
1919 års riksdag N :o 7:J. 

llegeringens 1•roposition till Riksdagen 
angåentle lag om självstyrelse för Åland. 

I anledning av aiJt Regeringisformen fömtsäitter bi1dalll
det .av s'lfäre ·självförval tningsområden än 1lrnmm unerna till
sattes den 19 juli 1919 en särskild Iwmmitte, som fick i 
uppdrng, ·b1and a.nnat, aitt uppgöra förshg tiH självsrt.yreilse 
för läinen. S.äriski.ida skäl synais likV'äl .kräiva, att -dien'lla 
fråga ordnars skilt för 1sig hciräffande Alan,d. . 

A:Hrtif.rån den förhisfori·ska t 1den har Finland vaTit be
bott av tv.enne · inrvicl va•nancha .bosa:tta folk, talande 
olika ·språk, :Di]]s•ka ·och rsv~_ns·ka. Den sv•ens.kis1pråikiga be
foilllmi))lgens i land•et arntaf.stiger for närvarande till omkring 
340,000. AV dessa rä:ro ·enligt SEmaSJte aHmännia hefo1'knings
datis'tiik 19,613 personer bosaitta på Aland, som geog·r.af.iJsikt, 
ge.noni skärgården, hör och äv1en 1oodan mmin,nres tider i 
historiskt, a1c1mill'is1trati vt, judiciellt .och ikyriklig't a.v1s1eeind€ 
hörit till Finiland, med:an .an:ta1et av ·cl•em, •som hav•a finska till 
modersmål, däirstäides rstig1er til1l en-dasrt 826. 

I Regeringsfo1,men, given den 17 jurli 1919, är de rtill den 
.språikliga 1lllinorirteten hörandes orätt att hos domsrtol eUer 
~örvialtanclre myndighet arnväncl·a sitt modernmål ·s•amt att utfå 
expedition på d1etta språk, °li'bom .ock .att få sina ku1rturella 
·och elmnmnistka behov tillgodorse·dda , ja till och med a:tt f.ull
göra sin värnpl·ikt i 1Jruppforbaond imed sa.mrna spTåJk srom 

'· cie, fullt tryggad. forne dess rnintlroe ha:r bland dien ·sv•ensk
·'SpTåikigå 'befolilrningen på Åland i följd •a.v · becl·ri.v-en agita
tion ypparbs ·oro mecl avr.s0eencle å des•.s framticl:a öcle och strä
v·a n,den a<tt med fr.ärrnmand·e krafters bi 'S1tånd lösgöra sig 
från Finlaind, aiv var·s 1svens.J . .,språlkiga befolkning densamma 

\ utgör -bl<M en ringa bTåJrd·eL 
451~20 
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I ra.nledning av OV1anainförda ·Dmstäindighreteir, ävensom fär 
att ufa1n dröjsmål •av'läg1srna aUa äv·en i n:ågon måin berättigade 
an1'edningar till miissnöj1e l1ar det befwnnifa nödigt aitt, utan 
at't avvrarkrta iden rallrm:ä,nna ·orrga1nis:aition~n .av .självförva1ltillng 
av J1ög11e grcud, uppgör<tt 1ett 1säirski}t }aigförsfag rQIIU lillyoket vid
sträckt 1sjähstyTdse · fö1· Abncl. rSå:hmda ,,S:kuHe ålän1ni11-
gama tilHöii.säikms möjEghet a·tt 1sj1tilv1a. :ordna sin ·tiHv·aro 
så fritt idet öv·erhuvucl ·är möjhgt for ·ebt lancls.kap, 'S'Oim. icJke 
rnt.gfo· «:>n ·egen srfiat. 

Lagfomlaget, ·som .med ·ernfast 1några 1av I'epub'lii1kens en
het 1beti.ngade 1äudr~ng·ar är öve11ernssrtlä,mmande med före
Läll1ll'Cla kommit-tes för,,silag, ävesom ·clär1t.Lll höra.11die Jag an
gåienc1e bringande i ve11kstä.Uighet 1av lagen om sjäJlv1sty,rel1se 
for Alancl.i föreJägga.s ·hänmecl Ri1ksd1a.gen i a,vs1eeindre å god
känna,n1de siå 1yda:nc1e: 

Lag 
om självstyrelse för Åland. 

