
- 525 -
1950 Rd. - U. B. - Prop. N:o 38 (1948 Rd.). 

G r u n d 1 a g s u t s k o t t e t s b e t ä n -

k a n d a N:o 36 med anledning av regeringens pro

position angående självstyrelselag för Åland. 

Hiksdagen har jämte protokollsutdrag av den 12 november 1948 till 

grundlagsutskottet för beredning remitterat regeringens ovannämnda pro-

posi tion n: o 38 (1948 rd.). "Sfti:-~r att över proposi tinnen ha införskaffat 

utskottets för utrikesärenden utlåtande n~o 1 (1948 rd.), vilket såsom 

bilaga fogats till detta betänkande, får utskottet, vilket hört lands

hövdingen Herman Koroleff 9 regeringsrådot Aarne Tarasti vid socialminis

teriet och sekreteraren vid Finlands Sjömansunion G.R. Tuomikoski, var

förutom en av utskottet tillsatt delegation hört dåvarande justi.tieminis

tern Tauno Suontausta, medlemmen av ålandsdelegationen, hovrättspresi

denten Albert von Hellens och dess sekreterare, lagmannen John Uggla 

ävensom konsultativa tjänstemannen vid ministeriet för utrikesärendena 

Viljo Ahokas, vördamt anföra följande. 

I sin nuvarande form grundar sig Ålands självstyrelse på lagen den 

6 maj 1920 om självstyrelse för Åland (124/20), lagen av samma dag an

gående sagda lags bringande i verkställighet (125/20) ävensom lagen den 

11 augusti 1922, innehållande särskilda stadganden rörande landskapet 

Ålands befolkning, eller den s.k. garantilagen (189/33). Efter det nämn

da lagar tillkommit, ha ändringar i grundstadgandena rörande självsty

relsen företagits blott beträffande vissa detaljer, varjämte en speciell, 

i 5 § 2 mom. garantilagen förutsatt lag den 1 april 1938 givits om ut

övande av lösningsrätt vid försäljning av fastighet i landskapet Åland 

(140/38), vilken lag senare ävenledes ändrats. 

Från myndigheternas och befoll{ningens sida i landskapet Åland ha vid 

olika tillfällen önskemäL framställts om att själ vstyrelselagstiftningen 

skulle revide.ras för avlägsnande av oklarheter i densamma samt för ska

pande av erforderliga förutsättningar för ott,&riktionsfri tt och resul

tatrikt lagstiftningsarbeto till förmån för landskapet och dess befolk

ning och därigenom även för hela riket. Då det enligt regeringens åsi.kt 

fr3mgått, att det inom ramen för samhörigheten med riket är möjligt att 

vidare utveckla landskapets självstyrelse på ett sådant sätt, att den 

bättre skulle motsvara de från den åländska befolkni;ngens sida framställ

da önskemålen, samt att självstyrelselagstiftningen även i övrigt i vissa 

detaljer är i behov av rGvidering och förtydligande, föreslår regering::;n 7 

att självstyrelselagstiftningen i sin helhet måtte revideras. 

I propositionen föreslås inga väsentliga ändringar i Ålands stats-



- 526 -

rättsliga ställning 7 utan grunderna för självstyrelsen skulle enligt 

cle~1Samma för bli oförändrade. Där emot föreslås talrika ändringar i den 

ifrågavaranc12 lagstiftning-::ms detalj er. Genom dessa ändringar strävar 

man dels att på grundvalen 8.V de erfarcmhetor 1 som vunnits under den 

tid självstyrelsen varit gällando, förtydliga stadganden, som i prakti

k0n viaat sig vara beroende av tolkning och förorsakat konflikter mellan 

rikGts och landskapets myndigheter, särskilt de stadganden, som gälla 

rilrnts och land.s1rnpets myndigheters kompetens på l.agstiftningsns och 

förvaltningens område, dels åter att beakta en småningom utbildad praxis 

i lagstifiningen. Dotta är fallet speciellt i fråga om stadgandena röran-

de den ekonoEiska uppgörelsen mellan riket och landskapet, vilka i 

gällande lagstiftning visat sj_g mycket brj_stfälliga. Därjämte föreslås, 

att även flera andra av den åländska befolkningen önskade ändringar och 

kompletteringar av gällande lagstiftning måtte företagas. Bland dessa 

må flpeciell t nämnas skapandet av begreppet åländsk hembygdsrätt, land

skapets berättigande att använda egen flagga, begränsning av rätten att 

idka näring samt revidering av stadgandena om landskapets lagstiftning, 

förfarandet vid kompGt0nstvister 9 ålandsdelogationens ställning och upp

gifter 9 t jänstgöring;;)n i ställz.)t för fullgörande av värnplikt, inlösen 

av överlå.t1::in fastighet och språkbestämmelserna. 

De i självstyrelselagstiftningen föreslagna ändringarna innebära i 

de flesta fall en sådan effekt i visering av självstyrelsen, som 9 i syfte 

att öka d,-;n åländska b13:folkningens trygghet och trivsel 9 avsor att ut

vidga landskapsorganens kompetens, medan riksorgancms i motsvarande mån 

minskas. Under den tid självstyrelsen varit gällande, hm1 man j_nom grän

serna för landstingets lagstiftningsrätt redan skapat en enbart för 

Aland gäll.and(.:) rätt, son1 till sitt sakliga innehåll avviker från annor

städc:s i riket gällande lagstiftning. Att· vid sidan av varandra beakta 

rättsordningar av två olika slag är dock ägnat att för domstolar och and

ra il:-tyndigheter kO mplic era tillämpningen av stadgandena samt att medföro. 

sv8r igheter även för enskilda riiedborgare. Då det i propositionen före

slås 7 att landskapets lagstiftningsbefogenhoter skulle utsträckas till 

att or:-Ifatta 8.ven talrika sådana rättsgobi t, som hittills fallit under 

rikets lagstiftningskompotens 1 är det klart att don ovannämnda menliga 

dualismen till följd härav fj_nge allt s"Görre betydelse. Dessa strävanden 

gå således i en motsatt riktning mot dcmj som de senas te årtiondena an

norstädes i allmänhet VElrit förhärskando 9 i det man även olika stator 

emellan för avlägsnande av sagda olägenheter sökt att genom inbörd0rn 

överläggDingar för:g1i.etliga den privaträttsliga lagstiftningen. :Då det i 

propositionen därjämte föreslås, att stadgandena oa kompetensfördelni;ngcm 

mellan r:i.kets oeh landskapets organ skulle göras r;iera detalj eradE~ än 
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tillförne, och då man ä andra sidan ej längre nöjer sig med att upp

räkna blott de rättsområden 9 som falla under rikets lagstiftningsbefo

senheter, utan uttryckligen nämner även dem, som bli beroende av land

skapslagstiftningen9 kan detta enligt utskottets uppfattning i måhända 

t. o. m. större omfattning än hittills ge upphov ti 11 tolkningssvårighet:~;~c. 

Grundlagsutskottet har vid behandlingen av de i propositionen ingåen

de lagförslagen dock utgått ifrån, att fråga här är om en kompromisslös

ning, vid vilken man i denna ömtåliga lagstiftningsfråga efter mycket 

tidsödande förberedelser och efter många olika omgångar stannat. Förden

skull har utskottet, enligt vars åsikt den föreliggande frågan med det 

snaraste borde lösas på ett för den åländska befolkningen tillfresstäl

lande sätt, men samtidigt med erforderligt beaktande av rikets introsse:n, 

i mån av möjlighet sökt undvika att företaga sakliga ändringar i lagför

slagen. 

I propositionen föreslås, att de i den nuvarande garantilagen ingåen

de stadgandena för enhetlighetens skull nåtte införas i självstyrelsela

gen, som sålunda komme att innehålla alla stadganden rörande grunderna 

för självstyrelson. Därcmot föreslås 9 att beträffande utövandet av fas

tighet i landskapet Åland skulle stadgas i en särskild lag, såsom_ även 

hittills varit fallet. 

De i föreliggande proposition ingående lagförslagen grunda sig, såsom 

i motiveringen framhålles, i väsentliga dalar pä regeringens till 1946 
års riksdag överlämnade proposition n~o 100 angående självstyrelselag 

för Åland, vilken proposition ej slutbehandlades av den förra riksdagen. 

Då i denna tidigare proposition ingick en relativt detaljerad utredning 

om förslagen till ändring av gällande lagstiftning, har r:11an i don nu 

föreliggande proposi tioncm inskränkt sig till att redogöra för vissa i 

nämnda proposition vidtagna sakliga ändringar. Fördenskull finner grund

lagsutskottet det erforderligt att 9 jämte det de sakliga ändringar, som 

utskottet föreslår i de ifrågavarande lagförslagen, i det följande re-

f er eras, punkt för punkt i huvuddrag ävcm redogöra för i vilka avseenden 

de föreslagna stadgandGY1a avvika från gällande lagstiftning, för såvitt 

detta ej i tillräcklig grad fram.går av propositionen. 
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Ålands självstyrolso. 

F Ö R S L A G E T 

till själv~tyralsela~ för Åland. 

1 kap. 

1 §, vari utskottet företagit blott vissa formella rättelser, motsva

rar l § i gällande självstyrelselag. 

2 §. De stadganden, som motsvara dGnna paragraf, ingå i 2 och 3 §§ 

i gällande självstyrelselag. Den enda egentliga ändringen gäller ändran

det av landskapsnämndens namn till landskapsstyrelse. 

3 §. Den tidigare lagstiftningen känner ej till begreppet åländsk 

hembygdsrätt, vars ibruktagande i regeringens proposition till 1946 års 

riksdag motiverados med att man redan i gällande lagstiftning faktiskt 

tillerkänt de inbyggare i landskapet, som en längro tid där haft laga 

bo och hemvist, ett slags lokal medborgorlig ställning. Utskottet ansar 

sig kunna förorda ett godkännande av stadgandena i 3 § om förvärv och 

förlust av hembygdsrätten i huvudsak i enlighet med propositionen. Stad

gandena i paragrafens 2 mom., vilka beröra beviljande av hembygdsrätt åt 

person, som efter lagens ikraftträdande inflyttat ~ill landskapet, ha 

likväl väckt allvarliga betänkligheter i utskottet. Enligt nämnda moment 

skulle nämligen landskapsstyrelsen ha befogEmhet att efter egen prövning 

förvägra h'3mbygdsrätt för person, som under fe1ri års tid varit bosatt i 

landskapet, även när vägande skäl ej prövas föreligga mot beviljandet. 

Då även prövningen av sistnämnda fråga bör anses ankomma på landskaps

styrelsen, synes enligt utskottets åsikt beviljandet av ytterligare 

prövningsrätt åt densamma ej vara motiverat. Ehuru det i propositinnens 

motivering förutsättes, att ifrågavarande ansökningar i regeln avgöras 

positivt, har utskottet dock funnit det nödigt, att detta uttryckligen 

utsäges även i lagen 9 och vidtagit en härav betingad ändring i ifrågava

rande moment. Övriga av utskottet företagna sakliga ändringar beträffan

de erhållando av hembygdsrätten äro tilläggen till 1, 5 och 6 mom. 9 vil

ka enligt utskottets åsikt äro påkallade av billighetsskäl. 

Stadgandena om erhållande av hembygdsrätt äro i och för sig tillämp

liga blott på personer, vilka såsom finska medborgare bott i landskapet 

Åland under minst fem års tid. Uttryckliga stadganden därom, huruvida 

person, som erhållit finskt medborgarskap, vid beräkningen av den i pa

ragrafen stadgade tiden av fem år kan räkna sig till godo även den tid, 

under vilken han såsom annat lands medborgare bott på Åland, ingå icke 

i paragrafen. Då denna brist i rraktiken icke torde vara särskilt betydel-
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sefull och torde kunna korrigeras genom intagande i den i paragraf ens 

sista moment förutsattm landskapslagen av stadganden härom, anser utskot

tet det icke vara erforderligt att föreslå, att dessa stadganden införas 

i lagförslaget. 

Enligt 3 § 7 mom. skulle förutom den, som blir medborgare i främmande 

land, även purson, som bortflyttar från landskapet och stadigvarande 

bosätter sig utom detsamma, förlora hembygdsrätten. Enligt utskottets 

åsikt borde förutsättningen för förlust av hembygdsrätten i sisjmämnda 

fall vara, att den, som bortflyttat, under fem års tid är bosatt utom 

landskapet, varför utskottet vidtagit en dylik ändring i momentet. 

4 §. Enligt 3 § garantilagen erhåller fi.nsk medborgare, som inflyttar 

till landskapet Åland, kommunal rösträtt och rösträtt vid val till lands

tinget först efter det han under fem år där haft laga bo och hemvist, 

förutom i det fall, .att han redan tidigare under fem års tid haft laga 

bo och hemvist i landskapet .. I lagförslagets 4 § har dylik rösträtt an

knutits till hembygdsrätten. Stadgandet skulle alltså, då man beaktar 

stadgandena i 3 § om erhållande av hembygdsrätt, innebära å ena sidan 

att en del personer kunna erhålla sådan rösträtt på kortare tid än för

ut, och å andra sidan, att dess erhållande kunde taga en längre tid än 

hittills i anspråk eller t.o.m. helt förhindras, nämligen i det fall, 

att hembygdsrätt alls icke beviljas vederbörande person. Om det speciel

la begreppet hembygdsrätt tages i bruk, bör det dock enligt utskottets 

åsikt anses vara ändamålsenligt, att frågan löses på det föreslagna sät
tet. 

Helt nya äro de i 4 § 2 - 5 mom. intagna stadgandena angående rätt att 

driva sådan näring, för vars utövandG anmälan eller tillstånd enligt lag 

erfordras. Denna rätt vore beträffande fysiska personer icke ovillkorli

gen bunden vid hembYgdsrätten, utan kunde förvärvas oberoende av denna 

även genom att vederbörande under fem år. stadigvarande varit bosatt i 

landskapet. I varje fall komme stadgandet att indirekt inskränka den 

finska medborgare i regeringsformen tryggade rätten att fritt välja 

boningsort på rikets orr~åde och kunde även i vissa fall leda till obil

lighet. Sålunda kunde det t.ex. förhindra arvingar att fortsätta affärs

rörelse, som do ärvt av släkting, vilken varit bosatt på Åland. Då detta 

stränga stadgande likväl i någon mån skulle mildras genom den i paragra

f ons 5 mom. landskapsstyrelsen medgivna befogenhet att lämna special

tillstånd och då inskränkningarna enligt 4 mom. icke skulle beröra nä

ringsidkare, som redan vid lagens ikraftträdande i landskapet driver nä

ring av nämnt slae:;, har utskottet icke volat föreslå, att stadgandot 

skulle ändras . .Sammanslutningars och stiftelsers möjlighet att driva så

dan näring har däremot enliLt utskottets uppfattning allför mycket in-
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skränkts i propositionen. Bestämmelsen att sammanslutning ·all er stiftel

se under minst fem år bör ha "utövat verksamhet" i landskapet för att 

få driva näring komrirn 9 speciellt beträffande bolap- och andelslag 9 vil

kas verksamhet oftast väsentligen just består i att driva näring 9 att 

leda därhän, att närinzcms drivande i dr:; flos ta fall bl<3V8 beroende av 

det specialtillstånd, som enligt 5 moE1. kan givas. Utskottet har där

för ändrat 3 mom. så 9 att en förutsättning för sammanslutningars och 

stiftelsers rätt att driva näring blott skulle vara, att envar av styrel

semedlemmarna i dessa fylla de krav, som i 2 mom. uppställts såsom förut

sättning för enskild person att driva näring. 

5§ motsvarar garantilagens 5 §, sådan den lyder i lagen den 1 septem

bor 1939 (246/39), enligt vilken förutsättning för inlösningsrätten är 9 

att fastighet sålts till p:-erson, som icke under fern års tid varit bosatt 

i landskapet, och inlösningsberättigad jämte landskapet och vederbörande 

kommun är person, som under fem års tid varit bosatt i landskapet. I 

propositionen föreslås flera ändringar i gällande lag. Blott person, som 

har åländsMJ.Gmbygdsrätt 9 ävensoCT sammanslutning och stiftelse, som ha 

sin hemort i landskapet sm1t under minst fem år utövat verksamhet där och 

vilkas styrelsemedlemmar under denna tid åtnjutit åländsk hembygdsrätt 9 

skulle ha rätt till fång 9 som vore tryggat mot inläsning. Inlösningsbe

rättigad vore åter enligt proposi tionen 9 förutom landskapet och kommun 9 

enskild person, som har hembygdsrätt. Principiellt betydelsefullare är 

ändringen rörande de fång 9 som konstituera inlösningsrätt. Medan enligt 

gällande lag blott försåld fastighet kan vara föremål för inlösning, fö

reslås nu, att inlösningsrätten skulle utvidgas så 9 att alla andra fång 

än arv och expropriation kunde medföra inläsning. Föremål för inlösning 

kunde sålunda också bli va fastighet, som gonom byte, gåva ellc~r testamen-· 

te övergått till ny ä~~are. Avsikten med ändringen är att effektivare än 

hittills trygga jordogendomens bibehållande i lnndskapets befolknings 

c~sna händer. Då möjligheterna att anskaffa fastigheter i förslaget mycket 

skarpt begränsats, föreslås i paragrafens 2 mom., att landskapsstyrelsen 

skulle medgivas befogenhet att i enskilda fall tillåta förvärv av fastig

het9 utan att lösningsrätt äger rum, ett stadgande, som tidigare saknat 

motsvarighet. För undvikande av tPlkningssvårigheter föreslås vidare ett 

uttryckligt stadgande om den prisnivå, enligt vilken löseskillingen skall 

fastställas. 

