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R e p u b 1 i k e n s P r e s i d e n t s 

skrivelse till Ålands landsting med anledning 
1

e j 

det 

av Riksdagens skrivelse om antagande av 

själv styrelselag för Åland och lag om ut-

övande av lösningsrätt vid överlåtelse av 

fastighet i landskapet Åland. 

Till Ålands landsting överlämnas härmed i 

avseende 36 § lagen den 6 maj 1920 om själv-

styrelse för Åland, 7 § lagen den 1 april 1938 om 

utövande av lösningsrätt vid försäljning av fastighet 

i landskapet Åland och 7 § lagen den 11 augusti 

1922 innehållande särskilda stadganden rörande landskap

et Ålands befolkning stadga följande av Riksdagen den 

12 oktober 1951 antagna lagar, nämligen självstyrelse

lag för Åland och lag om utövande av lösningsrätt 

vid överlåtelse av fastighet i landskapet Åland. Riks

dagens skrivelse i ärendet torde samtidigt med lands

tingets svar återställas. 

Helsingfors den 2 november 1951. 

Republik 
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Justitieminister 
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R i k s d a g e n s s k r i v e 1 s e angående förslagen till 
självstyrelselag för Åland och lag om utövande av lös
ningsrätt vid överlåtelse av fastighet i landskapet Åland, 
vilka förslag vid 1950 års Riksdag godkänts att vila. 

Med anledt1ing av Regeringens till 1948 
:års Riksdag överlämnade proposition N: o 38 
.har 1950 års Riksdag efter den i 67 § riks
-dagsordningen stadg,ade handläggning god
ik.äint förs.lagie,n till självstyr.els,elag för 
ÅLailld och Lag om utöv,andie ,av ilösnim.gs
rä,tt vid öv1erlåt,els1e .av fo.stighet i laind-

skapet ÅLand 1a.tt vila: :till första ief.t1er 
val sammankommande lagtima Riksdag. 
Nu församlade Riksdag, som i ärendet 
emottagit Grundlagsutskottets betänkande 
N : o 14, har med den i 67 § 1 mom. riks
dagsordningen stadgade kvalificerade ma
joritet antagit följande lagar : 

Självstyrelselag för Aland. 
I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 i§ riksdagsorc1ningen före

.skriver, stadgas med Ålands landstings bifall som följer : 

1 kap. snart han utan avbrott under samm~mlagt 

Allmänna stadganden. 

1 §. 

fem års tid haft sitt egentliga bo och hem
vist på Åland. 

Finsk medborgare, som sedan denna lag 
Landskapet Åland tillkommer 

relse såsom i denna lag stadgas. 
självsty- trätt i ikraft inflyttat till landskapet och 

Landskapet Ålands område omfattar 
.Ålands fän, sådant detta bestod den 7 maj 
1920, då lagen om självstyrelse för Åland 
trädde i kraft. 

2 §. 
Landskapet Ålands befolkning företrädes 

·i ärenden, som höra ,till dess självstyrelse, 
av landstinget. 

Landskapsförva:ltn~ngen omhänderhav-es 
av U:andskapsstyr,ellsen, som 1til-Lsättes aiv 

landstinget. Ordförande i landskapsstyrel
sen är lantrådet, :;om väljes av landstinget. 

3 §. -
Finsk mediborgare, som är eller lagligen 

lJorde hava blivit mantalsskriven i någon av 
landskapet Ålands kommuner och som vid 
denna lags i.ikraftträdande under minst fem 
år utan avbrott i landskapet haft sitt egent
liga bo och hemvist, åtnjuter åländsk hem
bygdsrätt. Den, som vid lagens ikraftträ
dande är mantalsskriven på Åland eller 
,enligt lag borde hava blivit mantalsskriven 
·där, men ännu icke varit där bosatt i fem år, 
-erhåller på därom hos landskapsstyrelsen 
gjord anmälan åländsk hembygdsrätt, så 

utan avbrott varit där bosatt under 
minst fem års tid, bör av landskapsstyrel
sen på ansökan beviljas åländsk hembygds
rätt, där ej vägande skäl prövas föranleda 
avslag. 

Landskrupsstyrelsen må, då särskilda skäl 
äro, ·bevilja åländsk hembygdsrätt åt den, 
som under kortare tid än ovan sagts varit 
bosatt i landskapet. 

Ingår kvinna äktenskap med man, som 
åtnjuter åländsk hembygdsrätt, förvärvar 
hon sådan rätt på grund av äktenskapet. 

Åländsk hembygdsrätt tillkommer inom 
äktenskapet fött barn, vars fader eller 
moder åtnjuter åländsk hembygdsrätt, 
samt utom äktenskap fött barn, vars moder 
eller, då barnet står under _sin faders vård
nad, vars . fader åtnjuter åländ,sk hem
bygdsrätt. 

I äktenskap fött ogift barn under tjugu
ett år, som är bosatt i landskapet Åland 
och står under föräldrarnas vårdnad, för
värvar jämte föräldrarna åländsk hem
bygdsrätt. Därest blott den ena maken 
erhåller åländsk hembygdsrätt, förvärvar 
jämte denne under dess vårdnad stående 
barn under här nämnda förutsättningar 
åländsk hembygdsrätt. Barn, som fötts 
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utom äktenskap, följer under samma för
utsättningar sin moder eller, då barnet står 
under sin faders vårdnad, sin fader. 

Den, som blir medborgare i främmande 
land eller under fem år stadig·varande varit 
bosatt utom landskapet, förlorar sin 
åländska hembygdsrätt. 

Vill någon erhålla förklaring, huruvida 
han åtnjuter åländsk hembygdsrätt, ingive 
därom ansökan. till landskapsstyrelsen, som 
äger rätt att meddela sådan förklaring·. 

Närmare bestämmelser angående · förvär
vande 00h förlust av åländsk: hembygdsrätt 
utfärdas genom landskapslag. 

4 §. 
Finsk medborgare, som åtnjuter hem

bygdsrätt på Åland, äger rätt att utan så
dan inskränkning, som i 5 § sägs, förvärva 
fasti~het, belägen illlom landskapet. Afändsik 
1hembygdsrätt utgör även förutsättning för 
kommunal rösträtt och rösträtt vid val till 
landstinget. · 

Rätt att inom landskapet driva näring, 
för vars utövande enligt lag erfordras an
mälan eller tillstånd, tilllwmmer person, 
som åtnjuter bemb~rgdsrätt på Åland, så 
ock den, som, .ehuru han icke åtnjuter 
åländsk hembygdsrätt, under fem år utan 
avbrott haft sitt egentliga bo och hemvist i 
landskapet. · 

Bolag, andelslag, förening, annan sam
manslutning eller stiftelse, som har 
laglig hemort in.om landskapet och 
vars alla styrelsemedlemmar äro sådana 
personer, som i 2 mom. avses, erhåller rätt 
att inom landskapet driva i samma moment 
avsedd näring. 

Enskild person, sammanslutning 00h 
stiftelse, som vid denna lags ikraftträdande 
i landskapet driva näring, varnm nu är 
fråga, äro berättigade att även framdeles 
utöva sådan. 

Landskapsstyrelsen må, ehuru de i 2, 3 
och 4 mom. stadgade förutsättningarna ej 
föreligga, då skäl därtill äro, efter pröv
ning i varje särskilt fall lämna tillstånd till 
sådan näringsutövning, varom i denna pa
ragraf är fråga. 

5 §. 
Övergår fastighet, belägen inom landska

pet Åland, genom annat fång än arv eller 
expropriation till ,person, som ej åtnjuter 
åländsk hembygdsrätt, eller till bolag, an-

delslag, förening, annan sammanslutning 
eller stiftelse, som ej under minst fem års 
tid haft laglig hemort inom landskapet 
eller ej har en styrelse, vars alla medlem
mar åtnjuta åländsk hembygdsrätt, äger 
landskapet, den kommun, inom vilken fas
tigiheten är belägen, eller enskild person, 
som hru.· hembygdsrätt på Å1allld, befogenhiet 
att inlösa fastigheten till ett pris, vilket, i 
händelse enighet icke nås om detsamma, av 
domstol fastställes i enlighet med det vid 
tiden för fånget rådande prisläget. 

