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1951 Rd. - Från 1950 års rd. vilande lagförslag. 

V i 1 a n d e f ö r s 1 a g till s~älvstyrelse

lag för Åland och lag om utövande av lösningsrätt vid 

överlåtelse av fastighet i landskapet Åland. 

Med anledning av regerincens till 1948 års riksdag överlämnade propo

sition n~o 38 har riksdagen eftor den i 67 § riksdagsordningen stadgade 

handläggning beslutat godkänna följande lagförslag att vila till första 

efter val sammankommande lagtima riksdag~ 

S J Ä L V S T Y R E L S E L A G F Ö R Å L A N D . 

I c:mlighet mod Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsord

ningen förc,skri vor, stadgas med Ålands landstings bifall som följ er: 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 §. 
Landskapet Åland tillkoumer självstyrelse såsom i denna lag stadgas. 

Landskapet Ålands område omfattar Ålands län, 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. 

Landskapsförvaltningen omhänderhaves av landskapsstyrelscm, som till

sättes av landstinget• Ordförande i land skapsstyro lsen är lan tråd2t, som 

väljes av landstinget. 

3: §. 

Finsk medborgare, som blivit eller lagligen ·bort bli va mantals skri ven 

i någon av landskapet Ålands kommuner och som vid denna lags ikraftträ

dande under minst fem år utan avbrott i landskapot haft sitt egentliga 

bo och hemvist, åtnjuter åländsk hembygdsrätt. Den, som vid lagens i

kraftträdande är mantals skri vm1 på Åland el l,3r onligt lag borde hava 

mantalsskrivits där 9 men ännu icke varit där bosatt i fem år, erhåller 

på därom hos landskapsstyrelsen gjord anmälan åländsk hembygdsrätt, så 

snart han utan avbrott undor sammanlagt fem års tid haft si;tt egentliga 

bo och heravist på Åland. 

lt'insk medborgare, som sodan denna lag trätt i kraft inflyttat till 

landskapet och utan avbrott varit bosatt därstädes under minst fem års 

tid 9 bör av landskapsstyrelson på ansökan beviljas åländsk hembygdsrätt, 

där ej vägand G skäl prövas föranleda avs la&. 
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Landskapsstyrelsen må, då särskilda skäl äro, bevilja åländsk hem

bygdsrätt åt don, som under kortare tid än ovan sagts varit bosatt i 

landskapot. 

Ingår kvinna äktenskap med man, som åtnjuter åländsk hembygdsrätt, 

förvärvar hon sådan rätt på grund av äktenskapet. 

Åländsk henibygdsrätt tillkommer inom äktenskapet fött barn, vars fa-, 

der oller raod,3r åtnjuter åländsk hembygdsrätt, sar;1t utom äktenskap fött 

barn, vars moder eller, då barnet står under sin faders vårdnad, vars 

fader åtnjuter åländsk hembygdsrätt. 

I äktenskap fött ogift barn under tjuguett fu~ 9 som är bosatt i land

skapet Aland och står under föräldrarnas vårdnad, förvärvar jämte för

äldrarna åländsk hembygdsrätt. Därest blott den ena maken erhåller å

ländsk llGmbygdsrätt, förvärvar jämte denna under dess vårdnad stående 

barn under här nän111da förutsättningar åländsk hombycdsrätt. Barn, som 

fötts utom äktenskap, följer under samma förutsättningar sin moder ellor, 

då barnet står under sin faders vårdnad, sin fader. 

Den, som blir fäjdborgaro i främmande land eller under fem år stadig

varande varit bosatt utom landskapet, förlorar sin åländska hembygdsrätt. 

Vill någon erhålla förkl ·.:tring, huruvida han åtnjuter åländsk 110ri1bygds

rätt, ingivo därom ansökan till landskapsstyrelsen, som äger rätt att 

meddela sådan förklaring. 

Häremre bestärmnolsor angående förvärvande och förlust av åländsk hem

bygdsrätt utfärdas genom lan dskapslag. 

4 §. 
Finsk modb:>rgare, som åtnjutGr hembygdsrätt på Åland, äger rätt att 

utan sådan inskränkning, som i 5 § sägs, förvärva fastighet, belägen 

inor;1 landskapet. Åländsk heri1bye;dsrätt utgör även förutsättning för kom

munal rösträtt och rösträtt vid val till landstintet. 

Rätt att inom landskapet driva näring, för vars utövande enligt lag 

erfordras anmälan el ler tillstånd 9 tillkomm0r person 9 som åtnjuter hem

bygdsrätt på Åland, så ock den, som, ehuru han icke åtnjuter åländsk 

hembygdsrätt, under fem år utan avbrott haft sitt ee:,entliga bo och hem

vist i landskapet. 

Bolag, andolslag, förening, annan sammanslutning ell or stiftelse, som 

har laglig hemort inom landskap2t och vars alla styrelsemedlemmar äro 

sådana personer, som i 2 mom. avses, har rätt att inom landskapet driva 

i samma moment avsedd näring. 

Bnskild per son, sammanslutnint:S och stiftelse, som vid denna lags i.

kraftträd ande i landskapet driva näring, varom nu är fråga, äro berät

tj_gado att även framdolc~s utöva såda:rJ.. 
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Landskapsstyr3lsen må, ohuru do i 2, 3 och 4 mom. stadgade förutsätt

ningarna ej föroligga, då skäl därtill äro, oftor prövning i varje sär

skilt fall lämna tillstånd till sådan näringsutövning, varom i denna pa

ragraf är fråga. 

5 §. 
Övergår f astighot, belägen inom landskapet 11.land, genon annat fång 

än arv eller expropriation till pm·son, som ej åtnjuter åländsk hembygds

rätt, eller till bolag, andelslag, förening, annan sammanslutning eller 

stiftclse,som ej under minst f om års tid haft laglig hemort inom land

skapet eller ej har en styrelse, vars alla medlemmar åtnjuta åländsk 

houbygdsrätt, ägor landskapet, don kommun, inom vilken fastigheten är 

belägen, oller enskild person, som har hembygdsrätt på Åland, rätt att 

inlösa fastigheton till ott 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 m.om. sägs, må landskaps styr els en, då skäl där

till äro, i enskilda fall efter prövning tillåta förvärv av fastighet 

på Åland. Härvid ägor lösnin~srätt icke rum. 

Härmare stadganden angående lösningsrättens utövande och om företrä

desrätt till inlösen meddelas i särskild lag. 

6 §. 
Regeringen företrädes i landskapet Åland av landshövdingen, som ut

nämnes av republikens president ofter överonskorn.melse med landstingets 

talman. I händelse sarnförstånd icke ernås, utnämnor presidenten till 

landshövding on av de fem personer, vilka förordats av landstinget och 

erbjuda erforderliga förutsättningar för att förvaltningen inom landska

pet skall väl handhavas sant statens säkerhet tillvaratagas. 

Finner presidenten de av landstinget föreslagna personerna icke mot

svara de krav här ovan uppställts, skall landstinget anmodas inkomma med 
nytt förslag. 

Länsstyrelsen i landskapet Åland omhänderhar jämte statens centrala 

myndigheter till rikets allmänna förvaltning hörande åligganden inom 

landskapet. 

