
4 N:o 114. 

i 15 § av lagen den 28 februari 1930 om 
lagfart ocih tiden för klander av fastighets
fång förutsatt tillkännagivande om lagfar
ten å vederbörande kommuns anslagstavla 
anslagits. I..iandshövdingen åligger att, ef
ter att hava hört sälja1'en och köparen, för
ordna, huruvida fastigheten är lösen un
derkastad. 

Har beträffande fast~gihet bestämts, att 
den är lösen m1de1~kastad, 00h har köparen 

Helsingfors elen 8 maj 1939. 

icke inom en månad, räknat från den dag 
i 1 momentet nämnt beslut erhållit laga 
kraft, överlåtit fastigheten åt någon, som 
i landskapet har och under minst fem år 
oavbrutet haft laga bo och hemvist, be
stämme landshövdingen enligt 1 § vem lös
ningsrätten skall tillkomma. Då lottning 
i dylikt fall blir nödig, verkställes den av 
landshövdingen i lantrådets närvaro. 
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G r u n d 1 a g s u t s k o t t e t s b e t ä n k a n d e N: o 19 
med anledning av regeringens proposition angående 
ändring av lagen innehållande särskilda stadganden rö
rande landskapet Alands befolkning. 

Riksdagen har jämte protokollsutdrag av 
den 10 innevarande maj till grundlags
utskottet för beredning remitterat regerin
gens proposition n: o 114 med förslag till 
lag om ändring av lagen, innehållande sär
skilda stadganden rörande landskapet 
Ålands befolkning, samt lag angående 
ändring av lagen om utövande av lösnings
rätt vid försäljning av fastighet i landska
pet Åland. Efter att hava handlagt ären
det anser sig grundlagsutskottet, som tidi
gare, liksom även riksdagen, intagit en av-

Därjämte får grundlagsuts'kottet i an
seende rtilil sakens brå:dsikande natur för€slå, 

Helsingfors den 13 maj 1939. 

I ärendets behandling hava deltagit ord
föranden Lehtonen, ledamöterna von Born, 
Estlander, Kannisto, Kirra, Koponen, Ta-

böjande ståndpunkt, då fråga varit om, att 
5 § i den s. k. garantilagen för Åland skulle 
ändras på sätt i regeringens proposition 
föreslås, på de i propositionens motivering 
anförda skäl under nuvarande förhållanden 
kunna förorda, att de i propositionen in
gående lagförslagen antagas, och får förty 
vördsamt föreslå, 

att ifrågavarande lagförslag måtte 
antagas oförändrade. 

att sagda lagförslag måtte antagas 
på det sätt i 67 § 2 mom. riksdags
ordningen är stadgat. 

kala, Toivonen, Wiik och Vilhula samt 
suppleanterna A. Halonen, Kivisalo och 
Kulovaara. 