Utan hinder av vad i 1 :mom. sägs, må 
landskapsstyrelsen, då skäl där.till äro, i 
enskilda fall efter prövning tillåta förvärv 
av fastighet på Åland. Härvid äger lös
ningsrätt icke rum. 

Närmare stadganden angåiende lösnings
rä'ttens utövande och om för:eträdes·rätt tiU 
inlösen meddelas i särskild lia.g. 

6 §. 
Regerin~en fö1~eträc1es i Jiandskapielt Å'land 

av landshövdingen, som rntnäinmes av re
prubl~ens presideriit efiller öv1erenskommelse 
med landstingets talman. I händelse samför
stånd foke ernås, utnämner presidenten till 
landshövding en av fem personer, vilka 
föreslås av landstinget och el'lbjuda er
forderliga fö1•utsättningar för att förvalt
ningen inom landskapet skaH väl hand
ha.vas samt statens säl~erhet tillvaratagas. 

Fil1iilier presidenlten de av iJ.andstmget 
föl'eslagna personerna; ickie mo1tsv·ara de 
krav här ovan uppstäil[·ts, skall [andsltinget 
anmodas inkomma med nytt förslag. 

Länsstyrelsen i landskapet Åland omhän
derhar jämte statens centrala myndigheter 
till rikets allmänna förvaltning hörande 
åligganden inom landskapet. 

Vid längre tids förfall för landshöv
dingen eller då landshövdingsämbetet är 
obesatt, må re,pUJblikens president efter 
överenskommelse med lan:dstingets talman 
förordna lämplig pers·on att under denna 
tid förestå ämbetet. 

2 ~ap. 
Lagstiftningen. 

7 §. 
Landstingets medlemmar väljas ge

nom omedelbara, proportionel[·a och hem
liga Yf!,l. Rösträ,1Jten vid dessa val skaU 
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vara allmän och lika för män och kvinnor, 
vilka före valåret fyllt tjuguett år. 

Ej må rösträtt genom OID'bud utövas. 
Närmare bestämmelser angående valen 

utfärdas genom landskapslag. 

8 §. 
Landsting.eit samma;nkommer årligen till 

lagtima möte. På förordnande av republi
kens president sammankallas landstinget av 
landshövdingen till uritima möte. 

Landshövdingen öppnar och avsi1rntar 
landstinget samt överlämnar till detsamma 
presidentens framstä1lningar och medde
landen. 

Republilkens president äger befogenhet 
att Tupplösa landstinget och förordna om 
vel'lkstäHande av nya val. 

9 §. 
Vid förfaH för [andshövdin.gen ,eHer un

der tid, då landshövdingsämbetet är obe
satt, förordnar 11epublilkens presidenit. al1Ila;n 
person rutt fulilcgöra å ~.andshövdilllgen :eru1igt 
8 § ankommande åliig.ganc1en. 

10 §. 
NäJrmare bestämmelser om landstingets 

organisation och åligganden utfärdas gelllom 
landskapslag. 

11 §. 
Rikets lagstiftande. organ ;tillkommer ute

slutande rätt till lagstiftning i ärenden 
angående stiftande, ändring, förklaring 
och upphävande av samt avvikelse från de 
till dkets statsförfattning hörande grund
lagar ävensom till avgörande i angelägen
heter, om vilka beslut enligt regeringsfor
men icke kan fattas annat än med riksda
gens samtycke. Angående landstingets med
verkan till ändring, förklaring eller upp
hävande av eller avvikelse från de grund
lagar, som röra Ålands självstyrelse, gäller 
vad därom är i dessa lagar stadgat. 

Till rikets lagstiftningsbehörighet hänfö
res jämväl stiftande av allmän lag eller 
utfärdande av förordning, då ärendert rör: 

1) nä:mnare bestämmelser an.gående med
borgares i :F'inland rätt att vistas i landet, 
att här fritt välja boningsort och att 
färdas fråm en ort tillil: ·en annan; den i 
8, 9 och 83 §§ regeringsformen förutsatta 
lagstiftningen; riksdagsmannaval och val 
av de elektorer, vilka äga förrätta valet av 

republikens president; utövning av ytt
rande-, församlings- och föreningsfriheten; 
förutsättningarna för och verkställande av 
husrannsakan; undantag från okränkbar
heten av brev-, telegraf- och telefonhemlig
helten; krigstillstånd och arbetsplikt, dock 
så, att person, som åtnjuter åländsk hem
bygdsrätt, ej må förpliktas att ut:iöra 
ar:bete utom landskapet; inskränkningar 
av i krigstjänst varande finsk med
borgares rättigheter; sådana insk.ränk
ningar i finska medborgares allmänna rät
tigheter samt sådan reglementering av nä
ringslivet, som under rådande, av ekono
misk kristid framkallade undantagsförhål
landen 1äro nödvändiga och förutsätta en
hetlig reglering i hela riket; rätt till expro
priation av fast egendom för allmänna riks
behov; 

2) Filtlands mp1en och flagga sam1t an
vändningen av riksfila.ggan å statens och 
landgkapets offentliga byggnader och vid 
offentliga tillfällen samt såsom sjöfarts
och han delsflagga; instiftande och för
länande av titlar, värdigheter och Drd
nar ävensom andra urtmärfoels:etecken, som 
förlänas av republikens p~esiderut; 

3) 1dkets förhåJhla.nde tiJ.l uitländsika mak
.ter; medbo.rgares i a.nnrut land antagande 
til[ medboTga;re i Fin[and samt förlust av 
00h hefrieilse från finsM medborgarskap; 
pass, inflyttning till landet 00h utlännin
gars övervakande; utlämnande av förbry-
tare; · 

4) försv·arsväsendet med beaktande av 
vad i 6 kap. är härom särskilt sta.dgat; 

5) skaitt.'6r och avgifter, vifäa skola i: ri
ket ail[männeliigein utgöras, med de i 23 § 
nämnda und:anta:g; 

6) grundsa.tsien om ,aJcrmän [äroplikt, så
vitt fråga är därom, vilka barn som äro 
underkastade läroplikt och under vilka 
åldersår läroplikt skall tillämpas; bestäm
melser angående de fordringar läroinrätt
ning 1bör fylla för att äga dimissionsrätt till 
statens universitet; den kunskap och sil~ick
lighet, som erfordras för vi,nnande av viss, 
av staten godkänd kompetens; 

7) gr.u:ndsatsen om aMmän och iJiika kom
munaJl rösträtt för finsk medborga~e, som 
uppnåtlt lagstadgad åJlder, samt omedelbara., 
p;roportiioruehla och hemliga vrul, varvid i 
omföl"Inält avseende likväl bör beaktas, vad 
i 4 § är stadgat angående förutsättningarna 
för erhållande av sådan rösträtt; 
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8) familje-, förmynderskaps-, nrvS- och 
testamentsrätt; upphovsmannarätt; uppfin
nar- och patenträtt jämte rätt till tvångs
inlösen på dessa områden; rätt till för
namn och släktnamn; bolags- och aktierä:tt, 
andelslag, försäkringsavtal, handelsagentur 
och övriga till den allmänna privaträtten 
hörande delar av handelsrätten; växel- och 
checkrätt; illojal konkurrens; bokförings
skyldighet; handelsregister, firma och pro
kura, varumärke, ursprungs beteckning 
samt upplags- 00h warrantrörelse; privat 
sjörätt; 

9) alkohollagstiftningen ; socialförsäkring; 
moderskapsunderstöd samt familje- och 
barnbidrag; invalidvård och invalidpen
ning; arbetarskydd, kollektiv.avtal och 
medling i kollektiva arbetstvister samt an
nan arbetslagstiftning med i 13 § 1 mom. 
6 punkten omförmälc1a undan tag; skiftes
lagstif tningen; fastighetsregi8ter; tomtmät
ning i stad; 