Vid längr2 tids förfall för landshövdingen eller då landshövdingsäm

b2tet är obosatt, må republikens president eftor överenskommelse nrnd 

landstinc;ets talaan förordna lämplig person att under denna tid förestå 

ämbetet. 
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2 kap. 

Lap;stiftnin,r;i;en. 

7 §. 
Landstingets medlommar väljas gl.')YlOm omedolbara 1 propQr' tionella och 

homliga val. Rösträtten vid dessa val skall vara allt1än och lika för 

män och kvinnor, vilka fö:ro valåret fyllt tjuguett år. 

Ej må rösträtt genom ombud utövas. 

Närmare bestämmelser angåcmdo valen utfärdas genom landskapsle:tg. 

8 §. 
Landstinget samBankommer årlig:m till lagtima möte. På uppdrag av re

publikens president sammankallas landstingot av landshövdingen till ur

tima möte. 

Landshövdingen öppnar och avslutar landstinget samt överlär:mar till 

tinget presidentens framställningar och meddelanden. 

Republikens president äger befogenhet att upplösa landstinget och för

ordna om_ verkställand o av nya val. 

9 §. 
Vid förfall för landshövdingen eller under tid? då landshövdingeämbe

tet är obesatt, förordnar republikens president annan person att fullgö

ra å landshövdingen enligt 8 § ankommande åligganden. 

10 §. 
Närmare bestämmelsor om landstingets organisation och åligganden ut

färdas genom landskapslag. 

11 §. 
~ikets lagstiftande organ tillkomner uteslutande rätt till lagstift

ning i ärenden angående stiftande, ändring, förklaring och, ·upphävande 

av samt avvikelse från de till rikets statsförfattning hörande grundla

gar ävensom till avgörande i angelägenhetGr, om vilka beslut enligt re

geringsformen icke kan fattas annat än med riksdagens samtycke. Angående 

landstingets medvorkan till ändring, förklaring eller upphävande av ollGl~ 

avvikelse från de grundlagar, som röra Ålands självstyrols2, gäller, vad 

därom är i dessa lagar stadgat. 

Till rikets lagstiftningsbehörighet hänföres järaväl stiftande av all

män lag eller utfärdande av förordning, dä ärendet rör: 

1) närmare bestämmolser angående medborgares i Finland rätt att vis

tas i eget land, att här fritt välja boningsort och att färdas från 211 

ort till en annan; dem i B, 9 och 83 §§ regerinB,sformen förutsatta lag

stiftningen; riksdagsmannaval och val av de elGktorer? vilka äga förrätta 

1/alet av republikens president; utövning av yttrande-, församlinps- och 
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föreningsfriheten; förutsättningarna för och verkställande av husrann

sakan; undantag från okränkbarheten av brev-? telegraf- och telefonhem

ligheten; krigstillstånd och arbetsplikt, dock så att person, som åtnju

ter åländsk hembygdsrätt, ej må förpliktas att utföra arbete utom land

skapet; inskränkningar av i krigstjänst varande finsk medborgares rättig

heter; sådana inskränkningar i finska medborgares allmänna rättigheter 

samt sådan reglementering av näringslivet, som under rådande, av ekono

misk kristid framkallade undantagsförhållanden äro nödvändiga och förut

sätta enhetlig reglering i hela riket; rätt till expropriation av fast 

egendom för allmänna riksbehov; 

2) Finlands vapen och flagga samt användningen av riksflaggan å sta

tens och landskapets offentliga byggnader och vid offentliga tillfällen 

samt såsom sjöfarts- och handelsflagga; instiftande och förlänande av 

titlar, värdigheter och ordnar ävensom andra utmärkelsetecken, som för

länas av republikens president; 

3) rikets förhållande till utländska makter; medborgares i annat land 

a~agande till medborgare i Finland samt förlust av och befrielse från 

finskt medborgarskap; pass, inflyttning till landet och utlänningars 

övervakande; utlämnande av förbrytare; 

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

stadgat; 

5) skatter och avgifter, vilka skola i riket allmänneligen utgöras, 

med de i 23 § nämnda undantag; 

6) grundsatsen om allmän läroplikt, såvitt fråga är därom, vilka barn 

som äro w.1derkastade läroplikt och under vilka åldersår läroplikt skall 

tillämpas; bestämmels 2r an~~;ående de fordringar läroinrättning bör fylla 

för att äga dimissionsrätt till statens universitet; den kunskap och 

skicklighet, som erfordras för vinnande av viss, av staten erkänd kompe

tens; 

7) grundsatsen om allmän och lika kommunal rösträtt för finsk medbor

gare, som uppnått lagstadgad ålder, samt omedelbara, proportionella och 

hemlic,a val, varvid i omförmält avseende likväl bör beaktas, vad i 4 § 

är stadgat angående förutsättningarna för erhållande av sådan rösträtt; 

8) familje-, förm.ynderskaps- 9 arvs- och testamentsrätt; upphovsmanna

rätt; uppfinnar- och patenträtt jämte rätt till tvängsinlösen på dessa 

om.råden; rätt ti 11 släktnamn och förnamn; bolac;s- och aktierätt, andels

lag, försäkringsavtal, handelsagentur och övriga till den allmänna pri

vaträtten hörande delar av hand elsrätten; växel- och checkrätt; illojal 

konkurrens; bokföringsskyldighet; handelsregister, firma och prokura 9 va

rumärke, ursprungsbeteckning samt upplags- och warrantrörelse; privat 

sjörätt; 
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9) alkohollagstiftningen; socialförsäkring; moderskapsunderstöd samt 

familje- och barnbidrag; invalidvård och invalidpenning; arbetarskyddet 9 

kollektivavtal och medling i kollektiva arbetstvister samt annan arbets

lagstiftning med i 13 § 1 mora, 6 punkten omförmälda undantag; skifteslag

stiftci ngen; fastighetsregister; tomtmätning i stad; 

10) bok- och stentryckerirörelse, spridning av tryckskrift och utgi

vande av peri.odiska tryckskrifter; bank-, sparbanks-, pant låne- och för

säkringsrörelse samt valutahandel; gruvor och mineralfyndigheter; marga

rintillverkningar; svagare maltdrycker, för såvitt angår tillsynen över 

bestämmelserna rörande alkoholhaltens iakttagande; handel med konstgjor

da gödselämnen och beredda fodermedel samt med utsädesvaror; skjutvapen 

och skjutförnödenheter; explosiva ämnen, till den del rikets säkerhet 

härav i lagstiftningen beröres; mäklar-, skeppsklarerar- och auktionsför

rättaryrket; tillverkning och försäljnin~ av stämpling underkastade arbe

ten av ädla metaller och andra sådana alster; villkoren för utlännings 

näringsrätt; 

11) här ovan i denna paragraf icke särskilt nämnd privaträtt, med 

undantag av stadganden av privaträttslig natur, hörande till de landska

pets lagstiftningsbehörighet förbehållna rättsområden, som i 13 § 1 mom. 