I enlighet med Riks"Clage.ns bes1ut, 1tillfoommet i den ord
ning 60 § i Ri1ksicl1agsiorc1ningen av d1en 20 juli 1906 föresikri
ver, staclgais hfurmed som följier: 

I . Allmänna stadganden. 

1 §. 
Å.laindis län ,&kaH ti!l1Hmm ma sjäd'Vistyr,el1se, ,s·åJsom i dtmnia 

la.g 1sltadga:s. 

2 §. 
Alrand1s ·kiitliS befolkning fö.refa1äd1es i ärend.e,n, rSIQm !höra 

till dess själv1sty,rels1e, av fandsitinget. 'TiH 1befol1kningen häm
föras de, viJ1ka 1äro marrtails1s1kTivna i 'någon a.v län·ebs :Jmm.
mwner. 

3 §, 
B jäl v1sty11elsien omthänc11erhra.ves a. v <elli l1ainds1ka psnäimn:d, 

som ·av land1sti,nig1et tiailsiättes. Dess Ol'ldförande äT la:ntrådet, 
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som utn&mnes a.v Republ.i!kens Pr-eså.clierut ·blanid tre av la.n<l·s
tinget på förs.laig up1iförda personer. 

4 §. 
Repnblikens l'egering företräclies i Ålaa11dls län av land1s

hövdingen, 1som utnämnes a.v Repuhliikens P1,estidrent. Han 
omhänderhar ook, jämte ·siJa.ten:s centrala myncligh~ber, .såsom 
·därom sä11s·ki:lt s'haidgas, de tiH RepuJbli~ens ·al'J..mä-n.nia forvalt
ni·ng hörande å..liggand en inom Ål.anclrs län. 

I I. Lagstiftningen. 

5 §. 
Landstingets mecUemma,r s1lm1a välj.as gen·om omedelbara, 

proport.ion~Ua 1och hemliga val, med 1allmän och lika rös~.rätt. 
Närmare besitäanrneil1ser angåiende val1e:U utfärclra.s gen·om lancl
skaps'lag. 

La.ncls.kapslag antag,es av J:a.ndstinget och staclfäist.es av 
H.eplTbltkens Pr-esident. 

6 §. 
Lanclis1tirnget rsa1m:naJJ.ikommer årligen . t ill lag-tima möte. 

Lanclshövdingen .srammamlka:lla.r la111c"1stirngret till nrtima möte 
1sa mt, .med lJegiva;niclre av Repuhliikell!s President, upplöser 
lanc11s·tinget och fiirorclna ,r ·orn v1erkstä:llrurrcle av nya val. 

7 §. 
La.nd:>hngets möten öppn:as och föl'lklaras a vslufacle av 

landrshövclingen •eller aU11rnan perison, 1s-0rm a;v Repubooens Pre
sident därtill för,o,rclrnas. 

8 §. 
Lai.11Jclshöv.c1ingen e:Uer ain!llam person, som Republikens 

Presid·ent ·därtil:l fö110T·cl!IIa.r, öv1erläm nar till 1'and1stinget P1'esi
dente11s framsitällruingarr och medcle.Ia.nden. De 18Jlldstingets 
bes~ut, vilika krä,na Bresriidienibens ·sta dfä:stels•e, insämda.s till 
s:tatsritdiet a.v landshövdingen. 
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9 §. 
Övriga ,besitämm~l:ser oru land1srtingets arganisiaiil{}n och 

åliggand·en uMärclais gienam 11a.11clskapslag. 

