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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 -

0 

s e s framställning till Al ands l andst ing med 

förslag till l andskapslag angäen~e användningen 

av landskape t Alands flagga. 

Sedan Landstinget den 22 mars 1952 beslutat antaga en landskaps- I 

lag angäende användningen av landskapet Ålands 

gets beslut i vederbörlig : ordning insänts till Rt=publikens Presi-

dent, förordnade Presidenten vid föredragning i statsrådet den 27 

juni 1952, att landskapslagen skall förfalla, enär landskapslaeen 

erhållit en sådan avfattning, att genom densam.ma en begrä nsning 

komme att ske i användningen av rikets flagga, såsom därom stadgas 

i förordnine;en den 27 april 1934 angående officiell användning av 

Finlands flagga samt offentlig fla~gning med flaggor av annat slag. 

I avgivet utlåtande hade Högsta qomstolen konstaterat, a tt i 

lanclskapslagen intet stadgande ing~
0

1r, som skulle begrä nsa riksflae-

gans användn ing, varför Högsta domstolen ansåg, att intet hinder 

förelFl.g för landskapslagens ikraftträ dande, Det märkliga inträffa-

de således, att Presidentens beslut gick emot Högsta domstolens ut-

låtande. Då det kan vara av intresse för Landstinget att taga del 

av ifrågava r a nde utlå tande, citeras detsamma här sålydande: 



J ..... . , 1 ~ 

"Till Republikens President. 

I skrivelse av den 9 sistlidne maj har justftieministeriet rnedd 

lat, att Republikens President vid samma dag i statsr~8det k , u. s ead fö 

red~agning beslutat infordra Högsta domstolens utlåtande i a~le d~ 

ning av Ålands landstings den 22 mars 1952 fattade beslut om a:nt a. 

gande ~v landska:pslag ane;ående användningen av landskapet Alands 

~lagga, varhos ministeriet bilagt skrivelsen landstingets nämndab 

slut med därtill hörande handlingar och Ålandsdelegationens yttr~ 

i ärendet. 

Med anledning härav har Högsta domstolen i det syfte 14 § 2 mom 

självstyrelselagen för Åland den 28 december 1951 t d s a gar, ägnat 

__ avseende ä ut-ifrågavarande landstine sbeslut granakning och f år 1· 

l~tande vördsamt anföra följande: 

Enligt 11 § 2 ·mom. 2 punkten självstyrelselagen hänföres till 

rikets lagstiftningsbehörighet stiftande av allmän lag eller utfä 

dande av förordning, d{å ärendet rör Finlands flagga samt använd-

ning ~v riksflaggan å statens och landskapets offentliga byggnader 

och vid offentliga tillfällen samt såsom sjöfarts- och handelsflag 

ga. Landstinget å ter tillkommer enligt 13 § 1 mom. 20 punkten sae 

lag l agstiftningsbehörighet beträffande landskapets flagga och deS 
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användning, dock så, att användnine; av riksfl.aggan ej må gen;~ 

landskapslag begränsas. Dessa stadganden innebära, såsom även 

grundlagsutskottet vid 1950 års riksdag framhållit, en inskränkning 

1,, 

i rikets lagstiftninesorgans rätt att bestämma om användandet av 

riksflaggan :p~ Åland. Enligt Högsta domsto~ens mening böra omnämn- 1) 11 

da stadganden förstås sålunda, att rikets ifrågavarande bestäm.man-
Il I 

derätt är insk~änkt till de i f&.S;nämnda lagrum avsedda fallen s c:.mt 1111 

1

11 

~tt genom rikslagstiftni:ng kan förordnas, att "i dessa fall ingen Il 

aru:,1.an flagga . än riksflaggan får komma till användning. Däremot ä- I I 

ger landstinget behörighet att stifta lag . om användningen av land- j 11
1
1 

s1~apets fl agga i övriga fall, blott enskild ej betages rätt att äve. I 
11 

i sistnämnda fall använda riksflaggan. I det granskning underkas- 1 

11 

tade ,landstingsbeslutet ingår intet stadgande, som skulle begränsa 

riksflaegans användning, och i dess 2 § stadgas uttryckligen, att 0 . 

användningen av riksflaggan på statens och landskapets offentliga 

byggnader och vid offentliga tillfällen samt såsoa sjöfarts- och 

handelsflagg8 är gällande, vad därom i rikslagstiftningen stadgas. 