4, 6, 8 och 9 punterna omförmälas; 

12) det legala skyddet för fasta fornlämningar; statens befogenhet 

att inlösa sådana fornfynd, som icke av landskapet förvärvas eller be

hållas, samt de stadganden, som avse skifte av jord, varå fast fornläm

ning finnes;arkivväsendet, dock så, att landskapsmyndigheternas och kommu

nernas arkiv ej utan landskapsstyrelsens och vederbörande kommuns till

stånd kunna bortföras från Åland; 

13) den allmänna strafflar,en; övriga straffbestämmelser, för såvitt 

desamma icke enligt 13 § 1 mom. 11 punkten hänförts till landskapets lag

stif tninr:,sbehörighet; rättegångs-, konkurs- och u tsökningsväs endet; skil

j emannaförf arandet; verkställighet av domar och straff; behandling av 

lösdrivare, alkoholister och arbetsovilliga personer; allmän benådning; 

14) allmän statistik, mantals- och övriga allmänna befolkningslängdc~r; 

emigration; 

15) bekämpandet av epidemier och andra smittsamma sjukdomar hos män

niskor och husdjur; behörighet att utöva läkarkallet, tandläkaryrket och 

annan verksamhet inom hälso- och sjukv~dens samt apoteks- och veteri

närväsendets områden, så ock, där icke stadgandet i 19 § 7 a punkten an

nat föranleder, å dessa områden verksamma personers utbildning samt de

ras rättighet er och skyldighet ,3r; sinnessjuklagsti ftning en, såvitt angår 

den del av lagstiftningen, som innefattar trygghet för den personliga 

okränkbarheten och aoantastligheten eller äger samband med straffproces-
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sen eller straffverkställiglieten; det legala tvånget för kommunerna i 

fråga om stads- och kommunalläkares avlönande 9 så ock å dessa överförda 9 

på staten .ankommande medicinska uppgifter inom områden, hänförda till 

rikets lagstiftningsbehörighet; rättsmedicinska obduktioner och undersök

ningar; kastrering och sterilisering; avheytando av havandeskap; eldbe

gängelse; apotek och apoteksvaror; tillverkning 9 förvaring och försälj

ning av gifter och preparat 9 uti vilka gift ingår; köttkontroll; förbud 

mot införsel av djur och djurprodukter; slakt av husdjur samt djurskydd; 

16) statens ämbetsverks och allmänna inrättningars organisation och 

verksamhet; statens anläggningar på Åland; ordningen för utnämnande till 

och kompetensvillkor för statstjänster och -befattningar ävensom inne

havares av statens tjänster och befattningar rättigheter och skyldigheter; 

17) lots- och fyrväsendet samt annan offentlig sjörätt; lufttrafiken; 

järnvägsväsendet; tullar och tullväsr.=mdet samt tullens och utrikeshandelns 

enhetliga ordnande; varuutbytets frihet; förmalnings- och inblandnings

tvång för säd; penningväsendet samt sedelutgivningsrätten; mått, mål och 

vikt; post- 9 telegraf-, telefon- och radioväsendet; vården om statsver

kets egendom, till den del densamma icke tillhör lo.ndskapet; 

18) ändring i ecklesiastik, judiciell, kommunal eller kameral indel

ning ävensom i adlministrati v indelning, såvitt angår ä staten ankorri.1:iaJ1d.e 

förval tni t\€. sverksamhet; 

19) område, som är reglerat genom internationella fördTag, dock sä, 

att jämväl landstinget bör giva sitt bifall till lag, genom vilken för

drag m0d främmande makt bringas i kraft inom landskapet, för såvitt i 

fördraget ingä bestämmelser, som innebära upphävande eller ändring av 

eller avvikelse frän stadganden i självstyrelselagen; samt 

20) område, som hittills icke av lagstiftningen förutsatts och som med 

tillämpning av de grundsatser denna paragraf innehäller är att hänföra 

till rikets lagstiftningsbehörighet. 

"Cj må dock utan landstingets bifall ändring i rikslag vidtagas angåen

de grundsatsen om enskilds rätt att äga fastighet i landskapet Åland el

ler rörande de i 2 mom. 6 och 7 punkterna angivna grundsatserna. 

12 §. 
Innan av republikens president eller statsrädet utfärdas administra

tiva stadganden, vilka skola tillämpas enbart i landskapet Åland och rö

ra äronden, som äro hänförda till rikets lagstiftrlingsbehörighet, skall 

landskapsstyrelsen beredas tillfälle att i ärendot avgiva utlätande. 

13 §. 
Landstj_ng(Jt tillkommer i den ordning denna lag stadgar, med iakttagan

de av nedan angivna undantag och begränsnin;:ar samt de bestämmelser bot-
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räffande rikets lagstiftningsbehörighet, som 11 § innehåller, lagstift

ningsbehörighet i landskapet :rörsnd e angelägenhet er, då ärendet angår; 

1) rätt till expropriation för allmänt bahov mot full ersättning, 

med undantag av tvångsinlösen av fast egendom för allmänna riksbehov; 

2) undervisningsväsendet inom de gränser 11 § 2 mom. 6 punkten angi-

ver; 
3) kommunalförvaltning, kommunal beskattning och kommunal vallag samt 

lagstiftning om tättbefolkade samhällen, dock med den begränsning 11 § 

2 mom. 7 punkten inwJhåller; 

4) vattenrätten; 
5) bosättningslån, kommunala hemvårdarinnor och familjebostadsunder

stöd; 
6) arbetsavtal, arbetsreglemente och läroavtal; arbets- och bostads

förmedling; tiden för öppenhållande av handels- och andra rörelser samt 

affärskontor; 
7) inlösen av legoområden och kolonisationsverksamhet; 

8) jord- och tomtlegorätten; idkande av jordbruk, boskapsskötsel, 

skogsbruk och jordbrukets övriga binärin~-sar; bete och ägors fredande; 

jakt, fiske och växtskydd; 

9) näring, för vars utövande enligt lag erfordras anmälan eller till

stånd, och näring till självförsörjning, med iakttagande av näringsfri

hetens grundsats; uppdelning i fria och reglementerade näringar samt 

annan näringsrätt med de undantag, som i 11 § 2 mom. angivas; 

10) fornminnesvården, mod dem inskränkning, som i 11 § 2 mom. 12 punk-

ten avses; 

11) bestämmelser om bötesstraff och utsättande av vite och annat även

tyr inom rättsområden, hänförda till landskapets lagstiftningsbehörighet; 

disciplinär bestraffning av tjänstemän och befattningshavare vid Ålands 

landskapsförvaltning; 

12) upprätthållande av allmän ord11ing och säkerhet samt brottslighe

tens förebyggande och stävjande, med undantag av ordningsmaktens verksam

het till tryggande av statens säkerhet ävensom polisuppgifterna på de 

områden, för vilka rikets lagstiftning skall gälla även på Åland; 

13) eldfarliga oljor; explosiva ämnen, i den mån statens säkerhet 

härav icke beröres; 

14) barnskydd, med undantag av stadganden 9 hörande till familje- och 

förmynderskapsrättens områden, samt av sådana, som äga samband med straff

lagsti:ftriingen; 

15) fattigvård och annan social omvärdnad; kommunala vårdnämnder; 

16) hälso- och sjukvården, m0d den begränsning, som i 11 § 2 mom. 15 

punkten föreskrives; 
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17) väghållningen och skjutsväsendet, reg'lering av trafiken samt mo

torfordon, dock icke specialföreskrifter om snabbgående motorfarkoster; 

den lokala sjötrafiken och härför avsedda kommunikationsleder; 

18) naturskydd och inplantering av främmande djurarter i landskapet; 

19) stadsplan och tomtindelning; byggnadsroglering och brandskydd; 

20) landskapets vapen och flagga samt dessas användning, dock så, att 

användning av riksflaggan ej må genom land sko.pslag begränsas; ävensom 

21) övriga angelägenheter, vilka icke blivit rikets lagstiftning för

behållna och vilka med ti llämpninG: av de grundsatser denna paragraf inne

håller höra till landskapets lagstiftningsbl::ifogcmhet. 

