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LAGBEREDNINGENS PUBLIKATIONER 

FÖRSLAG 
till 

SÄRSKILDA LAGAR RÖRANDE LANDSKAPET ÅLAND 
jämte 

MOTIV 

================ 

FÖRSLAG 
till 

1921 

lag angGende särskilda nationalitetsgarantior för landskapet Ålands 
bofolkning. 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet i den ordning 60 § i lant

dagsordningen föreskriver, stadgas härigenom, såsom tillägg till lagen om 

sj3lvstyrelse för Åland, som följer~ 

1 §. 
Landshövdingen å Ålanrl utnämnes av republikens president i samråd med 

ordföranden för landstinget. I händelse samförstånd icke ernås, utser pre-
, 

sidenten till land_shövding en av fem personer, vilka förordats av lands

tinget och som erbjuda erfordefilga förutsättningar för en god förvaltning 

av landskapet samt för tillvaratagandet av statens säkerhet. 

2 §. 
Oberoende därav vad angående skolors underhåll i riket överhuvud är el

ler varder stadgat skall beträffande landskapet Åland gälla, att landska

pet och kommun inom detta icke äro skyldiga att underhålla eller lämna bi

drag till skolor med annat undervisningsspråk än svenskan. 

I de unclervisnini::~ sans tal ter staten underhålJ or skall undervisni1ig ssprå

ket vara svenskan. 

Utan veclorbörande kommuns samtycke må ej undervisning i finska meddelas 

i folkskola, som unclerhålles eller åtnjuter understöd av staten eller kom

mun. 
3 §. 

Finsk medborgare, som inflyttar till landskapet Åland, erhåller kommunal 

rösträtt och rösträtt vid val till landstinget först efter det han under 

fem år där haft sitt bo och hemvist. Vad nu sägs tillämpas dock icke å den, 

som tidigare varit därstädes bosatt så lång tid. 

4 §. 
Landskapet Åland har rätt att för sina behov anvt:nda halva inkomsten av 

grundskatten utöver de inkomster, orn vilka stadgas i 21 § av lagen om själv• 

styrelse för Åland. 
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5 §. 
Har fastighet~ belägen inom landskapet Åland 9 försålts till någon, som 

icke har sitt bo och hemvist inom landskapet 9 äga landskapet 9 den kommun 9 

inom vilken fastigheten är belägen, SGlllt enskild,till landskapets befolk

ning hörande person rätt att lösa fas~igheten till ett pris, vilket, i 

händelse cvorensko1mnelse icke ernås, :astställes av domstolen i enJighet 

med rådande prisläge. 

Närmare bestämrnelser om lösningsrät~ens utövande och om företräde till 

lösning meddelas i särskild lag. 
6 §. 

I händelse av Ålands landsting hos :regeringen anföras Y.lagomål över 

tillämpningen av stac1gandena i denna la:s, giver republikens president 

:h'olkens förbuncLs råd del av klagomålen, på det att förbundsrådet må bliva 

i tillfälle att övervaka sagda tillämpn::.ng. 

7 §. 
Denna lag må icke ändras, förklaras e~ler upphävas, ej heller må av

vikelse från c1ensarnma göras annorledes är_ med Ålands landstings bj_fall och 

i elen ordning, som om grundlag ä::- stadgat. 

========= 
Alternativt förslag. 

FÖ:FSLAG 

t~ll 

lag 9 innefattande ändring av och t. llägg till lagen om självstyrelse 
för Alanc1 av d·an 6 maj 1920. 

I enlighet rnecl riksdac;ens beslut, -:iiLlkornmet i den ordning 60 § i 1 R.nt

dagsordningen föreskriver, stadgas här:genom, att 4, 21, 35, 36, 37 och j8 

§§ i lagen om s;jälvstyrelse för Åland s.rnla ändras såsom följer samt att 

till sagda lae; skolci, fogas en 39 och en A"O § av neclan angiven lydelse: 

4 §. 
Regeringc:;n företrädes i landskapet lla::1d aY lanclshövclingen. 

Landshövdingen utnämnes av republikenp in·esi den":; i samråd med ordföran

den för landstinget. I hiindelse samför stånc1 icke er:'lås, utser pJ_'C:::!å.<lenten 

till landshövdingen en av fem personer 1 vi~_ka f)rorclats av lar1r1stinget och 

som erb ~jud_a erforderliga förutsiittningar fi::'r en goC. förvaltning av land~ 

skapet samt för tillvaratagandet av statens s8.kerrB t. 

