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1951 B.d. - '1.iksd. skr . - Från 1950 års Rd. vilando 

lagförslag. 

R i k s d a g e n s s k r i v e 1 s e angåen

de förslagon till självstyrelselag för Åland och lag 

om utövande av lösningsrätt vid överlåtelse av fas

tighet i landskapet Åland, vilka förslag vid 1950 
års Riksdag godkänts att vila. 

Med anlodning av Regeringens till 1948 års B.iksdag överlämnade pro

position N~o 38 har 1950 års Riksdag efter den i 67 § riksdagsordningen 
0 

stadgade handläggning godkänt förslagen till självstyrelselag för Aland 

och lag om utövande av lösningsrätt vid överlåtolso av fastighet i land

skapet Åland att vi la till första c~fter val sammankommande lagtima Riks-

dag. Nu församlade Riksdag, som i ärendet emottagit Grundlagsutskottets 

betänkande N:o 14, har med den i 67 § 1 mom. riksdagsordningen stadgade 

kvalificorade majoritet antagit följande lagar~ 

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

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdags

ordnj_ngen föreskriver, stadgas med Ålands landstings bifall som följer: 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

1 §. 
Landskapet Åland tillkom:1er själ vstyrel so såsor11 i denna lag stadgas. 

Landskapet Ålands område omfattar Alands län, sådant detta bestod den 

7 maj 1920, då lagen om självstyrelse för Åland trädde i kraft. 

2 §. 
Landskapet Ålands befolkning föroträdes i ärenden, som höra till dess 

självst:.yrelse, av landstinget. 

Landskapsförvaltningon omhänderhaves av landskapsstyrelsen, som till

sattes av landstinget. Ordförande i landskaps styrelsen är lantrådet, son 

väljes av landstinget. 

3 ~. 

Finsk medborgare, som är el ler lagligen bordo hava blivit mantalsskrj_

ven i någon av landskapet illands kommuner och som vid denna lags j_kraft

trädande under minst fem år utan avbrott i landskapot haft sitt egent

liga bo och hemvist, åtnjuter åländsk hembygdsrätt. Den, SOE1 vid lagens 

ikraftträdande är mantalsskrivon på Åland eller enligt lag borde hava 

blivit mantalsskriven där, mon ännu icka varit där bosatt i fom år, er

håller på därom hos landskapsstyrelsen gjord anmälan åländsk hembygds-
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rätt 9 så snart han utan avbrott under sammanlagt fm11 års tid haft sitt 

,3gentliga bo och h3mvist på ihand. 

Finsk medborgare, som sedan donna lag trätt i kraft inflyttat till 

landskapet och utan avbrott varit där lJosatt und::.ff minst f2m års tid, 

bör av landskapsstyrelsen på ansökan beviljas åländsk hembygdsrätt, där 

>Jj vägnnd(=; skäl prövas föranleda avslag. 

Landskapsstyrelsen må, då särskilda skäl äro, bevilja åländsk hera

bygdsrätt åt den, soE1 under kortare tid än ovan sagts varit bosatt i 

landskapet. 

Ingår kvinna äktenskap med man, som åtnjuter åländsk hembygdsrätt, 

förvärvar hon sådan rätt på grund av äktenskapot. 

Aländsk hembygdsrätt tillkommGr inou äktenskapet fött barn, vars fa

der eller moder åtnjuter åländsk hembygdsrätt, samt 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 tju.gu.ett år, som är bosatt i land

skapet Åland och står under föräldrarnas vårdnad, förvärvar jämte föräla

rarna åländsk hembygdsrätt. Därest blott den ena maken erhåller åländsk 

hemby,:,c;dsrätt, förvärvar jänte denne under dess vårdnad stående barn un

der här nänmda förutsättnin_'2ar åländsk hembygdsrätt. Barn, son fötts 

uton äktenskap, följer under samma förutsättningar sin moder ell1-3r, då 

barnet står under sin faders vårdnad, sin fador. 

Den 9 som blir medborgare i främmande land eller under fem år stadig

vara:ndo varit bosatt utom landskapet, förlorar sin åländska hembygdsrätt. 

Vill någon erhålla förklaring, huruvida han åtnjutGr åländsk hembygds

rätt 9 ingi vo därom ansökan till landskapsstyrolson, sc•m äger rätt att 

meddela sådan förklaring. 

Närmare bestämmelser angåendG förvärvande och förlust av åländsk hem

byg dsrätt utfärdas genom landskapslag. 

4 §. 
Finsk medborgare, som åtnjuter hembygdsrätt pä Åland, äger rätt att 

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

non landskapet. Åländsk hembygdsrätt utgör äv·3n förutsättning för komrrm

nal rösträtt och rösträtt vid val till landstinget. 

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

erfordras anmälan eller tills tänd, tillkommc::r person, som åtnjuter her:i

bygdsrätt, under fem år utan avbrott haft sitt GgGntliga bo och hemvist 
j_ landskapet. 

Bolag, andelslag, förcning 9 annan sam.manslutning eller stiftelse, som 

har laglig hemort inom landskapet och vars alla styrelsemedlomnar äro 

sådana personer, som i 2 r,1om. avses, 03rhåller rätt att inom landskapet 
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driva i samma moment avsedd näring. 

Enskild person, sammanslutning och stiftelse, som vid denna lags 

ikraftträdande i landskapet driva näring, varom nu är fräga, äro berät ... 

tigade att även framdeles utöva sådan. 

Landskapsstyrelsen mä, ehuru de i 2, 3 och 4 mom. stadgade förutsätt

ningarna ej föreligga, då skäl därtill äro, efter prövning i var je sär

skilt fall lärrma tillstånd till sädan näringsutövning, varom i denna pa

ragraf är fråga. 

5 ~. 