I anseende härtill och d:'.l Högsta domstolen ej heller i- övrigt har 

något att anmärka mot beslutet, torde hinder iQke förefinnas för 

dess trädande i kraft. Detta synes vara förhållandet även om det 



av Ålands landsting den 22 mars 1952 fattade ~eslutet om antagand 1 

av rikets flagga. Detta konstaterar ju även Högsta do.m.stolen ut-

av landskap slag angående landskapet "~lands flagga, varöver Högsta tryckligen i sitt ovanciterade utlåtande. För övrigt utlovades ju 

domstolen denna dag avgivit skilt utlåtande, förordnas att förf all- vid handläggningen av självstyrelselagen i Riks9.agens grundlagsut-

De justitieministeriets skrivelse bilagda handlingarna återstij skott en sådan ändring av rikets flaggförordninc;, att förordningens 

las härjämte. Helsingfors den 6 juni 1952. b t .. 1 k ..._t s+:?. i· o··ve-_rensstämmelse med stadr,z:andena i es arr.1ne ser ~omma au. u...i. ~ 

HÖGSTA DOMSTOLEN: självstyrelselagen angdende användningen av landskapets flagga. I 

I 

Toivo Tarjanne. 
Någon sådan ändring har tillsvidare ej kommit till stånd. 

Kurt Kaira. Harald Brunouo J.V. Nummineno Hänvisande till förestående får landskapsstyrelsen vördsamt 

~alter Sourander. Antero Laakso. B. Schwindt. förelägga Landstinget till antagande nedanstående 

Lauri Takkunen. o/. T. Ekholm,n 
L a n d s k a p s 1 a g 

Landskapsstyrelsen har till Landstinget ineivit framställning 
angående användningen av landskapet Ålands flagga. 

med förslag till landskapslag angående landskapet Ålands flagga . 
I enlighet med Alands lanÅwtings beslut stadgas: 

Landskapsstyrelsen har även vid sammanträde den 4.2.1953 beslutat 
1 § .• 

ingå med förnyad .framställning om antagande av landskapslag om an· 
Landskapet Ålands flagga må hissas på fi~r allmänheten synlig 

, 
' 

I I 
vändningen av landskapet Ålands flagga. Det föreliggande förslage' 

plats· saJnt begagnas i :procession och vid högtidligt tillfälle inom- I 

är exakt likalydande mdd den av landstinget den 22 mars 1952 ant ag 
hus. 

I I 

~ I 
na l andskap slagen, som förfallit på ·grund av Presidentens förorclna 

2 §. 

de. Landskapsstyrelsen kan här icke underlåta att såsom sin äsi~ 
Om användningen av riksflaggan på statens och landska:pets offent-

framhålla, att det påtalade stadgandet i 2 § av den av Landstinget 
liga byggnader och vid offentliga tillfällen samt såsom sj0farts-

antagna landskapslagen icke på något sätt begränsar användningen 
och handelsflagga är gällande, vad därom i rikslagstiftningen stad- j 



I 

11 
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3 §. 

Flaggning .begynner under tiden mellan de1i 15 -mars och den 1 okto .. , 

ber klocl\:an 8 och under annan årstid klockan 9 samt <lVslutas vid 

solnedgången, dock senast klockan 21. 

4 §. 

Landskapsstyrelsen kan genom landskapsförordning utfärda nä rmare 

bestämmelser rörande tillämpningen av denna landska:pslag. 

Mariehamn den 25 februari 1953. 

På landskapsstyrelsens vägnar : 

Lantråd ~~~ 
-- - - -~ -

Viktor Strandfält. 

Landskaps sekreterare 

Ch. Stormbom. 


