikreglerna framföra sädant fordon, till vars 

framförande det körkort som examen avse:r berättigar. 
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2. Vid förarexamen för körkort av klass T avlägges icke körprov, 

om ej besiktningsmannen anser: det nödigt. 

3. E:x:amin,anden är skyldig att hålla erforderligt fordon för kör·
provE:;t, Unc1ei' körprovet µµses han såsom förare. 

19 §. 
Intyg över fQ.r_arexamen och underkännande.vid examen. 

1. Över godkänd förarexamen skall besiktningsmannen till examinan

den utfärda intyg. Samtidigt skall vardera skriva sina namn på det 

ena av de fotografier som företetts vid anmälan till examen. 
2. Har examinanden icke godkänts i förarexamen, kan besiktnings~ 

mannen såsom villkor för avläggande av ny examen föreskriva av 

honom bestämd tilläggsundervisning. 

4 kap. 

Utfärdande och för~yande av körkort .. 

20 §. 
Förutsättningar för utfärdande av körkort. 

====- I 

Villkor för erhållapde av körkort är, 
a) att sökanden uppfyller i 16 § an,gj.vna krav; 
b) att sökanden avlagt förarexamen som svarar mot körkortet ellex', 

då fråga är om annat än i 16 § 3 mom. avsett körkort, motsvarande 

examen inom försvarsväsend.et; 
c) att sökanden icke till följd av fortgående missbruk av alko~ 

hol eller annat berusningsmedel eller på grund av sina personliga 

egenskaper kan anses olämplig som förare; 
d) att sökanden icke står unde:c körförbud; 

e) att minst två år förflutit sedan sökanden utomlands gjort 
sig skyldig till framförande av motordrivet fordon under påverkan 

av alkohol eller annat berusningsmedel; samt 
f) att minst ett år förflutit sedan sökanden gjort sig skyldig 

till körning utan körkort 9 om icke synnerliga skäl finns för be~ 

viljanc1~ av körkort, 

21 §. 
Körkorts giltighetst~d och specialvillkor. 

1. Körkort är i kraft för viss tid 9 som utgår när innehavaren 

av körkortet fyller 70 år. Körkort av annc::ln klC;lSS än ABOD,· ABOE 
eller ABCDE utfärdas dock för den som fyllt 65 år för en tid av 
fem år. 

2. Uppfyller vederbörande stadgat k:cav på synskärpa endast me~

d an han använde:c glasögon, skall i körkortet antecknas 9 att han ä:c 
skyldig att vid körning använda glasögon. Uppfattar den som erhål-
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ler körkort av klass AJ3 _igkELvan-ligt--talpA fyra mete:i;s håll 9 

s-kall ],. hans körko:r:t ~mtecknas 9 att den bil han framför skall ha 

baQkspegel även på karosseriets högra ~ida. Har förq;rexamen på 

g~und av lyte 9 som sökanden är behäftad med 9 avlagts med fordon 

med automatväxling eller specialanordningar9 skall i körkortet 

antecknas 9 att detsamma berättigar till framförande av endast for

don med automatväxel eller med av besiktningsman godkända k?ranord

ningar, 
3, Körkort kan på särskilda skäl utfärdas på villkor? att inne

havaren av detsamma för polisen på sin boningsort efter förloppet 

av viss tid eller med bestämda tidsintervaller skall förete läkar
intyg, Detta villkor _kan polisen på körkortsinnehavarens bonings

ort senare vid behov ändra. Om beslutet skall anmälan göras till 

motorfordonsbyrån. 

22 §. 
Ut:fä:r:'dc:u1c1e. av körkort. 

1. Körkort sökes hos pgl~sen på söl_[andens boningsort. I ansökan 

skall uppges 9 huruvida i 20 § ~ ~ller e punkten nämnt hinder för 
utfärdande av körkort föreligger. Till ansökan skall fogas 

a) ämbetsbevis eller annan utredning? varav tillförlitligt 
framgår hans personuppgifter och personbeteckning; 

b) intyg över högst tre månader tidigare godkänd förarexamen; 

c) högst sex månader tidigare utfärdat läkarintyg och om polisen 

prövar det nödigt 9 intyg av specialläkare; samt 

d) de fotoe;rafier som företetts besiktningsmannen. 

