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Nr 3/20
Hänvisning Ålands lagtings skrivelse
4.12.2019, nr 222/2019.

Till Justitieministeriet

Ärende

Utlåtande över landskapslag om ändring av landskapslagen om tilllämpning av rikets avfallslag, antagen av lagtinget 4.12.2019.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll
I blankettlagen intas en avvikelse från kravet i rikslagstiftningen att
använda en dataplattform. Straffbestämmelsen i 10 § kompletteras.
Lagstiftningsbehörigheten
Landskapslagen berör landskapets myndigheter, kommunernas förvaltning samt natur och miljövård samt vattenrätt på vilka områden
lagstiftningsbehörigheten tillkommer landskapet enligt 18 § 1, 4 och
10 punkterna i självstyrelselagen för Åland.
I landskapslagens förarbeten anges att avsikten med ändringen av
straffbestämmelsen i 10 § är att komplettera straffbestämmelsen
med en bestämmelse om juridiska personers straffansvar. Enligt
18 § 25 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstiftningsbehörighet i fråga om beläggande med straff och storleken av straff
inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet,
medan övrig straffrätt utgör riksbehörighet enligt 27 § 22 punkten i
nämnda lag. Detta innebär att lagtinget inom sina rättsområden kan
bestämma om beläggande med allmänna och särskilda straff som
avses i strafflagen samt om straffets storlek. Lagtinget är dock bundet
av de allmänna stadgandena i strafflagen. Bestämmelser om juridiska personers straffansvar finns i strafflagens 9 kap. och dessa bestämmelser hör i egenskap av allmän straffrätt till rikets lagstiftningsbehörighet. Enligt 9 kap. 1 § ska för brott som har begåtts i ett samfunds, en stiftelses eller någon annan juridisk persons verksamhet,
på yrkande av allmänna åklagaren, dömas till samfundsbot, om en
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sådan påföljd föreskrivs för brottet i strafflagen. Det straff som en juridisk person kan dömas till är således samfundsbot. I strafflagens 6
kap. nämns även samfundsbot som en straffart. I landskapets behörighet ingår enligt 18 § 25 punkten i självstyrelselagen att lagstifta om
samfundsbot som straff inom områden som hör till landskapets behörighet, på motsvarande sätt som i fråga om övriga i strafflagen avsedda straffarter. Härvid är landskapet i enlighet med 27 § 22 punkten i självstyrelselagen bundet av de allmänna reglerna om juridiska
personers straffansvar i strafflagens 9 kap.
Straffbestämmelserna i landskapslagens 10 § kan med stöd av 18 §
25 punkten i självstyrelselagen intas i landskapslagen.
Ålandsdelegationen konstaterar att det nya 7 § 2 momentet åtminstone i sak motsvarar bestämmelsen i 8 § 3 mom. i gällande landskapslag.
Ålandsdelegationens utlåtande
Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landskapets lagstiftningsbehörighet.
Närvarande

Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Pellonpää
och Suviranta.
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