10 §. 
Republi1ken.s nuvarancl,e lagar ·och författning~1 .r förbliva 

gälLancle i Ålands läm. 
Repu1bhkeus lngstifta1nde •organ tilikommer utesluiJaJI<d-e 

rätt till lagstiftning i äreinclen a.ngåiell'cle ·stift.oocl,e, 'ärtdTing, 
fovklaring ·eller npphävanCLe av gm<llcHag äv<ell's·om römucle 
aTigeliä1g0nheter, om vi lka bes•lut ,enl.igit Regeringsi'ormen icke 
kan fotta.s annat än med Riksdagens sa;mtycke. 

Lag 1sa.mma vai'e om antagand·e av allmän lag eJ.ler ut
färdande av föpordning i ärenden a:öranc1'e: 

1) n:ärm ru1'e bestämmelser a:ngåencle medboirgares i Fin
land rått aiit vistats i eget land, att hä'l.· frirtt välja boningsort 
och aitt färda.s från en ort ti'll en anna.n; elen i Regering;sfOT
mens 8, 9 ,och 83 §§ förutscutta lagistifiming; yrttrarude-, för
samlfo1gs- ,och fönmin:gsfrihetens utövnoing; förutsättningarna 
för ,och Vfä'ksltäll ruruc1e av lmsrann(';aJrnn; undantag frå'Il 
okränikbarheten av brev- , telegraf- nch telefonhemEgheten; 
såda,na inslrränili:.ninga.r i finska m edborgares a:l1m;inna rättig
heter, :S•OID under 1krigsitid eHer uppmr s•amt med avs.een<le 
å peDs()l)}er i kri1gstjänst även aninar,s äro ·nöclvänclriga; samt 
rätt till ·expropria:tion för 1staterus ihehov; 

2) Republilrens vapen •och flagga; 
3) Repuhli~kerus förhål1anicle till .utländiska makter; mied

borga.res i ·an:nat '11a1nd :a;rn1Jagand1e till meclhorgaDe i Finla.ncl; 
pa&s, inflyttning tiH 1laTI<cl·et, utläin'lllinga11s öviervakancle saJillt 
brottslinga:rs 11tlämmmde; 

4) Republilkens föTs va:rsväis1enc1e ; 
5) ·skatter •och avgifter, v·ilk<a. skola. i Republi:kien all

männeligen utgöras , med de i 22 § ;närmndla undantag; 
6) grunderna för undervisningsväisienclet; 
7) familje-, arvs- och förmynJ , rskapsrätt; :handels-, vä

xel- och sjörätt; gru11c11erna för rättigheten till utöv.ning av 
yrken, jordbruket och övriga näringar; p.rivatrlitt röra:mle 
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andra. ämnen; ·aillmb:olla.gstiftning-en; handdsregi·ster; skif.tes
väsientdet; sti~aHla1g; ,l,ag •Om räJt:tegåirugsvä:siencl ct och process
lag, verksfö.Highet :ruv domar och istraff; lösdriv nr l"s behand
ling ; äv,erns·om aHmäm benådnim:g; 

8) laJ1!l1ets :a:llmä:111J1a. 1statiisti1k; manilal1s- och övriga. all
männa befolkni:ngs:längd·er; ,emigrat~on; <C1'et allmänna över
Wlikand•et :av häil.s'Ovården •samt lJE~kä.mpa,n•diet av (lpidemier ocb 
andNt smiitto:samma 1sjukclomar; 

9) siJa:tens ännhetsv·erks och a Hmänna inrä t.faling1ars orgn
n ~saition ·och veidrna.mhet; orclni,nge.n för an'Ställ1a.nde i saant 
kompetenisvil·l1kore11 för he:fo.rchan till 1Sltarl;sjänster äv.en
som siatstjänstemännellls .rltttigheter och sky1dighcier; 

10) ·sjöfort, lots- ·och fyrväs,e:n:clet; 'lufttrafiken; järn väg'S
vä·s·enclet; tuillair och h1ll vä1se.nd.et 1samt tuHenis ·oc'h hand·elns 
enhe'tliiga ·ordnande; varuutbytens frihet; penningväsellidet 
~amt :sedel:u'tgivni•nigsrätten ; mått, ·mål .oeh v i•kt; p0tst-, tele
graf-, •och te1efonvä1smJ.clet; s:a;rrut vårdten om ·stba1bsverkeiis 
•egmidom; 

11) områide, .som iä.r beroenc11e av internartiionella forcLrag, 
eller vilket häri1J1~.i ·Us icke 1av hgstiftni.ngen fömts at11s. 