2. Polisen skall 9 innan ansökan avgöres 9 införskaffa körkorts

registrets kontrollkort över sökanden 9 om sådant icke ti~igare 
tillställts polisen. 

3, Körkort skall utfärdas om i 1 och 2 mom. nämnda handlingar 

och möjligen införskaffad tilläggsutredning utvisar, att sökanden 

uppfylle~ de i 20 § stadgade fordringarna. Efter att ha avgjort 

kö:.c·kortsansökan skall polisen meddela sitt beslut till motorfor
donsbyrån, som därefter vid behov tillställer polisen körkortsblan
kett, 

4, Polisen kan på synnerliga skäl utfärda för sökande 9 som uppen
barligen uppfyller de i 20 § stadgade kraven 9 ett temporärt körkort 

som gäller högst tre månader 7 eller 1 om sökanden innehar tidigare 

erhållet körkort, i detta göra anteckning om beviljad utvidgad 
rättighet som gäller högst tre månader. 

5. Innehar sökanden tidigare utfärdat körkort eller temporärt kör~ 
kort, skall det överlåtas till polisen då han erhåller nytt. 
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2) §. 
Specialvillkor för nya förare. 

1. Den som under kortare tid än ett år innehaft körkort 9 som 

berättigar till framförande av bil 7 få:c framföra bil med en 
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hastighet av högst 70 km/h 9 om icke andra bestämmelser förpliktigar· 
till ännu lägre hastighet. Samma hastighetsbegränsning gäller framfö

rande av motorcykel, om föraren innehaft körkort, som berättigar till 

framförande av fordonet, under kortare tid än ett år. 
2. På motorcykel samt person- och paketbil, som framföres av i 

i mom. nämnd person, skall baktill på fordonet på synlig plats finnas 

ett av landskapsstyrelsen fastställt kännetecken. 

24 §. 
Kontroll av hälsokraven. 

i. Körkortsinnehavare skall för polisen på sin boningsort förete 

läkarintyg inom två månader efte~ dei.han fyllt 45i 50, 55, 60 
eller 6 5 år. Denna skyldighet - gälle~' c'l.ook ej, om det när nämnda tid 

begynner icke :forfluti t fem å:L.~ :(':cån utfärdandet eller förnyandet av 
körkortet eller yrkeskörtillståndet. 

2. Motorfordonsbyrån underrättar körkortsinnehavaren och poli

sen på hans boningsort om skyldigheten att uppvi~ä-läkäririty~ 6c~ 

om den t.id, inorc vilken denna skyldighet skall uppfyllas, Medde

landet till körkortsinnehavaren sändes till hans i registret an

tecknade adressort. 

3. Föreligger skäl att befara, att körkortsinnehavare icke längre 
•-•-••• ·-- - > .- - -• - -. - • • -., •• ·•-• - • ·~ ••C• •-·~·---• •• -- ••+-•o•~•n•·'<-•••• 

uppfyller de hälsokrav, som u~g~~ villkor för erhålland~·a~-~örkort, 

kan polisen ålägga honom att förete läkarint~g. 

25 §. 
Kontroll av körskiokligh~ten. 

. ·=---- ' -- .. t - .. ; 

Har körkortsinnehavare gjort sig skyldig till överträdelse av 

landskapslagen om vägtrafik eller med stöd därav utfärdade stad-

g anden eller föreskrifter eller föreligger det eljest skäl att be
fara, att han icke upprätthållit sin körskicklighet, kan polisen 
ålägga honom att förete intyg över ny godkänd förarexamen. 

