LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING
Ändring av körkortslagen för landskapet Åland
1992-93

nr 17

FÖRSLAG
Landskapsstyrelsen har genom sin framställning nr 7 för landstingsåret 1992-93 till
lagtinget ·överlämnat ett förslag till ändringar i körkortslagen för landskapet Åland
(79/91). Landskapsstyrelsen föreslår i denna framställning att ytterligare ändringar görs
i körkortslagen för landskapet Åland så att bestämmelserna om körförbud blir klarare.

Allmän motivering
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AUMÄN MOTIVERING

I körkortslagen för landskapet Åland (79/91), nedan kallad körkortslagen, regleras
inte det fall att någon trots körförbud framför ett fordon. Landskapsstyrelsen föreslår
att den som bryter mot denna bestämmelse skall kunna erhålla körförbud i ytterligare
sex månader.
Enligt 46 § 2 mom. körkortslagen kan körförbud i vissa fall gälla tillsvidare.
Landskapsstyrelsen föreslår att om inte ett körförbud upphävts inom fem år efter dess
utfärdande skall det automatiskt återkallas. Den vars körkort återkallats som därefter
vill ha körkort måste ansöka om nytt sådant.
Förslaget saknar direkt betydelse för landskapets, bilskolornas eller enskildas
ekonomi och har inga verkningar för landskapets organisation.
La.ndskapsstyrelsen föreslår att denna framställning skall behandlas av lagtinget tillsammans med landskapsstyrelsens framställning nr 7/1992-93 om ändring av körkortslagen för landskapet Åland.
Landskapsstyrelsen föreslår att lagtinget antar följande lag.

Ändring av körkorts/agen för landskapet Åland
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LANDSKAPSLAG
om ändring av körkortslagen
I enlighet med lagtingets beslut
ändras 46 § 3 mom. körkortslagen den 19 december 1991 (79/91) samt
fogas till 46 § 1 mom. en ny e punkt, varvid nuvarande e punkten blir ny f punkt,
samt till lagen en ny 46a § som följer:
46 §
Körkortsinnehavare skall tilldelas körförbud av polismyndigheten
d) om han minst tre gånger inom ett år gjort sig skyldig till gärning som är
straffbar enligt vägtrafiklagen för landskapet Åland, med undantag av för andra
gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till radardetektorförseelse som avses i landskapslagen angående tillämpning i landskapet Åland
av lagen om förbud mot anordningar som försvårar hastighetsövervakningen (50/86),
e) om han framfört fordon trots gällande körförbud eller
f) om han utomlands har dömts för trafikfylleri eller där gjort sig skyldig till sådan
gärning.
I 1 mom. c, d, e och f punkterna avsett körförbud gäller för en tid av högst sex
månader. I fall som här avses kan polismyndigheten, i stället för att tilldela körförbud,
förordna att körkortsinnehavare skall undergå ny förarexamen.

46a §
Körkort skall återkallas efter fem år från det beslut om körförbud tillsvidare enligt
46 § fattades, om inte körförbudet före det upphävts.

Denna lag träder i kraft den

Mariehamn den 19 januari 1993

Vicelantråd

Harriet Lindeman

Lagberedningssekreterare

Olle Ekström
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LANDSKAPSLAG
om ändring av körkortslagen
I enlighet med lagtingets beslut
ändras 46 § 3 mom. körkortslagen den 19 december 1991 (79/91) samt
fogas till 46 § 1 mom. en ny e punkt, varvid nuvarande e punkten blir ny f punkt,

samt till lagen en ny 46a § som följer:
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46a §
Körkort skall återkallas efter fem år
från det beslut om körförbud tillsvidare
enligt 46 § fattadest om inte körförbudet
före det upphävts.