11 §. 
Ny fa,g , s1om i Repu'bliJr,err tr~t:t i kraft och 'Som rör ::meka 

än de :i 10 § omförmä1da äirend@, tilläimp&s i Ala.ucls ~ii n fornt 
sedan d en blivi1t av Ia.nCLstinget antagen. 

1'2 §. 
Innalil förnr.d·ningar av Repu'bli1kems Presi{Tent eller 

statsråd•et med utöv•ning iav d·en i 28 § Regm·,ingsformen dem 
förbehållna rätt utfärdas för Aila.ruds l än i ·a.ndrn. än de i 
10 § av deima l1ag nämnda ä.Dencl en dler i iäl'enden, vilka för
anled1a.s av dem eHier s.om 1a.nna.ns förbEiva urucler Republ~kens 

aH:mät\lll'a. förvalt:n:ing, silmU laD<d1sk&psnäannd-ens ·ntlåiia:ru:l·e i 
ä1iend1et inhämtrus. 

13 §. 
Landsitinget <äger i ·a·nd,ra äT·e<nid1em. än cl<etJll, som t 10 § ain

giva;s, .amtaiga aanr1'skRpslagaJ· 'amt gäUa fih" A1'a.n<l s län. 
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Republikens P·!'esident 1skaH .srbadfästa laindsika p.slag i den 
ilydelse, v0ari .den av i}an1d1stinget amfagits, 1eHer ock förkaisfa 
densa:mma.. Har PI'le:sicleniben Bj inom tre a:nå111aid·er efter det 
en ·av fa,ndJstinget anta.gen la:g blivit i a;vsieend·e å s1tad'fäsitel8€ 
till honoim överlämnad, 1siadfäst la.gen, isika:ll ·d1et ·anseis 'S'åisom 
had1e ·stadfäsfol,se vä·g:rats. 

14 §. 
Lainclstrnget ä1ger räitit att hos •l'egeringen föreslå .aN

låtanide tiU Rik'Sdagen av proposition röT1an<l1e såid1a11 fö·r ·länet 
gä:Ha>il!de }a1g, 1s-0m hänför s•ig tin de i 10 § 1omförmä1J.cl.a 
äiiencl·en. 

15 §. 
La:nd·skapsinämrnclen ·äiger .rwtt •att gö1ra framsibä.Un}nga1r vm 

utfär{la.n:cle av 1aicl.mini1sibrnt1iva. föl"Orcl1ni•ngm· för Ålands läm. 

lll. Förvaltningen. 

16 §. 
Repuhliilmns P1,es:ident faitrt.aT bes}nt ärend•en · rö1miillCle 

Åla.rnd·s 1län på säiilt 1 34 § Re1gering.sformen •st.adga.s. 

17 §. 
La.ncls'kaps1nämnc1e·ns sanmr1.an:eät.tni.ng li ven:sorn dess och 

lantråcfoiis åligga.nclen inom c11e i denna 1]ag sbdgacle grä1rnser 
så ·ock de för 1·ec11aimöfor i l.a.n{1iskaprnämincTen: gälla:ncle kom
peilensvillfoor lbestämma1s genom la:ncls[mpisla.g. 

