
960 Ålands lagsamling

Garantilagen

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet i den 
ordning 60 § i lantdagsordningen föreskriver, stadgas 
härmedelst, såsom tillägg till och ändring av lagen om 
självstyrelse för Åland, given den 6 maj 1920, som 
följer:
1 §. Landshövdingen i landskapet Åland utnämnes av 
republikens president efter överenskommelse med 
ordföranden för landstinget. I händelse samförstånd 
icke ernås, utser presidenten till landshövding en av 
fem personer, vilka förordats av landstinget och er-
bjuda erforderliga förutsättningar för att landskapet 
skall väl förvaltas samt statens säkerhet tillvaratagas.
2 §. Ålands landsting och kommuner äro icke skyldiga 
att underhålla eller lämna bidrag till andra skolor än 
sådana, i vilka undervisningsspråket är svenska.

I statens undervisningsanstalter skall undervis-
ningsspråket vara svenska.

Utan vederbörande kommuns samtycke må ej un-
dervisning i finska meddelas i folkskola, som under-
hålles eller åtnjuter understöd av staten eller kommun.
3 §. Finsk medborgare, som inflyttar till landskapet 
Åland, erhåller kommunal rösträtt och rösträtt vid val 
till landstinget först efter det han under fem år där haft 
laga bo och hemvist. Vad här säges må dock icke till-
lämpas å den, som tidigare så lång tid i landskapet 
Åland haft laga bo och hemvist.
4 §. Landskapet Åland har rätt att för sina behov an-
vända halva inkomsten av grundskatten utöver de 
inkomster, om vilka stadgas i 21 § av lagen om själv-
styrelse för Åland.

Se L om beviljande av anslag åt landskapet Åland i samband med grund-
skattens upphävande, FFS 380/1929, ä  950/1946, 670/1951

5 §. Har fastighet, belägen inom landskapet Åland, 
försålts till någon, som icke har laga bo och hemvist 
inom landskapet, äga landskapet, den kommun, inom 
vilken fastigheten är belägen, samt enskild person, 
som i landskapet Åland har laga bo och hemvist, rätt 
att inlösa fastigheten till ett pris, vilket, i händelse 
överenskommelse icke ernås, fastställes av underrät-
ten i enlighet med rådande prisläge.

Närmare bestämmelser om lösningsrättens ut-
övande och om företrädesrätt till lösning meddelas i 
särskild lag.

Se L om utövande av lösningsrätt vid försäljning av fastighet i landskapet 
Åland*, FFS 140/1938, ä  247/1939
Genom L 1 9 1939 (FFS 246/1939) erhöll garantilagens 5 § följande 
ändrade lydelse:

5 §. Har fastighet, belägen inom landskapet Åland, 
försålts till någon, som icke tillhör Ålands befolkning 
eller som, ehuru hörande till sagda befolkning, icke 
under minst fem års tid oavbrutet haft laga bo och 
hemvist inom landskapet, äga landskapet, den kom-
mun, inom vilken fastigheten är belägen, samt enskild 
person, som i landskapet har och under minst fem 
år oavbrutet haft laga bo och hemvist, rätt att inlösa 
fastigheten till ett pris, vilket, i händelse överenskom-
melse icke ernås, fastställes av underrätten i enlighet 
med rådande prisläge.

Närmare stadganden om lösningsrättens utövande 
och om företrädesrätt till lösning meddelas i särskild 
lag.
6 §. I händelse av Ålands landsting anföras klagomål 
eller anmärkningar i anledning av tillämpningen av 
stadgandena i denna lag, överlämnar republikens re-
gering desamma, med biläggande av egna anmärk-
ningar, till Folkens förbunds råd, på det att förbunds-
rådet må kunna övervaka tillämpningen av sagda 
stadganden och, om saken till sin natur är av rättslig 
beskaffenhet, införskaffa utlåtande av permanenta in-
ternationella domstolen.
7 §. Denna lag må icke ändras, förklaras eller upphä-
vas, ej heller må avvikelse från densamma göras an-
norledes än med Ålands landstings bifall och i den 
ordning, som om grundlag är stadgat.

Garantilagen
Lag innehållande särskilda stadganden rörande landskapet  

Ålands befolkning 11.8.1922 (FFS 189/1922)

* På grund av meningsskiljaktigheter mellan landskapet och riket om rätta 
innebörden av artikel 3 i Ålandsöverenskommelsen dröjde det ända till år 
1938 innan denna lag stiftades
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