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6 §. 
Där särskilda förhållanden sådant på

kalla, kunna med värnpliktige utöver den 
i 5 § nämnda tjänstgöringen under freds
tid extra övningar avhållas eller de värn
pliktige inkallas till sådana. 

I fall av mobilisering eller då krigshot 
föreligger, kvarstå eller inkallas de värn
pliktige i tjänst för så lång tid, som beho
vet kräver. 

7 §. 
Beträiffande lättnader i fullgörande aiv 

värnplikt samt de rättigtheter, som !härröra 
av de värnpliktiges 1tjänsted'örihållanden, 
skall i öv;rigt gälla, .vad angående värn
pliktige i allmänhet är i lag stadgat. 

8 §. 
Utan hinder av stadgandena i denna lag 

är inbyggare i landskapet Åland, som efter 
fyllda tolv år inflyttat till landskapet från 
annan ort, skyldig och annan inbyggare i · 
landskaipet, såframt !han anmält sig sådant 
önska, herättigad att fullgöra värnrplikt i 
den härför stadgade allmänna ordningen, 

9 §. 

fråga om innehavare av tjänst eller befatt
ning i svenskspråkigt ämbetsdistrikt i all
mänhet är stadgat. 

Innehavare av tjänster eller be.fattningar 
vid de under fredstid till landskapet Åland 
förlagda staberna och truppavdelningarna, 
.officerarna likväl undantagna, underoffi
cerare ocJh värvat manskap äw.ensom man
skapet i de från annan ort till landskapet 
i 00h för utbildning förlagda trupperna 
skola tillhöra rikets svenskspråkiga befolk
ning. 

11 §. 
Närmare stadganden angående tillämp

ningen av denna lag utfärdas genom för
ordning. 

12 §. 
Republikens president äger makt att, se-

. dan yttrande införskaffats av Ålands lands
ting, genom förordning tillsvidare inställa 
tillämprningen av denna lag och därtiU hö
rande verkställighets·bestämmelser. 

13 §. 

Innehavare av tjänst eller befattning, 
som tjänstgör vid trupp eller truppavdel
ning bestående av värnpliktige från land
skapet Åland, är beträffande fullg.örandet 
av tjänstgöringen likställd med annan inne
havare av motsvarande tjänst eller befatt
ning vid försvarsväsendet. 

10 §. 

Vad i 27 § lagen den 6 maj 1920 an
gående Ålands självstyrelse är stadgat må 
icke tillämpas iunder den tid, varunder in
byggarna i landskapet Åland fullgöra värn~ 
plikt i enlighet med denna lag. 

Sedan denna lag blivit upphävd ·eller· 
under den tid tillämpningen av densamma 
jämte därtill hörande verkställighetsbestäm
melser inställts, skola stadgandena i den i 
1 mom. nämnda lagens 27 § åter ·lända tiU 
efterrättelse. 

Officerare, som tjänstgöra vid de till 
landskapet Åland under fredstid förlagda 
försvarsgrupperna och andra militära äm
betsverk eller inrättningar, skola muntligen 
och skriftligen fullständigt behärska svenska 
språket samt förmå att i tal väl använda 
:finska språket. Angående den språkkun
skap, som skall fordras av innehavare av 
annan tjänst eller befattning; gälle, v;:td i 

14 §. 
Stadgandena i denna lag må icke ändras, 

förklaras eller upphä'Vas, ej !heller må 
avvikelse från dem göras annorledes än 
med bifall av Ålands landsting och i den 
ordning, som angående grundlag är stadgat. 

15 §. 
. Denna lag träder i kraft den .. . ..... -

. ' .. ..... . 19 . .. 
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Helsingfors den 6 juni 1939. 

1938 års riksdag N: 0 114. 

. .ti. till Riksdagen angående ändring Regermgens propos1 on d I d 
I . eha" llande särskilda stadganden röran e an s-av agen 1nn 

kapet Alands befolkning. 