18 §. 
U nd1ei' Republiiken,;; aHmänma for va ltni;ng ]nnarstå: 
1) utrik1esä:rie'lld•e11a; 
2) jttstit,ieförV1altnin:gen ; 
3) förva1ltniJ11gen •a,v milirf:ä:rn a1ngelägenheter; 
4) förvaltningen i fråga om cl.en 8llmäa111m. siäker1he:t·en ocli 

opdni•ngen i Republiken; 
!5) ·statens fi.nians'förva'1t111iug: 

c 
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6) förvrulbningBn a.v hähovår.d1sful~e111C11en, -såframt d~mna 
o·J:i1ler d·et a.llmänna överva1kandet av Uiäl\'3-ovrurden; så -0ck be
·kämpandet rtv ep1diemier oeh andra. •sunitt01sam1~a sjuikdomar, 
cläir sådant icke <enJigit a.Umän l1ag eller fär.or·c1mng anikommer 

å kiommnnema; 
7) förv·a1:tningen ·av ·srhai1;en.s lkoJTumnnilmriiionier .samt fäT-

vaJ•tningien av övriga kommu:nikaitiioner :med ·av.s1eende å tra:n
sitotra.fiken :samt .samfra.fiken mellam AJ.·anids läm. ·och fa•sit-

landet: siamt 
8) ·.ae :admrimistraiti va uppgifter, vilik,a i övrigt föranledas 

av i 10 § nämncla 'äirendien. 
I öv1·i."a cle1a.r ha.ndhav·es {örv.a.lrtningen av sjä:h~styrelis-e-

my1~c1igh~terna, så vitit den iwe enligt lag '81ller förf.albtnilllga:r 
aukammeT å R1epnbli;Jrnn<s Pl'esidoe.nt ·eUer istats1rådet. 

19 §. 
Genom fö1,011c1ning 1r·nnna., med lanclstka psnämndens he

gi vancle, å Republiiroens allmä1ma förvalfoiing a.nJk~mm~~ndoe 
11ppg;iftier tiHd1e1as sjä:lv18'ty1'€lse1orga1nen, ävensom ~111 :SJ'ällv
styr~lsen J1ö.1,a.noc1e uppgifter överföras på Repu~liiikoos ~hl
m'än:na f.örv.a.Hming. De sj·älw>tyreheorganen sa:lund:a h11-
cleladie, å RepublilIDeUJs förva.l!t·ni.ng 1a.nilwmmanc1·e uppg1fii:,erna 
Jn:inna, såviii:i .såd·a1n1: l)efinnes nöcHgt, å~1yo på s~stn1äim11da 
f.örvaltni•nig överffö·a1s. 

IV. Lagskipningen. 

20 §. 
Domsrätben i :räktegång.smål ·och -ärenden utövas av sta

tens {lom1sito1a•r ; 
21 §. 

Förvalimi1ngs·rä'bts11-iga hesvä:rsmål a,vgörais av '1a111d1s'höv-

c1ingen. 

V. Liinets hiishållninfJ. 

22 §. 
Ala.ncls lä,n hao: rätt att för :sina behov a.nväind1a illlkom

f':'tern1a frå:n ma:ntalspemring1a.rna, q1i.~rcing.s1S1k·atten.w:a och nu-
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~e~skattern~.' och äge1: 'lanCLs~inget besluta om desamma. 
_:...1ika:l·ed1es ager landstmget, . i allislutnting till sfatens all-
1:1änna rinkomstbesk1attn:i·rng, ·för länelts behov IJåbjuda en 
falläggss~1~ii a~ utgå enligt ·einahanda grund1er iS.arrlllt påföra1s 
o.ch uppbar.as i 1sa1mbaind mec1 d en .allmänna inkomsrtislkar!Jten, 
h'ksiom 1ock art't pålägga tiHfäHig extra 1besikattni'ng, ävensom 
besitä;mma de 1avgifter, v~lika 0sik1ola .erläggais föJ" sjäJv.styre1s® 
u.nderlyc1aniclie myndighetern tjä'l11sltiefönäitninga.r 'Och •expedi
faonoer :s~ 100k för mll'liitia.rud1e av själ Vlstyr>elseimättrning.a.rn.a. 

· De i .d·enna paTagraf å1syftade beslui träda i kraft utan 
s:taclfästeJse iav Republ.iktms Pr.esi~dent, men 'böra meddcia.s 
landshövdingen Hll ~ännedom. 

23 §. 