Övergår fastighet, belägen inom landskapet Åland, genom annat fång 

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

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

stiftelse, som ej under minst fem års tid haft laglig hemort inom land

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

hembygdsrätt, äger landskapet, den kommun, inom vilken fastigheten är 

belägen, eller enskild person, som har hembygdsrätt på Åland, befogenhet 

att inlösa fastigheten till ett pris, vilket, i händelse enighet icke 

i1ås om detsamma, av domsto 1 fastställes i enlighet med det vid tid.en för 

,_'!. ånget rådande prisläget. 

Utan hinder av vad i 1 mom. sägs, må landskapsstyrelsen, då skäl där

till äro, i enskilda fall efter prövning tillåta förvärv av fastip;het 

på Åland. Härvid äger lösningsrätt icke rum. 

Närmare 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 efter överenskommelse med landstingets 

talman. I händelse samförstånd icke ernås, utnämner presidenten till 

landshövding en av fem personer, vilka föreslås av landstinget och erbju

da erforderliga förutsättningar för att förvaltningen inom landskapet 

skall väl handhavas samt statens säkerhet tillvaratagas. 

Finner presidenten de av landstinget föreslagna personerna icke mot

sva.ca de krav här ovan uppställts, skall lands tinget anmodas inkomma 
med nytt förslag. 

Länsstyrelsen i landskapet Åland omhänderhar jämte statens centrala 

myndigheter till rikets allmänna förvaltning hörande åligganden inom 
landskapet. 

Vid längre tids förfall för landshövdingen eller då landshövdingeämbe

tet är obesatt, må republikens president efter överenskommelse med lands

tingets talman förordna lämplig person att under denna tid förestå ämbe

tet. 
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2 kap. 

Lagstiftning en. 

7 § 0 

Landstinr~ets medlemmar väljas genom omedelbara, proportionella och 

hemliga val. "Rösträtten vid dessa val skall vara allmän och lika för 

män och kvinnor, vilka före valåret fyllt tjuguett år. 

F,j må rösträtt genom ombud utövas. 

Närmare bestämmelser angående valen utfärdas genom landskapslag. 

8 §. 
Landstin~,et sammankommer årlic;en till lagtima möte. På förordnande av 

republikens president sammankallas landst:Lnget av landshövdingen till 

urtima möte. 

Landshövdingen öppnar och avslutar landstinget samt överlämnar till 

detsamma presidentens framställningar och meddelanden. 

Republikens president äger befogenhet att upplösa landstinget och 

förordna om verkställande av nya val. 

9 §. 
Vid förfall för landshövdingen eller under tid, då landshövdingsämbe

tet är obesatt, förordnar republikens president annan person att fullgöra 

å landshövdingen enligt 8 § ankommande åligganden. 

10 §. 
~ärmare bestämmelser om landstingets organisation och åligganden ut

färdas genom landskapslag. 

11 §. 
Hikets lagstiftande organ tillkommer uteslutande rätt till lagstift

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

samt avvikelse från de till rikets statsförfattning hörande grundlagar 

ävensom till avgörande i angelägenheter, om vilka beslut enligt regerings-

formen icke kan fatt as annat än med riksdagens samtycke. Angående lands

tingets medverkan till ändring, förklaring eller upphävande av eller arv-i

kelse från de grundlagar, som röra Ålands självstyrelse, gäller vad därom 

är i dessa lagar stadgat. 

Till rikets lagstiftnini·sbehörighet hänföres jämväl stiftande av all

män lag eller utfärdande av förordning, då ärendet rör~ 

1) närmare bestämmelser angående medborgares i Finland rätt att vistas 

i landet, att här fritt välja boningsort och att färdas från en ort till 

en annan; den i 8, 9 och 83 §§ regeringsformen förutsatta lagstiftningen; 

riksdagsmannaval och val av de elektorer, vilka äga förrätta valet av 

republikens president; utövning av yttrande-, församlings- och förenings
friheten; förutsättningarna4'ör och verkställande av husrannsakan; undan-
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tag från okränkbarheten av brev-, telegraf- och telefonhemligheten', 

krigstillstånd och arbetsplikt 9 dock så, att person, som åtnjuter åländsk 

hembygdsrätt, ej må fö1"pliktas att utföra arbete~ utom landskapet; in

skränkningar av i krigstjänst varande finsk medborgares rättigheter; så

dana inskränkningar i finska medborgares allmänna rättigheter samt sådan 

reglemen_terine; av näringslivet, som under rådande, av ekonomisk kristid 

framkallde undantagsförhållanden äro nödvändiga och förutsätta enhetlig 

reglering i hela riket; rätt till expropriation av fast egendom för all

männa 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 

antagando 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) ska ttE-3r._,och avgifter, vilka skola i riket allmänneligen utgöras, 

med de i 23 § nämnda undantag; 

6) 5rundsatsen om allmän läroplikt, såvitt fråga är därom, vilka barn 

äro underkastade läroplikt och under vilka åldersår läroplikt skall till

lämpas; bestämmelser angående de fordringar läroinrättning bör fylla för 

att äga dimissionsrätt till statens univ2rsitGt; dGn kunskap och skick

lighet, som erfordras för vinnande av viss, av staten godkänd kompetens; 

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

borgare, som uppnått lagstadgad ålder, samt omedelbara, proportionella 

och hemliga val, varvid i omförmält avseende likväl bör beaktas, vad i 

4 § är stadgat angåendo förutsättningarna för erhällande av sådan röst

rätt; 
8) familje-, förmynderskaps-, arvs- och testamentsrätt; upphovsmanna

rätt; uppfinnar- och patenträtt jämte rätt till t~ångsinlösen på dessa 

områden; rätt till förnamn och släktnamn; bolags- och aktierätt, andels

lag, försäkringsavtal, handelsagentur och övriga till den allmänna privat

rätten hörande d,"jlar av handelsrätten; växel- och checkrätt; illojal kon

kurrons; bokföringsskyldighet; handelsregister, firma och prokura, varu

märke, ursprungsbeteckning samt upplags- och warrantrörelse; privat sjö

rätt; 
9) alkohollagstiftningen; socialförsäkring; moderskapsunderstöd samt 
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eller straffverkställigheten; den legala skyldigheten för kommunerna i 

fråe·a om stads- och kommunalläkares avlör.ande 9 så ock å dessa överförda, 

på staten ankommande medicinska uppgifter inom områden, hänförda till 

rikets lagstiftningsbehörighet; rättsmedicinska obduktioner och undersök

ningar; kastrering och storilisering; avbrytande av havandeskap; eldbe

gängelse; apotek och apoteksvaror; tillverkning, förvaring och försälj

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

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

16) statens ämbetsverks och allmänna inrättningars organisatio:n ocl1. 