10) bok- och stentryckerirörelse, sprid
ning av tryckskrift och wtgiva.nde av pe~ 
riodiska tryckskriffor; bank-, sparbanks-, 
pa.ntilåne- och föiisäkringsrörelse samt va
Lutahandel; gruvor och mineralfyndigheter; 
ma.rgarinrtiJllv-erkningar; svagare maltdryc
ker, för såvitt angår tillsynen över bestäm
melserna rörande alkoholhaltens iaktta
gande; handel med konstgjorda gödseläm
nen och beredda. fodermedel samt med ut
sädesvaror; skjutvapen och skjutförnöden
heter; explosiva ämnen, till den del rikets 
sä:kerhet härav i lagstiftningen beröres; 
mäklar-, skeppsiklarerar- och auktionsför
rättaryrket; tillverkning och försäljning 
av stämpling underkastade arbeten av ädla 
metaller och andra sådana alster; villkoren 
för utlännings nä:ringsrätt; 

11) ovan i denna paragraf icke sär
skilt nämnd privaträtt, med undantag av 
stadganden av privat rättslig natuT, hörande 
till d.e landskapets lagstiftningsbehörighet 
förbehållna rättsområden, som i 13 § 1 mom. 
4, 6, 8 och 9 punkterna omförmälas; 

12) det legala skyddet för fasta forn
lämningar; statens befogenhet att inlösa 
sådana fornfynd, som icke av landskapet 
förvärvas eller behållas, samt de stadgan
den, som 'avse skifte av jord, varå fast 
fornlämning finnes; arkivväsendet, CLock så, 
att landskapsmyndigheternas och kommu
nernas arkiv 'ej utan landskapsstyrelsens 

och vederbörande kommuns tillstånd må 
bortföras från Åland; 

13) den allmänna strafflagen; övriga 
straffbestämmelser, för såvitt desamma ick~ 
enligt 13 § 1 mom. 11 punkten •hänförts till 
landskapets lagstiftnings behörighet; räit'te
gångs-, konkurs- och urt:sökn:i.ngsväsendert; 
skilljemannaförfarandet; verks:tä1ilighet av 
domar och straff ; behandling av lösdri
vare, a;Lkoholister och arbetsovilliga perso
ner ; allmän benådning; 

14) .alilmä1I1 sbtis.tik; maintals- och övriga 
allmänna befolkningslängder; emigration; 

15) bekämpa:nd1et av epidemier och andra 
smirttsaimma sjukdoma.r hos människor och 
husdjur; behörighet artt utöva: 1läkarkail.let, 
tandiJ.äkaryrket och ainnan verks1amhet inom 
hälso- och sjukvårdens samt apoteks_ och 
veterinärväsendets områden, så ock, där 
icke stadgandet i 19 § 7 a punkten an
nat föra.n.leder, å dessa områden verksamma 
personers utbildning samt deras rättigheter 
och skyldigheter; sinnessjuklagstiftningen, 
såvitt angår den del av lagstiftningen, som 
innefattar trygghet för den personliga 
okränkbarheten ·och oantastligheten eller 
äger samband med straffprocess·en eller 
stI1affverkställigheten; den legala skyldighe
ten för kommunerna i fråga om stads- och 
kommunalläkares avlönande, så ock å dessa 
överförda, på staten ankommande medi
cinska uppgifter inom områden, hänförda 
till rikets lagstiftnings behörighet; rättsme
dicinska obduktioner och undersökningar; 
:kastrering och sterilisering; avbrytande av 
havandeskap; ·eldbegängelse; apotek och 
apoteksvaror; tillverkning, förvaring och 
försäljning av gifter och preparat, uti 
vilka gift ingår; köttkontroll; förbud mot 
införsel av djur och djurprodukter; slakt 
av husdjur samt djurskydd.; 

16) sta1tens ämbetsverks och allmänna 
inrrubtninga.rs organåsiart:fon och verksamhet; 
statens anil.äggningar på Åland; ordningen 
för utnämnande till och komuetens•villkor 
för statstjänster och -befattningar ävensom 
innehavares av statens tjänster och befatt
ning'ar rättigheter och skyldigheter; 

17) lots- och fyrväsendet samt an·na.n 
off.erut1ig sjörätt; Juft1t.rafiken; järn vägsvä
sendet; tu1lar och itullväsendet samt tullens 
och utrikeshand@lns enhe:tliga ordnande; 
varuutbytets frihet; förmaJnings- och in· 
b1andningstvång för säd; penningväsendet 
samt sedelutgivningsrätten; mått, mål och 
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vikt; post-, telegraf-, telefon- och radio
väsendet; vården om statsverkets egendom, 
till den del densamma icke tillhör land
sbpet; 

18) ändring i ecklesiastik, judiciell, kom
munal eller k:amerail indelning ävensom i 
administrativ indel111ing, såvit•t angår å 
staten ankommande förvaltningsverksam
het; 

19) område, som är reglerat genom inter
nationella fördrag, dock så, att jämväl 
landstinget bör giva sitt bifall till lag, 
genom vilken fördrag med främmandie makt 
bringas i kraft inom landskapet, för såvitt 
i fördraget ingå bestämmelser, ·som inne
·bära upphävande eller ändring av eller av
vikelse från 8tadganden i självstyrelsela
gen; samt 

2•0) mmåde, som hittills icke av lag
sit.iftmng;en förurtsartts och som med till
lämpning av de grunds•aitser denna p:airagraf 
innehåller är att hänföra till rike1ts lagsitift-
ningsbehörighet. . 

Ej må dock utan landstingets bifall änd
ring i rikslag vidtagas angående grund
satsen om enskilds rätt att äga fastighet i 
landskapet Åland eller rörande de i 2 mom. 
6 och 7 punkterna angivna grundsatserna. 

12 §. 
Innan republikens president eller stats

rådet utfärdar administrativa stadgan
den, vilka skola tillämpas enbart i land
skapet Åland och röra ärenden, som är.o 
hänförda till rikets lagstiftningshehörigihet, 
skall landskapsstyrelsen beredas tillfälle 
att i ärendet avgiva utlåtande. 

13 §. 
Landstinget tillkommer i den ordning 

denn.a lag stadgar, med iakttagande av 
nedan angivna undantag och begränsningar 
samt de bestämmelser beträffande rikets 
lagstiftningsbeihörig.het, som 11 § innehål
ler, 1agstiftningsbehörighet i landskapet 
rörande angelägenheter, då ärendet angår: 

1) rätt till expropriation för allmänt be
hov mot full ersättning, med undantag av 
tvångsinlösen av fast egendom för all
männa rilrnbehov; 

2) undervisningsväsendet med de ibe
gränskningar 11 § 2 mom. 6 punkten an
giver; 

3) Immnmrualförvaltrning, kommurral be
skattning och kommunal vallag samt lag-

stiftning om tättbefolkade sam~hällen, dock 
med de begränsningar 11 ·§ 2 mom. 7 punk
ten innehåller; 

4) vaittenrätten; 
5) bosättningslån, kommunala hemvårda

rinnor och familj ebostadsunderstöd; 
6) arbetsavtal, arbetsreglemente och läro

avtal; arbets- och bostadsförmedling; tiden 
för öppenhållande av handels- och andra 
rörelser samt affärskontor; 

7) inlösen av legoområden och kolonisa
ti!onsverksamhet; 

8) jord- och tomtlegorätten; idkande av 
jordbruk, boskapsskötsel, skogsbruk och 
jordbrukets övriga binäringar; bete och 
ägors fredande ; j akt, fiske och växtskydd; 

9) näring, för vars utövande e1iligt lag 
erfo~d.ras anmälan eller tillstånd, oc·h nä
ring till självförsörjning, med iakttagande 
av näringsfrihetens grundsats; uppdelning 
i fria och reglementerade näringar samt 
annan än i 11 § 2 mom. avsedd närings
rätt; 

10) fornminnesvården , med de i 11 § 
2 mom. 12 punkten stadgade begränsnin
gar; 

11) besitämmelser om bö1t.esstraff och ut
sätit1ande av vite och arumt äventyr inom 
rät1tsområden, hänförda till landsikapets 
I.a.gstiftningsbehörighet; disciplinär bes1traff
ninig 1av tjä11srtemä111 och befat1t:ningshavare 
vid Ålanc1s landskapsförvaltnmg; 

12) upprätthållande av ·allmän ordning 
och säkerhet samt brot.tsLighetens förebyg
gande och sitävj•ande, med undanrt::ag av 
ordningsmakitens verksamlrnt till tryggande 
01,v statens säkerhet ävensom polisuppgif
terna på de områden, för vilka rikets lag
stiftning skall gälla även på Åland; · 

