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STOl-1.A UTSKOTTETS betänkande nr 4/1968-

69 med anledning av landskapsstyrelsens 
framställning till Ålands landsting med 
förslag till landskapslag om tillämpning 
av jordlegolagen i landskapet Åland. (Nr 

31/1968). 

Landstinget:1 som i ärendet fått mottaga lagutskottets betänkande 
nr 3/1968-69 har däröver inbegärt stora utskottets utlåtande. 

Efter behandling av ärendet har stora utskottet beslutat omfatta 
det i lagutskottets ovannämnda betänkande frruuställda förslaget med 

följande ändringar~ 
lJ.. Enligt förslaget skulle förutom själva jordlegolagen även tomt

legoförordningen av den 19 augusti 1966 (FFS 449/66) med i lagen an
givna undantag äga tillämpning i landskapet. Då emellertid tomtlego
förordningen, ehuru stadgad i stöd av 89 § jordlegolagen, enbart inne
håller bestämraelser hörande till justitieministeriets disciplin och 
sålunda är av rikslagstiftningsnatur:1 har stora utskottet i 1 mom. 
uteslutit hänvisnj_ngen till dens8.llliJ1a. En omstill.sering av 2 mom. har 
härigenom blivit nödvändig. 

2=i:_ Jämlikt 2 § skall lagen vara tillämplig även på lega av land
skapet tillhörig jord? där ej annat är särskilt stadgat, d.v.s. såframt 
särskild landskapslag härom icke antagits. Då enligt 3 § tillämpningen 
av 57 § 3 mom. jordlegolagen på landskapet såsom legogivare på samma 
sätt är beroende av att ej särskild landskapslag stiftats, har ett 
förtydligande härom införts i 3 §. 

2-J. ~ Lagutskottet har i 5 § infört ett nytt 3 mom. , motsvarande 90 
§ 3 mom. jordlegolagen enligt den finskspråkiga lagtexten. Stadgandet 
avser tillämpningen av lagen om inregistrering av legoavtal (FFS 76/39) , 

som är av rikslagstiftningsnatur. Fördenskull torde sagda lag i land
skapslagstiftningen icke kunna givas längre tillämpningstid än vad 
den i rikslag erhållit, d.v.s. till jordlegolagens ikraftträdande den. 
1 september 1966. En motsvarande begränsning borde därför införas i 
5 § 3 mom. Stora utskottet har likväl med beal{tande av den tid som re
dan förflutit från jordlegolagens antagande i riket och med hänsyn där
till tagen till bestämmelsernas na tur, av rikslagstiftning ansett 3 
mom. kunna utgå. 

Slutligen önskar stora utskottet fästa justeringsutskottets uppmärk
Samh.et vid att förekommande predika tsverb enligt Landstingets nuvaran
de lagstiftningspraxis ifråga om nya lagar vid lagtextens språkliga 
granskning torde ställas i singularform. 

Med hänvisning till det ovan s agda får stora utskottet förty vörd
samt föreslå 
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a tt :Landstinget måtte antaga det i land

skapsstyrelsens framställning ingående lag

förslaget i enlighet med lagutskottets be

tänkande 9 dock sålunda att 1, 3 och 5 §§ 

erhåller följande lydelse: 

1 §. 
Jordlegolagen av den 29 april 1966 (FFS 258/66) skall med de undan

tag i denna l ag stadgas äga tillämpning i landskapet Åland. 
Sker frrundeles ändringar i den i 1 mom. nämnda författningen, skall 

de ändrade stadgandena gälla i l andskapet från tidpunkten för deras 
; 

ikraftträdande i riket, såvitt de icke står i strid med stadgandena 

i denna: lag. 

3 §. 
Vad i 57 § 3 mom. jordlegolagen ä r stadgat angående staten eller 

kommun såsom legogivare skall, s åvitt ej av 2 § annat följer, på mot

svarande sätt även äga tillämpning, då landskapet är legogivare. 

5 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 juni 1969 och genom densamma upphä

ves om ej av stadgandena i 2 mom. annat följer, jordabalkens 16 kap. 

10-16 §§ och 17 kap. 5 § samt handelsbalkens 13 kap., såvitt de inne

håller gällande stadganden om jordlega, 20 § skogslagen av den 3 sep

tember 1886, lagen den 19 juni 1902 om lega av jord på landet, förord

ningen den 12 mars 1909 om lega av torp, l andbolägenhet och backstugu

område srunt förordningen av s amma dag angående tillämpning av förord

ningen om lega av torp, landbolägenhet och backstuguområde, given den 

12 mars 1909 9 å tidigare tillkomna legoförhållanden jämte i dem senare 
gjorda tillägg och ändringar. 

Denna lag skall likväl icke äga tillämpning på legoavtal, som in

gåtts före l agens ikraftträdande. Önskar sakägarna förlänga i dylikt 

avtal bestämd legotid, skall,såvida om förlängning av legoförhållandet 
och dess inverkan annat icke särskilt är stadgat, därom avtalas med 

iakttagande av staagandena i denn~ l a g ochffiall dessa stadganden dä r

efter t i llämpa s på legoförhållandet. 

Mariehamn, den 25 november 1968 . ) 
~ 

./ Erik RaSk 
sekreterare 

1 
N~rva~ande i utskot~et: ordfö~8.nden Albin Johansson, viceordföranden 

1.l~rik Haggblom , ledarnoterna Gus·cav Adolf Boman, Olof M. J ans son, Sven 
Friberg, Carl Karlsson, Börje Hags tröm, Georg Wideman, sven Lemberg 
Och Erik Lundqvist. 


