
1948 års riksdag N: o 38. 

Regeringens proposition till Riksdagen angående själv
styrelselag för Aland. 

Den nu gällande organisationen av land
skapet Ålands självstyrelse grundar sig 
på lagen om självstyrelse för Åland, given 
den 6 maj 1920, lagen av samma dag 
angå.ende sagda lags bringande i verkstäl
lighet, lagen av den 11 augusti 1922 in
nehållande särskilda stadganden rörande 
landskapet Ålands befolkning (den s. k. 
garantilagen) ävensom lagen av den 1 april 
1938 om utövande av lösningsrätt vid för
säljning av fastighet i landskapet Åland, 
vilken lag blivit delvis ändrad genom lag 
av den 1 september 1939. Den vidsträckta 
efter det första världskriget internationellt 
garanterade autonomi, som gällande lag
stiftning tillförsäkrar Ålands inbyggare i 
fråga om lagstiftnings-, förvaltnings- och 
beskattningsrätt, avser att innefatta :full 
trygghet för befolkningens svenska språk, 
kultur och lokala sedvänjor. Å andra sidan 
har dock framgätt, att Ålands självstyrelse 
inom de av rikets enhet utstakade grän
serna kan ytterligen utvecklas så, att den
samma bättre motsvarar från åländskt håll 
framförda önskemål, samt att självstyrelse
lagen i vissa detaljer är i behov av revision 
och förtydligande. 

Spörsmålet om revision av Ålands au
tonomilagstiftning blev ånyo aktuellt efter 
kriget genom en av Ålands landsting gjord 
framställning, dagtecknad den 11 septem
ber 1945. I sin svarsskrivelse uttalade 
statsrådet, att de framställningar och för
slag, som av landstinget göras, städse 
skola med förståelse prövas av regeringen 
inom de gränser autonomilagstiftningen 
samt rikets enhet och suveränitetsprincipen 
det medgiva. Den 8 november 1945 beslöt 
statsrådet tillsätta en kommitte för upp
görande av förslag till revision av lag
stiftningen om Ålands självstyrelse. Denna 
kommittes betänkande lades såsom sådant 
till grund för Regeringens proposition, 
som överlämnades till Riksdagen den 6 -no
vember 1946 (N: o 100). Efter det Riks
aagens utrikesutskott till grundlagsutskot-
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tet avg1v1t utlåtande över regeringspropo
sitionen, såvitt angick frågans internatio
nella sida, behandlades ärendet i grund
lagsutskottet, som dock ej hann slutföra be
handlingen därav under 1947 års Riksdag. 

Regeringen har ansett det vara av vikt, 
att ny proposition i detta ämne snarast 
möjligt överlämnas till Riksdagen. Den 5 
augusti 1948, tillsatte statsrådet en ny 
kommitte för prövning av förslaget till 
revision av autonomilagstiftningen. Kom
mitten, vars förslag ligger till grund för 
den nu föreliggande propositionen, har till 
underlag för behandlingen tagit de förslag, 
som ingå i 1946 års proposition -0ch vilka 
undei,kastats förnyad granskning. Härvid 
har jämväl beaktats de anmärkningar dels 
av saklig, dels av lagteknisk natur, som 
mot 1946 års proposition anförts uti grund
lags- och utrikesutskotten samt av lagbe
redningen och i ärendet hörda sakkunniga. 
Uti den tidigare propositionens lagförslag 
hava sålunda gjorts ett antal ändringar 
och rättelser, men i huvudsakliga delar 
grunda sig den föreliggande propositi-0nens 
lagförslag på den till 1946 års Riksdag 
överlämnade regeringspropositionen. Då i 
sistnämnda proposition ingår en utförlig 
klarläggning av de ändringar, som före
slagits i nu gällande lagstiftning, lämnas i 
det följand,e endast en redogörelse för vissa, 
sakliga avvikelser från sagda proposition. 

Enligt gällande självstyrelselag erhålles 
kommunal rösträtt och rösträtt vid lands
tingsval, då vederbörande under fem års 
tid haft laga bo och hemvist i landska
pet. Genom lag av d en 1 september 1939 
har garantilagen ändrats sålunda att en
dast den, som under minst fem år oavbru
tet haft laga bo och hemvist i landskapet, 
kan hava mot lösningsrätt tryggat fång till 
i landskapet försåld fastighet. Den nu gäl
lande lagen innehåller däremot icke nå
gon begränsning av rätten att driva öppen 
näring i landskapet. 

Uti propositionen till 1946 års Riksdag 
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upptogs ett nytt begrepp: åländsk hem
bygdsrätt. Med detta begrepp förknippa
des rösträtten vid kommunala och lands
tingsval, lösningsrätten till fastighet samt 
rätten att driva öppen näring. Enligt 
nämnda förslag skulle åländsk hembygds
rätt omedelbart tillkomma dem, som vid 
lagens ikraftträdande varit bofasta i land
skapet under fem år, då däremot de, som 
vid lagens trädande i kraft icke varit bo
satta i landskapet under fem år eller vilka 
först efter ikraftträdandet inflyttat till 
landskapet, skulle förvärva hembygdsrätt 
blott på särskild ansökan genom landskaps
styrelsens beslut; landskapsstyrelsen skulle 
erhålla befogenhet att på särskilda ' skäl 
bevilja åländsk hembygdsräitt på grund av 
vistelse i landskapet under kortare tid än 
fem år. 

Enligt den nu föreliggande propositionen 
bleve den normala grundförutsättningen 
för erhållande av ålandsk hembygdsrätt 
mantalsskrivning jämte fem års oavbruten 
bosättning i landskapet. Person, som vid 
lagens ikraftträdande är mantalsskriven på 
Åland, men ännu icke varit fulla fem år 
bosatt inom landskapet, finge hembygds
rätt direkte på gru1D.d wv lagen, och en
dast anmälan bleve erforderlig. Vad åter 
beträffar dem, som efter lagens ikraftträ
dande inflytta till landskapet och vilka oav
brutet ä.ro bosatta där under rrruinst fem 
år, har det synts nödvändigt att i lagen 
tydligare skulle anges, att landskapssty
relsen vid prövningen av dessa personers 
ansökningar ägde grunda sitt avgörande 
på skäl och lag, så att vederbörande i regel 
kunde emotse bifall ä ansökningen. På 
grund härav har i förslaget inryckts ett 
stadgande, enligt vilket landskapsstyrelsen 
kunde bevilja dessa personer hembygds
rätt, för såvitt vägande skäl icke föran
ledde avslag. Landskapsstyrelsen finge jäm
väl, då särskilda skäl därtill föreligga, 
bevilja åländsk hembygdsrä.tt åt den, som 
under kortare tid än fem år varit bofast i 
landskapet. Likaså har det ansetts ända
målsenligt att i lagförslaget intaga ett 
stadgande av innehåll, att landskapsstyrel
sen skulle äga befogenhet att på anhållan 
avgiva förklaring, huruvida sökanden åt
njuter åländsk hembygdsrätt. 

Rätten att i landskapet driva sådan nä
ring, för vars utövande enligt lag erfordras 
anmälan eller tillstånd, skulle enligt det 

föreliggande förslaget, på sätt även i 1946 
års proposition föreslagits, tillkomma person, 
som äger åländsk hembygdsrätt. Därjämte 
har nu föreslagits att rätt till öppen nä
ring skulle tillkomma varje person, som 
under fem år vistats på Åland även om 
han icke ätnjuter hembygdsrätt, så ock 
att rätt att driva öppen näring fortfarande 
tillkomme den, som vid lagens ikraftträ
dande utövat sådan näring i landskapet. 
I samband härmed har den räitt att i land
skapet driva öppen näring, som tillkommer 
juridiska personer, i lagförslaget reglerats. 

Det har ansetts sakenligt, att i lagför
slaget upptaga ett stadgande därom, att 
presidenten skulle äga befogenhet att vid 
längre tids förfall för landshövdingen eller 
då landshövdingeämbetet är obesatt efter 
överenskommelse med landstingets talman 
utse lämplig person att handhava ämbetet 
under sagda tid ( 6 § 4 mom.). 

Uti 9 § av gällande självstyrelselag hava 
uppräknats enbart de ärenden, som hän
iörts till rikets lagstiftningsbehörighet. Så
väl i den tidigare som i den nu förelig
gande regeringspropositionens lagförslag 
har en uppräkning ägt rum, ej blott av de 
rättsområden, som hänförts till rikets lag
stiftningsmakt, utan även särskilt de om
råden, beträffande vilka lagstiftningsbefo
genheten ansetts kunna överlämnas ät 
landskapet. - Härvid finnes anledning 
framhålla, att enligt det reviderade lag
förslaget riket skulle tillförsäkras rätt att 
lagstifta om expropriation enbart såvitt 
angår rätt till tvångsinlösen av fast egen
dom för statens förvaltningsbehov medan 
däremot enligt den gällande lagen rätt till 
expropriation hänförts till rikets lagstift
ningsbehörighet med undantag blott av 
lagstiftning angående expropriation för 
landskapet Ålands behov. - Medan enligt 
gällande lag lagstiftningen angående Fin
lands flagga förbehållits rikets exklusiva 
lagstiftningsbehörighet, skulle enligt det 
reviderade förslaget lagstiftningen an
gående riksflaggan och d~s användning 
å offentliga byggnader och vid offent
liga tillfällen samt säsom handels- och 
sjöfartsflagga höra till rikets lagstiftnings
befogenhet, varemot lagstiftningsrätten an
gående landskapets flagga och dess använd~ 
ning skulle tillkomma landskapet. I det 
reviderade förslaget har tillika intagits ett 
tilläggsstadgande, som ger uttryck ät den 
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i och för sig självklara regeln, att riks
flaggans användning ej må genom land
skapslag begränsas. - Å arbetslagstiftnin
gens område har vid kompetensfördelningen 
i stort sett följts den i praxis f. n. till
lämpade gränsdragningen. Lagstiftningen 
om arbetsförmedling, som enligt gällande 
lag hör landskapet till men som i 1946 
års proposition hänförts till rikets kompe
tens, har i det föreliggande förslaget bibe
hållits såsom en landskapets angelägenhet. 