Lanc1shövd.ingen omhänderhar jämte statens ;entra::..a myndigheter c1o till 

republilrnns allmänna förvåL tning hörande åliggå.nde:1 inom landskapet LJ..qncl a 

21 §. 

Landskapet Åland har rätt att för sina behov anvL:ic1a inlrnmsterna av 

mantalspenningar? närings skatter och nö jesskatter sar)t därutöver halva in-
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komsten av grundskatten; och äger landstinget besluta om de tre förstnämn

da skatterna. Likaledes äger landstinget, i anslutning till statens all

männa inkomstbeskattning, för landskapets behov påbjuda en tilläggsskatt 

att utgå enligt enahanda grunder samt påföras och uppbäras i samband med 

den allmänna inkomstskatten, liksom ock att pålägga tillfällig extra be

skattning ävensom bestämma de avgifter, vilka skola erläggas för landskaps

förvaltningen underlydande myndigheters tjänsteförrättningar och expedi

tioner så ock för anlitande av landskapets inrättningar. 

De i denna paragraf åsyftaa_e beslut träda i kraft utan stadfästelse av 

republikens president, men böra meddelas landshövdingen till kännedom, 

35 §. 
Oberoende därav vad angående skiLors underhåll i riket överhuvud är eller 

varder stadgat skall beträffande landskapet Åland gälla, att landskapet 

och kommun inom detta icke äro skyldiga att underhålla eller lämna bidrag 

till skolor med annat unclervisningsspråk än svenskan. 

I de undervisningsanstalter staten underhåller skall undervisnj_ngssprå

ket vara svenskan. 

Utan vederbörande kommuns samtycke må ej undervisning i finska meddelas 

i folkskola, som underhålles eller åtnjuter understöd av staten eller kom-

mun. 
§ 36. 

Finsk medborgare, som inflyttar till lanclska pet Aland, erhåller kommunal 

rösträtt och rösträtt vid val till landstinget först efter det han under 

fem år där haft sitt bo och hemvist. Vad nu sägs tillämpas dock icke å den, 

som tidigare varit därstädes bosatt så lång tid. 

37 §. 
Har fastighet, belägen inom landskapet Åland, försålts till någon, som 

icke har sitt bo och hemvist inom landskapet, äga landskapet, den kommun, 

inom vilken fastigheten är belägen, saint enskild, till landskapets befolk

ning hörancle person rätt att lösa fastigheten till ett pris, vilket i hän

delse överensko1mnelse icke ernås, fastställes av domstolen i enlighet med 

rådande prisläge. 

Närmare bestärnrnelser om lösningsrättens utövande och företräda till lös

ning meddelas i särskild lag. 
38 §. 

Uppkommer meningsskiljaktighet angående landshövdingens, landstingets 

eller landskapsnämndEIB befogenheter enligt denna lag, äger högsta domstolen 

avgöra densarmna. 

I händelse Alancls lanc1sting hos regeringen anför klagomål över ti llämp~ 

ningen av de tilläggsstadgandGn 9 som genom lagen av den - - - - införts i 

denna lag 9 giver republikens president Folkens förbundsråd del av klago

målen, på det att förbundsrådet må bliva i tillfälle att övervaka sagda 
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tillämpning. 

39 §. 
Stadgandena i denna lag må icke ändras förklaras eller upphävas, ej 

bG ller må avvikelse från dem göras annorledes tin med landstingets bifall 

och i den ordning, som om grundlag är stadgat. 

Angående landstingets initiativrätt härutinnan gälle vad i 13 § är stad-

gat. 
40 §. 

Inbyggarnas i landskapet Åland rätt att deltaga i val av president och 

val till riksdagen undergår icke ändring genom denna lag. 

FÖRSLAG 

till 

lag om utövande av lösningsrätt vid försäljni:rg av fastighet ä Åland. 