Ut . ,.. § av lao·en den 11 augusti 1922, 
1 ;) b .. d 

innehållande särskilda stadganden roran e 
landskapet Ålands befollmin~ (den s .. k . 

t ·1 en ') stadgas att ifall fastig-garan i ag · ' 0 f" , 
het belägen inom landskapet Aland, or -
sål~s till någon, som icke har laga bo o0h 
h. . t . om la11dskapet äga landskapet, emv1s in · ' . .. , 
d k ·mu11 inom vilken fastigheten ar en ' om , . d 
belägen, samt enskild perso~ , so~~ i lai~ -
skapet har laga bo och hemv1s~'. ratt at~ m-
l.. f t' ·'·1eten Närmare bestammelser om osa as Igl. · .. . 

utövande av denna lösningsratt oc.~ om 
.. "d "tt t1'll lösning hava utfaTdats foretra esra · · 

O'enom lag av den 1 april 1938. . . 
"' ., st·,do·ande avs0 r att Detta gm:ant11agens <• "' · " 

0 fö1we:rkliga de av N UJtionernas· fö1~bunds J.'ad 
'd Ålanoofråio·ans internationella be:hand-

v1 o .e.. dad 
ling i Geneve den 27 juni ~921 _ '.Lor~r c e 
och wv Finland godkända nat1?nal~tetsgaran-
. f' " sao vitt angick ibllbe'lmllande av trnrna, or · . 

jordbesittningen på . Åland i befolkmngens 

egna händer. f'" 
.. d f o den tid SJ.älvsty1·elsen ·or An a ran . .. 0 

Åland infördes har vid oli:ka tillfallen fran 
landskapets sida ihävdats den rättsu_P~fatt
ning att garantilagen i denna d~l g1v1t be
slutet i Geneve en innebörd, stnda~de mot 
andan o0h meningen i Nat ionernas forb~n~s 
råds beslut. Med sitt uttryck ,,d01mc1le 
legal", som i laigen återgivits med det i~wr;~ 
obestämda b.egre.prpet ,,laga bo och OOIIl!VlSt : 
h d 0 d t framhåller man - haft l a e ra e - · . . 
.. 'kt·e den i samma garantibeslut m-ognas1 0 • f" . 
å d bestämmelsen om f ern a7 s 01 e-

a en e .. t "tt 
"'å d b "ttninO' såsom villkor för ros ra. . . g en e osa o • 

22()0-39 

vid val till landstinget och kommunal r?s~~ 
rätt. Landskaipsmyndigheterna hava gJor 
O'fillande att stadgandet, därest enbart ~an

~alsskriv~ingen oclh den faktiska. bomngs
orten härvid vore normgivande, icke vore 
äo·nat att medföra den åsyftade garantin 
fÖr landskapets befolkning. . 

0 Ålands landsting har tre särskilda gan
o·er i motionsväg till riksdagarna 192~, 

"19~4 och 1'929 hemställt om sådan modi-
~ · h av :Eikation av garantilagen, att i~ne av 

fastio·het i landskapet, i analogi med v_ad 
falle; är med utövande av rösträtt enhgt 

t .1 . 3 § bleve beroende av s. k. garan i agens , .. . .. ,_ 
l d "tt v1'lhn blott lnmde fo1va1 hem)yg sra , ·" . 

vas o·enom fem års bosättning. R1ksda~en 

har ~mellertid intagit en avböjande hall
ning till dessa initiativ. I själva verket ~an 
o·entemot landskapsmyndigheternas nu abe
;opade uppfattning göras gällande, att d~ 
undantagsbestämmelser av grun~lagsnatm, 

. t 'l , innehåller bora tolka.'> som garan i agen ' , 
sträno't efter ordalydelsen samt att Gen~ve
beslu;et iCJke på grund av sin avfattnmg 
bör kunna givas en så vittgående betydelse, 
som från Ålands sida påståtts. 

