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1950 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N~o 38 (1948 Rd.). 

R i k s d a g e n s s v a r ä Regeringens 

proposition angående självstyrelselag för Åland. 

Till 1948 års Riksdag har överlämnats Regerinzens proposition N:o 38 
angående självstyrelselag för Åland, och har nu församlade Riksdag, som 

i ärendet emottagit Grundlagsutskottets betänkande N~o 36, efter den i 67 
§ riksdagsordningen stadgade handläggning beslutat 

godkänna föl,iand(~ lagförslag att 

vila till första efter val sammankomman

de lagtima riksdag~ 

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

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

ningen föreskriver, stadgas med Ålands landstings bifall som följer~ 

1 kap. 

Allmänna stadganden. 

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

Landskapet Ålands område omfattar Ålands län, sådant detta bestod den 

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

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

självstyrelse av landstinget. 

Landskapsförval tningen omhändorh aves av landskapsstyr els en, som ti 11-

sätt es av landstinget. Ordförande i landskapsstyrelsen är lantrådet, som 

väljes av landstinget. 

3 §. 
Finsk medborgare, som blivit eller lagligen bort bliva mantalsskriven 

i någon av/landskapet Ålands kommuner och som vid denna lags ikraftträdan

de under minst fem är utan avbrott i landskapet haft sitt egentliga bo 

och hemvist, åtnjuter åländsk h0mbygdsrätt. Den, som vid lagens ikraft

trädande är mantalsskriven på Åland eller enligt lag borde hava mantals

skrivi ts där, men ännu icke varit där bosatt i fem år, erhåller på där

om hos landskapsstyrelsen gjord anmälan åländsk hembygdsrätt, så snart 

han utan avbrott under sammanlagt fem års tid haft sitt egentliga bo och 

hemvist på Åland. 

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

landskapet och utan avbrott varit bosatt därstädes under minst fem års 
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tid, bör av landskapsstyrelsen på ansökan beviljas åländsk hembygdsrätt, 

där ej vägande skäl prövas föranleda avslag. 

Landskapsstyrelsen må, då särskilda skäl äro, bevilja åländsk hembygds

rätt åt den, som under kortare tid än ovan sagts varit bosatt i landskapet. 

Ingår kvinna äktenskap med man, som åtnjuter åländsk hembygdsrätt, för

värvar hon sådan rätt på grund av äktenskapet. 

Åländsk hembygdsrätt tillkommer inom äktenskapet fött barn, vars fader, 

eller moder åtnjuter åländsk hembygdsrätt, s:::imt utom äktenskap fött barn, 

vars modor eller, då barnet står under sin faders vårdnad, vars fader åt

njuter åländsk hemby~dsrätt. 

I äktenskap fött ogift barn under tjuguett år 9 som är bosatt i landska

pet Åland och står under föräldrarnas vårdnad, förvärvar jämte föräldrar

na åländsk hembygdsrätt. Därest blott den ena maken erhåller åländsk hem

bygdsrätt, förvärvar jämte denna under dess vårdnad stående barn under 

här nämnda förutsättningar åländsk hembygdsrätt. Barn, som fötts utom 

äktenskap, följer under samma förutsättningar sin modor eller, då barnet 

står under sin faders vårdnad, sin fader, 

Don, som blir medborgare i främmande land eller under fem år stadigva

rande va:rit bosatt utom landskapet, förlorar sin åländska hembygdsrätt. 

Vill någon erhålla förklarin5,huruvida han åtnjuter åländsk hembygds

rätt, ingive därom ansökan till landskapsstyrelsen, som äger rätt att med

dela sådan förklaring. 

Närmare bestämmerlsor angående förvärvande och förlust av åländsk hem

bygdsrätt utfärdas genom landskapslag. 

4 §. 
Finsk medborgare, som åtnjuter hembygdsrätt på Åland, äger rätt utan 

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

landskapet. Åländsk hembygdsrätt utgör även förutsättning för kommunal 

rösträtt och rösträtt vid val till landstinget. 

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

erfordras anmälan eller tillstånd, tillkommGr person, som åtnjuter hem

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

byti:dsrätt, under fem år utan avbrott haft sitt egentliga bo och hemvist 
i landskapet. 

Bolag, andelslag, för·ening, annan sammanslutning eller stiftelse, som 

har laglig hemort inom landskapet och vars alla styrelsemedlemmar äro 

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

i samma moment avsedd näring. 

Bnskild person, sammanslutning och stiftelse, som vid denna lags 

ikraftträdande i landskapet driva näring, varom nu är fråga, äro berätti

gade att även framdeles utöva sådan. 
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Landskapsstyrelsen må 7 ehuru de i 2, 3 och 4 mom 7 stadgade förutsättning

arna ej föreligga, då skäl därtill äro 7 efter prövning i varje särskilt 

fall lämna tills tänd till sådan näringsutövning 9 varom i denna parae:raf 

är fråga. 

5 §. 
Övergår fastighet, belägen inom landskapet Åland, genom annat fång än 

arv eller expropriation till person, som ej åtnjuter åländsk hembygdsrätt, 

eller till bolag, andelslag 9 förening, annan sammanslutning eller stif

telse, som ej under minst fem års tid haft laglig hemort inom landskapet 

eller ej har en styrelse 9 vars al la medlemmar åtnjuta åländsk hembygds

rätt, ägor landskapet, den kommun, inom vilken fastigheten är belägen, 

aller enskild person, som har hembygdsrätt på Åland, rätt att inlösa fas

tigheten till 11tt pris, vilket, i händelse enighet icke nås om detsamma 7 

av domstol fastställes i enlighet med det vid tiden för fånget 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 fastighot på 

Åland. Härvid äger lösningsrätt icke rum. 

Närmare stadganden angående lösningsrättens utövande och om företrädes

rätt till inlösen meddelas i särskild l8g. 