Landstingets lagstiftande verksamhet utövas genom antagande av land

skapslagar för landskape::t Åland samt genom beslut i beskattnine:;särenden 9 

som i 23 § omförmälas~ Landskapslag må antingen innefatta en självstän

dig lagstiftningsakt eller ock avse antagande av motsvarande lag eller 

förordning i riket att såsom sådan eller med vissa efter förhållandena 

anpassade ändringar eller tillägg tillämpas i landskapet. 

Har landstinget i landsk '3.pslag bemyndigat landskapsstyrelsen att v·id 

behov meddela föreskrifter :::m~;ående VGrkställighet och tillämpning av 

landskapslagen, utfärdas sådana bestämmelser genom landskapsförordning. 

Innan sådan förordning utfä.:rdas 9 bör över förslag2t till förordning å

landsdelegationons utlåtande inhämtas. 

14 §. 
Landstingets beslut om antagande av landskapslag insändes till repub

likens prosident av landstingets talman 9 varom landshövdingen bör under

rättas. 

Därest republikans prosid2nt 9 efter att hava infordrat högsta domsto

lcms utlåtande, finner 9 att en av landstinget antagen lag berör ärenden, 

som hänförts till rikets lagstiftningsbehörig·het, eller rikets inre och 

yttre säkerhet, äger han rätt att 9 inom tro månader från d<3t underrättel

se om lagens antagande delgivits honom 9 förordna, att sagda lag skall 

förfalla. Har republikens president redan innan sagda termin tillända

lupi t tillkännagivit 9 att han med avseende å en landskapslag icke kom

mer att bogagna sig av ovan ane:ivna befogenhet, trädor landskapslagen 

omadalbart i kraft 9 såsom därom är stadgat. 

Innan av landsting::::ot antagen lag föredrages för republikens president 9 

skall ålandsd12legationens utlåtande infordras. 

Hava i landskaps lag för vinnande av enhetlighet och överskådlighet 

upptagits vissa bestämmolser av rikslagstiftningsnatur, vilka i sak äro 

överensstämmande med motsvarande stadganden i rikets lag, skall detta 

ickG utgöra hinder för landskapslagens ikraftträdande. Upptagande av så

dana b1~stämmels er i landskapslag medför icke förändring av det inbördes 
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förhållandot mellan rikets och landskapets lagstiftningsbehörighet och 

ej heller med avse3nde å de genom rikslagstiftning utfärdade stadgando

nas ikraftträdande i land slIB p(.:lt Åland. 

15 §. 

Landstinget äger rätt att väcka initiativ i sådan landskapet enskilt 

rörande angelägenhet, som hänför sig till rikets lagstiftningsbehörighet 

eller allmänna förvaltning, att genom regeringens försorg föreläggas 

riksdagen. 

16 §. 
Landskapsstyrelsen äger rätt att göra framställningar om utfärdandG 

av administrativa stadgandon för landskapet Åland. 

3 kap. 

Förvaltningen. 

17 §. 
Republikens president fattar beslut i ärenden rörande landskapet Åland 

pä sätt i 34 §regeringsformen stadgas. 

Är en dem, som röra landska pcts själ vstyro lso, föredragas i statsrådet 

från justitieministeriet ilV någon av statsrådet förordnad, mod lagstift

ningcm aneående Ålands självstyrelse förtrogen person. I 29 och 30 §§ 

denna lag nämnda frågor angående den ordinarie utjämningen och extraordi

narie statsanslag föredragas dock i statsrådet från finansministeriet. 

18 §. 
Landskapsstyrelsens sammansättning ävensom land skapsstyrolsens och 

lantrådets åligganden inom i denna lag stadgade gränser, så ock för land

skapsstyrolsens ledamöter gällande kompetensvillkor fastställas genom 

landskaps lag. 

19 §. 
Under ·"rikets allmänna förvaltning kvarstå: 

1) handhavandet av utrikesärendena; 

2) justi ti aförval tningen; 

3) förvaltningen av försvarsväsendets angelägenheter; 

4) förvaltningen i fråga om statens säkerhet; 

5) statens finansförval t11i nt?; 

6) den å statsmyndighet ankommande allmänna tillsynsbefogenheten övor 

undervisningsväsendet, för såvitt angår de områden, som jämlikt 11 § 

2 mom. 6 punkten hänföras till rikets lagstiftningsbehörighet; 

7) förvaltningsverksamhoten och tillsynsbefogenheten inom den del av 

hälso- och sjukvård0ns lagstiftningsområde, som tillhör riket, för så
vitt sagda förvaltning icke enligt allmän lag oller förordning ankommer 
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å kommunerna, och bör härvid iakttagas~ 
a) att på hälso- och sjukvårdens område verksamma, medicinalstyrelsen 

ynderlydande personer, vilka äro finska medborgaro men i Sverige erhål

lit sin utbildning och förklarats kompetenta, skola, sedan de hos medici-

1~alstyrolsen behörigen styrkt sie. äga nödig kunskap uti den i Finland 

på området gällande lagstiftningen, utan dispcms vid utövandet av .sin 

verksamhet på Åland ans os fylla de f ordri nc-~ar 9 som :finnas uppställda för 

utövande av motsvarande sysslor j_ övriga delar av riket; 

b) att fastställande av roglementen och instruktioner för sjukvårds

och förlossningsanstal ter, som upprätthållas av landskapet, kommun (.3ller 

sammanslutnini::; av kommuner samt utnämning eller :förordnande av ansvarig 

läkare vid sådan anstalt ankomma å lo.ndskapsstyrelsen, efter det medici

nalstyrelsens yttrande i ärendet inhämtats; 

c) o.tt regleringen av distrikts-, stads- och kommunalläkares tjänst

göringsornråden ankommer å landskapsstyrelsen efter rnedicinalstyrolsens 

hörando; 
d) att distriktsläkartjänst besättes av landskapsstyrelsen efter det 

denna erhållit rnedicinalstyrelsens godkännande och att utnämning av sta.ds

och kommunalläkare ankommer på landskapsstyrelsen, efter det val ägt 

rum samt medicinalstyrelsen avgivit utlåtande angående den valdes kompe

tens och lämplighet för tjänsten; 
e) att meddeland.::; av tillstånd till inrättande av privata sjukvårds

och förlossning sanstal ter i landskapet och godkännande av deras förestån

dare ankomma på landskapsstyrelsen 9 efter det medicinalstyrelsens utlåtan

de i ärendet inhämtats; samt 

f) att handhavandet av köttkontrollen på Åland ankommer å landskaps

styrelsen9 dock så, att vederbörande statsmyndighet äger förordna kött

kontrollör och godkänna slaktinrättning och köttkontrollstation samt 

pröva och avgöra besvär över köttkontrollörs ått:r.ärder; 

8) de grsnar av statsförvaltningen, som omförmälas under 11 § 2 mom. 

