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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 

25/1989-90 med anledning av land

skapsstyrelsens framställning till 

landstinget med förslag till landskaps

lag angående ändring av 6 § landskaps

lagen om polisverksamheten. 

Landstinget har den 12 september 1990 inbegärt lagutskottets yttrande över 

framställningen. Utskottet, som hört t.f. lagberedningschefen Lars Karlsson, får 

härmed anföra följande. 

Framställningen innehåller förslag till bestämmelser om rapporteftergift i vissa 

fall. Landstinget behandlade höstsessionen 1989 en motsvarande framställning men 

republikens president förordnade att det av landstinget antagna lagförslaget skulle 

förfalla på i föreliggande framställning angivna grunder. 

De i lagförslaget ingående bestämmelserna anses hänföra sig till lagstiftningen om 

rättegångsväsendet, på vilket område lagstiftningsbehörigheten tillhör rikets lag

stif taride organ. De intas därför i landskapets polis1agstiffrling i stöd av 14 § 4 

mom. självstyrelselagen och skall då i sak överensstämma med motsvarande 

stadganden i rikslagstiftningen. Utskottet har konstaterat att rapporteftergift 

enligt det föreslagna lagrummets 2 mom. skall komma i fråga om "det är uppenbart 

att brottet i sin helhet skall anses ri.nga". I motsvarande rikslagstiftning används 

begreppet ''uppenbart ringa". Landskapsstyrelsen bedömer att fråga här är om två 

olika rekvisit, ett uppenbarhetsrekvisit och ett storleksrekvisit, vilka båda skall 

vara för handen som förutsättning för rapporteftergift. Av rikslagstiftningens 

förarbeten framgår emellertid, enligt vad utskottet kunnat inhämta, att ordet 

"uppenbart" skall uppfattas som en förstärkning av begreppet "ringa". Eftersom den 

av landskapsstyrelsen föreslagna formuleringen enligt utskottets uppfattning inne

bär att det föreslagna stadgandet inte i sak överensstämmer med motsvarande 

stadgande i rikslagstiftningen, föreslås en ändring av 2 mom. i detta avseende. 

Den av utskottet föreslagna formuleringen har tillkommit efter omröstning (3-2). 

Minoriteten (ledamöterna Christer Jansson och Karlsson) har anfört avvikande åsikt 

och anser att "mycket.ringa" från språklig synpunkt hade varit att föredra utan att 

ändå innebära någon ändring i sak i jämförelse med rikslagstif tningen. 
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Utskottet föreslår vidare en ändring av språklig natur i 1 mom •• 

Med hänvisning till det anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga det i 

framställningen ingående lagförslaget 

med följande ändringar: 

Landskapslag 

angående ändring av 6 § landskapslagen om polisverksamheten 

(Ingressen lika som i framställningen). 

6 § 

(1 mom. lika som i framställningen) • 

. Om ett brott inte kan förväntas medföra strängare straff än böter och 

(uteslutn.) brottet i sin helhet skall anses vara uppenbart ringa; får polismannen 

avstå från att rapportera förseelsen och från att vidta några andra åtgärder. 

·Polismannen kan i sådant fall i stället tilldela den skyldige en anmärkning. 

(3 mom. lika som i framställningen). 

_.;.... __ _ 
(Slutstadgandet lika som i framstäHningen). 

Mariehamn den 25 september 1990 

På lagutskottets vägnar: 

Gunnevi Nordman 
ordförande 

Lars Ingmar Johansson 
sekreterare 

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordföranden Nordman, viceordfö
randen Jan-Erik Lindfors samt ledamöterna Andersson, Christer Jansson och 
Karlsson. 