6 §. 
R.egering en företrädes i landskapet Åland av landshövdingen, som utnäm

nes av republikens president efter överenskommelso med landstingets tal

man. I händelse samförstånd icke ernås 9 utnänmer presidenten till lands

hövding en av de fem personer, vilka förordats av landstinget och erbju

da erforderliga förutsättnin,gar för att förvaltning~~n inom landskapet 

skall väl handhavas samt statens säkerhet tillvaratagas. 

Finner presidenten de av landstinget föreslagna personerna icke mot

svara de krav här ovan uppställts, sk all landsting0t anmodas inkomma 

med nytt förslag. 

Länsstyrelsen i landskapet Åland omhänderhar jämte statcms centrala 

myndigheter till rikets allmänna förvaltning hörande åligganden inom land
skapet. 

Vid längre tids förfall för landshövdingen eller då landshövding eämbo

tet är obosatt, må republikens president efter överenskommelse med lands

tingets talman förordna lämplit: person att under denna tid förestå ämbe
tet. 
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2 kap. 

Lagstiftn in.g_en. 

7 §. 
Landstingets medlemmar väljas genom Omi3delbara 9 proportionella och 

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

och kvinnor, vilka före valåret fyllt tjugu0tt år. 

~j må rösträtt genom ombud utövas. 

Närmare bestämmelsc~r angående valen utfärdas genom landskapslag. 

8 §. 
Landstinget sammankommer årligen till lagtima möte. På uppdrag av re-. 

pu1likens president sammankallas landstinget av landshövdingen till urti

ma möte. 

Landshövdingen öppnar och avslutar landstinget samt överlämnar till 

tinget presidentens framställningar och meddelanden. 

Ropublikens president äger befogenhet att upplösa landstinget och för

ordna om verkställande av nya val. 

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

tet är obesatt, förordnar republikens president annan person att fullgöra 

å landshövdingen enligt 8 § ankommande åligganden. 

10 §. 
Närmare bestämmelser om landstingets organisation och åliggand,3n ut

färdas genom landskapslag. 

11 §. 
Rikets lagstiftande orGaD 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 bG"slut enligt rege

ringsformen icke kan fattas annat än mod riksdagens samtycke. Angående 

landstingets medverkan till ändring, förklaring eller upphävande av eller 

avvikelse från de grundlagar, som röra Ålands självstyrelse, gäll(3r, vad 

därom är i dessa lagar stadgat. 

Till rikets lagstiftningsberörighet hänföres jämväl stiftando av all

män lag eller utfärdande av förordning, då ärendet rör: 

1) närmare bestämmelser angående medborgares i Finland rätt att vistas 

i ec_iat land, att här fritt välja boningsort och att färdas från en ort 

till en annan; den i 8, 9 och 83 §§ ree:;eringsformen förutsatta lagstift
ningen; riksdagsmannaval och val av de elektorer, vilka äga förrätta va

let av republikens president; utövning av yttrande-, församlings- och 

föreningsfriheten; förutsä+,tningarna för och verkställand ci av husrannsa-
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kan' undantag från okränkbarhGten av brev-, tel2graf- och telefonhemlig

heten; krigstillstånd och arbetsplikt, dock så, att person, som åtnjuter 

åländsk hembygdsrätt, ej må förpliktas att utföra arbete utom landskapet; 

inskränkningar av i krigstjänst varande finsk medborgares rättigheter; 

sådana inskränkningar i finska medborgares allmänna rättigheter samt så

dan reglementering av näringslivet, som under rådande av ekonomisk kris

tid framkallade undantagsförhållanden äro nödvändiga och förutsätta en

hetlig reglGring 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 tillfällen samt såsom sjöfarts- och han

delsflagga; instiftande och förlänande av titlar, värdigheter och ordnar 

ävensom andra utmärkelsetecken, som förlänas av republikens president; 

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

anta1::;ande till medborgare i Finland samt förlust av och befrielse från 

finskt medborgarskap; pass, inflyttning till landGt och utlänningars 

övervakande; utlämnande av förbrytare; 

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

stadgat; 

5) skatt2r och avgifter, vilka sköla i riket allmänneligen utgörasi 

med de i 23 § nämnda undantag; 

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

som äro underkastade läroplikt och under vilka åldersår läroplikt skall 

tillämpas; bestämmelser angående de fordringar läroinrättning bör fylla 

för att ä,ga dimissionsrätt ti 11 statens uni vorsi tet; 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 omGdelbara, proportionella och 

hemliga val, varvid i omförmält avseende likväl bör beaktas, vad i 4 § är 

stadgat angåGnde förutsättningarna för erhållande av sådan rösträtt; 

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

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

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

lag9 försäkringsavtal, handelsagentur och övriga till dem allmänna privat

rätten hörande dGlar av handelsrättGJ1; växel- och chockrätt; illojal kon

kurrens; bokföringsskyldighot; handelsregistor, firma och prokura, varu

märke, ursprungsbeteckning samt upplags- och warrantrörelse; privat sjö
rätt; 

9) alkohollagstiftnilgcm; socialförs äkrin::;; moderskapsunderstöd samt 

familj (3- och barnbidrag; invalidvård och invalidpenning; arbetarskyddGt, 
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kollektivavtal och medling i kollektiva arbetstvistor samt annan arbets

lagstiftning med i 13 § 1 mom. 6 punkten omförmälda undantag; skiftes

lagstiftningen; fastighetsregister; tomtmätning i stad; 

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

vande av periodiska tryckskrifter; bank-, sparbanks-, pantlåne- och för

säkringsrörelse samt valutahandol; gruvor och mineralfyndigheter; marga

rintillverkningar; svagar8 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; tillverknin,:, och försäljning av stämpling underkastade arbe

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

näringsrätt; 

