
1946 års riksdag N :o 100. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående själv· 
styrelselag för Aland. 

Viid 1ti.llämpni.ng av Jandskapetb Ålands 
au'txmomi ~ praxis har fra:mgätit, altit lagen 
om självstyrelse för Åliand, given iden 6 
maj 1920, lider av särskilda oty<l:Ugheter. 
Såsom -en brist i Å·laindsla<gen bör särski.l1t 
a.nmärkas, att kompe;t~nsfördelnirngcn mel
lan rilm!J ooh landslmpet 1icke blivirt u:t
st.akad med önskvärd skärpa och tydlighet 
samt a1t;t denna, iLag vid kompetensprövnin
gen €rbjudit Mslci.Higa tolkningssvårigheter. 
Många behörighetsfrågor hav1a genom lag
tillämpning bliv;~t. lösit:a, andra kvarstå oav
gjorda och :niy:a sådana kunna yppa sig i 
den mån landskapet gör bruk av sin lag
st:ifttn in.gsrät1t. 

Från åländsk sida ha.r villigt erkänts, 
a1tt självstyrclsiel:agen tillfört i;ands:lmpets 
befolkning betydande förmåner i fråga. om 
Iag.,.tåfä\nin,,.,ll'S-, förvaltnings- och självheskatit
ni.ngsrätt och a•t.t självstyrelscorganen i: viss 
mån genom densamma. förmåit;t jämna vägen 
för utveckling och fmmMskridande dnom 
landskapet. Men å ruidm sid:an har av 
fom.<lskapets myndigh~tier uppr·epade gånger 
framhållits önll§kemä:leit: om en. revi:sion av 
självst,yrelsel1agstifltningen i syfte att av
lägsna de otyd1igheter, s0m vidlåda den
AAmma, s1amt skapa nödvä.ndi.g;a förutsärt:1t
ningar för ffi,t friktionsfritt och fmkit
bäran!<fo lagsrbid'tnings~rhet€ :till fromma för 
landska.pei och dess befollming samt där
med även för raket i detss helhet. Den om
stäm.digheten, altt på grund av menings
skiljaktighet rörande självsityrelselagmi.~ 
räJt,t;a tolkning, särskilda la~r blivit av 
Ålands lan<lstång iantiagn:a men icke fåltit1 

träda j, kro.:flt, ha.r utgjort etit irriltatiions
mooHmt, som enligit vad från åländsk;t: håll 
urttaia1ts bibragt ålänningarna den uppfatt
ning, a1bt cm frisiniruad !tolkning 1av lagen i 
många fäll fåt;tJ viikia för en med ;awtonom:i
systemeits anda och syftemäl oförenlig 
res•t.rik1t>iv tolkning. 
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Detta ä.ren<le har tidigare var.iit föremål 
för bei-edn~ng av en staitskommiltite, som 
avgav sitt betänlkande den 20 februari 193~}, 
samt av en kommi1bte, rtillsiat1t iav Ålands 
1'andskapsnämnd. Sistnämnda komm~btes 
betänrka.nde är dag;tedknat den 24 okJtober 
1941. I ansluitning t.ill deitlta beltänlmnde 
hair Alands km<ls1t;ing till regeringen in
sänt en den 26 .februari 1944 dagtecknad, 
till riksdagen: ställd motJion i före1iggande 
ä11ende. De i ärenrde1t tillkomITTJa handlin
garna äro ,ti·Hs viitlare Dföred1iagna. 

Geoom en av Ålands land~ting till Fli'll.
lands regedng riktad framställning, dag
tecknad den 11 sep~1ember 1945 har spörs
målet om revffiion av Ålands autonomiilag
stif1ttnåll!g ånyo blivålt ak<tuellt 00h · nya, av 
den ä~1dmde poHtiska sittu~uHonen föran
ledda synpunk1tier framförts :till srt:öd för 
kravet om stJa.biilisering av landskapets stats
rä'tltslii~; S1tällnin.g samt 1trygg.alllde a:v 111aiti<0-
naliitetsskyddet. Slta'tsrådet 'har i svars
skr~velse 1bill landS1tingets :talmm1 urtJt:alait, 
:a;tt de framS1tä1lnin.ga.r o.c;h försl1aig, som av 
landstinget g·öm.s, städse skuliJ.e med för
ståel&e prövas 1av N~geri•ngen inom de grän
ser aulfonomilagstift111inge11 ·sa:m t rike«ts en
het ooh suverä.n~teit:sprincipen det medgåve. 

De anmärkningar och önskningsmål, som 
från åländslk sida framhållits :i fråga om 
sjä1lvs1tyrels1elag-m1s brister, föra.rnlreidicle He.ge
ringen a:tt upp:taga deJLta äl'.'ende på si.itt 
arbetsprogram. Den 8 november 1945 
beslöt sta1tsrådet 1t:illsätta en ny kommitte 
Uilidier ordförande:sfoap av hovrä1t:tspresi
dcniten Albc1~b von Hcllens för uppgörande 
av försla;g tf:i.11 rev~sion 1av 1agstift:ningen om 
Ål~ds självstyrelse. Denna komrrninte, i 
>'ars arbeten representaniter såväl för riket 
som för Ål~m'<ls landsting 1t1a.g:it del, avgav 
sitif; betänkande deni 12 ap11il 1946, och har 
kommitrtens enhälliga förslag la;gts ;till 
grund för Regeringens proposi'lion i denna 
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grannlaga och svårlösta la.gstifä,nings.fräga. 
De uJtredruin.gar oeh förslag, som vid det 
iti'dig.are beredningsa.rbetet framilagits, hava 
till mor d{l'l kururna;t u'tn\}'il:tja:s och beiafotias 
vid propoS1iltåonens uit~H·betande. 

Genom sin ova'n berörda motion har 
Mand'5 lanid61:ing äsyftia1t. altt a.vhjälpa på
tagliga brister i a.UJtonomilagstifitningen 
samt a,t1t å så stor omfruttnin,g som 
möjligt Uitjä.mru,i. här framträda.n<le kom
pet.enSkonfli:l.cller genom självSltyr1elsela
gens fö:ritydiligwnde oeh art:1t i\l'tbygga 
självsty11elsein nted ·tilllbörlig häillsyn 
tagen itilil lagens rätta 'lmltning och 
grund och så, artt densamma ultian hinder 
av en alltför itrång rättst-0J:kniuig verkligen 
skulle m<lltsvara vad vid autoill()milagens 
utfärdande äsyftn,ts'. Dessa. önskemål, wt
talade redan såväl ~1v de irntel'lllla1UioneJila 
organen under den meUanfolkliga. oohanrl
lingen av fråga.ru om Ålands-furnas rätts
li:ga ställruin.g som av Fi:inla•Illds stia'tmli
nister inför Riksdagen; vid behandlingen 1av 
ärendet om i.nföra111d€1t ~v självstyrelse för 
Ålian.d, hava även av ~g.eri'Ilgen god!OO.giits 
såviJ1:1t a:ngår 111tvecklingen av aa:ndHklaips
aU!tOillOmin -0eh fö:rit:ydligande ruv självsty
relselagens stadgan.den. Men å andra sidan 
har vid oolmnd1ingen av de:tta probfom !icke 
lämnats ur sikte, a,tt jämväl rikets in
t.re&sen härvild böra beiaikltias. Någon in,. 
gripande omgesltaiHning ll!V Ålands stats
rä1t1tsliga ställning och det nuva.ra:nde själv
s:tyr.elsesys1ten11et 1har idrn :a.v Regeringe..'1. vic1-
tiagits utan ha;va1 autonomi1a,gsitiif1t:ningens 
grunder i aHt väsentl:i,g;t lämoots orubbade. 
För ernäende :a:v s.törre överskådlighet har 
i förslaget upp;tiag,iJts jämväl de 11aJgr:um, som 
vid revisionen lämnHJts oförä.ndrade. Lagens 
ingress är avfatitad 1 enlighet. härmed. 
La.gen ia.v den 11 augus:ti 1922, inniehålki.nde 
särsk:iilda stadga:ndell! rörande laindskapet 
Ålands befolkning (den s. k. ga;ran.'l:i:lagen) 
har för vinna111die av enhetlighet i Jagstift
ningskomple~et i detJta s·amman;hang in
kodifierats i den r evid€rade självstyrelse
lagen. 

I dei!:t följande l:ämnas en redogörelse för 
motiveringen a.v de ändringsför.sl!ag, som 
här framläggas. I främsta rummelt harva 
härvid uppmärks:amma:ts be~tämmelserna om 
kompetensfördelningen melloo diket och 
fandskiapet i fråga. om la.gsitifitning och för
valtning. De&Sla s:tadganden återfinnas i 

9 och 17 §§ av s.jälvstyrelseliagem Htt an
nia:t v1ikitig1t äindringsförs1'ag hänför sig itiitll 
stadganderna rörande dien ekonomiska ut
jämnin.gien (26 §), v:hlka, sitadganden i flere 
avseendeni befunni'ts via.ra bristfälliga, ofull
ständiig1a; och omöj1iga aitt efä.er ordal~"'€!1. 
:tiollämpa. Andra reformkrav, som av rege
rillligen. beakitaits, äro införande av begreppet 
åländsk hembygdsrätiti, re~ler angående arr
vändrui·ngen ia.v Ålands la:ndskapsflagga., 
ordniande av ål1aindsdelegait1ionens förvallit
ningsrättsligai ställrning och airbetsuppgiifter, 
förfarandet vid lanrlskapslagars utfärdande 
och vid handl:äggruing av kompetenskonflik
ter, språklagsitifltillinig, ålänningarnas 1tjänst
göDingsskyldi.ghet i sltäJ.let för vä.rnplikit 
m. m. 

LAG 
om självstyrelse för .Ala.nd. 

1. Vissa lagtekniska termer. 

Benämn:illlgen landskapsnämnd för den 
cenltmJa liand'Sikapsförvai1tningen.s verkStäl
la~1<le organ har 1i lagförslaget utbytts mot 
landskapsstyrelsen, vilket llitlt.ryek redan 
vun:nit burskap och bäitt:re motsvarar dei't:ta 
organs förvaJ1tnin1gsräititsliga Sliäfäl'ing och 
arbetsuppgifter. Termen republiken ha.r i 
fagförsliaget geoomgående utbytits mot, det 
i detlt:a sammanhang riktigare wt1trycket 
riket. 

2. Landshövdingens ställning såsom riks
regeringsens representant ( 6 -0ch 8 § §). 

Landshövdingens befogenhet aitt; sammau
ka1la urtirrna 1l.a.nds1tingsmöt,e finge enligt 
förs!aget utövas på uppdrag a.v r epubJ i
ke:ns pr:esidenit, å viilken det jämvä1l ain
komme a:tt upplösa landstinget och för
-0rdna nyva[.. Bestämmel'S!e· har upptagits 
om presid~mtens befogenhet. a:tt ii vissa fall 
ut<5e s:tä1Hföreträda1'e för [an<lshövdingien. 

U:ti vissa av självSityrei1oola.gens sit.adga.ll.
de.n, n1ämligen i 6 §, 7 § 2 mom., 22 §, 32 § 
2 mom., 34 och 25 §§, regleras [andshöv
dia1gms sitäWlning såsDim riksrege:ringens 
rep1'.e00ntain1t på Ålan:d. Någon änd.r:in.g 
härllitinnam torde icke vara av behovet på
kai1'1ad. Inom siitt av sjäil.vst.y.rdse.J.agen be
grä.nsad<e verksa:m:hetoområde har [andshöv
d~ngen siamma stäil[nin,g som övriga lands
hövdingar överhuvud ..... Genom förordnin
gen av den 12 fehrua.ri 1937 är rlä·nssityrel-
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sen ahlmän förva:ltningsmynd1gh€;t i varje 
[fö1 under ilandshövdingens chefskap. BL a. 
ankommer handfö.ggnfogen av de förvallt
niimgsräibtsliga besvärsmälien å dien omorga
niserade Hinsstya'eloon. Nu omföl'IJlläldia för
hädiland~11 pMroUar sådan ändll'ing av gäl-
1an<le 4 § ( 2 menirnigen:) , 12 § 2 mom·. ooh 
20 §, att termen landshövdingen i text.en 
el'Slatlts med: läiD.S6t~eilseni. 

I f.räga om sliitlteit för utnämning av 
. ~övding ha.r il förslaget i1lföl'lts garalll
.. ·~ ~ gä;lllandie st:iadgarnden: medi oo 
ii~d kQmpletwing, som a.vser det 
fad.l, att .repuMikens p.residieil'.lit ansett sig 
icke kunna godlkänna. någon ·av <l~ kandi
dater ilandsiHnget föreslagi·t. 

F.rågan om ·landshövdingens stäJ!lniing ltiJa 
äl.a.ndsdefogaJtionen beröres här nc:dan un
dier 28 §. 

3. Landskapet Alands befolkning. Rätts
ppet åländsk hembygdsrätt (2, 3, 4 

' fJ §§). 
· i]gt l~förs1aget skulle den i 2 § av 
· sjiillwtyr:el9elag upptagna definii-

.. . , pl landskapet Ma.nds befolkning så
-.:~övlig UltmömJtras. 
. · · ~av den 1sept1ember1939 haya 

för lösningsrätt vid försäljning 
av fastighet på Åland bragts i konformi-

,~'i 

: Ut med den i 3 § ga.rantHägen stad-
~iiz ~ fö1'Utsäitltningen för erhå:Han<lie av 
E '.kooimu.· . nal .~oo~rärt:t och rösträtt vid J~nds
mf'tjpgsvail, nambg.en fem års hofasitli.et i ve-
1~~''derbörandie ik.ommun. Denna lagänd1~ing av
'::;/'.'; ~ att be.reda ökad 'trygghet för jordie.ns 
·· ·.:.beva.rande i, ållä.ndska händ<er. Härigenom 

i~- burskap vun11i1ts för införande i: ·l&g
~ftnångein av fäl1 särsilci1ld [ofkail rrroodborger

: staittlR för de foooska.pets inbyggare, 
,hJ.ka €n ilängrie tid därsitä:dtes haf,t laga bo 
;' h hemv:iSit. Viig1ande skäl föreligga at1t i 
· tifäningen införa benämn1ingen åländsk 

mbygdsrätt.. Vililk<»ren hä.rför vore man
. kri.rvn:iing ooh fem års: bofastheit i nå
ilm av fandska~ts kommuner. Moo dertita 
~\ittsbegrepp skulil!e då förknippas ;ej blot.t 
·' ·" riiitt:en vid komm1unaila och landtirngs-

samt jordens hevamnde i åländska hän
utan även vi<>sa. nya räittsverkningar 

.•Jood syfitemäh a1t:t skänka. å1landsbefo.1knin
~ fuU rt.ryggheit på 11ationa:Ht1et'lSikyddets 
· te. Särsroildia imikränlming1ar hava så-

. da i landskapets intresse ansetts på-

kailil·adie äwn såvit.t. angår den inflyttade 
befolkningens näringsurt:övning. Enligit för
slaget skulle rä.t;t att fa101n landskapet :idka 
öppen näring tidfäomma endasrt dem, som 
åt.njuta hembygdsrätt. 

Något laga; hinder för medhorgaa:e i Fin
land a trt här fri!t:t vä1lja boningsl()rt finnes 
ieik!e och 'i fråga om :rnantafösskrivnia.1g1en på 
Åfon:d g·älla Sramma reg11'er som ] rike'.. l\fon 
·en viss k<mtroHrätt torde beredas landskapS
myndiglteterna, för såvirt:t a11går kriforierna 
för beviljande av de.n sä:rs1ki~da åländsika 
hembyg;dsrältrtetn ät i.n:fly;tttad befoUmi11g. 

I sådant syfte skulliLe deit eirlrig1t Pl'opo
sirtionen ÖVierlä:rnnas åt aan<liSJkapss1tyr.e!lsen 
att efäe.r pl·övning ooh enligt vissa lagfästa 
grunder beviJja hembygdsrärt:;t. ät i~erso111er, 
som inily/tJta: 1tiB: landskapet efter ilaigeUJS 
iJ.l{;raftträdaude. Fömtsärttning för hem
bygdsräitt;ens hev.hljande blev~ även ·i: detta 
fdrL fom års oavbrufon bosä:ttning, men 
kunde d{mina termin: i spec.]eilila failll, på 
grund av vägande skäl, förlrnr1tas:. Et.t över
gångsstadgande 1erfordrns för det fall, ·a;tt 
nå.gon vird Jagens ikraftträdande ännu ic!!:le 
vaa·1t fulla fom år boföst !i:n-0m G:andsikapet. 

Särski'lda, f.rän medborgar.rätitsla·gSJtift
ning.e:n häiffiltadre grrundrHi.gga:nde stadgan
den om förvä:rvand~ och förlust av hem
bygdsrätit hava inJtagits i :la,gen. Deitailj
föreskrif>ter torde kunna meddclas: g-encm 
Jandska.psilag. 

I :lagförslaget hava inkodifie.:mts 3 oeh 
5 § § ga.ranti;lagen, rörande förutsä1ttnin
ga,rna för lmmmuna,l rösträ.t.t och rösträtt 
vid val ;t;iill landstinget ·sa11ut rätt at:t lösa 
fasrt:.igh:et på Åland. Dessa stadga.ndten hava:, 
på sätt redan angiviits, förbundHs m,ed oeh 
anpassa.ts ef!ter den: åfändska hembygds
rätJten. Förutsäittruiing för ilösnim:gsrät>t vore 
ieike blo1tt at1t fastigheit sålts lt;iJ11 person, 
som ej ha.r heimbyprä.t:t , utan även om 
densamma genom gåva eiUe.r byte öv:erlå
.tits tiH sådan person. Tvi,ne.lsmål hava yp
pats därom huru överlåit:eHsie tiH juridisik 
person skiaill: i detta avseende betmkltas . 
Enligt förs:liaget bör sammansluitnångens 
hemont jämt:e fem års ve1~lrnamhet inom 
landskapet härvid vara bestämmandie. · Ti:H
lika har bestäJ1mKts·e. i:nta.gi1ts rörande t~d
punkten. fö1· det prisläge, som bör läggas 
till!: grund för <lom&tolens värdesät'tning av 
infösning l.mderkastad fastighet, i v~rken 
fråga o.lika åsirkrt:.er iuHafats. 



4 N:o 100 

4. Kompetens[ ördelningen på lagstift
ningsområdet mellan riket och landskapet 
(11 §). 

Det iligg,cr synnerlig viikit uppå, altt be
~1tämmeisern!a om kompebenJSfördelningen 
så vi,lit möj1ig't. föut.ydligas och aitit skar
pare grä.m~er uppdm.gies 1rrwldwn rik~ts ooh 
1andslmpets lags t.i:Dtni1ngsbehö:dg·het. Hiithö
ra:nd1" stadganden hava :upprt:a.g]ts ·under fo.g. 
föIB!la;gds 11 §, som rnotsvaa-a:r 9 § i gäJl-
1ande självs.tyl'eJselag. 

Vid faststät11ande aiv Ja.giens rätta mening 
ooh g:rund ::måste ib~Hbi:>rilig hänsyn i de fö-
1-.eliggande fa1len itagas iti,111 de olika rä1tts
budens syften och de sa.mhä1lsbehov lagstif
taren med desamma velat tillgodose äwn
SOlffi ttföl den rätt V!idst:räckta rörelsefri·het 
för de loikaila organen, som autonomi!l1a.gen 
avsetit altJt, förvwkliga och än:damåoot med 
ootonomin betingar. För att vinma en 
störire smidighett vid intuiessiekonmkuemas 
lösande Qeh ytiterligare understryka il.agens 
andemening har 11 §, på sätt· även 1tidi
gare var~t falilet, g.iv~ts 1e11 sådaJL avfatt
ning, enligit viilliloon 1lagstiif.tnm,,<YS.Tärt.iten hand
haves av Qan<lskap1eit med undantag av vissa 
angiellägienhet.er, som förhehäJliliits st.alts.mak
ten. De viktigaste ändringarna i g,äHande 
lag är-0 enligt förslagieit fö~jand!e: 

Grundlagsfrågor (11 § 1 och 2 mom, ) . 
I förslaget har 1införts stadga.nden, som 

närma.re preci1'i'era och fört.yd~liga grund
lugshegr-Bppe.t i an:shit i !1i11g t ill ruuva1.,ande 
pr&'::is. 

11v krigstillstånd eller krist·id påkal,l.ad 
undantagslagstiftning (11 § 3 mom. 1 p.). 

Sil:la.dganden därom, 1a.<tit lagsti:lltningen 
aJlgåend-e krig&tiJ,lstånd samJt angående livs
medels- och prisreglering hänföres till ri
lrnts 1exklusiva lagstiftningsmakrt, hava in
tagiit.s i för.silage;t. Regeringen allSC'l', rutit 
landska.pelt. såsom en integrevande idel av 
riket icke ka.n undiaml r<:ga. sig a'tlt., i likhet 
med övr·iga delar iav st<:11t:;omr ådet bäna. de 
bördor och uppoffringar, som kriis:tiden 
påla:git fonde.t. D~t1ta har i pra:xis av land
sklaip€1t e·rkänts och beaktats, men principen 
härom bör erhålla etit pos:itiv:t uttryck i 
fa.gtrexten. - P erson, som åitnjutJer åländsk 
hembygdsrätt, fi nge icfoe fö1»pli:ktas &t ut
föra; 1tvångs1arbeit1e u:t,om [and:fäiapeit. 

Expropriation (11 § 3 mom. 1 p.). 

En'1igt gällande lag har lagstiftningen 
om exproprilaition förbehål1iits rikets lag
stWftnings()rgalt1 med undanttia.g av lagstift
ning rörande exprop11ia:tion för l;a1ndskiapeJ. 
Åfollllcfu behov m-clt. full ersä:titining. Begrep
pet Iia.n:dslmpet Åliands behov iir j viss mån 
svävande och har givi:t aruledM.n;g it.ill olika 
tolilmilng. Enär sitadgandet i s~n nuvarm1de 
formuleriJ1g ej syne'S räitt över:eruss:tämma 
med ia;Ultbnomilagsti!f1tningens system i ö\·
rigt, hia,r i propooiltforuen uppitiag~ts en av
fä!t:itruing, som mIBlutter sig :tm regerings
proposi1tionen i ämnet 1av år 1919. Land
skapet skulle sålunda. ,tiiUförsäkras rätt at1t 
l~<J'Stifä:a om expropria1t:ion med undai1tiag 
av rätt. t riill expropriia:tio:n för sita1tem;, behov, 
vi'lilren ·1'a,g·stiftning skulle förbehållas r iket. 
Fiir 'a1tit bered:a laindslropet t rygghet mot 
mer eller mindre tl iilllfälliga förvialtnings
behoY, liar J'örbehålh~t så avgrärns<11t,s wlt 
detsamma a:v.s:er enbart statenis ordinarie 
förvalitrurl1ngsbehov. 

R epublikens vapen och flagga (11 § 3 
rnom. 2 p., 13 § 20 p. ). 

La,gsbi:fäm,ingen 1aQ1gående riksflagg,a:ns a.n
vänd.ruing å sitiatens och andra offentliga 
byggnader ~~amt 81\som handels- och sjöfar>ts
flagga utgör ei':t pn•roga.tiY, som bör för
behMl•as sita:tsmakt;rn. DRremot kan det ick:• 
~mses V-<ll~a. 1;1trid;m<fo mot repnblikrns viir
clig heit ell rr int1·<'fo«:11 Ml <iillil:ta hmdsk:apets 
inbygga.rr och därwrnmde lokala. myndig
heter a.t;t: begagna en landska.])S'flagga. och 
bestämma om dess utis.eende och ianvänd
n1rug; jämväl ordningsför€skrifter om en
.siMld flaiggnfa1g kullina. 11.tian. o.JägeJ1~1et över
fämn~s åJt den 1loikah1. fogsitiftningen. Häri
genom finge gi1vetvis intrång ieke ske ulti 
de .även i landskapet giillarncl•e hesti:iinmel
ser11a, a:ngående riksflagga11s användning på 
stalt:enN och andrn offc>n1:J iga byggniader. 1) 

Titlar, värdigheter, ordnar och andra 
utmärkelsetecken (11 § 3 mom. 2 p.). 