17 punkt en 9 dock så 9 att förval tni n'-J;en av lufttrafiken inom landskapet 

på sjukvårdens och turismens områden ankommor å landskapsstyrelsen; för

valtningen av statens kommunikationer samt den förvaltning, som hänför 

sj_g till transi totrafiken och 9 i samråd med vederbörande landskapsmyndig

het 9 samtrafiken mellan landskapet Åland och fastlandet; 

9) verkställande av expropriation av fast egendom för allmänna riks

behov9dock att landskapsstyrelsen skall beredas tillfälle att avgiva ut

låtande9 innan beslut om sådan expropriation av statsrådet fattas; även
som, 

10) de administrativa uppgifter, vilka i övrigt föranledas av ärenden, 
som hänförts till rikets lagstiftningsbehörighet. 
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I övriga delar handhaves förvaltningen av självstyrelsemyndigheterna, 

såvida densamma icke enligt denna lag ankommer å republikens president 

eller statsrådet. 

Till rikets centralförvaltning hörande fackmyndighet är förpliktad 

att, där särskild sakkunskap är erforderlig, inom gränserna för sin all

männa l)efogenhet och för såvitt laga hind0r icke möter, på anhållan 

bistå landskapsstyrelsen vid handhavande av do till självstyrelsen hö

rande uppgifterna. Angående dylik handräckning gäller, vad härom gonom. 

förordning är närmare stadgat. 

20 §. 

Gonom förordning må, nwd landskapsstyrelsens begivande, å rikets all

männa förvaltning ankommande uppgifter för viss tid eller tills vidare 

tilldelas landskapsförvaltningon ävensom till landskapsförvaltningen 

hörande uppgifter överföras på rikets allmänna förvaltning. 

Utan hind er av förordni112. 1 som i 1 mom. sägs 9 må lands tint_5Gt inom 

gränserna för sin lagstiftningsbehörighet, antaga landskapslag 9 som in

nebär ändring av förordningen. Ej må dock sådan landskapslag träda i 

kraft, innan förordningen ändrats eller upphävts. 

Uppsäges i 1 mom. nämnd förordning eller antages i 2 mom. omförmäld 

landskapslag 9 skall förordning om ändringen eller upphävandet utfärdas 

inom ett år, räknat från uppsägningen eller från den tidpunkt, då det 

framgått 1 att republikens presid3nt icke begagnat sig av sin befogenhet 

att låta landskapslagen förfalla. 

4 kap. 

Lagskipningen. 

21 §. 
Domsrätten i landskapet utövas av rik3ts 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 hörande ärendena, å länsstyrel

sen hörande ärendena, å länsstyrelsen i landskap2t Åland och andra myn

digheter 9 som: i riket handhava sådan lagskipning. 

5 kap. 

Landskapets hushållning och ålandsdelogationens uppgifter. 

23 §. 
Landskap13t Åland har rätt att för sina behov använda inkomsterna från 

närings- och nöjesskatter. Om dessa skatter ägor landstinget besluta. 

Landstinget äger jämväl rätt att för landskapets behov påb,juda till-
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läggsskatt å inkomst liksom ock pålägga tillfällig extra inkomstskatt. 

Tilläggsskatten och den tillfälliga extra boskattningen skola utgå 

enligt av landstinget fastställda grunder. De beslut 9 som i 1 och 2 mom. 

nämnas 9 träda i krCJ.ft utan sådant förfarande 9 som i 14 § påbjudas, men 

böra moddelas landshövdin(2:en till kännedom. Påförandet av ti lläggsskatton 

och den tillfälliga extra inkomstskatten verkställes av landskapsstyrol

sen 9 och skatterna skola erläggas till postanstalt, som förmedlar post

girorörelse, eller på annat sätt, som landskapsstyr.3lsen bestämmer. 

Å landstinget ankommGr jämväl att bestämma de avgifter, vilka skola 

erläggas för landskapsförval tningon underlydande myndigheters t jänsteför

rättningar och oxpedi tione:c ävensom för anli tande av landskapets inrätt

ningar, dock så, att landstinget 9 i den mån det anser detta lämpligt 9 

må överlämna bestämmanderätten över sådana avgifter till landskapsstyrel

sen. 

24 §. 
Landshövdingen ägor förbjuda verkställighet av beslut, som rör beskatt

ning9 om han finner, att beslutet: 

1) försvårar varuutbytet mellan in- och utland ot eller mellan landska

pet Åland och fastlandet; 

2) innefattar oskäliga eller för trafiken skadliga avgifter vid anli

tandot av allmänna vägar, farlodor oller landskapsförval tningen und(=irly

dando inrättningar; eller 

3) har till följd, att beskattningen upp2nbart förfördelar enskilda 

skattdragande eller olika samhällsklasser. 

Har landshövdingen förbjudit vorkställande av beslut, skall ärendet 

underställas republikens president för avgörande. 

25 §. 
Äganderätten till statens fasta eg,3ndom och byggnader i landskapet 

Åland övergår vid lagens ikraftträdande till landskapot, dock icke beträf

:fando sådan egendom och byggnad, som vid lagens trädando i kraft användes 

eller reserverats för statsverkcts behov. 

26 §. 
Om upptagande av lån för landskapets gemensamma gagn eller för särskil

da dess behov besluter landstinget. Pör upptagande av obligationslån 

ävensom lån i utlandGt erfordras samtycke av republikens president. 

27 §. 
Kostnaderna för den förvaltning, som enligt 19 § fortfarande handha

ves av statens myndighet.::.:r, liksom ock de utgifter, vilka bärflyta av 

rättsvårdon, bestridas ur statens medel Övriga utgifter för landskapets 

behov bestridas av landskapet självt med rätt likväl för landskapet att 
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jämlikt i 29 § stadgade grunder fä utgifterna för självförvaltningens 

ordinarie behov utjämnade genom statsanslag. 

Landskapets årlic;a inkomst- och utgiftsstat fastställes av landsting

et. Angående sätt,3t för årsstatens uppgörande samt för fattande av bes

lut om ändrinc: i och tillägg till fastställd årsstat stadgas t:~cmom land

skapslag. 

Särskild årsstat skall av landstinget fastställas för landskapets 

enskilda inkomster och utgifter. 

28 §. 

Den skatt,3finansiolla utjämningen mellan riket och landskapet Åland 

vorkställes av ett särskilt organ, ålandsdelegationen, dels genom ordi

narie utjämning, dals genom beviljande av extraordinarie anslag enligt 

i 29 och 30 §§ stadgade gTundor. 