Enligt den till 1946 års Riksdag avlåtna 
propositionen var omräde, som är reglerat 
genom internationella fördrag förbehållet 
rikets lagstiftningsbehörighet, dock så, att 
fördrag med utländsk makt uti de i 33 § 
regeringsformen stadgade fall beträffande 
Åland borde godkännas jämväl av landstin
get, för såvitt angår bestämmelser, som 
innebära upphävande eller ändring av stad
ganden i självstyrelselagen. Uti det revi
derade lagförslaget har nu ifrågavarande 
stadgande (11 § 2 mom. 19 p.) erhållit 
en avfattning, som tydligare klargör, att 
s~adgandets syftemål är att reglera lands
tmgets medverkan, ej vid fördragens av
slutande, utan i fråga om desammas intern
rättsliga bringande i kraft inom landska
pet, för såvitt i fördraget ingå bestäm
melser, som innebära upphävande eller 
ändring av stadganden i självstyrelselagen. 

Stadgandena i 19 och 20 §§ av gällande 
självstyrelsclag, som handla om domsrät
tens utövande och den förvaltningsrättsliga 
lagskipningen, äro till sitt innehåll brist
fälliga. I det reviderade förslao>et har man 
sökt giva motsvarande stadganden (21 och 
22 §§) en fullständigare avfattning, med 
hänsyn tagen särskilt till den förvaltnings
processuella utvecklingen. 

I propositionen till 1946 års Riksdaa 
hade vid sidan av de i 2 § garantilao>e~ 
ingående bestämmelserna angående under
visningsanstalter intagits ett tilläggsstad
gande angående privatskolor, enligt vilket 
sådan enskild skola finge pä Åland inrät
tas endast med tillstånd av landskapsstyrel
sen. I nu föreliggande lagförslag har en
dast grundande av lärdoms- och yrkesskola 
lämnats beroende av landskapsstyrelsens 
begivantle. 

Jämlikt 23 § av gällande självstyrelse
lag är viss staten tillhörig jordegendom i 
landskapet Åland överlåt€ll i landskapets 

vård. Landskapet har enligt lagen stän
dig besittningsrätt till den överlåtna egen
domen, dock så, att egendom, som övergått, 
skall återställas till statens disposition, 
därest densamma i framtiden anses höra 
komma till användning för statsverkets be
hov. Fastigheter, vilka betjäna förvalt
ningsändamål, som fortfarande äro staten 
förbehållna, hava bibehållits under statens 
omedelbara förvaltning. De av landskapet 
disponerade jordegendomarna omfatta sam
manlagt 306 ha åkerjord, 2,535 ha skogs
och 349 ha annan mark. Landskapets år
liga inkomster från j.ordegendomarna gå 
f. n. i avräkning vid treårsutjämningen och 
kunna uppskattas till i runt tal mk 
500,000: -. 

Ett länge närt önskemål från åländsk 
sida har varit, att äganderätten till de 
överlåtna jordegendomarna skulle tillerkän
nas landskapet och att inkomsterna från 
dessa finge användas utan redovisnings
skyldighet vid treårsutjämningen. Då syf
temålet med självstyrelselagens revision är 
att genomgående utjämna förhållandet mel
lan riket och landskapet har Regeringen 
velat tillmötesgå landskapets ovan berörda 
anspråk medan landskapet finge avsitå 
från det statsanslag, numera uppgående 
till mk 500,000: - årligen, som tillerkänts 
landskapet i samband med grundskattens 
upphävande och som fritt av landskapet 
disponeras för kulturella och andra land
skapets väl främjande ändamål. Då skill
naden mellan äganderätt och ständig be
sittningsrätt i detta fall är av sekundär 
betydelse för staten torde den föreslagna 
omläggningen böra anses till fullo moti
verad. 

I enlighet härmed föreslås, att ägande
rätten till statens fasta egendom och bygg
nader skulle vid den nya självstyrelsela
gens ikraftträdande övergå till landskapet 
dock icke beträffande sådan egendom elle; 
byggnad, som vid lagens ikraftträdande 
användas eller reserverats för statsverkets 
behov. 

I propositionen föreslås utfärdande av 
en ny lag om utövande av lösningsrätt vid 
överlåtelse av fastighet i landskapet Åland. 
Medan jämlikt den till 1946 års riksda"' 
avlåtna propositionen (självstyrelselagen~ 
5 §) underrätts utslag rörande löseskillin
gen b~eve slutligt, föreslås i anslutning till 
nu gallande lag, att ändring i domstols 
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och länsstyrelsens beslut finge sökas i den 
ordning allmän lag stadgar med den in
skränkning likväl, att hovrätten bleve sista 
instans i mål angående löseskillingens be
lopp. 

övriga i den föreliggande propositionen 

föreslagna ändringar och rättelser torde 
icke erfordras någon särskild motivering. 

På grund av vad ovan anförts förelägges 
Riksdagen till antagande följande lagför
slag: 

S}älvstyrelselag för Aland. 
I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen 

föreskriver samt med Ålands lan:dstings bifall stadgas: 

1 kap. 
~Llllrnänna stadganden. 

1 §. 
Landskap€1t .Mand tillkommer självsty

relse såsom i denna [ag s:tadgas. 
Landskapet Åland omfattar Ålands län, 

sådant detta bestod intill den 7 maj 1920, 
då lag om självstyrelse för Åland trädde 
i kraft. 

2 §. 
Landskapet Ålands befolkning företrädes 

i ärenden, som höra .tiH dess själv.styrelse, 
av landstinget. 

Landsmpsförvaltniingen omhänderhaves 
av llandskapsstyr€ilsen, som 1ti1lsä1Jtes aiv 

landstinget. Ordförande i landskapsstyrel
sen är lantrådet, som väljes av landsting.et. 

3 §. 
Finsk medbo•rgare, som blivit eller lag

ligen bort bliva mantalsskri ven i någon av 
landskapets kommuner 00h som vid lagens 
ikraftträdande under minst fem år oav
brutet i landskapet haf.t sitt egentliga bo 
och hemvist, åtnjuter åländsk hembygds
rätt. Den, som vid lagens ikraftträdande 
är mantalsskriven på Åland, men ännu 
icke varit där bosatt i fem år, erhåller 
på därom hos landskapsstyrelsen gjord an
mälan åländsk hembygdsrätt så snart han 
oavbrutet under sammamlagt fem års tid 
haft sitt egentliga biC> och hem vist på 
Åland. 

Finsk medborgare, som sedan denna lag 
trätt i kraft inflyttat till landskapet o.ch 
oavbrutet varit bosatt därstädes under fem 
års rtid, kan av landskapssty11elsen på an
sökan beviljas åländsk hembygdsrätt, där 
ej vägande skäl prövas föranleda avslag. 

Landskapsstyrelsen må, då särskilda skäl 
därtill äm, bevilja åländsk hembygdsrätt 

åt den, som under kortare tid än ovan 
sagts varit bosatt i landskapet. 

Ingår kvinna äktenskap med nian, som 
äger åländsk hembygdsrätt, förvärvar hon 
åländsk hembygdsrätt på grund av äkten
skapet. 

Åländsk hembygdsrätt tillkommer inom 
äkt@skapet fött barn, vars fader eller 
mod:er åtnjuter åländsk hembygdsrätt, samt 
utom äktenskap fött barn, vars moder åt
njuter åländsk 'hembygdsrätt. 

I äktenskap fött ogift barn under tjugu
ett år, som är bosatt i landskapet Åland 
00h står under föräldrarnas vårdnad, för
värvar jämte föräldrarna åländsk hem
bygdsrätt. ·Därest bl"Ott den ena maken 
erhåller åländsk hembygdsrätt, förvärvar 
jämte denna under dess vårdnad stående 
barn under här nämnda förutsättningar 
åländsk hembygdsrätt. Barn, som fötts 
utom äktenskapet, följer under samma för
utsättningar sin moder. 

Den, so.m blir medborgare i främmande 
land eller ·bortflyttar från Åland och sta
digvarande bosätter sig utom landskapet, 
:förlorar sin åländska hemhygdsrätt. 

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 och förlust av åländsk hembygdsrätt 
utfärdas genom landskapslag. 