I enlighet med riksoagens beslut, tillkommet i den ordning 60 § i lant

dagsordningen föreskriver, stadgas härmed som följer: 

1 §. 
Har fastighet, belägen inom landskapet Åland, försåJta till någon, som 

icke har sitt bo och hemvist inom landskapet, och vilja flere ned stöd av 

5 § i lagen angåcndG särskilda nationalitetsgarantier för landskapet Ålands 

befolkning (alternativt: 37 § i lagen om självstyrelso för Åland) lösa fas

tigheten, tillkommer landskapet och efter detta den kommun, inom vilken 

fastigheten är belägen, företräde. Mellan två eller flere enskilda avgör 

lotten. Landskapets rätt utövas av landskapsnämnden. 

2 §. 
Dem, som önskar lösa fastit?:hct, varom i 1 § är fråga, anmäle därom 

skriftligen hos landshövdingen inom tre månader från c1et uppbud å köpet 

medclelacles. Är det enskild person, inbetale ock inom tid, som av landshöv-· 

dingen bestärrunes, till länsränteriet så stort belopp, som landshövdingen 

enli@;t ungefiirlig uppskattning r)rövar motsvara fastighetens värde, med av

drag av intecknac1 gäld. Det inbetalda beloppet skall för deponentens räk

ning förvaras i bankinrättning, ti 11 dess lösnings frågan vac1 honom beträf

far slutligen avgjorts. 

Hava två eller flere enskilda personer fullgjort vad i 1 stycket sägs, 

verkställe landshövdingen i lantrådets närvaro lottning dem enellan för ut
rönande av, vem av dem skall vara berättigad att lösa fastigheten. 

Landshövdingen äger bekräfta, vem lösningsrätten tillkommer. 

3 §. 
Ernås icke överenskommelse om lösens belopp, överlämne den till lösning 

berättigade eller fastiglBtens ägare frågan till domstols avgörande; och 
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skall andra parten genom stämning beredas tillfälle att bliva i saken hörd. 

Kostnaderna för sakens behandling vid domstolen skola bestridas av den, 

som vill lösa, därest ej domstolen finner, att ägaren skäligen bort åtnö

jas med den erbjudna lösen och att han förty bör vidkännas kostnaderna el·

ler någon del av dem. 

Ändring i domstolens beslut sökes såsom om ändringssökande i tviste

mål är stadgat. 
4 §. 

Ägare till landsfastighet, som löses, njute fardag enligt vad i 12 § 

5 kap. jorrabalken sligs. Stadsfastighet skall avträdas den fardag, som in

träffar närmast efter två månader från det lösens belopp slutligen bestämts. 

Lösen skall vid förlust av lösningsrätten erl:i.ggas senast den dag av·

trädandet bör äga rum. 

Avträdaren tillkommer ersättning av säljaren för vad han utöver lösens 

belcpp kan hava erlagt för fastigheten. 

5 §. 
Vad i allmän lag är stadgat angående rätt att lösa fastighet äge icke 

tillämpning i f::cåga om fastighet, vil1rnn jämlikt 5 § i lagen angående sär~ 

skilda nationalitetsgarantier för landskapet Ålands befolkning (alterna

tivt~ 37 § i laGen om självstyrelse för Åland) är underkastad lösning. 
6 §. 

Denna lag må icke ändras, förklaras eller upphävas annorledes än med 

Alands landstings bifall och i den ordning, som om grundlag är stadgat. 

FÖRSLAG 

till 
lag om benådning av särskilda personer, hörande till landskapet 
Ålands befolkning. 

I enlighet med riksdagens beslut stadgas härigenom, som fijer~ 

1 § • 

För straffbar handling, som någon under tiden mellan den 6 december 

1917, då Finland förklarades själ vständic;t, och den 24 juni 1921 , clå Fin

lands suveränitet över Åland erkändes av Folkens förbunds råd, begått i 

avsikt att åstadkomma Ålands lösryckancle från Finland, må åtal icke väckas. 

Tiär åtal redan väckts, skall det nedläggas. 

