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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y -

r e 1 s e s framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om inlösen 

av vissa legoområden i landskommunerna. 

Landstinget har den 26 mars detta år antagit en landskapslag om inlösen 

av vissa legoområden i landskommunerna. Emellertid har Republikens Presi

den~ den 4 juli detta år beslutat, att landstingsbeslutet skall förfalla. 

Republikens Presidents brev i ärendet är av följande lydelse ~ 

"Till Ålands landskapsstyrelse. 

Ålands landsting har den 26 mars 1959 fattat beslut om antagande av 

landskapslag om inlösen av vissa legoområden i landskommunerna . 

Vid föredragning i statsrådet i dag har Jag, efter att hava infordrat 

Högsta domstolens utlåtande i ärendet, över vilket även Ålandsdelegationen 

avgivit sitt yttrande, funnit att landstinget enligt 13 § 1 non. 7 punkten 

självstyrelselagen för Åland den 28 december 1951 tillkommer lagstift

ningsbehörighet angående inlösen av legoområden. Förevarande landstings

beslut innehåller dock även stadganden hörande till lagstiftningen om 

religionssamfund och skifteslagstiftningen samt rörande rättegångs-.kon

kurs- och utsökningsväsendet, förmynderskapsrätten och åligganden för 

statens myndigheter, i vilka ämnen lagstiftningen är ute$lutande förbe

hållen rikets lagstiftande organ, ävensom andra till privatr~tten hörande 

stadganden av rikslagstif tningsnatur och stadganden av enahanda natur an

gående skatter och avgifter, som skola i riket allmänneligen utgöras, samt 

ett stadgande innehållande sådan straffbestämmelse, vilken icke enligt 

13 § 1 mom. 11 punkten självstyrelselagen inrymmes i landstingets lag

stiftningsbehörighet. Jämlikt 14 § 4 mom. sagda lag kan för vinnande av 

enhetlighet och överskådlighet bestämmelser av rikslagstiftningsnatur, 

om de i sak äro överensstämmande med motsvarande stadganden i rikets lag , 

upptagas i landskapslag. De i föreliggande la.nBtingsbeslut upptagna stad

gandena av rikslagstiftningsnatur överensstämma med motsvarande stadgan

den i den uti riket gällande lagen den 16 augusti 1958 om inlösen av vis

sa legoområdon i landskommunerna i övrigt förutom stadgandena i 54 § 

1 och 2 mom. landstingsbeslutet. Enligt sistsagda stadganden ankomme det 

på landskapsstyrelsen att förordna en lantmäteriingenjör till förrätt

ningsingenjör vid inlösningsförrättning samt fastställa och vid behov 

ändra förrättningsingenjörens verksamhetsområde, medan jämlikt 54 § 1 och 

2 mom. berörda rikslag dessa befogenheter tillagts lantbruksministeriet , 

Då lantmäteriingenjörerna äro statens tjänstemän och förrät t ningsingen

jören vid inlösningsförrättning även har att företaga åtgärder, vilka 

reglerats medelst till skifteslagstiftningen hörande stadganden, måste 

landstingsbeslutets ifrågavarande stadganden enligt 11 § 2 mom. 9 och 16 
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punkten självstyrelselagen anses vara av rikslagstiftningsnatur. Enär 

landstinget sålunda i sagda avseenden överskridit sin lagstiftningsbe

hörighet, har Jag med stöd av 14 § 2 mom. självstyrelselagen beslutat 

förordna, att förevarande landskapslag skall förfalla; vi l ket Landskaps

styrelsen härmed till kännedom meddel as. 
Hel singfors, i Statsrådet den 4 juli 1959. 

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

Urho Kekkonen 

Justitiemi nister Antti Hannikainen 
Antti Hannikainen" . 

På grund härav har landskapsstyrelsen uppgjort förslag till ny lydelse 

för § 54 i förenämnda landstingsbeslut. Den föreslagna lydelsen överens

stämmer med rikets motsvarande stadgande (§ 54), likväl med det undanta

get, att landskapsstyrelsen skulle ställa sakkunniga till förrättnings

männens förfogande. 
Med stöd av det ovan anförda får landskapsstyrelsen vördsamt föreslå, 

att Landstinget måtte antaga land

skapslagen om inlösen av vissa legoområden 

i landskommunerna i den lydelse den hade 

i Landstingets beslut den 26 mars 1959, 

dock sålunda, att § 54 erhåller nedanståen 

de lydelse~ 

54,§. 
Inlösningsförrättning av legoområde verkställes av förrättningsmän, 

bestående av en förrättningsingenjör och två gode män. Till förrättnings

ingertjör förordnar lantbruksministeriet en lantmäteriingenjör, vilken 

fungerar som förrättningsmännens ordförande. Såsom gode män fungera de 

personer, vilka i kommunen utsetts till gode män vid lantmäteriförrättning 

Vid en och samma förrättning användas såvitt möjligt samma gode män. Land

ska:psstyrelsen må på anhållan av förrättningsmännen ställa sakkunniga till 
förfogande vid förrättningen. 

Lantbruksministeriet fastställer förrättningsingenjörens verksamhets
område, s9m vid behov må ändras. 

Förrättningsingenjören besluter, vilka områden som skola handläggas 

Vid en och samma inlösningsförrättning. Förrättningsmännen må under för

rättningen avskilja delar av densamma till skil da förrättningar, om 

detta förfaringssätt för ett eller flere legoområdens vidkommande prövas 

ändamålsenligt för handläggningens påskyndande och såframt sådant eljest 
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lämpligen kan ske • 
Mariehamn den 6 au gus ti 1959 . 

Landskaps sekreterare 