26 §. 
Förniande av körkort,-

<~ . . .. ....._-

1. Förnyande av körkort sökes skriftligen hos polisen på sökan

dens boningsort, varvid det förra körkortet företes saITt till an
sökan foP'aS 

0 

a) tillförlitlig utredning om att sökanden upprätthållit sin 
körskicklighet elle:;:, av besiktningsman utfärdat intyg över godkänt 
körprov; 



10 
~ 16 -

b) högst tre månader tidigare utfärdat läkarintyg öch;-·om-poli
sen anser det nödigt, intyg av specialläkare; samt 

c) två för körkortet lä~pllg~ fotografi~ro 
2. Körkort skall förnyas, såframt av de i 1 mom. nämnda handling

~rna och av möjligen införskaffad tilläggsutredning framgår, att 
sqkanden uppfyller de för erhållande av körkort stadgade kraven. 
Körkort förnyas för fem år. Körkort av klass ABCD, ABCE och ABCDE 
kan förnyas endast till körkort av klasserna A, AB, ABC, KT eller T. 

3. Polisen skall anmäla förnyelse av körkort till motorfordons
byrån, som när anmälan ingått sänder körkortsblankett till poli
sen. Polisen kan genom anteckning på körkort, vars förnyande be
gärs, förlänga dess giltighet med högst tre månader. Den för vilken 
körkort utfärdas skall, då han erhål1e~ nytt körkort, till polisen 
överlämna sitt gamla kqrkort. 

27 §. 
Duplettexemplar av körkort. 

1. Har körkort fö~kömmit, förstörts eller skadats så, att det 
icke kan tydas utan svårighet eller så, att innehavaren icke läng~ 
~~ kaii lden~ifi~±~s fued hjälp ä~·fotögrcifiet, eller har körkorts
innehävärens ·namn ändrats, skall körko~ctsinnehavaren anhålla om 
duplettexem:plar hos polisen på sin -1.fön::Lµgsö:ct. B~gäran på gi"und 

~.-. - '.~--·, ·--- .. _,. -- ., • .,, ·- ~- < ' •• " • ' 

av namnändring skall framställas inom tre månader efter ändringen. 
2. Vid anhållan aw duplettexemplar av körkort skäll körkortet 

företes 9 om det är i behåll 9 jämte· två· tör~kö:rko;rtet ·lämpliga-
fotografier. Över namn.ändring skall därtill företes ämbetsbetyg. 
Skriftlig redogörelse skall avges för hur körkort förkommit eller 
blivit förstört . 

. 3. 'Mot6rf orC1onsbyrån tillsände~ pol;Lsen på dess <:mmälan körkorts
blankett. Vederbörande skall 1 cl.å J1an erhåller duplettexemplar, till 
polisen överlämna körkortet orrf det är· i -behåll. 

4. Åt den som i denn~paragraf avsett syfte anhållit om duplett
exemplar kan polisen utfärda temporärt körkort för högst tre· må
nader. Temporärt körkort skall överlämnas till polisen samtidigt 
som duplettexemplar utfä.I'das. 

5. Återfinnes förkommet körko:rt senare 9 skall det överlämnas 
till polisen. 

5 kap. 
Indragning av körkort~ 

28 §. 
IndragninE av körkort. 

1 ~ Körkort indrages av polisen på körkortsinnehavai:0 ens bonings~ 
ort. 



104 

2. Polisen skall .indraga körkort för viss tid eller helt och hållet 9 
.'" - ~ ~ 

a) då peträffande körkortsinnehavaren framkommit sådan omstän-

dighet ~om enligt 20 § utgör hinder för erhållande av körkort; 
. ' ' ~ 

b) då innehavaren utan giltigt skäl försummar skyldigheten 
att i ~nlighet med 21- § 3 mom~-ell~~ 24·§ fB~ete l~k~rlniy~; eller 

c) då körkortsinnehavaren.icke iakttaJ? av polisen rned stöd av · 

25 §-meddelad-föreskrift. 
3. Har i 23 § avsedd körkortsinnehavare framfört fordon utan i 

23 § 2 mom. avsett kännetecken och därvid överträtt den fartbegräns
ning som gäller för nya fö:I.'are 1 skall polisen indraga hans körkort 
för ett år. Har sådan innehavare av körkort på annat sätt brutit mot 

s4adgandena i 23 § 9 kan hans körkort indragas för kortare tid än ett 
år eller kan ·från inc1ragning avstås. 