verksamhet; statens anläggningar på Åland; ordningen för utjämnande till 

och kompetensvillkor för statstjänster och -befattningar ävensom inneha

vares av statens tjänster och befattningar rättigheter och skyldigheter; 

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

järnvägsväsendet; tullar och tullväsendet samt tullens och utrikeshandelns 

enhetliGa ordnande; varuutbytets frihet; förmalnings- och inblandnings

tvånf:,': för säd; penningsväsendet samt sedelutgivninp:srätten; mått, mål 

och vikt; post- 1 telegraf-, telefon- och radioväs(3ndet; vården om stats

verkets egendom, till den del densamma icke tillhör landskapet; 

18) ändrill{'; i ecklesiast:Lk, judiciell, kommunal eller kameral indel

ning ävensom i administrativ indelning, såvitt angår å staten ankommande 

förvaltningsvarksamhet; 

19) område, som är reglerat genom internationella fördrag, dock så, 

att jämväl landstinget bör giva sitt bifall till lag, genom vilken fördra2 

med främmande makt bringas i kraft inom landskapet, för såvitt i fördra

get int0;å bestämmelser, som innebära upphävande eller ändring av GllGr av

vikelse från stadganden i självstyrelselagen; samt 

20) område, som hittills icke av lagstiftnint',en förutsatts och som mGd 

tillämpning av de grundsatser denna paragraf innehåller är att hänföra 

till rikets lagstiftningsbehörighet. 

Ej må dock utan landstingets bifall ändring i rikslag vidtagas angåen

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

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

12 §. 
Innan republikens president eller statsrådet utfärdar administrativa 

stadganden, vilka skola tillämpas enbart i landskapet Åland och röra ären

den 9 som äro hänförda till rikets lagstiftni ncsbehörighet, skall landskaps

styrelsen beredas tillfälle att i ärendet avgiva utlåtande. 

13 §. 
Landstinget tillkommer i den ordning denna lag stadgar, med iakttagan

de av nedan angivna undantag och begränsningar ·samt de bestämmelser 
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beträffande rikets lagstiftnin~sbehörighet, som 11 § innehåller, lagstift

ningsbehörighet i landskapet rörande angelägenheter, då ärendet angår: 

1) rätt till expropriation för allmänt behov mot full ersättning, med 

undantag av tvångsinlösen av fast egendom för allmänna riksbehov; 

2) undervisningsväsendet med de begränsninf,ar 11 § 2 mom. 6 punkten 

angiver; 

3) kommunalförvaltning, kommunal beskattning och kommunal vallag samt 

lags-ciftninr:; om tättbefolkade samhällen, dock m<:;d de begränsningar 11 ~ 

2 mom. 7 punkten innehåller; 

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 övri&:a binäringar; 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 an

nan än i 11 § 2 mom. avsedd näringsrätt; 

10) fornminnesvården, med de i 11 § 2 mom. 12 punkten stadgade begräns

ningar; 

11) bestämmelser om bötesstraff och utsättande av vi te och annat äve11-

tyr inom rättsområden, hänförda till landskapets lagstiftningsbehörighet; 

disciplinär bestraffning av tjänstemän och befattningshavare vid AlaY1ds 

landskapsf örval tn ing; 

12) upprätthållande av allmän ordning och säkerhet samt brottslighetens 

förebyggande och stävjande, med undantag av ordningsmaktens verksamhet 

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 här

av icke beröres; 

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

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

lagstiftni ngen; 

15) fattigvård och annan social omvårdnad; kommunala vårdYJämnder; 

16) hälso- och sjukvården, med de begränsningar, som i 11 § 2 mom. 
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15 punkten omförmälas; 

17) väghållningen och skjutsväsendet, reglering av trafiken samt mo

torfordon, dock icke specialföreskrifter om snabbgående motorfarkoster; 

den lokala sjötrafiken och härför avsedda kommunikationsleder; 

18) naturskydd och inplant erinz av främmande d jura:r·ter i landskapet; 

19) stadsplan och tomtindelning; byggnadsreglering och brandskydd; 

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

använd~1ing av riksflaggan ej må genom landskaps lag begränsas; ävensom 

21) övriga angelägenheter, vilka icke blivit rikets lagstiftning för

behållna och vilka med tillämpninE, av de grundsatser denna paragTaf inne

håller höra till landskapets lagstiftningsbehörighet. 

Landstingets lagstiftande verksamhet utövas genom antagande av land

skapslagar för landskapet Åland samt genom beslut i beskattnir,gsärenden, 

som i 23 § omförmälas. Landskapslag må antingen innefatta en självständig 

lagstiftningsakt eller ock avse antagande av motsvarande lag eller förord

ning i riket att såsom sådan eller med vissa efter förhållandena anpassa

de ändrinp,ar. eller tillägg tillämpas i landskapet. 

Har landstinget i landskapslag bemyndigat landskapsstyrelsen att vid 

be11ov meddela föreskrifter angående verkställighet och tillämpning av 

lar.d skaps lagen, utfärdas sådana bestämmelser genom landskapsförordning. 

Innan sådan förordning utfärdas, bör över förslagot ti 11 förordning ålands

delegationens utlåtande inhämtas. 

14 §. 
Landstj_:ng ets beslut om ant at,,:ande av landskaps lag insändes till repub

likens president av landstingets talman, varom landshövdingm1 bör under

rättas. 