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

dantag av stadganden av privaträttslig natur, hörande till de landskapets 

lagstiftningsbehörighet förbehållna rättsom .. t'ådon, som i 13 § 1 mom. 4, 

6, 8 och 9 punkterna omförmälas; 

12) det legala skyddet för fasta fornlämningar; statens befogenhet att 

inlösa sådana fornfynd, som icko av landskapet förvärvas eller behållas, 

samt de stadganden, sorn avse skifte av jord, varå fast fornlämning finnes; 

arkivväsondet, dock så, att landskapsmyndigheternas och kommunernas arkiv 

ej utan landskapsstyrelsens och vederbörande kommuns tillstånd kunna bort

föras från Åland; 

13) den allmänna strafflagen; övriga straffbestämmelser, för såvitt 

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

lagstiftningsbehörighet; rättegångs-, konkurs- och utsökningsväsendet; 

skiljemannaförfarandet; verkställighet av domar och straff; behandling av 

lösdrivare, alkoholister och arbetsovilliga personer; allmän benådning; 

14) allmän statistik, mantals- och övriga allmänna befollmingslängder' 
emigration; 

15) bakämpandet av epidemier och andra smittsamma sjukdomar hos männis

kor och husdjur; behörighet att utöva läkarkallet, tandläkaryrket och an

nan verksamhet inom hälso- och sjukvårdens samt apotoks - och veterinär

väscmdets områden, så ock, där icke stadgandet i 19 § 7 a punkten o.nnat 

föranleder, å dessa områden verksamma personers utbildnin,s; samt deras 

rättigheter och skydligheter; sinnessjuklagstiftningen, såvitt angår dGn 

del av lagstiftningen, som innefattar trygghet för den porsonliga okränk

barheten och oantastligheten eller äger samband med straffprosessen 

RiiRExä~RXXEROOE~NNXOORNx2±x»ff~x~~R~E~N eller straffverkställigheten; det 
legala tvånget för lrnmmunorna i fråga om stads- och kommunalläkares av-
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lönande, så ock å dessa överförda 9 på staten ankommande medicinska upp

gifter inom områden, hänförda till rikets lagstiftningsbehörighet; rätts

medicinska obduktioner och undersökningar; kastrering och ster:ilisering; 

avbrytande av havandeskap; eldbegängelse; apotek och apoteksvaror; till

verkning, förvaring och försäljning 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 inrättnin ars organisation och 

verksamhet; stat ens anläggningar på Åland; ordning cm för utnämnande ti 11 

och kompetensvillkor för statst jäns ter och -befattningar ävensom inneha

vares av statens tjänster och befattning ar rätti,zheter och skyldigheter; 

17) lots- och fyrväsendot samt annan offentlit sjörätt; lufttrafiken; 

järnvägsväsendet; tullar och tullväsendet samt tullens och utrikeshandelns 

enhetliga ordnande; varuutbytets frihet; förmalning- och inblandnings

tvång för säd; pem1ingväsendet samt sedolutgivningsrätten; mått, mål och 

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

kets egendom, till den dGl densamma icke tillhör landskapet; 

18) ändring i ecklesiastik, judiciell, kommunal eller k'd meral indel

ning ävensom i administrativ indelning, såvitt angår å staten ankommande 

förvaltningsverksamhet; 

19) område, som är reglerat genom int,3rnationella fördrag, dock så, 

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

drag med främmande !Il.akt brinf:as i kraft inom landskapet, för såvitt i 

fördraget ingå bestämmelser, som inn2bära upphävando eller ändring av 

,?ller avvikelse f1·ån stadgand en i själ vstyrels olagen; samt 

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

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 äga fastighet i landskapet Åland eller 

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

12 §. 
Innan av republikens president eller statsrådot utfärdas administrati

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

ärenden, som äro hänförda till rikets lagstiftningsbehörighet, skall land

skapsstyrelsen beredas tillfälle att i ärendet avgiva utlåtande. 

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

de av nedan angY~a undatag och begränsningar samt de b1:Jstämmelser beträf

fande rikets lagstiftningsbehörighet, som 11 § innehåller, lagstiftnings-



- 584 -
behörighot 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 inom de gränser 11 § 2 mom. 6 punkten angiver; 

3) kommunalförvaltning, kommunal beskattning och kommunal vallag samt 

lagstiftning om tättbefolkade samhällen, dock med den begränsning 11 § 

2 mom. 7 punkten innehåller; 

4) vattenrätten; 

5) bosättningslån, kommunala hemvårdarinnor och familjebostadsunder

stöd; 

6) arbetsavtal, arbetsroglemente och läroavtal; arbets- och bostads;... 

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

affärskontor; 

7) inlösen av legoornråden och kolonisationsverksamhet; 

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

skogsbruk och jordbrukets övriga binäringar; bete och ägors fredande; 

jakt, fiske och växtskydd; 

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

stånd, och näring ti 11 själ vförsör jning, rirnd iakttagande av närinf$sfri

hetens grundsats; uppdfJlning i fria och reglementerade näringar samt an

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

10) forrn11inne svården, med den i:rskränkning, som i 11 § 2 mom. 12 punk

ten avses; i 

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 ordning och säkerhet samt brottslighe

tens förebyggande och stävjande, med undantag av ordningsmaktens verksam

l1Gt till tryggande av statens säkerhet ävensom polisuppgifterna på de om

råden, för vilka rkets lagstiftning skall gälla även på Åland; 

13) oldfarlif.a oljor; explosiva äEmen 9 i d::m r,1ån statens säkerhet här
av icke b·2röres; 

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

förmynderskapsrä ttens områden 9 samt av sådana, som äga samband med straff

lagstiftningen; 

15) fattigvård och annan social omvårdnad; kommunala vårdnärnnder; 

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

punkten föreskrives; 

17) väghållningen och skjutsväsendet, reglerinc av trafiken samt mo

torfordon, dock icke specialföreskrift er om snabbgåcmde motorfarkost er; 
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den lokala sjötrafiken och härför avsedda kommunikationsleder; 

18) naturskydd och inplantering av främmande djurarter i landskapet; 

19) stadsplan och tomtindelning; byggnadsreglering och brandskydd; 

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

användning av riksflaggan oj må genom landskapslag begränsas; ävensom 

21) övriga angelägenheter 9 vilka icke blivit rikets lagstiftning för

behållna och vilka med tillämpning av de grundsatsGr denna paragraf inne

håller höra till landskapets lagstiftningsbefogenhet. 