4. Polisen kan :tnc1raga körkci:ct för vi~s tid 1 ---

a) då kö:ckortsinnebavaren dömts till straff !ör användning av mo
tordrivet fordon utan ägarens samtycke; 

b) då innehavaren dömts till straff för brott som avses i 29a § 

landskapslagen om vägtrafik i landskapet Åland; 

c) då innehavaren dömts till straff för att han uppsåtligen un
derlåtit att följa av polis- eller besiktningsman eller annan tra
rikövervakare meddelade föreskrifter eller tecken; eller 

d) då innehavaren genom upprepad överträdelse av landskapslagen 
om vägtrafik i landskapet Åland eller med stöd därav utfärdade stad
ganden och bestämmelser visat bristande vilja eller förmåga att föl
ja dem. 

5. Körkort kan indragas på gru~d av brott 9 som nämnes i 4 mom. 
as b eller c punkten 9 först sedan domstols utslag i brottmålet 
vunnit laga kraft. Beslut om indragning, som grundar sig på 3 mom. 
eller L~ mom. d punkten 9 kan fattas på grundvalen av polisförhör. 

6. Medelst beslut om indragning av körkort kan även körkortets 
klass e~ler specialvillkor ändras. 

7. Polisen skall anmäla indragning av körkort till motorfordons
byrån. 

29 §. 
~rär indragning av•körl\:o:i:-t. 

1. Polisman kan omedelbart fråntaga sådan person k~rkortet, 
som misstänkes ha gjort sig skyldig till i 27 § 2 mom. eller 29 § 

1 eller 3 mom. landskapslagen om vägtrafik i landskapet Åland åsyftat 
brott. Anses det på grundval av polisförhör sannolikt att vederbörande 
gjort sig skyldig till sådant brott, skall körkortet indragas tempo
rärt, tills domstol givit utslag i saken. 
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2. Föreligger sannolika skäl tiJ.,l indragning av körkort med 

stöd gv 28 §9 kan körkortet beroende på fallets art indragas tempo

rärt9 tills slutligt beslut fattats. Beslutes om indrag~ing av kör

kort med stöd av 28 § 3 mom. sedan temporär indragning av samma 

orsak skett 9 skall den tid under vilken körkortet temporärt varit 

,indi'a~et :t;råµräknaE: den besluta-lie indragri:l-~gstiden. 

3. Polisen skall anmäla temporär indragning av körkort till 

motorfordonsbyrån. 

30 §. 
Skyldighet att överlåta indraget körkort. 

Körkort.sinnehavare 9 vars körkort indragits 9 skall omedelbart 

överlämna körkortet till den polis som fattat beslutet om indrag

ningen. 

31 §. 
Åter lämnande av<indraget körkort,· 

-1. Förkastar domstol åtal för brott 9 för· vilket körkort ip.dragitsi 

skall detta q:medelba,,rt återstäJla~ till inne:P.aygren~ även om dom
stolens beslut överklagas. 

2. Den vars körkort indragits helt och hållet skall 1 innan nytt 

körkort erhålles 1 förete samma utredning som vid ansökan om kör

kort. Polisen kan förständiga vederbörande att förete samma utred

ningar även innan för viss tid indraget körkort återlämnas. 

3. Polisen skall anmäla återlämnande av indraget körkort till 

motorfordonsbyrån. 

6 kap. 

Yrkeskörtillstånd fö:c ;p(3rSo!).bil. 

32. §. 
Rätt att framföra personbil i yrkesmässig trafik.· 

1. Personbil får framföras i yrkesmässig trafik endast av den, 

som fö:cutom körkort innehar körtillståna. 1 som är beviljat av polisen 
på bilens stationsort. 

2. Körtillståndet skall medföras på färd och vid anfordran upp

visas för polis- eller besiktningsman eller annan trafikövervakare. 

33 §. 
·-. . ' . . ~ ,_ 

12._~ljande ocll_återkailande av körtillstånd. 

1. Villkor för erhållande av körtillstånd är 

a) att sökanden sedan minst ett år innehaft körkort som berätti

gar till framförande av bil; 

b) att sökanden uppfyller de hälsokTav som utgör förutsättning 
för erhållande av körkort av klass .ABC; 
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c) att sökanden icke på grund av sina personliga egenskaper kan 

anses olämplig att framföra personbil i yrkesmässig trafik; samt 

d) att sökanden har av polisen godkänd kännedom om orten och om 

bestämmelserna rörande yrkesmässig trafik. 