Därest republikens president 9 efter att hava infordrat högsta domsto

lens utlåtande, finner, att av landstinget antagen lag berör ärenden, som 

hänförts till rikets lagstiftnin,:;;sbehöri gh et 9 \3ller rikets inre och :yttre 

säkerhet, 'ät:,er han rätt att, inom tre månader :från det underrättelse om 

landskapslagens antagande delgivits honom, förordna, att sagda lag skall 

förfalla. Har republikens pi:esident redan innan sagda termin tilländalu

pi t tillkännagivit, att han med avseende å en landskapslag icke kommer 

att begagna sig av ovan an[J.ivna rätt, träder landskaps lagen omedelbart 

i kraft, såsom därom är stadgat. 

Innan av landstingeiiantagcm lag föredrages för repdl;>likens president, 

skall ålandsdelegationens utlåtande infordras. 

Hava i landskaps lag för vinnande av enhetlighet och överskådlighet upp

tagits vissa bestämmelser av rikslagstiftningsnatur, vilka i sak äro över

ensstämmande med motsvarande stadganden i rikets lag, må detta icke 
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utgöra hinder för landskapslagens ikraftträdande. Upptagande av sådana · 

bestämmelser i landskapslag medför icke förändring av det inbördes f örhål

landet mellan rikets och landskapets lagstiftningsbehörighet och ej hel

ler med avseende å de genom rikslagstiftning utfärdade stadgandenas i

kraftträdande i landskapet Åland. 

15 §. 
Landstinget äger rätt att väcka initiativ i sådan landskapet enskilt 

rörande angelägenhet, som hänför sig till rikets lagstiftningsbehörighet 

eller allmänna förvaltning 9 att genom rsg13ringen s försorg föreläggas 

riksdagen. 

16 §. 
Landskapsstyrelsen äger rätt att göra framställningar om utfärdande 

av administrativa stadganden för landskapet Åland. 

3 kap. 

Förvaltningen. 

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

på sätt i 34 § regeringsformen stadgas. 

Ärcmden, som röra landskapets självstyrelse, föredragas i statsrådet 

från justitieministeriet av någon av statsrådet förordnad, med lagstift

ningen angående Ålands självstyrelse förtrogen person. I 29 och 30 §§ 
denna lag nämnda frågor angående den ordinarie utjämningen och extraordi

narie statsanslag föredragas dock i statsrädot från finansministeriet. 

18 §. 
Landskapsstyrelsens sammansättnin2: ävensom landskapsstyrelsens och 

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

skap sstyrels ens ledamöter gällanåe kompetensvillkor fastställas genom 

landskaps lag. 

19 §. 
Under rikets allmänna förvaltning kvarstå~ 

1) handhavandet av utrikesärendena; 

2) justitieförvaltningen; 

3) förvaltningen av försvarsväsendets angelägenheter; 

4) förvaltningen i fråga om statens säkerhet; 

5) statens finansförvaltning; 

6) den å statsmyndighat ankommande allmänna tillsynsbefogenheten över 

undervisningsväsendet, för såvitt angår de områden 9 som j~mlikt 11 § 2 

rn.om. 6 punkt en hänföras till rikets lagstiftningsbuhör igh et; 

7) förval tningsverksamh,3ten och tillsynsbefogenheten inom del del av 
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hälso- och sjukvårdens lagstiftningsområde, som tillhör riket, för såvitt 

sagda förvaltning icke enligt allmän lag eller förordning ankommer ä kom-

nunerna, och bör härvid iakttagas~ 

a) att på hälso~, och sjukvårdens områd8 verksamma, medicinalstyralsen 

underlydande personer, vilka äro finska medborgare men i Sverige erhållit 

sin utbildning och förklarats kompetenta, skola, sedan dE1 hos medicinal

styrelsen behörigen styrkt sig äga nödig kunskap uti den i Finland på 

området gällande lagstiftningen, utan dispens vid utövandet av sin verk

samhet på Åland anses f;}llla de fordringar, som finnas uppställda för ut

övande av motsvarande sysslor i övriga delar av riket; 

b) att fastställande av reglementen och instruktioner för sjukvårds

och förlossningsanstal ter, som upprätthållas av landskapet, kommun ell;:;r 

sammanslutning av kommuner, samt utnämning eller förordnande av ansvarig 

läkare vid sådan anstalt ankomma å landskapsstyrelsen, efter det medici

nalstyrelsens yttrande i ärendet inhämtats; 

c) att reglering8n av distrikts- stads- och kommunalläkares tjänstgö

ringsområden ankommer å landskapsstyrelsen efter me::clicinalstyrelsens hö

rande; 

d) att distriktsläkartjänst besättes av landskapsstyrelsen efter äet 

denna e:;."hålli t medicinalstyrelsons godkännande och att utnämning av stacls

och kommunalläkare ankommer på landskapsstyrelsen, efter det val ägt rum 

samt medicinalstyrelsen avgivit utlåtande anc;ående den valdes kompet ens 

och lämplighet för tjänsten; 

e) ~tt meddelandG av tillstånd till inrättande av privata sjukvårds

och förlossnin_gsanstal ter i landskapet och godkännande av deras förestän

dare ankomma på landskapsstyrelson, efter det medicinalstyrelsens utlå

tande i ärendet inhämtats; samt 

f) att handhavandet av köttkontrollon på Åland ankommer å landskapssty

relsen, dock så, att vederbörande statsmyndichet äger förordna köttkont

rollör och godkänna slaktinrättning och köttkontrollstation samt pröva 

och avgöra besvär över köttkontrollörs åtgärder; 

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

17 punkten, dock så, att förvaltningen av lufttrafiken inom landskapet 

på sjukvårdens och turismens områden ankommer å landskapsstyrelsen; för

valtningen av statens kommunikationer samt don förvaltning, som hänför 

sig till transitotrafiken och, i samråd med vederbörande landskapsmyndig

het, samtrafiken mellan landskapet Åland och fastlandet; 

9) verkställande av expropriation av fast egendom för allmänna riks

behov ~ dock att landskapsstyrGlsen skall beredas tillfälle att avgiva 

utlåtande, innan beslut om sådan expropriation av statsrådet fattas; även
som 
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10) de adrr..inistrativa uppgiftor, vilka i övrigt föranledas av ärenden, 

som hänförts till rikets lagstiftningsbohörighet. 