Landstingets lagstiftande verksamhet utövas genom antagande av land

skapslagar för landskapet Åland samt genom beslut i beskattningsärenden 9 

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

lagstiftningsakt eller ock avse antagande av motsvarande lag eller för

ordning i riket att såsom sådan eller med vissa efter förhållandena an

passade ändringar eller tillägg tillämpas i landskapet. 

Har landstinget i landskapslag bemyndigat landskapsstyrelsen att vid 

behov meddela föreskifter angående verkställighet och tillämpning av land

skapslagen, utfärdas sådana bestämmelser genom landskapsförordning. Innan 

sådan förordning utfärdas, bör över förslaget till förordning ålandsdele

gationens utlåtande inhämtas. 

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

kens president av landstingets talman, varom landshövdingen bör underrät

tas. 

Därest republikens president, efter att hava infordrat högsta domsto"'.'" 

lens utlåtande 9 finner, att en av lan dstin.~et antagen lag berör ärendan, 

som hänförts till rikets lagstiftningsbehörighet, eller rikets inre och 

yttre säkerhet, äger han rätt att, inom tre månader från det underrättel

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

falla. Har republikens president redan innan sagda termin tilländalupit 

tillkännagivit, att han mod avseende å en la:ndskapslag icke kommer att 

begagna sig av ovan angivna befogenhet, träder landskapslagen omedelbart 

i kraft, såsom därom är stadgat. 

Innan av landstinget anta['.. orylag föredrages för republikens president, 

skall ålandsdelegationens utlåtande infordras. 

Hava i landskapslag för vinnande av .3nhetlighet och överskådlighet 

upptagits v·is sa bestämmelser av rikslagstiftnin2;snatur, vilka i sak äro 

överensstämmande med motsvarande stadganden i rikets lag, skall detta 

icke utgöra hinder för landskapslagens ikraftträdande. Upptagande av så-
' dana bestämmelser i landskapslag medför icke förändring av det inbördes 

förhållandet mellan rikGts och landskapets lagstiftningsbehörighet och 



- 586 -
ej heller mGd avseende å de genom rikslagstiftning utfärdade stadgandenas 

ikraftträdande i landskapet Åland. 

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

rörandG ane:elägenhet 9 som hänför sig till rikets lagstiftningsbehörighet 

eller allmänna förvaltning? att genom regeringens försorg föreläggas 

riksdagen. 

16 §. 
Landskapsstyrelsen äger rätt att göra framställningar om utfärdande 

av administrativa stadganden för landskapet Å.1and. 

3 kap. 

Förval tninp;en. 

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

på sätt i 34 §regeringsformen stadgas. 

Ärenden, 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 JO §§ 

denna lag nämnda frågor angående den ordinarie utjämningen och extraordi

narie statsanslag föredragas dock i statsrådet frän finansministeriet. 

18 §. 
Landskapsstyrelsens sammansättning ävensom landskapsstyr els ens och 

lantrådets åligganden inom i dGnna lag s tadgado gränser, så ock för land

skaps styrelsens ledamöter gällande kompetensvillkor fastställas genom 

1 ands kaps lag . 

19 §. 
Under rikets allmänna förvaltning kvarstå~ 

1) handhavandet av utrikesärendena; 

2) justitieförvaltnin~en; 

J) förvaltningen av försvarsväsendets angelägenheter; 

4) förvaltningen i fråga om statens säkerhet; 

5) statens finansförvaltning; 

6) dem å statsmyndighet ankommande allmänna tillsynsbefogenheten över 

undervisningsväsendet, för såvitt angår de områden, som· jämlikt 11 § 2 

mom 6 punkten hänföras till rikets lagstiftningsbehörighet; 

7) förvaltningsverksamheten och tillsynsbefogenheten inom den del av 

hälso- och sjukvårdens lagstiftningsområde, som tillhör riket, för så

vitt aagda förvaltning icke Gnligt allmän lag eller förordning ankommer 

å komnmnerna, och bör härvid iakttagas~ 
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a) att på hälso- och sjukvårdens områd8 verksamma, medicinalstyrelsen 

underlydande personar, vilka äro finska medborgare men i Sverige erhål

lit sin utbildning och förklarats kompetenta, skola, sedan de hos medi

cinalstyrelsen behörigan styrkt sig äga nödig kunskap uti den i Finland 

på området gällande lagstiftningen, utan dispens vid utövandet av sin 

verksamhet på Åland anses fylla de fordringar, som finnas uppställda 

för utövande av motsvarande sysslor i övriga delar av riket; 

b) att fastställande av r0glementen och instruktioner för sjukvårds

och förlossningsanstalter, som upprätthållas av landskapc;t, kommun eller 

sammanslutning av kommuner samt utnämning eller förordnande av ansvarig 

läkare vid sådan anstalt ankomma å landskapsstyrelscm, efter det medici

nalstyrelsens yttrande i ärendet inhämtats; 

c) att regleringen av distrikts-, stads- och kommunalläkares tjänst

göringsområden ankommer å landskapsstyrGlsen efter medicinalstyrelscms 

hörande; 

d) att distriktsläkartjänst besättes av landskapsstyrelsen efter det 

denna erhållit modicinalstyrelsens godkännande och att utnämning av stads

och kommunalläkar 3 ankomnrnr på landskapsstyrels(m 9 efter det val ägt rum 

samt medicinalstyrelsen avgivit utlåtand0 anBående den valdes kompatens 

och lämplighet för tjäns tan; 

e) att meddelande av tillstånd till inrättande av privata sjukvårds

oc h f örlossningsanstal tar i landskapet och godkännande av deras för,:;stån

dare ankomma på landskapsstyrelsen, 3fter det modicinalstyrelsons utlå

tande i ärendet inhämtats; samt 

f) att handhavandet av köttkontrolL3n på Åland ankomri18r å landskaps

styrelson9 dock så, att vederbö:"ande statsrnyndighet äger förordna kött

kontrollör och godkänna slaktinrättning och köttkontrollstation samt prö

va och avgöra besv8rr över köttkontrollörs åtgärder; 