13) eldfarliga oljor; explosiva ämnen, i 
den mån statens säkerhet härav icke berö
res· 

i4) barnskycld, med undantag av stad
ganden, hörande till fai:nilje- och förmyn
derskapsrättens områden, samt av sådana, 
som äga samband med strafflagstiftningen; 

15) fattigvård och annan social omvård
nad; kommunala vårdnämnder; 

16) hälso- och sjukvården, med de be
gränsningar, som i 11 § 2 mom. 15 punkten 
omförmälas; 

17) väghållningen och skjutsväsendet, 
reglering av trafiken samt motorfordon, 
dock icke specialföreskrifter om snabb
gående motorfarkoster; den lokala sjötra-
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, fiken och härför avsedda kommunikations
leder; 

18) naturskydd och inplantering av 
främmande djurarter i landskapet; 

19) stadsplan och tomtindelning; bygg
nadsreglering och brandskydd; 

20) landskapets vapen och flagga samt 
dessas användning, dock så, att använd
ning av riksflaggan ej må genom land
s:kapslag begränsas; ävensom 

21) övriga angelägenheter, vilka icke bli
vit rikets lagstiftning förbehållna och vilka 
med tillämpning av de grundsatser denna 
paragraf innehåller höra till landskapets 
lagstiftningsbehörighet. 

Landstingets lagstiftande ve1 ksamhet ut
övas genom anta.gunde av landskapslagar 
för landskapet Åland samt genom beslut i 
beskattningsärenden, som i 23 § omförmälas. 
Landskapslag må antingen innefatta en 
självsfändig lagstiftningsa;lrt eller rock avse 
antagande .av motsvarande lag eller förord
ning i riket att såsom sådan eller med vissa 
efter förhålla,ndena anpassade ändringar 
eller tillägg tillämpas i landskapet. 

Har landstinget i landskapslag bemyndi
gat landskapsstyrelsen att vid behov med
dela föreskrifter angående verkställighet 
och tillämpning av landskapslagen, utfär
das sådana besfämmelser genom landskaps
förordning. Innan såda,n förordning ut
färdas, bör över förslaget till förordning 
ålandsdelegationens utlåtande inhämta~. 

14 §. 
Landstinigets beslut om a.ntagande av 

'landskapsl1a,g insändes tm republikens pre
sident av landstingets talman, varom lands
hövdingen bör underrättas. 

Därest republikens president, efter att 
hava infordrat högsta domstolens utlåtande, 
finner, .att av landstinget antagen lag 
berör ärenden, som hänförts till rikets lag
stiftningsbehörighet, eller rikets inre o.ch 
yttre säkerhet, äger han rätt att, inom tre 
månader från det underrättelse om land
skapslagens antagande delgivits honom, för
ordna, att sagda lag skall förfalla. Har re
publikens president redan innan sagda ter
min tilländalupit tillkännagivit, att han 
med avseende å en landskapslag icke kom
mer att begagna sig av ovan angivna rätt, 
träder landskapslagen omedelbart i kraft; 
såsom därom är stadgat. 

Innan av landstinget antagen lag före
drages för republikens president, skall 
ålandsdelegationens utlåtande infordras. 

Hava i Iandskapslag för vinnande av en
hetlighet och överskådlighet upptagits vissa 
bestämmelser av riksllllgstiftningsnatur, 
villka i sak är.o överensstämmande med mot
svarande stadganden i rikets lag, må 
detta icike utgöra hinder för landskaipsla
gens ikraftträdande. Upptagande av så
dana bestämmelser i landskapslag medför 
icke förändring av det irubördes förhållan
det mellan rikets och landskapets lagstift
ningsbehörighet och ·ej heller med avseende 
å de genom riksla,gstiftning utfärdade 
stadgandenas ikraftträdande i larudsilmpet 
Åland. 

15 §. 
Landstinget äger rätt att väcka initiativ 

i sådan landskapet enskiilt rörande ange
lägenhet, som hänför sig till rikets lagstift
ningsbehörighet eller allmänna förvaltning, 
att . genom regeringens försorg föreläggas 
riksda.gen. 

16 §. 
Dandskapsstyrelsen äger rätt att göra 

framställniTugar om utfärdaTude av adirni
nistrativa stadganden för landskapet 
Åland. 

3 kap. 

Förvaltningen. 
17 §. 

Republikens president fattar beslut i 
ärenden rörande landskapet Åland på sätt 
i 34 § regeriTugsformen st,adgas. 

Är.enden, som röra landskapets självsty
relse, föredragas i statsrådet från justitie
ministeriet av någon av statsrådet föro-rCL
nad, med lagstiftningen angående Ålands 
självstyrelse förtrogen person. I 29 och 
30 § § denna lag nämnda frågor angående 
den ordinarie utjämningen och extraordi
narie statsanslag föredragas dock i stats
rådet från finansministeriet. 

18 §. 
Lallidskapsstyrelsens sammans,ä,ttllling även

som landskapsstyrelsens och lantrådets 
åligganden inom i denna lag stadgade 
gränser, så ock för Iandskaipsstyrelsens 
ledamöter gällande kompetensvillkor fast
ställas genom landskapslag. 
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19 §. 
Under riket& allmänna förvaltning kvar-

stå: 
I) handhavaTudet av utrikesäreTudena; 
2) justitieförval tningen; 
3) förvaltningen av försvarsväsendets an

gelägenheter; 
· 4) förvaltningen i fråga om stllltens sä

kerhet; 
5) stwtoos finansförvaltning; 
6) den å statsmyndigheit ,ankommande 

a11männa tillsynsbefogen:heten över 'llllider
visningsväsern:1et, för såvitt angår de om
råden, som jämlilrt 11 § 2 mom. 6 punkten 
hänföras till rikets lagstiftningsbehörighet; 

7) förvaltningsverksamheten och <t1llsyns
befogenheten inom den del av hälso- oc:h 
sjukvårdens lagstiftningsområde, som itili
hör riket, för såvitt sagda förvaltning icke 
enligt allmän lag elier förordninig anikom
mer å kommunerna, och bör härvid iakt
tagas: 

a) rutt på hälso- och sjukvårdens område 
verks.amma, medicinalstyrels·en underly
dande persorn1er, vilka äro finska medbo['
gare men i Sverige erhåHit sin utbi,ldning 
och förklarats komp.etenta, skola, sedan de 
hos medicinalstyrelsen behörigen styr'k't sig 
äga nödig :kunskap uti den i Finland på 
området gälloode il:ags1liftningen, utan ·dis
pens vid utövandet av sin ve~ksarrnhet på 
Åland :anses fylla de fordringar, som fin
nas uppställda för utövande av motsva
rande sysslor i övriga delar av riket; 

b) M,t fasts1täJllaI1!die av 11eglemeruten och in
struktioll!er för sjukvårds- och förlossnings
ansitalter, som upprätthållas av landsikll{Pet, 
kommun eller sammanslutning av kommu
ner, samt utnämning eller förordnande av 
ansvarig lälkare vid sådan anstailt ankomma 
å landskapsstyrelsen, efter det medicinal
styrelsens yttrande .i ärendet inl1ämtats; 

c) att 11eglie:riingen av di'Sltrikts-, stads- och 
k-0mmunalläkares tjänstgöringsområåen an
kommer å landskapsst.yrelsen efter medi
dnalstyrelS'en:s hörande ; 

d) att distriktsläkartjänst besättes av 
landskapsstyrelsen efter det denna erhållit 
medicinalstyrelsens godkännande och att 
utnämning av stads- 00h kommunalläkare 
ankommer på landska;psstyrelsen, efter det 
val ägt rum samt medicinalstyrelsen avgivit 
utlåtande angående den valdes kompetens 
<>Ch lämplighet för tjänsten; 

e) 1atit meddeilamde av 1tillstänid t111 inräJt
taTuCLe av privata sjukvårds- och förlo.ss
ningsanstailter i landskapet och godkän
nande av deras föreståndare ankomma på 
landsk:apsstyr-0lsen, .efter :det medicinalsty
relsens utlåtande i äreTudet inhämtaits; samt 

f) iaJtt h:andhavan.det av köttkorutro!Llen på 
Åland ankommer å hmdskapsstyrelsen, 
docik så, att vederbörande stats.myndighet 
äger förordna kötrtkontrollör och godkäI1Ilia 
slaktinrättning och köttkOTutriohlstatioDJ Slllillt 
pröva och avgöra besvär över köttikontrol
lörs åtgäir:der; 