I övriga delar handhaves förvaltningen av självstyrelsemyndighetorna, 

såvida densamma icke enligt denna lag ankommer å republikens president 

ellor statsrådet. 

Till rikets centralförvaltning hörande :fackmyndighet .är förpliktad 

att, där särskild sakkunskap är erfordc~rl ig, inom gränserna för sin all

männa befogenhet och för såvitt laga hinder icke möter, på anhållan bistå 

landskapsstyrelseri vid handhavande av de till självstyrelsen hörande upp

gifterna. Angående dylik handräckning gäller, vad härom genom förordning 

är närmare stadgat. 

20 §. 
Genom förordning må, med landskapsstyrelsens begivande, å rikets all

männa förvaltning ankommande uppgifter för viss tid eller tills vidare 

tilldelas landskapsförvaltningen hörande uppgiftor överföras på rikots 

allmänna förvaltning. 

Utan hinder av förordning, som i 1 mom. sägs, må landstinget inom 

gränserna för sin lagstiftningsbohörighet antac;a landskapslag, som inne

bär ändring av förordningen. TI:j må dock sådan landskaps lag träda i kraft, 

innan förordningen ändrats eller upphävts. 

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

landskapslag, skall förordning om ändringen 2llor upphävandet utfärdas 

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

framgått, att republikens president icke begagnat sig av sin rätt att lå

ta landskapslagen förfalla. 

4 kap. 

Lap;skipningen. 

21 §. 
Domsrätten i landskapet utövas av rikets domstolar. 

22 §. 
Den förvaltningsrättsliga lagskipningen i landskap·et ankommer, för så

vitt den icke utövas av de i 21 § avsedda domstolarna och annat icke är 

stadgat rörande de till självstyrelsen hörande ärendena, å länsstyrelsen 

i landskapet Åland samt å andra myndigheter, som i riket handhava sådan 

lagslöpning. 

5 kap. 

Landskapets hushållning och ålandsdelegationens uppgifter. 

23 §. 
I1andskapet Åland har rätt att för sina behov använda inkomsterna från 
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narin~s- och nöjesskatter. 0m dessa skatter äger landstinget besluta. 

Landstinget äger jämväl rätt att för landskapets behov påbjuda till

läggsskatt å inkomst liksom ock pålägga tillfällig extra inkomstskatt. 

Tilläggsskatten och den tillfälli&a extra beskattningen skola utgå 

enlict av landstinget fastställda f1:runder. De beslut, som i 1 och 2 mom. 

nämnas, träda i kraft utan sådant förfarande, som i 14 ~ påbjudes, men 

böra meddelas landshövdingen till kännedomo Påförande av tilläggsskatten 

och den tillfälliga extra inkomstskatten verkställes av landskapsstyrel

s en, och skatterna skola erläggas till postanstalt, som förmedlar post

girorörelse, eller på annat sätt, som landskapsstyrelsen bestämmer. 

Ä. landsti11bet ankommer jämväl att bestämma de avgifter, vilka skola 

erläggas för landskapsförval tninr:en underlydande myndigheters ·t jänsteför

rättningar och expeditioner ävensom för anlitande av landskapets inrätt

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

överlämna bestämmanderätten över sådana avgifter till landskapsstyrelsen. 

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

ning, om han finner, att beslutet~ 

1) försvårar varuutbytet mellan in- och utlandet eller mellan landska

pet .Åland och fastlandet; 

2) innefattar oskäliga eller för trafiken skadliga avgifter vid anli

tandet av allmänna vägar, farleder eller landskapsförvaltningen underly
dande inrättnj_ngar; eller 

3) har till följd, att beskattningen uppenbart förfördelar enskilda 

skattdragande eller olika samhällsklasser. 

Har landshövdingen förbjudit verkställande av beslut, skall ärm det 

underställas republikens president för avgörande. 

25 §. 
Äganderätten till statens fasta egendom och byggnader i landskapet 

Åland övergår vid lagens ikraftträdande till landskapet, dock icke be

träffande sådan egendom och byggnad 9 som vid lagens trädande i kraft an

vändes eller reserverats för statsverkets behov. 

26 §. 
Om upptac~ande av lån till landskapets gemer1samma gagn eller för sär

skilda dess behov besluter landstinget. För upptagande av obligationslån 

eller lån i utlandet erfordras samtycke av republikens president. 

27 §. 

Kostnaderna för den förvaltning, som enligt 19 § fortfarande handha

ves av statens myndigheter, liksom ock de utgifter, vilka härflyta av 
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rättsvården, bestridas ur statens medel. Övriga utgifter för landskapets 

behov bestridas av landskapet självt med rätt likväl för landskapet att 

jämlikt i 29 § stadgade grunder få ·utgifterna för självförvaltningens 

ordinarie behov utjämnade genom statsanslag. 

Landskapets årliga inkomst- och utgiftsstat fastställes av landstinget. 

Angående sättet för år sstatens uppgörande samt för fattand8 av beslut om 

ändring i och tillägg till fastställd årsstat stadgas genom landskapslag. 

Särskild årsstat skall av landstinget fastställas för landskapets en

skilda inkomster och utgifter. 

28 §. 

Den skattefinansiella utjämningen mellan riket och landskapet Åland 

verkställes av ett särskilt organ, Ålandsdelegationen, dels genom ordina

rie utjämning, dels genom beviljande av extraordinarie anslag, enligt i 

29 och JO §§ stadgade grunder. 