För!äIJJi·ng a:v ti:tliar, ordmlr, medaljer och 
vissa andra utimärkelseitecken har av ålder 
ansert:1ts tillk()IIIlma. sbatsöverlrnvude.t, och 
den llla rätit är a:lrtt fortfarande förbchä:llen 
republikens pres1iden1t i överhetliga påbud 
och förf1ait:t:ning1ar. Jämväl s!tiftm1de orh 

1) Island hade redan innan landet vunnit full 
sjä}vständighet rätt att begagna egen flagga. 
Fragan om egen flagga för Färöarna är f . n. be
roend·e på danska regeringens prövning. 
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utdelande av medalj för räddll!i:ng av män
niskoliv faw städse bctraikt'1lits såsom eitit 
,,kronans"' prerogaitiv. Deit av Fi1nJrands 
Röda Kors insiWitade utmärkels~tiecknet ut
delas lhlro1edes a.v republikens presiden~t. 

I vässa fall har räittighet alt!L utdela 
och hederstecken upplåti1tl<> åt sam

och korpor:aitioner, t. ex. de i landet 
hUlllhå:lilnirngssällska;pen. Cellltr.a1l

elskamma:ren, banker och t. o. m. pri
affärsföre1tag u:tdela u:tmärkelseteclron 
.l~ig ltrog1tln tjänst; dessa belö

ä.ro av enskild ootur och regleras 
av offentligträttsliga föreskrifter. 

synes vara skäl att även i nu 
"rit avseende 1tyd1ligit uppdraga behörig

änsen genom posd1tiv :lagbesitämmel&e. 
stadgiande 1i sådant syfte har uppta.girt:s 

der 11 § 3 mom. 2 p., och ha1r sttad-
e<t g,ivits en så<ktn lydel<;e, atrt delt
a endast omfotiba1r sådana rät)tiigheter 
,l?e~örd ert, som utövas a.v republikens 
.·w,'·' Bestämmelsen lägger icke hinder 
. . · ·' för· ~18.Mskapet aitt uJtdeJlia heders
. eller gåvor för allmän medborgerlig 

et eller förtjänstfull hMlld.1ing ·till 
fromma, förutsai1:.t altt sådanrt 

••Wåe 'llflan intränig i det av presiden1ten 
· e preroga/t:.ivet. 

f!ndervisningsväsendet ( 11 § 3 mom. 6 p.). 
~i:fltninge1n ,i dettia ämne aJlikommer 

gä}1ande lag å fandskapet, dock inom 
gränser ri~ets a:llrnänrna la,,,"'Sltiftning 
de ,,grundernia. för undervis'l1i:ngs
d€lt" u:tst:alm.. Detta ultitryck har läm

rum för osäkerhet rörande de le.,,,"'Hla 
l'l11ia meHani srt:a1t1ms och landskapert:s 

genheit. I praxis 1har det visat sig vara 
ligt M1t st.rikit1c tillämpa en del grund

ie prin1ciper i rikslagstli':iltni·ngens 
yde'lse. De sitiirEl~ia. ttolkniingssvårighe-

hava frmnträ,t,t på lärop1iMslagslt1ift
, ens område. 

·-Med sta.dgandeit om ,,grunderna" åsyftas 
penbarlig,en, a1t1t. den legislativa reglerin
n av deitta rät!tsområde icke bör i ailt-
r hög grad avvika från de riktlå1njer, som 
~s i rikm. Regeri:ngen har ansett rutt 

ifit.nringenr angående undervis1rni•ngsvä
~ böt i huvudsak förtroendefullt över
as ät landskapet. Riikets irntressen 

11e 1ttlHgodooes sålunda., atit principen 
läroitvång1 såv1tit angår diess utsiträck

med avsee111de å tvång urnderkas~;at 

barn och de ålder.sår, under vilka läro
tvång ti:lilämpas, borde i Jandskapsil1agsltiifit; .. 
llingen iaktt1t:a1gas. RiJkeit bör ävC'll förbe
hållas rä:tt 1a1t1t bestämma de fardringa:r 
landskapets Iärdomssko1a bör moitsvara för 
a.t1t äga dimis1sion1srältt 1tiU sltatens univer~ 
sitet. 

Det ·torde anses självfallert:, aitt land
skapet på folkundervi1sn1imgens gebi1t städse 
skaJl hålla jämlllrn steg med utvecklingen ii 
riket och att folkskohräsendet i landskape~ 
al1tiid kommer aitt 1 fråga om läroplikitens 
geoomförarnde s1amt i orgarnisaitoriskit av
se·ende sitå på siamma. nivå som annorstädes 
i rikelt. 

Vad åter undervisningen i övrigt be
träffar, .skulle tlandskapet likaledes få ordna 
densiarrnma e:flter sina behov. Melli ifall riket, 
såsom I1a1Ll.ml1ig1t är, förbehålles rä,t1t att 
hesitämmia. de fordringa.r landskapets lär
clomsskol1a bör motsvara. för 'Rit•t äga d~mis
sioosrä1tt tin st1aitex1s un1ivet.srte1t siam:t de 
kunsk:apsmått, som erfordras för vinnande 
av viss, a.v Sit~rten erkänd kompe:t:ens, skulle 
tillfyhlesit;göranide ga!l'anit,ier erhåUas för aitt 
lUldiervisninigsväsend~t i 1andskapeJt icke 
komme a'llt organiseras på e1tt sätt, som 
vore främmande för det sySJtem, som å' rikeit 
tillämpades. Angående den 1tillsynsbefogen
het, som bör 1arukommia å riiik:ets ikonitro11-
myndigheitier, hiava nödiga bes1tämmelser 
uppi1:1agirtis under 19 § av försaagelt. 

Kostnaderna för folksikolväsendet böra 
enJigt 25 § i gällande sjä:lvsityreh>el1ag er· 
läggas av landskapet, .som dock ika:n på
räkn1a, attit ntgifäerna. ernligt la;ghestämdia 
grunder kompenseras i utjämnilllgsväo'. 
IJaigstifttningen på de1t1t1a område har i praxis 
tillerkänts landskapet 00l1 förslaget inne
fart;ta11· icke någon ändring härutti11maJJ. 

Kommunal rösträtt (11 § 3 mom. 7 p.). 
Den1na lagstifi1mrrng har hänfönts ,tiH l•anid" 

skapelts behörighetsområde fråns~tt ,,grun
derniai för kommunal rösträt:t". Även det:ta 
u~tryck har vå]fa:t; osä:kerheit. vid 1t.illämp
n~llig1en1 och syn€'SI böra föritydligm::: i :aau;lUJt
nmg till vedertagen t01lkn.ing. 

Allmän och speciell privaträtt (11 § 3 
mom. 8 p.). 

Sfadgandet i 9 § 2 mom. 8 p. av gätl1alll'de 
Ia~ har ultfa:l;lårt redaktioneUt och sa:klig1t 
otu•llfredssitälhw1de och har förtydliga1ts Tutan 
att dock någon. avsevärd förskjutning av 
behörighetsgrundern'3. åsyfta1ts. 
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Vattenrätten ( 13 § 1 mom. 4 p.). 
Va;titenräititien bildar ebt organiskit och en

hetligt rätitssys1tiem, vars olika gr~ma.r gripa 
in i varandm. Ur lagtelmi'Sk synpunkt 
m-Oter det av.sevärda. svår~gheiter ia:t.t1 upp-
1dlelia detta ämnesområde i riks- -00h land
skialpslag. V~1tibenikraf1t för indu&-tDiell verk
samhet står av naturliga skäl icke t.iH buds 
på Ålwnd. Sitiadgandeina om räJtit ia:tJt an
vända vait.tlenkraift i s-trömfaill och ·aitt bygga 
i viattrtendrag, så ock besltämmelserrua om 
anläggningsti!llstånd haiva icke någon nämn:
värd itillärnpning på Åland, vilket däremoit 
är fallet i fråga om •atnvärirlia1Ude av vatten 
för hushå.ilJnin.gs- och jordbruksänd:amå:l. 
Då en: sitrfö1gt genomförd uppdelning av 
resp. behörighetsområden som sagt möter 
lagitiemiska. svår.1gheitier, har regeringen 
föres}a.git, att hela detta rättsgebiot skullle 
hänföras 1till fandsiknpets kompetens. 

Folkpensionering ( 11 § 3 :mom. 9 p .). 
De1tta område har förbehållits rikets ex

ldusiv1a1 loagstiftningsmaokt. 

Jlfoderska.psunderstöd, familjebidrag, barn
skydd, social omvårdnad (13 § 1 mom. 
5 ooh 14 p.). 

Lagsltifitningen :wngåeinde social omvård
nad, fattigvård, vårdnämnder, moderskaps
nnders töd , :familjebidrag, fami•lj-ebostads
understöd och lmrnskydd har i iprineip ti1ll
erkänts landskapet med vi&"a m1danlag. Så
hmda ha.r beha:ndlingen :av 'lösdrivare och 
t10k<oholi&ter förbehå'1lits rikets behörighet. 

ilrbetarlctgstiftningen (11 § 3 mom. 9 p; 
13 § 1 mom. 6 p.). 

LagStiftin:iingem: om arbetamkydd och ia1r

betarförsä!lming har såsom i nu gäJUande 
lag är fä]let hänför1ts till riike•ts kompe
tens, likaså ilagst.if.tninegn ia.ngående koll€k
itivavtal och me<:H~ng i kdHek\tiv.a ~rbets-
1v is'1:.er. . " 

I.Ja,gstifäm1ia1gen om •arbet~1a.\.,tia1, ;a.rheits
reglemente, läroavtal och hostiadsförm cdling 
skulle förbehå llas landsilrnp:et, som i deföa 
delar även ti·llät its utnyttj.a sin lag.~tift
ningsfog'enhet . 

Jordinlösning och kolonisation (13 § 1 
mom. 7 p.) . 

La.gen om .sfä1bbkolonisa.tion l1ika~om den 
llya jordanskaffoingslagen äga enligt ut
teyc~lig!l- 1best:ä1nr~elser icke ;t:.i:lfäm1?lighet på 
Ata:nd. ~t-:l)t:tungen angående Jord- -0ch 
tomtlega har tiillförts landskapets behörig-

hetsområcle, likasom även lags1tiftningen 
om jordbruket Qeh dess binäringar. 

I fråga om jordinlösning och kolonisation 
ansluter sig proposi•tionen ttiill den av 
åla:ndsdelegialtiionellli hävdade rät.tsuppfatt
n:ilngen, enil:igt viililrnn nämnda sä1fagilt.ifit
ning bör inrymmas under begreppet ,,id
kande av jordbruk" och således i princip 
höra fansl:aget 'till. Fråga11 on inlösen ~ff 
1Jiegoområde:n. är visserligen numera U't!an 
praktisk betydelse, enär i hindskapet be
fintlig:a lego'områden, möja1igen på något 
enstaka il.mdmtt:ag när, samt den del ay 
statens jordegen<lomar ,där kolon.isa.tions
möjlighet förei1.egat, blivtt. föremM för kd.lo
nisa:tion. R1edan nru hava de i srig själva 'till 
~.realen obetydliga ålän&lm 1hemmanen un
der påverka.n av den senare 1tidens soci1al
politiska lagS1tifä.n:ing genom k~yvning och 
ägostyekni·ng utsatta för S:tor splittring. 

Skiftes -och registerväsendet; W,gstift
ning om stadsplan och tomtindelning; 
tomtmätning i stad; byggnads- och brand
lagstiftning. (11 § 3 mom. 9 p.; 13 § 1 
mom. 19 p.). 

Lag-Stifttningen wngäiende skiiHesväsendet 
h!ar en!higt gäil[ande lag hänförits till i+ 
keits exklusivia la.gstiiftnilllgsområde. TiU 
denna gmpp hör foke bldtt skifte av jord 
på 1'andeit utan äwn den ~iirlagstifitning, 
som gäll:er beit.räffände skiftesförrät,tningar 
på stads- och köpingsområde. Skiftesvä
siendieits rät.tsområd-e omfaitttiar jämväl re
gistrering av jordi1ägenheter på lands
bygdffil samt förand~t av tomltbok -0ch ~un
oo.t fastigh"tsregiSt:er i st:ad. AOLa. dessa lag
st.i:litningsikomplex torde hänföras ti1H rikelts 
behörighetsområåde. 

Tom:trmäitniugen utgör <:·:tit kompil1ement 
till !tomtindelnimgen i stad och köping och 
skaU övergå varje nybildad clller reglerad 
itomt. Genom tomtmä·taringen bliva tomt
grämser:nia ej blot:t i mätningsteknis~\it utan 
även i rättsligt avse:ende bestämda.; tomt
mä1tningen hildar grundvalen för llagf.art 
och inlbeckning samt för inregistrering i 
tomltbokcn. Den [lagstiftning, som reglemr 
tomtmätningen, synes böra hänföras till ri
kets kompettensgebi.t. 

Huvudsyftiemåleit med den moderna 
stadsplwneLagstifningen är uppklara.ndet 
av s:amhäDlelts och den enskilde mankiiga
rens mellamha.v~unde vid stadsplanens ge· 
nomförandc samt nnderfäHm1clc av cn;,kil<l 

·-
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jords illlkorporering. Denna speci:a~lags.tifä
ning kbwgör stacl<>Vliaoobeg11eppelt och dess 
innebörd, l'€gil.erar s:tadsµlta.nieprooeduren 
oeh rfomtindelningsförfarandet, lagfäster 
stadspla'Il.ens rättsverknmgar gienit:emQ\t s:am
hiille.t och den onskilde, p!bjuder ~ösnings
. rättt ooh lösningsplikt sa.nit andna. åtgär
der för det allmänna vid stia.dspl:anoos gie
&0roförande, l'lilägger ttomtäg1are bidragsplikt 
vid anslmffande av . gatumarik och iord
»ingstii&hm.d~ av gQta. samt ordn:ar s:am
WQjlwbilldninfJa.r p! liandsbygden. 
tsrBilBts stadsp~lagsti:iltming ·har icke 
:9gan större pTiaktisk itå[lä.mpning på 
Mutd, där stadsbi-ldningsprocessen fort.går 
1J11der sy~rligen enkla och okomplicera
de för.håUwnden, Den fogislia:tiva norme
ring, som i dett.ai ämne kan anses påka~dad, 
·ha.r :hiti'l'l!tililf> med stöd av bemyndigioode i 
Wldska~ts kommuooll:agstif•t:nrng utan 
olägenhet ägit rum genom Mial'liehanms 
8.fanadsordnmg. D~t finnes icke något vä
-~ Uäl för atit förbehMla ri!k.eit 1'agsiti:tt-
~peltenaen på detlt.a. område. Att 

t-'l~ är likväl, att stadspllaiooliagst.ifitnin
. · · · · ' :innehiJler viam fö~krifter av riks· 

~: 

, ingsmtur, näm.J.igen privaträititslliga 
';rc . proceesräitltSDiga. bestämm~1· samt 

nden rörande lagfart och inteckning ; 
· cilBsa. föreskrifter kunna av !landskapets re-

.. eipe~ endast ienHg.t regei1n om lagar ,,av 
'bla'Illdiad nwtur" (.Tfr. 14 § 3 mom.). 

~;;\,: 

~~t . . Nä.ri1'gsrätt. (11 § 3 mom. 10 p; 13 § 
;iF;,;, 1 · :inom. 9 p.). 
<'· De rärtitgehit, som i.nnefatta:ts ut.i näri:ngs
~i;, iltten i inskränkt mening, hava itilJhör.t 
~; : lamdskap:et med nndanltiag för ,,gru1ndern1a 
l(c wtt idka närirng och yrlre". Det;ta i gäl1ande 
Uj\iatjilV'styrelselag ingåe1nde förbehMl har ur 
~: illgtieJl!tein nt.mönstraits såsom ialibt.för obe-

1
\ S&lmt. I 11 § hava uppräiknwts 1en grupp a.v 
:. ~lementerade närin~r, vilka. underläge 
;'.·.·· Pi~ete-. lragst~;tltningsbehör·ighelt. Vid sin 11ag
;. sUftmng bor :landskapet vara bundet !a.v 

~'\\,,' grund~a~serna .. on? näri!.1'~sfr1h.~t och vill
~· koren for utllanmngs narmgsra.tt. 
~,' Vissa näringsfång, som äga samband. 
:.'.: med den ·allmänna hälsovårderrn, så ock teil:e
·~k gnf-, telefon- och radioverksamheten hava 
'< mligt Jagförskge;t (pnnkt.ernii\J 15 och 17) 
!, ande111agts ri•kets lagsitifit:nirng. 

eller speciell privati-iitt. 
p.). 

Enlig.t stjävsityrelsielag.e11 äro vis&a gre
nar av privaträtten (ex. lagstiftningen an
gående jordbruket -och dess binäringar, jord
'legorä'tten, delar av näringsr~itt·en och arbe
m.rl:agstift,ningen) förbehållna la.ndsk1apet5 
lagsttlf.tningsbehörighieit,, medan övriga d~lar 
av privaträitten höm rikslags!tiftningen titll . 
H~t häinföras bl.•a. saikrättens och den alH
miiJlill1a ob1igmt.ioR$rättens :rä1ttsg~.Mt. 

Sä:rSkilda. !till 'land-.'lmpets behöriglrntsom
råde hänförda: räi:tsg.ebit äro av den art , 
1att desamma: i hela. sin vi!dd inom ramen 
för !Mm.dskiape't:s a1lmämna behörighet böra 
kuru1a av 1andskapet legislativt regleras, 
jäimvä!I såvi·tt :angår •i resp. lagkomplex in
gå.ende .normer av p.riv;a1träit1tslig na'tur. Till 
dessa; gruppier höra vatltenrält'ten ( 13 § 1 
mom. 4 p.), vissa delar av arbet;arlagstift
ninge:n ( 13 § 1 mom. 6 p.), jord- och 
tomtlegoräitfon samt jordbruket. och dess 
binäringar (13 § 1 mom. 8 p.) ävens-0m sär
skiilda. delar av näringsrä1t1ben ( 13 § 1 mom. 
9 p.), För övrigt äro privaträttsliga stad
ganden av rikslagstiftningsnatur, lands
slm.pet dock obetaget a:tt i Jandslropslag re
cipiiera sådq,11a bestämmelser enligt den för
lagar av bhmdad natur gäll'ande regeln 
(14 § 3 mom.). 

Fornminnesvården (11 § 3 mom. 12 p.; 
13 § 1 nwm. 10 p. ). 

Denna la.gstifäning r epre..<>ent•era.r elit så 
betydande ilaJ1dska psintressc, att lagstift
niingsbehörigheten i princip borde tiHhöra 
la.ndskapeJt med \;iss<t av st.wtsiintresse.t be
rt:ingade undanrt:.ag. 

Skiljemannaförfarandet (11 § 3 mom. 
p. 13). 

Lag-Stifäningen a.ngå:ende sldljema•nnaför
fäl:rand<eJt har såsom hörande 1ti1hl proce~räit
ten hänförts .tiiH riikets iagst<i.:fitnringsb:ehörig
het. 

Strafflagstiftningj rättegångs-, konkurs. 
och utsöknin.gsväsendet j allmän ordning och 
säkerhet (11 § 3 mmn. p. 13; 13 § 1 mom. 
p. 11, 12). 

Den omsitändighetien, 1at.t rla.gs;tiiftning1en 
å st<rafflagens g1ehiot är förbchåUien rl:kets 
la.gstifäning'SIJ.na11.-0t, innefaltita.r icke h1nder 
för :landstinget att inom sådana rättsområ
den, sorn höra. rtilll Jandskapeits ilags1:H'tni:n,gs
befögenhet, antaga: st:ra.ffbesitiä:mmeilser . med 
eJ~,er ,UJt:a.n avviJkielsm· från 1~esp. st.raffbud 
uti: den i riket gä!llandre sä.rl:agstiftnrngen. 
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Dyiliika bestäul:lne.~ler få doc,k icke iiarndaitJa 
någon ändring i gällande strafffag. En 
såd~m räittsuppfotlt:ning, enlig.t viilken t:i!l1l 
,,strafflag" i sjäilvsty.re:lselag.ens mening 
borde hänföras även straffbestämmelser, 
hörande tiU landskapslagsti,ftniingens om
rädie:n, k.undie medföra svåTigheter för [o
kaUagstif:tni1ngen, i så måtto nämligen al1:1t 
resp. räJt1tsområden bhwe bundna av rikets 
ev. st.ra.ffno.mner, vilka icike ens aHitid kunde 
inpassas i landskaps:la,,,as;tiftningens system 
och, fösryckta iur si;tit, sammanhang, svårli
gen ikun'Il!a itiUämpas på Åland. LandSik.a,pet 
torde docik ~cke böra 1tiHmkännas vjooträcik
tane räint ä.n att ;ki,gstifta om hö~traff 
för öveliträdcl.se av lan<lskapsilagar, m.e:n 
icke om f:rihetsstraff. I praxis ilromme aand~ 
$kapet, gi1vetvis art:t i regel föilja rikets 
straffsatser. 

För k1la11gömnde av dernm omtvistade 
kompetensf:råga har UJttrycket ,,strafflag" 
i gällande sjä1lvstyrelselag ersatts med ~oku
tfonen ,,den a1Umä,rma strafflagen/'. An
gående landsikapiets rä1tt att inom vissa 
gränser !lagstifita om straffbesltämmeilser, 
resp. om vi:ten och rainnat ävienityr, har för
behä!lll intag.1ts i förslagets 13 § 1 nwm. 
11 punkten. 

T·iU lan<lskaipets .J.a.gstiftll'i:n,,,<>sbefogmhie!t 
har principiielilrt hiänför1ts jämv-äil besföm
me:ls~r angåend1e disciplim.är besJt.mffning av 
landsikapert:s :fUIIllIDt1ionä.rer. 

Rätitsvå:rden i vidsträ.cl{Jt nmning ·är en
Hg.t sjäJvsty.reilseil'agen hänförd ttirlil ridrets 
kompetensområde. Likaså utsöknin.gsväsen
det ii: hela dress vidd, ink1usiire ikonkuirsrät
ten. Den rallmliruna ord:ruirngen och sädrer
h~ten Uitgör däremot :i! plt'inci:p 1001; hmdska
p.ets angeilägenh:et såväil med avS€ende å 
fagsti;f,tn:in:g som förvaltning, <look så, altt 
omsorgen om statens säikerhet är förbehäJl
len riikelts myndii;gheter. 

En strängt ge.norrnförd uppdeilning av po
lisförvailitni:ngen på .ÄJl.and har icire äigt 
rum, utan 'har denna förva1tningsgren ge
nom överrenskomm€Sreförordninga.r, den se
naste ultfärdrad <lien 19 IDM'S 1943, ordnats 
på hasen ,av etrt partiellt sa.mJnanförande 
av statens och lanidskapert:s polisangel:ä~en
heiter. 

Nägon förskjutning av den \lagfästa grän
sen mellan stwtens och '1andsllrn.pets poJ..is:för
vailtning. 1torde icke vara önskvärd elilie.r av 
behovet påkaa.lad. 

Hälso- och sjnkvården (11 § 3 mom. p. 15; 
13 § 1 mom. p. 16). 