4 §. 
Finsk medbo·rgare, som har hembygds

rätt på Åland, äger rätt att utan sådan 
inskränkning, som i 5 § sägs, förvärva 
fastighet, belägen iruom landskapet. Åfändsk 
1hembygdsrätt utgör även förutsättning för 
kommunal rösträtt och rösträtt vid val till 
landstinget. 
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Rätt att inom landskapet driva näring, 
för vars utövande enligt },ag erfordras an
mälan eller tillstånd, tillkommer person, 
som äger hembygdsrätt .på Åland, så ook 
den, som, ehuru han icke åtnjuter åländsk 
hembygdsrätt, under fem år oavbrutet varit 
bosatt i landskapet. 

Bolag, andelslag, förening, annan sam
manslutning eller stiftelse, som hava i 
stadgarna angiven hemort inom landskapet 
.:Jch under minst fem år utövat verksamhet 
på Åland samt därunder haft en styrelse, 
vars medlemmar åtnjutit åiländsk hembygds
rätt, äge rätt att inom landskapet bedriva 
i 2 mom. avsedd näring. 

Enskild person, sammanslutning eller stif
telse, som vid lagens ikraftträdande driver 
näring, varom nu är fråga, är berättigad 
att även framdeles utöva densamma. 

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 
si'tdan näringsutövning, varom i denna pa
ragraf är fråga. 

5 ~. 
Hia:r fastighet, belägen inom 'landskapet 

Åland, genom annat fång än laga arv eller 
e~propriation övergä:tt till någon, som ej 
åtnjuter åländsk hembygdsrätt, eller till 
bolag, andelslag·, förening, annan samman
slutning eller stiftelse, som ej hava i stad
garna angiven laglig hemort inom land
skapet eller, även om hemorten är inom 

-landskapet, icke under minst fem år utövat 
verksamhet på Åland och därunder haft en 
styrelse, vars medlemmar åtnjutit åländsk 
hembygdsrätt, äga landskapet, d@ kom
mun, inom vilken fastigheten är belägen, 
samt enskild person, som innehar hembygds
rätt på Aland, rätt att inlösa fastigheten 
till ett pl'is, vilket i händelse överenskom
melse icke ernås, bestämmes av domstol 
i enlighet med det vid tiden för fånget 
rådande prisläget. 

Ut:'ln hinder av vad i 1 mom. sägs, må 
landskapsstyrelscn, då skäl därtill är-0, efter 
prövning i varje särskilt fall tillåta för
värv av fastighet på Åland utan att lös
ningsrä.tt äger rum. 

Närmare bestämmelser angående lösnings
rälttens utövande och om företrädes·rätt t:irll 
inlösen meddelas i särskild k1g. 

6 §. 
Regeringen företrädes i ~iandskapet Åland 

av landshövdingen, som UJtnämnes av re
prublikens president efä:ier överenskommelse 
med 1landstingelts taiLman. I händelse sam
förstånd iclre iernås, utser presidenten tilil 
landshövding en av ~e fem persoTuer, vi!lka 
förorda1ts av landstinget och erbjuda er
forderliga föriutsättningar för att förva.lt
ningen inom landskapet skaH väl hand
havas samt statens säkerhet tillvaratagas . 

Finner preside.ruten de av fandstinget 
föreslagna personerna ic:ke mOitsvara de 
krav här ovan uppstählts, skrull landstinget 
anmodas inkomma med nytt förslag. 

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

Vid lä.ngre tids förfall för landshöv
dingen eller då landshövdingieämhetet är 
obesatt, kan republikens president efter 
överenskommelse nied landstingets talman 
förordna lämplig person att under denna 
tid förestå ämbetet. 

2 kap. 

Lagstiftningen. 
7 §. 

Landstingets medl,arninar skola väljas ge
nom omedelbara, proportioneJ.a-a <Jch hem
liga val. Rösträ.tten. vid dessa val skiall 
vara allmän och lika för män och kvinnor, 
vilka före valåret fyllt tjuguett år. 

Ej må rösträtt genom ombud utövas. 
Närmare bestämmelser angående valen 

utfärdas genOlffi landskapslag. 

8 §. 
Landstinget sa.mmankommer årligen till 

lagtima möte. På uppdrag av republikens 
.president sammankallas landstinget av 
·landshövdingen till mtima möte. 

Landshövdingen öppnar och avsi1rntar 
landstinget samt överlämnar till it.inget 
presidentens framstä:llningar och medde
landen. 

Republiikens president äger befogenhet 
att Uipplösa landstinget 00h förordna om 
verkstäHande av nya val. 

9 §. 
Vid förfaill för il:a:ndshövd:ingen eiller un

der tider, då la,ndshövdingeä.mbetet är obe-



6 N:o_ 38 

sant, förordnar .republiikens presidellit annan 
person rutt foll1göra å landshövdingen eniHgt 
8 § ~mkornmande åligganden. 

10 §. 
Närmare bestämmelser om lands:tingets 

organisation och åligganden utfärdas geruom 
landskapslag. 

11 §. 
Rikets lagstiftande organ ;til1lrnrnmer ute

slutande rätt till lagstiftning i ärenden 
angående stiftande, ändring, förklaring 
eller upphävande av eller avvikelse från de 
till republikens statsförfattning hörande 
grundlagar ävensom till avgörande i ange
lägenheter, om vilka beslut enligt regerings
formen icke kan fa;ttas annat än med riks
dagens samtycke. Angående landstingets 
rnedverk.an till ändring, förklaring eller 
upphävande av eller avvikelse från de 
Ålands självstyrelse rörande grundlagarna 
gäller, vad därom är i dessa lagar stadgat. 

Till rikets ~agsti:fitnirngsbehö:ci1ghet hän
för.es jämväl an:tagande av ~l!män lag iell1er 
utfärdande av förordning, då ärendet rör: 

1) närmare bestämmelser angående med
borgares i Finland rätt •Wtit vistas i eget 
la.nd, att här friltt välja boningsor.t och att 
färdas från en ort tiilll en a:nnan; den i 
r egerin,gsformens 8, 9 och 83 § § förutsrutsta 
lagsti:f.tningen; lagstiftning angående riks
dagsmanna val och elektorsval för val av 
republikens president; yttrande-, försam
lings- och föreningsfrihetens utövning; för
utsättningarna för och verkställande av 
husrannsakan; undantag från okränkbar
heten av brev-, telegraf- uch telefonhemlig
heten; krigstillsitånd och arbetsplikt, dock 
så, att person, som åtnjuter åHindsk: hem
bygdsrätt, ej må förpiJikitas att utföra 
arbete utom landskapet; inskränkn.in
gar i medborgerliga räJLtigheter med 
avseende å personer i krigstjänst; så
dana inskränkningar i finska medborgares 
aililinänna räJttighe1ter saarnt sådan r eglemen
,tering av nä1,ings1livet, som under rådande, 
av ekonomisk kristid framlmllade unda.n
ta.gsförhålla.nden ä.ro nödvändiga och föruJt
sätta enhetlig regilering över hela riket; 
räJtt rtj,U 1expropri·ation av fast egiendom för 
statens förvaltningsbehov; 

2) Finlands vapen och flagga samt an
vändningen av riksf!la.ggan å statens och 
landskapets offentliga byggnaider och vid 
offentliga tillfällen samt såsom sjöfarts-

och han delsflagga; instiftande och för
länande av titla;r, värdigheter ooh ord
nar ävensom andra uitmärkielsetooken, som 
förlänas a.v republikens pl'leSidielllt; 

3) :rike t:s förhåJHande :tm u1Händslm mak
ter; medborgares i annait land allltagamde 
tilQ medborgare i Finiland samt förlust aiv 
och befri~lse från finskt mooborgarskap; 
pass, inflyitJtning :till · iaindie:t, utlännilngairs 
övervakande; urtlärrnrnande av förbrytta.re; 

4) försvarsväsendet med beaktande av 
vad i 6 kap. är härom särskilt stadgat; 

5) skait!l:>er och avgifter, viUm skola :i: ri
ket all1männcligen utgöras, med de i 23 § 
nämnda undantaig; 

6) grundootsien om •ruUmän [äroplikt, så
vitt angår dennas utsträckniing med av
seende å ilärotvång un<lierkasta!t bam och 
dre åJldersår, under vilka ilä:rortvång till
lämpas; bestämmelser angåiende de ford
ringar läroinrättning bör fylla för att 
äga dimissioosräitt rti.~l statens universi!Wt; 
den lu1.mskap och skicklighet, som erfordras 
för vinnande av viss, av staten erkänd 
kompetens; 

7) grundsa.tscn om aHmän och Hika kom
munaJl rösträt.t för finsk medborgare, som 
uppnåltlt lagstadgad ålder, samt omedelbara, 
proporroioneHa och hemliga vall, vaTvid i 
omförmält avseende likvä;l bör beaktas, vad 
i 4 § är stadgat angående förutsättningarna 
för erhållande av sådan rösträtt; 

8) fami•lj'e-, förmynde.rslkaps-, arvs. och 
testamenrtsräitit; upphovsmanna-, uppfinnar
och patenträtt samt räitt till siläktnamn 
och förnamn; b01lags. och a.kitiierätt, andcls
lag, försäluingsavtal, handelsagentur och 
övriga tiill den ,allmänna privaträtten hö
rande delaT av handeilsrätten; väX'eL och 
checkrätt; illojal konkurrens; bokförings
skyldighet; handelsregister, firma och pro
lmra, varumärke, ursprungsb0tookning, upp
iJ.,ags. och warrantröreilse; privat sjörätt; 