2. Vid sökan~e av körtillstånd skall företes kö+kort och läkar~ 

intyg. Polisen kan därtill förständiga sökangen ~tt för~t~ ~ntyg 
över ny 9 godkänd förarexamen. 

3. Körtillstånd beviljas för den tid sökandens körkort är i kraft. 

Tillståndet kan återkallas 9 om innehavaren icke längre uppfyller 
villkoren för erhållande av tillstånd. 

4. Om beviljande och återkallande av körtillstånd gäller ytter

ligai'e i tillämpliga delar vad om utfärdande och indragning av 

körkort är stadgat. 

7 k:ap. 
Internationellt och utländskt körkort. 

34 §. 
Internationellt körkort. 

Polisen kan i enlighet med trafikministeriets anvisningar åt 

person 9 som är bosatt inom dess distrikt och som har fyllt 18 år 7 

utfärda internationellt körkort som motsvarar hans nationella 

körkort. 

35 §. 
I nordiskt länd utfärdat körkort. 

I Danmark 9 Islanc1, Norge eller Sverige åt- annan än i Finland 
stadig~a~ände bosatt p~rson utfärdat kerkort berättiga~ ihofu· grän

s~rfi~ för-däss giltigh~t till fiamf5rä~d$~~v motprdrivet-fordon 
i landskapet. Denna rätt upphör 9 om körkortsinnehavaren bosätter 

sig stadigvarande i Finland. Härvid skall åt körkortsinnehavaren 
dock på ansökan 9 om han bosätter sig i landskapet 9 utfärdas motsva

rande åländskt körkort utan krav på avläggande av förarexamen. 

Samtidigt antecknas i det utländska körkortet 1 att det· icke gäller 
i Finland. 

36 §. 
Annat utländskt körkort och tillfälligt körkort. 

1. Nationellt eller internationellt körkort, utf~rd.at i stat 9 

som anslutit sig t111 vägtrafikavtalet i Gentve ay är 1949 eller 
avtalet i Wien av är 1968, eller officiell svensk- eller finsksprå
kig översättning av nationellt körkort berättigar inom gränserna för 

sin giltighet den som är stadigvarande bosatt utomlands och som upp

nått i landskapet för erhållande av motsvarande körkort stadgad mini
miålder att framföra motordrivet fordon i landskapet. 
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2. Andra än i 35 § och i 1 mom. denna paragraf nämnda utländska 

körkort är icke giltiga i landskapet, om ej av internationella av

tal annat följer. Polisen kan dock utfärda till framförande av for

don av klass A och B berättigande, högst ett år gällande körkort 

åt den som är stadigvarande bosatt utomlands och vars utländska 

körkort icke är giltigt i Finland. 
3. Polisen kan åt den, som enligt intyg av ministeriet för ut

rikesärendena hör till diplomatkåren och som har utländskt körkort? 
utfärda motsvarande körkort, sedan sökanden företett nämnda intyg och 

utredning om sitt körkort samt två för körkortet lämpliga fotogra-

fier. 
37 §. 

Upphävande av rätt 2 som grundar sig på utländskt körkort. 

1. Har till polisens kännedom kommit omständighet, som gäller 

innehavare av ovan i 35 eller 36 § avsett körkort och som enligt 
20 § är hinder för erhållande av körkort, eller har sådan inneha

vare av körkort gjort sig skyldig till i 28 § 4 mom. avsett förfa
rande, kan polisen upphäva den rätt s0112 grundar sig på utländskt kör:-

ko~t att framföra motordrivet fordon i Finland, med iakttagande i 

tillämpliga delar av stadgandena i 28-31 §§. Om upphävandet anmäles 

dock icke till motorfordonsbyrån, såvida icke upphävandet gäller i 

Finland företett nordiskt körkort. 
2. När i 1 mom. avsedd rätt upphävts eller för dess innehavar"e 

utfärdats körförbud, skall polisen owhändertaga körkortet och be-
hålla det för den tid upphävandet av rätten gäller eller tills tiden 

för körförbudet utgått. Körkortet skall dock på begäran återläm-

nas till innehavaren när denne lämnar landet, även orn sagda tid 
icke skulle ha utgått. Polisen kan i internationellt körkort, utan 

att Qmhändertaga det, anteckna att det ioke ä~ gi+ti~t i Finland. 