Ehuru stadgand,:ma om inlösningsrätten i lagförslaget i en del fall, 

särskilt i fråga om byte, i praktiken kunna leda till oskäliga resultat 9 

föreslår utskottet icke andra sakliga ändrin~12.ar i dem än den, att sar.J.man

slutnings eller stiftelses fång bleve tryggat mot inlösen i det fall 9 

att dem under minst fem års tid haft hemort i landskapet och att dess 
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alla styrelsemedlemr,rnr vid tidpunkten för f.ånget åtnjuta åländsk herJ-

bygdsrätt. I övrigt har utskottet gjort endast förtydligande eller for

mella rättelser i paragrafen. Då i början av 1 mom. talas om att fastig

het övergått genom annat fång än laga arv eller expropriation, har man 

enli:;t en utskottet delgiven uppgift tied ordet "laga 11 velat understryka 

blott den omständigheten 9 att testamente i detta hänseende icke borde 

,jänställas r:ied arv. Enligt utskottets uppfattning bör saken även annars 

anses vara klar, och då nämnda ord kunde giva anledning till den upp

fattningen, att fång genom arv vore tryggat r.1ot inlösen blott ti 11 dem 

del . fråga är om on enligt en bråkdel av arvslotten beräknad del av 

fastigheten, har utskottet uteslutit ifrågavarande ord ur lagtexten. 

6 §. Motsvarande stadganden ingå i 4 § självstyrelse lagen och 1 § 

garantilagen. Nya stadganden ingå blott i 2 och 4 mom. av den föreslagna 

6 § och kunna anses vara av behovet påkallade. 

2 kap. 

7 § överensstä1m;1er i övrigt med 5 § i gällande självstyre lselag, 

förutom att 2 mom. är nytt. Utskottet har hit et i sak att anmärka mot 

detta moment. 

8 9 9 och 10 §§ äro i huvudsak likalydande EJ.ed 6, 7 och 8 §§ i den nu

varande självstyrelselagen. En mera anmärknirgsvärd skillnad föreligger 

blott däri, att enliet nuvarande lag (6 §) landshövdingen sammankallar 

landstinget till urtima möte samt med republikens prGsidents begivande 

upplöser landstinget och förordnar oo verkställande av nya val. Genom 

ändringen har man således sökt öka republikens presidents möjligheter 

att inverka på de ifrågavarande åtgärdorna. 

11 §. I gällande självstyrelselag har den legislativa kompetensfördel

ningen mellan rikets och landskapets organ :fastställts sålunda, att i 

9 § de rät tsgebi t uppräknats, till vilka rikets lagstiftningsbefogr,mhet 

sträcker sig, medan landskapets lagstiftningskompetens i 12 § fastsla

gits blott genom ett allmänt stadgande, att andra än riket särskilt förG

hållna ärenden falla under landskapets lagstiftningsbefogenhet. Det före

liggande lagförslaget har härutinnan en annan struktur. I detsamma ha i 

11 §, avsevärt mera dGtaljerat än förut, de under rikets lagstiftnings

kompete:ns fallandG ärendena först uppräknats 1 och i 13 § ha såsom kon:... 

plettering till stadgandGna i 11 §, ävenledes mycket detaljerat 9 å andra 

sidan de rättsområden uppräknats, inom vilka landskapets lagstiftnings

befoe;enhet kan utövas. Även om man genom ett dylikt förfarande uppenbar

ligen kan eliminera talrika tolkningssvårigh2ter, som förorsakats av de 

gällande stadgandenas generella avfattning, kan förfarandet ä andra sidan 

såsom ovan redan sagts 9 vara ägnat att leda till nya meningsskiljaktighe.;.. 

ter beträffande tolkningen. Som 2xempel härpå kan nämnas tvångsinlösen 
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av patent. Ärenden rörande patenträtten fölle enligt 11 § 2 mom. 8 punk

ton under rikets lagstiftringsbehörighet, men landskapets lagstiftnings

kompetcms kunde enligt 13 § 1 mom. 1 punkten utövas i ärende, som gäller 

rätt till expropriation för allmänt behov mot full ersättning. 'ijmedan 

tvängsinlösen av patent nära ansluter sig till patenträttens övriga de

lar, är det naturligt, att den i detta sammanhang hänföres till patent

rättens område. Utskottet har därför i 11 § 2 mom. 8 punkten infört ett 

uttryclk:ligt stadgande härom. 

Vad den sakliga kompetensfördelningen i övrigt vidkommer, utvidgas 

i lagförslaget landskapets lagstiftningsbefogenhet i flera hänseenden. 

Ehuru utskottet i allmänhet ej anser sig kunna föreslå. sakliga ändringar 

i de ifrågavGrande stadgandena, anser det sig förpliktat att fästa upp

märksamhet vid vissa sådana utvidgningar och andra ändringar. 

Jämlikt 9 § 2 nom. 1 punkten i gällanue självstyrelselag ha rikets 

lag:stiftringsorgan utoslutando lagstift 11ingsbohörighet bl.a. i ärenden, 

som beröra inskränkningar i finska mGdborgares allmänna rättigheter 

under krig och uppror. :15huru i lagförslaget (11 § 2 mom. 1 punkten) på 

motsvarande ställe talas blott om ärende, som berör krigstillstånd, för

utsätter utskottet, att avsikten 3j är att här göra en saklig ändring, 

vilket framgår även därav, att det varken i motiveringen till den före

liggande lagen eller till d\:;n till 1946 års riksdag överlämnade proposi

tionen ingår någon som helst antydan om att ändring i de ifrågavarande 

stadgandcma skulle ha föroslagi. ts. 

:Beträffando ärenden angåondo expropriationsrätten, vilka för närvaran

do (9 § 2 mom. 1 punkten självstyrelselagen) med undantag för exproprj_a

tion för landskapet Ålands behov höra till rikslagstiftningcms område, 

föreslås (11 § 2 mo1:1. 1 punkt en och 13 § 1 mom. 1 punkten), att de under

ställas landskapets lagstiftningsbehörighet förutom expropriation av 

fast egendom för statens förvaltningsbehov. Då uttrycket "statens för

val tningsbehov" enligt utskottets åsikt är alltför snävt, för;C)slår ut

skottet, att det ändras till "allmänna riksbehov". Utskottet förslår, 

att motsvarande ändring införes även i 13 § 1 mom. 1 punkten samt i 

19 § 1 mom. 9 punkten. 

Ärenden rörande flaggan höra för närvarande i sin helhet till riks

lagstiftningen (9 § 2 mom. 2 punkten självstyrelselagen), men samtidigt 

som nu föreslås, att möjligheter skulle skapas för ibruktagande av en 

speciell landskapsflagga för Åland, föreslås (11 § 2 mom. 2 punkten), 

att rikets lagstiftninc:sorgans rätt att bestär:una om användandet av riks

flaggan på Åland skulle inskränkas till att omfatta blott dess användan

de å statens och landskapets offentliga byggnader och vid offentliga 

tillfällen samt såsom sjöfarts- och ··han delsflagga. I stadgandet har ej 
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närmarG angivits; vad som bör förstås med offentligt tillfälle. Utskot

tot har dock ej arts0tt sig kunna föl,lå detaljerade bestämmelser häron 

i självstyrelselagen, utan förutsätter, att rtoggrannare föreskrifter, 

vilka tillgodose.billighetens krav, genom förordning i saken utfärdas. 

Stadgandena om landskapets flagga och dess användande skulle (13 § 1 

i;1om. 20 punkten) helt 1Jli va bero endr:; av landskapc;ts lagstiftning, dock 

sålunda, att användning av riksflaggan icke kunde inskränkas geno:::i land

skapslag. 

"Snligt gällande lag (9 ~ 2 r.iom. 6 punkten självstyrelsGlagen) skall 

om grunderna för undervisningsväsendot stadgas genom rikslag. Jämlikt 

regeringens proposition skulle lagstiftningen rörande undervisningen i 

huvudsak anffö' tros landskapet, och i landskapslagstiftningen skulle blott 

den i rikslagarna stadgade grundsatsen on allmän läroplikt iakttagas, 

för såvitt fråga är OEl "dennas utsträckning med avsGende å lärotvång 

underkastat barn och de ålders år, under vilka lärotvång tillämpas" (11 § 

2 mom. 6 punkten). Formuleringen är i någon mån oklar, varför utskottot 

sökt klarare återgiva den tanke, som man gonom densamma upponbarligon 

velat ge uttryck för. Speciellt bör beaktas, att undervi sningsstoff et 

i läropliktsskolan samt skolväsendets organisation, vilka torde böra an

ses höra till grunderna för undervisningsväsendet, i enlighet härmed 

helt och hållet skulle falla under landskapets lagstiftning. Av rikslag

stiftningen bleve förutom de redan nämnda även vis sa andra ärend on röran

de undGrvisningsväsondot beroende, i enlighot med vad i 11 § 2 mon. 6 

punkten är sagt. 

Den sociala lagstiftningen tillkommer för närvarande (9 § 2 rnom. 8 

punkten självstyrelselagen), med undantag för arbetarförsäkrings- och 

- skyddslagstiftningon, landskapet, och lagförslaget intager i allmän

het samEia ståndpunkt (11 § 2 mom. 9 punkten sm:-it 13 § 1 mom. 5, 14 och 

15 punkt2rna). Utskottet har likväl ej funnit det ändamålsenligt, att 

bestämEmnderätten rörande sådana viktiga sociala förmåner som moders,kaps

understöd samt familje- och barnbidrag bleve beroende av landskapets lag

stiftning. Fördenskull har utskottet överflyttat bestämmelserna rörande 

dom från 13 § 1 mom. 5 punkten till 11 § 2 mom. 9 punkten. 

Jämlikt gällande självstyrelselag (9 § 2 mora. 12 punkten) har rikots 

lagstiftningsorgan utGslutande lagstiftningsbofogenhet i ärende, som 

rör genor1 interna tion2lla avtal reglerat område. Enligt propositionen 

(11 0 2 mom. 19 punkton) bordo även landstingets godkännande utvGrkas 

för lag, genom. vilken fördrag mGd främmande makt bringas i kraft inom 

landskapet, för såvitt i fördraget ingå bestämmelser, som innebära upp

hävande eller ändring av stadganden i självstyrelselagGn. Då jämlikt 

36 § 1 mom. gällande självstyrelselag landstingets bifall erfordras för 
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ändring, förklaring och upphävande av stadgandena i sagda lag och för 

avvikelse från dem, innebure cm komplettering av ifrägavarande stadgand c:: 

pä i propositionen föreslaget sätt ingen inskränkning i rikets lagstift

ninesbehörit'#J. et. Utskottet för utrikesärenden har i sitt utlåt and r; med

delat, att det funnit stadgandet befogat, och grundlagsutskottet har 

blott gjort ett komplotterande tillägg till dotsaoma, varigenom dess or

dalydelse bringas att motsvara avfattningen av stadgandet i lagförslagets 

44 §. 
Stadgandet i 11 § 2 mom. är nytt och skulle begränsa rikets lagstift

ningskompetens sålunda, att en ändring av principerna i sagda moment 

vore möjlig blott med landstingets bifall. 

12 § innr~bär även en inskränkning av rikets lagstiftningsb.ehörighet. 

I motsvarande stadgande i gällande självstyrelselag (11 §) talas om 

andra än i 9 § sagda lag omförmälda eller således till rikets lagstift

ningsbehörighet hörande ärenden samt 011 ärenden, soE1 föranledas av dc:rnsa 

eller annars falla under republikens allmänna förvaltning. I den till 

1946 års riksdag överlänmade proposi tioncm motiverades ändringen av stad

gandet därmed, att dess hittillsvarande avfattning lämnat rum för tvivel 9 

huruvida rätten att på administrativ väg utfärda förordningar för Åland 

gällde även ärenden, som falla under landskapets lagstiftningsbehörj_ghet 9 

eller huruvida paragraf en endast avser sådana för landskapet avsedda för

ordningar, som falla under rikets lagstiftningskompetens. Ehuru den 

förstnämnda ståndpunkten vunnit hävd såväl i doktrinen som i praktiken, 

har paragraf en utformats i enlighet med den sistnämnda tolkningen. 

13 §. Utskottet hänvisar till vad ovan vid redogörelsen för 11 § 

anförts om den materiella omfattningen av landskapets lagstj_ftningsbehö

righet. Pargarafens 3 mom. innehåller sakligt nya stadganden. Dessa skul

le möjliggöra utfärdandet av speciella landskapsförordningar 9 som gällan

de lagstiftning ej känner till. 

14 §. Stadgandena i paragrafens 1 och 2 mom. motsvara 12 § 2 i11om. i 

den nuvarande självstyrelselagen. Medan republikens president enligt 

gällande lag kan förordna, att landskapslag skall förfalla, icke blott 

i det fall, att han finnr:Jr den röra ärenden, som falla under rikets 

lagstiftningskompetens, utan även när han 'avser den stå i strid t1ed ri-· 

kets allmänna intressen, föreslås, att sistnämnda grund för vetorättens 

användning skulle inskränkas till att omfatta blott de fall, då presi

denten finner lagen beröra rikets inre eller yttre säkerhet. Ändringsför

slaget har i den till 1946 års riksdag överlämnade propositionen motive

rats med att den enligt det berörda stadgandet presidenten tillkommande 

befogenheten vilar på en svävande grund och att användningen av densamr,m 

kan vara beroende av en på rådande politiska stänmingar grundad prövning, 
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ävensom med att uttrycket i sin obestämda och tänjbara avfattning därför 

borde justeras 1 dess innehåll begränsas och den oklarhet, som därav för

orsakas vid självstyrelselagens tillämpning, avlägsnas. Det synes dock 

omöjligt att draga upp gränserna mellan rib:;ts och landskapets legisla

tiva kompetens på ett sådant sätt, att situationer ej kunde uppstå, i 

vilka en landskaps lag, som formellt håll81~ sig inom gränserna för land

skapets kompetens, kränker rikets allmänna intressen och därigenom en

ligt grundlagsutskottots uppfattning i vissa fall måhända kunde föranle

da svårighGter. Då dessa svårigheter med god vilja kunna undvikas, har 

utskottet icke velat föreslå, att stadgandena skulle ändras. 

Stadgandena i paragraf ens 3 och 4 mom. äro nya. Stadgan.det i det 

förra är ett uttryck för den även i några andra punkter (t.ex. 13 § 3 

mom. ) i lagförslaget framträdande strävan att unders~tryka ålandsdelega

tionens betydelse såsom ett ti 11 självstyrelsesystemet hörande organ. 

Stadgandena i det senare eller 4 mom., vilka beröra landskapslagar av 

s.k. blandad natur, åsyfta åter att i lag fastslå principer, som redan 

tidigare tillämpats i praktiken. 

15 och 16 §§ motsvara till sitt sakliga innehåll 13 och 14 §§ i gäl

lande självstyrelselag. 

3 kap. 
17 § 1 mom överensstämmer ITB d 15 § i gällnnde självstyrelselag. Däre

mot är 2 mom. nytt, och beträffande detsamma har utskottet intet att 

anmärka. 

18 §överensstämmer med 16 § i gällande självstyrelselag. 

19 §motsvarar 17 §i gällande s,jälvstyrelselag. Stadgandena i para .... 

graf ens 1 mom. ha delvis omformulerats sä, att de motsvara stade;andena 

i lagförslagets 11 §. 2 mom. nytt, och beträffande detsamma har utskottet 

intet att använda. 

20 § 1 mom. överensstämmer med 18 § i gällande självstyrelselag. J!1ör 

komplettering av stadgandena om de däri åsyftade s.k. avtalsförordningar

na ha i paragrafen inrymts nya 2 och 3 mom., vilka tidigare icke haft 

någon motsvarighet men som böra anses erforderliga. 

4 kap. 

21 § är till sitt innehåll överEmsstämmande med den tidigare 19 §. 

22 § motsvarar den nuvarande 20 §, men har komplett.::;rats med beaktan

de av utvecklingen på den förval tningsrätti:iliga lagskipningens område. 