'9) alkohollagstiftningen; socialförsäikring; 
arbetarskyddet, kollektivavtal och medling 
i kollektiva arbetsvister samt annan arbets
lagstiftning med de i 13 § 1 mom. 6 punk
ten omförmälda undantag; skifte.sväsendet; 
fastighetsregister; tomt.mätning i stad; 

10) bok- och stentryckeriröl'clse, sprid
Illing a.v tryckskrift och Uitgivande av pe
riodiska tryckskri:fit;er; bank-, sparbanks-, 
pantilåne. och fönsäkringsröreilse samt va
Lutahandel; gruvor och mirneralfyndigheter; 
margarinti!ll v·erkniingar; svagare mal tdryc-

\' 
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ker, för såvitt angår tillsynen över alkohol
haltens iakttagande; Jiandel med konst
gjorda gödselämnen och beredda foder
medel samt med utsädesva.ror; skjutvapen 
ooh skjutförnödenhe,ter; explosiva ämnen, 
tiH den del rikets säkerhet härav i lag
stiftningen beröres; mäklar-, skeppsklarerar
ooh auktionsförrättaryrket; tillverkning 00h 

försäljning av stämpling underkastade ar
beten av ädla metaller och andra sådana 
tillve11kningar; villkoren för utlännings 
näringsätt; 

11) häir ovan i denna paragraf icke sär
skilt nämnd privaträtt, med undantag -av 
stadganden av privaträttslig natur, hörande 
till de landskapets lagstiftningsbehörigl1et 
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, därå fast 
fornlämning finnes; arkivväsendet, dock så, 
att landskapsmyndigheternas och kommu
nernas arkiv ej utan landskapsstyrelsens 
och vederbörande kommuns tiHstånd kunna 
bortföras från Åland; 

13) den aUmänna strafflagen; övriga 
straffbestämmelser, för såvitt desamma icke 
enligt 13 § 1 mom. 11 punkten hänförts till 
landskapets lagstif.tninigsbehörighet; rärt:Jte
gångs-, konkurs- och u1tsökningsväsendet; 
skiJljema.nnaförfarandet; verkstäililighe.t av 
domar och straff; behandling av lösdri
vare, alkoholister och arbetsovilliga perso
ner; a11män benådning; 

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

15) bekämpand1et av epidemfor och andra 
smiittsaimma sjukdomar hos människor och 
husdjur; behörighet altt ultöva iläkarkaJllet, 
tand!Uiikaryrket och annan v:eriksamhe.t inom 
hälso- och sjukvårdens· samt ·apoteks_ och 
VJeterinärväsenc1ets områden, så ock, där 
icke stadgandet i rn § 7 a punk.ten till ·an
nat föranleder, 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 straffprocessen eller 
straffverkställigheten; det legala tvånget 
för kommunerna i fråga om stads- och kom-

munrulläkar:es an.sitäiliLande, så ock å dessa 
ankommande statsmedicinska upp.gifter 
inom områden, hänförda tiltl rikets ilagsitift
ningsbehörighet; rätts.medicinska obduktio
ner och undersölmingar; kastrering och 
sterilisering; avbrytande av havandeskap; 
eldbegängelse; apotek och apoteksvaror; 
tillverkning, förvaring och försäljning "a'V 

gift.er och preparat, uti v:iil'ka gift ingår ; 
ikött:kontroU; förbud mo.t införsel av djur 
och djurprodukter; slakt av husdjur samt 
dju['skydd; 

16) stlaJtens ämbetsverks och aUmänrua 
inrältltningms orgaruisaition och verksamhet; 
statens aruläggningar på Åla.nd;. 011dnin.gen, 
för befordran till statstjänster oc'.h -befatt
ningar ävensom innehavares av statens 
tjänster ooh befattningar rättigheter och 
skyldigheter; 

17) lots- och fyrväsendet samt an!l1Jall 
offellltJ&g sjörätit; 1lufilitref~ken; järnvägsviä
sendet; tuhlar och ltll!Mväsendet samt tullens 
och utrirkeshand:elns enhetliga ordnande; 
V'aruutbyitets frihet; förmialTuings- och m, ... 
blandningstvång för säd; penningväsendet 
samt sedelutgivningsrätten; mått, mål och 
vikt; post-, telegraf-, telefon- och radio
väsendet; vården om statsverkets egendom, 
till :den del densamma icke ti:llhör land
skapet; 

18) ändring i ecklesiastik, judiciell, kom
munaJ. eUer ikan:nerol ind~lning ävensom i 
administrativ indelning, såvit•t angår å 
sta'ten ankommande förvaltningsveriksarrn
het; 

19) -omr~e, som ä·r reglerat genom inter
nationella fördrag, dock så, att jämväl 
landstinget bör giva sitt bifall till lag, 
genom vilfuen fördrag med främmande makt 
bringas i kraft inom landskapet, för såvitt 
i fördraget ingå bestämmeliser, som inne
bära upphävande eller ändring av stad
ganden i självsty:relselagen; samt 

20) område, som hittills icke av lag
sJ:jftniingien föruitsaitts och som med :tiiill
lämpning av de grundsaJtser diellillia p1ruragraf 
innehåller är att hänföra t,iU rilre1ts l<a,gstift
ningsbehörighet. 

Ej må dock utan landstingets bifall änd
ring i r~kslag vidtagas angående grund
satsen om enskilds rätt att äga fastighet i 
landskapet Åland ävensom rörande de i 
2 mom. 6 och 7 punkterna angivna grund
satserna. 
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12 §. 
Innan av republikens president eller 

statsrådet utfärdas administrativa stad
ganden, vilka skola tillämpas enbart i land
skapet Åland och röra ärenden, som är.o 
hänförda till rikets lagstiftningsbehörigihet, 
skall landskapsstyrelsen beredas tillfälle 
att i ärendet avgiva utlåtande. 

13 §. 
Lan<lBltJinget äger i den ordning denna 

lag staid:g·ar, med .iakr1:1tiagande av nedtaTu 
angivna undall!t:ag och begränsn1irugar samt 
de förbehåll beträffiam..d:e rikets lagstifit
D!ingsbehörighet, som 11 § i övrigt inne
håller, utöva .lagsti:litningsrätt. i landskapet 
rörande angelägenheter, då ärendet angår: 

1) räittt till expropriation för alJmänt be
hov mot full ersä.ttning, med undantag av 
tvångsinlösen av fast egendom för statens 
förvaltningsbehov; 

2) undervisn:iingsväsendet inom de grän
ser 11 § 2 mom. 6 punkten angiver; 

3) ikommuooJförvaltnQng, kommuooil be
skattning och kommunal vaUag samt lag
stiftning om tättbefolkade samhällen, dock 
med den be,,,OTänsning 11 § 2 mom. 7 punk
ten innehåller; 

4) vattenrätieI11; 
5) moderskapsunderstöd samt familje

och barnbidra'g ävensom bosä:ttning·slån och 
familjebostadsunderstöd; 

6) arbetsavtal, arbEMreglemente, läroav
tal; arbets- och bostadsförmedling; tiden 
för öppenhållande av ihandels- och andra 
rörelser samt a.ffärskonto.r; 

7) inlösen av legoområden ~h kolonisa
tionsvetlrnamhet; 

8) jord- 'och tomtlegorätten, samt id
kanid~ av jordbruk, boskiapsskäitsel, skogs
bruk och jordbruk~ts övriga bi1n:äringiar, 
bete oCih ägors fred:ande, jakt, fiske och 
växtskydd; 

9) näring, för vars utövande enligt lag 
erfo~dras anmälan eller tillstånd, och nä
ring till självförsörjning, med iakttagande 
av näringsfrihetens grundsats; uppdelning· 
i fria oc.h reglementerade näringar; annan 
näringsrätt med de undantag, som i 11 § 
2 mom. sägs ; 

10) fornmillhllesvårdeni, med den inskräruk
ning, som i 11 § 2 mom. 12 punkten av
ses; 

11) besitämmels!lr om bö1tesstraff och ut
sätrt:ande av viite och 1ann1at äventyr inom 

rätitsområden, hä.ruf örda till landskapets 
lagstiftningsbehörighet; dtisciplimär bestraff
ning av tjällSltemän och befattningshavare 
vid Å'lrunds JandSikapsförvailitning; 

12) upprätthållande av a1lmäTu ordning 
och säkerheit samt brotts1ighetens förebyg
gaooe och sitävjande, med un<la.rutiag av 
ordningsmaikitens verksamhet tiH tryggande 
av statens säkerhet ävensom polisuppgif
terna på de områden, för vilka rikets lag
stiftning skall gälla även på Åland; 

13) eldf:ar:liga oljor; explosiva ämnen, i 
den mån stiaterus säkerhet härav icke berö
res; 

14) barnskydd, med undantag av stad
ganden, hörande tiH familje- och förmyn
derskapsrättens områden, samt sådana, som 
äga samband med strafflagstiftningen; 

15) fattigvård; inva'1idvård, dock icke 
såvitt angår krigsinvalider; blindunderatöd 
och annan social omvårdnad ; 'kommunala 
vårdnäimnder; 

16) hälso- och sjukvården, med den be
gränsning, som i 11 § 2 morn. 15 punkten 
föresl;:rives; 

17) vägl1illlningcn, sk.ju tsväsendet, regle
ring av trafiken, motorfordon, dock icke 
specialföreskrifter om snabbgående motor
farkoster; den lokala sjötrafiken och här
för n vsedda koni munika tionsleder; 

18 ) naiturskydd och inplantering av 
främma11de djura.i,t.er; 

l!J) stadsplan och tomtindelning; bygg
nadsreglering och brandskydd; 

20) landskapets vapen och flagga och 
dessas användning, dock så, att rätten att 
använda riksflaggan ej må genom land
skapslag begränsas; ävensom 

21) övriga angelägenheter, viika icke så
som rikslagstiftning blivit ri-ket förbe
hållna och som med tillämpning av de 
grundsatser denna paragraf innehåller 
kunna .hänföras till landskapets lagstift
ningsbehörigh et. 