2 §. 
Mot personer 9 hörande till landskapet Ålands befolkning, vilka under de 

två senaste åren, räknat från denna das, på grund. av värnplikt bort infin

na sig till uppbåd, n-1en unclerlAtit detta 9 må åtal icke väckas. 
Helsingfors, å J,:=vr,hc.rec1ningen, den ~o cA:ptember 1921 • 
Filip Grönvall. K11stavi KaiJ_a. 
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MOTIV 
Jämlikt Justitieministeriets skrivelse av den 8 innevarande september 

har Statsrådet uppclragi t åt Lagbert;dningens första avdelning att uppgöra 

förslag till sådana ändringar av lagen om självstyrelse för Åland, som be

tingades av de av :B'olkens förbunds råd den 27 sistlidna juni godkända ga~ 

rantierna för landskapet Alancls befolkning. Sedermera har Lagberedningen 

jämv.:il, enligt vad densamma meddelats i skrivelse från Just i tieministeriet 

av elen 15 i denna månacl, erhållit i uppdrag att i sammanhang med nämnda 

ärendes behandling uppgöra förslag rörande amnesti för de personer, som 

under förloppet av de två senaste åren underlåtit att infinna sig ti 11 vär-11= 

pliktsuppbåcl å Åland, samt för dem, vilka efter det Finlancl ernått själv

stänclighet Y men före tillkomsten av Folkens förbunds råds beslut i Alands

frågan begått straffbar handling i avsikt att åstadkomma Ålands avskiljan

de från Finland. 

I anledning härav har Lagberedningen uppgjort förestående fyra lagför

slae. 

J)e av Folkens förbunds råd den 27 juni detta år godkända, på franska 

och engelska språken ::vfattade bestämmelserna äro, i möjligast ordagrann 

nv uJ.·cii, L Lrdnr; från den franska texten 
9 

så.lydande 1 ) ~ 
11 1. - Beslutet att tillförsäkra och garantera befolkningen på de åläncl

ska öarna bevarandet av dess svenska språk, kultur och lokala seclvänjor, 

förplj_ktar sig Finlmcl att med det snaraste i lagen om självstyre:L se för 

Åland av den 7 (bör vara 6) maj 1920 införa nedanstående garantier~ 
2. - Ålands landsting och kommuner äro icke under några omständigheter 

skylr1iga att underhålla eller lämna bidrag till andra skolor än sådana, i 

vilka unclervisningss1iråket är svenskan. I statens unclervisningsanstal ter 

skall undervisningen jämväl meddelas på svenska. Utan vederbörande kommuns 

samtycke må ej 1..1.:ndervis2'.12-ng i fiL.aka meclrlelas i folkskolor, som underhål

las eller åtnjuta understöd av staten eller kommunen. 

3. - Då ·2n fast:.Jhet, belägen å Åland, säljes till en person, som icke 

har sitt bo och hemvist inom landskapet, äger envar, som där har sitt bo 

och hemvist? landskapsnänmclen eller den kor.mmn, inom vilken fastieheten är 

belägen, rätt att lösa fastigheten till ett pris, vilket, i händelse överen& 

lrn:rmnelse icke ernås, skall besti=i.rnBas av underdcmstolen (häradsrätt) med av

secmde fäst å rådande prisläge. 

Detaljbestänrrnolser skola fastställas genom en särskild lag anG~ende för

farandet vid lösning samt företräde mellan flere anbud. 

1) Lagberednineen har icke ~aft tillgång till nåGon officiell översätt~ 
ning av ifrågavarande bestämmelser, varför såsom bjle.ga bifogats den franska 
texten av desarmna. 
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Denna lag kan ändras, förklaras eller upphävas blott under samma förut

sättningar som självstyrelsclagen. 

4. - Personer, åtnjutande medborgarrätt i Finland, vilka inflytta till 

den åländska ögruppen, skola erhålla kommunal rösträtt och rösträtt vid 

val till landstinget 1 )först efter det de nnder fem år där haft sitt bo 

och hemvist. Såsom inflyttade skola ej anses personer, vilka tidigare fem 

år haft sitt bo och hemvist på Ålandsöarna. 

5. - Landshövdingen å Ålandsöarna skall utnämnas av den finska repub

likens president i samförstånd med ordföranden i landstinget för Ålands

öarna. I händelse sådant samförstånd icke skulle kunna ernås, skall repub

likens president utse landshövdingen bland fem personer, vilka förordats 

av landstinget cch som erbjuda erforderliga förutsättningar för en god för

valtning av öarna samt för tillvaratagandet av statens säkerhet. 

6. - Landskapet Ålandskall hava rätt att för sina behov använda 50 % av 

inkomsterna av grundskatten utöver de inkomster, som avses i 21 § av själv

styrelselagen. 