Ålandsdelogationen består av tvenne ledamöter 1 utsedda av statsrådet, 

samt tvcmno, utsedda av landstinget. Ordförande i delegationen är lands

hövdingen eller annan person~ sot1 förord1:10s av republikens president c;f

ter överenskommelse med landstingets talman. På enahanda sätt som leda

möterna och ordföranden utses eller förordnas ersättare för envar av dem. 

Delegatj.onen är beslutför ondast såsom fulltalig? då antingen ordföran

den och samtliga ledamöter eller vid behov ersättare äro närvarande. 

Uppdraget att vara ordförande, ledamot 0ller ersättare i delegationen 

må av republikens president, statsrådet eller landstinget återkallas, 

när skäl därtill ans 2s förolig{'a. 

29 §. 
Den ordinarie utjämninz;::en verkställ,2s i efterhand för en tid av ett 

år i sändor. Vid fastställandet av dess storlek skola till grund för den

san@a läggas landskapets utgifter under finansåret för självförvaltning

\:ms ordi.narie behov ävensom de landskapet under samma tid tillfallna in

komsterna. 

Vid statsanslagets beräknand,3 skall iakttagas~ 

att såsom ordinarie utgifter skola anses anslagsbelopp för behov, vil

kas tillgodoseende inom do i denna lag fastställda. bohörighotsgränserna 

ankommer å landskapet och vilka icke ä.ro att hänföra till de i 30 § an

givna extraordinarie utgifterna; 

att kostnaderna för självförvaltningens ordinarie behov skola utjämnas 

genom statsanslag i den utsträckning, vari motsvarande ändamål i övriga 

dolar av riket med statsmedel tillgodoses oller understödjas; 

att landskapet genom utjämningen skall komma i åtnjutande av enahanda 

förmåner, som på motsvarande områden bGredas övriga delar av riket, var

vid böra beaktas landskapets avskilda läge och särförhållanden, rådande 
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prislägen på Åland och bofolkningens särskilda levnadsbotingelser samt 

härav påkallade anslagsb8hov; 
att landskapst bör ansvara för dG kostnader, som påkallas av ålands

del,3gationens verksmn1HC)t såsom organ för den skattefinansiella utjäm

ningen, till den del dessa kostnader hänföra sig till d•3 av landstinget 

utsJdda lodamöterna av delegationen, medan däromot övriga kostnader för 

delegationen bestridas ur statsmedel; 

att ränteutgiftor, som uppkommit genom upplåning av erforderliga till

skottsrn.odel för bJstridande av sådana landskapet åsamkade kostnader, vil

ka r:1ed statsm,3del ersättas, skola tagas i beräknineo vid ut jänmingen; 

att subventioner och understöd böra vid utjämningen beaktas, för så

vitt dosamma motsvara jämförliga kostnad0r,för av staten beskostad eller 

understödd enahanda vorksamhot; ävensom 

att till landskapets inkomster, vilka skola vid utjämningen beaktas, 

böra hänföras av landskapet uppburna närings- och nö jesska tter ävensom 

avgifter för landskapsmyndighetnrnas tjänsteförrättningar och expeditio

ner och för anli tande av landskapets inrättningar, samtliga dessa skat

ter och avgifter beräknado enli,~t i riket stadgade grunder, samt ränte

inkomster och andra löpande eller tillfälliga inkomster, men icke land

skapets enskilda inkomster och G j heller i 23 § 2 mora. omförmäld till

lätgsskatt eller tillfällig extra inkomstskatt. 

30 §. 
Har landstinget gjort framställning om beviljande av anslA.g för extra

ordinarie utgifter, fattas beslut härom. av ålandsdelegati onen. 

Såsom extraordinarie utgifter, anses större engångsutgifter för bekos

tande eller understödjande av anstalter och inrättningar eller företag, 

vilka med avseende å planläggning och kos t".ladsberäkning kräva en särskilt 

ingåeYJde behandling och vilkas finansiering icke sammanhör med den ordi

narie budgetreglering an. "Sj må extraordi nari ,3 statsanslag beviljas, med 

mindre anslaget avser att tillgodose ett ändamål, hörande till självför

valtningens område, ej heller till högre belopp än vad som för motsvaran

de ändamål anslås i andra dolar av rikot, därest icke på Åland rådande 

prislägen, landskapets särförhållanden och avskilda läge ellc~r befolk

ningens särskilda levnadsbatingelser påkalla avvikelse härutinnan. 

31 §. 
Ålandsdelegationens b~{ut rörande ordinarie utjämning och beviljande 

av extraordinarie anslag skola för att bliva gällande stadfästas av repub

likans presid•ent. Underställning till republikens president skall äga 

rum i det fall,att landstingets framställning om beviljande av extraordi

narie anslag blivit av delegationen avslagen. 
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Beslut, som underställas robublik8ns presidents prövning, skola stad

fästas oförändrade eller lämnas utan stadfästelse. 

Vinn(ff ålandsdelegation;ms beslut angående ordinarie utjämning icke 

oförändrat republikens presidents stadfästelse, skall ärendet hänskjutas 

till delegationen i avs(~Gndo å förnyad behandling. Stadfästes icke br'3s

lut om extraordinarie ~slag, mä ärendet, därest skäl härtill äro, lika

ledes återförvisas till delegationen. 

Vid underställning av sitt beslut om beviljande av extraordinarie ans

lag må delegationen framställa förslag angående tiden, sättet och ord

ningen för anslaget utgivando samt angående do villkor, som härvid böra 

fästas i syfte att trygga anslagsbeloppets användande för det avsedda 

ändamålet. 

32 §. 
Landskapets behov av medel för självförvaltningens genomförande och 

vidmakthållande skall i avbidan på utjämningen tillgodoses genom årliga, 

på framställning av ålandsdelegationen i statsförslaget upptagna, till 

skäligt belopp uppskattade förskott. Dessa förskott skola beaktas vid 

den slut liga ut jänmingen. 

33 §. 
Utöver vad ovan stadgats åligg2r det ålandsdel (Jga ti onen: 

att på anmodan tillhandagå statsrådet och dess ministerier med utlå

tanden; 

att på uppdrag av statsrådet utarbeta förslag till förordningar, som 

avses i 20 §; 

att till högsta domstolen avgiva i 43 § förutsatta utlåtandcm; samt 

att till landskapsstyre lsen ·avgiva utlåtanden angående förslag till 

landskapsförordning. 

6 kap. 

Tjänstgöring vid civilförval tnin/:-'.OD i stället för full,ri;örand e av värn

J2likt. 

34 §. 
Den, som åtnjuter åländsk hembygdsrätt, är skyldig att, i stället för 

fullgörande av värnplikt, tjänstgöra på motsvarande sätt vid lots- och 

fyrinrättningen, cmligt vad därom, efter det Ålands landsting b(:;retts 

tillfälle att i saken avgiva utlåtande, i rikslag särskilt stadgas, eller 

tjänstgöra i annan civilförvaltning, enligt vad därom i rikslag med lands

tingets bifall särskilt stadgas. Intill d~ss sådan tjänstgöring anordnats, 

äro sagda inbyggare i landskapet befriade från fullgörande av värnplikt. 