Land<itingets lagstiftande verksamhet ut
övas genom antagande a.v landskapsla;s·ar 
för landskapflt Aland samt genom beslut i 
beskattningsärenden, som i 23 § omförmiilas. 
Landskapslag kan antingen innefä.tta en 
:;jälvständig lagstiftningsakt eller '.oek avse 
antagande av rikets motsvarnnde lag eller 
förordning att såsom si!:rum eller med vissa 
efter förhållandena anpassade ändringar 
eller tilliigg tillämpas i landskapet. 
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Har landstinget i larudsk:apslag bemyn
digat landskaps.styrelsen att vid behov med
dela närmare före&krifter angående verk
ställighet och tillämpning av landskaps1la
gen, må sådana bestämmelser utfärdas ge
nom landskapsförordning. Inoo.n sådan för
ordning utfärdas, bör landskapsstyrelsens 
förslag underställas ålandsdelegationens 
granskning och dele.gati.onens utlåtande 
över förslaget inhämtia.s. 

14 §. 
Landstingets beslut om antagande av 

landskapsla,g insändes tHl republikens pre
sident av ]ands tingets :talman, varom under 
rättelse bör meddelas landshövdingen. 

Därest republi:kens president, efter att 
hava infordrat högsta domstolens utlåtande, 
finner, att en av landstinget antagen lag 
berör ärenden, som hänförts till rikets lag
stiftningsbehöri.ghet, eller rikets inre och 
yttre säkerhet, äger han rätt att, inom tre 
månader från ·det underrät:telse om ~agens 
antagande delgivits honom, förordna, att 
sagda lag skall förfalla. Har republikens 
president redan innan sagda termin till
ändalupit med avseende å en landskapslag 
till:kännagivit, att han icke kommer att 
begagna sig av ovan angivna befogenhet, 
träder landskapslagen omedelibart i kraft, 
såsom därom är stadgat. 

Inr..an ärende, som i 2 morn. sägs, före
drages för republikens president, skall 
ålandsdelegrutionens utlåtande infordras. 

Hava i tJandskapslag för vinnande av en
hetlighet och överskådlighet upptagits vissa 

· bestämmelser av ri.kslaigstiftningsnatur, 
vilka i sak äro överensstämmande med mot
svarande s!Jaclganden i rikets 1a.g, skall 
detta i~ke utgöra hinder för landskapsla
gens ikraftträdande. Upptagande av så
dana bestämmelser i landskapslag medför 
icke förändring av det inbördes förhållan
det mellan rikets och landskapets lagstift
ningsbehörighet ooh ej heller med avseende 
å de genom rikslagstiftning utfärdade 
stadgandenas ikraftträdande i landskapet 
Åland. 

15 §. 
Landstinget äger rätt a;tt vä0ka initiativ 

i sådan landskapet enskilt rörande ange
lägenhet, som hänför sig till de enligt 
denna lag riket förbehållna lagstiftnings
eller förvaltningsomräden, att genom rege
ringens försorg riksdagen föreläggas. 

6102/48 

16 §. 
Landskapsstyrelsen äger rätt att göra 

framställningar om utfärdande av admi
nistrativa stadganden för landskapet 
Å·land. 

3 kap. 
Förvaltningen. 

17 §. 
Republikens presidernt fattar beslut i 

ärenden rörande landskapet Åland, på sätt 
i 34 § regerirugsformen stadgas. 

Ärenden, som röra landskapets självsty
relse, föredragas i statsrådet från justitie
ministeriet av någon av statsrådet förord
nad, med självstyrelsen förtrogen person. 
I 29 och 30 § § nämnda frågor angående 
den ordinarie utjämningen ooh extraordi
narie statsanslag föredragas dock i stats
rådet från finansministeriet. 

18 §. 
Landskapsstyrelsens sammansättning även

som dess 0011 :Lantrådets åligganden inom 
de i <l:enna Iag stadgade gränser, så ock de 
för le<'lll!möter i landskapsstyrelsen gällande 
kompetensvillkor fastställas genom land
SJkapslag. 

19 §. 
Under riket& aJllmänna förvaltning kvar-

stå: 
1) handhavarudet av utrikesärendena; 
2) ju.stitieförvaltningen; 
3) förvaltningen av försvarsväsendets an

gelägenheter; 
4) förvaltningen i fråga om statens sä

kerhet; 
5) sta;tens finansförvaltning ; 
6) den å stats.myndig.het ankommande 

allmä.nna tillsynsbefogenheten över under
visningsväseThclet, för såvitt angår de om
råden, som jämlikt 11 § 2 mom. 6 punkten 
hänföras till rikets lagstiftningsbehörighet ; 

7) förvaltningsverksamhetell! och tillsyns
befogenheten inom den del av hälso- och 
sjukvårdens lagstiftningsområde, som till
hör riket, för såvitt sagda förvaltning icke 
enligt allmän la.g eller förordning ankom
mer å kommunerna, och bör härvid iakt
ta.gas: 

a) aM på hälso- och sjukvårdens område 
verksamma, medicinalstyrels·en underly
dande persorner, vifä:a äro finsika medbor-

2 
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gare men i Sverige erhållit sin utbildning 
och förklarats komp.etenta, skola, sedan de 
hos medicinalstyrelsen behörigen styrkt sig 
äga nödig ilmnsilmp uti den i Finland på 
området gä;lla'lllde 1lags'låftningen, utan dis
pens vid utövandet av sin vel'lksaimhet på 
Åland a;nses fylla de fordringar, som fin
nas uppstä:llda för utövande av motsva
rande sysslor i övriga delar av riket ; 

b) att faststäJllarudle av 11eg1emeruten och in
struktionier för sjukvårds- och föruossnings
anstalter, som upprätthållas av landskaipet, 
kommun eller kommunal sammanslutning, 
samt utnä;mning eller förordnande av aJTu

srvarig Hikare vid sådan anstalt ankommer 
å landskapsstyrelsen, efter det medicinal
Sl:yrelsens yttrande i äl'endet inhämtats; 

c) a11t reglreningen av distrikrt:s-, sit.ads- och 
kommunallwkares ,tjänstgöringsområd'en an
kommer å landskapsstyrelsen efter medi
cinal.styrelsens hörande; 

d) a:tt besäJtJtia:nde av disitr>i.JkitsläikJaritjäm.st 
ankommer å Laindisikapssityrelsen i samråd 
med medfoina.lstyrclsen och aitt u1tnämnihg 
av stOOis- och kommuillallä:karre tillkommer 
landskapsstyrelsen, efter det val ägt rum 
samt medicinalstyrelsen avgivit utlåtande 
angående den valdes behörigihet och lämp
lighet för tjänsten ; 

e) a1Jt meddelwnde av '1illstånd till in:räit
tande av privata sjukvårds- 00h förloss
ningsan.sta;lter i landskapet och godkän
nande av deras föreståTudare tiUkommer 
landskapsstyrelsen, efter det medricinalsty
relsens utlåtande i ärerudet inh:ämtaits; samt 

f) irutt hwndhavan:det av kötitkollltroUen på 
Åland ankommer å landskapsstyrels'en, 
dook så, att vederbörande statsmyndighet 
äger förordna kötrt:lrnntrollör och godkäl1!1Ja 
sla,ktinrättning och köttkontroltlstation samt 
pröva och avgöra besvär över köttkontrol
lörs åtgäirder ; 

8) de grenar av statsförvaltningen, som 
omförmä1as under 11 § 2 mom. 17 punkten, 
doclc så, att förvaltningen av lufttrafiiken 
inom fondslrn,pet på sjukvåDdens och tu
rismens områden arukommer å Jandskaps
styrelsen; förvaltningen av statens kommu
nikationer samt den förva~1tning, som 1hän
för sig till ,transitotrafiken ooh, i samråd 
med vederböraTude landskapsmynidighet, 
oomt:vafiken mellan landskapet Åland och 
fastlandet ; 

9) verkställande av expropriation av fast 
egendom för statens förvaltningsbelrov, 

dQck att landskapsstyrelsien skall beredas 
tillfälle att avgiva utlåtande, innan besluit 
om sådan expropriation av statsrådet fattas; 
ävensom 

10) de administraitiva uppgifter, vilika i 
övrigt föranledas av ärenden, som hänförts 
till rikets lagstiftningsbehörighet. 