Vid tillämpning av landskapet Ål~.~ds 
autonomi har framgått, att lagen o~ SJalv-

1 f .. Ao land O'iven den 6 maJ 1920, styre se or , ::o • , 

lider av särskilda otydligheter, v1~~a . e1-
f dra klarläggning genom lagsti~tnmg. 
or · 0 heter I praxis hava en del tolknmgss_var1g .. , , 

Pat Sl. o· vilka framkallat en viss osaker-Y'P· 0) .. 

·l. t .. k1"lt i rråga om be:hörighetsgranserna ie sars . . 
emellan riket o0h landskapet. Regermgen 

, , 
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har även tagit i övervägande, huruvida icke 
en lagteknisk bearbetning av självstyrelse
l~gen vore av behovet påkallad för ett tyd
h~~re ut~ta1kande av dessa behörighets
gran~er. Arendet har varit föremål för ut
rednmg av en statskommitte, som verkställt 
en g1:ansknin.g av självstyrelselagstiftningen 
och mkomm1t till statsrådet med f .. 1 " .

11 
f.. . ors ag 

ti ortydhgande av resp. lagtexter. Seder-
i~era har ko~mittebetänkandet hänskjutits 
till l~gberednmge~ för vidare beihandling, 
Mh amnar Regenng·en i sinom tid i·n1, -.. ih iue 
gara ögsta domstolens yttrande över den 
emotsedda propositionen. 

Oberoende av den revision av självsty
rel~elaigen, som sålunda p lanlägges, har Re
germge~ velat till särskild iprövning upp
taga f:agan om ändring av 5 § garantila
g~~' vi~ket spörsmål från åländsk sida upp
~tällts. l främsta rmmnet bland landskapets 
onsknmgsmål men sorr1 av f .. .. d ' · orenamn a 
kommitte ansetts ligga utom dess egentliga 
arbetsprogram. 

Lagstiftningen av år 1922 hade till syfte
~~ål att tillf~rsäkra landskapets inbyggare 
okade garantier i nationalitetsskyddets in
ti:e~se utöver vad självstyrelselagen redan 
~i~it de~. För bibehållande av den 
alan~ka Jorden i befolkningens egna hän-

. der tillkom åberorJade '" § I d u · ess nuva-
ran.de avfattning är stadgandet emellertid 
·enligt å1äm1ingarnas ·a0 ·si·n.... ~ ··tt 111Jc, pa sa ovan 
aJ1ar•edan antytts, utan större pra:krtisk lhe
ty.~lelse. Av hi'lligihetsskäl synes ein1 för
starkt garanti i iberört avseende kunna 

från statsmakt·ens sida med ·iv 
I
,:,1-ets · .. h"' . g as, utan att 
~ rn1cresse • amgenom läd 
tt :b ·1 · 1 · eras. Genom 

a · · ev1 Ja andskapet denna f"" 0 

ett 
·1 fl:i:k .. orman s'kuile 
' rnn ' tamne, som län°"' v·eri-, .. 

D r ho 11 0~ .fi:at storande 
pa .or a .andet mellan r~et nch ~ d , r -f .. "d .. an skapet 
.or . I amti ·en avl:agsnas foån da . ' 
gen. gordnm-

I praxis har lösnino·srätten h.. . . 
. k b "' ar1n tills 
ic e livit utnyttjad. 
. Den föreslagna lagändringen skulle . 

1 1h t h.. d · i en
~g e ~rme mnefatta, att köpare av fas-
~1ghet for att undgå lösningsanspråk bör 
icke !Jlott tillhöra . landskapet Ålands be
folknmg, __fal~- vilken jä:mlikt 2 § självstyrel
selagen hanforas de, som äro mantalssk . . 
• o rivna 
i nagon av landskapets kommuner utan 
o~k h~~a tidigare eller senare men' innan 
kopet ager rum oavbrutet under minst f 
0 "d em 
ars t1 haft både bo och hemvist i land-
slrnpet. JVIed laga ho och :hemvist bör i 
detta sammanhang förstås den o1·t da·· . . , r en 
person. bhvit eller lagligen bort bliva man
talssknven. 
E~ ä~dring av 5 § garantilagen i nu 

01:1formalt a;vseende ·päkallar en omarhet
~:n~ av ~ och 2 §§ i lagen om utövande av 
losnmgsrått vid försäljning a·v fastighet i ' 
landskapet Åland. 