Jäm!liikt 9 § 2 mom. 9 pllJllkten, jämförd 
med 17 § 1 mom. självsrt:y1'€ls;elagen, an
komine.r ,,det allmänna. övervalk:a.ndet av 
hälsovården samt ,,bekämpandet :av epide
mier och andra smiittsamma sjukdomar" 
å ,rik~ts myndigheter såvärl i fråga om Iag
sitiidltnirng som förva.Lt.ning. Föil'Sltnämnda ut
tryck har givit aruledning t~111: WLknings
svår.ighe:t.er; dess innebörd har i praxis ut
strä0k1ts så ·långt, att 1landskapets 1-a.gstMit
ningsbefogenhet på de,t1ta område nMta11 
omöjll!igg.jorts. En ikompetensförd;elning ef
ter !klarare linjm.- hör fördenskull ;efit.ersträ
vas. Doo obestäimda tokiutionien ,,deit all
mföma öv,ervakanoot" bör i sådiant syfte 
ersäitt:as med rtydliigare och mera koncisa 
sitadganden. 

Erulig,t Regerirngens åsikt har kindskapet 
sjäJlv;t det största intr1essie av aitt hä:lso- och 
sjukvå1·den handhaves på bästa möjliga 
säitt. Rikets huvudiDJtresse. [iggea.- däri, att 
staiten får bestämma om beltiinnpande av 
smilttsamm.a sjuikdomar, a1tt dess fa:dkimyn
dighelt, mediicinalstyrielse.n, har ie.n viss in
speMionsbefogtenhet ii fam.dskapet sMrnt att 
i rHrot gällande bestämm.elsier om ·behörig
het att uJtöva Jäika.:r1kaile.t och vissa y:rken 
på hälsovärdens område skola itå11läm.pas 
jämväil. på Åiland. Dessurt,om finnes ont an
tal Jiagstifitningsområden inoon medicinarlvä.
sendets räittsgrehiit, som på grund av s~11 art 
hörn förbehåilJlas rilkeits utes1utande lagstiflt
mngsmaikit. I övr~iga delar itorde hela om
rådet för häilso- och sjukvårdien överlämnas 
åt [andskap!elt, vilhloot jämväl bö·r ~nses vara 
sjäQvstyriellsefagens mening. 

Medi:cina:lstyrelsens rt.irI:lsynsmynd:ighet ut
gö1· oogreppsell'lig1t en förval1tni1ngsangelä
genhet, som bör normeras ooh avgränsas en
ltirgit 19 § av föraliagelt, som mot.svara:r den 
nuvarande 17 §. 

I syfit1e a1tt giiva lagetllls prakitiska rt::irllämp
ning nödig stadga och kll•arhet borde be
stämmelserna un~1r punkt 15 11.utf:1nlilas ge
nom uppriäikn~ng av d~ [agstifitningsomrä
dien, som komma atit förbehålil•as ;rikets ufo
sluitia.ndie 1lagsrt:iftn:i.ngsmakt. 

I :främsta rummet kommer härvid i be
traktande den lagstiftning, som avser be
kämpande ·av epide.mirer ooh andra smiltJt
saimma sjuilrooma:r. Hi;t höra bil. a. de die:lar 
av .rikets hälsovårds'1agstiiftni!11g, som bva 
avseende å epidemirvården ävenc,;om M.gär-
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der för tuberkulosens och spetä.lskans 
bekämpande samt mol de veneriska 
sju'kdomarna. Jämväl lagstiftningen om 
vaccination hör tiill denna grupp. Till 
sta<lgandet -erfordras för.tydiligm1<lie tillägg 
av innehåll, aitt i• detsrunma inbegri'.[les jäm
väl bekämpande och förebyggande av 
sjukdomar hos husdjur. Ålt.gärder för be
kämpande av sjuikdomar hQs :liisk- och kräft
hestånd1et •tiUhöra fisker~lagst:if.tni.ngien QCh 
falla på grund hä:rav under 1Jands1kapets 
komp.etens. 

Lagstiftnil1'gen angående behörighe1t a;trt 
ntö\·a. [å1kaiika1l!let, 1tand:Hikar- samt djutlä
karyrkie.t har reclim enJi.gt gäilla.nd~ kompe
tensfördielning anset;ts underly(l.a r .iksilag
stif.tnmgen; detsamma. bör .gäHa. den vid 
apoteks- och ve!tcrinärväseudct anstäikla 
pet's.On~lens kompetens. Jifunväl kan från 
~tail:ens sida det krav uppsbäi1las, at,t sjuk
gymnaster, massörer, bar.111111Qrskor, hälso
och sjuksköterskor och sjukvårdare fylla 
enahanda fordringar, som .tillålventyrs 
finnas uppstäHda för utövande av mQt
svarande sysslor i övriga delar av ri
ke:t. De i riOOet gä:mandoe bestämmelserna 
angående den i sädan: verlksamhieit syssel
satta personalens ,uJtbNdning, aililmänna ;rält
tighiefor och skY1ldiigheter =torde även hör.a 
riksla.gstiftn.ing.cn ·tiU. 

I praxis har det icke sällan iJnött svårig
helt, särskiJlit på gr.tmd av de begränsade 
möjLigWterna aiH i .riket -0rhåHa .resp. spe
c:iJal1undervisning på svenska språket, att 
rekryrtera dffil. för häJL<m- och sjukvården er
forderliga persona;len på Åil:and. Med an
ledning häirav har Regeringen ansett sig 
kunna medgiva Iäilmre och vissa andra 
grmppier av yvkesi<lkare, villka erhål:lit sin 
utb:iJdndng i Sveri,g.e och där föl'ik!lamt<> 
kompetenlta, ratt a.Jtlt vid sin verksamhet på 
Å!land utan dispens amses 1uppfy1Ha de ford
ringiar, som äro uppställda f'ör motsva>I'a.ndie 
sysSlor 1i övriga delar av riket. En sjä1lv
fallen förutsättning härvid! är, att veder
höra1I1de ä.ro finska medbm1gare. Något 
men för häJlso- <>Ch sj'UlkvårdieilJ på Åoland 
::>kul:le denna: undanJtagsbestämmeilse, som 
inta;gits oo,der försla.gets 19 §, icke medföra 
på grund av dm höga standlard utbildnin
gen i· Svieriige på d;esoo områden irntager. 

B:eit.rä.ffandoe sinnessjuklagstiftnfoge.n har 
densamma ellllig.t, veder~tagien :tolkning hän
förts tilil ·riket.s beh<m1ghe'tsgehiit, för såv•.iitt 
denna :lagstiftnimg inn:efätta.r [egal garanti 
för den personliga okränikbarheten och 

3217/4U 

oantastligheten eUcr iiger samband med 
straffprocessen eller straffve.rikställighmen .. 
Landskapet har t.v. icke utnytrt:ja;t sin '1a1g
stifotrrin,.,"'Shefogenhet på övriga delar av 
detta område. 

Ti1~l :r:ikslag.sitifitni•ngen ha va ytttierJ..ig'3.re 
hänfö11ts bestämmelser om räittsmedicinska 
obduktiontlr och undersökninga.:r samt ilag
stif.tni.ng om distrikts-, sitads- ~h kommu
naiHälkare åtla.gda andra staitsimediC'inska 
uppgi:fiter inom områden, hömndie ltiH i~i 
kets lagstifäni:ngsnmikit. R e;g1leringen av 
diessa fäkanes tjänstgöringso.mråd{,ln synes 
på grutrLd av Ålands i1rnsulära lägie och 
landskapets geog.rafiska struktur fämp1ligen 
övetl·ämnas ä:t den lokaila 1'ag1Stiftningen. 

Genom de:n nya· [ag-en om <lien 01Umänm1 
läkarvården, given doo 9 junru 1939, av
skaffas pwvinciiailläka.J.itjämste.rna och ersä1t-
1tias rn:ed s. k. il:änsläkantjänstier; la~en för
utsäitter inräit:tandie av en la.n<lskaipsiLäikar
tjäJllst för ÅJland, vars ininehavaTe beträf
fande utnämning, tjänstesitfililning <>Ch åilrig
ga.nden vore likstäiLld med fänsläik:arna. i 
riket. Denna furikitlionä:r SkU!lle såsom stats
tjänsteman di•r:ekte underlyda medicina1-
sty.re1sen och läns.sty~eilsen. 

Den nya Ja:gs:tii:etningen .inför iebt Jegail t 
tvång för lrommunien 'aibt med: tla.gstadga.L 
understöd a:nstä=Ua och ia.wöna stads- och 
kommunaifr·ä:lrn.1~. Dessa av häloo- QCh sjuk
vårdens 1ef:liektiviis•ering påJkal!lade förplik
telser synas böra såsom riksla.g .gä1llia. för 
riket i dess heilhet ink:lus:i.ve Åland. 

En !}egisfa:t:iv reglering av apoteksväsien
det haa.· i riikiet äg;t rum genom 1ag av den 
4 januari 1928 och däi~t.i1]11 a:nshutna verk
ställcighetsför:eskri:llter. Rörande .11andelm 
med apot0ksva:ror och dessas fäbr.iiksmässi:ga 
rt: iiHvedming stadgas åter i· apoteksvan1-
tlagen av den 5 dlecember 1935 och i en 
dårti1l ansluiten förordning. Det ilags;t.ift
ningsgebiit, S()ill inrymmes i berörda itvå 
laga:r, har förbehåiliE1ts rikiets: lagsti:lltnings
maklt. Lag.stiftningien på dessa speciiallom
råden förut.sätter i11ämligen en effekJtiv och 
sa:klmn:ni.g •tiUsyn från sta.tsmakitens sida. 
Den avgif.i, som påföres apOlt.ek, är ·1Jhl.il sin 
natur en näringsskatJt, och tililkom1ner 1land
skapet på grund av 21 § i gäillwnde sj•äilv
sty.relscl=ag bestäm:manderäitten övier denna 
pMa.g.a. 
· Slutligen ha.r lagstiftningen angående 

köJttkonJtroJll och införsel av vissa djurslag 
och djurprodukter av Regeringen hänförts 
tiilQ rikslagsitiftningen, vilket synes stå i 

2 
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överensstä.mn:wlse Im)(l sjfrlvstyre[se1agens 
syst-em. 

Kommunernas legala förpliktelser be
träffande u.pprätfoåtllande av sjuikhus
vården, ba:rnmorsk!e- och hälsosysit:e-rver!k
samheten m. f:l. härmed jäimffo·liga åli.g.gan
den iu-0m den ailJLmänna häilsovårdeus :11es
sort ,torde h(}m ordnas av 11'a1ndskap1et sjä1lv.t 
på säitit, lämpligast synes. Rikets fö11eskrif
ter krama på grund av fandskaP'e:ts säregna 
förhål:land·en vara; förfola<lie på Åland. Nå
gon f.relsbelse för fan<lskap€1t a.tit åvälva 
kommtmerna mindre uppoffringar ·än dem, 
som pållag1ts rikets kommun1er, :torde knap
past fömliigga, synneriligast som stat.ens 
hidragsskyildighet it,i;U ikostnade.rna för dessa 
förvall!tni·11sgg1'!CJ.1~H· yi1:1t.er&t ·äro berne11c1e 
därav, lmruvid~ omso1'.g1en om den all
mäJma hä1lsovården motsva,rat• de 1krav .riJk,et 

sirt:t egieJt intresse uppställer. 

Statens anläggningar wi Åland (11 § 
3 1111om. P. 16). 

På grund ·av den stä.lilni.ng fa:n<lsika-pet 
sta1tsrä11Jt:Sliigit il1ntag1er iti.11 ,riilret är det sjä~·v
kla:Vt, att lagstif.tningen angående st~tens 
anläggningar på Åland borde höra riket tiill. 

Offentlig sjörätt; utrikeshandelns enhet
lighet; varuiitbytets frihet; åtgärder till 
l)efrämjande av den inhemska sädens av
sättning; radioväsenclet (11 § 3 morn. 17 p . ; 
13 § 1 mom. 17 p.). 

Den oHentliga; sjörätten eller sjöfa1,ts
rä1tit,en är onUgt gällarudie la.g förbehållen 
rike;ts organ. Kornmunilmtionsväsendet är 
eDlligt k1igens 17 § 1 mom. 7 p. bibehåHet 
miider Eita,tens förv:a,~tmiing, resp. uppsi1kt 

-ej blott såv~tt a:n:går st:at~ms kommuni1lm
ti<me.r u1tau1 även 1 fråga om 1tra:ns]tot.rafike11 
och sainlitrofiken miel'lian landskapet ooh fast
lmn:deL Inri:iltitandie\t <Jch öppen:hällandet av 
a:llmän farled eller sådan, som icke ute
slutande oovändes för ·enskil;t he;hov, an
kommer å staitens myndighet>er. l\:lindre 
samfärdsleder, ex. bäit- och fiskeledier, hava 
dock ansebts itiHhöra laiUdskapet. Väghå1l
nfa1geJ1 är h. o. h. en l•a:n<:hlmpets angelägen
he.it. 

Från åländskt håll har det önskemål 
utttalats, aitt den loikaila, sjöt,rafiken och dess 
behov skul1e ttJiUgodo.ses genom åländsk lag.
stift:niiing och förvaMning samt ia:tt begrep
pet :fairled skulle i sådant syf.te avgl'än~as. 
Iåkaså borde förv·ahnfa1gen av äre111c1e11, 

som röra samtrafiken en<last med fel8t
lan<leit, betr1ak1tas såsom en åländsk ange
lägenheit. 

Praxis har i dessa frågor vwritt. vaek
land~, t. o. m. då ärendet rör•t. trafikl<eder 
av rent ilokalt intr~. Regeringen har vid 
prövningen 1av dennai fråga. funnilt, a4:t 
lagstifän1ing·e111 1angående sistruämnda sam
färdsleder bör ihäruföras \l!ill l!a;n<lskapets 
kompetens samit- ~itit e.tit förityd'li,giamde i så
dant syfte bör i lagien införas. Från aeu 
riket förbehållna sjöfa.rtsla.gstiftningsriiitten 
borde till lilmdsk:apets förmån uititryckligen 
un<larutaig1as ,,lagståfitningen römnde den 
lokala sjöt.rafiik:en och härför avsedda kom
munikaföiQIIlSleder ". Fråga.n om förvaltnings
hefogeniheitern.a på elen Joka1l.a samfärdsehis 
område skaH sernare beröras. 

Det 1igger 1 siakens nail11r, ait1t u:ormering 
1nr 1exporiten för :t.iUvarn:i1bagancle av vikt.igia 
lrn:ndelspoliit1i.srkia ,intress:en (ex. smör oeh 
1\ärimgsfe;t:t) hör fälla lmder i·~keits exklu
siva behörighet. D.<~.n j. 11 pun1k:ten i d.ess 
nuv~u:aooiC lydei1se begagnade 1olmtionen 
,,haooeilns ·enhet.liga ordnande" avser gi
vetvis u•t.ril\)eshandeln, men :icke resp. nä
rillgsgrernar såsom sådana, då ju lmmpe
t1ensförddn1ingx:m i deibta <avseende reglems 
på a.nnait sUiJlie iav lagen. Ert:1t föntyidlli
gand:e av detta rnttryck i lag.tex:t~n 1tor<lc 
<U1L're3 påkall:mt. 

Till rikets 1exklusiva behö1~ighe1tsgebi:t har, 
liksom även i gällande il.ag, hämföl'lts ~sti•ft
ningen angående ,,varuutbytie-ts frihet', var
med i deU:a sammanhang förstås don inom 
vissa nä1,i•ngsrätrt:sliga skrankor frilagda in
rikescirkulationen m· handelsvaror och för
nödenheter nwlfan sii.ljm-e och köpare samt 
meUan olika llanclsdelar. 

Den av tull- och hando1spolitiskn motiv 
diktbcl'!ade lagstiftnmgen angående främ
jande av den inhemska sädens avsä,t,tni1ng 
oeh tryggand{l av landc1ts själ1vförsörjni~1g 
har i försi11aget upptagits bland områden, 
hörande ij,j]:l rik;ets 1exk:lus1iva lagst.ifäni.ngs
makt. 

Lagstiftning.en ivngåen<le radioväsendet, 
som ic;ke u>titryckligen berör.es i självstyrel
seliagen, har lika:ledes hänförts till riksi1ag
stH.tningens g:eMt. 

lindring i lwmmunal eller kameral in
delning. (11 § 3 mom. 18 p.). 

Frågan om kommunal ~ndelning måste 
vara 'enh<etligt reglerad över hela stn1tsom
l"i\det. Detfn g-iiJkr ~rtYii J förntsäittningttl'llR 
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för indelning.~ändring-, dess genomförande 
och rä~tsverk·ni:ngaT samt förfarandet. Den 
eckl€SiaSti~ och den judiciel1a: indelnings
äa:ldl'lm~n fäll~ 1likallied€S utianför de för 
självstyrelsien llitst${ade gränsema. Däre
m01t måste ä.ndring .i den administrativ1a in
de1ningen ia111ses höra 1limdskapet .till, såvitt 
angår förvaltningsverksamhelt, som mikom
mer å fa:ndskiapet. Sä Uänge po!lisförvalt
ni!llgen på Ålrund handhaves av statens och 
landskapets myndigheter g.emens:a.mt måste 
givetvis en ändring i resp. d1st6ktsindel
ning genomfö~as •efter samrådain mellan ri
kets och Uiandsfoapets behörig.a organ. 

Den kommunala, administooltiva, ecklesi-
8St.ålm oeh judiciella indelnin~en följer i 
re!J0l agogräinserna ät, men folll. kmma1 före
komma, då resp. indehri1ngsgränser ha bli
v.i;t uppdragma över ägorna ti1~l en odelad 
fastighet. En ilmmeral utbrytning blir då 
erforderlig rt:. ex. vid införlivning ·av d-0l1ar 
•av jordbruk.-renhetier med slt:ad och köpnilllgs
~n tf.lloer ÖV!erfilyt'tning av sådana de
lar frän ien lwdskommun !till en ia~man 
elfiler ock för utjämnande av vissa i vårt 
land talrikt förekommande or~-elbunden
hater i rikets d:nde1ni'llg. Den nagstif,tning, 
som hiar ti1m uppg.if!t rait:t aillpassa den kia
miera:1a indelningen eft:er övriga indelnin
gar, bör ä.ga enhetlig tilmämpning över he[1a 
statsområd€1t. 

Område, som iir reglerat genom interna
tionella fördrag (ll § 3 mom. 19 p.). 

Denna punkit har i lagförslaget upptra
g~ts i oförändrad 1avfattning. Dock hm· 
R~ger1iingen !am.sert:it, ,artt landslmpets a.uito
.oomi iekie finge uMm landstingets sam
tyeke genom fördrag besikäras. Denna. be
~mruiing får anses såsom en clir.ekt kon
sekvens :av stadgand~t i 44 § av förslaget. 

Område, som hittiUs icke civ ktgstiftnin
!Jen förutsatts ( 11 § 3 mom. 20 p.). 

Denllia punkt, som infördes i 1919 års 
proposiltion, h:a1· icke ansetts hava en så 
vidsträcklt ,]imebörd, aitt varje Lagfråga, 
som uppkommer, ieller via:rj:e utvecki1ing el
ler påbyggirnad av godkända rä:btsnormer 
aku1llie vara undant:agen landskrape:ts kom
peteru;. I 9 § uppräilmas vissa huvudgrup
per av rättssystemelt, viifäa. ~nom det nor
maifa. aagstift:1ilingsarbetet undergå ien kon
·tiinuierlliig ut.veckling, varvid den legislraliva 

. uormeringen kan utaträclms till nya rä1tct:s

. förhällarnden, som ej tidigail'e varit regle-

rade. At.t 1aliliticl anse dylika nya räittsför
håUanden såsom ,,område, vilket härintilHs 
icke iav 1lag$tiftni1ngen förutsatts", kan 
icke hava ivarit [agstiftial'ens numing, utan 
åsyftas härmed aJIJldel'es nya lagstif.tnings
gebi1t, som !tidiogare ej ingått såsom fälll'kar 
i rä:tJtsys.'tem€!t, bl. a. frågor, som froamkal-
1aJts genom nyuppkorima fakt1iska förhål
·l:amden (ex, teknilkens vinningar, uppfin
ningar och dyl.). 

Trots denna begränsning, virrlcen i praxis 
goditagi'ts, har stadgandet i sin nuvarande 
vaga avf:aibtning lämnat rum för menings
skiilja.ikitigheit. Ett [agst.iftningsområde, som 
principiellt borde höra :landskapet tiJQ, :kian 
på grund :av deitta 'S1badgandc förklara.'> 
vara undc.rlagt rikets lagstiftningsbeliörig
het. Dessa td1lm~ngssvår.ighelber skuUe vä
sein!tligen minskas, i fäll de i 11 § sjäilv
styvelsellagen ingående ,aThnänna grund
satserna sku~le tjäna. tm ledning vid frå
gans avgörande. Till st:adgandet har i så
dant syfte fogats ett förtydlig·ande tililägg. 

Vissa grundrättigheter, soni ansetts böra. 
oförkränkt garanteras landskapet (11 § 
slutmom.elliWt). 

Gmmdsatserna om .a:Hmä.n färopHkt, all
män oeh .lika konu11m:ua.1 :rösträitt samt ome
dieföara, proporit.ionella och hemliga vall. ,äga 
giilit•iighe;t, ävien på Åland. Garall'tiilagen av
ser :utom annait aitt it.rygga jord1ens hEl'Ya
randie i åländska händer. Ett på Aland 
uttalat önslmingsmå!l ·aitt d essa hörnstenar 
för ie't1t demOlkrntisl~t styrelsesättit ·och demN1 
garantera<l'e jordbesiittningsräitt icke fiing.e 
beiträffandie Åland l~ubbas ell:er ändras utan 
l>andstingeits smrut.yekc har Regeringen oan
seit sig kunna bifo11a och upptagiit st.ad
gande härom såsom silutmoment i 11 §. 

5. Utfärdande av Cbclministrativci förord
ninga1· på Åktncl ( 12 §). 

Motsvaraiilde 11 § i sjä1l vstyrelJselagen har 
i sin sammanträngda form uitfa[;Li;t ried~k
tåionielilt ()ltiLlfredssi't.ä:l1ln.ndoe. De begag.nooc 
o.rdafagen hava lämnat rnm för rtveka.n, 
luuruvi<la .r:ät1tigheten aH i administrativ 
v1ä,g uHärda förordn~ngar för Å~and jäm
väil hänför sig itill äl1encfo11, som fa.lfa inom 
ram€n för fan<lstlro.pets 1J..agsti:fitningsbehöri.g
het, ,eller om paria.grafen åsyftar endast så
dana. av republikie.ns p-r.esidoent .eller stJat:s
råd!e.t. för landskapet utfärdade förord'll;i,n
gar, vilka. itillhöra rikets lag·i'jt11iltningoom~ 
rå<le, 
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Paragrafen har formulem;ts i enlighet 
n1ed den senare 1tolkningen. 

li. Landskapet tillhörande rättsområden 
( 13 §). 

F'ör erhå!l1arule iav klarasitie möjiliga be
hör:ighe:tsgrä.nser mellan riik1eit och land
skapet -0ch för aitt såvi:t1t: möjlLgit eilimin-era 
diet här framta~ädande osäikerhetsmomentet 
har Iandskapeits behörighetsområde i1111der 
13 § .avgränswts ,ii förhällande 1tiU riket 
genom uppräkning a:v de viikitigaste räit'l:s
gebit, sonu hänförts till Iandskapets kom
petens. 

Det övergån,gss.tadgam.de, som ingår i 
fömta momenteit a;v nuvarande 10 §, kan 
icke såsom såda.nit bihehålllas tU1tan ha:r i del
vis förändrad! avfattning övedövts tHl [;a.g
föralagets silutsfaxlganden. 