5 kap. 
23 § motsvarar 21 § i gällande självstyrelselag, men i densamma har 

landskapet tilldelats större rätt än förut att självt bestämma om grun

derna för sin egen beskattning samt om det sätt, på vilket tilläggsskatt 

och extraordinarie inkomstskatt uppbäras. Då förhåll.and ena i landskapet 
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i många avseenden äro annorlunda än annorstädes i riket, kan enligt ut

skottets åsikt förslaget att bevilja landskapet rätt att självt bestämma 

om grunderna för tilläggs- och extraordinarie skatt godkännas, i synner

het som landshövdingen jämlikt lagförslagets 24 § skulle ha befogenhet att 

förbjuda verkställighet av beslut rörande beskattning, ifall denna uppen

barligen skulle förfördela enskilda skattdragande eller olika samhälls

klasser. 

24 § överensstämmer med den förra 22 §. 
25 § är ny. Beträffande densamma nöjer sig utskottet med att hänvisa 

till vad i propositinnens motivering i saken anförts. 

26 § överensstämmer med 24 § i den nuvarande självstyrelselagen. 

27 § 1 mom.. motsvarar 25 § och delvis 26 § i den gällande självstyrelse

lagen. 

27 § 1 mom. motsvarar 25 § och delvis 26 § i den gällande självstyrel

selagen. 2 och 3 mom. äro nya, och deras intagande i lagen är motiverat. 

28-32 §§ innehålla stadganden om skatteekonomisk utjämning mellan ri

ket och landskapet Åland; motsvarande stadganden, i den mån sådana tidiga

re finnas, ingå i 26 § i gällande självstyrelselag. 

Enligt det i gällande självstyrelselag ingående skatteekonomiska sys

temet erläggas de kostnader, som förorsakas av den på rikets myndigheter 

ankommande förvaltningen ävensom av rättsvården, ur statsmedel, varemot 

landskapet självt bestri1:1..i:.iI' · övriga utgifter, som förorsakas av landska

pets förvaltning och således även av utförandet av de på statens förvalt

nin gsorgan ankommande uppgifterna, vilkas handhavande övertagits av land

skapet. De indirekta skatter, som inflyta i landskapet, ävensom huvudde

len av de direkta skatter, som uppbäras i hela riket, tillfalla statskas

san, varför landskapet för täckande av sina utgifter i huvudsak nödgas 

trygga sig till närings- och nöjesskatterna, till vissa avgifter samt 

till den till inkomstskatten hörande tilläggsskatt och den tillfälliga 

extraordinarie skatt, vilka uppbäras i landskapet. 

Ifall beskattningen sålunda gestaltar sig tyngre än i övriga delar av 

riket, beviljas landskapet för utjämning av skillnaden ur statens medel 

ett anslag, vars storlek fastställes av ålandsdelegationen och som, se

dan republikens president stadfäst delegationens beslut, i statsförslaget 

beaktas såsom en på lag grundad utgift. :<:tt dylikt ut j ärnningsanslag är 

icke till sin egentliga natur ett understöd, utan det bör sakligt anses 

vara en ersättning för handhavandet av vissa annars på staten ankommande 

förval tningsuppgifter. GenGm ett sådant förfarande förhindras skattebör

dan för landskapets befolkning att oproportionerligt stiga. 

Ålandsdelegationen fastställer utjämningsanslagets storlek på grundva

len av den skillnad, som befinnes föreligga mellan landskapets inkomster 

och dess regelbundna utgifter. Delegationen övervakar härvid även, att 
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tillräcklig sparsamhet iakttages och att utgifterna icke överstiga FlOt

svarande utgifter annorstädes i riket. För avhjälpande av i lagstiftning

en konstaterade bristfälligheter har delegationen varit nödsakad att ~ör 

utjänmingsförfarandet skapa ett speciellt system, vars principer republi

kcms president och högsta domstolen godkänt. De på detta sätt uträk:-:-1ade 

utt.'iftsöverskotten ha under de senaste åren stigit till följande b,3lopp: 

För är 1938 11,296,954 mk, 
11 11 1939 11,8:1,353 mk, 
11 11 1940 9,607,284 mk, 
11 11 1941 11,230,744 mk, 
11 11 1942 12,439,962 mk, 
11 11 1943 15,499,984 mk, 
11 11 1944 17,186,000 mk, 
11 11 1945 28' 914, 619 mk, 
11 11 1946 42,049,500 rnk' 
11 11 1947 c.71,570,000 mk, och 
11 11 1948 c.99,000,000 mk. 

Lagförslagets stadganden om utjämningsförfarandet ha uppgjorts m0d 

iakttagande av de i praxis härutinnan följda riktlinjerna och kunna enligt 

utskottets uppfattning anses vara på sin plats. Egentliga ändringar i 

jämförelse med gällande stadganden ha vidtagits blott beträffande ålands

delegationen ( 28 §). :B'örutom att det i lagförs laget enligt redan stadgad 

praxis talas om ålandsdelegationen och ej längre om nämnden, såsom i den 

nuvarande lagen, kunde jämlikt förslaget till delegationens ordförande 

även förordnas annan person än landshövdingen på Åland, varförutom i 

förslaget ingå bestämmelser om delegationsmedlemmarnas suppleanter och 

om deras mandattid samt om återkallande av förordnande ävensom om delega

tionens beslutförhet. Alla dessa stadganden äro enligt utskottets åsikt 

av behovet påkallade. 

33 § innehåller stadganden rörande ålandsdelegationens uppgifter 9 en

ligt vilka stadganden 9 såsom redan framhållits, åt delegationen skulle 

uppdragas, förutom dess av det skatteekonomiska ut j ämningsförf arand,.,,t 

föranledda egentliga uppgift, även vissa andra uppgifter, som den redan 

delvis i praktiken utfört. 

6 kap. 

34 §. Enligt 27 § i gällande självstyrelselag äro landskapet Ålands 

inbyggare skyldiga att bi träda vid föderneslandets försvar genom att, j_ 

stället för fullgörande av värnplikt, göra matsvaran de t jä.nst vid lots

oc h fyrinrättningen, såsom därom i lag 3ä.rskilt stadgas. Landstinget bör 
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enligt 5 § lagen den 6 maj 1920 om bringande i verkställighet av lagen 

om självstyrelse för Åland beredas tillfälle att avgiva ut.låtande om en 

dylik lag. Enär hela frågan fortfarande ej reglerats, på grund av att nå

gon lag icke ävägabragts 1 och dä enligt reg8ringens åsikt erfarenheten 

även visat, att anordnandet av tjänstr:öring vid lots- och fyrinrättnin,?Gn 

skulle möta stora svårigheter, föreslås i propositionen en sådan lös1~ing 9 
att ålänningarna i stället för att avtjäna värnplikt vore skyldiga a·tt 

tjänstgöra vid civilförvaltningen 1 enligt vad där.om i rikslag med lands

tingets bifall särskilt stadgas. U-tskottet finner det klart, att inbyggar-

na i landskapet Åland ej helt kunna befrias från att avtjäna värnplikt. 

Då det ej synes mö jlii?,·t att i saken få till stånd en ur rikets synpunkt 

mera tillfredsställande lösning än den som regeringen föreslår, har ut

skottet ej ansett sig kunna framställa något annat förslag. Utskottet 

finner det likväl erforderligt att såsom ett alternativ bibehålla den i 

gällande lag förutsatta möjligheten att reglera frågan, varför utskottet 

i 34 § 1 mom. infört ett härav betingat tillägg. I lagförslaget har i 

detta avseende använts benämningen "landskapet Ålands inbyggare", utan 

att det likväl närmare definieras, v:L lka som böra betraktas såsom in byg

gare i landskapet. Utskottet har fördenskull i enlighet med d2n ståndpunkt, 

som hävdades i den till 1946 års riksdag överlämnade propositionen, änd

rat stadgandet så, att det berör de personer, som äga åländsk hembygds

rätt. 

Paragrafens 2 och 3 mom. överensstämr;ia i sak med gällande lag. "För att 

förhindra den eventualiteten, att avtjänandet av värnplikten skulle kunna 

undgås genom att vederbörande bosätter sip' utomlands, och först därefter 

överflyttar till landskapet Åland, har utskottet dock funnit det erfor

derligt att föreslå en ny ordalydelse för 2 mom. 

7 kap. 

25 § 1, 2 och 3 mom, överensstämma med 2 § garantilagen i övrigt 9 för

utom att ordet "finska" i 3 mom. ändrats till ord(=m "annat språk än svens

ka". I 4 mom. ingå däremot nya stadgandon. Då momentet dock, med beaktan

de av stadgandet i lagförslagets 13 § 1 mom. 2 punkten, kan anses över

flödigt, föreslår utskottet, att det uteslutes. 

8 kap. 
36 § överensstämmer med 28 § i gällande självstyrelselag. 

37 § överensstämmer i övrigt med 29 § i gällande självstyrelselag, 

förutom att såsom ämbetsspråk för ålandsdelegationen, varom stadganden 

tidigare icke funnits i enlighet med nuvarande praxis föresl='is sv.:;nska 

och att finskspråkiga personer i språkligt hänseende skulle intaga samma 

ställning, som svenskspråkiga personer i enspråkigt finska områden, Eledan 
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de hittills intagit samma ställning som svenskspråkig majoritet. Sist

nämnda ändring, genoEl vilken finskpråkiga personer på Åland skulle för 

sättas i samma ställning som dy lika per son er även annorstädes i ensprå

kigt svenska områden intaga 9 kan enligt utskottets åsikt gol.lkännas. 

38 § 1 mom . motsvarar gällande själ vst:yT el s elags 30 § , vars ordalyr1 P-1-

s e kan ge anl edning t i ll olika tolkningar. Den i sistnämnda paragraf :i.n

gående förtecknj_ngen öv er r ikets r;1yndi gheter har komplett erats g eno m att 

till densamma fogats sådana överrätter samt administrativa myndi gheter 9 
utgörande lägre instans än centrala ämbetsverk 9 till vilkas domkrets eller 

förval tn ingsornråde lan dskapet Åland hör. Enligt lagförslage t vore använ

dandet av svenska språket härr3fter obligatoriskt icke blott i skriftväx-

( lingen mellan ti 11 l andskapsf örval tni ngen hörande myndirshet er och rikets 

myndigp eter utan även vid skriftväxling enbart mellan rikets myndi gheter 

i nbördes , även om skrivels en skulle beröra andra omständighe ter än s ,1älv

styrelse ärenden och oberoende av , huruvida ärendet föranl eder utfärdandet 

av, huruvida ärendet föran l eder utfärdand et av expedition el l er ick e . 

Stadgandet avviket därigenom från språklagens principer. 

Paragrafens 2 mom. är nytt och har i den till 1946 års riksda 1z öv 2rläm

nade propositionen motiverats med, att de i momentet avsedda utlåtandena 

och avgörandena äro av stor betydelse för landskap ets inbyggare och myndi6-

heter och att det även vore för enli.gt med rikets förde l, om dessa kunde 

göra sig förtro gna med dem för att kompetenskonflikter däri genom såvitt 

möjli gt måtte kunna undvikas . 

39 § är överensstämmande med 31 0 i gällande självstyrelselag . 

9 kap. 

40 § överenstämmer i övriga hänseend en mod 32 § i e-:ällande självstyrel

selag , förutom att landshövding en i fal 1, som avses i 2 mom., med avvikel

se från vad fall et är enligt gällande l ags 32 §, först eft er att ha hört 

justit:Bkansler kunde förbjuda verkställighet av beslut. 

41 § innehåller förslag om komplettering av stadgandena i gäl l ande 

självstyrelselags 33 § genom b es tämmelser om 9 vid vilken domstol föredra

gande vid land skapsstyrelsen och annan i nnehavar e av tjänst ell er befatt

ning vid landskapsförvaltning en skola å talas för t ;jänsteförbrytel se. 

42 § avviker från stadgandena i 34 § i gälland e självstyr el s e l ag där-

utinnan9 att l andshövding en ej längre själv kunde anmäl a brott ti 11 å tal, 

utan ägde han blott höra anmälan därom till justitiekanslern. 

10 kap. 

43 §. I 35 § i gällandG självstyrels elag stadgas, att ifall mening s

skiljaktighet uppkommer angående lands hövdingens , landstingets 2ller 

landskapsnämndens befog,=mheter enligt sagda l ag , hö gsta domstol en äger 
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avgöra asaken. Detta lagrum har tolkats så, att av självstyrelselagen 

föranledda kompotenskonslikter såväl på la{sstiftningens som förvaltning

ens område på ett bindande sätt avgöras av högsta domstolen. 

I regeringens proposition till 1946 års riksdag ha tvivelsmål uttalats 

om, huruvida förrmämnda stadgande vore helt förenligt med det stadgan.de 

i självstyrelsolagen, som förbjuder bl.a. förklaring av självstyrelsela

gens stadganden annorledes än m8d landstingets bifall och i den ordning 9 

som om grundlag är stadgat (36 §). På grund härav har det förmodats, att 

stadgandets egentliga syfte blott vore att reglera sättet för lösning 

av frågor rörande vederbörande administrativa myndigheters kompetens. 

Av dessa orsaker och då meningsskiljaktigheten-· rörande landstingets 

stiftningsbefogenhet kunna prövas i don i lagförslagets 14 § angivna 

ordningen samt då ifrågavarande stadgande enligt rege.ringens åsikt icke 

borde ha avseende på landstinget i dess egenskap av det organ, som beslu

tar om beskattningen, har lagförslagets 43 §, som motsvarar 35 § i gällan

de självstyrelselag, begränsats till att omfatta blott förvaltningsåtgär

der, och har landstinget utelämnats från de organ, i fråga om vilka };:om

p8tenskonflikter borde lösas jämligt ifrågavarand~3 p·aragraf. Samtidigt 11ar 

paragrafen kompletterats genom att j_ densamma intagits närmare bestär;n::iel

ser om handläggningen av dylika ärenden. 

Enligt 92 § 2 mom. regerintrnformen må domare eller annan tjänsteman ej 

tillämpa i förordning ingående stadgande 9 som står i strid med grundlag 

eller annan lag. Av detta stadgande och av den omständigheten, att något 

motsvarande stadgande om lagars förenlighet med statsförfattningen icke 

för efinnes, har man dragit den slut satsen, att myndigheter i allmänhet 

icke ha rätt att undersöka rikslagars förenlighet med statsförfattningen. 

Grundlagsutskottet anser, att komp,2tenskonflikt or även beträffande stif

tandet av landskapslatar kunna lämnas utanför tillämpningsområdet för 

lagförslagets 43 §. Mc:id iakttagande av tillräckligt förutseende vid den i 

lagförslagets 14 § föreskrivna behandlingen av landskap slagar är det näm

ligen möjligt att i osäkra fall alltid införskaffa högsta domstolens ut

låtande i kompetensfrågan, och då utlåtandet härvid rör en ren rättsfråga, 

torde man kunna förutsätta, att avgörandet i allmänhet utfaller i enlighet 

med utlåtandet. Möjligheten att efteråt göm kompetensfrågan till förGmål 

för särskild prövning bleve härvid i allmänhet onödig. Då förfarande i 

onlj_ghet med lagförslagets 43 § likväl kunde gälla blott meningsskiljaktig

heter, som uppkomma vid verkstäillandet av administrativa åtgärder, kvmme 

även landskaps förordningar, vilkas utfärdande jämligt lagförslagets 13 § 

3 w.om. bleve möjligt men vilka i ingen händelse, då d,3 innohålla rätts

stadganden, kunde räknas som förvaltningsåtgärder, att falla utanför 

tillämpningsområdet för stadgandet i 43 §. Då för prö_vning av d2ras lar;-
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enlighet ej heller föreslås utfärdande av något annat stadgande, vilket 

skulle motsvara ovannämnda stadgande i 92 § 2 mom. regeringsformen och 

gälla prövning av landskapEfcirordningars lagcmlighet 9 skulle enligt ut

skottets åsikt härutinnan en lucka uppkomma i lagen. Utskottet har för

denskull funnit nödigt föreslå, att ifrågavarande stadganden måtte in

tagas såsom ett nytt 1 mom. i 43 §. Därjämte föroslår utskottet, att 

ordalydelsen i början av det stadgande 9 som blir paragrafens 2 mom., 

måtto förtydligas sålunda, att av detsarrm1a bättre skulle framgå, att kom

petensfråga på där nämnt sätt kan underställas prövning såväl i det fall, 

att åtgärd redan vidtagits, som ävcm därförinnan. 

44 § överensstämraer med 36 § i gällande självstyrelselag. 

45 § motsvarar i övrigt till sitt innehåll 37 § i gällande självstyrel

selag, förutom att dess senare mening, sor::1 föranletts av en i vallagstift

ningt:m företagen ändring, är ny. 