. ..,.De lagför~lag, som härmed föreläggas 
h,1ksdagen till antagande i den ordning 
som i 7 § garantilagen och 7§ i förenämnd~ 
lag om lösningsrättens utövande är stadO'ad 
iiro sålydande : "' ' 

N:o 114. 
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Lag 
om ä:µdring av lagen, innehållande särskilda stadganden rörande landskapet Alands 

befolkning. 

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet i den ordning 67 § i ri:ksdagsordnin
gen föreskriver , samt med Ålands landstings bifall, skall 5 § i lagen den 11 augusti 
1922, innehållande särskilda stadganden rörande landskapet Ålands befolkning, er-

hålla följande ändrade lydelse : 

5 §. 
Har fasti~het, belägen inom landskapet 

Åland, försålts till någon, som icke tillhör 
Ålands befolkning eller som, ehuru hörande 
till sagda befolkning, icke under minst fem 
års tid oavbrutet haft laga bo och hemvist 
inom landskapet, äga landskapet, den kom
mun, inom vilken fastigheten är belägen, 
samt enskild person, som i landskapet har 

00h under minst fem år oavbrutet haft laga 
bo och hemvist, rätt att inlösa fastigheten 
till ett pris, vilket, i händelse överenskom
melse idrn ernås, fastställes av underrätten 
i enlighet med rådande prisläge. 

Närmare stadgamden om 'lösningsrättens 
utövande och om företrädesrätt till lösning 

meddelas i särskild lag. 

Lag 
angående ändring av lagen om utövande av lösningsrätt vid försäljning av fastighet i 

landskapet Aland . 

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet i den ordning 67 § i riksdagsordnin
gen före'Slkriver, samt med Ålands landstings bifall, skola 1 00h 2 §§ i lagen den 1 april 
1938 om utövande av lösningsrätt vid försäljning av fastighet i landskapet Åland 

erhålla följande ändrade lydelse: 

1 §. 
Har fastighet, belägen inom landskapet 

Åland, försålts till någon, som icke tillhör 
Ålands befofäning eller som, ehuru hörande 
till sagda befolkning, icke under minst fe.m 
år oavbrutet haft laga bo och hemvist 
inom landskapet, 00h vilja flere med stöd 
av 5 § i lagen, innehållande särskilda stad
ganden rörande landskapet Ålands befolk
ning, lösa fastigheten, till:kommer, där kö
paren icke träffar ruvtal om sådan äver
låtelse, som i 2 § 2 mom. sägs, landskapet, 

den kommun, inom ·villren fastigfueten är 
belägen, och enskild person, som i land
s!kapet 'har 00h under minst fem år .oav
ibrutet haf.t laga ibo och hemvist, rätt till 
lösning i nu nämnd ordning. Mellan t•v-å 
eller flere enskilda personer avgör lotten. 
Landskapets rätt utövas av landskapsnämn-

den. 
2 §. 

Den, som önskar lösa fastighet, varom i 
1 § är fråga, anmäle därom skriftligen hos 
landshövdingen inom trettio dagar efter det 
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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. 

Republikens President 

KYöSTI KALLIO. 

;r ustitieminister A. . E. Rctiitavcicwa. 

1938 Rd. - U. B. - Prop. N: o 114. 

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. 
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Stora utskottets betänkande N: o 148 
med anledning av reg·eringens proposition angående änd
ring av lagen innehållande särskilda stadganden rörande 
landskapet Ålands befolkning. 

E'fter 'behandling av ovannämnda ärende 
lrar stora utskottet beslutat omfatta det i 
grundragsutskottets ·betänkande n: o 19 
framställda förslaget och får förty vörd
samt föreslå, 

Därjämte får stora utskottet med om
fattande av det i den andra klämmen 'i 
grundlagsutskottets 'betäll'lmnde framställda 
försiag,et föreslå, 

. . 
Helsingfors den 1 JUm 1939. 

citt Riksdagen måtte cinfoga de 'i 
regeringens proposition ingående lcig
f örslagen of öränckacle. 

citt Riksclagen måtte förklara lag
förslcig et brådskande och förty hand
Uiggn cletsarnrna i den ordning, som 
är Slt{iclgncl i 67 § 2 rnom. riksdag:s
ordningen . 



