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framst2.llning till Ålands landsting El.ed försl ag
till landskapslag anguende sigill för självstyN2 15/1951.

relsemyndigheterna samt landskapsförvaltningen
underlydande ämbetsverk och tjänstemän ävensom
kommunala myndigheter i land:::~kap et Åland.

Den 4

dec~mber

1950 antog Landstinget land s kapslag angående

sigill för sj ä lvstyrelsemyndigheterna samt lanc1 skapsförvaltningen underlydande ämbetsverk och tjänstemän ävensom kommunala
9

myndigheter i landskapet Aland.
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Landskapslagen sändes sedermera

i före skri ven ordning till Republikens Pre.sident.

I skrivelse

daterad den 6 a]_lil 1951, har Presidenten meddelat landskapsnämnden, att Landstinget genom antaeande av förenämnda landska1Jslag
överskridit sin lag.s tiftningsbefogenhet, varför Presidenten med
stöd av 12 § 3 mom. i

lag~n

den 6 maj 1 920 om självstyrelse för

in

landskap et Åland ,aktat nödigt förordna, att den av Landstinget
antagna landskapslagen skall förfalla.

Högsta domstolens ut-

låtande, varpå Presidentens beslut grm1dar sig, är i ()versättning av f öljande lydelse:
"Lag stiftning angående sigill för landskapet Ålands sj2.lvsty-

lt

o:t'

uppgifter inon l a m1slrnp et, s ä vi t t de icke

relsemyndigheter samt

landskapsA0rvaltningens ämbetsverk och

tjänstemän ävensom de kommunala nzy-ndigheterna är icke

förbehål~

len republikens lagstiftande organ, varför landstinget bör anses hava rätt att antaga 12.nuskapsle.g om" dylika sigill.
lighet med landstingets beslut höra

bl~a.

I en-

länsmännen till de

i:iolisför-v a l tning , och

såvitt polisförvaltni:agen icke en-

ligt lag och författningar
ler statsrådet.

förbehff..-~ts ffatens

ankomm~r

-·

å republikens president el-

Högsta inseendet över polisvården.och i sam-

band därmed stc"tende förval tningsgrenar tillkorm:ier landshövdingen
som företräder statens polisförvaltning, och .landskapsnämnden,

landskapsförvaltningen underlydande tjänstemän, vilka skulle

som företräder landskapets polisförvaltning.

använda av landstinget godkänt sigill. · Den 27 maj 1932 har gi vi"!E

handhavande äro i landskapet anställda bl.a. fem länsmän, vilka

förordning en angående organisation av polisvården och i samband

utnämnas i den uti republiken gäll ande ordning en av landshövclin-

därmed stående förvaltning sgrenar i landskapet Åland, som en-

gen i samrå d med landskapsnär:mden, och å landshövdingen ankommer

ligt förordningen d-en 13 juni 1935 aneående förlängning av dess

att bevilja dem avsked "saxat efter il'lllämtat utlåtande av land-

g~ltighetstid,

fortfarande är i kraft.

Enligt förstnämnda för-

För polisvtrdens

skapsnämnden entlediga och skilja dem från deras befattnini'.'.; aro

ordning äga dels statens, dels landskapets myndigheter draga

Den d±sciplinära

försorg om polisvården och i samband därmed stsende förvalt-

av landshövdingen.

ningsgrenar i landskapet Åland.

den, som enligt de i republiken gällande lagar, författningar

Å statens polisförvaltning an-

bestraffningsrä~ten

över länsmännen handhaves

Länsmännen tillhör att

ful~eöra

de åliggan-

komma de polisuppgifter, som angå statens säkerhet, ävensom

och vederbörande instruktioner på dem ankomma, men de böra i sin

polisuppgifterna inom de områden, inom vilka republikens lag-

verksamhet ställa sig till efterrättelse även de föreskrifter,

stiftande

o~gan

järtl.ikt 9 § i självstyrelsela gen tillkommer ute-

slutande lagstiftning.

Å landskapets polisförvaltning åter

vilka landskapsnänmden s2som företrädande landskapets polisförvaltning äger meddela.

Även om länsmännen i landskapet Åland

ankomma den allmänna ordningens och säkerhetens upprätthållande,

äga full5öra uppgifter, vilka höra till landskapets polisförvalt

brot Lslighetens förebyggande och stävjande samt övriga polis-

ning, framgår av fören2.r:mda stadganden likvf:il, att sagda läns-

I - kap.

män, vilka även avlönas av staten, m'.'C.ste anses vara statens befattningshava:re.