I övriga delar handhaves förvaltningen 
av självsty11eilsemyndigheterna, såvida den
samma icke enligt de:runa lag ankommer ä 
republi'kens president eller statsrådet. 

Till rikets centralförvaltning hörande 
myndighet är förpliktad att, där särskild 
sa,k,kunskap är erforderlig, inom gränserna 
för sin afänänna behörighet och för såvitt 
laga hinder icke möter, på anhållan bistå 
lanidslrnpsstyrelsen vid handhavande av de 
till självstyrelseförvaltningen hörande upp
gifterna. Angående dylik handräckning 
gäller, vad hämm är genom förordning 
närmare stadgat. 

20 §. 
Ganom förordning !kunna, med i1'andskaps

styrelsens begivande, å rikets aillmänna 
förval,tning ankomman,de uppgifter för viss 
tid eller tills vidare tilldelas landskapsför
va1tningen ävensom till landskapsförvalt-
1ningen. hörande uppgifter överföras pä 
rikets allmänna förvaltni1ng. 

Utan hinder av förordning, som i 1 mom. 
sägs, må landstinget iuom grä,nserna för 
sin (!!agstifämingsbehödghet antagia land
s:kapslag, som irnniebär ändring av förord
ningen. Ej må dock sådalll landskapslag 
träda i kraft, innan förordningen ändrats 
€!1.ler upphävts. 

Uppsäg€s i 1 m-0m. nämnd förordning 
el~er antages i 2 mom. omförmä[d land
skapslag, skahl. förordning om ändringen 
eller upphävandet utfärdas inom ett år, 
räknat från uppsägningen eller från den 
tidpunkt, då det framgått, att republikens 
president icke begagnat sig av sin befogen
het att låta landskapsla,gen förfalla. 

4 k~p. 

Lagskipningen. 

21 §. 
Domsrätten i landskapet utövas av sta

tens domstolar. 
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22 §. 
Den förvaltningsrättsliga lagskipningen i 

landskapet arrk-0mmer, för såvitt den icke 
utövas av de i 21 § avsedda domstolarna 
oc:h annat icke är stadgat rörande de till 
självstyrelsen 1hörande ärendena, å läns
styrelsen i landskapet Åland 00h andra 
myndigheter, som i riket handhava sådan 
Iagskipning. 

5 k1ap. 

Landskapets hushållning och ålands
delegationens uppgifter. 

23 §. 
Landskapet Åland har rätt att för sina 

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

Landstinget äger jämvä:l för landskiapets 
behov påbjuda tilläggsskatt å inkomst 
liksom ock pålägga tillfällig extra inkomst
skatt. 

Tilläggsskatten och den tillfälliga extra 
beskiattiningen skola utgå enligt av Lands
tinget :fasts1tä!llda grunder. De beslut, som 
i 1 -0ch 2 mom. nämn1as, träda i kra:ft utan 
eädrun dellgivnimg, som i 14 § påbjudes, 
men böra meddelas [andshövdingen !till 
känned<lffi. Påförande av tilläggsskatten och 
den tillfälliga extra inkomstskatten verk
ställes av landskapsstyrelsen, och skatterna 
skola erläggas till postanstalt, som förm:ed
lar postgirorörelse, eller på annat sätt, som 
landska psstyrelsen bestämmer. 

Å lands.tinget ankommer att best:ämma 
de avgifter, vilka. skola ·erläggas för land
skapsförvaltningen underlydande myndig
heters tjänsteförrättningar och expeditioner 
ävensom för anlitande av landskapets in
rättningar, dock så, att landstinget, i den 
mån såd:rnt anses lämpligt, kan överlämna 
bestärrnmanderätten över sådana avgifter 
till landska.psstyrelsen. 

24 §. 
Landshövdingen äger förbjuda verkStäl

lighet av beslut, som rör beskaittning, -0m 
han finner, att beslutet: 

1) försvårar varurutbyitet mcl[an in- -0ch 
utlandet eller me!Han laoosikapet Åland och 
fastlandet ; 

2) mUJefruttar oskäliga cld:er för trafiken 
skadliga avgifter vid anlitand.et av allmänna 

vägar, far~eder ehler [a,ndsilmpsförva[tningen 
unde,J:'llydande imä:ttnilllgar; eller 

3) har till följd, att beskattningen uppen
barligen förfördelar @skilda skattdra.gande 
el1er olika sa;mhä1llsikilasser. 

Har landshövdingen förbjudit verkstäl
lande av bes[ut, skalJl bes1utet .understäHas 
republikens presidents avgörande. 

25 §. 
Äganderätten till statens fasta egendom 

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

26 §. 
Om upptagande av ~ån för [aD1dskapelta 

gerrnensamma gagn e[iler för särskfä.da dess 
behov besJuter fandst]nget. Fö,r upptagande 
av -0bliigationslån äViensom lån i unlandet 
erfordras sailrntycike av republikens presir
dent. 

27 §. 
Kostnaderna för den förvaltning, som 

enJ.:Lgt 19 § forltfarande handhaves av sta-. 
tens m,Yilldigheter, Eiksom ock de utgif!ter, 
vilka härfly;ta av räittsvården, bestridas med 
statens medel. övriga rntgifter för ~a.JLd
skapets behov hes•tridas a:v rlandslkapeit själVlt 
med rät:t likvä1l för 'l·andsikapet '3Jtt jämlikt 
de i 29 § s:tadgade grunder få utgift:erna 
för självförvaltni1ngens ordinarie behov Uit
jämnade genom statsanslag. 

Landskaperts århga inikrnmsrt- -0ch utgifts
sta1t fasrt:ställes a:v la:oostinget. Angående 
sättet för årssrtaiteiUS uppgörande samt för 
fattande av besh1t om ändring i -0ch itilJlägg 
1bii11 faststäilJld årsstat s1tadgas gienom land
skapsfag. 

Särski[d årssta;t skaill av landstinget fast
stä;llas för landskapets enskilda inkomster 
och utgifter. 

28 §. 
Den skrutJ1JefinansieHa utjämningen me[

:l1an r1ke!t och landskapet ÅJland ve11kstäJ.les 
av iett särsikilt organ, ållandsde~egaitionen, 
dels gennm ordinarie utjämning, dels ge
nom beviljande av extraordinarie anslag 
enJ.,igt de i 29 och 30 §§ s1badgade grnn~ 
der. 
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Åla.ndsdeilegationen består av tvenne l:e
damö,t.er, uts,edda av srt>Wts:råd~, samt 
twnrue, utsedda av lrundstinget. Ordförande 
i delegationen är landshövidingen eller an
nan person, som utses av republikens presi
<liell!t efter övereoolwmme[se med :landstin
gets tailman. Av republ!ikens president, 
statsrådet och landstinget utses dessutom i 
förenämnd ordning för ordföranden -0eh 
enva,r ledamot en ersälttare. Delegationen 
är beslutför, då ordföranden och samtliga 
ledamöter eller !el'sättare för dem äro nä.r
varande. 

Uppdraget att vara ordförande, :100.amot 
eller ersä1Jta11e i deJ.egatiofäm kan av re
publiikens president, start:srådelt ;el:ler :lands
tinget återkwllas, när skäll därtill anses före
ligga. 

29 §. 
Den ordinairie utjämningen verkställes i 

ef!t:erhand för en ·tid av ett år i sänder. 
Till grund för densamma skola läggas 
landskapets utgifter under finans.året för 
sjäJ.vförvaltni.ngiens ordinarie behov även
som de landskapet under samma tid tåU
fä11lna inkomster:na. 

Vid strutsanslagets herä:knande skall iakrt
ta.gas: 

~ht såoom ordinarie utgi:flter må 'anses .a:n
sla.gs heilopp för behov, viilkas tållgodooeende 
eniliigit de i denna 1l1ag fäsrtstäJllda behö:cig
hetsgränserna ankommer å faooskapet och 
vifäa icke äro att hänföra t·iU de i 30 § 
angivna extraordinarie utgifterna; 

atJt kostnaderna för sjäilvförv:al1tningens 
ordina.ri1e behov sikol,a utjämnas 'genom 
statsanslag i den utsträckning, vari mot
svarande ändamål i övriga delar av riiket 
tii1lgodoses eller u11derstöda.s ; 

att landskapet således genom utjämnin
gen skall komma i åtnjutande av enahanda 
förmåner, som på mo;tsvarande områden 
beredas öv,riga delar av riket, varvid 
böra beaktas landskapets avskilda läge, sär
förhållanden, rådande prislägen på Åfand 
och befolkningenLS särskilda levruadsbetin
gelser samt härav på:kaHade UJn.~lagsbehov; 

iaitt J.ia.ndskapet, bör ansvara för de kost
nader, som påkallas av ålamdsdclegwtio
nens verksamheiti såsom organ för deru 
skamtiefinansiella Tutjämruingen, tiH den del 
dessa kootruader hänföra sig itiH de av 
J.iandSitingelt; utsedda l<edamöter.na av dele~
tionoo, medalll däremot övriga kootn1ader för 
<l.elegaitiiorueru bestridfill ur s1t1atsmedel; 

a1trt; rärnteUJtgi.1f,ter, som upp'lrommlit genom 
uppJåning av erforde11Hga itiil.lskottsmedel 
för besitridande av säcla.nia landsk!a~ts kost
nader, vilka med statsmedel ersättas, skola 
tagas i beräkn:lng vid utjämningen; 

1a1t;t subveilltione.r och understöd böra vid 
utjämningen beaktas, för såvitt desamma 
motsvara jämförliga kostnader för av 9\8. 
ten upprältlthå1len eller understödd e~ 
handa ve:riksamhet; ävensom · 

att till QandSilm.peits inkomster, '"i.Um skola 
vid utjämningen heak:tas, böra. hänföras av 
dandskapet uppburna näiriings- och nöjes
skaititer ävensom avgifter för Jand&kaps
myndigheltemas tjänisiteförriiitttningar och 
exped'iitfoner och för anlitande av landska
pets itllrätJtningar, samtliga dessa skatter. 
och avgifter berä:lmade enligit i riket sitad
gade grunder, samt ränteinkomster och 
andra löpande eller tillfälliga inkomster, 
men icke landskapets enskilda inkomster 
och ej heller i 23 § 2 mom. omd'örmäld 
tilläggsskatt och tillfällig extra inkomst
skatt. 