8) de grenar av statsförva1tningeill, sum 
mnförmälas under 11 § 2 mom. 17 punkten, 
dock så, att förvaltningen av lufttrafiken 
inom landskapet på sjukvårdens och tu- . 
rismens områden ankommer å landskaps
sityrelsen; förvaltningen av statens !kommu
nikationer samt den förva:1tning, som ihän
för sig till transi1Jortrafiken 00h, i samråd 
med vederbörande il:andtskapsmyrudighet, 
samtrafiken mellan il1andskapet Ål·and och 
fastlandet ; 

9) verkställande av ·expropri·ation av fast 
egendom för allmänna riksbehov, dock att 
landskapsstyrelsen skall iheredas tillfälle 
att avgiva utlåtande, innan beslut om så
dan exp.ro;priatioin av statsrådet fattas; 
ävensom 

10) de administrativa uppgifter, vi1ka i 
övrigt föranledas ·av ärenden, som hänförts 
till . rikets lagstiftningsbehörighet. 

I övriga delar handhaves förvia1tningen 
av självstyreil.seanyndigheterna, såvida den
samma icke enligt denma lag a'll!kommer å 
republikens president eller statsrädet. 

Till rikets ceTIJtralförvaltniDJg ihör.ande 
fackmyndighet är förpliktad att, där sär
skild sakkunskap är erforderlig, inom grän
serna för sin allmänna befogenhet och för 
såvitt laga hinder icke möter, på anhållan 
bistå landska.psstyrelsen vid handhavande 
av de till självstyrelsen hörande uppgif
terna. Angående dylik handräckning gäller, 
vad härom genom förordning är närmare 
stadgat. 

20 §. 
Genom förordning må, med landskaps

styrelselllS begivande, å rikets iail.lmänna 
förval1tllling ankommande uppgifter för viss 
tid eller ti'11s vidare :tilldelas landskapsför
valtningen ävensom till landskapsförvalt
ll1ingen hö~ande uppgifter överföras på 
rikets aillmänna förvaltning. 
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Utan hinder av förordning, som i 1 mom. 
sägs, må landstinget iuom gränsema .för 
sin [•agstifämingsbehörighet antaga land
skwpsilag, som in:uniebär ändring av förord
ningen. Ej må dock sådam. landskåpslag 
träda i kraft, innan förordningen ändrats 
e!Uer upphävt.s. 

Upp:säges i 1 mom. nämnd förordning 
e:1il.er an.tages i 2 mom. -0mförmäD.d land
skapslag, ska1~ förordning om ändrim.gen 
eller upphävandet · litfärdas . inom ett år, · 
räknat från uppsägningen eller från den 
tidpunkt, då det framgått, att republikens 
president icke begagnat sig av sin rätt att 
låta landskapslagen förfalla . 

4 kap. 

Lagskipningen. 

' . ·21 §. 
Domsrätten i landskapet utövas av rilrnts 

domstolar. 
22 §. 

·Den förvaltningsrättsliga lagskipningen i 
landskapet ankommer, för såvitt den icke 
utövas av de i 21 § avsedda domstolarna 
och annat icke är stadgat rörande de till 
självstyrelsen ~örande ärendena, _å läns
styrelsen i landskapet Åland samt å a;ndra 
myndi@heter, som i riket handhava sådan 
lags:kipning. 

5 lmp. 

Landskapets hushållning och ålands
delegationens ilppgif ter. 

23 §. 
Landskapet Åland har rätt att för sina 

behov använda inkomsterna från narmgs
och nöjesskatter. Om dessa skatter äger 
landstinget besluta. 

Landstinget äger jämväl rätt att för 
landskapets behov påbjuda tilläggsskatt å 
inikomst liksom ock pålägga tillfällig extra 
inkomstslrntt. 

Tilläggsskat:ten och den tillfälliga extra 
besiklattningen skola utgå enligt av l1ands
tinget fasitställlda grunder. De beslut, som 
i 1 och 2 mom. nämn~s, träda i kraft utan 
sådant förfarande, som i 14 § påbjudes, 
men bör-a meddieJas Uandshövdingen till 

kännedom. Påförande av tilläggsskatten och 
den tillfälliga extra inkomstskatten verk
ställes av landskapsstyrelsen, och skatterna 
skofa erläggas till postanstalt, som förmed
lar postgi1~o :rörelse, eller på annat sätt, som 
landska psstyrelsen bestämrn.er. 

Å landstinget ankommer j ämväl att be
stämma de avgifter, vilka skola erläggas 
för landskapsförvaltningen underlydande 
myndigheters tjänsteförrättningar och expe
ditioner ävensom för anlitande av land
skapets inrättningar, dock så, att lands
tinget, i den mån det anser detta lämpligt, 
må över lämna bestämmanderätten över så
dana avgifter till landskapsstyrelsen .. 

24 §. 
Landshövdingen äger förbjuda verkstäl

lighet av beslut, :s1om rör beska:ti ning, om 
han finner, att beslutet: . 

1) försvårar· varuiurtbyteJt. meUan in- och 
utJlandeit eller meil.1lan lanids1kapet Åland och 
fastlandet ; · 

2) innefarttar oskäliga eliLer för trafiken 
skadliga avgifter vid anlitand:et av allmänna 
vägar, far1leder 1eller 1landskapsförvaltningen 
undeir'lydande imättniillgar; eller 

3) har till följd, att beskattningen uppen
bart förfördelar enskilda skattdragande 
eller Glika sa:mhäJI!l.skJ.asser. 

Har lan,dshövdingen förbjudit v:erlrntäl
lande av beslut, skall ärendet underställas. 
republikens president för avgörande. 

25 §. 
Äganderätten till statens fasta egen:dom 

och byggnader i landskapet Åland övergår 
vid lagens ikraftträdande till landskapet, 
dock icke beträffande sådan egendom och 
byggnad, som vid lagens trädande i kraft 
användes eller reserverats för statsverkets. 
behov. 

26 §. 
Om upptagande av lån till landskapets 

gemensamma gagn 1eHer för särskiJl.da dess 
behov besluter Jandstinget. Fö,r upp:taganide 
av oblig'ationslån eller lån i utlandet 
erfordras sallllJtycike av .republikens presir
dent. 

27 §. 
Kostnaderna för den förvaltning, som 

enligt 19 § foritfarande handhaves av sta
bens mym.digheter, 'lilksom -ock de utgiflter, 
vilka härflyta av rättsvården, bestridas ur-

,· 
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matens miedeJ. Övriga urtgifter för J:and
skapets behov bestridas av [andsilmpet självt 
med rätt likväJl för [andsikapet ·aitt jämlikt 
i 29 § stadgade grunder få utgifterna 
för självförvaltn:iingens -Ordinarie b:ehov 1.11t
jämnade genom statsanslag. 

Landskapets årliga iin:k-01ID.S1t- och utgifts
stat fastställes av landstinget. Angående 
sätt~t för årootaitens uppgörande samt för 
fattande av besh1t om ändring i och ltilllägg 
lfJillil fästsltäJlild årsstart; stadgas g1enom l·and
skapsilag. 

Särski[d årsstait skail.l av lanidisitingie.t fast
stäillas för landskapets enskilda inkomster 
och utgifter. 

28 §. 
DeJ11 skal1:ltiefi.oonroeHa utjämningen meil

[ian riket -0ch [.andskapet .ÅJland verkställes 
av ett särskilt organ, Ålandsdelegationen, 
dels genom ordinarie utjämning-, diels ge
nom beviljande av extraordinarie anslag, 
enligt i 29 och 30 §·§ stadgade grunder. 

Åla.ndsde[egatiorum består av tvenne le
dam-öter, utsedda av stiail:s:rådet, sallllt 
tveThllle, utsedda av lam.dstinget. Ordförande 
i delegationen är landshöv<lingen eller an
nan person, som förordnas av republikens 
president efter överern~kommelse med lands
tingets talman. På enahanda sätt som leda
möterna och ordföranden utses eller förord
nas ersättare för envar av dem. Delega
tionen är beslutför endast såsom fulltalig, 
då antingen ordföranden och samtliga leda
möter eller vid behov ersättare ära när
varande. 