Ålands delegation on består av tvenne ledamöter, utsedda av statsrådet, 

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

hövdingen eller annan person, som förordnas av republikens president ef

ter överenskommelse med landstingets talman. På enahanda sätt som leda

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

Delegationen är beslutför endast såsom fulltalig, då antingen ordföranden 

och samtlif;a ledamöter eller vid behov ersättare äro närvarande. 

Förordnande att vara ordförande, ledamot eller ersättare i delegatio

nen må av republikens president, statsrådet eller landstinget återkallas, 

när skäl därtill anses föreligga. 

29 §. 
Den ordinarie utjämningen verkställes i efterhand för en tid av ett 

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

densamma läggas landskapets utL~ifter under finansår'et för självförvalt

ningens ordinarie behov ävensom de landskapet under samma tid tillfallna 

inkomsterna. 

Vid statsanslagets beräknande skall iakttagas~ 

att såsom ordinarie utgifter skola anses anslagsbelopp för behov~ vil

kas tillgodoseende inom de i denna lag fastställda behörito;hets:>;ränserna 

ankommer å landskapet och vilka icke ära att hänföra till de i JO § an

givna extraordinarie utgiftorna; 

att kostnaderna för självförvaltningens ordinarie behov skola med 

statsmedel utjämnas i den utsträckning, i vilken motsvarande ändamål i 

övriga delar av riket med statsmedel tillgodoses ell<er understödjas; 

att landskapet genom utjämningen skall komma i åtnjutande av enahanda 

förmåner, scm på motsvarande o rnråden beredas övriga delar av riket, var--
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vid böra beaktas landskapets avskilda läge och särförhållanden, rådande 

prislägen på Åland och befolkningens särskilda levnadsbetingelse samt 

häTav påkallade anslagsbehov; 

att landskapet bör ansvara för de kostnader, som påkallas av ålandsde

legationens verksamhet såsom organ för den skattefinaniella utjämningen, 

till den del dessa kostnader hänföra sig till de av landstin~2:et utsedda 

ledamöterna av delegationen, medan däremot övriga kostnader för delega

tionen bestridas ur statsmedel; 

att ränteutgifter, som uppkommit genom upplånint? av erforderliga till

skottsmedel för bestridande av sådana landskapet åsamkade kostnader, vi 1-

ka med statsmed8l skola ersättas, bör atagas i beräkning vid utjämningen; 

att subventioner och understöd böra vid utjämningen beaktas, för så

vitt desamma motsvara jämförliga kostnader för av staten bekostad eller 

understödd enahanda verksamhet; ävensom 

att till landskapets inkomster, vilka skola vid utjämningen beaktas, 

böra hänföras av landskapet uppburna närings- och nöjesskatter ävensom 

avgifter för landskapsmyndigheternas tjänsteförrättningar och expeditioner 

och för anlitande av landskapets inrättningar, samtliga dessa skatter och 

avgifter beräknade enligt i riket stadgade grunder, samt ränteinkomster 

och andra löpande eller tillfälliga inkomster, men icke landskapets en

skilda inkomster, ej heller i 23 § 2 mom. omförmäld tilläggsskatt eller 

tillfällig extra inkomstskatt. 

30 §. 
Har landstinget t~:j ort framställning om beviljande av anslag för extra

ordinarie utgifter, fattas beslut härom av Ålandsdelegationen. 

Såsom extraordinarie utgifter anses större engångs.utgifter för bekos-· 

tande eller understödjande av anstalter och inrättningar eller företag, 

vj_lka med avseende å planläggning och kostnadsberäkning kräva en särskild 9 

ingående behandling och vilkas finansiering icke sammanhör med den orfö.

narie budgetregl~ingen. Ej må extraordinarie statsanslag beviljas, med 

mindre anslaget avser att tillgodose ett ändamål 9 hörande till självför

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

de ändamål anslås i andra delar av riket, därest icke på Åland rådande 

prislägen, land skapats särförhålland en och avskilda läge eller befolkning

ens särskilda levnadsbetingelser påkalla avvikelse härutinnan. 

31 §. 
Alandsdelegationens beslut rörande ordinarie utjämning och beviljande 

av extraordinarie anslag.skola för att bliva gällande stadfästas av repub

likens president . Underställning till republikens president skall äga 

rum även i det fall, att landstingets framställni om beviljande av 

extraordinarie anslag blivit av delegationen avslagen. 
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Beslut, som underställas republikens presi1ents prövning, skola stad

fästas oförändrade eller lämnas utan stadfästelse. 
Vinner Ålandsdelegationens beslut angående ordinarie utjämning icke 

oförändrat republikens presidents stadfästelse, skall ärendet återförvi

sas till delegationen i avseende å förnyad behandling. Stadfästes icke 

beslut om extraordinarie anslag, må ärendet därest skäl därtill äro, li

kaledes 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 anslagets utgivande samt angående de 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 Alandsdelegationen i statsförslaget upptagna, till 

skäligt belopp uppskattade förskott. Dessa förskott skola beaktas vid den 

slutliga utjämningen. 

33 §. 
Utöver vad ovan stadgats åligger det Ålandsdelegationen; 

att på anmodan tillhandagå statsrådet och dess ministerier med utlåtan

den; 
att på uppdrag av statsrådet utarbeta förslag till förordningar, som 

avses i 20 §; 

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

att till landskaps styrelsen avgiva utlåtanden angående förslag ti 11 

landskapsförordningar. 

6 kap. 

!.jänstgöring vid civilförval tniry; en i stället för fullgörande av värn
plikt. 

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

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

fyrinrättningen, enligt vad därom, efter det Ålands landsting beretts 

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

tjänstgöra i annan civilförvaltning., enligt vad därom i rikslag med land

tingets bifall särskilt stadgas. Intill dess sådan tjänstgöring ordnats 
äro sagda inbyggare i landskapet befriade från fullgurande av värnplikt. 

Vad i 1 mom. 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. åsyftas, får dock, där han 

det åstundar, fullgöra värnplikt vid rikets försvarsmakt. 