8) de €:0 renar av statsförvaltning en, som OE1förmälas under 11 § 2 mom 

17 punkten, dock så, att förvaltningL'ln av lufttrafiken inom landskapet 

på sjukvårdons och turisnlGns områden ankommer å landskaps styr els en; för

valtningen av statens kommunikationer samt den förvaltning, som hänför 

sig till transitotrafiken och, i samråd mod vederbörande landskapsmyndig

het, samtrafiken mellan landskapet Åland och fastlandet; 

9) verkställande av expropriation av fast egendom för allmänna riksbe

hov, dock att landskapsstyrelsen skall beredas tillfälle att avgiva ut

låtande, innan beslut om sådan expropriation av statsrådet fattas; ävonsor1 

10) de administrativa uppgifter, vilka i övrigt föranledas av ärenden, 

som hänförts till rikets lagstiftningsbehörighet. 

I övriga delar handhavos förvaltningen av självstyrelsemyndigheterna 9 

såvida densamma icke enligt denna lag ankommer å republikens presidcmt 
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~ller statsrådet. 

Till rikots centralförvaltning hörande fackmyndighet är förpliktad 

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

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

stå landskapsstyr2lsen vid handhavande av de till självstyrelsen hörande 

uppgifterna. Angående.; dylik handräckning gäller 9 vad härom genom förord

ning är närmare stadgat. 

20 §. 
Genom förordning må 9 med landskapsstyrelsens begivande, å rikets all

illänna förvaltning ankom~ande uppgifter för viss tid eller tills vidare 

tilldelas landskapsförvaltningen ävensom till landskapsförvaltningen hö

rande uppgifter överföras på rikots allmänna förvaltning. 

Utan hinder av förordning 9 som i 1 mom. sägs, må landstinget inom 

gräns orna för sin lagstiftningsbehörighet antaga landskaps lag, som inne

bär ändrin,r 1 av förordningen. Ej må dock sådan landskaps lag träda i kraft 9 

innan förordningen ändrats eller upphävts. 

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

landskapslag, skall förordning om ändringen ollor upphävandet utfärdas 

inom ett år, räknat från uppsäg11ingen 2lL~r från den tidpunkt, då det 

framgått 9 att r,3publikens president icke begagnat sig av sin b0fogenhc3t 

att låta landskaps lag:m förfalla. 

4 kap. 

Lagskipningen. 

21 §. 

Domsrätten i landskapet utövas av rikets domstolar. 

22 §. 
Den förvaltningsrättsliga lagskipningen i landskapet ankommer, för 

såvitt den icke utövas av de i 21 § avs,Jdda domRtol m~nct onh :=innRt i 0k0 

är stadgat rör and 3 de till självstyrelsen hörande ärendena, å 1 f::i11 sio Ly i.·8 l

sen i landskap0t Aland och andra myndighotar 9 som i riket handhava sådan 

lagskipnine::. 

5 kap. 

Landskapets hushållninp; 09[L§il,_a11(],~dE:JJega:tiQD_(;D_§_UJ2]2_gifter. 

23 §. 
Landskapet Åland har rätt at1; för sina behov använda inkomsterna från 

närin{,S- och nöj esskatter. Om dessa skatter ägor landstinget besluta. 

Landstinget äger jämväl rätt att för landskapets behov påbjuda till

läggsskatt ä inkomst liksom och pålägga tillfällig extra inkomstskatt. 

Tilläggsskatten och den tillfälliga extra beskattningen skola utgä 
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enligt av landstinget fastställda grunder. De beslut, som i 1 och 2 mom. 

nämnas, träda i kraft utan sådant förfarande, som i 14 § påbjud2s, mon 

böra meddelas landshövdingen till kännedom. Påförande av tilläggsskatten 

och den tillfälliga extra inkomstskatten verkställas av landskapsstyrel

son, och skatterna skola erläggas till postanstalt, som förmedlar post

girorörelse, eller på annat sätt, som landskapsstyrelsen bestämmer. 

Å landstinget ankommer järiwäl att bestämma de av@:ifter, vilka skola er

läggas för landskapsförvaltningen underlydande myndigheters tjänsteför

rättningar och exp~3di tio ner ävcmsom för anli tando av landskapets i 11rätt

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

må överlämna bestämmanderätten över sådana avgifter till landskapsstyrel

sen. 

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

tand3t av allmänna vägar, farleder eller landskapsförval tningen und,~rly

dande inrättningar; oll~r 

3) har till följd, att beskattningen uppenbart förfördelar enskilda 

skattdragande eller olika samhällsklasser. 

Har landshövdingen förbjudit verkställande av beslut, skall ärendet 

underställas republikens president för avgörande. 

25 §. 
Xgaqferätten till statens fasta egendom och byggnader i landskapet Åland 

övergår vid lagens ikraftträdande till landskapet, dock icke beträffande 

sådan egendom och byggnad, som vid lagens trädande i kraft användes eller 

reserverats för statsverkets behov. 