FörbehåUet i 10 § 2 mom. ,,med det un
danta,Q" som 1 27 § omförmä[es" bör ·UJte
lämna~'. Undantaget avser nämligen den ·i 
27 § förutsaitta lagien angwoodie ilan<lskapeits 
inbyggiares s;kykliighet a:tt tjärnstgöra vid 
lots- och fyri,nr.iiJttnfr1ge.n. EnJ.igrt; förslaget 
(34 §) skulle denna förpliktelse för in
bygga:rna på Afand xlltby!tas mot .tjänst
'"Öringsskyldighet vid civiHörvaltning. HH
hörande verlooätl.liglmtslag sfoUJlfo med tilll
lämpning av stadgandet i1 5 § ila~n om 
självsty1'elselagens bringi:mdle i verkstäililig
helt vara av ex!klrusii:v .rikslagsstiftnings
nat.ur, men skulle enii.gt förslage:t lagen 
l'ltifta.s med: bifall av Å1la:nds :landstmg. 

Uti and.ra n1{)iffiei1te:t av 13 § beha.nd.las 
de båda formerna för uit-Ovntingen ·av [and
skap<ets ilagstiffahl.ngsräitit: l.andskapslagaT, 
innefaittandie sjå•Lvstän<ldga il~stiftnings
aikter 'OCh Iandskapsllagar, mnefottande re
ciipierad a:l[män l~asti:ftning. En 1tme<lje 
g.rupp biil.dia ilandstingsbeslutien i beska·tt
niu1gsfrågor; dessa si~tnämnda skulle icke 
benåmnas la.ndskapsilagar. 

7. Landskapsstyrelsens rätt att utfärda 
lmidskapsf örordninyar (13 § silutrnonientet). 

Enliot n·ä:J1lande lag har landskap.snämn-
o 0 u·· d den idw någon befogenhet iatt u ar a 

stadgan.den, som .ti'11 siit't innehålH åro för
pliktande rättssatser. Förslaget tillerkänner 
landstinget 1·ätt a,tt ät landskapssty.r€ilseJ1 
delegera sin befogenhet aitt genom Ia:nd
skapsförordning uitfärda föreik1~ifter, vilka 
tiiH sin arit il.ro 1av administrativ na'tur. 
D€Ssa .Jandslrnpsförordningar skulle il.mder
stäBas å'la ndsdelega>t.imn~ns gransilming. 

8. Grans/;:ningen av landskapslltgar ge
nom statsmaktens organ (14 §) . 

Ufi. regeringspropositionen rt:~ll 1919 års 
riksdag hade republikens president förbe
hålhts sitadfästelserät1t, förbunden med abso
l•UJt vetoräitt, men i rilklsdagen erhöi~l 12 § 
sin nuvarande Iyd:else, som tiJ1J,e11känner 
presidernten absolut ve:to utan sanMioosrä,tt 
och i aHt övri.git gör 1andskapslagst;iftruiin
gen beroiend:e endast av fandskiapet.s eooiet 
lagsJt.iftningsorgans bes lut. Pl'eside111tens in
flytande å lan<lskapslagstifitningen är be
tingait, dcls av den självkilara uppgiften 
aitlt övervaka, · att landstingets komp1e1tens 
icke öv:erskrides, d lCils av omsorg.en ;altt ri
kert:s ,,ntJ.!lmänna irutresse" :icke åsirl'Osättes. 

1 nwm. av 12 § har ·Överförts till 13 § 
-0ch i 2 mom. ha.i· en sådan ändring vid
t ag1ts, att landstingsbesluten a.v 1Jandska.ps
sityrelsen sikuhle d!irrekite insändas till re
publlikens p1~esideiIJJt. 

Uti 12 § 3 mom. stad.gas, rutit republåikens 
p.residtent i vissa faJH slmil:l vid 1Utövn.ilngen 
av sin vetorätt beträffande 1landstingets 
lagstifitning :infordra högstta: domstolens :ut-
11åJt.ande. Enli,gt numera ved1ertagen rätts
•nppfaUning a.nses högsta. <lomstol't'ns upp
gift i d:essa fall inn~fatlta. endast eru k.on
s111Jlitaitiv prövning, ;men i0ke att domstolen 
på ett för presideruten bindande sätt aiv
gör kompeitensfråga.n. Unde.r dern tirl 
Ålands a:utonom~ va.riit i funkition har 
högsta domstollens utlåtande - frånSteltit ett 
enstalm undantagsfa:lrl - i praxis stä<lse 
vail'it normgivande för presiderntens i~esolu
t ion. 

Enlligit förslage;t skuHe landets högst.a ju
dicieilla myndighelt fo1.ltfarande beredas tiU
fälile aitt utta:la sin åsikt i de jmidiska 
spörsmål, som ·beröra 1landskapeits ilagstift
ningsgebi1t. Då de t ·emeUe1~tid är nödvä.n
digit altt dessa ämnden bliva med SltÖI'Sta 
möjiiga ti:Bbrudss.tående sakkunskap förbe
redda, har regeri,ngen vefat llägga särsk,i,ld 
vikt uppå, atit även ålandsdeil•egationen 
fing,e utlMa sig innan en komrpetensf.råga 
avgöres, vi11kieit vor:e ägna't att Sltärka för
troendet tilil. at't d.et iträffode avgörandet 
motsvarar vad som kan a'nses rä.tltvisit och 
sikäaigt. 

Förbehållet a•tt repuhlirke.ns p.resident 
åO'er räitt artt låta fa.ndska.pslag förfalla, där 
h~n anser [agen vara ,,stridande mot re
publikens a11Jmänna irntressen" iilltogs i 
självstyrdselagen i samband med <lien iind-
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ring 1 sysLemet för lm1dskapslagarnas ut
färdande, som i riksdagen genomfördes 
100 sanfotionsräibtens Uitmönstm.nde. 

Den befogenhet, som genom berördta stad
gainde rtiUer~änts preside:rutoo, ·ä.r t~U sina 
grunder svävande och kan vara beroendte på 
prövning med hänsyn til1l för itililfället rå
dande politiska stämningar. I huvudsak äro 
ju rikets intressen redan beaiktade genom 
den i självstyrelselagen genomförda kompe
tensfördelningen och kompetem;prövningen. 
Vete:riligen har vetorärtten på denna grund 
icke i praxis behö\nt •Utny1t1tjas, utom i ett 
enda fall, då ien Ia.n<lsfoapslag av ren obe
tydlig anledni:ng hindrades träda i rkrn.fit. 
Det synes överen.sstiirmma med aagens rätta 
förstånd, att varsamhet. bör iakt:itagas vid 
v~rä.tJtens .rntövning på nu angivna grllilld 
och att befogenheten iCJke utövas på sådant 
sältit, att a•nt.onomins g.rundprincipier, vilka 
presidenten jämlikt 24 § R. F. jämväl äger 
upprätthälJla, obehörigen iläd·eras. Ifråga 
varande utJtryck med d•ess obestämda och 
tänjbara innebörd sy.nes böra modifäieras 
()ch avgräns!llci samit härmied förknippade 
~hetsrn.oment ur sjädvstyredsel•agen av-
,~. 

.. . I sådarut sy:lite har detta stadgande i 
, fPJ,'Slaget avfattats sålunda, att vetorätten 
[denna form kllillde komma ti.H använd
.Q1ng i de faU, wtt Ia.nd.stinge1t vidtagit la.g

.Stiftningsåt.gärdter, ,som uppenbarligen in
bäkta på rikets å.nre cili1er ybt.re siikerhet. 

·Genom en såda.rn avgrä.nsnting av ifrågava
nnde förbehåll slml1l1e stadgandtets inne
börd och syf~måil kla.rläg,gas och möjlig
heterna tiU en ~Utför iexbensiv tolkning itiB 
!landskapets na.c!kdEll relimineras, .utarn att 
dikväl ri1kets berä,t.t:ig<ade in1trE>sse skulle i 
någo!t avsccn(le åsidosättas. 

9. Landskapslaga1· av blandad nafor. 
.{14 § 3mom.). 

Det förokommcr of·ba nog att [agar och 
förordningar .upptaga ,rätitsnor:mer, v~lka 
med avseendie å sin. ant ä1'0 a:tt hänföra 
dels t1l1 rikets, dels ltiU 1landsikapeits be
hörighetsområdie, samt att hesitä.mmeher, 
hörande tiJH båda kartregorier.na äro så sam
ma.nffätade, atit en uppdelning utan om
arbetning ej kan .genomföras. I praxis hava 
dylli:ka lagar av blandad nabur behandllats 
sMunda, att '11aJ11d&tinget med eUe.r utan 

t ändringia.r ·i de delar, som 11änföras :ti:ll 
,!i·, landskapet$ hofogenhet, aeeepiterrnt v1eder
~. hörande förfaltniu g sih;,om ett cnhet;ligt, 

1·.· I!'" 

it 

systematisk1t upp&fahl..t lag1lrnmplcx. Såilunda 
har inkodifäerin,g i lokal ~·ag av stadgan.den, 
hörande rtill rirksila.gstiftningen, iclrn i och 
för sig ansetts 'utgöra hind~r för tlandskaps
la~e.ns i1kra:lltträdandie, då i landskapsla.gen 
upp<tagiits ens:talm sfadgand:en i ämnen, som 
räitte;lig-e.n hört rjkslagst.i:fltrui:ngen .tilH, men 
!>Om utgöra j,rutegrerande delar av den Jo
kalia ila.gen och ansetts böra däri 1upptagas 
for art:rt:, :komma :i: sitt rärt:ta. sia.mm:anha ng. 
Ett dylikt förfaringssäitt har dessutom an
s~tts betinga.it av praktiska skäl, :enär 1eljest 
.tvh1el l{iunde uppkomma. därom, huruvida 
resp . . rirksla.gsbesltämmelser överhuvud skola, 
lösry0kta rur sitt sammanhang, :kunna för
ver.kligas på kland vid rrokaJ1lage'11S tiillämp
ning i: praxis. F'ör domare .resp. åklagare 
och andra saikäg1a.re skulle cle:t m edföra 1:)11 

hetänlklci:g osälrnrhet -0ch svårighet, därest 
de ikompletfo,rande .ri:kslia.gshestämmclserna 
må&t~e uppsökas på anIUlit håll. 

Ovan angivna 1princiipie1la. o;•tåndpunkt 
beträffande betingiellserna för blandad€ ila
ga.rs ikra.fitträdaudie hava i etit s1o1~t m1ta,l 
fall g1odkänt.s såväil i utlåJtanden, avgi\'nft 
av älandsdeiLegiatiooen och högsta domst-0-
l<m, sorm ock av repubHk<ens p11e.sident u!ti 
hans l'lesolutioner i anledning av 1mder
ställlda 'landska.psilagwr. Fömtsärt::tning för 
ik.raf1titl,ädandret har a1J1tid vari,t, at!t någon 
förändring .av gränsilinj,e.n m·elllan ri1kslag
stiftninge1Ls och den lnka:la l agstif tninge11S 
gi:ltighetsområden icke ~ig-er nHn genom 
ikra.ftträdande·t. 

De från l'ikslagsbiftni:ngen håJrnJtade stad
g.andena böm i sak fullt Öv•ereIIBStämma 
med vederbörand,e rikslag; sker avvike<lse, 
mås'1.1e landsilmpe.t a,nses 'hava ii <l1enna del 
vidrta.git en själlvständig 1lagstiftn1ngsäitgärd 
och därigienom gjort initrång i rikeits Jag
st.i:Etningsr&t1t. Omförmä1lda vililkor bör 
strängt vidhåUrmi, då fråga :är om eitit s tad
gandB med g.1,undlagshe.lgd; ett sådant 
måste, då d:e1tsamma inföues !i: en larndskaps
lag, upp!tag·as oförändrat såväl rti.Jd inn~hMl 
som uttrycikssäitt. 

Den .principi1ellia .ståndpnnfot, som ;1 lag
tmämpningen tagit sig .uttryck, syn:es böra 
[·agfäsfas ge.no.m ntt.ry0k1l i:g föreikrift i sj ä:l v
sityr'C;lselag.en. 

10. Landskapets initiativrätt (15 §). 
Uttryck:et ,,aJlitaga peiti;tionsförsla.g och 

motinn" i gfillandie lag har uitbytts mot 
,,väcka initiativ " . 
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Syftemåkt med l::mdskape.ts nämnda 1111-

tiaHvrätt synes vam. att bereda fa:nds;tinge t 
möjlighet ait;t med stöd av den lokala sak
kännedom, varöver landsikapsmyndri.gheterna 
förfoga, påverka rikets !la.gstiiftning i och 
för åvägabringande av särslagstif!tning ,rö
rande Å'lnnd i något ii:mne, · som enligt 
sjäJvstyreilselagen är förbehålleit ritk,e;t,<> ex
khlS;iva lagstiftwingsm'cl1kt. Landskap-Ots ini
tfa,tiv bör gå ut på åstadikommande av en 
enba:rt för tlandska.peit gällilande lagstif1tning. 
Hä.l'lliled! är ic:ke sag.t, föt.t åmtiatt:ivet nöd
vändigtvis behövie.r Uitmynna ii 1en fristående 
lagstiftningsakt ; de specialföreskrifter rö
rande Åland, varom fråga är, kurnna likaväl 
inarbet.as i deit i ämnet :tiHäv.erutyr.s gäl
lande ail1lmänna 1agkomp1le:imt. 

Landskapets n:n berörda iniitiativrätit 
sk11.1l!le eniligt förs:liageit icke vaxa he,grärurnd 
tiH lagmot:i:oner; även framstä:l1lningar av 
typen hemställnings. resp. finansmotiun:cr 
Mcve tiHåtna. 

11. Särskild föredragande för åländska 
angelägenheter ( 17 § 2 rn.om.) . 

I förslagert; har med be'aiktand:e av såväl 
rikets som ~andskapms intl'eS'se _intagiits be
stänunelse därom, att är{lnden, som ;röra 
Åila:nd, skolla i statsrådet föredra,gas: ;av en 
särskiH tiHförordnad med Mauds sjäiv
styrelselagstiftning förtrogen person. 

12. Pörvaitningsi·erksamheten (19 §). 
Landskapets förvaltningsbefogenhet är 

enlirgt 17 § sjä:lvsty.re1lse1lagen avgrä:nsad en
ligt samma system, som i !J § följts vid 
uppdelning-en av lagsti~tningskompetensen. 
Be!hörigheitsgräns:erna i dessa rtvå pa:ragra
fe.r :täcka i huvudsak var·andra; J:egeln: fa• 
sålunda den, aitt angeläg-enhete:r, som enl:igt 
!) § äro förbehållna ri~rnts 1e~k!lusiva lag
st.ifä.ningsmaJd, jämväil: i fråga om. den 
därav föran!l edda förvailtningsv.erksamhet:en 
ankomma å .;;;tatsrnaktefä'l organ. I s;tor1t 
sett har Regeringen anse.t:t sig kunna följa 
demia beprövade rlinjedelning mellan sfa<ts
ooh landslrnpsförvaltning. I%t strängt vid
hållande av denna grund för komp~tiena
för<lelnin.gen är dock icke någon tvfogande 
nödvändig·het; avvrkelse från rr-ege[n l;iör 
tagas i övervägande, där Jämplighetsskäl 
tala för 'fä förva:litningsförskjutning. 

Den riksmyndigh:eit 1titllkommande ;t.iUsyns
befogenheten på underv-isningsväsend!ets 
oeh hälsovård:ens områden har i förslaget 

inskränikts till den förvaI1tningsverksamhet 
som förbehälJlits riket. 

Inrättande av 'renrt. loka[a farleder sku:ltle 
ankomma å landskapet, Jfaaså lu:Dt1trafiken 
i sjukvårdens och turismoos tjänst. 

Samtmfi:lmn meH1an Åilarnd och fastlandet 
skulfo förvalrt:as av st1art.en i samråd med 
vederbö1'1!11de '1ail1dskapsmyndig;h~. 

13. överenskommelseföror<lningar (20 §). 
Genom s. k. öv:e:renskommeilseförordnin.g 

har enligt 18 § a v gällande [ag möjlighet 
bevetts till sådan öv,erenskommclse meldan 
sta;ten 00h :landskapet, att något visst för
valtningsomrä.de helt eHer deilvis även fram
gent fö.rblev'e runder statens myndigheter, 
i~esp. aitit den atU:mä:nna förva1Hnfa1gen till
hörande uppgiifltie.r hänfördes itill iLandska.ps
förvailtningen. Denna fornt av lagstiftniing 
har i förslaget bibehållits, med regeringen 
och landskapet förbehållen rätt att upp
säga. förordningen. 

14. Landskapets rätt till självbeskattning 
(23 §). 

Landskapet har i förslaget 1t.i[iLerkän1ts 
större frihe.t att faSitsti:illla grunderna för 
sin sjä.lvbeS!lrnititnin,gsrätt. 

Landskaperts rärt:it tiU de s. k. vOO:erlags
medlen för kulturella och andra :landska
pets allmänna väl 'hefriiirnj~nd1e iindamiH 
skulle enlig1t förslaget genom stadgande 
självstyrelselagen lagfästas. 

15. Självstyrelselagstiftningens skatte
finansiella system (28-33 §§). 

På sfötit framgår ~v 25 § i självetyrelse
:lagen är autonomilagstiftningens skatte
finansiella syst.em så a.nllagt, a:t:t kostina
dema för d:en förva1l.tni,ng, sDm förbliver 
hos statens myndigheter, bestridas med sta
tens medel, va,remot övriga utgifter för 
landskapets förvaHning och säiledes även 
ansilagsbehoven för d.e sitn1tHga förvailtnings
luppgiJt~r, som succ:essiv-t öviergåitt till :loka~
förvaltningen, bes,tridas av :landskapet självL 
De från :]and.skapet Tl!tgåe.nde indircik:ta och 
huvuddelen av de direkta ska1t!t1er, som i 
riket uppbäras, tillfalla fortfarande s tats
ka:ss1an, va:remot landskapet för 1t..~ckande 
av sina hehov är i första hand härn.visa:t 
tilltl 11iirings. och nöjesskatiter, vifäa Sitä.llts 
tiH lm1dskapeJs dis.posiition, vissa. avgifte,r· 
ävensom sjäilvbeslrnrt.tning i fo1~m av tiU
lägg.sskatt till dem allmänm1 inkomsthe-



N :-0 100 15 

skaitt.ningeu och tilJ.fälil.ig ex,tra heska1rtning. 
Landska<pet tillkommer nyttjanderätt tiU 
vis.sa 8Uli.tens jordegie:n.domar på Åland, var
jämte landslm.pet har rätt tiU de tid4gare 
omförmälda ve.derlags.medloo. 

För :utj:äm1I1ande av even1tucl1lt ·uppkom
mande olikformighet . ål besmaltitningen vid 
jämförelse med andra de!lar av land'0t sitad
gas i 26 § av självstyr:elselaigen, att bidrag 
ur statsmed1e:1 b()r utgivas 1Htl!l land&kapiet, 
däret!t · dm. framgår, atit beskaitt.ning·en i 
larukkapet för självförwiQ;tningens ordi
narie behov är i förhålilainde t.iU de för
måner landskapet åtnjuter propor.tionsvis 
högre än beskaittn~gen 1i: mede~tail för mot
svar.a.nde ändamål all.il10rstäd€6 i rikiet. FasJt
ställandet av bidragets storlek :i överens
stämmeJ1se med d:e&<;a normer ankommer en
ligt :J.a.gen å e1tt sifa·skiilit orga:n, ål1a.ndsde1ie
gationen, till vi:l~en sta1tsrådet u~ser tv1enne 
och landstinget liika1ledes tv1e:nnc Qedamöter. 
Ordförande i dielega:fomen är la n<lshövdi:n
~m. DeJ.ie:gationens beslut sike1la för attt 
bliva gä1lande stadfästas av republikens 
president. 

Såsom av sta<lglllndiena i 25 och 26 §§ 
f.ram.går, har 1lagstiftaren u.tgM.t frän an
tagandeit., a!tt landskapet j, hltv1ndsak kunde 
reda sig med de för dess behov anvisade 
ska:t.teili..komsterna. och övriga ovaimiimncb 
inikomstkällor sam1t. aH, däl'est dessa intra
der icke hunne t~l,J, brisi'cn .'>lkn.He täckas 
genom självbesik.albtning. Den härigenom 
eventuelilit uppkomna överbelastningen i 
beska1ttningshänseende a.v ilandskapiet i jäm
förelse med a.ndra d·eilar av riiket bocrde 
efte.r förloppeit av tre budgetår i sänd~n· 
utjämna.g genom bidrag ur sta1tsmedel åt 
1lan<lska.p:et. La.~tif,taren utgick sMunda 
från den uppfatit.niingen, ait.t utvägen av 
självbes1ka:ttning enda.<;t i ringa, mån be
hövde anHtas. Sedermera har det emcller
tid visat sig, atrt elen utjämning, som i an
tytt. avseende för.cskrivHs, icke kunnat hål-
1las inom så snäva. ,gränser, som vid la.gens 
stiftan<le anli:a.gi·ts, -Och a;tt 1an.dskap€1ts bud
get efter öveda.gandet a.v resp. förvallt
ningsvessorter utvisar dit betydande årli:gt 
defic.it, som måste täck·as genom start:sbi
d·rag, där:est man vill undvika en .opropor
tionerlig skattesteg.ring för 1andskap:ets in
byggaTe. 

Vid de senaSit v>erkstrulilda trieårsavräknin
garna., omfa1:1tande pierioderna 1938-1940 
och 1941-1943, uppgingo de av Mands-

cl€le-ga:tio1wu till kom peusa.ti-011 godkända 
iitgifter1ui för självförvailtningens ordinarie 
behov: 
för år 1938 tiH mk 
" " 1939 " " 
" ,, 1940 " " 
" " 1941 " " 
" ,, 1942 " " 
" " 1943 " " 

12,241,5G7: -
12,734,488 : -
10,872,lG,1: --
12,750,12G: -
14,303,847: -
18,021,611: - -

För år 1944 kan motsvarande siffra. 
approximativit kalk)~leras tiH mk 
20,357,970: -. 

Såsom avdrag vid utjänm~ngen observe
rades vid bidra:gsregleringen :inkomster: 

för år 1938 tiilll: belopp av mk 944,613: - --
" " 1939 " " ,, " 1,053,135: - --
" " 1940 " ,, " " 1,264,870 : ---
" " 1941 " " " " 1,519,382: ----
" ,, 1942 " " " " 1,863,885: - -
" " 1943 " " " " 2,521,627 : ---

och för 1944, ·approxima,tivt kaJlkyler'a!t, 
mk 3,109,850: -. 

De landskapet såsom statsbidrag tillfol
lande utgifäsöverskotten uppgingo sålunda : 

för år 1938 till mk 11,296,954: -
" " 1939 ,, " 11,881,353 : -
,, " 1940 " " 9,607,284: -
" " 1941 ,, ,, 11,230,744: -
" " 1942 " " 12,439,962: -
'" ,, 1943 " " 15,.499,984: -
" " 1944 ,, " 17,248,120: -

(approximativit) 

Samnmnlagda beloppet av de utgiflts
poster, som icke blevo tHil komperusatwn 
godkälllda. utan stanruade landslmp~t 1tilli 
last, uppgi0k för hela den förra treårsperi
oden :till mk 118,488: - och för den se
nare till mk 218,831 : -. 