1938 Rd. - Riksd. svar. - Prop. N: o 114. 

R i k s d a g e n s s v a r å Regeringens proposition· 
angående ändring av lagen innehållande särskilda stad
ganden rörande landskapet Alands befolkning. 

Till Riksdagen har överlämnats Rege
ringens proposition N: o 114 angående 
ändring av lagen innehållande särskilda 
stadganden rörande landskapet Ålands be
folkning, och har Riksdagen, som i ärendet 

emottagit Grundlagsutskottets betänkande 
N: o 19, handlagt ärendet på sätt 67 § 
riksdagsordningen föreskriver samt antagit: 
följande lagar: 

Lag 
om ändring av lagen, innehållande särskilda stadg·anden rörande landskapet Alands'. 

befolkning. 

I enlig;het med Riksdagens beslut, tillkommet i den- ordning 67 § ri'ksdagsordnin
gen föresikriver, samt med Ålands landstings bifall, skall 5 § i lagen den 11 augusti 
1922, innehållande särskilda stadganden rörande landskapet Ålands befolkning, er-
hålla följande ändrade lydelse: 

5 §. 
Har fastighet, belägen inom landskapet 

Åland, försålts till någon, som icke tillhör 
Ålands befolkning eller som, ehuru hörande 
till sagda befolkning, icke under minst fem 
års tid oavbrutet haft laga bo och hemvist 
inom landskapet, äga landskapet, den kom
mun, inom vilken fastigheten är belägen, 
samt enskild person, som i landskapet har 

och under minst fem år oavbrutet haft laga· 
bo och hemvist, rätt att inlösa fastigheten 
till ett pris, vilket, ·i händelse överenskom
melse icke ernås, fastställes av underrätten 
i enlighet med rådande prisläge. 

Närmare staidganden om lösningsrättens
utövande och om företrädesrätt till lösning 
meddelas i särskild lag. 
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Lag 
.angående ändring av lagen om utövande av lösningsrätt vid försäljning av fastighet i 

landskapet Aland. 

I enlighet med Riksdagens beslut, tirlkom met i den ordning 67 § riksdagsordnin
cgen föreskriver, samt med Ålands landstings bifall, skola 1 och 2 §§ i lagen den 1 april 
1938 om utövande av lösningsrätt vid försäljning av fastighet i landskapet Åland 
.erhålla följande ändrade lydelse: 

1 §. 
Har fastighet, belägen inom landskapet 

Åland, försålts till någon, som icke tillhör 
Ålands befolkning eller som, ehuru hörande 
till sagda befolkning, icke under minst fem 
år oavbrutet haft laga bo och hemvist 
inom landskapet, oeh vilja flere med stöd 

.av 5 § i lagen, innehållande särskilda stad
ganden rörande landskapet Ålands befolk
ning, lösa fastigheten, tillkommer, där kö
paren icke träffar avtal om sådan över
låtelse, som i 2 § 2 mom. sägs, landskapet, 
·den kommun, inom vilken fastigheten är 
beläg.en, och enskild person, som i land
skapet har oc;h under minst fem år oav
brutet rhaft laga bo och hemvist, rätt till 
lösning i nu nämnd ordning. Mellan två 

.. eller flere enskilda personer avgör lotten. 
Landskapets rätt utövas av landskapsnämn
-den. 

2 §. 
Den, som önskar lösa fastighet, varom 

Helsingfors den 6 juni 1939. 

1 § är fråga, anmäle därom skriftligen hos. 
landshövdingen inom trettio dagar efter det 
i 15 § av lagen den 28 februari 1930 om 
lagfart oc;h tiden för klander av fastighets
fång förutsatt tillkännagivande om lagfar
ten å vederbörande kommuns anslagstavla 
anslagits. Landshövdingen åligger att, ef
ter att hava hört säljaren och köparen, för
ordna, huruvida fastigheten är lösen un
derkastad. 