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

da dess behov beslut er landstinget. För upptagandi:; av obligations lån 

ävensom lån i utandet erfordras samtycke av republikens president. 

27 §. 
Kostnaderna för den förvaltning, som enligt 19 § fortfar and:; handhaves 

av statens myndigheter, liksom ock de utgifter, vilka härflyta av rätts

värden, 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 självförvaltninpens ordinariG 

behov utjämnade genom statsanslag. 
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Landskapets årliga inkomst- och utgiftsstat fastställes av landstinget. 

Angående sättet för årsstatens uppgörande samt för fattande 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 §. 
Don skattefinansiella utjämningen mellan riket och landskapet Åland 

verkställes av ett särskilt organ, ålandsdelegationen, dels genom ordi

narie utjämning, dels genom beviljande av extraordinarie anslag enligt 

i 29 och 30 §§ stadgade grunder. 
Ålandsdel.egationcm består av tvenne ledamöter 9 utsedda av statsrådet, 

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

hövdingen eller annan person 9 som förordnas av republikens president ef

ter överenskommelse med landstine_;ets talman. På enahaYJda sätt som leda

möt2rna och ordföranden utses eller förordnas ersättare för anvar av dem. 

Delegationen är beslutför endast såsom fulltalig 9 då antingen ordföranden 

och samtliga ledamöter eller vid behov ersättare äro närvarande. 

Uppdraget att vara ordförande, ledamot eller ersättare i delegationen 

mä av republikens president 9 statsrådet eller landstinget återkallas, när 

skql dQr~ill anses föreligga. 

29 §. 
Den ordinarie utjär::mingen verkställes i efterhand för en tid av ett 

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

densamma läggas landskapets utgifter under finansåret för självförvalt

ningens ordinarie b8hov ävensom de landskapet undor samma tid tillfallna 

inkomsterna. 

Vid statsanslagets beräknande skall iakttagas: 

att såsom ordinarie utgifter skola anses anslagsbelopp, för behov, 

vilkas tillgodoseende inom de i denna lag fastställda behörighotsgränser

na av1kommer å landskapet och vilka icke äro att häriföra till de i JO § 

angivna extraordinarie utgifterna; 

att kostnderna för självförvaltningens ordinarie bohov skola utjämnas 

genom statsanslag i den utsträckning, vari motsvarande ändamål i övriga 

delar av riket mgd statsmodel tillgodoses eller understödjas; 

att landskapet genom utjämningen skall komma i åtnjutande av enahanda 

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

vid böra beaktas landskapets avskilda läge och särförhållanden, rådande 

prislägen på Åland och bGf olkningens särskilda lovnadsbetingelser samt 

härav påkallade anslagsbehov; 

att landskapet bör ansvara för de kostnader, som påkallas av ålands-
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delegationens verksamhet såsom organ för den skattefinansiella utjämning

Gn, till den del dessa kostnader hänföra sig till de av landstinget ut~ 

sedda ledamöterna av delegationen, medan däremot övriga kostnader för 

delegationen bestridas ur statsmedel; 
att ränteutgifter, som uppkommit g(mom upplåning av erforderliga till

skottsmedel för bestridande av sådana landskapet åsamkade kostnader, vil

ka med statsmedel ersättas, skola tagas i beräkning vid utjämningen; 

att subventioner och understöd böra vid utjämningen beaktas,för såvitt 

desamma motsvara jämförliga kostnader för av staten bekostad eller under

stödd enahanda verksamhet; ävensom 

att till landskapets inkomster, Vilka skola vid utjämningen beaktas, 

böra hänföras av landskapet uppburna närings- och nöjesskatter ävensom 

avgifter för landska psmyndighet ernas tjänsteförrättningar och expedi tio

ner och för anlitande av landskapets inrättningar, samtliga dessa skat

ter och avgifter beräknade enligt i riket stadgade grunder, samt ränte

inkomster och andra löpande eller tillfälliga inkomster men ickG landska

pets enskilda inkomster och ej heller i 23 § 2 mom. omförmäld tilläggs

skatt eller tillfällig extra inkomstskatt. 

30 §. 
Har landstinget gjort framställning om beviljande~ av anslag för extra

ordinarie utgifter, fattas beslut härom av ålandsdelegationen. 

Såsom extraordinarie utgifter anses större engångsutgifter för bekos

tande eller undc;rstödjande av anstalter och inrättningar eller företag, 

vilka med avseende å planläggning och kostnadsberäkning kräva cm särskilt 

ingående behandling,,6ch vilkas finansiering icke sammanhör med den ordina

rie budgetregleringen. ~j må extraordinarie 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 dolm~ av riket, därest icke på Åland rådande 

prislägen, landskapets särförhållanden och avskilda läge eller befolk

ningens särskilda levnadsbetingelser påkalla avvikelse härutinnan. 

31 §. 
Ålandsdelegationens beslut rörande ordinarie utjämning och beviljande 

av extraordinarie anslag skola för att bliva gällande stadfästas av repub

likens president. Und2rställnin{r, till r·;publiko21s president skall äga rum 

även i det fall, att landstinsats framställning om beviljande av extraordi

nario anslag blivit av delegationen avslagen. 

J3oslut, som underställas republikens presidents prövning, skola stad
fästas oförändrade eller lämnas utan stadfästelseo 

Vinner ålandsdelegationens b,:Jslut angående ordinarie utjämning icke 
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oförändrat republikens presidents stadfästolse, skall ärendet hänskjutas 

till d8legationen i avseende å förnyad behandling. Stadfästes ick8 beslut 

om extraordinarie anslag, må ärendet, därest skäl härtill äro, likaledes 

återförvisas till delegationen. 
Vid underställning av sitt beslut om beviljande av extraordinarie ans

lag må delegationen framställa förslag angående tiden 1 sättet och ord

ningen för anslagets utgivando samt angående de villkor, som härvid böra 

fästas i syfte att trygga anslagsbeloppots användande för det avsedda 

ändamålet. 