Förordnande att vara ordförande, ledamot 
eUer ersättare i delegationen må av re
publilkens pr:esidenrt, statsrådet eUer [ands
tinget återkaiUas, när skäJJ. därtåill anses före
ligga. 

29 §. 
Den ordinaJ.'ie utjäm:rllngen verkställes i 

eflt1erhand för •en 't~d av ertt år ri: sänder. 
Vid fastställandet av dess storlek skola till 
grund för densamma läggas landskapets 
utgifter under finansåret för självförvalt
ningens ordinarie behov ävensom de land
skapet under samma tid tillfallna inkoms
terna. 

Vid stat.sans1agets beräiknande skall iakt
ta.gas ; 

att såsom ordinarie utgfilter skola anses 
anslagS1'belopp för behov, vilkas tillgodo
seende inom de i denna lag fastställda be
hörighetsgränserna ankommer å landskapet 
·och vilka icke är-0 att hänföra till de i 
30 § angivna extraordinarie utgifterna; 

iaitt kostnaderna för sjäJlvförval1tningens 
ordinarie ,behov skola med statsmedel ut
j ämnas i den utsträckning, i vilken mot
svarande ändamål i övriga delar av riket 
med statsmedel tillgodoses eller understöd
jas; 

att lam:dskapet genom utjämningen skall 
komma i åtnjutande av enahanda förmå
ner, som på motsvarande områden beredas 
övriga delar av riket, varvid böra ·beak
tas landskapets avskilda läge och särför
hållanden, rådande prislägen på Åland och 
befolkningens särskilda levnadsbetingelser 

. samt härav på:kallade anslags behov; 
'altt 1laindska.pet bör afämaJ.•a för de kost

nader, som påkallas av Ålandsdelegatio
ruens verksamhert:. såsom ·organ för den 
s:katt:efinansiel1a utjämningen, itill den del 
desisa k-0sitoo.der hänföra sig rt;iH de av 
La.ndstingeit utsedda l.eda.mötema av delega
tionen, medam. däremot övriga kostnader för 
<lelegrutiiorue.n bestridas ur S'tatsmedel; 

ia1t1t räTutewtgif.ter, som upplrommå.rt genom 
upplåning av 1erforderliga itillskottsmedel 
för bestridande av sådana landskapet åsam
kade kostnader, vilka med statsmedel skola 
ersättas, 1böra tagas i beräkning vid utjäm
ningen; 

1ait1t subventiolller och undersiböd böra vid 
utjämningen beaktas, för såvitt desamma 
motsviara jäimförliga Jws1trmder för av sta
ten bekostad eller understödd enahanda 
verksamhet; ävensom 

att till 1landsilmpeits inkomster, vrl.Hria skola 
vid utjämningen heakitas, böra. hänföras av 
Jandskapeit uppburna närings- -0ch nöjes
skrutlter äV1ens:om avgi:Dter för i1andskaps
myndigheter111as tjämgiteförrrut!tJlingar och 
expedMfoner och för anlitande ,av landska
pets i:nrätJtn.ingar, samtliga dessa skatter · 
och 1avgifter berälma:c1e .enligt i riket stad
gade grunder, samt ränteinkomster och 
andra löpande eller tillfälliga inkomster, 
men icke landskapets enskilda inkomster; 
ej heller i 23 § 2 mom. omförmäld 
tilläggsskatt eller tillfällig extra inkomst 
skatt. 

2 
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30 §. 
Har Jirund.stirnget gjort framstäMn1!Il.1g om 

1beviljande av anslag för extraordinarie ut
gifter, fattas beslut härom av Ålandsdele
g~tionen. 

Såsom exitraordiI118Jl'ie utgifiter anses 
:Större engångsUJtgi:flter för be'kos:tande eililer 
understödjande av anstalter och inrättnin
gar eller företag, vilka med avseende å 1p1lan
läggmmg och kostniadsberäkning kräva en 
särskild, ingående behandling och vilkas fi
namsiie:riiing icke sammanihör med de:n ordi-
1DJarfo budgetregilerin.gen. Ej må exitiroor
dinarie statsanslag beviljas, med mindre 
"M11S1ageit avser iartJt rtillg-0dose eltlt änidamåil, 
hö:oonde tti11 sjäilvförvrultninge:ns område, ej 
.b.cller till högre belopp än viad som för 
moit.svaTande ändamål ians:lås i andra deJ_ar 
:av rhlret, därest :i;cke på Ålia:nd råda'Ilde 
prislägen, landskapets särförhåll anden ·och 
.avskilda läge eililier befo1lmiring·en~ sä:rsikhlda 
:levmdsbeitin1gelser påkalla iaivvikelse här
wt1hman:. 

31 §. 
.Ållandsdelegatiionens beslut röminde ordi

narie utjämning och beviljande av extra
~rdinarie anslag skola för aitt bliv:a gäl
lande stadfästas av republikens presid@t. 
:Underställning till r.epublikens president 
skall iiga rum även i det fall, att lands
tingets framställning om beviljamide av 
<extraordinarie ans1ag blivit av deleg,art;ionen 
avslagen. 

Beslut, som underställas republikens pre
sidelllts prövnri111g, slm1ru stadfästas oföränd
rade eller lämnas utan stadfästelse. 

Vinner Ålandsdelegationens beslut angå
ende ordinarie urt;jämning icke oförändrat 
repuiblikens pr·esidents stadfästelse, skall 
ärendet återförvisas till delegationen i wv
seende å förnyad behandling. Stadfästes 
icke beslut om extraordinarie anslag, må 
är.endet, där.est skäl härtill äro, lik.aledes 
återförvisas till delegationen. 

Vid unde:rställning wv siitt beslut om be
viljande av extraordinarie anslag må de
~eg.aJtiioilllen fuamS1tähla förs1'ag angående ti
d1en, sättet och ordning·en för anslagets u:t
givande samt angående de villkor, som 
härvid böra fästas i syfte att trygga an
slagsbeloppets användande för det av;se.dda 
:ändamåLe.t. 

32 §. 
La.Tuds.kapet.s behov av medel för själv

förwi:ltningens geinomförande och vidmak!t-

håhl.ande slkaJl :i, iavbidoo på ultjämrungen 
tillgodoses genom årliga, på framstäi1lning 
av Ålandsdelegationen i statsförslaget upp
tagna, till skäligt belopp uppskattade för
skott. Dessa förskott skola beaktas vid den 
slutliga utjämningen. 

ga §. 
Utöver vad ovan stadgats åligg:er det 

Ålandsdelegationen: , 
iartJt på oomodan ltiihlh!anda:gå sbaltsråded; 

och 1dless minii&terier med Uifilåitanden; 
att på uppdrag av statsrådet utarbeta 

förslag till förordmiin:gar, som avses ,i 20 §; 
atlt itihl högSta domstoiLen avgirva i 43 § 

förurt;saitta u,tlåtrunden; samt 
aitt ttiJl 1andskapsstyl"elselll avgiva utlåtani

den >a1I1.gåen:de förslag tiJhl. :lam:Jsikapsförord-
ning11r. · 

6 1J.mp. 

Tjänstgöring vid civilförvaltningen i 
stället för fullgörande av värnplikt. 

34 §. 
Den, som åtnjuter åländsk hembygdsrätt, 

är skyldig att, i stället för fullgörande 1av 
värnplikt, tjänstgöra på motsvarande sätt 
vid lots- ocih fyrinrättningen, enligt vad 
därom, efter det Ålands landsting beretts 
tillfälle att i saken avgiva utlåtande, i riks
lag särskilt stadgas, eller tjänstgöra i annan 
civilförvaltning, enligt vad därom i riJrnlag 
med landstingets bifall särskilt stadgas. 
Intill dess sådan tjänstgöring ordnats, äro 
sagda inbyggare i landskapet befriade från 
fullgörande av värnplikt. 

V ad i 1 mom. stadgats, gäller do.ck icke 
diem, viJ:ka: efter fy1lldia tolv år infily;t;tat 
till landskapet Åland från annan ort. 