Hade ilandskaipet varit nödsakat att un
der tiden meli}an treårs1·eg;1'eringa:ma för
sko.'t:~"Vis genom självbeskaN.nfa1g eller an
litande av sin k1~ediit iainsikaffa nödiga me
del för handhavandet av ISli!ll förvaltning, 
slmlile detta varit ägnat att i hö.g grad för
svåra [1andsk.apsförvl'll1:1nin.gens nydaning 
och de olika förwH.ningsgrenarmas över
trugande av landskapet samt måhända del
vis lamslå landskapets fö1wa[tnings-or~a:ni
sa:tim1!. I syfte a:t1t undvifoa förhandsbe
skattning i il;andskapet tillgodos€s förden-
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skull landskapets behov av medel fö1· sjäh
förw11JJtningie.ns genomförande och vidmakt
hållande genom årligen å.te1~kommande 
förskottsbeita:lningar av statsmede11. För
hruidsbeta11lli<ngen trn landskaipet utgår 1nu -
mera ii form av direkta budgeterade för
sko:t1tsanslag. Dessa förskott gå i avriHming 
å det s1uitliga hidragsbelopp.et, som bestäm
mes efter foeårsperiode1ru; sllut. 

Den slmbtefinansiei1la utjänmingien mel
lan riket och .la.ndslm:p1et ·äger rum under 
tvenne former: den ordinarie bidragsreg
leringen samt den c:rtraordinarie bidrags
regleringcn. Den förra avser utjämning ~v 
larrdskapelts ordinarie, budgeterade utgif
ter, den smuare alllvisande 1av st1a.tsbidriag 
för landskapets :ex:traordimirie utgifter på 
därom av ihmdstinget gjord särskild fram
.s:täi~lllling. 

För at1t fylla de luckor och brister lag
sitif.tningen för,etel' har åLand<idelega:tionen 
i stor nts1träckning varit !tvungen at1t utar
beitia en speci1eQl procedur för fu]llföljande 
a1v sina lagbestämda arbetsuppgifter. De 
metoder, som så!ln:nda wtbillda:ts under årens 
lopp, hav.a vunnit ·högsta doms!tolens god
kännande. 

Det av Mandsdelegationen tiltlämpade 
systeme1t för tr.eårsiavräkningen är i kort-
11et sagt följ;ande: 

Emedan den fakltiska skia.t:teb:elastninge11 
i Jnntlskape:t befunnits icke vara användbar 
såsom grund för beräikningen av det land
skapet ur stat:ens medel 1W:lkommande bi
draget, har å'la11dsdeleg1a:tionen, utgåe'llde 
från iat:t skatltebördan i huvudsak likfor
migt drabbade frwånarna på Ålland och i 
övriga delar 1a:v riket samt att den ev. 
sj.äJlvbeskattningen så!lunda borde utgöra 
.expone1111ten för skiatitetrycke'ts stegring, 1av 
pn1ktis1fua skäl amsetit sig böI'la uträkna 
statsbid1'8-get efter skilllnaden mellan ;land
skapet 't1llf.a:Urua inkomster och dess utgif
ter, eller med ,andra ord ef1ber den brist , 
s:om landskapet sku~le varit nödsakat att 
tilil :täcfuande av sinia ordinarie budgetbehov 
fy1lia. Denna brist :har a,n:s.e:tts motsvar:a 
den ökning aiv slmttehörda;ru på AOand, vil
k1en enligt 26 § i självstyrelse1agen skall 
u tjfömnas ge,nom sta:tsbidrag, 

La:nd&kape1t har på grund 1av s:1tt sjä1lv
s·tyrelseprivilegium full frihet a't1t bestämma 
över sin budget 00h votera för Uandskapets 
behov erforderliga ans1ag. Men då sjäilv
.styrelsellagens system för utjämning för-

utsäititer, at.t en be>t.ydande del av landska
pets budgeterade utgift.er skolla genom bi
dragsreglering.en gottgöras laindsikapet. av 
st:altsmedeil, kräves självfalfot ur synpunk: 
ten av rikets irutresse e:n noggrann efter
prövning :av det sät:t, på, vilket 1'a:ndsk~pet 
utnyttijat sin budgeträtt. Åhrndsdelegatio
rneins efterhandskontroll veiikstälHes sålunda. 
aitt del'egationen i nn antyitt syfte under~ 
kastar resp. poster, såvitt de ~msetts böra 
komma unde1· on1prövniing· vid budget.ut
jämningea1, en prövning såväl :t ill b~oppeit 
som i avseende å utgifternas art och be
skaffonhet. Härvid har kontrollerats, att 
utgi:lltern:a. av 1landskapsmyndigheterna äro 
lmlkylerade med iatkt1tagiande av nödig 
sparsamhet och att de icke överstiga vad 
som för motsv·aran'de änd:amM i genom
snitt m1slås uti öniga delar :ff i·:1b'L 

Reg1eri'llgen 11ar även för sin del vid 
granskining av ålandsdelegati.onmis förfia
ringssä:ttt funni1t, ~ät delega1ti'Onens metoder 
och :ledande normer för finians11e~l-eringen 
böra anses baserade på riiktiga grunder. 
De svå1~a· itolknings- och ti1Jlliin11mingsfrågor. 
som förekommit ctill föl;jd av 'uen °gällaiid~ 
J:agstiftningens otillfredsfa!llaude utform
ning, liava i .praxis erhMlit en m rä.tt
mätighetssynpnnkt riktig Jii.sning, 

V1id överväga1nde 1av spörnrni\ll't om ut
jämningsproccd men har regering-en i alll 
huvudsak ansett. sig kumw följa d<J. rikt
linjer, som praxis i detta avseende utbildat. 
Det måste anses saikenlig.t att de nuvarande, 
delvis rätt svävande och okl ;ira , dels svår
tillämpliga stadganrlena i <1rnna del m
självstyre~sela.g,en utbytas mot rättssatser, 
byggda, på den praktiska til:lämpningens 
vedentagna grunder. Nn ifrågavarande av
snitt av föreliggande lagförslag- {JJnfattaT 
inalles sex paragraf.er 28- 3:3 §§, vilka så
lunda komme att crsiitta den nuvarande 
26 §. 

I fråga om å:liaJ1dsdelegationens samman
sättning har regeringen ansett, att ordföran
deskapc:t i ålla.ndsdelegationen icke ovi.\lkor
.Iigen borde sa.mmaniföms med landshövdin
geposttien på A1Jand, u1ta:n1 <aitt 1till ordförande 
i delega!tione,i.1. kunde förordn;as i1ven annan 
person. Denn:a borde dock, på snmm:a sätt 
som A'l<ainds fondshövding, · utses av repub
liken preside111t efter överenskommelse mecl 
1aTIJds:t.~n1ge1:.s :ta:lman. Ordförande och s1amt
liga. ledamöter ävensom ersättare för envar 
av d em skn'lle utses på {)bes1tiimd t id och 
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förordnandet kunde återkaHas, när skäl 
dä1til..l föreligger. 

Såsom exper:tlkollegiium skulle det åHgga 
delegatiomm 1atJt, viid sickm av sin egelllt
liga uppgifit såsom organ för bidragsregle
ringen, på ;anmodan it.illhlaJlldragå sitiatsrådet 
och dess min:isite11]er med wtlåtiarudien i l1an<l
skape1t och des1s sjä1lvsrbyrels1e röriamde alll
gelägenheter, så ocik att enligt statsrådets 
uppdrag uppgöra förshi,g tii11 överen.skom
melseförordni~J:1Jr, då sådianit av behoviet 
pMmllias (28 § 2, 3 och 4 mom. samt 33 §) 
samt artJt gmnska förs1iag lthll ~oodskiapsför
ordntinga.T ( 13 §) . 
.. Den ordinairire biidragsreglering€1ll skulle 
enligt fa,gförsla,get (29 §) verkstäHas per 
fi:niansår OCih foke såsom 1tidigaire för tre
årsperioder. Åstadkommiande av åril:iiga av
rällmi,ngar har viar~t ett länge närt önSlk
n:ingsmål hos .!Jandskapsmy00igh:e1tema. 
Härigenom kunde amsLagsbehoven bättre 
· överbliekas och ett stabilare u.nrlieiiliaig för 
budgetberedniingen erhällas. GelliOm de 
länga. intervallerna vid bidrags11tjämnin
gen uppkomma vid loodstkiaptfu;i ånliiga bud
~lering viflila osäkerhetsmomelllt, v;ilkia 
'med ltillhjälp a.v ärliga a.vrälmingiar kunde 
undamöjas. För ettärsavräkningar tala 
även !kristidens osäkra och flruk!tueriande 
priiBförhå'hlandie.n.. Några nämnvärda svå
righeter för de fall., irubt jämförelsepunkter 
för flere år borde läggias tilil grund för 
lrompensaitiOIIlSpl'Övningen, Jtor<le icke vara 
att emotse, då matrenilaJeit från föregående 
-avri.knilngair giveltviis a11tid stode itiH för
.fogande. Är äiter frågiai om e1tt förat.ag 
.,ner ianslagsbehov av den stor1ek, att kOS!t
~erna borde fördelias på :lilera år, ikräves 
ovillllror1igen M:it ebt dffilaljeriat program för 
arbetets pil;anläggnrlng i hela dess vidd jämte 
tttförlig motriiveriinig framJägges i resp. bud
_getbeOOiingar. 

·ur syinpunklten iav rilke1ts irutresse synes 
-nu berörda reformkrav även medföra för

.. delar, bl. a. därutinnan, att räntekootna" 
dema å förslmt1tsbeloppen, resp. å upplå

.nade mediel skuhle genom de itätiare iLiik-
1viderna avsevärt nedbringas. 

Gränsen mellan ordiinarie och extraordi
narie utgifter har i försillageits texit upp
. dragits med st.örre skärpa än i gälJamde 
lag, docJk d ~mslurtn1im1g tiM vedentagen p:riax1is 
(30 §). ProportioruaJ,~ts- och rieciproci-
1tetsgrun<looitsema hava upptagits med iakt
tagande rav de riikitilinjer ~agtiHämprningen 

3217/46 

1härutirunan1 följ't, iLiJ.mså IJJorm!ffi'ria för urt
j ämnmg av utgifJterna för å1a.n<lsdelegaitJio
mm, räinteutgifter, subventioner och under
stöd. Bestämmandet av posterna i irnkomsit
k1aJ.ky1en s:kuJ1e jämväil äga rum enligit nu 
'1:1illliämpade regler (29 §). 

Vid prövningen av frågor om beviiJjande 
1av ,~t:ria:ordi.nade s1t~tsbidrag siko1a enra
hrunda behörigheits-, proportt:fona.lirt:eits- och 
reeiiprocäetssynpuruk.ter an!läggias som vid 
den ordiniarie reglerimgien. 

I fråga om undierstäilil.ruingsförfarandeit 
hava särskilda ändringar och fälägg vid
,tagits i ilagtexiternfc!.. Den ordimarie bidra<gs
regleringen :man komma it.i11 stånd endast 
under förutsätt:niling raltlt republikens priesi
deIJJt Sttrudfäsiter åliandsd~legaitionerus beslut. 
Kan, giltigt beslut \i.{}ke åstadkommas av 
orsak art:lt p,residelllten foke önskar oföräm.d
riaJt sitadfäsl1:ia delegastrnone:ns utjämning8lik
vid, måste frågia;n hänskjutas it;iilil förnyad 
behandling a v delegartionen. Även i dletta 
skede har delegationen fri prövruingsrätit i 
en.lighet med de ~ sjä:lvsityrrose1agen ini
gående fö:re<llkri:fitierna, ehuru det gi1vetvis 
ooikommer å delegaltOOruen aitt såviltt möjligt 
sölm UJtfi.nma en bas för ästadilrommamde 
av en definwiv lösruinig ,i sammanjäm.kil1ings
väg (31 §). 

Även beslutt om bevriiljoode av extnoordi
niarie bidrag Siko1a av republikens prestide:rut 
sta.dfäst1as oförändrade el!Ler ogillas. Vägrad 
stadfästelse kan ininebäria a1tit saken lämnas 
beroende på ny frianIBitählni.ng iav i!ia.ndstinr 
get, resp. ny beh:rundl:imig av delegiaJtiorum. 
I sistberörid~ ltve:nnie falJ torde det rainS'leS 
skä1iig1t att motiven för återremissen amigi~ 
vas i reso1wtiornen. 

Förfarandet lii sitadfäsitelooimstansen ·hia,r 
i lagförsla~et r~glerats en1~g:t nu iam.givnia 
grunder, v1J.kia I huvudsaik ia:ruduta sig till 
rådiainde p113.1Xis (31 §). Dä,rj1ämte ha.r i 
en sä:rskilld pairJ:1Jgmf ( 32 §) dre legal1a oor
merna för föl'Slmltltsreglerinigen a.ngivits. 

Underst:ällni!Thg lti11 republiikens president 
bör äga rum jämväl då deleooationen av-
1 

. 0 

s a;gJJt 11iandsit.ingets fria.ms1t.ä1lni1ng om ex.tra-
ordin:airie bid:Iia;g. 

16 ... Tjänstgöringsskyldighet i stället för 
fuUg01:ande av krigstjänst (34 §) . 
.. Erul:ug1t de~ gä1lamidie självstyrelscliagen 
aro ÅJloo,ds 'llllbyggare befriade från skyl
digheten att fuilgöra värnpi1iik1t, men äro å 
stäi1le,t förpliikitade aibt göria motsvarande 
tjänst vid lots- och fyrinrättningen. När-

3 
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mare föreskrif.ter angående denna tjänst
görings.skyldighet skuHe .utfärdas gen-0m en 
speciallag, men en sådan har av ikända or
saker 1ti1llsvidare icke kommit till stånd. 

Enär ordnm1deit av 1tjäns1tgörirngen V'id 
lots- och fyrinrättningen enligt vad erfaren
hed;1e11 vidharude.ngivi1t möiber stora svårighe
ter, har Rege11ingen lt.a.git en omfäggning 
av d'eltlta systiem i ÖV'el'väg,ande. Att befria 
äläimi~a1:ma från aUia skyldigheiter i nu 
omförmäldru wvseenide Skulle icke Slallllil1Mligå 
med lamdskapiert:s st.atsräittsliiga förhålllanide 
tiiJ..1 rikeJt och ka;n fördenskull ej ens komma 
i fråga. Regerim.gen har amsetit sig kuruwa 
förorda en sådan fösning av denna grann
laga fråga, att ålänningarna i stället för 
fullgörande av krigstjänst, skulile för.p[iktas 
till itjärntg.öring vid civilförvalitnrirngen. 

Denna tjäootgöringsskyildigheit; skullie reg
lJemis genom en sänskikl riikslag, utfärdad 
med bifall av landstinget. 

17. Språklagstiftning. (36, 37, 38, 39 §§). 
Ernär Åla.nd f. n. är ~tit ens.pråkig;t svensM 

språkområde och bevamandeit av '1irundska
peltl"l språldiga och lmDtumedla egenar:t utgör 
ett av auitonomiiki:gstiftningens huvudsyfte
mål, har utitryeiket ,,'~ område med finsk be
folkrningsmajori<tet" anseitlts böm ersättas 
med liolmtionen ,,i enispråkig1t finSiklt om
råde". Tvåspråkiga områden på Åland 
måste 1anses v:a,ra en anomaili med hänsyn 
till autonomiJJagstt.ifäningens föreskrifter an
gående skolspråkm. 

Eniligit förslag~t vore älandsdelegiaitioiTuens 
ämbetsspråk svenslmi, vhlkett motsvarar nu 
tLlJlämpad p.raoois. 

38 § lra!I' anse/tlts erfordra en fömydli
gande omformulel'ing såvitt angår skrift
vä:idingsspråikeit melliam: l~ds~ap:etts och sta
tena myn<ligiheter på Åliand och republi
kens regeri.ng, C'e111tra:l;a myndigheter samt 
överdamsto1a,r och myn<lighettter, vi'Hms för
v;a1tniin.gsdiistrikt omfaitltar förutom land
skapet Åland jämväl a,nnan del av riiket. 

De utlåJt.anden, som högsitia domsitolen 
avgiver tåill republikens presiden1t, voro ti
digare avfattade .på sv•enska, men hava un
der senare år viai:r1i1t finskspråkiga. D~tta 
har mOltivel'lalts därmed, ialtt dessa utlåtan
deJlJ äl'lo ställda rtill 11epublike111S presiderut 
och aitt domsrt:io1ens ime ämbetsspråk är 
finskia. EmeHentlid hav;a sagda TuHåitanden 
stor betydelse för iian<lsk!aip.ets i.nbyggare 
och myndiigherl:.er, och det vore även i rikets 
inltresse, a11:tt de slmUe itiagia; kännedom om 

utdåtainden:as innehåH för undvikande i 
möjligastie mån av kompetenskonflikter. 
Därjämte hör berukitas, a1t,t :republ'iikens pre
sidents resolutioner i dessa ärenden givas 
på svensikia, vadan d~t synes naturligt, wt1t 
högsta domstolens utlåtanden avfattas på 
samma språk. På grund härav .filw rege
rirngen ainseit,t, a1tlt d€8Sa U!tlåtanden sikola 
avfattas på svernsllm likasom ock högsta 
donmtohms avgÖI'!aJlidelll av vissa ttvistefrå
gor enligt 43 §. 

I detta avsnittt har inskju:tii1:s en 37 §, 
~ill!IlJefattande besitämmeJsema i garan1ti1la
ge.ns 2 §, komP'l1eitterade med en föreskrift 
därom, wtit priVlaJl:skolia på Åland må inrät
tas en<liast med .Jian<lskapsst.yrelsens begi
voode. 

18. Besvär och åtal för brott i tjänsten 
( 40, 41 och 42 § §) . 

I la:gförslagets 40 § regleras jämväl be
sväirsrät.ten i de fall, då ·landskapsstyrelsen 
övertagit statsrådets eller centraJl förvalt
nilllgsmyndi.giliets funktioner. Landshövdin
gens i 2 mom. stadgade befogenhet att i 
vissa fall förbjuda verkställigheten av 
landskapsmyndighets beslut finge enligt 
förslaiget utövas endast efter justitiekans
lerns hörarnfo. 

I 41 § av förslaget ·har inryckts sta{1-
gande rörande forum för tjänsteåtal mot 
föredragande vid landskaps.styrelsen och 
övriga .tjänstemän vid ilandskapsförvaltnin
gen. 

Väckande av åtal mot lantrådet och leda
mot av 1andskapsstyr«3olsen torde böra över
lämnas åt justitiekanslern på anmälan av 
landshövdingen. 

19. Förfarandet vid högsta domstolen, 
då kornpetenskonflikter handläggas ( 43 §). 

Genom självstyrelselagens 35 § har hög
sta domstolen enligt den tolkning, som häv
dats av <l~ktrinen, t~lldelats en rätt vid-

1
j 

sträckt befogenhet att avgöra kompetens
konflikter, uppkomna genom landskaps- 1 
autonomin såväl på ,lagstiftningens som för
valtningens gebit. Dessa avgöranden äro 
icke domar, utan utlåtanden med förplik
tande verkan. 

Det toroe med fog kunna ifrågasättas, 
hu:t1Uvida detta, tiH sin innebörd högst 
märkliga stadgan.de, som inför en Iagtolk
ningsinstans med auktoritativ avgörande
rätt, står i god överensstämmelse med själv-
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slyreife/11;grws Jfl {, vifrken. normerar för
fara1J1det viid bl. a. föriklaring av Iagen .. 
Den kontrollrätt, som tillerkänts den hög
sta judicieHa myndi~eten, kan medföra 
svårartade rä:tts- och intressekonflikter, om 
denna utsträckes till lagstiftningens om
råde. Staidgandets egentliga syftemål torde 
vara att utgöra regulator mellan resp. för
valtande organ, och i praxis har detsamma 
tillämpats vid uppkommen meningsskiljak
tighet mellan statens ocll landskapets myn
digheter i fråga om förvaltning.skompeten
sen. Med denna begränsning torde den i 
35 § anordnade utvägen böra bibeMHas så
som behövUg för slitande av behörighets
tvister, såvitt angår rät.t att vidtaga viss 
förva:ltningsåt·gärd. I den .mån klarare lin
jer komma att uppdragas beträffande kom
petensfördelningen, skulle stadgandets till
lämplighet givetvis minskas. 

Högsta domstolen har vid handläggning 
av är~mden med st.öd av 35 § icke aikt·at 
nödigt !höra den myndigJ1et, mot viliken 
gjord anmälan om meningsskiljaiktig.het 
riktar sig. Med häm;yn till den rättsver
kan, som tiHkommer :högsta domstolens av
göranden, synies 1eitt korntmdikitoriskt för
farande oviHl{()rligen böra :påbjudas. 

· BlaThd de organ, vilkas befogenheter en
ligt 35 § kunde bliva. föremål för högsta 
domstolens kmnpetcnskontroll, uppräknas 
även landstinget. Härmed avses uppen
barligen icke kompetenskonflikter mellan 
landstinget och landskapsnämnden; dylika 
konflikter kunna icke slit.as på d@na väg. 
Uppkommer meningsskiljaktighet rörande 
gränserna för fondstingets lagstift.ningsbe
fogenhet, prövas dessa frågor i den ordnin.g 
14 § st.adgar. Landstinget såsom organ för 
landskapets Jagstift.ning och beskattning 
bör !hållas utanför paragrafens gi.ltighets
)ffiråde. 

Lagen lämnar icke klart besked därom, i 
vilken ordning :högsta dornst-0lens avgörande 
;kall på:kaUas och vilka myndigheter kunna 
inses behöriga att liska sådant av,görande. 
?raxis har i detta aYscendc varit vacklande, 
ich det Jrnr t. o. m. gjorts .gällande, at,t det 
Jt.es1utande skulle ankomma å regeringen 
itt överl:ämna dylika kompetensfrågor till 
1ögsta domstolens avgörande. l~nligt för
;laget skulle ;denna fråga lösas sålunda, att 
)egrcppct. ,,meningsskiljaktighet" skulle 
ivse endast resp. riksmyndigfilets och land-
1kapsstyrelscns förvaltningsbefogenhcter en-

ligt sjä1vstyrelse1agen samt att endast ve
derbörande riksmyndighet och land.s:kaips
styrelsen skulle hava rätt att självmant på
YI'ka högsta ·domstolens avgörande såväl i 
det fall att åtgärd allaredan 'Vidtagits som 
även därförinnan. I 43 § har därutöver 
intrugiJts bestämmelse därom, att ifall veder
böramides tolkning ogillas, tjänsteåtal icke 
:på den grund må v:äckas. 

20. Särskild valkrets för Åland ( 45 §). 
Vid de v:al, som 11ämn1as .i: 45 §, 1tordtefamd

skapet få bilda en särskild valkrets. Genom 
denna bestämmelse Slkulle Åland på grund 
av dess särställning inom rikskomplexet be
redas förmånen att under alla förhållanden 
företrädas i riksda·gen av en representant. 

21. Internationella garantier (46 §). 
Genom 6 § garantiilagen ihar åt Folk

förbundets råd överlämnats att övervaka 
tiHämpnin.gen av staidgia.ndena i garanti-
1lagen. Sedan F01lkförbundet efter världs
krigets slut upphört wtt fil1Jllas till och er
sats med Förenta N a'ti<merna med därun
:der lydande organ, har den i, garantilagen 
stipuleraide internationella tkontrollen i sin 
tidigare form bortfaHit. Regeringen iha.r 
emellertid ansett, aitt i förslaget, borde in
t:agas förpHkte]se för Finlain<ls regering, 
så snart förhållandena på det mellanfolk
liga området <lBt medgiva., söka utverika ett 
återupplivande av förberörda internatio
nieHa garanti, såvitt angår tillämpningen 
av vissa autonomilagstiftningens grundliig
gande stadganden. Bestämmelse härom 
har upptagirts under 46 §. 

övergångsstadganden. 