32 §. 
Landskapets behov av medel för självförvaltningens genomförande och 

vidmakthållande skall i avbidan på utjämningen tillgodoses genom årliga, 

pä framställning av ålandsdelogationen i statsförslaget upptagna, till 

skäligt belopp uppskattade förskott. Dessa förskott skola beaktas vid 

den slutliga utjämningcm. 

33 §. 
Utöver vad ovan stadgats åligger det ålandsdelegatioenen~ 

att på anm-0dan tillhandagå statsrådet och dess ministerier med utlåtan-

den; 

att på uppdrag av statsrådet utarbeta förslag till förordningar, som 
avs;3s i 20 §; 

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

att till landskapsstyrelson avgiva utlåtanden angående förslag till 
landskapsförordning. 

6 kap. 
T.iänstgöring vid civilförvaltningen i stället för fullgörande 0-v värn

plikt. 

34 §. 
Den, som åtnjut er åländsk hemlJygdsrätt, är skyldig att, i stället för 

full{':örande 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 civilförvalti~ng, enligt vad därom i rikslng J11ed ... lands

ti.ng2ts bifall särski 1 t stadgas. Intill doss sådrn.1 tjänstgöring ordnats, 

äro sagda in byggare i landskapet befriade från fullf'.örande av värnplikt. 

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

år inflyttat till landskapet Åland från annan ort. 

Sådan inbyggare i landskapet, som i 1 mom. åsyftas, må dock, där han 
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dot åstundar, fullgöra värnplikt vid rikets försvarsmakt. 

7 kap. 
Undervisningsanstalter. 

35 ~-
Ålands landsting och kommuner äro icke skyldiga att underhålla eller 

lämna bidrag till andra skolor än sådana, i vilka undervisningsspråket 

är svenska. 

I statens undervisni ngsanstal ter skall undervisningsspråket vara 

svenska. 

Utan vederbörande kommuns samtycke må ej undervisning i annat språk 

än svenska meddelas i folkskola, som underhålles eller åtnjuter under

stöd av staten eller kommun. 

8 kap. 

De off entligB; t .iäns terna och bestämmelser angående s-pråket. 

36 §. 
Landskapsförvaltningen underlydande tjänster och befattningar inrättas 

och tjänstemän till desamma utnämnas av landskapsstyrelsen. 

37 §. 
Statsmyndigheterna i landskapet Åland samt ålandsdelegationens ämbets

språk är svenska. Angående finsktalande sakägares rätt att i egen sak, 

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

utfå expedition, gälle i mot svarande raån vad i allmän språklag stadgas 

angående den svenskspråkiga befolkningens rätt i enspråkigt finskt område. 

38 §. 
Skriftväxlingsspråket mellan de till land skapsförval tningen hörande 

lilyndigheterna och statsmyndigheterna i landskapet Åland, så ock mellan 

å ena sidan nämnda myndigheter och å d(3n andra sidan statsrådet, de cent

rsla oyndigheterna .samt sådana överdomstolar och andra statsmyndigheter, 

vilkas domkrets eller förvaltningsdistrikt innefattar landskapet Åland, 

skall vara svenska. 

Högsta domstolens utlåtanden och avgöranden i ärendcm, som röra land

skapet, skola avfattas på svenska språket. 

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

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

skrift. 

9 kap. 
Om b<.-3svär och åtal för brott i t ;i än.sten. 

40 §. 

ÖvGr landskapsstyrelsons boslut ävensom övriga ämbc:itsåtgärder må bes-
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vär anföras, såsom stadgat är om anförande av besvär i motsvarande fall 

över länsstyrelsens belsut. 

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 tjänst 

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, el ler land

skaps lag, må det ej av domare eller annan tjänsteman tillämpas. 

Uppkommer i fråga om viss förvaltningsåtgärd meningsskiljaktighet 

angående riksmyndighets eller landskapsstyrelsens befogenheter enligt 

denna lag, äger högsta domstolen, på anmälan av myndighet en eller land

skaps styrelsen och sedan vederbörande blivit i saken hörd och ålandsdele

gationen avgivit utlåtande i ärendet, avgöra densamma. 

44 §. 
Stadgandena i denna lae: 1J.1å icke ändras, förklaras eller upphävas, 

ej heller må avvikelse från dem göras annorledes än med landstingets bi

fall 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 rj_ksdagsmän undergår icke ändring genom denna lag. 

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 självstyrelse för Åland (124/20) jämte 
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däri senare vidtagna ändringar, lagen den 11 augusti 1922, innehållande 

särskilda stadgandon rörande landskapet Ålands befolkning (189/22), 

jämte däri senare vidtagna ändringar ävonsom 5 § lagen den 6 maj 1920 

angående brinfand.a i verkställighet av lagen om självstyrelse för Åland 

(125/20), så ock övriga mot denna lag stridande stadgandon. 

Därjämte upphäves lagen den 10 decmnber 1929 om beviljaril e av anslag 

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

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

härav tilldelade anslaget upphöra att utgå, räknat från ine.~ åengen av år 

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

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

grunder vorkstäThs för en period av sammanlagt tre finansår, varefter 

den i 29 L påbjudna ettårsregleringen 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 tidi.:sare självstyrolsolagon är stadgat eller i den ordning, som 

i denna lag föreskrives, stadgas. 

Har genom denna lag till rikslagstiftningon hänförts område, som en

ligt äldre lag reglerats genom landskapslag 9 eller har genom denna lag 

till landskapets lagstiftnj_ ngsbehörighet överförts område, som tidigare; 

reglerats genom rikslagstiftning, skall sådan under tiden mellan själv

styrelsens införande och donna lags ikraftträdande tillkommen landskaps

la~ eller· rikslagstiftning fortfarande tillämpas i landskapet Åland, in

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

ordning och rikslagstiftningen 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 stadgande. 