Stadgandet om ikraftträdandet ger utskottet anledning framhålla att, 

då stadganden, motsvarande dem i 6 § garantilagen, icke intagits i lag

förslaget, sac;da paragraf, som berör vissa internationella organs hand

läggning av klagomål, och anmärkningar, framställda på grund av till

lämpningen av garantilagens stadganden, fortfarande formellt skulle för-

bli i kraft, ehuru de där åsyftade organen upphört att existera och 

alla i lag.:=m ingående materiella stadgandcm dessutom bleve upphävda. T~när 

ett upphävande av näwnda stadgande likväl innebure ett ingrepp i don 

internationella sidan av den åländska självstyrelsen och då såväl enligt 

grundlagsutskottets som enligt utskottets för utrikesärenden åsikt re

geri neens ståndpunkt, jär:1likt vilken ett dylikt ingrepp borde undvikas, 

kan anses riktig, är det enligt utskottets åsikt icke skäl att härutinnan 

företaga ändring av stadgandet om ikraftträdandet. 

Förutom det sakliga ändringar, som utskottet föreslår i lagförslaget 

och som ovan redan berörts, har utskottet i d,:;tsarJma gjort talrika för

tydliganden ävenson formella och språkliga rätt els er. 
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F Ö R S L A G E T 
till lag om utövande av lösningsrätt vid överlåtelse av fastighet i 

landskapet Åland. 

Iiagförslaget är i allsähet överensstämmande BGcl gällande lag av den 

1 april 1938 (140/38). Stadgandena ha likväl omformulerats för att bringa 

dem i överensstämmelse med stadgandena i 5 § i förslaget till lag or.1 

självstyrelse för Åland. Där jämte ha såsen 4 § 4 CTOm. intagits nya stad

ganden rörando handläggningen av inteckningsärende beträffande överlåten 

fastj_ghet under den tid, då inlösningsförfarande är anhängigt, och i 6 § 

föreslås, att rätten att söka ändring i ärende rörande storleken av löse

skilling måtte inskränkas sålunda, att hovrätt i dylika ärenden vore sistQ 

instans. 

Utskottet har i 1 § sai'.lt 2 § 2 mom. i för::;liggande lagförslag infört 

rättelser, som föranledas av de ändringar det föreslagit i 5 § självsty-

relselagen. 

Då man vid lagförslagets utarbetande icke beaktat, att landskapsstyrel

sen jämlikt 5 § 2 mom. i förslaget till självstyrelselag i enskilda fall 

onli~-. t prövning kunde bevilja tillstånd att förvärva fastighet på Åland 

på sådant sätt, att inlösningsrätt icke förofunnes, har utskottet ytter

ligare infört härav föranledda tillägg i lagför slagets 1 § (nytt 2 mom. ) 

samt 2 § 2 mom. och 4 § 4 mom. 

I enlighet med propositionens svenskspråkiga text har utskottet till 

slutet av 2 § 2 mom. i den finskspråkiga texten fogat bestämmelsen? att 

lottning on1 lösningsrättGn i länsstyrelsen bör ske i lantrådets närvaro. 

Denna bestämmelse ingår även i gällande lag. 

1~nligt lagförslagets 4 § 1 och 2 mom. vore det möjligt, att överlåtar.3 

av fasti@·het, som är underkastad inlösen, eventuellt erhölle löseskilling-

en först en lång tid efter det han vore skyldig att avträda fastighoten. 

Så kuncl e ske i synnerhet, då fastställande av löseskillingens belopp över

läranats till domstols prövning. Då överlåtaren såsom ersättnin&: härfö:;:· 

finge blott den i 2 mom. närimda räntan, skulle det föreslagna förfarandet 

enlirt utskottets åsikt i vissa fall 111edföra obilliga påföljder. Utskot

tet har på den grund ändrat stadgandena rörande tiden för avträdande av 

fastighet och erläggande av lösesekillingen så? att de överensstä171na nH~d 

gällande lag, d.v.s. så att avträdandet skulle ske först efter det löse

skillingen erläggas senast dagen för avträdandot. 

Utskottet har ej funnit nödigt föreslå andra sakliga ändringar i la~::;

förslae:et utan nöjt sig mod att i detsamma införa blott vissa rättelser 

av formell natur-. 
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På grund av det ovananförda föreslår grundlagsutskottet vördsamt, 

att Riksdagen raåtte besluta antaga_d8 

i regeringens ifrågavarandG proposi t_ion 

ingående lagförslagen sålydande~ 

S J Ä L V S T Y R E L S E L A G F Ö R ;\LAND. 

I enlighet med Riksda,r:~e:ns beslut.L-tillkomriet på sätt 67 § riksdar~sord

ningen föreskriver, samt ned Alands landsti ni';;:s bif 8.ll stadgas~ 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 §. 
Landskapet Åland tillkonmer självstyrelse såsom i denna lag stadgas. 

Landskapet Ålands 01~1råde omfattar Ålands län, sådant detta bestod 

(utesl.) den 7 raaj 1920, då lag om självstyrelse för Åland trädde i kraft. 

2 §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

3 §. 
Finsk medborgare, som blivit eller lagligen bort bliva E~ntalsskriven 

i någon av landskapet Ålands kommuner och soi:1 vid lagc;-ns ikraftträdande 

under minst fem år oavbrutet i landskapet haft sitt egentliga bo och hi::;n

vist, åtnjuter åländsk hembygdsrätt. Den, SOL1 vid lagens ikraftträdande 

är mantalsskriven på Åland eller enligt lag borde ha raantalskrivits där 9 

men ännu icke varit där bosatt i fem år, erhåller på därom hos landskaps

styrelsen gjord amn.älan åländsk hernbygdsrätt, så snart han oavbrutet under 

sanmanlagt fem års tid haft sitt egentliga bo och hemvist på Åland. 

Finsk medborgare, som sedan denna lag trätt i kraft inflyttat till 

landskapet och oavbrutet varit bosatt därstädes under ninst fem års tid 9 

bö::.~ av landskapsstyrelsen på ansökan bevi.lj as åländsk hembygdsrätt 9 där 

ej vägande skäl prövas föranleda avslag. 

Landskapsstyrelsen må 9 då särskilda skäl (utesl) äro, bevilja åländsk 

henbygdsrätt åt den, son under kortare tid än ovan sagts varit bosatt i 

landskapet. 

Ingår kvinna äktenskap LL:;d nan, son äsor åländsk hembygdsrätt, förvär

var hon åländsk hembygdsrätt på grund av äktenskapet. 

Aländsk hembygdsrätt tillkommer inom äktenskapi::;t fött barn, vars fad,~r 

eller 11oder åtnjuter åländsk hembygdsrätt, samt utoE1 äktonskap fött barn 9 

vars raoder eller, då barnet är i sin faders vård, vars fador ätnju ter 

åländsk hembygdsrätt. 

I äktenskap fött ogift barn under t;juguett år, son är bosatt i land-
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skapet Åland och står under föräldrarnas vårdnad, förvärvar jämte föräld

rarna åländsk hembygdsrätt. Därest blott den ena maken erhåller åländsk 

hembygdsrätt 1 för värvar jär.r1te denna under dess vårdnad stående barn und(""Jl1 

här nämnda förutsättningar åländsk hembygdsrätt. Barn, som fötts utom 

äktenskapet, följer under samr1a förutsättningar sin moder eller, då bar

net är i sin faders vård 2 sin fader. 

Den, som blir medborgnro i främmande land eller bortflyttar från Jlland 

och stadigvarande under fen år varit bosatt utom landskapet, förlorar 

sin åländska hembygdsrätt. 

Vill någon erhålla förklarint-; 9 huruvida han åtnjuter åländsk heiiJ.bygclE:1-

rätt, ingive därom ansökan till landskapsstyrelsen, som äger rätt att ned-

dela sådan förklaring. 

Närmare bestämr:10lser angående förvärvande och förlust av åländsk hem

bygdsrätt utfärdas genom landskapslag. 

4 §. 
Finsk medborgare, sora har hembygdsrätt på Åland, äger rätt att utr:m 

sådan inskränkning, som i 5 § sägs, förvärva fastighet, belägen inori1 land

skapet. Aländsk heEJ.bygdsrätt utgör även förutsättning för komCTunal röst

rätt och rösträtt vid val till landstingGt • . 
Rätt att inon landskapet driva näring, för vars utövande enligt lag 

erfordras anmälan eller tills tänd, tillkomner person, som äger hembygds~ 

rätt på Aland, så ock c1cm, som, ehuru han icke åtnjuter åländsk hembygds

rätt, under f enl år oavbrutet haft sitt egentliga bo och hemvist i landska

pet. 

J3olag, andelslag , förening, annan samraanslutnin;::?; eller stiftelse, son 

hava i stadgarna angiven hemort inom landskapet och vilkas alla styrelse

nGdlemrnar äro sådana personer!.. son i 2 mom. avse.§J._ äge rätt att inor.1 

landskapet driva i samma moment avsedd näring. 

Enskild person, sarirnmns lutnipg och stiftel.s e, som vid lagens ikraft

trädande i landskapet driva näring, varom nu är fråga, äro berättigade 

att även framdeles utöva densamma. 

Landskaps styrelsen må, ehuru de i 2 9 3 och 4 mom. stadgade förutsätt

ningarna ej föreligga 9 då skäl därtill äro, efter prövning i varje sär

skilt fall lär,ma tillstånd till sådan näringsutövning, varom i denna para

graf är fråga. 

5 §. 
Övergår fastighet, belägcm inom landskapet 1lland, gcmom annat fång än 

(utesl.) arv eller expropriation (utesl.) till person, som ej åtnjuter 

åländsk hembygdsrätt, eller till bolag, andelslag, förening, annan sanr:1an

slutning eller stiftelse, som ej under minst fem års tid haft lagli::;; }rn;11-

ort inom landskapet oller e.j har en styrelse, vars all..§_ medlemmar åtnjuta 
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åländsk hembygdsrätt, äga landskapet, d1Jn kommun, inom vilken fastighetr:;n 

är belägen, samt enskild person, som innehar her.ibygdsrätt på Åland, rätt 

att inlösa fastigheten till ett pris,vilket i händelse överenskommelse 

icke ernås, bestämmes aydoms tol i enlighet mod det vid· tLlcm för fånget 

rådande prisläget. 

Utan hinder ay{;-ad i 1 rr101i1. sägs, må landskaps styrelsen, då skäl där

till äro, efter prö•ming i enskilda fall tillåta förvärv av fastighet på 

Åland. Härvid äger lösni.n;g;srät t icke rum. 

Närmare bestämmelser angående lösningsrättens utövande och om före

trädGsrätt till inlös en n-:.eddel as i särsk:Lld lag. 

6 §. 
B.egeringen företrädes i landskapet Åland av landshövdingen, som ut

nämnes av republikens president efter övorenskommelse med land stingets 

talr2an. I händelse samförstånd icke ernås, utnämner presidenten till 

landshövding en av de fen personer, vi llrn förordats av landstinget och 

erbjuda erforderli;•' a förut sättningar för att förvaltningen inom landska

pet skall väl handhavas samt statens säkerhet tillvaratagas. 

Finner presidenten do av land sting·et föreslagna personerna icke mot

svara de krav här ovan uppställts, skall landstinget anmodas inkomma n10Cl. 

nytt förslag. 

Länsstyrelsen i landskapet lland omhänderhar jä1rite statens centrala 

Byndigheter till rikets allmänna förvaltning hörande åligganden inon land

skapet. 

Vid längre tids förfall för landshövdingGn eller då landshövdingsämbG-

tet är obesatt, kan republikens president efter överenskommelse mod larnls

tingets talman förordna läE1plig person att under denna tid förestå ämbe-

tat. 

2 kap. 

Lagstil tning en. 

7-10 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

11 §. 
Rikets lagstiftande organ tillkommer uteslutande rätt till lagstiftning 

i ärcmden angående stiftand e, ändrin[':, förklaring ocE_ upphävande av sm.it 

avvikelse från den till ropublikcms statsförfattning hörande grundlagar 

ävensoo till avgörande i angelägonheter 1 om vilka beslut enligt regerings

formen icke kan fattas annat än med riksda«:i;ons samtycke. AngåGndP lands

tingets medverkan till ändring, förklarir:.:_< eller upphävande av eller av

vikelse från de Alands självstyrelse rörande grundlagarna gäller, vad di:i:r

om är i dessa lagar stadgat. 
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Till rik0ts lagstif tningsberörighet hänför2s jäJDväl antagande av allmän 

lag eller utfärdande av förordning, dä ärendet rör: 

1) nä:rmare bestämmolser angående medborgares i Finland rätt ntt vistGs 

i Gc_>;t land 9 att här fritt välja boningsort och att färdas från en ort 

till en annan; c1en i rogeringsfor[1Gn 8, 9 och 83 §§ förutsatta lagstift

nin2;m; lagstiftnj_ng angående riksdagsmanno:val och elektorsval för val 

av ropublik\:lns president; yttrande-, försanlings- och föreningsfrihetens 

utövning; förutsättningarna för och verkställande av husrannsakan; u:ndat1-

ta,_g från okränkbarheten; krigstillstånd och arbetsplikt, dock så, att 

pc;rson, som åtnjuter åländsk h2r:1bygdsrätt, ej må förpliktas att utföra 

arbete utom landskapet; inskränkningar i rnedborp'erliga rättigheter E1ec1 

avseende å personer i krigst jäns t; sådana inskränkningar i finska med

bort!'ares allmänna rä ttighoter samt sådan rc:glmaon tering av näringslivet, 
' 

som under rådande, av ekonomisk kristid frari1kallade undantagsförhållandon 

äro nödvändiga och förutsätta enhetlig roglering över hela riket; rätt 

till expropriation av fast egendom för allmänna riksbohov; 

2) Finlands vapen och flagga sant användningen av riksflaggan å sta

tens och landskapets offentliga byggnader och vid offentliga tillfällen 

samt såsom sjöfarts- och hand elsflagga; instiftand,~ och förlänande av 

titlar, värdigheter och ordnar ävensom andra utmärkelsetecken, som för

länas av republikens president; 

3) rikets förhälland e till ut länd ska makt or; medborgares i annat land 

an tagande till nrndborgaro i Finland samt förlust av och befrielse från 

finskt medborgarskap; pass, inflyttning till land:at, utlänningars över

vakande; utlämnande av förbrytare; 

4) försvarsväsondet med beaktande av vad i 6 kap. är härom särskilt 

stadgat; 

5) skatter och avgifter, vilka skola i riket allmänneligen utgöras, 

moc1 de i 23 § nämnda undantac;; 

6) grundsatsen om allmän läroplikt 9 såvitt fråga är därom. vilka lmr:: 

som äro underkastade läroplikt och de åldersår, under vilka lärotvång 

tilltimpas; bestämmelser angående de fordringar läroinrättnint~ bör fylla 

för att äga dimissionrätt tj_ll statens universitet; den kunskap och skic:k

lighet, som erfordras för vinnande av viss, av staten erkänd kompetons; 

7) ~:rundsatsen om all111än och lika komm .. mal rösträtt för finsk nodbor

f~aro, som uppnått lagstadgad ålder, salilt omedelbara, proportionella och 

hemliga val, varvid i omförraält avseende likväl bör beaktas, vad i 4 § 

är stadgat angåendG förutsättningarna för erhållando av sådan rösträtt; 

8) familje-, förmynderskaps-, arvs- och testamontsrätt; upphovsm:mna

rätt; uppfinnar- och patenträtt ,iämte rätt till tvånp:sinlös en på dessa 

onråden; rätt till släktnanm och förnamn; bolags- och aktierätt, andels-
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lag, försäkringsavtal, handelsagentur och övriga till den allmänna privat

rätten hörande delar av handelsrätten; växel- och checkrätt; illojal 

konkurrens; bokför:lhgsskyldighet; handelsregister, firma och prokura, 

varumärke, ursprungsbeteckning samt upplags- och warrantrörelse; privat 

sjörätt; 

9) alkohollagstiftningen; socialförsäkring; mod erskapsund~rs!Q.Q_samt 

faIUil.ie- och barnbidrag; arbetarskyddet kollektivavtal och medling i 

kollektiva arbetstvister samt annan arbetslagstiftning med de i 13 § 1 

mom. 6 punkt en omförmälda undantag; skiftesväs endet·; f astighetsregister; 

tomtmätning i stad; 

10) bok- och stentryckerirörelse, spridning av tryckskrift och utgi

vande av periodiska tryckskrifter; bank-, sparbanks-; pantlåne- och för

säkringsrörelse samt valutahandel; gruvor och mineralfyndigheter; marga

rintillverkningar; svagare naltdrycker, för såvitt angår tillsynen över 

bestämmelserna rörande alkoholhaltens iakttagande; handel med konstgjorda 

gödselämnen och beredda fodermedel samt nlGd utsädesvaror; skjutvapen och 

skjutförnödenheter; explosiva ämnen, till den del rikets säkerhet härav 

i lagstiftningen bertires; mäklar-, skeppsklarerar- och auktionsförrättar

yrket; tillverkning och försäljning av stämpling underkastade arbeten av 

ädla metaller och andra sådana alster; villkoren för utlännings närings

rätt; 

11) här ovan i denna paragraf icke särskilt nämnd privaträtt, med un~ 

dantag av stadganden av privaträttslig natur, hörande till de landskapets 

lagstiftningsbehörighet förbehållna rättsområden, som i 13 § 1 mom. 4, 6, 

8 och 9 punkterna omförmälas; 