30 §. 
Har .Jia,ndstiinget gjort frarnstäililning om 

beviljande av anslag för extruordinaric ut
gifter, faittas beslutt hävom av å1andsdele
giaitionen:. 

Såsom e:lQtraordimtrie utgi:Dter ans,es 
större engångsuitgiili:er för be'kostande e:Her 
uru:lerstödiande av ainst:a1ter, irnrätt.ruingar 
-e1ler företag, vi'1ka med aw11eende å plan
läggning och kootnadsberäkruirng kräva en 
särs:kilt ingående behandling och vilkas fi.
nams teritng icke sammanhör med den ordi
niarie budgetregleringem Ej må eX!traor
dinarie statsanslag beviljas, med mindre 
alllSlagiet avser 1rutt tillgodose eltlt ändamåil, 
hö-t'ande till sjätlvförva1ltninge.ns område, ej 
heller till högre belopp än va<l som för 
motsvarande ändam!H anslås i andra delar 
av riket, därest fok,e på Åla.nd rådwde 
prislägen, landskapets särförh ållanclen {)Ch 

avskilda läge el1ler befolkningens· särskilda 
levrnadsbetingelser påkalla 1avvikelse här
urt4nnan. 

31 ~-
.. Man1d1sdelegationens beslut römnde ordi

narie utjä:mning och beviljande av extra
ordinarie anslag skola fiiT ntt bliva gäl
lande stadfästas av republikens presidient. 
Underställning till rerplliblikens president 
skall äga rum även i det fall, att lands-
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tingets framställning om beviljande av 
extraordinarie anslag blivit av delegaitiionen 
avslagen. 

Besluit, som understä1lrts republikens pre
sidelllts prövning, skolia stadfästas oföränd
rarl1e e1ler ogitllas. 

Vinner ålandsdelegaro~olllens beslut angå
ende ordinarie utjämning icke oförändrat 
republikens presidents stadfästelse, skall 
ärendet hänskjutas till delegationen i av
seende å förnyad behandling. Godkännes 
icke beslut om e:x:traordinarie anslag, k,an 
ärendet, därest skäl härtill äro, likaledes 
återförvisas till delegationen, 

Vid underställning av siitt beslut om be
viljande av extraordinarie an.slag äger de
iLegaitionen framställa förslag angående ti
den, sättet och ordningen för anslagets ut
givande samt angående de villkor, som 
härvid böra fästas i syfte att trygga an
slagsbeloppets användande för det avsedda 
ändamålet. 

32 §. 
Landskapets behov av medel för själv

förvaltningens genomförande och vidmaJ\it
hå1lande skaU i 1avbid:an på 111tjämningen 
tillgodoses g,eoom årliga, på framstäihlning 
av Mandsdelegrutionen i sbaltsförslaget upp
tbagna försko:tJts.arusla.g tiWl erforderligt be
lopp. Dessa förskott skola be.aktas vid den 
slutliga utjämningen. 

33 §. 
Utöver vad ovan stadgats åligger det 

ålandsdelegationen: 
18Jbt på anmodan ltiUha:ndagå sitartsrådet 

och dess milllisterier med wtlåita.nden; 
att enligt statsrådets uppdrag utarbeta 

förslag ti'11 förordningar, som avses i 20 §; 
at.Jt rtihl högSlta domstol1en ,avgiva i 43 § 

förntmittia 111tlåtirunden; siamt 
att 1till 11andskapsstyrelsen avgiva utlåtan

den arngående förslag tilll i1andskapsförord-
nillng. 

6 ilmp. 

Tjänstgöring vid civilförvaltningen i 
stället för fullgörande av värnplikt. 

34 §. 
Landskapert ÅLands inhyggare äm sky!l

diiga alt1t, i sitföle,t för fullgöriande av värn
plikt, tjänstgöra vid civilförvaltningen, en
ligt vad därom i rikslag med landstingets 

bifall särskilt stadgas. Intill dess sådan 
tjänstgöring ordnats, ä:ro landskapets in
byggare befriade från fullgörande av värn
plikt. 

V ad i 1 mom. stadgats, gäller do.ck i0ke 
dem, vilka efter fy'1ld1a t&v år inf.lyttat 
tiH rlandslmpelb Ål1am.d från annan orit i 
Fin1and, där de sk111l11e haV1a var1t värn
pl~ktiga. 

Sådami i111byggare i landslkapet, som i 
1 mom. åsyftas, må dock, där han det 
åstundar, fullgöra värnplikt vid rikets 
försvarsmakt. 

7 kap. 

U ndervisningsanstalter. 

35 §. 
Ålands la111dsting och kommuner äro icke 

skyldiga a1t1t underhålla el.'ler lämllla bidr:ag 
rtiH randm skolor än sådan:a, i vilka unde:r
visningsspråket är svenska. 

I statens undervisni11gs1anstwlter skaH un~ 
de.rvliscningsspråket vara svenska. 

UtaI1J vederbör:ande kommuns samty0ke 
må ej undervisning i annat språk än 
svenska meddelas i folkskola, som under
hålles >eller åtnjuter understöd av staten 
eller kommun. 

Inrättande av lärdoms- och yrkesskola i 
landskapet sker med tillstånd av landskaps
styrelsen. 

8 kap. 

De offentliga tjänsterna och bestämmelser 
angående språket. 

36 §. 
Landsk!apsförvaHningen underlydande 

tjämster och befalubningar inrärt:itas och 
tjänstemän ti1hl desamma utnämnras av laru&
skapsstyrelsen. 

37 §. 
Statsmyndigheitemas i1 mdskapert Åmd 

samt ållandsde1egaitionens ämbetsspråk är 
svensk!a. Angående finsMalalllde sakägares 
rätt att i egen sak, som av myndighet hand
~ägges, använda sdJtt eg·et språk samt på 
detta språk 111tfå 'expedition, gäJlle v:ad i 
allmän sprä:klag stiadgas amgående svenslk
talandes räitit ~ emlipråkig1t finskt område. 
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38 §. 
Skriftväx1ingsspråket me1lan de rtiJ1l land

skapsförvaltningen hörande myndigheterna 
och statsmyndigheterna i landskapet 
Åland, så -0ck mellan ä ena sidan nämnda 
myndigheter samt å den andra sidan 
statsrådet, centrala myndigheter och så
dana överdomstoJar och andra statsmyndig
heter, vilkas domkrets eller förvaltnings
distrikt innefattar landskapet Åland, skaH 
vara svenSka. 

Högsita domstolens utlåtanden och avgö
randen i ärenden, som röra Iandskapeit, 
skola avfattas på svenska språket. 

39 §. 
I statens tjänst i [andskapet Åland må 

icke anstäUas någon, som icke styrlä, att 
han fuihlständigt behämkar svenska språket 
så väll i it,a;l oom ~rti!fit. 

9 kap. 

Om besvär och åtal f är brntt i tjänsten. 

40 §. 
över landslmpsstyrelsens beslut äverusr0m 

övriga ämbetsärtgärder må besvär anföras, 
såsom är stadgat om anförande av besvär i 
motsvarande fall över länsstyrelsens utslag. 

Finner ~a:ndshövdingen, iatt ilandsikapsför
v:aJJtnin1gen undierlyidiande myndighets be
slrut övers~.ider myndigh~tens befogenhet, 
skiall han efter jusitiltiefoanslerns hörande 
förbjuda v·erkstäi11igheten av sådant besil.ut. 

41 §. 
TjäooreåJW mot lantrådet samt mot leda

mot av och föredragainde vid lands.lkaps
styrelsen handläggias av Åbo hovräitlt. An
Illa.11 inniehava.re av tjällSlt eller befatt111ing 
vid 1liandskapsförvalitnången åt:®las för brott 
i tjäooten vid behörig underrät1t, där ej 
aninorhmda är särskhlit stadgat. 

42 §. 
Prövar J.MlJdshövdimge.n, aJtit lootrådet el

ler ledam-0t av landskapsstyrelsen vid utöv
nmg av sitt ämbete förfarit i strid med 
gäMande laigar eller förfotitningar eller un
derlåtit, vad dem i tjänsten åligger, anmäle 
härom 'tii11 jusititiekanslem. 