Om µpphävande av rätt~ som avses i denna par~gra!i $kall såyitt 
rr:öjligt anrnälan göras hos myndighet so:rr; utfärdat !{ör·kortet. 

) • I J)aµ.nH}rl\:, J:sland, Norge eller $verige utfärqo t k:örkort ~ i fråga 
om vilket den därpå grundade iätten äterkollats, skall med avvikelse 
f:cån det i 2 mom. nämnda förfcrandet sändas till den my]1dighet sow 

utfärdat köi·kortet, 
8 knp. 

Körkortsregister. 

38 §. 
Uppgifter i körkortsregistret. 

1. Motorfordonsbyrån, som förestås av trafikinspektören och varow 

stadgos särskilt, för ett körkortsregister, i vilket ingår följande 

uppgifteT om inn@havarna av körkort~ 
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a) fullständigt namn, personbeteckning, födelsehemkommun och 

adress; 
b) de fordonskla$ser körkortet berättigar att framföra samt 

speeialvillkor och extra tillstånd; 

c).uppgifter angående beviljande och indragning av körkort, 

yrkeskörtillstånd för personbil och trafiklärarkort; 

d) straff och andra påföljder, som ådömts vede~börande för över~ 
trädelse av landskapslagen om vägtrafik i landskapet Åland eller med 

stöd därav utfärdade stadganden; samt 

e) uppgifter om förarundervisning och -exameno 

2. Registret upptager, förutom i 1 rnorn. nämnda uppgifter, 

personuppgifter orn de körkortslösa personer som dömts till straff 

för brott, som nämne~ i 27 § 2 mom. eller 29 § .. 1 eller 3 mom. 
landskapslagen om vägtrafik i landskapet Åland, eller för körning 

utan körkort, samt uppgifter om de straff som ådömts dem för nämnda 

brott. 

3. Finner myndighet vid handläggning av uppgifter i körkorts

registret oriktigheter i dessa, skall myndigheten omedelbart anmä-
- - . - -

la detta till motorfordonsbyrån. 

~9 §. 
Tystnadsplikh 

1. Stadgandena om allmänna handlingars offentlighet äger ej 
tillämpning· på illa terialet 1 · körkortsregistI·et ·~- · Uppgifter ur sµgda 

material får, med nedan i 2 momo nämnda undantag, lämnas endast 

till polisen och andra myndigheter, sorn handlägger körkortsärenden, 

samt till den sorn uppgifterna berör. 

2. Landskapsstyrelsen kan tillåta att.material i körkortsregistret 
" - ·-· -· 

under dess tillsyn studeras för vet~nskap~ig forskn~ng eller ann~t 

därmed jämförligt ändamål. 

3. Den som behandlar i körkortsregistret ingående uppgifter eller 

som rn~d stöd av 2 mom. tillåtits studera material i registret får 

icke för utomstående ypp~ att i registr~t antecknad person fråntagits 

f; i tt körkort eller att körkortet ä terkaliats 7 eller lämna uppgift 

om brott som förövat~ av sädah persoh. · 

40 §, 

Polisens kontrollkartotek. 

1. Polisen skall över körkortsinnehavare, bosatta inom dess 

distrikt, föra ett kontrollkartotek, sorn består av de kontrollkort, 

vilka motorfordonsbyrån tillställer poliseno Kontrollkorten uppta
ger registeruppgifter förutom uppgifter om förarundervisning och 

förarexarneno 
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2. I samband med kontrollkartoteket skall förvaras körkortsinne

havarnas fotografier. Flyttar innehavare av körkort till annat po

lisdistrikt, skall hans fotografi s ändas dit. Motorfordonsbyrän 

gör anmälan till polisen om flyttning. 

3. Polisen skall tillåta körkortsinnehavare att taga del av 

vad i hans eget kontrollkort ä r antecknat. 