12) det legala skyddet för fasta fornlämningar; statens befogenhet 

att inlösa sådana fornfynd, som icke av landskapet förvärvas eller behål

las, samt de stadganden, sum avse skifte av jord, därå fast fornlämning 

finnes; arkivväsendet, dock så, att landskapsmyndigheternas och kommuner

nas arkiv ej utan landskapsstyrelsens och vederbörande kommuns tillstånd 

kunna bortföras från landskapet; 

13) den allmänna strafflagen; övriga straffbestämmelser, för såvitt 

desamma icke enligt 13 § 1 mom. 11 punkten hänföras till landskapets lag

stif tningsbehörighet; rättegångs-, konkurs- och utsökningsväsendet; skil

jemannaförfarandet; verkställighet av donar och straff; behandling av lös

drivare, alkoholister och arbetsovilliga personer; allmän benådning; 

14) allmän statistik, mantals- och övriga allmänna befolkningslängder; 

emigration; 

15) bekämpandet av epidemier och andra smittsamma sjukdomar hos männi

skor och husdjur; ·behörighet att utöva läkarkallet, tandläkaryrket och 

annan verksamhet inom hälso- och sjukvårdens samt apoteks- och VGterinär-
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väsendets områden, så ock, där icke stadgandot i 19 § 7 a punkten till 

annat föranleder, å dessa områden verksamma personers utbildning samt 

deras rättigheter och skyldigheter; sinnessjuklagstiftningen; såvitt 

angår den del av lagstiftningen, sbm innefattetr trygghet för den person

liga okränkbarheten och oantastligheten eller äger samband med straff

proc essen eller straffverkställigheten; det legala tvånget för kommuner

na i fråga om stads- och kommunalläkares anställande, så ock å dessa 

ankommande statsmedicinska uppgifter inom OID.råden, hänförda till rikc:;ts 

lagstiftningsbehörighet; rättsmedicinska obduktioner och undersökningar; 

kastrering och sterilisering; avbrytande av havandeskap; eldbegängelse; 

apotek och apoteksvaror; tillverkning, förvaring och försäljning av gift0r 

och preparat, uti vilka gift ingår, köttkontroll; förbud mot införsel av 

djur och djurprodukter; slakt av husdjur samt djurskydd; 

16) statens ämbetsverks och allmänna inrättningar organisation och 

verksamhet; statens anläggningar på Åland; ordningen för befordran till 

statstjänster och -befattningar ävensom innehavares av statens tjänster 

och befattningar rättigheter och skyldigheter; 

17) lots- och fyrväsendot samt annan offentlig sjörätt; lufttrafiken; 

järnvägsväsendet; tullar och tullväsendet samt tullens och utrikeshandelns 

enhetliga ordnande; varuutbytets frihet; förmalnings- och inblandnings

tvång för säd; penningväsendet samt sedelutgivningsrätten; mått, mål och 

vikt; post-, telegraf- tGlofon- och radioväsendet; vården om statsverkots 

egendom, till den del densamma icke tillhör landskapet; 

18) ändring i ecklesiastik, judiciell, kommunal '.Jller kameral indolninc 

ävensom i administrativ indelning, såvitt angår å staten ankommande för

val in ingsverks amhet. 

19) område, som är rJglerat genom intGrnationella fördrag, dock sä, 

att jämväl landstinget bör giva sitt bifall till lag, genom vilken för

drag med främmande makt brin5as i kraft inor;1 landskapet, för såvitt i 

fördraget ingå bestämmelser, som innebära upphävande .eller ändring av 

eller avvikelse från stadgandena i självstyrolselagen; samt 

20) område, som hittills icke av lagstiftningen förutsatts och som 

r;1ed tillämpning av de grundsatser, denna paragraf innehåller är att hänför 

till rikets lagstiftningsbohörighet. 

Ej må dock utan landstingets bifall ändring i rikslag vidtagas angåen

de grundsatsen om esskilds rätt att äga fastighet i landskapet Åland ävun

som rörande de i 2 mom 6 och 7 punkterna avgivna grundsatserna. 

12 § 
(Likasom i regeringens proposition.) 
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13 §. 

Landstinget äger i don ordning denna lag stadgar, med iakttagande av 

nedan angivna undantag och begrähsningar samt de förbehåll beträffando 

rikets lagstiftningsbohörighet, som 11 § i övrigt innehåller, utöva lag

stiftningsrätt i landskapet rörande angelägenheter, då ärendet angår 

1) rätt till expropriation för allmänt behov mot full ersättning, rn.od 

undantag av tvångsinlösen av fast egendom för allmänna riksbehov; 

2) undervisningsväsendot inom de gränser 11 § 2 mom. 6 punkten avgiver; 

3) kommunalförvaltning, kommunal beskattning och kommunal vallq~ samt 

lagstiftning om tättbefolkade samhällen, dock med den begränsning 11 § 

2 mom 7 punkten innehållor; 

4) vattenrättcm; 

5) (utesl.) bosättningslån och familjebostadsunderstöd; 

6) arbetsavtal, arbetsreglemente och läroavtal; arbets- och bostads

förmedling; tiden för öppenhållande av handels- och andra rörelser samt 

affärs kont nr; 

7) inlösen av legoområden och kolonisationsverksamhet; 

8) jord- och torntlegorätten; idkande av jordbruk, boskapssköts el, 

skogsbruk och jordbrukets övriga binäringar; bete och ägors fredande; 

jakt, fiska och växtskydd; 

9) näring, för vars utövande enligt lag erfordras anmälan eller till

stånd, och näring till självförsörjning med iakttagande av näringsfrihe

tens grundsats; uppdelning i fria och reglementerade näringar; annan nä

ringsrätt med de undantag, som i 11 § 2 rnor:i. angivas; 

10) fornriinnesvärden, med den inskränkning, som i 11 § 2 mom. 12 punk

ten avses; 

11) bestämmelser om bötesstraff och utsättande av vite och annat även

tyr inom rättsområden, hänförda till landskapets lagstiftningsbehörighet; 

disciplinär bestraffning av tjänstemän och befattningshavare vid Ålands 

landskapsförvaltning; 

12) upprätthållande av allmän ordning och säkerhet samt brottslighetens 

förebyggande och stävjande, med undantag av ordningsmaktens verksamhet 

till tryggande av statens säkerhet ävensom polisuppgiftema på de områ

den, för vilka rikets lagstiftning skall gälla även på Åland; 

13) eldfarliga oljor; explosiva ämnen, i den mån statens säkerhet 

härav icke beröres; 

14) barnskydd, med undantag av stadgan.den, hörande till familjo--och 

förmynderskapsrättens områden, samt sådana, som äga samband med strafflae;

stiftning en; 

15) fattigvård;invalidvård, dock icke såvitt anei;år krigsinvalider; 

blindunderstöd och annan social omvård~ad; kommunala värdnämnder; 
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16) hälso- och sjukvården 9 m,:id den bogränsning 9 som i 11 § 2 mom. 15 

punkten föreskrives; 

17) väghållningen 1 skjutsväsendet, reglering av trafiken samt motor

fordon, dock icko spoicalföroskrifter om snnlJbgå:Jnde motorfarkoster; den 

lokala sjötrafiken och härför avsedda kommunikationsleder; 

18) naturskY dd och inplantering av främmande djurart 2r; 

19) stadsplan och tomtindelning; by[,gnadsregloring och brandskydd; 

20) landskapets vapen och flagga samt dessas användning, dock så, att 

användning av riksflaggan ej må genom landskapslag begränsas; ävensom 

21) övriga angeläbenheter, vilka icke sås om rikslagstiftning blivit 

riket förbehållna och som mod tillämpning av do grundsatser denna para

graf innehåller höra ti 11 lar.d skapets lagstif tningsbehörighe t. 

Landstingets lagstiftande verksamhet utövas genom antagande av land

skapslagar för landskapet Åland samt genom beslut i boskattningsärendon, 

som i 23 § omförmälas. Landskaps lag kan antingen inne-'-"atta en själ vstän

dig lagstiftningsakt elle:-T ock avse antaganclo av rikets motsvorande lac; 

eller förordning att såsom sådan eller med vissa efter förhållandena ffil

passade ändringar eller tillägg tillämpas i landskapet. 

Har land stinget i land skapslag bemynditsat landskapsstyrelsen att vid 

behov meddela närmare föreskrift2r angående v2rks ällighet och tillämpninr; 

av landskapslagen, må sådana bestämmelser utfärdas genom landskapsförord

ning. Innan sådan förordning utfärdas, bör över förslaget till förordnin•·: 

ålandsdelegationens (utesl.) utlätando (utosl.) inhäotas. 

14 §. 
Landstingets beslut om antagande av landskapslag insändes till repub

likens· president av landstingets talman 9 varom underrättelse bör medde-

las landshövdingen. 

Därest repu bli kons pr·asiden t, efter att hava infordrat högsta domsto

l ens utlåtande, finnor 1 att en - av landstins:,Jt antagen lag berör ärenden 9 

som hänförts till rikets lagstiftningsbehörighet, eller rikets inre och 

yttre säkerhet, äger han rätt att, inom tre månader från d(=)t underrätteL.::.:j 

om lagens antagande delgivits honom, förordna, att sagda lag skall för

falla. Har republikens president redan innan sa:e;da termin tilländalupit 

med avseende ä en land skapslag ti llkännagi vi. t 9 att han icke kommer att 

begagna sig av ovan angivna befogenhet 9 träder land skapslagen omedelbart 

i kraft, såsom därom är stadgat. 

Innan av landstinget antagen laf2: föredrages för republikens president 9 

skall ålandsdelegationens utlåtande infordras. 
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Hava i landskapslag för vinnande av enhetlighet och överskådlighet 

upptagits vissa bestämmelser av rikslagstiftnin~snatur, vilka i sak äro 

överensstämmande med motsvarande stadganden i rikets lag, skall detta 

icke uteör a hinder för landskaps lagens ikraftträdande. Upptagande av så

dana bestämmelser i landskapslag medför icke förändring av det j_nbördes 

förhållandet mellan rikets och landskapets la~stiftningsbehörighet och ej 

hGller lll 13d avseende å de genolil rikslagstiftninp; utfärdade stadt:andenas 

ikraftträdande i landskapet Åland. 

15 och 16 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

3 kap. 

Förval tnil'J,l'; en. 

17 och 18 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

19 §. 
Under rikets allmänna förvaltning kvarstå~ 

1) handhavandet av utrikesären dona; 

2) just i ti ef örval tningon; 

3) förvaltningen av försvarsväsendets angelägenheter; 

4) förvaltningen i fråga om statens säkerhet; 

5) statens finansförvaltning; 

6) den å statsmyndighet ankommande allmänna tillsynsbefogenhet>3n över 

undervisningsväsendet, för såvitt angår de områden, som jämlikt 11 § 2 

mom. 6 punkten hänföras till rikets lagstiftningsbehörighet; 

7) förvaltningsverksanheten och tillsynsbefogenheten inom den del av 

hälso- och sjukvårdens lagstiftningsornråde, som tillhör riket, för såvitt 

sacda förvaltning icke enligt allmän lag el ler förordnin,g ankommer å kom

munerna, och bör härvid iakttagas: 

a) att på hälso- och sjukvårdens område verksarama, medicinalstyrel sen 

underlydande personer, vilka äro finska medborgare men i Sverige erhållit 

sin utbildning och förklarats kompetenta, skola, sedan de hos medicinal

styrelsen behörigen styrkt sie-~ äga nödig kunskap uti den i Finland på om

rådet e,ällande lagstiftningen, utan dispens vid utövandet av sin verksam

het på Åland anses fylla de fordrinear, .sora finnas uppställda för utövan

de av motsvarande sysslor i övriga delar av riket; 

b) att fastställande av reglerrH3nt en och instruktioner för sjukvårds

och förlossningsanstal ter, som upprätthållas av landskapet, kommun ell<.;r 

konmunal sammanslutning, sar;it utnämning eller förordnande av ansvarig 

läkare vid sådan anstalt ankommer å landskapsstyrelsen, efter det medici

nalstyrelsens utlåtande i ärendet inhämtats; 
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c) att regleringen av distrikts-~ stads- och kommunalläkares tjänst

göringsområden ankommer å landskapsstyrelsen efter medicinalstyrelsens 

hörande; 
d) att besättande av distriktsläkartjänst ankommer å landskapsstyrel

sGn efter det den erhållit medicnalstyrelsens rwdkä,nnande och att utnäm

ning av stads- och kommunalläkare tillkommer landskapsstyrelsen, efter 

det val ägt rum samt madicinalstyrelsen avgivit utlåtande angående den 

valdes behöri€.het och lännplighet för tjänsten; 

e) att meddelande av tillstånd till inrättande av privata sjukvårds

och förlossningsanstalter i landskapet och godkännande av deras förestån

dare tillkommer landskapsstyreisen, efter det medicinalstyrelsens utlå

tande i ärendet inhämtats; samt 

f) att· handhavandet av köttkontrollen på Åland ankommer å landskaps

styrelsen, dock så, att vederbörande statsmyndighet äger förordna kött

kontrollör och godkänna slaktinrättning och köttkontrollstation samt prö

va och avgöra besvär över köttkontrollörs åtgärder; 

8) de grenar av statsförvaltningen, som ori1förmälas under 11 ~ 2 mom. 

17 punkten, dock så , att förvaltningen av lufttrafiken inom landskapet 

på sjukvårdens och turismens områden ankommer ä landskapsstyrelsen; för

valtningen av statens kommunikationer samt den förvaltning, som hänför 

sig till transitotrafiken och, i samråd med vederbörande landskapsmyndi{:'.

het, samtrafiken mellan landskapet Åland och fastlandet; 

9) verkställande av expropriation av fast egendom för allmänna riksbG

hov, dock att landskapsstyrelsen skall beredas tillfälle att avgiva ut

låtande, innan beslut om sådan expropriation av statsrådet fattas; även

son 

10) de administrativa uppgifter, vilka i övrigt föranledas av ~endan 9 
som hänförts till rikets lagstiftningsbehörighet. 

I övriga delar handhaves förvaltningen av självstyrelsemyndi6heterna 9 

såvida densamma icke enligt denna lag ankommer å republikens president 

eller statsrådet. 

Till rikets centralförvaltning hörandG myndighet är förpliktad att, 

där särskild sakkunskap är erforderlig, inom gränserna för sin allmänna 

behörighet och för såvitt latS:a hinder icke möter, på anhållan bi stå land

skapsstyrelsen vid handhavande av d8 till självstyrelseförvaltningen hö

rande uppgifterna. Angåendo dylik handräckning gäller, vad härom är genoE1 

förordning närmare stadgat. 

20 §. 

Genom förordning kunna, med landskapsstyrelsens begivande, ä rikets 

allmänna förvaltning ankommande uppgifter för viss tid eller tills vidar::; 

tilldelas landskapsförvaltningen ävensom till landskapsförvaltningen hö-
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rande uppgifter överföras på rikets allmänna förvaltning. 

Utan hinder av förordning, som i 1 mom. sägs, må landstinget inom 

gränserna för sin lagstiftningsbehörighet antaga landskapslag, som avvi

ker från förordnineen. Ej må dock sådan landskapslag träda i kraft, in

nan förordningen ändrats eller upphävts. 

Uppsäges i 1 mom. nämnd förordning eller antages i 2 mom. omförmäld 

landskapslag, skall för~ning om ändringen eller upphävandet utfärdas 

inom ett år, räknat från uppsägningen eller från den tidpunkt, då det 

framgått, att republikens president icke begagnat sig av sin befogenhet 

att låta landskapslagen förfalla. 

4 kap. 
Lagskipningen. 

21 och 22 §§. 

(Likasom i regeringens proposition.) 

5 kap. 

Landskapets hushållning och ålandsdelegationens uppgifter. 

23 §. 
(Likasom i regerin{;ens proposition.) 

24 §. 

Landshövdingen äger förbjuda verkställighet av beslut, som rör beskatt

ning, om han finner, att beslutet: 

1) försvårar varuutbytet mellan in- och utlandet eller mellan landska

pet Åland och fastlandet; 

2) innefattar oskäliga eller för trafiken skadliga avgifter vid anli

tandet av allmänna vägar, farleder eller landskapsförvaltningen underly

dande inrättningar; eller 

3) har till följd, att beskattningen uppenbarligen förfördelar enskil

da skattdragande eller olika samhällsklasser. 

Har landshövdingen förbjudit verkställande av beslut, skall ärendet 

underställas republikens presidents avgörande. 

25 §. 
.. ; 
Aganderätten till statens fasta egendom och byggnader i landskapet 

Åland övergår vid lagens ikraftträdande till landskapet, dock icke beträf

fande säd.an egendom och byggnad, som vid lagens trädande i kraft användes 

eller reserverats för statsverkets b behov. 

26 och 27 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

28 §. 