Ett särskilt övergångsstadgande är av be
hovet påka:llat angående förfarandet vid 
den bidrngsutj-ämnin,g, som s.foruH verkställas 
första gången efter lagens ikraftträdande. 

Det i 10 § 1 mom. av den g.äUande l.aigen 
upptaigna interiimsstadgan,det rörande gil
tigheten av rikets lagar ocih författningar, 
tillkomna. före den 7 maj 1920, då ålands
fa,gen trädde i kraft, har i avvikande re
daiktion upptagits sås-0m e'tt slutstadgand€ 
i lagförslagets text. 

Därutöver har ett övergångsstrudgande 
ansetts erforderligt för att reglera de :fa1l, 
då en förskjutning av lagstiftningskompe
terusen genom den föreslagna ändringsla.gen 
äger rum t.iU rikets eller landskapets för-
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mån, men resp. rätitsområden. under tiden 
mellan sjävvstyrelsens införande och änd
ringsla.gens ikraftträdande blivit reglerade 
enligt den äldre iagens kompetensfördel
ning. 

Lag om ändring av lagen oni idövande 
av lösningsrätt vid försäljning av fastighet 
i landskapet Aland. 

Införandet av i~ät1sbegreppet hembygds
rätt i självstyrelselagens system har påkal
ilat en r eda;ktionell bearbetning. av 1 och 
2 § § i ovan rubricerade 1ag. 

Erfarenheten har vås:a1t, ~rt:lt, såsom 1ös
Illilligsförfarandet för närvarande är ord
nat, :många år kunna för.gå, innan den, 
vilken förklarats .tillkomma fösningsrätt till 
fastigihet, äger tillträda densamma, även
som rutt under mellantiden fastigheten ka.n 
inlösaren till förfål1lg graveras med bety
dande inteckningar. För att såvitt möj<ligt 
avlägsna dessa missförhåHanden har uti 
4 § vidtagits sådan ändring, att så
sruar.t slutligt he3täimts, vem lösningsrät;t 
til1ko.mmer, äger denna tillträda fastighe
ten, ·ävensom att inteckning i försåld fastig
het icke får meddelas den nya ägaren, 
förrän frägan om fösningsrätiten och Jöse
skillingens belopp slutligt avgjorts. 

Ändringeni i 6 § föranledes av den nya 
bestämmelsen i 5 § sj<älvsty;relselagen, att 
uniderdornstols utslag beträffande löseskil
lingens belopp är slutlrgt. 

Förordning oni ändring av f örordnin
gen angående bringande i verkställighet 
av lagen oin självstyrelse för larulskapet 
Åland. 

Såsom en oegentlighet itorde böra :a;ns:es 
den omständigheten, att r e.publiikens pre
s.ide11111:s resolution vid Joo.dskapslagaxnas 
promulgatjon icke in e:JQtenso publiceras i 
Ålands författningssamling. Detta vore 
särskilt av nöden i dert fall, a:tt visst förbe
hähl från statsmaktiens sidai uppstäillts i 
fråga om lagia.r av bll:andad natur. Det 
synes fördenskuH vara skäl, att till 9 § av 
förordrning.en den 13 jan111ari 1922, angå
ende bringande i ve:vkstäfäghet av lagen 
om sjä:lvstyrelse för landskapet Åliand, fogia 
ett tillägg 'av inmehålil', att republlikeins pre
sidrem.rts: .tililkännagivande angående lrand
skapsllagarnas ikraftträdande raHtid bör i 
Årands förfa:ttn1ingssam~ing kungöras. Där
jämte 1torde paragrufen förtydligas i så 
måtJto, rutt även utfärdade landskiapsför
ordningarr- (förslagert:s 13 §) och överens
kommelseförordningar skolia i sagda för
:fu:ttningssamling in tagas. 

Ett förslag tillil ändrirng aiv åberopade 
parr-agra:f biläggas Riksdagen 1tåll kännedom. 

Med stöd av vad ova:n anfövts föreläg
ges Riksdagen ml anrtagande följande 
~agförsllag: 

Självstyrelselag för Åland. 
I enJlighet med Riksdagens beslurt, tillko:mnret i doo ordning u7 § riiksdagsord:DJiin

g.en föreskrivier, samt med Ålam<ls fandstiillgs bifähl sitadglaS: 

1 ka:p. 

Allmänna sta,dganden. 

1 §. 
Landskap.ett Ålland tHlkommer självl'!ty

r.else såsom i denna a'ag stadgas. 
LandsI~apet Åi}and · om:furtt1ar de:t forna 

Åil1run1ds län, sådail!t detta bestod intill den 
7 maj 1920, då lag om sjäJlvstyrelse för 
Å!lJam.d trädde i kra.frt. 

2 §. 
Laindsilcrapet Åland företirädres i ärenden, 

som höra rt:il1l dess sjä1lvstyrelse, av lands
tinget. 

Landskia:psförva:ltnirngwi: omhänderhaves 
av !lan.dskll!psstyrellsen, som 1ti1lsätites aiv 

landstinget. Dess ordföra.nde är ~lailltrådeit, 
som väljes av tlandsitinget. 

3 §, .i 

TiJH åin:byggare i 'landskapet Åland hän
föras de, som blivit eUer lagligen 
bort bliva mantaisskrivna; i någon av 
landskapets kommuner och vifäa un
der minst · fem år oaivbmtet där haft 
sit1t egerntliga bo och hemvist. Den, 
som uppfylller dessa villkor, åtm.jutJer 
åJländsk hembygdsräJtt. FinlSlk medborgare, 
som sedan denna Jag rträtlt i kraft inflyttar 
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tiU !landskapet, kan på därom gjord ansö
krun av 1a.ndskapsstyreloon beviljas hem
bygdsrätt ,efter oavbrU!ten vistelse på 
Åland under fem års :tid eller, då särskilda 
skäJ. därtill äro, undler kortare rtid. 

Lag samma vane i frågia om den, som vjd 
1agens ikrafärträdam.de vtl.sserliigeni är m:an
tatlsskrivien på Åmd, men ärunu icke varit 
där bosart;t i fem år. 

HembygdsrätJt på grund av föd.set ti11-
kommeT inom äktenskapet föt:t bar:n, vars 
fader åtmijuter hembygdsräJtit, inom äkten
slmpet fött barn, då modern men icke fa
dern åtnjuter hembygdsrä't't, samt utom 
äik!tens:kap föt.t barn, vars moder åtnjuter 
hembygdsrätt. 

Ingår kviinna äk1tenslmp med man, som 
ägier he:mbygdsrät1t .på Åland, förvärvar 
hon hembygdsrät1t på grund av äkltenska
pet. Hava makarna bamn, som fötJts före 
äkitensilmpeit, tillllwmmer jämväJ. sådanit bann 
hembygdsräitit. 

Vad ri 3 och 4 mom. är sagt om ba;rn, 
gälle endast i landskapErt. bosatt ogift barn 
uillder 1tjuguetJt år. 

Finsk medborgaTe, som ranta.ges :ti~l med
borgare i främmande :l:am,d elliler bortflyttar 
frän landskapet, för!lorar sin äländska 
henibygdsrä1Jt. 

Närmare besit:ämmelseT amgåeinde hevi[
jande och förlust av hembygdsrätt utfär
das genom fandskapsfag. 

4 §. 
Kommunal rösträtt och rösträtt vid val 

till lan<lsting€!t samt räJt:t att utan såd~ 
inSkränkning, som i 5 § sägs, förvärva och 
bS!litta. fastighet, belägen irn.om landSikapet 
ÅD.'8.nd, tili1kommer endast den, som äger 
hembygdsrätt på Ålland. Lag samma vare 
baträffande rä.ltJt 'att inom landskapet ut
öva öppen näring. 

5 §. 
Har fastighet, belägen inom !landskapet 

Åland, genom köp, gåva eiller bytesavita.11 
öve11låtits 'till någon, som ej åtnjuter hem
bygdsrät.t, eller till bolag, andelslag, före
ning, annan sa:mmamslutning eller stiftelse, 
söm ej har i stadgarna 'angiven hemort 
~om landskapet eller, även om hemorten är 
inom J1andskapet, icke u:nder minst fem år 
utiivat vel'ksamhet på Åland, äga ilandska
pet, den kommun, inom vilken fastigheten 
ål' belägen, samt enskild person, som inn.e-

har hembygdsrätt på Åiand, rätt ,att inlösa 
fastigheten till ett pris, vilket i händelse 
övervenskommelse ickie ernås bestämmes 
slutligt av underrä'ttien i enll'ighe:t med det 
vid tiden för fånget rådande prisläget. 

Närmare stadganden angående il.ösnings
räJttens utövande och om fö:veträdesräJtt ti1l'l 
inlösen meddelas i särskild iliag. 

6 §. 
Re,,,a-eringe:n fö11eträdes i ilandsilrnpielt .Åland 

av ilandshöV'dingeru, som t11t;n,äimnes av ue
piub1imens presidenit efä1er öv,erenskomme.ls·e 
med 1Landstillig'ets ta!lmani. I händelse sam -
förstånd icke ernås, utser p:riesidenite:n ;tiH 
landshövding ·en av de fem personer, vi11ka 
förordaits av landSltinget och erbjuda er
forderuiga. förutsälttlllmgar för Mlt la:ndska
pe:t skaill v@l förvailtas samlt st.altens s:älmr
heit t:iJlilvarat1a.gas. 

Firmer p11esideruten de av ~andsti1nget 
fö11es.lagna p:ersone.rna iClkie mOitsvara de 
k:mv här ovan uppstäililcts, sikaill ~andstinget 
anmodas inkomma; med ny:tt förslag rtill 
dess ll!ämplig ikia1ndiidat 1erhålliits. 

Länsstyveilse:n omhänderha:r jämte sitatens 
cientra1la my:nddigheiter, såsom därom särskilit 
stadgas, de rtirlJ. dkets ailfilnänna förva1lrtm.ing 
hörande ålligganden inom [andskapelt Åland. 

2 kap. 

Lagstiftningen. 

7 §. 
Lan<lsti<nge.ts medlien1mar skola väljas ge

nom omed1elham, pmportJiioneil[a och hem
il.iga val, och silrnil.Jl rösträitlten viid d€8Sa vaJ. 
varru ,aJlLmän <lCh iLirka. för män ooh kvinnor, 
vilka före vailå:riet fy[lt tjugue:tt år. När
mar:e bestämmelser angå:ende valen UJt.fär
das genom 1landskaps~ag. 

8 §. 
Landstinget sammankommer årligen till 

1agtima möte och samma.nkalfas på upp
drag av republikens president av lands
hövdingen ,t:iJll urtima möte. 

Landshövdingen öppnar och avslutar 
landstinget samt öv,erlämnar :tiH rtinget 
presidentens framstä:llni,ngar och medde
landen. 

Republikens pr:esident äger upplösa 
landstinget <lch förordna om ve.rkstäil.ilande 
av nya val. 
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9 §. 
Vid förfall för ila:ndshövd:in.gen elfor un

der tider, då landshövdillgeärrnbeteit är obe
sa.tt, förordnar 1repiub1itkens president annan 
person wtt fu~i1göra å Jandshövdingen ienil.1igt 
8 § ;ankommande åJ]gg.anden. 

10 §. 
övriga bestämmclser om Qandstingets or

gam:isa.tion och ål.i,gga.nd:en uitfärdas genom 
~andska:pslag. 

11 §. 
La.gstiftnings.räitten på Åland handhav:es 

av [,ands1tiILget, dock så a;tt riikets ilagstH
rt:ande organ ltiHkommer uteslurt:;ande 'rätt 
tihl ~~"'St;i.ftning i ä1mndeI1 angående stif
t.ande, ändring, förk1laring eUer upphävaJIHJie 
av de ltiU repubti1lmoo s:tatsförfruttniing hö
rande grundlagar äV1ensom ti1H avgörande i 
tmgefägenheteir, om villlka beslut 1cnili~ re
geringsformen icikie ikan foittas annat än 
med riksdagens samtycke. 

Angående larudlsitingeits medverkan tiU 
ändri,ng, förklari:ng ~llier upphävande av 
eliler 1avvilke[se från de tiU Åilands land
ska.psförfalt1tniing hörande grundla,garna gä[
ler vad däirom är i dessa; lliagar särski:lt 
stadgat. 

Till rikets il.agstifitningsbehör:ighet hän
för.es jämväJ arutagande av ailJmän la,g 1e1ilier 
utfärdande av förordning, då ärendet rör: 

1) närmare; bestämm0ls1er angående med
borgares i Finland rätt iartt vilSltas i ~get 
iland, att här f11i1tt välja honi.fio"'SOI1t och att 
färdas från en ovt tillU! ·en annan; den i 
re.gedngsfornrens 8, 9 o~h 83 § § förutsialbta 
la:gS1tiftningen:; yi1Jtrmnde-, försirurn1in~ och 
fö:veninigsfrihetens ruJtövnä:ng ; förutsäittnin -
gia1rTua för och veiiks:tälla:nde av husrann
sailmn; undan.tag från okrnnik.barheteTu av 
brev-, 1teilegraf- oeh telefonhemligheten; 
krigs:tiHstånd och arb~lsplik.t, dock så, 
att person, som åtnjuter åländsk hea:n
bygdsrätt, ej må förptikit1as &tt utföra 
a11bete utom laindskapet; inskränilmin
gar i medborgerlig·w räJLtigheter med 
avseende å personer i krigstjänst; så
dana ins!kränkniILgar i finska medboil'giares 
aili1männa ,räJttighe1ter saimt sådan I'le:giJ..emen-
1tering av näringsliv.et, som UJnder rådande, 
av ekonomisk kristid fra;mroallade U:Thdan
ta.gsförhållanden 'äro nödvändiga och föru1t
sätta renhet"Lig . :regtliering . iÖver hela riket ; 
räitt itiatl expropriaition av fast egiendom för 
statsverikell:s ordinari'e förva;ltningsbehov; 

2) Finlands va1pen och flag,ga samt .an
vä.ndni1ngen av riks:fllaggan å sita tens och 
and11a offoruhliga byggnader och såsom sjö
farts- och handelsfla.gga; instif:tande och 
förläniande av tM.lar, värdigheter och ord
nar ävensom andra utmärkelsetecken som 
förlänas av .republikens presid:erut; ' 

3) ;riket.s förhåJHande :ti.J.il uiHändsika ma.k
ter; medborgares i annait land anitaga:nidie 
tH1l medborga,re i Finiland samt förlust a,v 
<lch befrielse från finskt medborgarskap; 
pass, inflyittning .till fo.nd1et, utlännim.gia,rs 
övervakande; utlämnande a.v förbryltare; 

4) försvarsv·äsendet; 
5) ska1t1ter <lCh avgifter, viUra skola 1i: ri

ket a:l1lmänneligen utgöras, med de i 23 § 
nämnda undantag; 

6) grundsatsen om 1ail~ ·män lläropJikt, så
vitt :angår dennas utsträckning med av
seende å fär-01tvång u.ndlerkastaJt bairn och 
dJe Mdersår, under vilka färotvång till
lämpas; bestämmelser angåiende de ford
tringar l.äroinräittning bör motsw1,ra för ä.tt 
äga. dimiss1onsrä1tt rt;il[ statens unive:rs.iltet; 
de kunskapsimått, som 1eJ•fordras för vin
nande av viss, av staten rn:ikänd kompetens; 

7) grundsatsen om aUmän och iJ.iika ilrom
mum& 1rösträt.t för finsk medborga11e, som 
up.pnät't lagstadgClJd Wlder, samt omedelbara, 
p11opol'tioneUa och hemliga vall, varvid i 
omförmält avseende likväl bör beaktas, vad 
i 4 § är särskillt stadga,t angående förut
säJttninga.rna för erhåhla.nde av sådan röst
rätt; 

8) fam.Hj'e-, förmynders:kaps-, arvs- och 
rtesrtamentsrä1tt; upphovsmanna.-, uppfinna.r
och patenträtt samt räitt till släktnamn 
och föroomm. ; bolags- och aktiierätt, andieils
hllg, försäkringsavitaJl€1t, handelsagc;nJtur <lCh 
övriiga tiill den allmänna. privlliträtten hö
rande dela:r av ha.ndelsrätten; vä~eL och 
checkrätt; illojal konkuriiens; bokförings
skyrlföghet; handielsregistcr; firma <lCh pro
lmra, varumärke, ursp.rungsheiteclming, upp
ilags_ och warra.ntröreilse; privat sjöräJtJt; 

9) alilrol1-011J.:agstiftningen; fo1kpensione-
ring; arbetarförsäkrings- och -skyddslag
stiftningen, iko11elktivavrta[ och me&ing i 
kollelktiva arbetstvister samt annan arbeta.r
fagstiftm.iing moo <lie 1113 § 1 mom. 6 punk
ten omförmälda undanitag; skifitesväsendie't ; 
fostighetsregiister; rtomtmäitninig i stad; 

10) b<lk- och stentryckerirörelse, sprid
llling av tryckskrift och 1U1tgivande :av p.e
dodiska trycksikrifiter; bank-, sparbanks-, 
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parutiläne- och försäikri:ngsrö:velse samt va-
1uta:handel; ,g:vuvor och rmirueraJ.fyndighet:e.r; 
margarinrt:illl v'erlmi:ngar ; svagare maJ. td:ryc
kier för såviitt angär it11lilsyrueru över alkohol
gränsens i~t.aga.nde; handel med tkon&t
gjorda gödS'lingsämne.n och beredda foder
medel samt med ut.sädiesvar<>r; Sikjutvapen 
och skjuitfö1inödienheter; :exp.1osiva äm:ruen 
t~lil den d!e[ rikets säkerhet härav beröres ; 
mätkilar-, skeppskla:rerar- och auktionsför
rätta,ryrket; tiihlverlming och försäljning av 
stämplhln.g ill.Il.denlrastade arbeten av ädJa 
meta.Uaer oeh andra sådana tj'1Jy;erknifilgar ; 
samt vhllkoren för Uitllänn~ngs näringsräJtt; 

11) här ovan icke särsilciltt nämnd aJ1män 
eller specicl1l p.rivwträtt, nred undantag av 
stadganden av prj.vwträtts}i.g DJaJtur, hörande 
t:illl de landskapets ilagstif1tni1I1gsbehörigheit 
förbehäiUna rätts.områden, som i 13 § 
1 mom. 4, 6, 8 ·och 9 punild1e:vna omför
mäJas; 

12) fornminnesvården, såvitt angår 
gl'll1tldsatsen wtt [andiets fasta fornlämnin
gar äro stä:lilda under [agens hägn; staJtens 
befogenhet att inlösa sådana fornfynd, som 
iclre av landskapet förvärvas e:Jil.er behåihlas, 
sal!Ilit de stadganden, som avse skif:te av 
jord, därå fast fornlämning finnes; arkiv
väsendet, docik sä, rutt landskapsmyndig
heternas och kommunernas arkiv ej kmma 
utan landskapsstyrelsens ,och vederbörande 
kommuns itiUstånd bortföms från Åland ; 

13) den aJJmänna strafflagen och övriga 
straffbestämmelser för såviiit desamma icke 
eruhgt 13 § 1 mom. 11 punlden förbehålil-its 
landslrapets ]agstifäninrgsbehörigheit; Q'mtJtJe
gångs-, konkurs- och UJtsöilmingsväsendet; 
skilljemannaförfarande1t; vertkst:Wlilighet av 
domar och straff; behandling av lösdri
vare, a1koholister och arbetsovil1'1ga perso
ner; ,allmän ·benådning; 

14) tl.andets aJJlmänna statistik, marutals
och övriiga rnHmänna befo[Jminigslänigdier; 
emigraition ; 

15) bekämpand~t av epidemier och andra 
smiittsamma sjukdomar hoo människor och 
husdjur; behöriigh€1t rutt utöva fäkarkaillet, 
tand1läkary.rket och aaman v1ertksamheit inom 
häJso_ och sjukvårdens saIDJt apoteks- och 
vererinärv·äsen<liets Ollilråden, så ock, där 
iel.re sta,dgiam.det i 19 § 7 ia punkten 
till annait föranleder , å dessa områ
den w:rksamma personers urtbHdning samt 
derns allmänna räittigh€1ter och skyldig
heter; sinoossjuk1agsitif,tning, såvi,tt an
går den 001 av lagstifrtn!ingen, som inne-

frutUir 1trygghet för den prersoniliga ok.ränk
barh:eiten och oanstastligheten ehle.r ägier 
samband med straffprocessen eller straff
verkställighet:ien:; diet liegala tvånget för 
kommunerna i fråga om stads- ooh :lmm
munaill:äJra.nes ansrtäililandre, så ock å dessa 
ankommande statsmedieimska uppgifter 
inom områden, hä:nförda til!l rikets ilagsitift
ningsbehörighet ; rättsrnedicinska obduktio
ner ooh undersölrninga r; kastrering och 
sterilisering ; avbryt.ande av havandeskap; 
eldbegängelse; apotek och apGteksvaror; 
ti11verkning', förvaring och :försäljrruing aiv 

gift.er och preparat, ut:i vH'.ka gift ingår ; 
köttkontroll!; förbud mot införsel av djur 
oc.h djurprodukter; slaikt av husdjur och 
djurskydd ; 

16) stalt>ens ämbetsverks och al!lmänrua 
inräibtningars orga:ruiSIW1:åon och verksamhet; 
st:atens alllläggni:rugar på Åland; o:rid!ni:rugen 
för amstäUande i samt kompetensvill.koren 
för befordvami itWii sitail:stjäooter ooh be:fatt
ninig.aJr äve:rusom shatens tjänsbemäns och 
befart:rtningshava:re.s rättigheter och skyildig
het,er; 

17) Lots- och fyrväsendet samit a'l1!llian 

offuIJJt1ilg sjövätt; ilufä1trafi!ken; järnvägs:viä
sendet; tuililar och JtruHväsendet samt tullens 
och ut.riikeshandelns enhetliga ordnande; 
varuutbyitets frjJhet; för:rniaJ:ruings- och i'll:
bl,anidningst;vång rtill befrämjamde av den 
inhemska sädens avsättning; penningvä
send01t samt sedelutgivni.rugsrätten; mått, 
mä:l och vi~; post-, itelegraf-, telefon.- 00h 
radioväsendet; vårdJEm om stallsverke1:s eg.en~ 
dom, itilJ. Klein del dierusamma icke iav land
sroapet överta.gi.ts1; 

18) ändring i ecklesiastik, judiciell, kom
muna;l e1leT ik:rumeral indelning ävensom i 
a·diministrativ indeming, såvitt angår å 
sta!ten ankommande förvaltmingsv.eriks:am
het; 

19) område, som är reg1erait genom in
temmitionelllia fördrog, dock så, att fördrag 
med utländsk: IDJakit uiti de i 33 § re.gie
ringsf ormen stadgade fäll beträffande 
.Å:land böra godkäinoos jämvä1 av laindstin
get, för såvirtJt rui:går besrtäimmelser, som 
innebära upphäv:a:nde iehler änidlring av 
stadgamden i sjä1lvsityrielselagen; samt 

20) område, vi1lket hiJttiJs icke av laig
stiftruirug,en förwlsaitts och som med illhl.1-
l:ämpniing av de grnndsa1tser dieThlla piairagraf 
innehåll€r är at.t hänföra till :rikeits liagsti.ft
ningsbehörighet. 

Ej må dock utan landstingets bifall änd-
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ring i riksilag, såvilt1t rör lrundsk!lJpet Åland 
och dess inbygg1are, vidrt:iagas iangående 
grundsrutsen om enslkfölds räJt1t rutt äga och 
besi1trt:ia fastighet i lfillldsikapet .Å1and även
som röl'lanidie de i1 6 och 7 punkterna an
givna grunds:a:tserna. 

