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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 9/1969-70 

med anledning av Ålands landskapsstyrel
ses frarnställning till Ålands landsting 
med förslag till landskapslag om polis

ve rksamhe ten • 

. Med .anl.Hdning av ovannärJnda fran.ställning.,. va.röver J;andstinget inbe
gart utsl{ottets utlåtande9 får utskottet 9 som i ärendet hört ordföranden 

1<l1ands polisförening, överkonstapel Georg Wideman, härmed vördsamt 

.a;:nföra följande~ 
Fc-fre11.ggåJ:1de lagförslag syftär tiJ~l en kodifiering av de spridda be-

,,,.klllJ.U'-''""'serna om polisens uppgifter och befogenheter, sou tidigare funnits 
en mängd riksförfattningar. HittiJ.1s har någon sådan lagstiftning icke 

tfbmits i landskapet utan polisväsendet i landskapet har med stöd av över
skor!lL1elseförordningar reglerats närmast i förvaltningsavseende och ri
ts bestännilelser har i övrigt varit gällande. Också nu kan få avvikelser 

kompletteringar av rikets r.10tsvarande stadganden komraa i f'råga~ då 
avseenden ts stadganden :nås te antagas i sak oförändrade. Det 

polislag och de viktigaste stadgandena i polisförordningen 9 då där-

dessa allmänna bestämr:ielser finnas att tillgå samlade i en förfati> 

om poli.sens rätt till tvångså tgärder ( 4 kap.) har i vis sa 
a'Vseenden påkallat särskild uppr.1ärksamhet_ från utskottets sida. Det bör 

observeras~ att samtliga dessa befogenheter endast i ytterlighets-
1 kommer till användning. Också i de i kapitlet förutsatta situationer
bör i första hand de i 4 § nämnda anvisningarna gälla: råd, uppmaning-
och befallnipgar meddelas och först därefter kommer användande av våld 

• Detta givetvis under förutsättning Rtt icke en överhängande fara 
·---..... "..Lbart måste avvärjas. 

Det kan också i vissa fall anses~ att den föreslagna lagtexten lämnat 
kor9 som i förekolilLlande situationer icke ger anvisningar om deras av

pande. Utskottet har dock ansett 9 att lagtexten knappast kan bli så 
lständig att alla tänkbara situationer förutses däri. Det J.Jåste bli be
de av vederbörande :polismans oEtdöme och bedömning av situationenj vil

tvångsåtgärder han kan vidtaga utan att enskild rätt otillbörligt åsi
ättes. Polismannen har att beakta såväl sin tjänsteplikt som sin ersätt
sskyldighet mot skadelidande i det fall att han överskrider sina be
nhe , vilket i allmänhet torde vara betryggande garanti för att 

,fgrepp icke kormuer i fråga. 

sl3eträffande följande stadgan.den har utskottet funnit anledning till 
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7 §. Enligt förslaget skulle uppgifter angående brottsundersökning få 
~ 

lämnas till offentligheten endast av chefen för polisdistriktet eller av 

polisman 9 som av honoL1 ombetrotts att lärana sådana uppgifter. I rikets 

motsvarande stadgande är också undersökningsledaren berii ttigad att läEma 

uppgifter 0E1 utredningen. Utskottet finner icke anledning till att be

gränsa rätten att lämna uppgifter till offentligheten 11er än vad som gäl

ler i riket. Uppenbarligen bör den, sou leder undersökningen, vara bäst 

insatt i frågan, vilka uppgifter man lcan lär;ma utan att försvåra den fort

satta utredningen. Sedan lång b_d tillbaka gäller också den principen? 

att de med undersökningen sysselsatta polisnännens namn icke skall i:1edde

las offentligheten. I 2 moIJ.1. understrykes också den tystnadsplikt~ som 

åligger polisman. Vid lämnande av uppgifter till offentligheten bör ock

så sorgfälligt undvikas att sådana uppfattningar kor:i:oer till uttryck, soi;1 

vid den fortsatta undersökningen eller vid E1ålets behandling i dor;istol 

kan visa sig vara oriktiga. Detta bör anses angivet i den sista r.rnningen 

.2...i:_ I stadgandet har införts, att då pol1sman företräder svarande i 

brottmål bör av fullr.iakten framgå, att svaranden erkänner brottet 

förseelsen. Detta stadgande saknas i rikets polisförordning, från vilken 

paragrafen i övrigt hfä1tad. Stadga,ndet iir ändar.11ålsenligt och i e 

ett processuellt stadgande då det endast gäller rätten för polisnnn att 

åtaga sig ombudsmannaskap för svaranden. 