Har beträffande fastighet bestämts, att 
den är lösen underkastad, och har köparen 
icke inom en månad, räknat från den dag
i 1 mom. 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. 

1938 års riksdag N: o 115. 

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om stärkande av försvarsberedskapen vid krigshot. 

Enligt lagen den 26 september 1930 om 
krigstillstånd kan republikens president 
under krig eller uppror, såvida rikets för
svar eller rättsordningens upprätthållande 
det kräver, förklara riket eUer viss del 
däriav i krigstillstånd. E nligt lagen den 
28 november samma år angående stadgan
denas i ilagen om ikrigstillstånd tillämpning 
vid molbilisering av krig·sma!kten tiH
kommer republikens president rätt att för
klara riket eller del däraiv i ikrigstillstårud, 
även då krig -eller uppror synes om-edelibart 
förestående och förordnande givits om mo
bilisering av krigsmwkten eller del därav. 

I lagen om krigstillstånd stadgas om 
de befogenheter, av vilka försvarsmyndig
heterna äro i behov för att försätta lan
det i full försvatsberedskap. En förutsätt
ning för utnyttjiaiidet av dessa befo
genheter är likväl, att riket eller del därav 
förklarats i krigstillstånd och ytterligare, 
i det senare fallet, att förordnande givits 
om mobilisering· av krigsmakten eller del 
därav. Riket kan emellertid även annars 
råka i ett läge, som medför lika stora 
svårigheter som de, på grund av vil'ka 
krigstillstånd enligt ovan nämnda lagar 
kan förklaras. Krigshotet kan nämligen 
vara så allvarligt, att försvarsberedskapen 
i brådskande ordning måste stärkas och 
förhållandena ordnas, även om förutsätt
ningar för förklarande av krigstiUstånd 
ej före'ligga -eller, ehuru dessa förut
sättningar förefunnes, det icke är · ända
målsenligt att förklara krigstillstånd. Ett 
liknande sakläge kan inträda, då krig 
eller annan allvarlig väpnad förveckling 
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uppkommer eller håHer på att uppkomma 
meHan andra stater. Detta ilmn in:verka på 
rikets förhållanden antingen sålunda, att 
landets neutralitet är hotad eller så, att det 
inre livet i landet och särskilt den eko
nomiska verksamheten allvarligt störes. 
Även då vore det nödvändigt att för stär
kande av försvarsberedslmpen och förhål
landenas ordnande vidtaga speciella åtgär
der, vilket emellertid enligt gällande lag
stiftning om krigstillstånd ej är möj ligt. 

Av ovan anförda skäl har utarbetats ett 
förslag till lag, som med bibehållande av 
rätten att förklara krigstillstånd, då krig 
eller uppror synes omedelbart före
stående, skulle medgiva befogenheter att 
förverkliga ifrågavarande åtgärder utan 
att krigstillstånd förklaras. Vid en pröv
ning av frågan, i vilken form ifråga
v1arande befogenheter borde medgivas, har 
man ansett, att det konsekventaste vore att 
berättiga republiikens president att un
der ifrågiavarande undantagsförhå:llanden 
bringa stadgandena i lagen om krigstill
stånd i nödiga delar i kraft. Till detta 
resultat har man kommit av den orsaken, 
att arbetet för stärkande av försvaret och 
förhållandenas ordnande förutsätter, att be
fogenheterna tiH sin natur i vartdera 
fallet komme att vara desamma, ehuru de 
före bigstillståndets förklarande kunna 
vara mera begränsade. V ad befogenheter
nas om!fanig vidilmunane.r har det ansetts 
nödvändigt, att under ifrågavarande för
hållanden de befogenheter kunna ut
övas, som ingå i 10-13 §§ av 2 kapitlet 
samt 3-5 kapitlen i lagen om krigstill-