7. - Folkens förbunds råa. skall vaka över till.:.impningen av de avsedda 

garantierna. Finland skall jämte egna påminnelser giva förbundsrådet del 

av alla klagomål och anmärkningar, som framställas av Alands landsting i 

fråga om tillämpningen av ovannämnda garantier, och förbundsrådet må, i 

händelse frågan vore av rättslig natur, inhämta utlåtande av den ständiga 

mellanfolkliga clomstolen11 • 

LAGEN 

angående särskilda nationalitetsgarantier för landskapet Ålans befolk
ning. 

Vid granskning av ovan återgivna bestämmelser, vilka enligt förbunds

rådets mening borde införas i lagen om självstyrelse för Åland, faller o

medelbart i ögonen, att flero av dem iclrn hava något samband med den Å

lands befolkning tillerkända självstyrelsen, varför deras införande i sag

c1a lag innebure en oegentlighet. Detta är sä1 aki, •- .1::.:.llet med de bestämmel

ser, som angå rätt till lösning av fastighet, som säljes till icke-ålän

ning, samt undervisningsspråket vid statens undervisningsanstalter å Å

land och undervisningen i finska i folkskolorna. Dessa bestämmelser avse 

likasom de övriga, i förbundsrådets beslut uppta~na punkterna att utgöra 

garantier mot Ålands denationalisering. Denna deras egenskap är dock icke 

i ringaste mån beroenc1e av deras .intagande i lagen om s jälvstyrelso för Å

lancl9 blott på annat sätt full trygghet beredes för deras vidmakthållan~1e 

i framtiden. Med avseende r.ärå finner Lagberedningen sakenligt föreslå 9 att 
ifrågavaranc1e bestämmelser måtte intagas i en särskild lag 9 vilken komme 

1 )0rdagrant~ kommunal och provinsiell rösträtt. 
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att framstå såsom en komplettering av självstyrelselagen och i likhet med 

denna :icke kuncle ändras utan Ålands lanclstings bifall. I betraktande av 

ordalydelsen i det Lagberedningen meddelade uppdraget har dock därjämte 

uppgjorts ett alternativt förslag, enligt vilket ifrågavarande bestämmel

ser komme att ingå i lagen om självstyrelse för Åland. 

Vad för övrigt beträffar de av förbundsrådet godkända bestämmelserna, 

har Lagberedningn vid närmare granskning funnit desamma i särskilda av

seenden bristfälliga. Då de antydda bri~terna emellertid icke synts utgö-, 

ra något svårare hinder för sagda bestämmelsers tillämpning och det ju av 

politiska skäl är önskvärt att undvika sakliga ändringar, har Lagbered

ningen vid uppgörandet av förevarande lagförslag vidtagit blott sådana 

formella ändringar av omnämnda bestämmelser, som föranletts av deras in

förlivande med den finska lagstiftningen. 

Vidkommande förslagets enskildhter föranledes Lagberedningen franhålla 

följande. 

2 § ( 35 §). 

Det har icke ansetts nödigt att i anledning av de särskilda bestämmel~ 

ser, som beträffande skolors underhåll komme att gälla å Åland, vidtaga 

någon ändring i de för riket överhuvud gällande stadgandena i ämnet, helst 

de förstnämndas egenskap av undantag särskilt framhållits genom den lydel

se början av 1 stycket erhållit. 

5 § (37 §). 

I förbundsrådets text ( 3 punkten) säges, att jämte andra landskaps~ 

nämnden har rätt att lösa fastighet, varom här är fråga, samt att lösens 

belopp eventuellt skall fastställas av häradsrätten med avseende fäst å 

rådande prisläge. I själva verket tillkommer emellertid lösningsrätten 

icke lanclska1Jsnämnden såsom sådan utan landskapet. Lösen bör fastställas 

av den domstol, under vilken fastigheten bör, eller således, då Mariehamn 

framdeles erhållit rådstuvurätt och frega uppstår om lösning av fastighet 

därstädes, av denna dcKstol. Slutligen kan lösens belopp icke utan att läm

na rum för godtycke bestämmas·"med avseende fäst å 11 utan 11 i enlighet med 11 

rådande prisläge. Dessa formella omständigheter hava beaktats i lagför
slaget. 

6 § (2 mom. 38 §). 