9 kap. 

Särskilda sta dganden. 
- -- -- - - -: 4 f §" .- -

,9.tf~f~J-~a~gande. 
1. Den SOIP b.rytc:;r mot den - ~ 29 r '.3 p)QiTI ·~·-:: avsedda tystnadsplikten 

skall , om ej gärningen bör bestraffas söm tjänstebrott, dömas för 

brott mot plikten att hemlighålla uppgifter i körkortsregistret till 

böter eller till fängelse i högst två år. 

2. Den som i andra än i 1 mom. s t adgade fall bryter mot denna land

skapslag eller med stöd av den utfä rdade bestämmelser, dömes till 

straff så som i landskapslagen om vägtrafik i landskapet Åland ä r 

stadgat. 
, , - . ' . 

3. Om förare av motordri vet fordon icke haft körkortet med sig , 

men enligt f örständigande företett det för polisen och om av om

ständigheter na framgå r att försummelsen berott på tillfälligt för

biseende, skall körningen utan körkort anses så som så dant ringa . 

brott, för vilket åtal enligt landska pslagen om vägtrafik i land

skapet Åland icke behöver vä ckas och straff icke ådömas. 

4-2 § . 

.Ändringssö~ande. 

1. Beslut , som på grund av denna landskapsla g eller. med stpd 

CTära v meddela de fö r e skrifter , fattats av polismyng~gµet, kan inom 

trettio dagar överklagas i l änsstyrelsen. __ 

2. Över landska psstyrelsens beslut , då det gäller tillstånd a tt 

hå lla tilskola , kan besvä r anföras såvitt gäller beslute t s lagligh et, 

s å som är stadgat om anförande a v besvär i motsvarande fall i riket 

över l änsstyr elses b eslut. Annat beslut a v landskapsstyrelsen, vad 

gäller beslutets laglighet, liksom beslut av länsstyrelsen 9Rlig~ 

~OftRa laRdolro~~i~~.J,.y~ kan överklagas inom trettio dagar 

bo s Högsta fö r valtning sdomstolen. 
3. Motorfordonsbyräns , tra fikinsp ektörens eller besiktningsmans 

.åtgärd kan inom t r ettio daga r överklagas hos landskapsstyrelsen. 

I landskaps styrelsens beslut f å :c ändr ing icke s ökas . 
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1+. I denna paragraf nämnda tider räknas från den dag vederbö

rande fått del av beslutet eller åtgärden, sagda dag oräknad. 
5. Med stöd av denna landskapslag meddelade beslut kan verkställas 

oaktat besvär. 

43 §. 
Dispens. 

Landskapsstyrelsen kan på synnerliga skäl medgiva undantag från 

det i 20 § e punkten nämnda villkoret för erhållande av körkort 

samt från de ålders~ och hälsokrav som gäller för körkort och 
yrkeskörtillstånd för personbil. 

44 §. 
Verkställighetsföreskrifter. 

. j 

1. Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämp
ningen av denna lag utfärdas genom landskapsförordning. 

2. I 31 § landskapslagen om vägtrafik i landskapet Åland och i 

denna landskapslag nämnda anmälningar, intyg, körkort och tillstånd 
skall utfärdas på blanketter, uppgjorda enligt av landskapsstyrelsen 

fastställda forn~ulär, orn lanclskapsstyrelsen icke annorlunda bestär.cmer. 
' -·' .. ~. ··- . . 

Formulär för läkarintygsblanketter fas>twl:;älles dock av rrrndicinal~ty~ 
relsen. 

45 §. 
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1973. 
~ ' . . . ~ 

2. Med stöd av tidigare stadganden utfärdade tillstånd att hålla 

körskola, unde:rvisningstillstånd, lärarkort och körkort är i kraft 

under däri angiven tid. Polisen skall fortfarande över dessa körkort 
föra i 33 § motorfordonslagen avsett körkortsregister. Landskapssty~

I:elsen kan dock förordna att polisens körkorts:cegister skall indra

gas och uppgifterna från dem överföras till motorfordonsbyråns kör
koi'tsregister. 

. . 