23 §. Utskottet har endast föreslagit en redaktionell ändring. 

l,4....~ Bland hjälpmedel och förnödenheter 9 som skall ställas til.1 pn-1 i·· 

sens disposition vid utförande av räddningsuppgifter, uppriikn;-i.s tnf orma~· 

tionsmedel. I rikets polislag nämnes underrättelsemedel medan den finsk-

språkiga texten upptager ordet "tiedoi tusvälinei tä". Då här t torde 

Dses telefoner, radioapparatur och liknande, har utskottet för sin d 

stannat för förbindelsemedel, vilket torde vara den i ruili tära sar:1JJ:Lanh;::mg 

använda terE1en. 

Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lagför

slaget 1ued nedanstående ändringar~ 

7 §. 
Polisnan skall hålla sin föruan underkunnig o:o allt som är av betydel

se för handhavandet av polisväsendet,, 

Polisman lilå icke för obehörig yppa n:'igot som han i tjänsten erfarit 

som enligt lag eller på grund av sakens natur skall hållas hemligt. 

Uppgifter rörande undersökning 8.'.r ·brott nå lämnas till offentligheten 

chefen för polisdistriktet, dep._J2_olisman som leder undersökningarna 
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1 . n SO"'J o-1-,·1betrotts att lä;nna uppgifter. Härvid skall eller annan po i sma ? 11 ~ 

nödig försiktighet iakttagas så att icke utredningen av brottet försvå

ras och ingen oskäligt blir lidande. 

23 §. 
Med stöd av 5 §eller 19 § (utesl.) denna lag för förhör gripen saDt 

enligt ltS § till förhör hämtad skall frigivas efter avslutat förhör. 

Den som gripits ned stöd av 20 .§. eller 22 § denna lag skall ofördröj

ligen föras till förhör. Han må hållas i förvar endast så länge risk 

föreligger för att han åter stör ordningen eller friden eller äventyrar 

säkerheten~ dock högst ett dygn. 

Har någon försvunnit under sådana 01Jständigheter, att han kan antagas 

befinna sig i livsfara, eller i:ir iuiinniskoli v ~ hälsa eller egendom utsatt 

för fara genom explosion~ översviimning, skeppsbrott, trafikolycka eller 

annan sådem händelse, är varje för uppdraget kapabel person, som 

16 år men icke 55 år och so1.1 vistas inom polis.d.istriket, skyldig att på 
av polischefen bistå polisen med att leta efter försvunnen person

9 

·-~-,,·~~~--~skoliv 9 hjälpa skadade, bärga egendom eller avvärja fara. Bi-

do ck icke krävas av den 1 som av giltigt skäl är förhindrad att 

så.dant. Ingen 1aå heller vara skyldig att bistå, OEt detta medför fa

ra för hans eller annans liv eller hälsa, eller lämna bistånd utöver vad 

som med beaktande av förhållandena kan anses skäligt. 

För i 1 1110rii. näranda tindaEtål sat1t vid draggning efter 

bindelsi:enedel, li vsnedel ~ transportDedel, arbetsredskap 

anordningar s1::.i;n1t bränsle och snörj:t.Jedel på polischefens 
;polisens förfogande. 

25 §. 

och andra nödiga 

order ställas til1 

Den SOD beordrats att deltaga i rädC.ningstjänst, varom stadgas i 24 §
9 

längre tid än fyra tiIJmar 9 äger rätt till skälig ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst under överskjutande tid. Sådan ersättning skall utgå ur 
landskapets ordinarie medel. 

För livsmedel sant bränsle och slilörjrnedel 1 sow överlåtes med stöd av 
2
4 §? erlägges full ersättning av landskapet. Detsarama gäller ersättning 

för Upplåtande av förbindelsemedel 9 transportmedel och arbetsredskap sarnt 

andra anordningar~ såframt icke staten eller landskapet är överlåtare. 

Dessutom tillkorrm1er ägaren särskild ersättning för skada, som utan hans 
to:rskyllan tillskyndats nämnda rnateriel och anordningar. 

Den som deltagit i hjälpverksarnhet äger rätt till skadestånd av land

Pet för därvid förstörda eller försvunna kläder, utrustning och arbets
Bkp. Skada bör ofördröjligen anmälas hos polischefen. 

Ma-
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riehamn~ den 27 399 
vägnar: 

Närvarande i utskotte t : ordföranden Ilahlrnan, v ic eordföranden Persson? 

ledamöterna Sundblom och Ös tling s axJt suppleanten Curt Carlsson. 