Sådami in:byggare i lanaskapet, som i 
1 mom. åsyftas, får dock, där han det 
åstundar, fullg,öra värnplikt vid rikets 
försvarsmakt. 

7 kap. 

U ndervisningsanstalter. 

35 §. 
Ålwn:ds lanidsting och komml\lllier äro icke 

skyldiga alt.It underhå1la elil.er länma bidrag 

Ålands självstyrelse. .11 

ltiill ooidrai skolor älll sådallla, i vilka under
visnmgsspråket är svenska. 

I statens undervisningsans:trulter ska11 lID

derviisningsspråket viara svenska. 
Uitan: vederbörande ~ommuns samtycke 

må ej undervisning i annat språk än 
svenska meddelas i folkskola, som under
hålles ·eller åtnjuter understö.d av staten 
.eller kommun. 

8 kap. 

De offentliga tjänsterna 1o·ch bestämmelser 
angående språket. 

36 §. 
LandskiapsförviaJ.tn.ingen underlydande 

tjämster och befaJt1tningar inräititas och 
tjänstemän thlil desramma utnämnias 1av lwd'
ski.a:pssity.retlsen. 

37 §. 
Statsmyndiglmtemas i J:a1I1dskape1t Å1ailld 

samt Ålandsdelegationens ämbetsspråk är 
sve:ook!a. Angående fiook!trala:nde s1akägares 
_rätt a:tt i egen sak, som av myndighet hand
fägges, använda såltt eg·et språk samt på 
detta språk utfå expedition, äge de i all
män språklag ingående stadgandena an
gående den svenskspråkiga befolkningens 
rätt i enspråkigt finskt område motsva
rande tillämpning. 

38 §. 
Skriftväxlingsspråilret meiUan de ttiilil land

skapsförvaltningen hörande myndigheterna 
och statsmyndigheterna i ·landskapet 
Åland, så ock mellan å ena sidan nämnd:a 
myndigheter och å den andra sidan stats
rådet, de centrala my.ndigheterna samt så
dana öv~rdomstolar och andra statsmyndig
h~tei:, v~lkas domkrets eller f9rvaltnings
d1strikt mnefattar landskapet Aland, s'kall 
vara svenska. 

Högslt;a domSltoilens utlåtanden och avgö
mill!den i ärenden, smn röra landsfoapeit 
skola 1avfa:tltas på svenska språkett. ' 

39 §. 
I statens tjänst må i landskapet Åland 

icke anstäl1las någon, som icke styrkt, a.tt 
han. fuililständ:igt behärslmr ·svenska språket 
såväl i tal som i skrift. 

9 kap. 

Om besvär och åtal för brott i tjänsten. 

40 §. 
Över landsk!apsSJtyrelsens beslut ävensom 

övriga ämbetsåJt:gärder må besvär anföras, 
såsom stadgat är om anförande av besvär i 
motsvarande fall över länsstyrelsens beslut. 

Finner landshövdingen, att till land
skapsförvaltningen hörande myndighets be

- slurt; överstlmidier my;ndigheitens befogenhet, 
slmll han efter jus1ti1tiekia1milerns hörande 
förbjuda verksitäilJigherten aiv sådarnt besilut. 

41 §. 
Tjäms1beåJtrail mo1t [anrt;rådet samt mo1t leda

mot av och föredragoode vid landslkaps
styrels•en handlägges av Åbo hovrätt. An
ru~.n, iinDJeha vare 1a v 'tj ällSJt ellier befattnång 
v1id 1l1andsik:apsförvial1tnringen åbrulas för brotirt; 
i tjänsiten vid behörig underrä1it, där ej 
allill.0:rhmda är särskil1t sitadga:t. 

42 §. 
Prövar 1htm1dshövdiingen, wt1t lantrådet el

ler ledamot av lands:kapsstyrelsen vid utöv
niri.ig av siitt ämbete förfarirt i srt;rid med 
gälJande Lagar eller förfatJtningar eller un
derlåtit, vad dem i tjär ;ten åligger, anmäle 
härom tiiLl jus1titiekans1l&m.. 

10 kap. 

Särskilda bestäm11telser. 

43 §. 
Står stadgande i landslrnpsförordning i 

strid med grundlag, annan rikslag eller 
-förordning, som bör tillämpas i landskapet 
Aland, eller landskapslag, må det ej av 
domare eller annan tjänsteman tillämpas. 

·Uppkommer i fråga om viss förvaltnings
åtgärd meningsskiljaktighet angående riks
myndighets eller landskapsstyrelsens be
fogenheter . enligt denna lag, äger högsta 
domstolen, på anmälan av myndiglrten 
eller landskapsstyrelsen och sedan veder
börande blivit i saken hörd och ålands
delegationen avgivit utlåtande i ärendet, 
avgöra densamma. 

44 §. 
St.adgandeoo i denna ia.g må icke änd

ras, förklaras .eliler upphävas, ej heller mli 
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avvitkeJse från dem göras annmledes än 
med lan:d:sitmgets bifall och i den ordning, 
som om grundJiag är stiadga.t. 

Angående il.ands1tfagets iruiii:rnwtivrätt här
utinnan gälle, vad i 15 § är stadgat. 

45 §. 
Inbygga.:rnas i: lands!kape,t Åil.and rätt att 

deltaga i val av republikens president och 
val av riksdagsmän undergår icke ändring 
genom denna lag. \Tid sådana val bildar 
landskarpet Åland en särskild valkrets. 

Denm.a lag träder i krai1t den ......... . 
19 .. , och genom densamma upphävas lagen 
den 6 maj 1920 om självstyrelse för Åland 
(124/20) jämte däri senare vidtagna änd
ringar, lagen den 11 augusti 1922, ip.ne
hållande särskilda stadganden rörande land
skapet Ålands befolkning (189/22), jämte 
däri senare vidtagna ändringar ävensom 5 § 
lagen den 6 maj 1920 angående bringande 
i verkställighet av lagen om självstyrelse för 
Åland ( 125 /20), så ock övriga mot denna 
lag stridande stadganden. 

Därjämte upphäves lagen den 10 decem
ber 1929 om beviljande av anslag åt land
skapet Åland i samband med grundskattens 
upphävande (380/29) jämte däri -Senare 
vidtagna ändringar, och skall det landska
pet med stöd härav tilldelade anslaget 
upphöra att utgå, räknat från ingången 
av år 19 ... 

Ordinarie utjämning, som då lagen träd.er 
i kraft är 1mder behandling i Alands
delegationen, skall med iakttagande av de i 
denna lag stadgade grunder verkstä.Uas 
för en period av sammanlagt tre finansår, 
varefter den i 29 § påbjudna ettårsregle
ringen begynner. 

Lagar och författningar, som i riket ut
färdats före den 7 maj 1920, då själv
styrelse för landskapet Åland infördes, och 
som jämlikt 13 § denna lag äro att hänföra 
till landskapets lagstiftningsbehörighet, 
skola fortfarande lända till efterrättelse, 
för såvitt annat ej med stöd av den tidi
gare sjährstyrelselagen är stadgat eller i 
den ordning, som i denna lag föreskrives, 
stadgas. 

Har genom denna lag till rikslagstiftnin
gen hänförts områ<le, som enligt äldre lag 
reglerats genom landskapslag, eller har ge
nom denna lag till landskapets lagstiftnings
behörighet överförts område, som tidigare 
reglerats genom rikslagstiftning, skall så
dan under tiden mellan självstyrelsens in
förande och denna lags ikraftträdande till
kommen landskapslag. eller rikslagstiftning 
fortfarande tillämpas i landskapet Åland, 
intill dess de varda i stadgad ordning upp
hävda, landskapslagen genom förordning 
och rikslagstiftningen genom landskapslag. 

Där i lag eller författning förekommer 
hänvisning till lagrum, som ersatts genom 
bestämmelse i denna lag, skall hänvisningen 
anses åsyfta detta stadgande. 

Lag 
om utövande av lösningsrätt vid överlåtelse av fastighet i landskapet Åland. 