Vad i 1 moffi. stadgats, gäller dock icke dem, vilka efter fyllda tolv 

år inflyttat till landskapet Åland från annan ort. 
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Sådan inbyggare i landskapet, som i 1 mom. åsyftats, må dock, där 

han det åstundar, fullgöra värnplikt vid rikr:;ts försvarsmakt. 

7 kap. 

Undervisningsanstalter. 

35 §. 
Alands landsting och kommuner äro icke skyldiga att underhålla eller 

lämna bidrag till andra skolor är sådana, i vilka undervisningsspråkot 

är svenska. 

I statens undc:;rvisningsanstal ter skall undervisningsspråket vara 

svenska. 

Utan vederbörande kommuns sarJ.tycke må Gj undervisning i annat språk 

än svenska meddelas i folkskola, som und8rhålles eller åtnjuter under

stöd av staten eller kommun. 

8 kap. 

De offentliga t.iänsterna och bestämmelser angående språket. 

36 §. 
J.iandskapsförval tningsn underlydande tjänstar och befattningar inrätt

tas och tjänstemän till desamma utnämnas av landskapsstyrelsen. 

37 § . 
.Statsmyndigheternas i laYJ.dskapet Åland samt ålandsdelegationens äm

betssprå~y_fr svenska. Angående finsktalande sakägares rätt att i egen 

sak, som myndighet handlägges, använda sitt eget språk samt på detta 

språk utfå Gxpedition, gälle i· motsvarande nån vad i allmän språklag 

stadgas angåcmde den svenskpråkiga befolkningens rätt i enspråkigt finskt 

OliITåde. 

38 §. 
Skr iftväxlingsspråket mellan de ti 11 landskapsförval tn ingen hörande 

myndigheterna och statsmyndigheterna i landskapet Åland, så ock mellan å 

ena sidan nämnda myndighet2r och å den andra sidan statsrådet, de. centra

la myndigherna samt sådana överdomstolar och andra statsmyndigheter, 

vilkas domkrets eller förvaltningsdistrikt innefattar landskapet Aland, 

skall vara svenska. 

Högsta domstolens utlåtanden och avgöranden i är ond en, som röra 

landskapet, skola avfattas på svonska språk2t. 

39 §. 
I statens tjänst i landskapet Åland må iclrn anställas någon,som icke 

styrkt, att han fullständigt behärskar svenska språket såväl i tal som 

skrift. 
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9 kap. 

Om besvär och åtal för brott i tjänsten. 

40 §. 

Över landskapsstyr8lsens beslut ävensom övriga ämbotsåtgärder må bes

vär anföras, såsom stadgat är om anförande av bosvär i motsvarande fall 

över länsstyrelsen beslut. 

Finner landshövdingen 9 att till landskapsförvaltningen hörande myndig

hets beslut överskrider myndighetens befog•::mhot, skall han efter justi tio

kanslerns hörande förbjuda verkställigheten av sådant beslut. 

41 §. 

Tjänsteåtal mot lantrådot samt mot ledamot av och föredragand':i vid 

landskapsstyrelsen handlägges av Åbo hovrätt. Annan innehavare av tjänst 

elJ er bofattning vid landskapsförval tningen ätalas för brott i tjänstc~n 

vid behörig underrätt, där ej annorlunda är särs1dlt stadgat. 

42 §. 
Prövar landshövdingen 9 att lantrådet eller ledamot av landskapsstyrol

s an vid utövning av sitt ä1~ato förfarit i strid med gällande lagar eller 

författningar eller undorlåtit, vad dem i tjänsten åligger, anmäl::i härom 

till justitiekanslern. 

10 kap. 

Särskilda bestämn18lser. 

43 §. 
Står stadgande i landskapsförordning i stri·d med grundlag, annan riks

lag eller -förordning, sor1 bör tillämpas i landskapet Åland, eller land

skapslag, må det ej av domare eller annan tjänsteman tillämpas. 

Uppkommer i fråga om viss förvaltningsåtgärd meningsskiljaktighet 

angående riksmyndighets c;llor landskapsstyrG lsens befogenheter enligt 

denna lac:, äger högsta domstolen, på anmälan av myndig,heten ell13r land

skapsstyrolsen och sedan vederbörande blivit i saken hörd och ålandsdelr3-

f:''C:ltionen avgivit utlåtande i ärc:mdet, avgöra densamma, 

44 §, 

'3tadganden i denna lag må icke ändras, förklaras eller upphävas, ej 

heller må avvikelse från dem göras annorledes än med landstingets bifall 

och i den ordning, som om grundlag är stadgat. 

Angående landstingets initiativrätt härutinnan gälle, vad i 15 § är 
stadgat. 

45 §. 
Inbyggarnas i landskapet Åland rätt att deltaga i val av republikens 

president och val av riksdagsmän undergår icke ändring genom denna lag. 
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Vid sådana val bildar landskapet Åland en särskild valkrets. 

Denna lag träder i kraft den •........... 19 .. , och genom densamma 

upphäves lagon den 6 maj 1920 om självstyrclso för Åland (124/20) jämte 

däri senare vidtagna ändrinrc~ar, lagen den 11 augusti 1922, innehållande 

särskilda stadganden rörande landskaP'at Ålands befolkning (189/22), jäm

te däri senare vidtagna ändringar ävensom 5 § lae':::m den 6 maj 1920 angåen

dG bringande i verkställighet av lagen om självstyrelse för Åland (125/ 
20), så ock övriga mot denna lag stridande stadganden. 

Därjämte upphäves lagen den 10 december 1929 om beviljande av anslag 

åt landskapet Åland i samband m0d grundskattens upphävande (380/29) jäm

te däri senare vidtagna ändrinr.ar, och skall det landskapet med stöd 

härav tilldelade anslaget upphöra att utgå, räknat från ingånec3n av år 

19. . . 
Ordinarie utjärrming, som då lagen träder i kraft är under behandling 

i ålandsdelegationen, skall med iakttagande av de i denna lag stadgade 

grunder vorkställas för en period av sammanlagt tro finansår, varefter 

den i 29 § påbjudna ottårsregleringen begynner. 

Lagar och författningar, som : i riket utfärdats före den 7 maj 1920, 
då självstyrelse för landskapet Åland infördes, och som jämlikt 13 § 

denna lag äro att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet, sko

la fortfarande lända till efterrättelse, för såvitt annat ej med stöd 

av den tidigare självstyrelselagen är stadgat ellor i den ordning, som 

i denna lag · föroskrives 9 stadgas. 

Har genom denna lag till rikslagstiftningen hänförts område, som en

ligt äldre lag reglerats genom landskaps lag, oller har genom denna lag 

ti 11 landskapets lagstiftningsbohörighet överförts område~, som tidigar.::: 

reglerats genom rikslagstiftning, skall sådan under tiden mellan s,jälv

styrolsens införande och denna lags ikraftträdande tillkommen landskaps

lag eller rikslagstiftning fortfarande tillämpas i landskapet Åland, in

till dess de varda i stadgad ordning upphävda 9 landskapslagen genom för

ordning och rikslagstiftninc;en genom landskapslag. 