Den skattefinansiella utjänmineen mellan riket och landskapet Aland 

verkställes av ett särskilt organ, ålandsdelegationen, dels genom ordina-
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rie utjämning, dels genom beviljande av oxtraordinarie anslag enligt de 

i 29 och 30 §§ stadgade grunder. 

Ålandsdelegatianc:m består av tvenne ledamöter, utsedda av statsrådet, 

samt tvenne, utsedda av landstinget. Ordförande i delegationen är lands

hövdingen eller annan person, som utses av republikens president efter 

överenskommelse med land stingets talr11an. På samma sätt som ledamöterna 

och ordföranden utses eller förordnas ersättare för envar av dem. Dele

gationen är beslutför endast såsom fulltalif! 2 då antingen ordföranden 

och samtliga ledamöter eller vid behov ersättare (utesl.) äro närvarande. 

Uppdraget att vara ordförande, ledamot eller arsättare i delegation::m 

kan av republikens president, statsrådet eller landstinget återkallas, 

när skäl därtill anses föreligga. 

29 §. 
Den ordinarie utjämningen verkställes i efterhand för en tid av ett 

år i sänder. Till grund för densamma skola läggas landskapets utgifter 

under finansåret för självförvaltningens orc1inaril~ behov ävensom de land

skapGt under samma tid tillfallna inkomsterna. 

Vid statsanslagets beräknande skall iakttat=·:as ~ 

att så om ordinarie utp;ifter skall anses anslagsb;:C)lopp för behov, vil

kas tillgodoseende enligt de i denna lag fastställda behörighetsgränserna 

ankommer å landskapet och vilka icke äro att hänföra till de i 30 § an

givna extraordinarie u t{df t erna; 

att kostnaderna för självförvaltningens ordinarie behov skola utjämnas 

genom statsanslag i den utsträckning, vari motsvarande ändamål i övriga 

delar av riket med statsmGdel tillgodoses eller understödas; 

att landskapet genom utjämningen skall komma i åtnjutande av enahanda 

förmåner, som på motsvarande områden beredas övriga delar av riket, var

vid böra beaktas landskapets avskilda läge, särförhållanden, rådande 

prislägen på Åland och befolkningens särskilda levnadsbetingelser samt 

härav påkallade anslagsbehov-; 

att landskapet bör ansvara för de kostnader, som påkallas av ålands

delegationens verksamhet såsom organ för den skattefinansiella utjämning

en, till den del dessa kostnader hänföra sig till de av landstinget ut

sedda ledamöterna av delegationen. medan däremot övriga kostnader för d·=i

legationen bestridas ur statsmedel; 

att ränteutgifter, som uppkommi.t genom upplåning av erforderliga till

skottsmedel för bestridande av sådana landskapets kostnader, vilka med 

statsmedel ersättas, skola tagas i beräkning vid ut jämning'c~n; 

att subventioner och understöd böra vid utjämningen beaktas, för så

vitt desamma motsvara jänrförliga kostnader för av staten upprätthållen 

eller understödd enahanda verksamhet; ävensom 
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att till landskapets inkomster, vilka skola vid utjämningen beaktas 1 

hänföras av landskapet uppburna närings- och nöjesskatter ävensom avgif

t er för land skapsmyndighet ernas tjänst eförrättn:i:r( ar och expeditioner 

och för anlitande av landskapets inrättningar, samtliga dessa skatter 

och avgifter beräknade enligt i riket stadg·ade grunder, samt ränteinkoms..., -

ter och andra löpande c;ller tillfälliga inkomster, men icke landskapets 

enskilda inkomster och ej heller i 23 § 2 mom. omförmäld tilläggsskatt 

och tillfällig extra inkomstskatt. 

30 §. 
(Likasom i regerin~ens propositio~.) 

31 §. 
Ålandsdelegationens beslut rörande ordinarie utjämning och beviljande 

av extraordinarie ansla2; skola för att bliva gällande stadfästas av repub

likens president. Underställning till republikens president skall äga 

rum även i det fall, att landstingets framställning om beviljande av 

extraordinarie anslag blivit av delegationen avslagen. 

Beslut, som underställts republikens presidents prövning, skola stad

fästas oförändrade eller lämnas utan stadfästelse. 

Vinner ålandsdr:ilegationens beslut angå:ende ordinarie utjämning icke 

oförändrat repbublikons presidents stadfästelse, skall ärendet hänskju

tas till delegationen i avseende å förnyad behandling. Fastställes icke 

delegationens beslut om extraordinarie anslag, kan ärendet, därest skäl 

härti 11 äro, likaledes återförvisas ti 11 d ele~:ationen. 

Vid underställning av sitt beslut om beviljande av extraordinarie an

slag äger delegationen framställa förslag angående tiden, sättet och ord

ningen för anslagets utgivande samt anzående de villkor, som härvid böra 

fästas i syfte att trygga anslagsbeloppets användande för d13t avsedda 

ändamålet. 

32 §. 
Landskapets behov av medel för självförvaltningens genomförande och 

vidmakthållande skall i avbidan på utjämningen tillgodoses genom årli[::a 9 

på framställning av ålandsdelegationen i statsförslaget upptagna, till 

skäligt belopp UR12§.kattade förskottsanslag. Dessa förskott skola beaktas 

vid den slutliga utjämningen. 

33 §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 
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6 kap. 

T~änstgöring vid civilförvaliningen i stället för fullgörande av värn

plikt. 

34 §. 
Aländsk hemby[(dsrätt åtn.iut ande 12ersoner äro skyldiga att, i stället 

för fullgörande av värnplikt, tjänstgöra på motsvarande sätt vid lots

och fyrinrättningen, enlirs::,t vad därom i rikslag särskilt stadgas, efter 

det Ålands landsting erhållit tillfälle att i saken avgiva utlåtande 2 

eller t ~änstgöra vid den övri,:!;a civilförvaltningen, enligt vad därom i 

rikslag med landstingets bifall särskilt stadgas. Intill dess sådan · 

tjänstgöring ordnats, äro sagd8: i.nbyggare i landskapet befriade från 

fullgör ande av värnplikt. 

Vad i 1 mom. stadgats, gäller dock icke dem, vilka efter fyllda tolv 

år inflyttat till landskapet Åland från annan ort (ut esl.). 

Sådan in byggare i landskapet Åland, som j_ 1 mom, såyftas, må dock, 

där han det åstundar, fullgöra värnplikt vid rikets försvarsmakt. 

7 kap. 
Undervisningsanstalter. 

35 §. 
" Alands landsting och kommuner äro icke skyldiga att underhålla eller 

lämna bidrag till andra skolor än sådana, i vilka undervisningsspråket 

är svenska. 

I statens undervisuingsanstalter skall undervisningsspråket vara 

svenska. 

Utan vederbörande kommuns samtycke må ej undervisning i annat språk 

än svenska meddelas i folkskola, som underhålles eller åtnjuter understöd 

av staten eller kommun. 

(Utesl.) 

8 kap. 

De offentliga tjänsterna och bestämmelser angående språket. 

36 §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

37 §. 
Statsmyndigheternas i landskapet Åland samt ålandsdelegationens ämbets

språk är svenska. Angående finsktalande sakägares rätt att i egen sak, 

som av myndighet handlägges, använda sitt eget språk samt på detta språk 

utfå expedition, gälle på motsvarande sätt vad i allmän språklag stadgas 
angående svensktalandes rätt i enspråkigt fj_nskt område. 

38 §. 
Skriftväxlingsspråket mellan de till land skapsförvaltningen hörande 

myndigheterna och statsmyndigheterna i landskapet Åland, så ock mellan 
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å ena sidan nämnda myndighet·er och ä den andra sidan statsrådet, centra

la myndigheter samt sådana överdomstolar och andra statsmyndigheter, 

vilkas domkrets eller förvaltningsdistrikt innefattar landskapet Åland, 

skal 1 vara svenska. 

Högsta domstolens utlåtanden och avgöranden i ärenden, som röra land

skapet, skola avfattas på svenska språket. 

39 §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

9 kap. 

Om besvär och åtal för brott i tjäosten. 

40 §. 
Över landskapsstyrelsens beslut ävensom övriga ämbetsåtgärder må lJes

vär anföras, såsom är stadgat om anförande av besvär i motsvarande fall 

över länsstyrelsens utslag. 

Finner landshövdingen, att till landskapsförval tn ingen hörande myndig

hets beslut överskrider myndighetens befogenhet, skall han. efter justi

tiekanslerns hörande förbjuda verkställigheten avsådant beslut. 

41 och 42 §§. 
(Likasom i regerin~ans ptoposition.) 

10 kap. 

Särskilda bestämmelser. 

43 §. 
Står stadgande i landskapsförordning i strid med grundlag, annan riks

]_ag eller -förordning 2 som 122_r tillämpas i landskapet Åland, eller land

skapslag, må det e,i av domare eller annan tjänsteman tillämpas. 

Uppkommer i fråga om (utesl.) viss förvaltningsåtgärd meningsskiljak

tighet angåenäe riksmyndigheiE eller landskapsstyrelsens befogenheter en

ligt denna lag, äger högsta domstolen, på anmälan av myndigheten eller 

landskapsstyrelsen och sedan vederbörande blivit i saken hörd och ålands

delegationen avgivit utlåtande i ärendet, avgöra detsamma. 

44 och 45 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

Denna lag träder i kraft den .•....•... 19 •. , och genom densamma upp

häves lagen den 6 maj 1920 om självstyrelse för Å.land (124/20) jämto däri 

senaro vidtagna ändringar, lagen den 11 augusti 1922, ~ehållande sär

skilda stadganden rörande landskapet Ålands befolkning (189/22) jämte 

däri senare vidtagna ändringar för såvitt motsvarande stadganden intagits 

i donna lag 
1 

ävensom i 5 § lagen de.n 6 maj 1920 angående bringande i 
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verkställighet av lae;en om självstyrelse för Åland (125/20), så ock övri
ga mot denna lag stridande stadganden. 

Därjämte upphäves lagen den 10 december 1929 om beviljande av anslag 

åt landskapet Åland i samband med grundskattens upphävande ( 380/29) jämte 

däri senare vidtagna ändringar, och skall det landskapet med stöd härav 

tilldelade anslaget upphöra att utgå, räknat från ingången av år 19 ••• 

Ordinarie utjämning, som då lagen träder i kraft är beroende på åt

gärd av ålandsdelegationen, skall med iakttagande av de i denna lag stad

gade grunder verkställas för en period av sammanlagt tre finansår, var

efter den i 29 § påbjudna ett& sreglering· en begynner. 

Lagar och författningar, som i riket utfärdats före den 7 maj 1920, då 

självstyrelse för landskapet Åland infördes, och vilka till sin art jäm

likt 13 § äro att hänföra tj_ll landskapets lagstiftningsbehörighet, skola 

såvitt annat e.i med stöd av den tidigare s,iälvstyrelselagen är stadgat 

eller i den ordning, som i denna lag föreskrives. stadgas. 

Har genom denna lag rikslagstiftningen tillförts område, som enligt 

äldre lag reglerats genom landskapslag, eller har genom denna lag till 

landskapets lagstiftnngsbehörighet överförts områd(::;, som tidigare regle,.... 

rats genom rikslagstiftrnL.ng, skall sådan under tiden mellan själ vstyrel

s ens införande och denna lags ikraftträdande tillkommen landskapslag 

eller rikslagstiftning fortfarande tillämpas i landskapet Åland, intill 

dess de varda i stadgad ordning upphävda, landskapslagen genom förordning 

och rikslagstif t-n. ingen gena m landskaps lag. 

Där i lag eller förordning förekommer hänvisning till lagrum, som er

satts genom bestämmelse i denna lag, skall hänvisningen anses åsyfta 

detta stadgande. 

L A G 
om utövande av lösningsrätt vid överlåtelse av fastighet i landskapet 

Åland. ----·· 
I enlighet med Riksdaf--<;Gns beslut. tillkommet på sätt 67 ~ riksdagsord

ningen föreskriver, stadgas med Ålands landstinr;s bifall som föl.ier: 

1 §. 
Övergår fastighet 9 belägen inom landskapet Xland, genom annat fång än 

(utesl.) arv eller expropriation (utesl.) till person, som ej åtnjuter 

åländsk hembygdsrätt, eller till bolag, andelslag, förenjing, annan samman

slutning eller stiftelse, som ej under minst fem års .tid haft laglig hem

ort inom landskapet eller ej har en styrelsG, vars alla medlemmar åtnju-

ta åläWsk lrnmbygdsrätt, och vi. lja fl ere med stöd av 5 § själ vstyrels,::;lae·r.:m 

för Åland den ......•••••.•.. lösa fastigheten, tillkommer, där förvärvar1:::n 
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icke träffat avtal om sådan överlätelse 9 som i 2 § 2 mom. sägs, landska

pet, den kommun, inom vilken fastigheten är belägen 9 och enskild person, 

som har hembygdsrätt på Åland, rätt att lösa i nu nämnd ordning. Mellan 

två eller flere enskilda personer avgör lotten. Landskapets rätt utövas 

av landskapsstyrolsen. 

Har landskapsstyrelsens tillstånd till överflyttning av äganderätten 

i enlighet med 5 § 2 mom. självstyrelselagen erhällits 9 äger lösningsrätt 

e;i rum. 

2 §. 
Den, som önskar lösa fastighet, varom i 1 § är fråga, anmäle därom 

skriftligen hos länsstyrelsen i landskapet Åland inom trettio dagar efter 

det tillkännagivande om lagfartenå/vederbörande kommuns anslagstavla an

slagits. Länsstyrelsen åligger att, efter att hava hört överlåtaren och 

···-förvärvaren, förordna, huruvida fastigheten är lösningsrätt underkastaa--4--- _ 

Har beträffande fastighet bestämts, att den är lösn~ngsrätt underkas

tad, och har förvärvaren icke inom en månad, räknat frän den dag i 1 

mom. nämnt beslut erhållit laga kraft, överläti t fastight~ten ät person, 

som i landskapet åt.njuter hembygdsrätt 9 eller till sammanslutning eller 

stiftelse, som under minst fem års tid haft laglL:c hemort inom landska

pet och ej bar en styrelse,vetrs alla medlemmar åtnjuta åländsk hembygds

rätt eller åt person 2 sammanslutning eller stiftelse, som jämlikt land

skapsstyrelsens tillstånd att anskaffa ifrågavarande fastighet, bestämma 

länsstyrelsen enligt 1 §, vem lösningsrätten skall tillkomma. Då lottning 

i dylikt fall blir nödig verkställes den av länsstyrelsen i lantrådets 

närvaro. 

3 §. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

4 §. 
Då landsfastighet löses, skall den avträdas den 14 mars, som inträffar 

närmast efter tre månader, räknat från den dag, då lösesekillingen fast

ställts genom överenskommelse eller genom domstols laga kraft vunna ut

slag. Stadsfastighet skall avträdas den fardag, som inträffar nännast 

efter två månader från sagda tidpunkt. Överenskomma sakägarna om annan 

överlåtelsedag, lände det till efterrättelse. 

Löseskillingen (utesl.) skall vid förlust av lösningsrätten erläggas 

senast den dag, då fastigheten bör avträdas. 

Understiger den av domstol fastställda lösekillingen det pris för

värvaren vid köp av fastighet för densamma erlagt eller vid byte prisets 

beräknade värde, sks.ll ÖY?rlåtaren, där ej annorlunda överenskommits, 

till förvärvaren återbära skillnaden mellan dem. 
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"Ej må inteckning i överlåten fastighet på Åland beviljas på grund av 

det n.ya äganderättsförhållandet innan den i 2 § 1 mom. angivna terminen 

för anmälan om lösningsanspråk tilländalupit? därest ick den nya ägaren 

visar, att han åtnjuter åländsk hembygdsrätt eller enligt 5 § självsty~. 
rolselagen för Åland äJ:-- med sådan pers0n jämställt bolag, an delslag, 

förening, annan sammanslutning eller stiftelse eller att den nya ägaren 

jämlikt 5 § 2 mom. självstyrelselagen erhållit landskapsstyrelsens till

stånd att anskaffa fastigheten. Har anmälan om lösningsanspråk gjorts, 

bör meddelande därom ori19delbart av länsstyrelsen tillställas domare, 

och må i detta fall inteckning i fastigheten icke beviljas, innan frå

gan om lösningsrätten och löseskillingen.s bolopp slutligt avgjorts. 

5 - 7 §§. 
(Likasom i regeringens proposition.) 

Denna lag träder i kraft den .•••.••••• 19 ... Genom densamma upphä

ves lagen den 1 april 1938 om utövande av lösningsrätt vid försäljning 

av fastighet i landskapet Åland (140/38) jämte däri senare gjorda änd

ringar. 

Har överlåtelse av i denna l?,g åsyftad fastighet ägt rum före denna 

lags ikraftträdande skall ärende angående utövande av lösningsrätt hand

läggas enligt vid tiden för överlåtelsen gällande lag. 

Därjämte får grundlagsutskottet vördsamt föreslå, 

att Hiksdagen måtte besluta handlägga 

ovannämnda lagförslag på sätt i 67 § 

2 morn. riksdagsordningen är stadgat. 