I enlighet med Riksdagem beslut, tillkommet rpå sätt 67 § riksda.gsordningen 
föreskriver, stadgas med Ålands landstings bifaU som följer: 

1 §. 
Övergår fastighet, belägen inom landska

pet Åland, genom annat fång ån arv eller 
expropriation till person, som ej åtnjuter 
åläindsk hembygdsrätt, eller till ·bolag, 
andelslag, förening, annan sammanslutning 
eller stiftelse, som ej under minst fem års 
tid haft laglig hemort inom landskapet eller 
ej har en styrelse, vars alla medlemmar 

åtnjuta åländsk hembygdsrätt, och vilja 
flere med stöd av 5 § självstyrelselagen för 
Åland av den . . . . . . . . . . . . . . . . 19. . lösa 
fastigheten, tillkommer, där förvärvaren 
icke träffar avtal om sådan överlåtelse, som 
i 2 '§ 2 mom. denna lag sägs, landskapet, 
den kommun, inom vilken fastigheten är 
belägen, och enskild person, som hai· hem
bygdsrätt på Åland, lösningsrätt i nu nämnd 

.· 
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-0rdning. Mellan två eller flere enskilda 
personer avgör fotten lösningsrätten. Land
skapets rätt utövas av landskapsstyrelsen. 

Har landskapsstyrelsens tillstånd till 
-Overflyttning av äganderätten i enlighet 
med 5 § 2 mom. självstyrelselagen erhål
lits, äger lösningsrätt ej rum. 

2 §. 
Den, som önskar lösa fa8tighet, varom i 

1 § är fråga, anmä~e därom ·skriftligen hos 
länsstyrelsen i landskapet Åland inom 
trettio dagar efter det tillkännagivande om 
lagfarten å vederbörande kommuns anslags
tavla anslagits. Länsstyrelsen åligger att, 
efter att ,hava hört överlåtaren och för
värvaren, förordna, huruvida fastigheten 
:är lösningsrätt underkastad. 

Har beträffande fastighet bestämt<;;, att 
d en är lösningsrätt tmderkastad, och har 
förvärvaren icke inom en mänad, räluiat 
från den dag i 1 mom. nämnt beslut erhåL
l it laga kraft, överlåtit fastigheten till .per
son, som i landskapet åtnjuter hembygds
rätt, ,eller till sammanslutning eller stif
telse, som under mi11St fem års tid haft 
laglig hemort inom landskapet och har 
en styrelse, vars alla medlemmar åtnjuta 
.åländsk hembygdsrätt, eller till person, sam
manslutning eller stiftelse, som jämlikt 5 § 
2 mom. självstyrelselagen erhållit land
skapsstyrelsens tillstånd att förvärva fastig
heten, 1bestämme Iänsstyrelsen enligt 1 §, 
vem lösningsrätten skall tillkomma. Därest 
lottning i dylikt fall blir nödig, verkstäl
les den av länsstyrelsen i närvaro av lant
rådet. 

3 §. 
Ernås icke överenskommelse om löse

skillingen, överlämne den till lösning berät
tigade eller förvärvaren saken till domstols 
avgörande med stöd av uttagen stämning 
å motparten och överlåtaren. 

Kostnaderna för sakens behandling vid 
domstol skola bestridas av den, som vill 
lösa, därest ej c1omstolen finner, att för
värvaren skäligen bort åtnöjas med den 
erbjudna lösen och att han förty bör vid
kännas kostnaderna eller någon del av dem. 

4 §. 
Då ilandsfru:itighet lös1es, ska[] den avträ

das den 14 mars, som inträffar närmast 

efter tre månader, räknat från den dag, 
då löseskillingen fastställts genom överens
komn10lse eller genom domstols laga kraft 
vunna utslag. Stadsfastighet ska.ll avträdas 
den fardag, som inträffar närmast efter 
två månader från sagda tidpunkt. Överens
komma sakägarna om amrnn överlåtelsedag, 
lände detta till efterrättelse. 

Löseskillingen skall vid förlust .av lös
ningsrätten erläggas senast den dag, då 
överlå:telsen bör äga rum. 

Understiger den av domstol fastställda 
löseskillingen det pris förvärvaren vid köp 
av fastighet för densamma erlagt eller vid 
byte prisets beräknade värde, skall över
låtaren, där ej annorlunda överenskommits, 
till förvärvaren återbära slrillnaden meHan 
dem. 

Ej må inteckning i överlåten fastighet 
på Åland beviljas på grund av det nya 
äganderättsförhållandet, innan den i 2 § 
l mom. angivna terminen för anmälan om 
lösningsanspråk tilländalupit, därest icke 
den nya ägaren visar, att han åtnjuter 
åländsk hembygdsrätt eller enligt 5 § 
självstyrelselagen för Åland är med sådam 
person jämställt bolag, andelslag, förening, 
annan sammanslutning eller stiftelse :eller 
att den nya ägaren jämlikt 5 § 2 mom. 
självstyrelselagen erhållit landskapsstyrel
sens tillstånd att anskaffa fastigheten. Har 
a;nmälan om lösningsanspråk gjorts, bör 
meddelande därom omedelbart av länssty
relsen tillställas domaren, och må i detta 
fall inteckning i fastigheten icke beviljas, 
innan frågan om lösningsrätten och löse
skillingens belopp slutligt avgjorts. 

5 §. 
Y a;d i allmän lag är stadgat angående 

rätt att lösa försåld fastighet äge icke 
tillämpning i fråga om fastighet, vilken 
löses i den ordning, som i denna lag stadgas. 

6 §. 
Ändring i domstols utslag och Iä.nssty-

1•elsens beslut sökes i den ordning allmän 
lag stadgar; dock att i hovrätts dom be
träffande löseskillingens belopp ändring ej 
må sökas. 

7 §. 
Denna lag må icke ändras, förklaras eller 

upphävas, ej heller avvikelse från den gö-
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ras annorledes än med Ålands landstings 
bifall och i den ordning, som om grundlag 
är stadgat. 

Denna lag träder i kraft den ......... . 
J 9. . . Genom densamma upphäves lagen 
den 1 april 1938 om utövande av lösnings-

Helsingfors den 12 oktober 1951. 

rätt vid försäljning av fastighet ·i land
skapet Åland (140/38) jämte däri senare 
vidtagna ändringar. . 

Har överlåtelse av i denna lag åsyftad 
fastighet ägt rum före denna lags ikraft
trädande, skall vid utövande av lösnings
rätt enligt vid tiden för överlåtelsen gäl
lande lag tillämpas. 

I 

! . 

~ 28/1951. 

• . 537 
LAGUTSKOTTETS betänkande k 28/l95l över 

Republikens Presidents sk~ivelse till Ålands 

landsting med anledning av Riksdagens skrivelse 

om ~ntagande av självstyrelselag för Åland och 

lag om utövande av lösningsrätt vid överlåtelse

av fastighet i landskapet Åland. 

Republikens President har i det avseende som föreskrives· i 

36 § i lagen den 6 maj 1920 om självstyrelse för Åland, 7 § i 

lagen den 1 april 1938 om utövande av lösningsrätt vid försälj

ning av fastighet i landskapet Åland och 7 § i lagen den 11 au

gusti 1922 innehållande särskilda stadganden rörande landskapet 

Ålands befolkning låtit genom landshöydingen i landskapet Åland 

till landstinget överlämna följande av Finlands Riksdag den 12 

oktober 1951 antagna lagar, nämligen 

självstyrelselag för Åland och 

lag om utövande av lösningsrätt vid överlåtelse av fastighet 

i landskapet Åland. 

Landstinget har hänskjutit ärendet för utlåtande till lagut-

skottet, som behandlat detsamma och beslutat för landstinget vörd

sammast framhålla följande: 

Enligt § 36 i självstyrelselagen kan denna icke ändras, för

klaras eller upphävas, ej heller kan avvikelse från stadgandena 

i densan}fila göras annorledes än med landstingets bifall och i den 

ordning, som om grundlag är stadgat. Detsamma är förhållandet med 

garantilagen och lösningslagen enligt 7 § i nämnda lagar. Medan 

landstingets bifall sAlun a A ena sidan är en rättslie förutsätt-

nine för att de av Riksdae;en antagna lagarna skola kunna före-

läggas Republikens President för stadfästelse och träda i kraft, 

innebära de åberopade lagrummen å andra sidan, att landstingets 

bifall måste vara ovillkorligt, d.v.s. att landstinget icke i 