Där i lag eller förordning förekommer hänvisning till lagrum, som er

satts genom bestämmelse i donna lag, skall hänvisningen anses åsyfta det

ta stad 1 "ando. t:o 
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L A G 

om utövande av lösningsrätt vid övc;rl åt Glse av fastighet i landskapet 

Åland. 

I cmlighet med Riksdagens l)eslu t, tillkommet på sätt 67 § riksdags

o:rdningen föreskriver, stadgas nrnd Ålands landstinr_;~s bifall som följ er~ 

1 §. 
Övergår fastighet, belägen inom landskapet Åland, genom annat fång 

än arv eller expropriation till person, som ej åtnjuter åländsk hembygds

rätt, ellGr till bolag, andelslag, föro:dng, annan sammanslutning elL3r 

stiftelse, som oj under minst f3ll1 års tid haft laglig hemort inom land

skapot eller ej har en styrelse, vars alla t:1Gdlemmar åtnjuta åländsk hem

bygdsrätt, och vilja flere med stöd av 5 § självstyrelselagen för Åland 

av den •.•..•...... lösa fastigheten, tillkommer, där förvärvaren icke 

träffat avtal om sådan överlåtelse, ·som i 2 § 2 morn. denna lag sägs, 

lands kapot, don kommun, inom vilk13n fastigheten är belägen, och cmskild 

pGrson, som har hembygdsrätt på Aland, lösnin,_.srätt i nu nämnd ordning. 

Mellan två elldr flera enskilda personer avgör lotten lösningsrätten. 

Landskapets rätt utövas av landskapsstyrelsen. 

Har landskaps styrelsens tillstånd till överflyttning av äganderätt '3n 

i enlighet med 5 § 2 mom. självstyrelselagen erhållits, äger lösnings

rätt ej rum. 

2 §. 
Den, som önskar lösa fastighet, varom i 1 § är fråga, anmäle därom 

skriftligon hos länsstyrolson i landskapet Åland inom trettio dagar ef

ter d0t tillkännagivande om lagfarten ä vedorbörande kornrrmns anslagstav·

la anslagits. Länsstyrelsen åligger att, efter·at-y hava hört överläta

ren och förvärvaren, förordna, huruvida fastigheten är lösningsrätt un

derkastad. 

Har beträffande fastighet bestämts, att den är lösningsrätt underkas

tad, och har förvärvaren icke inom en ri1ånad, räknat från d(=m dag i 1 mom. 

nän::nt beslut erhållit laga kraft, överlåtit fastigheten åt person, som i 

landskapet åtnjuter hemby,n:dsrätt, eller till samriranslutning eller stif

t0lse, som under minst fem års tid haft laglig hc-:imort inom landskapet 

och har en styrelse, vars al la medlemmar åtnjuta åländsk hembycdsrätt, 

all er ät per son, sammanslutning el ler stiftelse 9 som jämlikt 5 § 2 mom. 

självstyrelse lagen erhållit land skapsstyrolscms tillstånd att förvärva 

ifrågavarande fastighet, bastämme länsstyrelsen enligt 1 §, vem lös

ningsrätten skall tillkomma. Då lottning i dylikt fall blir nöd i[!', verk

ställ·JS den av länsstyrelson i närvaro av lantrådet. 
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3 §. 
'irnås icke överGnskommelse or,1 lösc=;skillingon, överläFme den till lös

ning berättigade eller förvärvaren saken till domstols avgörande med 

stöd av uttagen stämning å motpart cm och överlåtaren. 

Kostnaderna för sakens behandling vid domstol skola bestridas av den, 

som vill lösa, därest ej domstolen finner, att förvärvaren skäligen 

1Jort åtnöjas med den erbjudna lös<3n och att han förty bör vidkännas kost

naderna eller någon del av c1 era. 

4 §. 
Då landsfastighet löses, skall den avträdas den 14 mars, som inträf

far närmast efter tre månader 9 räknat från den dag, då löseskillingen 

fastställts genom överenskommelse eller gonom domstols laga kraft vunna 

utslag. Stadsfastighet skall avträdas dan fardag, som inträffar närmast 

efter två månader från sagda tidpunkt. Överenskomma sakägarna om annan 

överlätelseda.g, lände det till ofterrättelse. 

Lösaskillingen skall vid förlust av lösningsrätten erläggas senast 

drn1 dag, då överlåtelsen bör äga rum. 

Understig·er den av dorrntol fastställda lösciskillingen det pris fö:r·

värvaren vid köp av fasti,i;hot för densamma erlagt eller vid byte pris3ts 

beräknade värde, skall överlåtaren, där ej anno1'lunda överenskommits, 

till förvärvaren återbära skillnaden nrnllan dem. 

'Ej må inteckning i öv~:rlåten fastighet pä Ä.land beviljas på grund av 

det nya äganderättsförhällandat, innan den i 2 § 1 mom. angivna terminsn 

för anmälan om lösnings anspråk tilländalupi t, där<:3st j_cke den nya ägaren 

visar, att han åtnjuter åländsk hemby{!,dsrätt eller enligt 5 ~ självsty

relselagen för Åland är med sådan person jämställt bolag; and~?lslag, fö

rcming, annan sari1manslutning Gller stj_ftelse ellc-;r att den nya ägaren 

jämlikt 5 § 2 mom självstyrelselagon erhållit·landskapsstyrelsens till

stånd att anskaffa fastigheten. Har anmälan on lösningsanspråk gjorts, 

bör mGddelande därom. omedelbart av länsstyrolsm1 tillställas domaren, 

och må i detta fall inteckning i fastigheten icke beviljas, innan frågan 

om lösningsrätten och löseskillingens bGlopp slutligt avgjorts. 

5 §. 
Vad j_ allmän lag är stadgat angående rätt att lösa försåld :fastighet 

äge icke tillämpnin[: i fråga orn fastighet, vilken löses i den ordning, 
som i denna lag stadgas. 

6 ~-
Ändring i domstols utslag och länsst:yrGlsGns b2slut sök2s i di:3n ord-

nj_ng allmän lag stadgar; dock att i hovrätts dom beträffande lösc:;skj_lLin:f!-

ons belopp ändring aj mä sökas. 
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7 §. 

Derma lag må icke ändras, förklaras eller upphävas, ej heller avvikel

se från den göras annorledes än med Ålands landstj_ngs bifall och i den 

ordning, som om grundlag är stadgat. 

Denna lag träder i kraft den . • . . . . . . . . . • 19. . . • G:3nom d0nsamma upp

häves lagen den 1 april 1938 om utövande av lösningsr·ätt vid försäljning 

av fastighet i landskapet Åland (140/38) jämte däri senare vidtagna änd-

ringar. 

Har överlåtelse av i donna lag åsyftad fastighet ägt rum före denna 

lags ikraftträdande, skall ärende angående utövande av lösningsrätt hand

läggas enligt vid tiden för överlåtelsen gällande lag. 

Hän vi s ni n g: Regeringens proposition n:o 38 (H. III: 1 1948 
Bd. ) ' Grundlagsutskottets betänkande n: o 36; Stora utskottets betänkande 

n:o 270 (H. III: 2 1950 rd.). 

H3lsingfors, å Riksdagens Kansli, den 25 juli 1951. 

In fidem: 

E. H. I. Tammio. 