L A G 
om utövande av lösninr.;srätt vid öv0rlåtelso av fastighet i landskapet 

Åland. 

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

ningon föreskriver, stadgas med Ålands landstings bifall som följer: 

1 §. 
Övergår fastighet, b0lägon inom landskapet Åland, gem om annat fång 
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än arv oller expropriation till person, som ej åtnjuter åländsk hembygds

rätt, eller till bolag, andelsla@, förening, annan sammanslutr.ing eller 

stiftelse, som ej under minst fem års tid haft laf;lip.: hemort inom land

skapet eller ej har en styr.Jlso, vars alla medlemmar åtnjuta åländsk 

lrnmbygdsrätt, och vilja flero trnd stöd av 5 § självstyre lsGlagen för 

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

rcm icke träffat avtal om sådan överlåtelso, som i 2 § 2 rnom. denna lar:; 

t:iägs, landskapet, den kommun, inom vilken fastiGheten är belägen, och 

enskild por son, som har hem1Jyfdsrätt på l1and, lösningsrätt i nu nämnd 

ordning. Mellan två eller flere enskilda personer avgör lotten lösnings

rätten. Landskapets rätt utövas av landskapsstyi:elsotl. 

Har landskapsstyrelsens tillstånd till överflyttning av äganderätten 

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

e,j 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 lavfartenå/vederbörande kommuns anslagstav

la anslagits. Länsstyrelsen åligger att, efter att hava hört överlåtaren 

och förvärvaren, förordna, huruvida fastigheten är lösningsrätt underkas

tad. 

Har beträffande fastighet bestämts, att den är lösningsrätt underkas

tad, och har förvärvaren icke inom en månad, räknat från den dag i 1 mom. 

näont beslut erhållit laga kraft, överlåtit fastigheten ät person , som 

i landskapet åtnjuter hembyrdsrätt, eller till sar:unanslutning eller stif

telse, som under minst fem års tid haft laglig homort inom landskapet 

och har en styrelse, vars alla nlGdlemmar åtnjuta åländsk hembygdsrätt 1 

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

s jälvstyrels(:llagen erhållit land skapsstyrels ons tillstånd att förvärva 

ifrågavarande fastighet, bestänmo länsstyrelsen enligt 1 §, vem lösnings

rätten skall tillkomma. Då lottninr i dylikt fall blir nödig, verkstäl

les den av länsstyrelsen i närvaro av lantrådet 

3 §. 
·r:r~1ås icke överenskommols o om lös 2skillingen, överlämne den till lös

ning berättigade eller förvärvaren saken till doostols avgörande med stöd 

av uttat:;en stämning å motparton och överlåtaron. 

Kostnaderna för sakens behandling vid domstol skola bestridas av den, 

som vill lösa, därest ej domstol•:m f inn,er, att förvärvaren skäligen bort 

åtnöjas med den erbjudna löson och att han förty bör vidkännas kostnader

na Gllor någon del av dom. 
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4 §. 

Då landsfastighot lösGs 9 skall den avträdas den 14 mars, som inträf

far närmast eftor tre månader, räknat från den dag, då löseskillingen 

fastställts genom övorenskommolso eller genom domstols laga kraft vunna 

utslag. StadsfastighJt skall avträdas den fardag, som inträffar närmast 

efter två månader från sagda tidpunkt. ÖVl3renskomma sakägarna om annan 

överlåtelsedag, lände det till efterrättelse. 

Lösesekillingen skall Vid förlust av lösningsrätten erläggas senast 

den dag, då överlåtelsen bör äga rum. 
Understiger den av domstol fastställda lösosokillingen det pris för

värvaren vid köp av fastighet för densamma erlagt eller vid byte prisets 

beräknade värde, skall överlåtaren, där ej annorlunda överenskommits, 

till förvärvaren återbära skillnaden mellan dem. 

'Ej må inteckning i överlåten fastighet på Åland beviljas på grund 

av det nya äganderättsförhållandet, innan den i 32 § 1 mom. angivna ter

minen för anmälan om lös ni ngsanspråk tilländalupi t, där est icke den nya 

ägaren visar, att han åtnjuter åländsk hembygdsrätt eller enligt 5 § 

självstyrelselagen för Åland är med sådan person jämställt bolag, andels

lag, förening, annan sammanslutning eller stiftelse eller att den nya äga

ren jämlikt 5 § 2 mom. självstyrelselagen erhållit landskapsstyrelsons 

tillstånd att anskaffa fastigheten. Har anmälan om lösningsanspråk gjorts, 

bör medOolandG därom omedelbart av länsstyrels,an tillställas domaren, 

och må i detta fall intecknin( i fastigheten icke beviljas, innan inteck

ning i fastigl1Gten j_cke beviljas, innan frågan om lösningsrätten och 

löseskillingens belopp slutligt avgjorts. 

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

äge icke tillämpning i fråga om fastighet, vilken löses i den ordning, 

som i denna lag stadgas. 

6 §. 
Ändring i domstols utslag och länsstyrelscms beslut sökes i den ord

ning allmän lag stadgar; dock att i hovrätts dom beträffande löseskilli~1g

ens bolopp ändring ej må sökas~ 

7 §. 

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

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

ordnin 1.;-;·, som om grundlag är stadgat. 

Denna lag träder i kraft den .•..••.•.•.•. 19 .•. Genom densamma upp-
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häves lagen den 1 april 1938 om utövande av lösningsrätt vid försäljning 

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

ringar. 

Har överlåtelse av denna lag åsyftad fastighat ägt rum före donna lags 

ikraftträda~de, skall ärende angående utövande av lösningsrätt handläggas 

onligt vid tiden för övorlåtelsen gällande lag. 

Helsingfors den 12 juni 1951. 