10 kap. 

Särskilda bestämrnelser. 

43 §. 
Uppkomrmer i fråga om räitit rutt vidrtaga 

viss förvaltningsätgärd meningsskiljaktig
het angående rriksmyndighelt:s eloler land
SikapSSltyrelsens befogenheter enJig1t denna 
lag, äger högsta domst.olen, på anmälan 
av myndigheten ehler lamdskapsstyrelsen 
och sedan vederbörande bliiviilt i saken hörd 
och ålandsdelegaitionen avgivit uitlMande 
ärendet, avgöra detsamma. 

44 §. 
Stadgwdeoo i denna lag må icke änd

ras, förkilaras ;ehler upphävas, ej heller mä 
avvhloolse från d:em göms annorledes än 
med landlslting·ets bifiaiH -0ch i den ordning, 
som om grundiliag är stadgait. 

Angående dan<lsltingel:s iniiltlil3.Jtivrätt här
utinnan gälle, vad i 15 § är stadgat. 

45 §. 
Inbyggarnas i la.ndSkapielt Åiland rätit att 

deltaga i val av republikens president ooh 
val till riksdagen undergår ·icke ändring 
genom denna lag. Vid sådana val bildar 
landskapet Åland en särskild valkrets. 

Denna lag träder i krafit d~ .. . .. . ... . 
194., .o.ch genom densamma upphävas lagen 
den 6 maj 1920 om självslty,reilse för Åland 
(124/ 20) samt de i lagen den 11 augusti 
1922 (189/22) ingående särskilda stadgan
den rörande Ålands befolkning, vilka er
satts med mot.svarande stadganden i denna 
lag, ävensom 5 § fogen den 6 maj 1920 
angående bringande i verkställighet av 
lag<m om sjä1vstyrelse för Åland (125/ 20), 
så oek övriga. mot denna lag stridande 
stadgan den. 

Därjämte uppihäves lagen den 10 decem
ber 1929 om beviljande av anslag åt land
skapet Åland i samband med grundskattens 
upphävande (380/29), sådan sagda lag 
lyder i Iagen den 30 december 1946 
(950/46), och skall det landskapet med 
stöd härav tilldelade årliga anslaget upp
höra att utgå, räknat från ingången av 
år 19 ... 

Ordinarie utjämning, som då lagen träder 
i kraft är beroende på åtgärd av ålands-
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delegationen, skall med iakttagande av de i 
denna lag stadgade grunder v:erkstäJlas 
för en period av sammanlagt tre finans.år, 
varefter den i 29 § päbjudna ettårsregle
ringen begynner. 

Lagar och författningar, som i riket ut
färdats före den 7 maj 1920, då själv
styrelse för landskapet Åland ,infördes, och 
vilka till sin art jämlikt 13 § äro att hän
föra till landskapets lagstiftningsbehörig
het, skola fortfarande lända till efterrät
telse, för såvitt ändring i desamma icke 
gjorts eller göres i den ordning, som i 
denna lag stadgas. 

Har genom denna lag rikslagstiftningen 
tillförts omräde, som ·enligt äldre lag reg-

lerats genom landskapslag, eller har genom 
denna lag till landskapets lagstiftnings
behörighet överförts område, som tidigare 
reglerats genom rikslagstiftning, skall så
dan under tiden mellan självstyrelsens in
förande och denan 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 förordning förekommer 
hänvisning till lagrum, som ersatts genom 
bestämmelse i denna lag, skall den bestäm
melsen i stället tillämpas. 

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

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § i riksda.gsordningen 
föreskriver, stadgas med Ålands landstings bifall som följer: 

1 §. 
Har fä.stighet, belägen :ru-0i111 lruidskapet 

Åland, genom annat fång än laga arv eller 
ex;propriation övergått till någon, som ej 
ätnjuter åländsk hembygdsrätt, eller till 
bolag, andelslag, förening, annan samman
slutning eHer stiftelse, som ej hava hemort 
inom landskapet eller, även om hemorten är 
inom landskapet, icke under minst fem är 
utövat verksamhet pil Åland och därunder 
haft en styrelse, vars medJemmar åtnjutit 

. åländsk hembygdsrätt, 00h . vilja flere 
med stöd av >5 § självstyrelselagen för 
ÅH.and den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lösiai 
f&rt.ighe.te.n, tiHkommer, där förvärv.ar€l1 
icke 1träffut aVJllaJl om säldla.ni överlåtelse, 
som :i 2 § 2 mom. sägs, <1andslmpet, 
OOn. kommun, ii:nom vil:IDen f.astiigheten är 
belä.gen, och enskilld person, som har hem
bygdsräitt pä Åland, rä:tit ·aJtt ilösa. i nu 
'tlämnd: .ordni.n.g. Melilain två 101.Qer f1ere 
enskiilda personer avgör fotten. Landska
pets rätt utövas av ~andsilmpsstyrelsen. 

2 §. 
Den, som önskar lösa fa8tiighet, varom ! 

1 § är fräga, anmäile därom skriftligen hos 
länsstyrelsen i landskapet Åland inom 
trettio dagar efter det tillkännagivande om 
lagfarten ä vedeJ'lbörande kommuns anslags
tavla anslagits. Länsstyrelsen åligger att, 

efter att hava hört överlåtaren och för
värvaren, förordna, huruvida fastigheten 
är lösningsrätt underkastad. 

Har beträffande fasti,ghelt bestämrts, :att 
den är Jösnirngsrärtrt; underkastad, och oor för
värvaren icke irnoon en månad, räkruait frän 
den dag i 1 mom. nämnt beslut erhållit laga 
kra:flt, överlåtit fasti@hmen åt någon, som 
i !laindskapet ättnjruter hiembygdsrott, eller 
till sammanslutning eller stiftelse, som har 
hemort inom landskapet och under minst 
fem år utövat verksamhet på Åland samt 
därunder haft en styre'lse, vars medlemmar 
åtnjutit åländsk hembygdsrätt, bestämme 
länsstyrelsen enligt 1 §, vem lösningsrätten 
skall tillkomma. Då lottning i dylikt fäll 
blir nödig, verkställes den av landshöv
dingen i lantrådets närvaro. 

3 §. 
Ernås icke överenskommelse om löse

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

Kostnaderna för sakens behandling vid 
domstol skola bestridas av den, som vill 
lösa, därest ej domstolen finner, att för
värvaren skäligen bort åtnöjas med den 
erbjudna lösen .och att han förty bör vid
kännas kostnaderna eller någon del av dem. 
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4 §. 
Då il.andsfasti:ghet löses, skrull den av.trä

das den 14 maJ:'S, som inträffar närmast 
efter tre månader, räknat från den dag, 
då slutligt avgörande träffmt:s därom, vem 
l&mingsräitte.n Sikrull ti1Hikomma. Sitadsfastig
het skaill av;trä<las den fardag, SOlffi inJ1:.räf. 
far närmast efter två månader från sagda 
tidpunikt. Övevenskomma sakägarna om an
nan överlå'tellsedag, [ände det <tåill efter
rätstelse. 

LöseskiHingen jämte sex procents ränta 
från överlått1eJ.seda.gen skalil. vid förlus.t av 
lösningsrätt.en erläggas senast den dag löse
skillingen dter öve.renSkomnwlse bestämts 
etl!ler, ifrulil ilös,eskilli:rngens beilopp övedäm
nats tiH domstols prövninig, senast inom 
trettio dagar 1efter det domst<>1'e:ns u1:sllag 
faillit. 

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 skillnaden mellan 
dem. 

Ej må irllteckning i öv~rlåten fastighet 
på Åland br viljas den nya ägaren innan 
den j, 2 § · . moon. angivna terminen för 
anmälan or.1 lösningsan.spräk thlländallupit, 
därest icke den nya äga.ren visar, atit han 
ätnjuter ålländsk hembygdsrätt ,e[1er en
Hgt 5 § självstyrelselagen för Åland är 
med sådan person jämstäiHt boll.ag, andeils
lag, :förening, anoon sammanslutning el.Ler 
stifrt:ielse. Har .anmälan om 'lösningsanspråk 
gjorts, bö.r meddelkmde därQiffi omedelbart 

Helsingfors den 23 oktober 1948. 

av länsstyrelsen tillställas domaren, oeh 
må i detta fall intecJrning i fastigheten 
icilre bevi1ljas, innan frågan om lösnin.gsrät
iten och Jöseskiilfö.ngiens b~lopp slrurtligt av
gjorits. 

5 §. 
V rud 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 och länsstyrelsens be

slut sökes i den ordning allmän lag stadgar, 
dock att i hovrätts dom beträffande l<>se
skillingens belopp ändring ej må sökas. 

7 §. 
Denna lag må icke ändras, förklaras eller 

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

Denna lag träder i kraft den . ........ . 
194.. Genom densamma upphäves lagen 
den 1 aprH 1938 om utövande av lösnings
rätt vid försäljning av fastighet i land
skapet Åland (140/38) jämte däri senare 
gjorda ändringar. 

Har överlåtelse av fastighet ägt rum före 
denna lags ikraftträdande, skall ärende 
angående utövande av lösningsrätt hand
läggas enligt vid tiden för överlåtelsen 
gällande lag. 
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