3. i:en som är ansvarig föreståndare för lärarverksamheten vid 

bilskola när denna lag träder i kraft h~r fortfa~ande rätt att 
handha denna uppgift, även om han icke har trafiklärarko:...0 t. 

4. Av landskapsstyrelsen med stöd av rnotorfordonslagen meddelat 
tillstånd innefattande undantag från fordringarna för förarexamen 

och kö:r'kor"t är fortfarande i kraft, om av tillständsresolutionen 
icke annat framgår. 

5. Med stöd av tidigare stadganden utfärdade körkort förnyas 
som följe:c~ 

a) körkort för motorcykel förnyas till körkort av klass A; 
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b) privat- och yr:tc§_Sl{ö:r.kort för :personbil .till körkort av klass 

AB; 
·· c )· prtcat- och yrkesköTkoi.0 t för lastbil till körkort av klass 

A;I3CE; 

d) körkort för buss till körkort av klass A;I3CTIE; 

e) körkort för lätt motorcykel och invalidcykel till kör·kort av 
klass KT; och 

f) körkort för traktor till körkort av klass T, eller om körkorts

innehavaren fyllt 16 år? till körkort av klass KT. 

6. Innehavare av lärarkort får vid förnyande av körkort trafiklä

rarkort som avses i denna lag och person som enligt förebragd utred

ning är personbilschaufför i yrkesmässig trafik eller som innehar 

körtillstånd enligt de tidiga:ce stadgandena, yrkeskörtillstånd för 
personbil, 

7. Körkort som utfa~dats med stöd av de tidigare stadgandena 

förnyas icke utan särskilt skäl tidigare än fyra månader innan det 

förfaller. Vid förnyande av körkort'iakttages stadgand~na i denna 

lag om förnyelse av körkort eoh-körkortet förnyas för den i 21 § 

nämnda tiden. Till ansökan .. behöveJ:? dock E;j fogas lf;ik(3Tini;yg?. om_ 

sökandeg_icke fyllt 45 år eller polisen av särskilda skäl anser 

det nödigt, ej heller utredning om upprätthållande av körskicklig

heten, när förnyelse av körkort för lätt motorcykel 9 invalidcykel 

eller traktor sökes. Till ansökan skall fogas ämbetsbevis eller an

nan utredning, varav tillförlitligt framgår sökandens personuppgif

ter och personbeteckning. Polisen skall innan förnyelseärendet av

göres från motorfordonsbyrån införskaffa körkortsregistrets kon-. 

trollkort över sökanden och körkortsblankett. 

8. 1t de personer, vilka ansöker orn körkort inom två månader 

efter denna lags ikraftträdande och vilka uppfyller förutsättning

arna för erhållande av körkort 9 skall polisen utfärda temporärt 

körkort~ som gäller till och rned den 31 oktober 1973. Detta skall 

återlämnas till polisen samtidigt som innehavaren sedan han erhål

lit meddelande från r.cotorfordonsby:rån 9 avhämtar sitt ordinarie 
körk0rt hos polisen. 

9. Har den sor.c söke:r· nytt körkort eller förnyande av körkort bott 

mindre än ett är i det polisdistrikt, där ansökan göres, skall poli

sen såvitt möjligt innan ansökningen avgöres inbegära utlåtande av 

polisen på sökandens tidigare boningsort, Utlåtande behöver dock 

icke inbegäras efter den 31 juli 1974, 
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10. Stadgandena i 23 § angående nya förare och stadgandet i 24 § 

1 mom. angåend"e kontro_ll av hälsokraven samt stadgandena i 27 § 

angående dUplettexemplartillämpas endast på innehavare av körkort 
som avses i denna lag. Har med st()d av moto.rfo-rdonslagen utfärdat 
körkort förkommit, förstörts eller skadats, skall körkorts~ 
innehavaren förnya körkortet i enlighet med denna lag. 

Mariehnmn 9 den 28 februnri 1973. 
På landskapsstyrelsens vägnar~ 

~~~ litu~u 
Lantråd 'Alarik Hä:~~w-~'Y/ /lf/~L 

Lngberedningssekreterar~f Andersson. 