Betraktad såsom ett stadgande i finsk lagstiftning synes 7 punkten i 

i förbundsrådets beslut väsentligen innebära, att Ålands landsting kan an

föra klagomål örer tillämpnine;en av ifrågavarande nationalitetsgarantier 

samt att, där dylikt klagomål inkommit till regeringen, förbundsrådet bör 

erhålla del därav för att bliva i tillfälle att utöva den kontroll detsam

ma med den finska statsmaktens bifall förbehållit sig. I enlighet härmed 
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har bestämmelsen i fråga formulerats i lagförslaget. Det i omförm&-1.lda 

punkt ingående tillägget, enligt vilket förbundsrådet, där frågan är av 

rättslig natur, äger infordra utlåtande av den ständiga mellanfolkliga 

c1omstolen, kan, såsom angående ärendets behandling i förbundsrådet, enligt 

Lagberedningens uppfattning icke intagas i finsk lag. För övrigt saknar 

sagc1a tillägg betydelse, c1å det ju även därförutan är otJ:L vel~ktigt att 

fi-uundsrådets rätt att vidtaga den ifrågavarande åtgärden er dast är be

roende av de bestämmelser, som gälla om ärendenas behanuling i rådet samt 

angående den mellanfolkliga domstolens behörigl:et. Något skäl att i lag

texten intaga en bestämning därom, att ifrågavarande klagomål skola, då 

de insändas till rådet, åtföljas av regeringens påminnelser, synes icke 

föreligga. Även utan ett sådant tillägg är det självfal_Let att Finlands 

regering i förekommande fall skall låta landstingets :klagomål åtföljas av 

all förefintlig utredning. 

LAGEN 
om utövande av lösningsrätt vid försäljnirg av fastighet å Åland. 

I 3 punkten av de av förbunc1sråc1et godkända bestämmelserna förutsättes 

utfärdandet av en särskild, mec1 enahanda garantier som lagen om själv

styrelse för .Åle;:id omgärdad lag angåenc1e förfarandet vid lösning av fas

tighet, som säljes till icke-ålänning, samt om företräde mellan fJ ~re, vil

ka önska lösa viss fastighet. Vid uppgörandet av förslag till sådan lag 

hava följande synpunkter beaktats. 

Lagfbrslaget innehåller närmare bestämmelser angående tillämpning av 5 § 
i elen föreslagna lagen angående särskilda nationalitetse;aTantier för land

skapet .Ålands befolkning (37 § i det alternativa förslaget). Enligt sagda 

paragraf tillkommer lösningsrätt landskapet, den kommun, inom vilken fas
tigheten är belägen, samt enskild, till Jandskapets befolkning hörande 

person. Vidkommande företrädet mellan dessa tre kategorier av lösningsbo= 

rättigade synes det Lagbereclningen mest överensstämmande med det allmänna: 

intresse, att landskapet och efter detta vederbörande kommun tillägges 

företrädesrätt. Där ingendera av dessa vilja lösa, men flere enskilcla per 
soner önska utöva lösnine;srätt, kunde ju frc'\.ga uppstå, huruvida icke viss 

omständigheter såsom exempelvis släktskap, obesuttenhet osv. borue be-ting 

företräde. Emellertid bör strävandet b.ör jordbeåttninGens bevarande inom 

släkten, om ock i och för sig ingalunda oviktigt, cloclc egentligen till en 

förg€mgen tids rättsuppfattning. Sådana synpunkter åter som beforc1ranc1et 

av den obesuttna befolknhgens jordförvärv kunna här knappast spela någon 
roll i betraktande av c1e jämförelsevis sällsynta fall, i vilka lösnings
rätten komme att tillämpas. Med avseende hö.rå har Ii;:i.e;berorlnine:en avstått 
fr:J.n försöket att genom c1etaljbest.;..immel.ser, vilka i varje fall bleve in-
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vecklade och knappast påkallades av ett verkligt behov, skilja mellan o

lika gr1J.Iler av enskilda lösningsberättigade. Enligt lagberedningens för

slag skulle förty lotten avgöra mellan två eller flere enskilda, som vil

ja lösa. 