12 §. 
Innan av republikens president eller 

sta:1Jsråde;t; med utövning av den i 28 § 
riegedrugsformen dem förbehållna rätt.en 
utfärdas förordning, som innehål1ler stad
ganden römnde enbart landskapet Åla;nd 
i ärenden, som enligt 11 § äro hän
förda till 11ik-eits lagstifäin:i!ngsbehörighet, 
ska:H iLallldsilmpslSltyrielsen beredas 1@1fäHe a;tt 
i ärendet a.vgnva ntiLåJtande. 

13 §. 
La;n;dsiti'llJgeJt äger i den ordning demm. 

lag sita1dlgar, med d1akit1ta1gam·de av nediailli 
angivna undantag och begränslliingar s1amt 
de förbehåll beträffoilld:e rilkets lagstif:t
lliingsbehörighett, som 11 § 1i övrigt inne
håller, utöva fagstifäningsrätt i 1andskape1t 
rörande angelägeillheiter, då ärendet rör föl
jamde räit1:oområderu: 

1) rrutlt tilil expropniation för ralJmänt be
hov mot fuJhl 1ersärtJt.nimg, med uncfantag 
a.v tvångsiilllJlÖSellJ av :fast egendom för stats
verkeits ordinarie förvialinin:gsbehov; 

2) undervisni1Thgsväae.ndet iTuom de grän
ser 11 § 3 mom. 6 punikitffilJ angiver; 

3) i]mmmuoolförva1tning, ilrommuruail be
skiattn:i:ng och lromanunal vaill:ag samJt lag
sbi:lltmin1g om siamhäJl[en med siammaniträngd 
befoiliknitILg, dock med :dieUJ begräTuSning 11 § 
3 mom. 7 pumten i dessa 1avSMnden ilThlle
häller; 

4) vaittemätiteni; 
5) modenstkapsuTuderstöd och familjebi

drag samt bosä:ttningslån och familjebo
strudsunderstöd; 

6) rrurbetsav.1JaJ, ,arbelt.sregilemente, läroav
tail; booladsförrnedling; tiden för öppenhål
J,ande av handels- och :andra rörelser sa;mt 
a:ffärskontor ; 

7) ifll!l.ösen av legmmråden och kdlonisa
tilonsverllmaanhet; 

8) jord- och itomtJ.egorätrten, fiskeri
kugs:tåftnfa1ge111 srunJt kugstif:tn:irugen om id
lro.ntdie av jordbruk, boskiapsskö1tsel, skogs
bruk och jordbrukeits övriga birnäringia,r, 
bete och ågors fredande, jakt och växrt
skydd; 

9) öppen näring och näring :tiilL själv
försörjn:ing med iakttagande 1a.v .närings
frihetens grundswts; uppde1lning i fria och 
.reglemeillterade JlJäringar; annalll närings
rrutt med de unda;ntng, som i 11 § 3 mom. 
10 punktt:~ sägl.Si; 

10) fornmmnes:vårderu, med den inskräruk
ning, som i 11 § 3 mom. 12 punikten av
ses; 

11) besitämmelser om bö1beSS1tmH och 'Ult
säit1t1aJ1Jde ;av vi!te och 1ammt äverutyr i111om 
rä1:1tsområden, hänförda till landskiapeits 
l·rugstif1tnirngsbehörigh e.t; diisci pliniär besrt.raff
ning 1a.v tjänsitemäTIJ och befat1tningshavare 
vid Åla:ndis landsikapsförva:l1tning; 

12) upprätthälliande av aiHmän ordning 
och säkerhet samt brort,ts:1ighetens förebyg
g:runde och s1tä:vj1ande, med unidanrtiag 1av 
ordn:ingsmak1t1e:ns verksamhe1t till rtryggande 
av srtia1t1erus säkierheit och polås:uppgift1erna 
på de omI'låden, för viLka l'.iilmts 11agstifit
ning sikall gäll:a även på Åiland; 

13) eldfianliga oljor; explos,iva ämne:n, i 
delli mån statens säkerhet härav icke berö
res; 

14) :Lagstifitm.ting om barnisikydd, med un
darnbag av 1dläri uppt1agrua stadganden, hö
rande 1ui'H :liarrn1lj.e- och förmynderstkapsrät
tens områden, samt sådana, som äg:a sam
band med sttrwff1a.gsitå::fltlI1JiJThgien; 

15) fattigvård, invalidvård, dock icke 
:;åvitt angår 1krigsinvalider; blindunderstöd 
och 3'nm.an socia1 omrvårdnad; kl()lmmunala 
vårdnämnder; 

16) hälso- och sjukvården med den be
gränsning, som i 11 § 3 mom. 15 punkten 
föreskrirves; 

17) väghälilningen, sikjurt:sväsiendet, be
stämme1lser, som re~lera trafiken, lagsti:lit
ning om mo:Uorfordon, docik icke specfavI
föresJkri:Dter om sTIJaJbbgående rnotorfar-
1lro.s!ter; den JokwLa sjötrafiken och härför 
avsedda kommun:ikartionsleder; 

18) naJturskydd och inpfaJlJterrimg av 
främmainde djur amt.er; 

19) lagstJiftnimig om s1Jadspl1an och tomt
indel:nirng; byggnads- och bmnd1agstift
n:Urng; 

20) iLagsitiiftning om landtsikapets Vlapen 
och flagga och dessas 1aUJvändning samt om 
enskild filaggnii.ng; ävensom 

21) övriga angelägenheter, vilka icke så
som rikslagstiftning blivit riket förbe
hållna. 

Landstingets lagstiftande ve1,ksamhet ut-
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övas genom beslut i särskilda beskattnings
ärenden, som i 23 § omförmälas, samt ge
nom antagande av landskapslaigacr för land
skapet Ma.wd. Landskaipslag ikan. antingen 
innefat>ta en självS!tändig il.aigstiftningoo.kt 
eller ock avse antaganide av rrkets motsva
rande lag el:le-r förordning att såsom sådan 
eller med vissa efter förhållandena anpas
sade ändringar e1ler tillägg tillämpas i 
landskapet. 

Har landstinget i lanidskapslaig bemyn
digat tan<lskapsstyrelsen. att vid behov med
dela närmare för€Skrifter anigåen<l!e verk
ställighet ooh tilfämpning av Jandskapsla
gen, mä sådana bestämmels1er utfärdas ge
nom Jandsikapsförol'dning. llliil.aJl sådan för
or<liiliing utfö11das, bör lan<lskapsstyrelsens 
förslag unde:rställas ålandsdelegationens 
granskning och delegat.forums utlåta·nde 
över förslaget inhämtas. 

14 §. 
Land.stingets beslill:t om ant~ande av 

ian<lskapslag in:säTu<1es till republikens pre
sident av 1anidskapssityrelsen, varom under
rättelse bör meddelas landshövdingen. 

Därest republilkens president, efter att 
ha.'WI; infordrat Mandsdelegationens och 
högst& domstolens utlåtrunden, finner 
Bllit en av ia:ndstinget antagen [ag 
berör de i 11 § omförmä;lda riket 
förbehållna ärenden eller rikets inre och 
yttre säkerhet, äger han rätt att, inom tre 
månader från det underrä,ttelse om ~agens 
antagande delgivits honom, förordnia att 
sagda iag skla:ll förfalla. Har republikens 
pre,sident redan därförinnan med avseende 

· å en landsmpslag 1tiHkännagivit, att han 
icke !kommer att begagna sig av ovan an
givna befogenihet, träder fa.1lldskaipslagen 
omedelbart i kraft. 

Har i lan<lskaps1aig! för vinnande av en
hetliigh-et och överskådlighet upptagits vissa 
hestämmels.er av rikslagstiftningsnrutur, 
vilika i sak är.o överensst'ii,mrnande med mot
svairande stJadganden i rikets J.aig, skall 
detta i0ke utgöra hinder för landska.Jpsla
gens ikraftträdande. Dylika Jandskapslagar 
av blandad natur .medföra icke förändring 
av lan<lsklaps1agstil.tningens giiLtighe1som
råde i förhållande tiH riksla,gstiftningen. 

15 §. 
LandstiI11get äger rätt rutt väcika initiativ 

i sådan lanidskapet enski>lt rörande ange
fägenihet, som hänför sig till de enligt 

3217/46 

... ./" 

denna lag riket förbehåUna ~agstiftruings
eller förvwltningsområde:n, att genom rege
ringens försorg riksdagen föreläggas. 

16 §. 
U111'dskapsstyrelsen äger räH att göra 

fra.mställningar om utfärdaTude av admi
nistrativa förordnirngar för landskapet 
Åland. 

3 ilmp. 
Förvaltningen. 

17 §. 
Republikens president fattar beslut i 

ärenden rörande rlandsk&pet Ålan:d på sätt 
i 34 § regeringsformen st.a•dgas. 

Ärenden, som röra landskapets självsty
r€lJ.s,e, föredr:agoo .i stats1rådet a:v någon med 
självstyrelsen för.trogen och itlil:l uppdraget 
av statsrådet förordna.d person. 

18 §. 
Landsikapsstyrelsens oommans:äittniing äv@

som dess ooh iLa;n.trådets åligganden inom 
de i denna :lag sta.dgade gränser, så ock de 
för !ledamöter i fandskapsstyrelsen gällande 
kompe,tensvi<Ulmr bestämmas' genom land
skapslag. 

19 §. 
Under rikets ail.Imänna förvaltning kvar-

stå: 
1) handihavanidet av utrikooärendena; 
2) justirti·eförval tningen; 
3) förvwltnin,gen av militära angelägen

heter; 
4) förvaltningen i fråga om staitens sä

kerh.et; 
5) staitoos finansförvaltning ; 
6) den å sit.rutsmyndigihet a.nikommande 

aUmänna .tiQJsynshefogenJ1eten över under
visningsväseooet, för såvitt angår de om
Tåden, som jämlikt 11 § 3 mom. 6 punikten 
ihänför.ts ti.U rikets l.rugstiftn.ingsbehörigih.et; 

7) förvaltn'irugsverksamheteTu och itillsyns
befogenheten inom den del av hälso- och 
sjukvål'dens rlagstiftningsområde, som en
ligt 11 § 3 mom. 15 punkten är riket för
behålleru, för såvitt sa:gda förvaitning ioke 
enil:igt aHrrnän lag eller förordninig ankom
mer å kommunerna, ooh hör :härvid ialkt
,t,agas: 

;a) aitt på ·hälso- och s jukvårdens område 
verfu:samrrnru medicinallS'tyrelsen underily
dande personier, vil:ka är-0 finsika medbOir
ga.re men i Sverige erhåHit sin uitb~ldning 
och förklarats komp,etenta, skola, sedan de 

4 
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hos medicinalstyrelsen behörigen styrl\:t sig 
äga nödig [mnskap u'ti den i Finland pä 
området gäll8.1!1ide 1lags11iftningen, utan dis
pens 'Vid utövandet av sin veriksa1rrtlH~t pä 
Åland aJnSes fylla de fordringar, oom fin
nas uppställda för utöva.nde av mot.sva
rande sysslor i övriga delar av riket; 

b) att fastsitäJl;larudJe av rieg}emeniten och in
struktioner för sjukvårds- och förilossnings
ansitalter, som upprätthållas av landskapet, 
kommun eHer kommunal sammanS'lutning, 
samt utnämning eller förordnande av a11-
~warig ·läkare vid sådan anstalt ankva:ri:rner 
å fandsika:pss!tyrelsen efter det medicinal
s;Lyr,elsens ytitrande i ärendet inhämt:ats; 

c) 1at1t regLertln;gien av disitriJms:-, Sltads- och 
kommunalläkares ,tjänstgöringso.mrä<len an
kommer å landskapsst.yrelsen efter medi
cinalstyrelsens ihörande; 

d) att besä1trtiande a:v diSJtrikrtsläkia.iitjämst 
ankommer å landiSJkiapsstyrieils:en i samråd 
med medtlci•oolstyrelsen och a1ht uitniäm!l1itng 
av stiads- och kommThll!al:läk81re ti:llkommer 
la11!dskapsstyrels1en efter det val ägt rum 
samt medicinalstyrelsen avgivit u,tlåtande 
angäen<le den valdes behöri<~et och fämp
lighet för tjänsten; 

e) 1att meddelwnde av rtiLlsitå'.llld itiLl imält
famde av ,privata sjukvär,ds- och förloss
ninigsanstaJlter i Iarudskapet och godkän
nan1de av deras förestäTudare ti1likommer 
la'.llldskapsstyrelsen efter det medicinals1ty
relsens utlåtande i ärCTudiet inhämtaits; samt 

f) iaJtt hwndhavandet av köttkonitro1len på 
Åland ankommer å landskapsstyn=~loon, 
dock så at:t vederbörande sta:tsmynd~gihet 
ä,ger förordua köhtkontrollör och godkänna 
slaktinrwttninig och köttkoilltrolilstatioTu samt 
pröva och avgöra besvär över köt.tikontrol
lörs åtgäirder ; 

8) de grenar :av sta.tsförva1tningeTu, som 
omförmä11as under 11 § 3 mom. 17 punkrten, 
dock sä att förvalt.nirugen av lufttmfiken 
inom landskapet ,på sjukvårdens och tu
rismens områden arukommer å lanrlska'.Ps
styrelsen; förva.lt.ningeru av statens !komanu
niikationer samt d~m förva:lt<Thing, som ihän
för sig tiH öv.riga kommunikationer med 
avseende å trarusi1totrafiken och, i samråd 
med vederbör.anide l:a'l11dskapsmyndighet, 
samtmfiken mella.n landskapä Ålanid och 
fas1:Jlanidet ; 

9) verkställande av expropriation av fast 
egen<lom för sta:tsverkets ordinarie förivalt
niU1gsbehov, dock att 'la.ndskaipsstyrelsen 

ska;ll beredas <tillfälle att avgiva utlåtande 
innan beslut om sådan expropriiation av 
sit~tsrädet fattas; ävensom 

10) de administraitiva uppgifter, vilka i 
övriigrt föraruledas av i 11 § nämnda ären
den, som förbehållits rikets ia.gstiftnings
behörigihet. 

I övriga delar handhaves förva1tningen 
av självstyreilserrnyndi,gheterna, såvida d en
samma icke enligt. denna lag ankommer å 
r·epublikens president eller statsrådet. 

Till rikert:s cerutralförva1tniI11g hörande 
fackmyrudigheter äro förpliktadie ·att i före
ikommaI11de fäll, där sämkild swk:kunskap är 
erforderlig, inom gränseroo för sin all
männa beihörighet vch för såvitt la:ga hin,. 
der ieke möter, på därom gj-0rd anhållan 
bistä Iandskapss.tyrelsen vid handhavande 
a:v ide till självstyrelseförvaltniinig.en hörande 
uppgifter.nra. Angående dyHk handräck
ning gäller vad som redan är ~liler fram
deles varder genom förordning närmare 
stadgat. 

20 §. 
Genom förordning kunna, med iLa:ndskaps

.styrelsiens begivande, å rikets 1aiHmänna 
förvia1tning ankornmaillide uppgifter för v_iss 
1tid eller t~llsvidare :tillldelas landskapsför
vaJltningen, ävensom tilH landskapsförvall.t
!llingen hör.ande uppgifter Öv€'l'föras på 
rikets wllmänna förvaltning. 

Utan hinder av förordning, som i 1 mom. 
sägs, mä landstinget iuom grämsema för 
sin [lagsti:titningsbehörighet ;antaga land
sk81ps1a:g, som iinl!]ebär ändring av förord
ningen. Ej mä dock sädrun landskapslag 
,träda i kra.ft innan förordningen ändrats 
eililer :upphävts. 

Uppsiäges i 1 mom. nämnd förordning 
eilföer amtages i 2 mom. omförmälld Iand
skapslag, ska}il: förordning om ändringen 
eller upphävandet utfärdas inom ett år 
efter uppsägning.eTu eller efäer det under
rät1bels,e om kvilidslmpslagiens ikraft.trädande 
dell'giviits regeringen. 

4 kap. 
Lagskipningen. 

21 §. 
Domsrätten i rättegängsmål och -ären· 

den utövias av strutens domstolar. 

22 §. 
FörvaltningsrältJtsliga besvärsmllJI: avgöres 

av länsstyrelsen. 
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5 l{Jap. 

Landskapets hushållning och ålands
delegationens uppgifter. 

23 §. 
Landskapet Alland har rätt abt för sina 

behov oovä<nda :iinkomstterllal från närings
och nöjessik:atter, och äger landstingeit be
sluta: om ·dessa skatter. 

Landstinget äger jänwrul för landskapets 
behov påbjuda en tilläggsskialt1t å inkomst 
atit påföras 00h uppbäras i samband med 
stat@s aHmänrra åalikomstskatt liksom 00k 
att pålägga tillilfällig extra inkomstbeskatt
niing, äve:nsom bestämma de avgifter, vi1lka 
skolai erläggas för [iandskapsförwllltning.en 
undierllydiande myndigheters tjämsteförrätt
ninga.r oeh expeditioner så ock för runli
tande av il'andskapet.s in:rättningar. 

Tilläggs.skatten och den tillfälliga extra 
besi1mttminge.n skola utgå enlig1t av lands
tinget fastställ1da grunder. D e beslut, som 
i 1 och 2 mom. nämnas, träda i kraft ut1an 
sådami d~givnimg, som i 14 § påbjudes, 
men böra meddelas 11andshövdingen !Wl 
!kännedom. 

Damdskapet AU1and tiilllikommer rätt ~tt, 
utöver här ov.ain nämnda inkomster och 
slkatter, för kulturella och andra landslm
pms a:llmämna väil befrämjMtde ändamål 
använda det ärlig.a 1anslag, som enligit sär
sk~ld Uiag skall tiall: llandskapet ur st:atsme
del utgivas såsom vederllag för frångångnia 
grundskattiemedel. 

24 § .. 
Landshövdi1ngen äger förbjuda verks'täl

lighet av beslut, oom rör beskaJbtruim.g, om 
ha:n finner ratt hesluwt: 

1) försvårair varrnutbyitet me:lilallJ in- och 
utllandeit eller meiltlan landsikapet Åland och 
fastlandet; 

2) inoof.aJt1Jar oskäliga eliler för trafiken 
skadliga ,avgifiter å anlirtandet av allmänna 
vägar, fartleder :eliler [andskapsförvailtningen 
nnde.i:"llydande in'1'ättninigar; eHer 

3) har ltilll föil jd .aJt,t beskatltningen uppen -
barligen förfö1~delar 1enskilda skattdragande 
eller oEika samhä1lilslrnk1sser. 

Har lan.dshövdingen förbjudit verkstäl
lande av besilut, skalil beslJUtet unde:rstäl~as 
republikens presidents prövning. 

25 §. 
NyittjandieräJtt,en tiilJ Staitens jordegendom 

i landskapet Åland öv;ergår tiU [andskapet, 

dock icke beträffande sådan egendom, som 
förblir ansilagen till bootäUen åt statens 
tjänstemän ,ej he1:1er !tilhl den egiendom, som 
ruu te1N1er framdel1es krnnmer itiill användning 
för sta.lt.sverkets behov. 

Genom förordning, Uitfä.rdad !Ined Jand
skapsstyretlsem.s begivamde, kan tlandskaps
förvaltn~ngen ltilildelas befogenhet a:tt i, ko
lonisationssyfte uppH\!ta marik under ägan. 
dieräJtt å sådan deil av staitens i fandsikapets 
vård befiruUiga jordeigendomar, som ej bli
vit tf1il11 stom!lägenhet undantagen; skoil1ainde 
i fråga om rätt ,tjJil dylik<t jordförvärv samt 
lösesikiillin:gens bestämmande i tillämpliga 
<leilar gäJlla vad beträffande statens bootäl
~en i sådant syft:e är förekrh'iet, IJ.ikväil. med 
iakittagande av vad om räitt at,t <innehava 
fastighet i iliandska.pet Afand är i [ag sä.r
skilt sitadgat. Influten löseskilling förwtlitas 
av statV!erket, men avkastrningen därav till
kommer landskapet såsiom voo·e:rila:g för 
frångången nyititja.nderäitt. 

26 §. 
Om .upptagande av il.ån för iJ.andskaipeits 

gemenooiITlma gagn eMer för särskillda diess 
behov hesilutier il:andstimiget. För 'll!pp!tagande 
av obligationslån ävensom lån i 'U!hlandiet 
erfol'.dras samtycloo av crepublikffilB presii
dent. 

27 §. 
Koistnaderna för <lien förvaltning, som 

enligt 19 § foritfarande handhaves av sita,. 
tens myrnd~gheiter, 1l~iksom ock die utgifite.r, 
vilikia härflyta av .11ätJtsvården, hesitridas ur 
sit.a1Je:ns medel. Övrigru UJtgif<ter för il.and
skapets behov bestridas av [andskaipeit sjährit 
med rätit Ekvä1l för [a.ndskapet 1altt jämiliikt 
de 1~ 29 § stiadgade gruTudier få rutgifterna 
för självförvaltn~ngens ordinariie behov uit
jämoode :gienom stait.sb:idra;g. 

Landsika:peits årli•ga N:filmlmSlt- och utgiifts
stait fasltstäl.les av landstinget. AngäJende 
sätteit för årS>Sltwtens uppgörande samt för 
fiattandfl av beslut om ändring i och !tililägg 
<tJiilil fa.stsltäilM årsstalt 'Sttadigas gienom ktnd
sika pstl1ag. 

Särsk~ld årisstrut skaill av landminge;t fast
ställas för de i 23 § 4 mom. näm1llda veder
la.,,o-smedleTu samt rrandskapelts övriga ren
skilda :inkomster och utgifter. 

28 §. 
Den skartJtiefinansiieB.a utjämningen meil.

ikm rrikeit och il.andskapet Ålland ve:Vkställles 
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av clit särski·k organ., åilaindsde!feigaitionen, 
deils genom ordinarie bidragsreglering dels 
gie.nom beviljande av •extraordinarie bidrag 
roJigt de i 29 och 30 §§ S!tia:dgade g.run-
der. · 

Ålandsdeilegatil.orueru består av tvenne le
damöter, utsedda av staitsrådieit, samt 
tviennJe, utsedda av landstinget. Ordförande 
i dele,gaitionen utses av .1»epuhliloo.ns pl'leSi
dmt :efter överensilrommeilse med ~andstm
gets tailman. Av reprnbil!ikens pl'es~dent, 
staitsråidet ocih landstinget utses dessutom i 
förenämnd ordning för ordföranden och 
envar ledamot 1en iersäJttare. De1ega1tiomm 
är heslu:tför, då ordföranderu och samtliga 
ledamöter elLer iersättare för <liem äro nä.r
varande. 

Uppdraget a:tt vara ordförande, iliedamot 
eller e:m:ätJta.I'le i delegat1on1en ikan av :re
publilkiens p.11esidenit, siaitsrådeJt 1cliler ilands
tinget åt1erkwllas, nä:r sikätl där.tåill anses före
ligga. 

29 §. 
Ordinarie bidragsregforing vierkställes i 

eflterhand för en 1t:id av eitt är å: sänder. 
Tdilil grund :för utjåimningen slkaJll lläggas 
ilan<lskapierts 'llltgiftJer under fiinansä11eJt för 
sjiilvförvaltningiens ordinarie behov ävien
som de 1andslmpe:t undelt' sa,mma tid td1lil
faJilna :im.lwmsternia. 