Landskapet Ålands, land;!ko:osnämndens samt l andskapsförval t-

Stadfästande av sigill för statens ämbetsverk

ninp;en underlydande ämbetsve-rl's och tjänstemäns sigill.

och andra myndigheter ankonuner enligt statsrådets beslut den 19
januari 1939 om sigill för ämbetsverken på vederbörl.::i.nde ministerium.

Under sådant förhållande måste man anse, att landsting et

'

~

Landskapet Ålands självstyrelsemyndigheter samt dem under-

överskridit sin lagstiftningsbefogenhet, då landstinget beslu-

lydande inrättningar och vissa tjänstemän skola. hava sigill så-

tat, att- länsmännen i landskapet böra använda av landstinget

som här nedan stadgas.,
2 §.

godkänt sigill, i anseende vartill enligt Högsta domstolens mening det borde förordn a s, att landstingsbeslutet skall förfalla. n
Vid sammanträde den 2.5.1951 beslöt landskapsnämnden ingå

Sigill, som i 1 § sägs, skall vara runt samt iP21ehålla landskapet Ålands vapen i konturteckning inom en av två parallella

med ny framställning till Landstinget med förslae till landskaps-

cirkellinjer begränsad medsols löpande omskrift, föregången av

lag i ämnet, varvid den av Landstinget godkända 4 § skulle

en sexuddig stjärna i omskriftens övre mitt1mnkt.

ändra~

så, att i tredje momentet ordet -länsmännen skall utgå.
Hänvisande till förestående får 12ndskapsn8.mnden vördsammast

Omskriften skall angiva myndighetens eller inrättnintsens namn
eller tjänstemannens ställ ning.
J §.

förelägga Landstinget till antagande nedanstående

L a n d s k a p s l a g

Sigillen äro indelade i tre storlekar:

angående sigill för självstyrelsemy ndigheterna samt landskaps-

l~

förvaltningen underlydande ämbetsverk och tjänstemb.in ävensom

2. Yttre diametern 45 mm., inre ringens diameter 35 mm.

kommunala myndigheter i landskapet Åland.

3. Yttre diametern 35 :rmn., inre ringens diameter 25 mm.

I enlighet med Ålands landstings beslut si(adgas:

Yttre diametern 55 mm., inre ringens diameter 45 mm.

4 §.

Sigill av första st0rleken a nvänd es av .~lands landsting .
Sigill av :mclra. storlek en a nvändes av l andfikapsnämnden.
Sigill av tredje storleken användes a v centralnärmden för
landstingsmannaval, landi:11ting ets organ, där sådant kan anses påkallat, Mariehs,m..Ds polisinrä ttning, landskap sförvaltningen
underlydande läroverk och s k olor sa:P-lt sjukhus, museer och andra

vapen i konturtec kning inom en av två parallella cirkellinjer
begränsad medsols löpande omskrif·t, fö regån gen av en sexuddig
s tj ä rna i om.skriftens övre mittpunkt.
yt -~r e

di ame ter av 35 mm och en inre diameter av 25 mm.

Omskrif ten skall innehå lla kommunens namn samt namnet på det
organ, för vilke t sigillet ä r avs ett.
I I I kap.

jämförliga lnrä ttningar ·samt r.,rissa landskap sförval tningen under-

Allmän bestämmelse .

lydande tj ä nstemän och beifattningshavare, s:äsom folkskolinspek-

8 §.

torn, fiskeriinstruktören, trä dgårdsinstnuktören och med dem
jämförli ga tj ä nstemän och befattning shavare.

5

I

R

denna l andskaps l ag nänu1da s i g ill skola anskaffas och tagas

i bruk sen 2"st irman ut gången av å r 1952.

';J .

" Sigillen anskaffas och förny.as av land skap snämnden
lan av vederbörande myndi e;het, inrä ttning, t

Sigillen skall hava en

j ~-:i.. nsteman

J;lå

anhål-

Marieha:mn den 23 maj 1951.

eller be-

fattnine;sha vare.

Lantråd
I I kap.

Kommunala myndigheters si.q;ill.

Landskaps sekreterare
Ch. Stormbom.

Varje kommun i l a nd13karet Åland skall hava ett sigill.

Sigill, som i 6 § nämns, skall va r a runt samt visa kommunens