7 kap. 

Underv~sningsanst~lter. 

35 kap. 
Ålands landsting och kommuner äro ike skyldiga att underhålla eller 

lämna bidrag till andra skolor än sådana, i vilka undervisningsspråket 

är svenska. 

I statens undervisningsanstalter skall undervisningsspråket vara 

svenska. 

Utan vederbörande kommuns samtycke må ej undervisning i annat språk 

än svenska meddelas i folkskola, som und erhålles eller åtnjuter understöd 

av staten eller kommun 

8 kap. 

De offentliga tjänsterna och bestämmelser angående språkBt. 

36 §. 
Landskapsförvaltningen underlydande tjänster och befattningar inrätta3 

och tjänstemän till desamma utnämnas av landskapsstyrelsen. 

37 §. 
Statsmyndigheternas i landskapet Åland samt Ålandsdelegationens äm

betsspråk är svenska. Angående finsktalande sakägares rätt att i egen 

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

språk utfå expedition,· äge de i allmän språklag in{?;ående stadgandena an

gående den svenskspråkiga befolkningens rätt i enspråkigt finskt område 

motsvarande tillämpning. 

38 §. 
Skriftväxlingsspråket mellan de till landskapsförvaltningen hörande 

myndigheterna och statsmyndigheterna i larilskapet Åland, så ock mellan 

å ena sidan nämnda myndigheter och å den andra sidan statsrådet, de cen

trala myndigheterna samt sådana överdomstolar och andra statsmyndigheter 9 

vilkas domkrets eller förvaltningsdistrikt innefattar landskapet Åland, 

skall vara svenska. 

Högsta domstolens utlåtanden och avgöranden i ärenden, som röra land
skapet, skola avfattas på svenska språket. 

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

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

skrift. 
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9 kap. 

Om besvär och åtal för brott i t;iänsten. 

40 §. 

Över landskaps styrelsens beslut ävensom övriga ämbetsåtgärder må bes~

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

över länsstyrelsens beslut. 
Finner landshövdingen, att till landskapsförvaltningen hörande myndig

hets beslut överskrider myndighetens befogenhet, skall han efter justi

tiekanslerns hörande förbjuda verkställigheten av sådant beslut. 

41 §. 
Tjänsteåtal mot lantrådet samt mot ledamot av och föredragande vid 

landskapsstyrelsen handlägges av Åbo hovrätt. Annan innehavare av t ,jänst 

eller befattning vid landskapsförvaltningen åtalas för brott i tjänsten 

vid behörig underrätt, där ej annorlunda är särskilt stadgat. 

42 §. 
Prövar landshövdingen, att lantrådet eller ledamot av landskapsstyrel

sen vid utövning av sitt ämbete förfarit i strid med gällande lagar el

ler författningar eller underlåtit, vad dem i tjänsten åligger, anmäle 

härom till justitiekanslern. 

10 kap. 

Särskilda bestämmelser. 

43 §. 
Står stadgande i landskapsförordning i strid med grundlag, annan riks

lag eller -förordning, som bör tillämpas i .landskapet Åland, eller land

skap slag, må det ej av domare eller annan tjänsteman tillämpas. 

Uppkommer i fråga om viss förvaltningsåtgärd meningsskiljaktighet an

gående riksmyndighets eller landskapsstyrelsens befogenheter enligt denna 

lag, äger högsta domstolen, på anmälan av myndigheten eller landskapssty

relsen och sedan vederbörande blivit i saken hörd och ålandsdelegationen 

avgivit utlåtande i ärendet, avgöra densamma. 

44 §. 
Stadgandena i denna lag må icke ändras, förklaras eller upphävas, ej 

heller må avvikelse från dem ,2:öras 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 

upphävas lagen den 6 maj 1920 om självstyrGlse för Åland (124/20) jämte 

däri senare vidtagna ändrincar 9 lagen den 11 augusti 1922, innehållande 

särskilda stadganden rörande landskapet Ålands befolknin (189/22), jäm

te däri senare vidtagna ändringar ävensom 5 § lagen den 6 maj 1920 angåen

de bringande i verkställighet av lagen om självstyrelse för Åland (126/20) 
så ock övriga mot denna lagktridande stadganden. 

I 

Därjämte upphäves lagen den 10 december 1929 om beviljande av anslag 

åt landskapet Åland i samband med grundskattens upphävande (380/29) jämte 

däri senare vid tagna ändringar, och skal 1 det landskapet med stöd härav 

tilldelade anslaget upphöra att utgå, räknat från ingången av år 19 ... 
Ordinarie utjämning, då lagen träder i kraft är under behandling i 

Ålandsdelegationen, skall med iakttagande av de i de1ma lag stadgade grun

der verkställas för en period av sammanlagt tre finansår, varefter den 

i 29 § påbjudna ettårsregleringen begynn(:ir. 

Lagar och författningar, som i riket utfärdats före den 7 maj 1920 9 dä 

självstyrelse för landskapet Åland infördes, och som jämlikt 13 § denna 

lag äro att hänföra till landskapets lagstiftningsbehörighet, skola fort

farande lända till efterrättelse, för såvitt annat ej med stöd av den ti

digare självstyrelselagen är stadgat eller i den ordning, som i denna lag 

föreskrives, stadgas. 

Har genom denna lag ti 11 rikslagstiftningen hänförts område, som enli0t 

äldre lag reglerats genom landskapslag, eller har genom denna lag till 

landskapets lagstiftningsbehörit::het överförts område, som tidigare regle

rats genom rikslagstiftning, skall sådan under tiden mellan självstyrel

sens införande och denna lags ikraftträdande tillkommen landskapslag el

ler rikslagstiftning fortfarande tillämpas i landskapet Åland, intill 

dess de varda i stadgad ordning upphävda, landskapslagen genom förordning 

och rikslagstiftningen genom landskapslag. 

