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               30.1.2009, nr 23/2009.

Till Justitieministeriet

Ärende Utlåtande över landskapslag om ändring av landskapslagen om
fritidsbåtar, antagen av lagtinget 30.1.2009.

Landskapslagens huvudsakliga innehåll

Genom landskapslagen görs ändringar i definitionen av sjöfylleri.
Ansvaret för båtens utrustning och skick överförs från ägaren till
båtens användare. Straffbestämmelserna kompletteras.

Lagstiftningsbehörigheten

Enligt 18 § 21 punkten i självstyrelselagen har landskapet lagstift-
ningsbehörighet i fråga om båttrafik och farleder för den lokala sjö-
trafiken. Landskapslagen gäller även allmän ordning och säkerhet,
natur- och miljövård, friluftsliv samt vattenrätt på vilka områden lag-
stiftningsbehörigheten helt eller till de delar landskapslagen regle-
rar tillkommer landskapet enligt 18 § 6 och 10 punkterna i självsty-
relselagen.

I landskapslagens 4 § har intagits bestämmelser om sjöfylleri och i
dess 6 kap. ingår straffbestämmelser. Enligt 18 § 25 punkten i
självstyrelselagen tillkommer landskapet behörigheten gällande be-
läggande med straff och storleken av straff inom rättsområden som
hör till landskapets lagstiftningsbehörighet, medan straffrätten i öv-
rigt enligt 27 § 22 punkten i nämnda lag utgör riksbehörighet. Be-
stämmelserna om sjöfylleri är att hänföra till rättsområdet båttrafik
och landskapet har sålunda lagstiftningsbehörighet i fråga om dem.
I landskapslagens 22e § har intagits bestämmelser om åtgärdsef-
tergift och anmärkning. Enligt paragrafen behöver åtal inte väckas
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och straff inte dömas ut om en sjötrafikförseelse med hänsyn till
omständigheterna är ringa. För en uppenbart ringa förseelse kan
tillsynsmyndigheten utan att vidta andra åtgärder tilldela den som
gjort sig skyldig till förseelsen en anmärkning. I landskapets behö-
righet enligt 18 § 25 punkten i självstyrelselagen ingår även att inta
bestämmelser om när en gärning är straffbar. Straffbestämmelser-
na föranleder inga anmärkningar från Ålandsdelegationens sida.

Ålandsdelegationens utlåtande

Ålandsdelegationen finner att landskapslagen faller inom landska-
pets lagstiftningsbehörighet.

Närvarande Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Mäenpää och
Olsson jämte suppleanten Lindholm.

På Ålandsdelegationens vägnar:

Peter Lindbäck
ordförande

Rainer Åkerblom
sekreterare