VW. strutsbidragets beräknooidie skaill iakt-
1tagas: 

<3>Ut såsom ordinarie utgiftter må ianses an
slagsbclopp för hehov, villlms ti!lLgod-OSOOndie 
eilliigit de ~ denna [ag :fiaststäJHda behöcig
hetsg.!länse:ma anik.ommer å il:andskapet och 
villka idkie äro att hänföra: ifJiU de i 30 § 
angivna extraord1mrie "Utgifterna; 

tall:Jt kostnaderoo. för sj,äilvförvafutningens 
ordina1cie 1behov Sikola utjäirrmas <gie!I10ln 
startsbidlrag i den urtstträ.cknin.g, var.i: mot
svarmnde ändamål i övrjgai delar av riket 
tiihligodooes eller understödas ; 

1aitt la:111ds:lmpet såltedles silm11 genom bi
dragsregleringen komma i ätrujrutande av 
lika förmåner, som på mo1tsV1arande områ
deru bevedas övciga. del1ar av rikeJt, varvid 
bör beaktas land~kapets avskilda läge, sär
förhällanden, rådande :prislägen på Åbnd 
och befolknirugieil!S särskilda levoodsbetin
geilser samt härav påka;l:liade a1nsllagsbehov; 

iaJti ilan<ls'ka.pet bör ansvara för de :kost
nader, som påkalJJas m å:la1ndsdeJ.egaitio-
11JeJlS verksamheitl såsom orgaru för deru 
sikattiefinaJ1sielJJa utjämningen, :ti.H: den d~l 

diessa kootruader hänfö1-a sig ;tiH de av 
LaJ1Jdsti1ngie!t utsedda ledamörtema 1av delegia
tioruen, medrun däremot övriga kostnader för 
deilegrutioruen bestridas ur st1atsmedel; 

1a1trt rärnteU1t1gfrfter, som uppkommit genom 
upplåning av ierforderliiga rtiillskottsmedel 
för best.ridande av s:fudiarua lan<lsk&pets kosit
:niader, villm ur statSil!edel ersättas, sko[a 
gå i utjämnå.ng vid reglerimigen; 

!altt subverutiooor och understöd böra vid 
reglermgen beaikitas, för såvitt desamma 
motsviara jämförligai kootrna:der för av sta
t-en uppräJtithåJilien •el1er understödd ena
handa veriksiamhet; ä veooom 

att till [andsk!apeits inkomster, viiilka skola 
vid regiforingen beaktas, böra hfonföl'las av 
!LaJlJdskapet uppburrna n&rmgs- och IJJÖ,jes
ska1t1ter ävienoom avgi:iiter för ikmdslmps
mynidigheternas itjäooteförräitltningar och 
expedriitiiooer och för anHt:ande ·av [a.ndska
p'ets i1I1;rät1tiningar, S'lllmtliga dessa; skatter 
och avgifter berä:knlarle enligt. i riket stad
gade gl'UIIlder, imomst1erllla från st:art;ens, 
av ,fam,<lskapet öve11t1agna jordeg·endoma,r och 
fiskeri/er, samit ·ränteiinik:omster och andra 
löpande ellier tiUrfälliga; inkomster, men 
icke de i 23 § 4 mom. näIIlJlldia vedierla:gs
medi1en samt 'la.n<lskwpe.ts övriga e:rusikilda in
komster ooh ej heller i 23 § 2 mom. om
för.mäild ltJiUäggs.SJm,tit QCh tillfällig c:iära 
be~ltlta:l!ing. 

30 §. 
Har lirun<lstim.get gjort frarrnstäihlniing om 

beviilljiamde av biidlrag ttill extraordinarie ut
gifter, fartitas besluit härom av äl1andsdele
~onen:. 

Såsom exitraordi:nJrurie utgif!ter anses 
större engängs111tgi.fitier för be'koot:an<le elliler 
·understQ<lJaooe av amstaJmer, imä.ttninigar 
e11er företllllg, viHk~ med avseende å pla:n
~äggnmg och ikootllladsberä.krui:n;g kräva en 
sämkilld i1ngåendie behandiling ooh viHms fi
na1nsiieriiing iclw samma.n1hör med den ordi
llllarie budgetregilieringeru. Ej må exitraor
diniairiie sta1tsbidraig beviljas', med! mi'!ldre 
aoolag1et avser ~utlt tillgodose et1t ända:mäl, 
höl"a.n<le 'till sjäilvförvmltJlinige:n.s område, ej 
heller till högre belopp än viad som för 
motsvarande ändamå:l fönSlås i andra delair 
av ri~t, därest icke på ÅlaJHl rädwnde 
prislägen, landskapets särförhållanden och 
avskilda läge eililer hefolkni·ngen1s sämkhlda 
1-evniadsbeitin:gelser påkalla ia.vviikelse här
urtJmnan. 
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31 §. 
Ållarudlsdelegationerus beslut röram.de ordi

narie bidragsre~l1ering och beviljande av 
extraordinarire bid.ra:g skola för iart:lt bliva 
gäJ11aooe st1adfäsibas a.v n~publilkens pr€>si
derut. Under.sitäililnii111g trull repub1fäens pre
sidien1t skaU äga rum äve:ru i det fall, att 
landistii:ngeits framBJtä1ilniirug om beviljande 
av exitmordina.riie bidmg blivit av delega
tiomm a vs1agen. 

BesluJt, som undersitä.lil:ts republikens pre
sidenits prövni1ng, sroolia stadfästas oföränd
radie dler oghllas. 

Vinner ålandsdelegartrilOlllens beslUit anigå
ende ordiinari•e bidragtSreglering icke oför
änidrat :repul:ilikens presidenrt:s stadfästel&e, 
slr.aill. ävendet hänskjurt:ias tiH delegaitionen i 
avseernde å förreyad behandling. Godkän
nies icke besl111t om 1extraordinarie bidrag, 
ik:an ärendet, däresiu sådanlt anses va:ra av 
omstä.nidighetern31 påkaillwt, 1J~krul1edes äter
förvisas Jthll delegia1t.ionen. 

Vid undemtällnilllg arv siitt beslut 001 be
villjam.de av extooordå1J1arie bidrag äge.r de
ilegaitiorum fraanstäilila fömliag angåen<le ti
den:, säJtltat och ordniingeni för bidraogiets ut
giV!aillde, samt angäende de viHiror, oom 
böra härvåd fästas i syfte a'l:lt säikerstäilla 
bidru.gsbeiloppets användande för det av
sedda ändamålet. 

32 §. 
LaJlidskapetis behov av medel för sjä:lv

förmltningens genomförande och vidmakit
hUlande Skall i avbidan på Ultjämningen 
iti.Jilgodoses genom årliga, på framsrtäihlnin.g 
av Maindsdelegiatl:.ionen i sooltsförslia;get upp
il:ia.gna förSkiotJtsanslag iiilll ie.rforderligt be
lopp. Dessa förslrott skola gå i avräkning 
ä det slutligia; bidiragsbeh>pp.eit. 

33 §. 
Utöver vrad ovain siä,gs åJ11igger de1t ålands

delegaitionen: 
att på ianmodian lti1hlhan<liagå sitaitsrådet 

och ~ ministerier med UJtllMand~m; 
3Jtt enligit sitatsrådet.s uppdna.g urtarbeta 

förslag tJioLl förordningar, som iavses i 20 §; 
:rutit itiltl högs1ta domstJOOen iavgirva i 43 § 

förnt.mttia u:tlåtirunden; samt 
13Jtt 1tiU liandskapsstyrelse:ru avgiva utlåtban

den ~ngående försla.g tilil :tiandskapsförord
ning. 

6 kiap. 

Tjänstgöring vid civilförvaltningen i 
stället f är fullgörande av värnplikt. 

34 §. 
La,ndskapeit ÅilJamds inbyggare äro skyl

d~1ga :aJt1t, i s1täliliet för follgöriande ~v värn
plik1t, tjäns1tgöra vid civi:lförviaiitniingen så
som dä.rom i r~k.slag med landstingets bifall 
särnikiiLt s1Jadg1as. 

Vaidi :här ov:an s ta,dga:ts, gäller dock icke 
dem, viUrn ef1Jer fyllda tolv år infilyttat 
tiill 1landsikiape1b Ålallld från &100111 orlt i 
Finliand, där de skw11]Je ha-v;a varilt värn
pliiktiiga. 

Sådiami in:byggia,re i fandslkapet, som i 
föratia momentet åsyftas, må dock, där hain 
det åstuooacr, fuUgö.ra värnplikJt vid rikets 
försvamrnak't. 

7 !kap. 
De offentliga tjänsterna. 

35 §. 
Lan<lskiapsf örviaJ.1tnjingen underlydam.de 

tjämster och be:fultttningar inriiltJtas och 
tjänstemän ti1lil desamma utnämnas •av l:anrll
skiapsstyxelsen. 

36 §. 
Statsmyndighieternas ii ilamdskapeit Ålarnd 

saIDJt åJ:LandsdelJegaiti:onens ämbetsspråk är 
svenslm. Angående finsk!t!a:la:111de srukä.giarets 
rätt att i egen sak, som av myndighet hand
~ägges, ianvändia siltt eget språik samt på 
detta språk Uitfå exped1ti:®, gäille vad i 
alhnän spräklag stadgas aill!gående sviensk
taliaooes rärt:it fu e,nsipråkig1t finskt område. 

37 §. 
Afwnds lrallidsting och kommu:oor . äiro icke 

skyldiga altit underhålla ehler lämna bkLmg 
1ti1l iaindrai sik:Ollor än sådiania, i vilka under
visningsspråket är svienska. 

I statens uru:liervis:ningsanstailrter ska11 uID
derviilmingsspråket viara svenska. 

Utan vederbörande imommuns samtycke 
må •ej undervisning i finska meddelas i 
folJkslrolJa, som llillderhålles eller åJtnjuter 
undiersitöd av sUaiten e11Jer lrommun. 

Pr.iviatskol~ :kiaillJ i landskapet iinrältltas en
dasiti med tiBstånd av ilandskapsstyrelsen. 

38 §. 
Skriftväx1ings.språJloot mellian de itiilil land

sfoapsförvalitn:in:gen hörnmde myndighe1ber 
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och statsmyndigheterna i :landskapet 
A1rund, så 00k me1la:ru nämnda myndighe
lt;er, ä ena Slidwn, sam.it å den amdna Slidan 
rik€1ts regering, cent1.1ala myndigheter och 
sådrarui. överdumstollar och stia.tS1Inyndig1he
for, viilka~ domkl.lets 1eHer förvailtnirugs
distrikt innefattar förutom ilandskapcl 
Mrund jämväl viss airun001J deil ,av rikets· om
råde, sk:a:ll vama svenska. 

Högslta domst:oilens utlåtanden och avgö
raill'den i rurende.rn, som röra: landskiape:t, 
skola •avfa:tJtas ·på svenska spräkeit. 

39 §. 
I statens tjänst i fondsikapet Åland må 

i0ke anstählas någon, som idte styrkit, aitt 
han fuJhlsfändigt behärsfoar sv·enskia spräkeit 
såvM i it.aJ oom sltriitfit. 

8 kap. 
Om besvär och åtal för brott i tjänsten. 

40 §. 
Öv·er landskiapss1tyrelsens beslut äverusom 

övriga ämbetsålt.gärder må besvär ooför~m, 
säsom 1 rikeit är s1tadgait om anförande av 
besväir i :mo1Bvaflal1de fa1L 

Finner 1'andshövdingen, att 11andskapsför
w1JJtruin1gen underl;y1diande m~ndighets be
slut överskmider myndighetens befogenhet, 
skialili han efter jusitiltiekaJIBlerns hörande 
förbju<lia verkstäil.ligheten •av såda.nit besilut. 

41 §. 
TjällS!teålkul. moit ilaTutrådet samt mot leda

m01t av och föredrag~de vid landsikaps
styrelsen haindläggias av Abo hovrä!Ut. An
Tuan m!Iliehav8Jl'e av ;t,jäns1t ellier befattndng 
vid iliand$aps:förvabtntlngen åtJwlas för brott 
i tjänsiten vid behörig underrältit, där ej 
a:n!llo11hmda är särskil1t srt:adga1t. 

42 §. 
Prövar JJamids,hövdri1rngen, wt;t la;n,trådet el

ilier ·ledamot i ~aoosikapssltyre1sen vid u'töv
nmg av siitt ämbete förforiit i Sltrid med 
gählande lia;gaa_- eller förfwt:Jtningar eller un
de.rlåtiit vad dem ii 1tjänsiten ålägger, amnäle 
härom t.iilJ. jus1titiekanslem. 

9 kap. 
Särskilda bestärnrnelser. 

43 §. 
Uppkommer i frågia 'Om rärtit rutt vidtaga 

viss förvia:ltni1ngsåtgärd meningsskiljaktig-

het angående riksmym:lighe1ts eliler land
Sika,psstyrclsens befogeThheiter enligtt denna 
1ag, äger högsta domstolen, på anmlilan 
av myndighete.ru elJer lwrnllsik!apSSltyrelsen 
och sedan viederbörande bliiviiit, i saken hörd 
och åla.ndsdelegirutionen avgivit utlät.ande i 
ärendet, avgöra detsamma. Ogillas veder
börandes to.llming, mä tjäns:teåtal icke på 
grund härav väckas. 

44 §. 
Slt:adgandena i d enna 'lag må icke äind

ras, förkilaras eHer upphävas, ej heller må 
avvikelse från dem görias anino.rlede.s än 
med land!slting·eits bifiaill och i d~m ordning, 
som om grundlag är s:tiadg1at. 

Angående 1lan<fu1tingets irui1t1iiwtiivrät.t här
UJtinruan gäHe vad i 1'5 § är SJbadgalt. 

45 §. 
Inbyggarnas i 1and$kape:t Ållaoo rätt att 

die[taga i va1l av presidenit och val till riiks
dagien· :undergår icke ändring genom denna 
Qag. Vid sådana va:l biJdar landskapet 
Å'land en särskild valkrets. 

46 §. 
Regeringen äligger wtit, såsnaN. möjlighet 

därtilil föreligger, söka rutvie·rka int:ernaJtio
ruell garanti för iti:lfämpningen a,v denna 
1}ag, såvitt an.går sitadganden.a om uitn.äm
ning a.v landshövding, den å!Hin<lska liem
bygdsrätten, sv~nsika språke1ts stäil:lning, för
värvande och inlösen av fastighet samt 
grunderna för dml! ekonomiska UJtjämnin
gen nrel:Lan ri~et och 1landsikapet ävensom 
angåiende r ät1t för ~a:ndstingeit at:t. genom 
förmedling av regeringen få sådan fråga 
underställd internationellt fo1,um. 

Denna lag träder i krafit den ...... .. . . 
194 .. och g enom densamma upphävies lagen 
den 6 ma.j 1920 om självsrtyve1ls1e för Åland 
samt lagen den 11 augusrti:i 1922 an
gående sär.skiilda stiadgandcn rörande .Jand
ska.pet Aland<1 befolkning, 5 § i lagen 
den 6 mad 1920 angående bringand1e i 
vevksrtäfögheit av il.agen om sjäilvstyrelse för 
Ålla.nd så oclk öv.riga. mot denna la.g stri
dande st.adganden. 

Ovdinari1e bidra:gsregledng, som då lagen 
träder i kraft är beroende på åtgärd av 
åJlam.<lsdJe[~gationen, skal[ med iakt tagande 
av de i denna tlag s1tadgade grunder verk-
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stäl:las för en period av sammanlagt tre 
fin:a.nsår, varefter die.ru ;iJ 29 § påbjudina 
iat;tårsregleringiern begy1111Jer. 

Lagar ooh förfaJttni.ngar, som i riket •Ut
färdats före den 7 maj 1920, då sjäilvsty
relse för laudskaipet ÅJl.and införd€S, och 
viilka tiill sin ant jämJ.ikt 13 § .äiro atlt hänr 
föra tiilll Qmidska;pets Qagståfämingsbehörig
hei't, skoila fortfarande fända; tiU efterrä!t
telse, för såvitt ändring i desamma idoo 
gjortts ielfor göres i <lien ordll!iing, som i 
denna lag stadgas. 

Har genom d:elll1a lag 'rikslaigsti:ftningien 
titllföms område, oom emigt ällidre 1lag :reg
~eraits genom landslkapsla•g, 1e'~l~:r har genom 

denrtJa lag tiU lian<lsk.ap~ts lagsti:ftninig-s
be.hör1ghJe:t överförlts område, som tidigare 
reglera.ts genom rikslagsiti:fltnlng, skall1l så
dan 1under tiden mel.Jlan sj·ällvsty;relsens in -
förwndie och denna ilags ili:,ra:fttvädande tiJJl
kommen landska..pSliag eHer .rili:,slagsti::ft.ning 
:fortfarande rtiJlilämpas ii: aiandskapeit Åland, 
:iintilrr dess dre varda il stadgad ordni•ng 111pp
hävda, rrandskapslage.n genom förordning 
och .rikisll.a;gsJtiftningeru genom la1ndskapslag. 

Där d· lag elileir särskild :fömrdning före
kommer hänvisning till :lagrum, som er
satts genom bestämmreilse i denna [ag, s1ka.ll 
d@ besitäl1lJll€1s:en i· ställilet tiJJlämpas. 

Lag 
an.gående ändring av lagen om utövande av lösningsrätt vid försäljning av fastig

het i landskapet Aland. 

I eniliighet med Riksda;gens beslut, tillkommet i dien: ordiniin.g 67 § i riksdags:ord
ningen föreskriver, samt med .Mands laindstings bifall, skola 1, 2, 4 och 6 §§ i lagen 
den 1 apdl 1938 angående utövande av lösningsräitt vå:d: :försäiljnmg av fastighet i 
I.andsk:apet Ålarnd (140/38), 1 och 2 §§ sådana des;sa lyda i lagen den 1 september 
1939 ( 297 / 39), erhålla :följa.ndie ändrade lydelSle: 

1 §. 
Har fastighet, belägen inom landskapet 

Ålland, genom !köp, gåva eller hytesavta;l 
överlåtits itill någon, som 1ej åtnj,u1ter 
ålfän<l.!$: hembygdsrätt, !elliler tilrr bolag, an
delslag, föoonmg, annan sammanslutning 
eller stifte1lse, som ej har hemort ~nom 
land&kap,et ~ller, även om hemorten är inOIIIl 
landskaipet, foke 11n.der milis:t :fem år ut
övat ve:riksamhet på Åland, och vilja flere 
med stöd av 5 § •1 sjä1vstyne.lselragen. för 
Åiland den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lösra, 
fastigheiten, tiHkOIJllmer, där förvärvar.en 
icke 1träffä1t a vita1l om såldlanJ öv:erlåJteilsie, 
som i 2 § 2 mom. sä:gs, '.!ia.ndskiapet, 
den kommun, .i:nom villoon :fas•t]gheten är 
belägen, och enskiild person, som har hem
bygdsräJtt på Åland, rä:tt wtt lösa i nu 
nämnd ordning. Melrlan 'två 1eiHer :f1Le11e 
enskhlda personer avgör !lotten. Landska
pets rätt utövas 1av ilandsikapssty11elsen. 

2 §. 
Den, som önskar lösa :fastLgheit, varom i 

1 § är :fråga, anrmäJle därom skriftligen hos 
landshövdingen juom :treittio daga.r dter 
det t~Hikännagivande om laJg:fa:r.ten å vedter-

bör.a.nde kommuns ianslagstav:la. anslagits. 
r,andshövdingeru ålliggier att, e:titer att hava 
hört överlåta.ren och förv·ä.rvaren, förordna, 
huruvida fag;tigh:e<ten är lösruingsrärt:t under
kastad. 

Ha r beträ:ffandte .:fastighet bestämts, att 
den: är fö~ningsräitt underkastad, oeh .foar för
värva.roo idw inom en månad, rfilmart från 
den dag i 1 mom. näm111t bel'Ut erhålllit laga 
kraft, överlåtit fästiigih~rten åt någon, som 
i !la;ndskapet åtnjuter hiembygdsrältt, el.ler 
tiH sammanslutning clrrer stiftelse, som. un
der minst :Dem år UitÖv•at verksamhejt på 
Åland och ha.r hemo1,t 1inom rr,andskapet, be
stämme landshövdingen enlig;t 1 §, vem 
lösningsrätten sik;all tillkomma. Då lott
ning ~ dyilikt :falll hliir nö.di·g, V!erkstäil1lies 
den av ;landshövdingen i rlantrå<lElts när-
va ro. 

4 §. 
Då ilandsfästi.ghe,t löses, skaill d:en avrträ

das den 14 mars, som initrä:f:far närmast 
e:f.ter trte månader räknrut :från den dag, 
då slutligt avgörande trä:ffälts därom, vem_ 
lösningsräitte:n skall t~llkomma. Srtads:fa.stig
het slml!l .avitrOO..as den fardag, som inJt.rä:f
far närmast efter två månader från sagda 
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tidpunlkt. Överensikomm.a sakägama om an
ll:lill ·ÖveiilMsedag, il:ände det itåill 1efäer
rät11:eloo. 

Löseskilil.ingen jämte sex :procents ränta 
fråm -Ov:erlåJtlclsediagen S1railil: vid förlust a.v 
lösn:iingis;rärt:rten erläggas senast d~m da1g '1öse
skiUingien :efter övea:ienSkommcls·e bestämts 
e!lller, :iifailil [ösiookilli:ll1giens heilopp -Ov:enläm
nats :tjll domstols :prövning, senast inom 
trettio dagar :efter det domstoliens uJtsiJ..ag 
fail.lit. 

Ej må ·miteckning i -O"v1erlå.'ben fastighet 
på Åland beviljas den nya ägaren, innan 
den ;il 2 § 1 mom. an.givrua. ter.rn!inien för 
aDJll1älan om looningsamspråk itiilländ:atlupit, 

Helsingfors den 6 november 1946. 

därest foke den nya ägarelll vtlsar, att han 
åtnjut'eT åJländsk hembyg<lsrätt ieil:Ler enr 
l:iigt 5 § i självstyrelselagen för Åland är 
med sådan person jämstäililt bollag, andcls
~ag, förening, Mn.an sailTuillJMlSl UJtnå.ng eUier 
stifroelse. Har anmä1a.n om fösnirrgsansp.råk 
gjorts, bör med<l:eJlande därom omedelbart 
av lan1dshövdingien 1tiil.J:handahål[as domaren, 
och må ,i: diet.ta falH inrtlec~ruiJ1g i fastigheten 
!ick!e beviljas, inJ1alli frågan om lösningsrät
,t~m och il.ösieski1lllingiens beilopp sl'111tligt av
gjorts. 

6 § . 
.Ällidrmg ii landshövdingens he.s!lut sökes 

i de.ni ordning allI.män J.ag stadgar. 

Republikens President 

J. K. PAASIKIVI. 

Justitieminister Eino Pekka"la. 
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Bilaga. 

Förordning 
om ändring av förordningen angående bringande i verkställighet av lagen om 

självstyrelse för landskapet Aland. 

Med stöd av 7 § i lagen <lien 6 maj 1920 angäiende bringande i verkstäillighet av 
lagen om självstyrelse för Åland (125/20) ändras härmed, pä föredragning av jus:ti-
1liem~nistem, 9 § i förordnirugen av d en 13 j!arrJJUari 1922 a;ngäende sjä:lvstyrelse
~iagens bringande i verkstäH~gh!et (5/ 22) så.som följer: 

9 §. 
Landskapsl~r och !l:andskapsförord;nin.

ga.r jämte riepublilkens presidents tillkänmar 
givande angäende landskapslagamas iikraft
t'rä.da.nde, sä ock andTa ilandstingsbeslut av 

Helsingfors den ... ............ . . . 

3217/46 

alilmä1111iare betyd€J.se kUllgöras i en särskild 
.ÅJlands författningssamlii11g benämnd publi
kation, vari skola 1ntagas jämväl de i 12 
och 20 §§ av självstyrelselagen för Åland 
nämnda förordningar. 

ö 