Helsingfors den 15 m~ptember 1950. 

I ärendets behandling hava deltagit ordföranden Ahmavaara, viceordfö

randen Jokinen, ledamöterna Annala (delvis), von Born (delvis), Henriks

son (delvis), Hykkäälä, Joukanan. (delvis), Kauppi (delvis), S.-K. Kil.pi 

(delvis), Kujala (delvis), Kölli, Okko (delvis), Palovesi (delvis), 

Raatikainen (delvis), Salmela-Järvinen (delvis) och Stenberg samt supp

leanterna Larson, Niemi (delvis) och Tainio. 



- 561 -

R E S E R V A T I 0 N E R . 

I. 
Utskottet har beträffande stadgandet i propositionens 3 § 2 mom. vid

tagit sådan ändring, att ordet "kan" ersatts med "bör". I enlighet här

med skulle således landskapsstyrelsens i angivna moment rätt att på 

ansökan bevilja åländsk hembygdsrätt åt finsk medborgare, som sedan la

gen trätt i kraft inflyttat till landskapet och oavbrutet varit bosatt 

därstädes under fem års tid, bliva väsentligen inskränkt. Stadgandena om 

åländsk hembygdsrätt hava som känt tillkommit i syfte att giva den 

åländska befolkningen nationell trygghet på grundvalen av de principer, 

vilka anfördes redan vid självstyrelselagens tillkomst, men också där

förinnan inför internationellt forum. I de tvenne r egaringsproposi tioner 

om ny självstyrelselag för Åland, vilka överlämnDtS till Riksdagen årcm 

1946 och 1948, har man mod införandet av begreppet åländsk hembygdsrätt 

från den s.k. garantilagen förknippat bestämmelserna om lösningsrätt 

till jord, som överlåtits till personer eller sammanslutningar, vilka 

icke åtnjuta åländsk hembygdsrätt, därjämte rösträtten vid kommunala 

och landstingsval ävensom inflyttad persons rätt till utövning av näring. 

Genom den ändring, som grundlagsutskott(3t föreslagit beträffande i

frågavarande moment, i: öres landskaps styrelsens behandling och prövning 

av frågor om beviljande av åländsk hembygdsrätt illusorisk. Detta kan 

icke sammangå med det syftemål, vartill man genom inför ande av hembygds

begreppet i lagförslaget strävat. Hänvisande till det ovan anförda och 

då utskottet icke kunnat gå med på ordalydelsen i propositionen föreslår 

jag därför, 

att 3 § 2 mora. mätte erhålla föl

jande lydelse~ 

11 Det ankommer r:å landskapsstyrelsen att på ansökan bevil.ja finsk med

borgare, som sedan denna lag trätt i kraft inflyttat till landskapet och 

oavbrutet varit bosatt därstädes under fem års tid (utesl.), åländsk 

hembygdsrätt, där ej vägande skäl prövas föranleda avslag". 

Enligt 3 § 7 mom. i regeringspropositionen skulle den, som blir med

borgare i främmande land eller bortflyttar från Åland och stadigvarande 

bosätter sig utom landskapet, förlora sin åländska hembygdsrätt. Grund

lagsutskottet har emellertid infört den äddringen, att förlust av åländsk 

hembygdsrätt i angivna fall skulle förloras för st efter det vederböra:::id2 

under fem år varit bosatt utom landskapet. 

Det synes mig icke sakenligt, att person 9 som bortflyttar från land-
a 

skapet Aland och som alltså genom stadigvarande bostättning utom land-

skapet förvärvar kommunal rösträtt i någon icke-åländsk kommun, det oak-



- 562 -

tat skall bibGhållas vid hembygdsrätten. I och med att en person bort~ 

flyttar från landskapet och stadigvarande bosätter sig utom Åland, för

värvar han kommunal rösträtt 9 där han bosätter sig, men förlorar samti

digt sin rösträtt vid kommunala och landstingsval på Åland. Den omstä:n

digh8ten, att han skulle bibehållas vid sin åländska hembygdsrätt, skul

le alltså hava betyd2lso endast för vissa av de vid hernbygdsrätten för

knippade rättigheterna, nämligen rätton till jordförvärv på Åland och 

rätten att utöva näring därstädes. Jag föreslår därför, 

att 3 § 7 mom. måtte godkännas i 

enlighet med propositionen. 

I 11 § 2 mom. 1 p. (slutet) har utskottet vidtagit en omstilisoring, 

varigenom till rikets la gstif tn ing sb ehörigh.:;t hänförts "rätt till ex

propriation av fast egendom för allmänna riksbehov", medan propositio

nen innehåller lokutionen "rätt till expropriation av fast egendom för 

statens förval tningsbehov". 

Jag kan icke finna annat än att utskottets formulering icke är så 

exakt som den i propositj_onen intagna. Man har möjligen ansett, att ut

tr;vcket "allmänna riksbehov" täcker vad raan i propositionen avsett med 

"statens förval tningsbehov" 9 men enligt mj_n åsikt är detta sistnänmda 

noggrannare för att uttrycka avsikten med denna rätt till expropriatj_on. 

Som en regel vid uppgörandet av förslaget till ny självstyrelselag 

har gällt, att - i den mån det varit möjligt - få stadgandena så klart 

och tydligt avfattade, att tolkningssvårighoter i framtiden måtte und

vikas. Den av utskottet föreslagna avfattningen av bestämmelsen synes 

mig obetingat vara mindre klar än den i propositionen föreslagna, varför 

jag föreslår, 

att 11 § 2 mom. 1 punkten måtte er

hålla samma lydelse soT!l i regeringens 

proposition. 

Under samma motivering föreslår jag, 

att 13 § 1 mom. 1 punkten och 19 § 

1 mom. 9 punkten måtte erhålla samma 

lydelse som i regeringens proposition. 

I 34 § har utskottet vidtagit sådan ändring i regeringspropositionen, 

att personer, vilka åtnjutit åländsk hembygdsrätt, i stället för full

görande av värnplikt icke endast skola kunna göra motsvarande tjänst 

vid civilföJ?valtningen, utan också alternativt vid lots- och fyrinrätt
ningen. 

Då denna ömtåliga fråga tagits upp till behandling vid uppgörandet 

av såväl 1946 som 1948 års regerings:pl'::>positioner till ny självstyrel

solag för Åland, har det konstaterats, att ordnandet av tjänstgöringen 
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vid lots- och fyrinriiittningGn enligt vad erfarenheten givit vå:.d handen 

stött på sådana svårighetor 9 att någon sådan tjänstgöring hittills icke 

kunnat anordnas. Stadgandet om ålänningarnas tjänstgöringsskyldighet 

vid lots- och fyrinrättningen har alltså blivit dn död bestämmelse 9 som 

ickG kunnat tillämpas i praktikGn. DGtta har också varit avgörande för 

rogGringarna, då de uppgjort sina förslag om värnpliktens utbytande mot 

tjänstgöring vid civilförvaltningen. 

Frågan är som bekant synnerligen grrmnlnga 9 och anser jag mig därför 

böra hävda den uppfattningen, att en möjligast lycklig lösning av denna 

tjänstgöringsskyldighGt kan ernås endast om stadgandet erhåller det i 

regeringspropos1tionen givna innehållet. I cmlighet härmed föreslår jag 

därför, 

att 34 § 1 mom. måtte erhålla sammu 

lydelse som i propositionen. 

Beträffande det i propositionen ingående förslaget till lag om ut

övande av lösningsrätt vl.d överlåtelse av fastighet i landskapet Åland 9 

ha 1 och 2 mom. i 4 § erhållit ändrade lydelser. Med avvikelse från vad 

i propositionen föreslås skulle inlösare av fastighet få övertaga densaa

ma först sedan löseskillingen erlagts, medan propositionen utgick från 

den enligt min mening fullkomligt riktiga ståndpunkten, att inlösaren 

ägde till träda fastigheten den 14 mars 9 som inträffar närmast efter 

tre månader 9 räknat från den dag, då slutli;, t avgörande träffats därom 9 
vem lösningsrätten skall tillkomma. 

Såsnart det slutligt fastslagits, att lösningsrätt äger rum till för

mån för inlösaren, bör mnn anse, att äganderätten till den ifrågavaran

de fastigheten övergått till inlösaren. Dun omständigheten, att över

enskommelse om köpeskillingens storlek ännu då icke uppnåtts, bör väl 

icke hindra tillträdet till fastigheten. Beträffande löseskillingens 

storlek kan man utgå från, att frågan därom i regel blir föremål för 

en långvari[ rättegång med följden,2tt c1en 9 so~F4vungen att avstå fas

tigheten9icke har något intresse att vårda sig om densamma. Erfarenheten 

har också visat, att detta är fallet. Det synes mig därför .riktigt, 

att dan lösningsberättigade snarast möjligt 9 alltså sedan hans lösnings

rätt blivit slutligt avgjord, skall ha mö jligh•3t att ti 11 träda fastig

heten. Därmed undvikas ocks:i de menliga följdGrna w att en fastighet 

lämnas utan vård under den tid rättegången om löseskillingens storlek 
pågår. 

På grund av det ovan anförda föreslår jag därför 9 

att 4 § i lagen om utövande av lös

ningsrätt vid överlåtelse av fastighet 

i landskapet Åland måtte godkännas i 
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enli het med propositionen. 

HGlsingfors den 15 september 1950. 
ARTHUR LARSON. 

II. 
Grundlagsutskottets majoritet konstaterar i betänkandet, att den fö

reli2gande propositionen, samtidigt som den innefattar en strävan att in

skränka riksorganons kompetens, berättigar landstinget att i mycket 

större utsträcknin1 än hittills stifta enbart på Åland ~ällande lagar, 

varför dess godkännande med tiden kommer att leda till, att i vårt land 

vid sidan av varandra komma att gälla rättsordninp:ar av två olika sla:::;, 

varvid myndigheternas och enskilda personers verks.amhet försvåras. Där

jämte medgi ver ma jori te ten 9 att ehuru p:r·oposi tionens syfte är att av

lägsna i gällande lat~ ingående oklarhoter, dem måhända i till och med 

större omfattning än hittills kan ge upphov till tolknine;ssvårigheter. 

Enligt vår åsikt inskränka sig propositionens osakligheter icke till 

det ovanst§rnnde, ut an den innehåller stadgandon, som ur synpunkten av 

rikots enhet och folkets majoritet äro betänkliga. Bland dessa önska vi 

främst nämna stadgandena om åländsk herabygdsrätt, vilka i höc~:re grad än 

vad garantilasen förutsätter isolera land ska po t från föreningcm med det 

övriga riket. I anslutning härtill stadri:ar lagförslaget vidare ökade 

begränsningar för förvärv av fast egendom, varvid det utöver [::älland2 

stadgandon sålunda försvårar utövandet av närin~ i landskapet, Genom 

att överföra statens fasta ogendom inom ifrågav:arand;0 område ti 11 land

skapet och bevilja t.o.rn. staten blott en inskränkt ~propriationsrätt 

komrnGr propositionen fortgående att bromsa upp all utveckling på det 

adr.iinistrati va ornråd et. Slutligen TJ.å näI;mas, att la[_:;förslaget ytterli

gare inskränker landskapets finskspråki2;a inbyggares rätt att såson offi

ciellt språk använda sitt eget modersmål. 

I det utskottsmajori totem godkänner propositionen i den av betänkan

det framgåendG fornen, uttalar den, att det är fråga Ofil en kompromiss

lösning, som man stannat vid :på grund av ärendets ömtåliga art. Enligt 

vår åsikt får dock oj ens en dylik lösning kränka vår folkmajoritets 

rätti:::heter med avsecmdo å likställii;:heten, varför vi, då det ej heller 

torde finnas möjli~heter att i riksdagen uppnå ändringar i propositio

nen, vödsamt föreslå, 

att Riksdagen måtte förkasta ifrära

varande lae:;förslag. 

Helsingfors den 15 september 1950. 

MARTTI O. KÖLLI. 
JUSSI ANNALA. 

O. PALOVESI. 
VÄINÖ OKKO. 
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rikslagstiftningen även Åland, men enlie;t regeringens proposition skul

le de falla bort, därost lanclskapets lagstiftnine ej i denna punkt re

viderades. Utskottet föreslår likväl m,.;d avvikelse från regeringens pro

position, att dessa skulle underställas rikets lagstiftnincsbehöri2hot, 

vilket vi anse vara riktigt, och den från socialministeriet hörda sak

kunnif{a, regeringsrådet Tarasti, var av den åsikten, att alla befolk

ningspoli tiska lac::,ar borde underställas riksla1-"'stiftningen. 

Häroftor skulle ondast av fattigdom föranlett barnskydd ankomma på 

landskap- slagstiftniTit:'"'.·en. Enlict vår åsikt är en dylik uppdelnine; all

deles oriktig. Också vården av invalider och blinda samt överhuvud hela 

uppdelningen av de sociala lagarna på två kategorier är ett exempel på 

en dylik olika värdesättning av medbor;:,;arna. Denna tudelning är ägnad 

att åstadkomr:m en ofantli&, förvirring. Enär staten likväl i sak bekostar 

landskapets uteifter även till denna del, borde övervakningen av vård

arbetet underställas socialrninistoriet, vilket icke sker, om detta hör 

till landskapets lagstiftnine . .Därför vore clet enlir:::t vår åsikt ur den 

åländska befolknine:ens synpunkt o.ycket lycklir·:are, därest dess mindre

bemedlade befolkningsskikt skulle åtnjuta rikots skydd och stöd. Vi 

föreslå för den skull, att barnskyddet samt hälso- och sjukvården, bo

träffande vilka i lagförslaget föreslås 7 att de delvis skulle hänföras 

till rikets lagstiftningsbohörighe t, helt och hållet skulle underställas 

donna, så ock organisationen av vårdverksamheten, fattigvården, invalid

vården, understödjandet av de blinda m. m. -~~tt liknande förenhotli ~;ande 

föreslå vi även med avseende å arbetsla1;stiftningen, vilken enligt lau

förslaget likaså är delad mellan landskapet och riket, varigenom ären

denas skötsel i hög grad försvåras. 

Med tanke på tryggandet av utkomstmöjligheterna för den befolkning, 

som bedriver fiske såsom huwdnäring, ccm som icke ä§:;er fiskevatten, är 

det enligt vår åsikt av vikt, att stadganden rörande vattenrätten kunna 

utfärdas genom rikslag eller -förordninc~ i likhet med andra privaträtts

liga stadganden. I detta hänseende samt i frå,~;a om vad ovan anförts för 2-

slå vi härav betinr;ade ändrincar i la[(ons 11 och 13 §§. 

I lagförslagets 35 § fastslås, att undervisningsspråket vid landska

pets undervisningsanstalter uteslutande bör vara svenska. I stöd av den 

princip, som ligger till grund för tryguandet av den åländska befokninc

ons modersmåls ställninr::, borde även do i landskapet bosatta finsksprå

ki~J.a barnens rätt att få sin skolundervisning på r;iodersmålet, i den mån 

don underligger läroplikten, tryegad. Då finskspråkiga arbetare fort

gående äro sysselsatta på Åland i olika yrkes- m.fl. arbeten - i detta 

nu finnas endast i Mariehamn mer än 600 fai:1iljer - är det ingalunda rätt 9 

att de utsitiiltas för språkligt förtryck. Landskapet och kommunerna kunna 
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likväl icke åläggas att upprätthålla skolundervisninG för finskspråki~a 

barn på dessas nodersmål, men enligt vår åsikt borde dessa barns i la

f'.Gn om läroplikt förutsatta rätt härtill try{';gas ri:1ed statsmedel. 

Den svåraste motsägelsen erbjuder laGen likväl, i den avfattnins re

geringen och utskottet föreslå, med avseende å de stadgandcm, som röra 

fördrag med utländska makter samt rikets och landskapets övriga relatio

ner till utlandet. 

Ålands statsrättsliga särställning r:3glor8des under de första åren 

av Finlands självständighet på tvä sätt: a) genom självstyrelselagen av 

år 1920, vilken fortfarande gäller, och b) genor,:i en av Europas ledande 

sjömakter - Sovjetunionen undantagon - år 1921 ingfngen konvention om 

Ålands demilitarisering d.v.s. neutralisering, samt genom den år 1922 i 

enlighet med Nationernas F~rbunds beslut utfärdade s.k. garantilagen, 

genom vilken Folkförbundet "saranterade" Ålandsarkipelagens demilitari

sering och neutralisering• Såväl konventionen som garantilagen ha till 

följd av Nationernas Förbund upplösninG förfallit. 

Ålands självstyrelse och demilitarisering äro statsrättsligt av va

randra oberoende saker. Autonomins syfte är närmast att vårda sig on 

ålännincarnas på språket, kulturen och de lokala sedvänjorna grundade 

särprägel, r;rndan åter nödvändigheten av den år 1921 åstadkomna demili ta

riseringen motiverats med avsikten att för alla av saken intresserade 

länder skapa garanti för, att de åländska öarna aldrig skulle bliva en 

fara ur militär synpunkt. Syftet msd de internationella garantierna har 

således ej enbart varit ett befästande av befolkningens nationella rät

tigheter, utan ett tryggande av vissa utomstående makters militära intr2s-

sen. 