Såsom känt innehåller gällande Jag för särskilda fall,stadgarlden om 

rätt till lösning av fastighet. S[}unda äro exempelvis enligt 1 § 6 kap. 

jordabalken vid försäljning av arvejord vissa säljarens närmaste anförvan

ter berättigade att lösa fastigheten. Enahanda rätt tillkommer vid försälj

ning av stadsfastighet enligt 1 § 7 kap. i samma balk i vissa fall vider

boende och nabo. Även andra lösningsrätter förekomma. Därest annat icke 

stadgades, komme dessa att konk"t;r::-era med här ifrågavarande nya lösnings

rätt. Emellertid äro ifrågakomnaäldre lösningsrätter för det mesta för

åldrade och komma med all sannolikhet i en snar froo tid att upphävas. De

ras bibehållande jämsides med den nya, nu tillskapade lösningsrätten skul

le nödvändiggöra ganska invecklade bestämmelser och vore ägnat att för

dröja S.Utförandot av lösningsförfarandet i här avsedda fall samt inneburo 

förty en betä:llilig oltLgenhet, varjämte förevarande lagstiftnings ändamål 

äventyrades, i händelse den lösningsberättigade vore bosatt utom Åland. 

Härtill kommer att ju en enligt äldre lag lösning~t~Jättigad person, så

vitt han hör till Ålands befolkning, är i tillfälle att anmäla sig för ut

övande av lösning enligt förevarande lag och att sålunda de intressen den 

äldre lagstiftningen velat tillgodose i många fall fortfarande :praktiskt 

taget kunde till vara tagas även utan de älclre lösnin@;sri:.-i:l;ternas bibP.:hål 1 an

de. I betraktande av dessa omständigheter har Lagberedningen genom ett 

stadgande i förevarande lagförslag (5 §) avlägsnat möjlie;heten av konkur

rens mellan ifrågakomna lösningsrätter. 
Då er skild person anmäler sig villig att lösa fastighet, bör s jälvfal_

let garantier förelir;r~n, för att han skall fullgöra sin förpliktelse gente

mot fastighetens ägare. Med avseende härå synes det nödvändigt att före -

skriva det ett belopp, motsvarande fastighetens ungefärliga värde, skall 

deponeras såsom säkerhet för fastighetsägaren. Härvid torde dock ett av~ 

drag böra göras, motsvarande intecknad gäld, vars belopp ju städse kan o

medelbart konstateras genom gravationsbevis, vilket icke är fallet med an

nan fastigheten vidlåclande gäld. 

Där fastighetsägaren icke åt:qfjts med honom erbjuden lösen och :fiågan om 

dess belopp förty hänskjutits till domstol samt avgjorts till don lösnings 

berättigades förmån, borde Eriligt allmänna rättsregler (3 § 21 kap. rätte

gångsbalken) fastighetsägaren åläggas betala kost:rnderna för förfarandet, 

såvida skäl icke förelåge till deras kvittande parternaemellan. Då likväl 

fastighetsägaren bör kunna lita till den av lagen anvisade utvägen för lö

sens bestämmande utan att därigenom utsättas för ekonomisk risk, synes an-
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tydda allmänna grundsats icke billigtvis här kunna tilläTnpas. Densamma 

har förty för ifrågavarande fall modifierats (3 §). 
Vid lösens erläggande bör självfallet iakttagas, att all den gäld,för 

vilken fastigheten häftar, även icke intecknad, obetald köpeskilling, ta

ges i betraktande. 

Då lösens belopp skall fastställas i enlighet med rådande prislägc,kan 

det inträffa, att detsamma understiger det pris fastighetsägaren erlagt. 

I sådant fall synes billigheten kräva, att denne· av säljaren återfår skj]l

naden. Däremot kunde väl anmärkas, att härtill ytterligare borde fogas be

stämmelsen, att den inkomst köparen under sin besittningstid haft av fas

tigheten jämväl borde tagas i betraktande. Ett dylikt tillägg har likväl 

icke synts befogat, då ju å andra sidan köparen står risken av möjliga 

förluster. 

LAGEN 

om benådning av särskilda personer, hörande till landskapet Ålands 
befolkning. 

Såsom känt hava särskilda ålänningar, efter det Finland ernått själv

ständighet, varit verksamrna för åstadkomn1ande av Ålands avskiljande från 

Finland och cless förenine; med Sverige. Tvenne av dessa personer hava jäm

väl på grund av detta sitt handlingssätt inför Åbo hovrätt åtalats och av 

hovrätten dömts för förberedelse till högförräderi, varefter målet dragits 

under Högsta domstolens prövning, Cä r det ännu är oavgjort. Mot andra per

soner, vilka veterligen tagit del i berörda verksamhet, har åtal id(e 

väckts. Den ifrågavarande amnestin borde således, såvitt angår sagda brott, 

gälla såväl förbud mot väckande av åtal som nedläggande av redan anhängig
gjort åtal. 