Där i lag eller författning förekommer hänvisning ti 11 lagrum, som er

satts genom bestämmelse i denna lag, skall .hänvisningen anses åsyfta det
ta stadgande. 
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L A G 

om utövande av lösningsrätt vid överlåtelse av fastighet i landskapet 

Åland. 

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 ~ riksdagsord

ningen föreskriver, stadgas med Ålands landstings bifall som följer: 

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

arv eller expropriation till person, som ej åtnjuter åländsk hembygds

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

stiftelse, som ej under minst fem års tid haft laglig hemort inom land

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

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

av den .•••.•....•..•. 19 ... lösa fastigheten, tillkommer, där förvärva

ren icke träffar avtal om sådan överlåtelse, som i 2 § 2 mom. denna lag 

sägs, landskapet, den kommun, inom vilken fastigheten är belägen, och en

skild person, som har hembygdsrätt på Åland, lösningsrätt i nu nämnd ord

ning. Mellan två eller flere enskilda personer avgör lotten lösningsrät

ten. Landskapets rätt utövas av landskapsstyrelsen. 

Har landskapsstyrelsens tillstånd till överflyttning av äganderätten 

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

ej rum. 

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

skriftligen hos länsstyrelsen i landskapet Åland inom trettio dagar efter 

det tillkännagivande om lagfarten å vederbörande kommuns anslagstavla an

slagits. Länsstyrelsen åligger att, efter att hava hört överlåtaren och 

förvärvaren, förordna, huruvida fastigheten är lösningsrätt underkastad. 

Har beträffande fastighet bestämts, att den är lösningsrätt underkastad, 

och har förvärvaren ickG inom en månad, räknat från den dag i 1 mom. nämnt 

beslut erhåll.it laga kraft, överlåtit fastighet en till person som i land

skapet åtnjuter hembygdsrätt 9 eller till sammanslutning eller stiftelse, 

som under minst fem års tid haft laglig hemort inom landskapet och har 

en styrelse, vars alla madlemmar åtnjuta åländsk hembygdsrätt, eller till 

person, sammanslutning eller stiftelse, som jämlikt 5 § 2 mom. självstyrel

selagen erhållit landskapsstyrelsens tillstånd att förvärva fastigheten, 

bestämme länsstyrelsen enligt 1 § 9 vem lösnine;srätten skall tillkomma. 

Därest lottning i dylikt fall blir nödig, verkställes den av länsstyrel
sen i närvaro av lantrådet. 
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3 §. 
Ernäs icke överenskommelse om.löseskillingen , överlämne den till lös

ning b~rättigade eller förvärvaren saken till doms~ls avgörande med stöd 

av uttag en stämnin g å motparten och överlåtaren. 

Kostnaderna för sakens behandling vid domstol skola bestridas av den , 

som vill lösa, därest e j domstolen finner, att förvärvaren skäligen. bort 

åtnöjas med den e r bjudna lös en och att han förty bör vidkännas kostnad er

na eller någon del av d em efter tre månader, räknat från den dag , då 

löseskillingen fastställts genom över ens kommels e eller genom domstols 

l aga kraft vunna utslag . Stadsfastighet skall avträdas d en fardag , s om 

i.nträffar närmast eft er två månader från sagda tidpunkt. Överenskomma 

sakägarna om annan överlåtelsedag , lände detta till efterrätt else. 

Lös eskillingen s kall vid förlust av lös~ngsrätten erläggas senast den 

dag , då överlåtelsen bör ä ga rum. 

Understiger den av domstol fastställda löseskilling en det pris förvär

varen vid köp av f as tignet för d ensamma erlagt eller vid byte pri sets 

beräknade värde, skall överlåtaren , där e j annorlunda över enskommits, t i ll 

förvärvaren åt erbära skillnaden mellan dem. 

Bj må inteckning i överlåt en fasti ghet på Ålan d beviljas på grund av 

det nya ägand erättsförhålland et, innan den i 2 § 1 mom. angivna t erminen 

för anmälan om lösningsans pråk tilländalupit, därest icke den nya ä gar en 

visar, att han åtnjuter åländsk hembygdsrätt eller enlig t 5 § självstyrel

selag en f ör Ålan d är med sådan pers on jämställt bolag , andelslag, föreni n g , 

annan sammanslutning eller stift els e ell er att den nya ä garen jämligt 5 § 

2 mom. självstyrelselagen erhållit landskaps styrelsens tillstånd att an

skaffa fastigheten. Har anmälan om lösningsans pråk g jorts, bör meddeland e 

därom omedelbart av länsstyr e l sen tillställa s domar en , och må i detta fall 

i ntec kning i fasti gheten icke beviljas, innan fr ågan om lösningsrätt en 

och lö seskillingens b elopp slutligt avgjorts. 

5 §. 
Vad i allmän lag är stadgat angåen d e rätt att lösa försåld fasti gh et 

ä ge icke tillämpning i fråga om fasti g het, vilken lös es i den ordri.ing , som 
i denna lag stadgas. 

6 §. 
Ändring i domstols utslag och länsstyrelsens beslut s ök es i den ord

ni ng allmän lag stadgar; dock att i hovrätts dom beträffande lös eskilli ng

ens belopp ändring e j må sökas. 

7 §. 
Denna lag må icke ändras, förklaras eller upphävas, e j hell er avvik el se 
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frän d en göras annorledes med Ålands landstings bifall och i den ordning , 

som om grundlag är stadgat. 

Denna lag träder i kraft den ..•......... 19 ... Genom densamma upp

häves lagen den 1 apri 1 1938 om utövande av lösni ngsrätt vid försäljning 

av fastighet i landskapet Åland (14.0/38) jämte däri senare vidtagna änd-

ringar. 

Har överlåtelse av i denna lag äsyftad fastighet ägt rum före denna 

lags ikraftträdande, skall vid utövande av lösningsrätt enligt vid tiden 

för överlåtelse gällande lag tillämpas. 

Helsingfors den 12 oktober 1951. 