Jämlikt vapenstilleståndsavtalet och sederraera fredsfördragets 5 arti

kel skola "Ålandsöarna förbliva demilitariserade i enlighet med nurådan

de sakläe;e". Detta är avtal och lac:, son nu äro gällande, varemot Natio

nernas Förbunds garanti upphört att gälla, sedan förbundets verksamhet 

genom överenskommelse stormakterna smellan inställdes. 

På ledande åländska kretsars önskan tillsatte regeringen år 1945 en 

kommitte under ordförandeskap av v. Hellens för att planlägga en r2vision 

av Ålands självstyrolse. Den 6 november 1946 överlämnade regeringen på 

basen av denna kommi ttes betänkande till riksdaf"·.·en proposition om ny 

självstyrelselag för Åland. I proposi tion<3n ingingo ett par i utrikes

politiskt hänseende mycket betänkliga punkter~ 46 §, soD hade förpliktat 

ref,eringen att söka utverka internationell garanti för lagens tillämp

ning, samt 11 § 3 mom. 19 punkten, som icke har någon motsvarighet i den 

tidigare självstyrelselagen oc& enligt vilken Finlands avtal med främman

de makter borde ha erhållit landstingets bifall, för såvitt de berörd::; 
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Åland, vilket givetvis är fallet med alla fördrag, då Åland är en del 

av Finland. Detta hade inneburit, att man vid ine?·åendet av fördrag hade 

nödgats göra en särskild reservation beträffande avtalets tillämpning i 

fråga om landskapet Alanc1. 

Riksdagens utrikesutskott, som behandlade propositionen om självsty

relselagen för 1-lland i fråga om dess utrikespolitiska del, anförde i sitt 

den 11 april 1947 till grundlagsutskottet avgivna utlåtande, att såväl 

46 § som nämnda punkt i 11 § borde uteslutas ur lagförslaget. Åtminsto

ne beträffande det förstnämnda lagrummet var beslutet i utskottet enhäl

ligt. Sedan utrikesutskottet avgivit sitt utlåtande, begravades proposi

tionen i grundlagsu.tskottet, enär man ej där var hågad att handlägt~;a 

ärendet på denna grundval. När riksdagen skingrades, förföll lagförsls-

När en ny regering bildades efter riksdagsvalet, uppdrog statsrådet 

den 2 augusti 1948 revideringen av självstyrelselagen för Åland åt en 

nyblidad kommitte, till vars ordförande utsågs dåvarande justitieminis

tern Suontausta. På basen av komm:ittens förslag avlät regeringen till 

riksdagen ny proposition om självstyrelselag för Åland. Häri ingår, ehu

ru i annan form än tidigare, ett stadgande, som tilldelar det åländska 

landstinget vetorätt i fråga om internationella för drag och som står i 

strid med fredsfördraget. 

Jämlikt gällande självstyrelselag (9 § 2 mom. 12 punkten) ha rikets 

lagstiftningsorgan uteslutande lagstiftningsbehörighet i ärenden, sori 

reglerats genom internationella fördrag. Jämlikt 11 § 2 mom. 19 punkten 

i det i propositionen ingående lag:förslaget borde även landstingets bi

fall erhållas för lag 9 genom vilken med främmande makt ingånget fördrag 

brinras i kraft inom landskapet. ~tt dylikt tillägg till självstyrelsela

gcm, son utskottets majoritet tillstyrker, innebär en inskränkning av 

rikets lagstiftningsbefogenhet i fråga om j.nternationella fördrag. Vi 

ha därför ej kunnat oD.fatta utskottsmajoritetens ståndpunkt, utan före

slå, att stadgandet intages i lagen, såant det lyder i gällande självsty

relselag för Åland. 

Det nya lagförsla.;et strävar likaså på omvägar till samma mål som den 

föregående propositionen genom 46 §. I stadgandet om lagförslagets ikraft

trädande upphävas nämligen endast de paragraf er i lagen den 8 augusti 

1922, den s.k. garantila~en, med avseende å vilka ''motsvarande stadgan

den intagits i denna lag". Sålunda förblovo 6 § i E:?:arantilagen i kraft, 

vilket innebure, att Finlands riksdag ej erkänner stormakternas överens

kommelse om inställandG av Nationernas Förbunds verksamhet. Vid lagför

slagets behandling i utskottet har det från såväl de sakkunnigas son ut-

skottsmedlemmarnas sida oupphörligen upprepats, att paragrafen är bety-
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delselös, enär Folkförbundot ej längre existerar. iiven i en till grund

la;su tskot t et inlämnad promemoria påvisas att, sedan efter världskri.'.);ets 

slut Folkförbundets råd ej längre existerar, den i garantilagen stad{:ado 

internatic.melln kontrollen i sin dåvarande forn upphört". Till sist kon

stateras där, att "någon saklig betydelse har bibehållandet av 6 § i 

ingen hän\'\else", även om den formellt förbleve i kraft, enär den "de 

facto och de jure upphört att gälla". Likväl har man från samma håll så

väl i promemorian som från utskottsflertalets sida krävt paragraf ens bi

behållande, trots att det redan lagtekniskt är egendomligt, att man vid 

stiftandet av en ny lag skulle lämna en .sammal lag i kraft blott i frå

is:a om en enda paragraf t.o.m. en sådan paragraf, som saknade var,ie be

tydelse. Ett dylikt förfarande har ej valts utan avsikt utan innebär ett 

försök att kringgå fredsfördragets stadganden. 

Sålunda säges härom i nämnda promemoria, att man "sedan 1946 års pro

position överlämnats, fann, att det förelåg vissa hinder av utrikespoli

tisk art för intagande av ifrågavarande stadganden i självstyrelselagen", 

och k8lt:ateras, att "lösningen av motsägelsen i sakläget" ej kan åstad

kommas på annat sätt än genom en uteslutning av denna 46 § i det förra 

lagförslaget och ett bibehållande av 6 § garantilagen "enär man från 

landstingets sida anser ett bortlämnande av garantiparagraf en som en be

tänklig brist i självstyrelselagstiftningens system". Oskså i detta fall 

skulle man med ett dylikt arrangemang blott bedraga ålänningarna. 

Även grundlagsutskottet konstaterar i betänkandets motivering, att 

garantilagens 6 § "fortfarande formellt skulle förbli i kraft, ehuru de 

där åsyftade organen upphört att existera och alla i lagen ingående ma

teriella stadganden dessutom bleve upphävda". Då majoriteten trots allt 

detta förordar stadgandets bibehållande i kraft, ha vi ej kunnat omfat

ta denna ståndpunkt. Då vi i lagens stadgande om ikraftträdandet föreslå 

sådan ändring, att garantilagen helt upphävdeij:!, anse vi detta vara det 

enda riktiga förfarandet såväl lagtekniskt som med hänsyn till Ålands 

självstyrelse 7 Finlands suveränitet och fredsfördragets vidmakthållande. 

På grund av det ovan anförda föreslå vi 1 

att 11, 13 och 35 §§ samt stadgan

det om ikraftträdandet i det i grund

lagsutskottets betänkande ingående ----
första lagförslaget måtte godkännas 

sålydande ~ 

11 §. 
1 mom. (Likasom i utskottets betänkande.) 

Till rikets lagstiftningsbehörighet hänföres jämväl antagandet av all

män lag eller utfärdande av förordning, då ärendet rör: 
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1)-5) (Likasom i utskottets betänkande.) 

6) (Likasom i regeringens proposition.) 

7) och 8) (Likasom i utskottets betänkande.) 

9) alkohollagstiftningen; barnskydd; fattigvård: invalidvård; blind

understöd och annan socialvård; kommunala vårdnänmder; socialförsäkring; 

moderskapsunderstöd; familje- och barnbidrag; bosättnings lån och f amil .i 2-

bostadsunderstöd samt kommunala hemvårdarinnori arbetarskyddet 9 kollek

tivavtal och medling i kollektiva arbetstvister samt annan arbetslag

stiftning med de i 13 § 1 mom. 4 punkten omförmälda undantag; skiftes

väsendet; fastighetsregister; tomtmätning i stad; 

10) (Likasom i utskottets betänkande.) 

11) här ovan i denna paragraf icke särskilt nämnd privaträtt, med 

undantag av stadganden av privaträttsilig natur, hörande till de landska

pets lagstiftningsbehörighet förbehållna rättsområden, som i 13 § 1 mom. 

4, 6 9 (utesl.) och 7 punkterna omförmälas; 

12) (Likasom i utskottets betänkande. ) 

13) den allmänna stafflagen; övriga straffbestämmelser, för såvitt 

desamma icke enligt 13 § 1 mom. 9 punkten hänföras till landskapets lag

stiftningsbehörighet; rättegångs-, konkurs- och utsökningsväsendet; 

skilj emannaförf aran det; verkställighet av domar och straff; behandling 

av lösdrivare, alkoholister och arbetsovilliga personer; allmän benåd-

ning; 

14) (Likasom i utskottets betänkande.) 

15) hälso- och sjukvården; 

16)-18) (Likasom i utskottets betänkande.) 

19) område, som är reglerat genom internatinnella fördrag 9 (utesl.) 

20) (Likasom i utskottets betänkande.) 

3 mom. (Likasom i utskottets betänkande.) 

13 §. 
Landstinget äger i den ordning denna lag stadgar, med iakttagende av 

nedan angivna undantag och begränsning'ar samt de förbehåll beträffande 

rikets lagstiftninesbehörighet 9 som 11 § i övrigt innehåller, utöva 

lagstiftningsrätt i landskapet rörande angelägenheter, då ärendet angår: 

de 

1)-3) (Likasom i utskottets betänkm1de.) 

4) och 5) (utesl.) 

4 (6) (utesl.) arbets- och bostadsförmedling; tiden för öppenhållan-
av handels- och andra rörelser samt aff ärskontor; 
5) (Likasom 7 ) i utskottets betänkande. ) 
6) " 8) " " " 
7) Il 9) Il " Il 

8) " 10) Il " Il 



- 571 -
9) (Likasom 11) i utskottets betänkande.) 

10) " 12) Il Il Il 

11) Il 13) " Il " 
14 )-16) (utesl.) 

12) (Likasom 17) i utskottets betänkande.) 

13) Il 18) " Il Il 

14) " 19) Il Il " 
15) Il 20) " Il Il 

16) Il 21) Il Il Il 

2 och 3 mom. (Likasom i utskottets betänkande.) 

35 §. 
Ålands landsting och kommuner äro icke skydliga att underhålla eller 

lämna bidrag till andra skolor än sådana, i vilka undervisningsspräket 
är svenska. 

I statens undervisningsanstalter skall undervisningsspräket vara 
svenska, dock sä, att finskspräki;:a barns rätt att pä sitt modersmäl 
erhälla i läroplikten ingående undervisning tryggas med statsmedel. 

Utan vederbörande kommuns samtycke' mä ej undervisning i annat. spräk 
än svenska meddelas i folkskola, som underhälles eller åtnjuter under
stöd av (utesl.) kommun. 

Denna lag träder i kraft den ••••••••••.• 19 .•. , och genom densamma 
upphävas lagen den 6 maj 1920 om självstyrelse för Åland (124/20) jämte 
däri senare vidtagna ändrin,;.ar, lagen den 11 augusti 1922, innehällande 
särskilda stadganden rörande landskapet Ålands befolkning (189/22) jäm
te däri senare vidtagna ändringar (utesl.) ävensom 5 §lagen den 6 maj 
1920 angående bringande i verkställighet av lagen om självstyrelse för 
Åland (125/20), sä ock övriga mot denna lag stridande stadganden. 

2-6 mom. (Likasom i utskottets betänkande. 
Helsingfors den 15 september 1950. 

ELLI STENJ3ERG. 
TOIVO KUJALA. 

EINO TAINIO. 

SYLVI-KYLLIKKI KILPI. 
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RIKSDAGENS Bilaga. 

UTSKOTT FÖR UTRIKESÄRENDEN 

Helsingfors, den 23 november 1948. 

Utlåtande N~o 1. 

'I' i 1 1 g r u n d 1 a g s u t s k o t t e t • 

I enlighet med riksdagens beslut h:;i.r grundlagsutskottet i •3n den 16 

innevarande Qovember dagtecknad skrivelse anhållit om utskottets för 

utrikesärenden utlåtande med anledning av regeringens proposition n: o 

38 angående självstyrelselag för Åland. 

Utskottet för utrikesärenden anser, att det erhållit i uppdrag att 

granska regeringens proposition endast för såvitt den innehåller stad

ganden, vilka inverka på den åländska ögruppens internationella ställ

ning. 
Utskottet för utrikesärenden har i ärendet fått emottaga redogörel

ser av justitieministern Tauno Suontausta och ministern. för utrikesären

dena Carl Enckell. 

Den åländska frågans internationella aspekt omfattar å ena sidan icke

befästande och neutralitet, å andra sidan de internationella garantier

na för den åländska befolkningens självstyrelse. I regeringens proposi

tion är det uteslutande fråga om den åländska befolkningens självstyrel

se 9 som för närvarande huvudsakligen grundar sig på lagen den 6 maj 1920 

om självstyrelse för Åland och lagen den 11 augusti 1922, innehållande 

särskilda stadganden rörande landskapet Ålands befolkning (den s.k. ga

rantilagen). Syftet med regeringens proposition är att inom rikets 

gränser och genom interna stadganden revidera och utveckla det åländska 

självstyrelsesystemet utan att på något sätt taga befattning med Ålands 

internationella ställrrb.g. 
Vad beträffar det i 11 § 2 mom. 19 punkten förslaget till självstyrel

selag ingående stadgandet, har man enligt utskottets åsikt för detsamma 

i föreliggande proposition lyckats finna en form, som ger en tillräckligt 

klar formulering av däri berörda sakförhållande, d. v. s. landstingets be

fogenhet med avseende å det interna bringandet i kraft i vissa fall av 

internationella, av riket int;ångna fördrag. 

På grund av vad ovan anförts får utskottet för utrikesärenden såsom 

sitt utlåtande anföra, 

att utskottet icke har något att an

märka med avseende å propositionen eller 

de däri ingående lagförslagen. 

På 
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utskottets för utrikesärenden vägnar~ 

ALPO LUMME. 

Otso Wartiovaara. 

Avvikande åsikt. 

Enligt vår åsikt vore det såväl ur landskapet Ålands befolknings som 

ur hela landets synpunkt förmånligare att i den reviderade självstyrelse

lagen icke intaga några sådana stadganden, rom på sätt eller annat beröra 

garanterandet av denna självstyrelse genom internationella organ. Tidiga

re erfarenheter visa, att stadganden av detta slag 9 i stället för att 

trygga befolkningens på Åland språkliga rättigheter och nationella sär

prägel, tvärtom äro ägnade att äventyra dem. En dylik begränsning av ri

kets suveränitet på ett av dess områden komme icke att stärka förutsätt

ningarna för fred, och man kan fråga sig, huruvida en sådan begränsning 

stode i samklang med gällande internationella fördrag. 

Det förhållandet att från regeringens sida meddelats, att 6 § i den 

s.k. garantilagen, vilken paragraf enligt propositionen och med avvikelse 

från den av Pekkala-regeringen år 1946 avlåtna motsvarande propositionen 

skulle bibehållas i kraft, är utan praktisk betydelse, utgör enligt vår 

uppfattning icke en tillräcklig motivering för denna punkt i propositio

nen. Vi anse även, att majoriteten av utskottet för utrikesärenden vid 

föregående riksdag träffade det riktiga, då den föreslog, att från 11 § 

19 punkten i lagförslaget skulle uteslutas det stadgande, vilket kunde 

tolkas såsom en begränsning av rikets suveränitet med avseende å interna

tionella fördrag, och vi intaga även nu samma ståndpunkt. 

På dessa grunder anse vi, 

att självstyrelselagen i nämnda ~nk::.. 
ter borde givas det innehåll utskottet 

för utrikesärenden vid föregående riks

dag i sitt utlåtande av den 11 april ~.211. 

föreslog eller m.a.o. att lagförslagets 

11 § 19 punkt borde godkännas i följande 

lydelse: 

19) område, som är reglerat genom internationella fördrag (utesl. ) ; 

samt 

. . . . 

och att vederbörande punkt i stad

gandet om verkställigheten borde erhål

la följande lydelse: 

genom densamma upphävas lagen den 6 maj 1920 om självstyrelse för 
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Åland (124/20) samt lagen don 11 augusti 1922 innehållande särskilda stad

ganden röranqe landskapet Ålands.· befolkning (189/22). ävensom 5 § lagen 

den 6 maj 1920 • . 
Helsingfors den 23 november 1948. 

VILLE PESSI MAORI RYÖMÄ. 