I följd av strävanden till Ålands avskiljande från Finland hava ett 

flertal värnpliktiga åländska ynglingar under de senaste åren uraktlåtit 

att infinna sig till uppbåd. Såvitt Lagberedningen kunnat utröna, hava 
några åtal härintills icke anhängiggjorts mot dessa värnpliktige, vilket 

dock, vad den senaste tvåårsperioden beträffar, enligt gällande stadgan

den om preskription av åtalsrätt, fortfarande vore möjligt. Vidkommande 

sagda ynglin5ar borde amnestin förty avse förekornn1ancle av åtalsväckande. 

Helsingfors 9 å Lagberedningen, den 20 september 1921. 

FILIP GRÖNVALL. KUST.AVI KAILA. 
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Bilagao 

FOLKENS FÖRBUNDS RÅDS BESLUT ANGÅENDE ÅLAND, TILLKOMMET VID SAMMAN

TRÄDET DEN 27 JUNI 1921. 

1o - La Finlande, resolue a assurer et a garantir a la population des 
Iles d'Aland la proservation de sa langue, de sa culture et de ses tra
ditions locales suedoises, s'engage a introduire a bref delai dans la loi 
d 1 autonomie des Iles d'Aland du 7 maj 1920 les garanties ci-dessous~ 

2. - Le Landsting et les Communes d'Aland ne sont, dans aucun cas, 
obliges d'entretenir ou de subventionner d'autres ecoles que celles ou la 
langue d'enseignement est le suedois. Dans les etablissements scolaires 
de l'Etat, l'enseignement se fera egale~Ent dans la languc suedoise. Sans 
le consentement de la commune interessee, la langue finnoise ne peut etre 
enseignee dans les ecoles primaires entretenues on sublentionnees par l'E
tat ou par la commune. 

3. - Lorsau 1 un immeuble situe a Aland est vendu a personne qui n'a pas 
son domicile~legal dans la province, toute personne y domiciliee legal
ment, ou le Oonseil de Province, ou bien la ConKnune dans laquelle l'im
rneuble est situe, ale droit de racheter l'iwneuble a un ~rix qui, faute 
d 1 accord, sera fixe par la tribunal de premiere instance \Häradsrätt) en 
tenant cornpte du prix courant. 

Des prescriptions detaiJJees seront fixees par une loJ speciale concer
nant la procedure du rachat et la priori te entre plusj_c.-u:..rs offres. 

Cette lou ne peut etre modifiee, interpretee ou abrogee que dan les 
memes conditions quc la loi d'autonomie. 

4o - Les immigrant dans l'archipel d'Aland jouissant des droits de 
ci toycn en Finlande n' acquerront le droi t de suffrc- ,:;_8 cowrnmal et provin= 
cial dans le Iles qu'aprcs cinq ans de dornicile legal. Ne seront pas con
sid8re0~ comrne immigrantes, les personnes qui ont eu precedemment cinq ans 
de Gv~lcile legal dans les Iles d'Alando 

5o - Le Gouverneur des Iles d'Aland scra nomrne par le Prffii.dent de la 
Republique iinlandaise, d'accord avec le President du Landsting des Iles 
d'Aland. Av cas ou cet accord ne pourrait se realiser, le President de la 
Republique choisira le gouverneur sur une liste de cinq candidats, designes 
par le Landsting et presentant les garanties reuises pour la bonne admini
stration des iles et la securite de l'Etat. 

6. - La province d'Aland aura le droit ~'employer pour ses besoins 50% 
des. revenus cle l' impot foncier, outre les revenus prevus par 1 1 article 21 
de :.... -, 'i. a 'autonornie. 

7. =le Conseil de la Societe des Nations veillera a l'application des 
garanties prevues. La Finlande transmettra au Conseil de la Societe des 
Nations, avec ses observations, toutes pJaLntes ou reclamations du Lands
ting d' Aland au mjet ri.e l' application des garanties susdi tes, et le Con
seil pourra, au cas du la question serait de nature juridique, consulter 
la Cour permanente de Justice internationale. 