Landshövdingen äger fö11bjnda v·e1·kstälEghet av bes-lut 
som rör beslrnttning, 1om hain finner a•t.t b€!81utet: ' 

1) är sika1dligt för Repuhliken:s hancl·elsförhållandren ~ller 
iim,,er.lrnr på v•armitbytet mellia1n in- ·och utlandet· 

2) inV'erkar ·skadligt på va.ruutbyoert mellan Aiwnds läm 
och f a1stl1aJ1d1et; 

" . 3). innef1aiitar oskiäliga. ·el1er för .traf:iJr·en 1skad1!i'ga ~vgif1Jer 
a anhtaJtdet •av .a'Umänna vä1ga.r, farl ecl·er eller sij.älvstyrel1sen 
und:erlyiCh1!1d1e inr:äititningar; eUer 

4) . inniehäir dubbel ·~esikaitiming, ·eHeT ha1r tiU följd att be
ska·1ltmmg1en uppenba1rhgen förförcl•ela.r enskilda skaif:itdra
gand•e •eller samhälilrsJk11aiS;s·er. 

. llnr l1andshövdingen förbjudit verb·täillande av beslnt, 
sika1ll beslutet undersiäHas Republriikens Pl'esiid1enfa prövnå.·ng. 

24 §. 

N yttjan:dm··äitten titll rsta tens jorclegendom i Aland.s län 
övergår rtill länet, dock icke beträffande såicla,n egend.om. som 
förblir anslagen till boställen &t st.aiten.s tjä·n:srtemån •ej hel
ler itill den del egendomen nu eller framde1es ikom~·er till 
anväJndning föT sta.tsver.kets behov. 

I 
.; 

.. 
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25 §. 
Om upptagande av 1låfil för länets gemelll.~aJllma gagn eller 

för :särski.Jdia d~ss heh-0v ·beslufor lanclstingci. Föir uppta~ 
gande ·av 1obligationslån äv~nsom låin i utlandet, erford·va:s 
samtycke ::w Republik-0n1s P~sident . 

26 §. 
Kiostna:c1erna för den förvaltning, oom enligt 18 § fort

farande handhaves av 1sta'teus anyooigheiher, liksom ock de 
t:tgifter, vi~ka. ·härflyita av riilttsvåro1em, 1bes:triclais ur staiien1S 
medel. Öwiga utgiftier för hime.ts behov be.srtll-·~dais av länet 

självt. 

27 §. 
Fr.a,mgåir dat, att besilm.ttningen i Al~ncls läm för i'>jällvför

va1tn:ingens ordinarie behov är i förhåHande till .av lämet 
:°it.njutna förmåner proportionsvi:s hög·re ·fun beskattningen i 
medeltal för motsvarande ä:rud0ill1ål annorstädes i Repub'I.iJken, 
ska.Il bidrag .ur :sta1ismedel åt lärnat rntgiv·rus. 

Bidrngclis belopp fastställes fö[' en itid iav tre budgetår i 
sä:nc11er genom en d;el€1gation, bes:täiernd'e av tvenne ledamöter, 
förardnacle 1a.v ·S'tatsrå.det, ~~t :tvenfre, u'bsedda •av landsti'll
get. Ordfömnde i deloga.tionen :är fi.n.ain:suninå.:s'tern. 

Ha·r lainclstinget gjort framställning 10m beviljande av 
bidra•g till extraa1,dinarie utgi'fiter, fä.ittais beslut jäimväil 
härom 1av elen i föregående m-0menit omfövmälcla del·egaition. 

D elega.tronens beslut &kola för :att ~Jliva gäililande sfad
{ästas av Repu·bli1ffie11s President. 

VI. Deltagandet i fäderneslandets försvar. 

28 §. 
Aland1s läi11s 1ill!byggal'e äro is>ky1diga a1Jt bit.räcla vid fäder

neslandets för.sva.r genom aM, i 1srtäll0t för fuUgöva.nde a \. 
värnpl·~kit, göra motsv•a1rande tjänst vid lots- och fyrimätt
ni•ngien såisom dävom i lag särs1k:rilt ,gta,dga:s. 

V aid här ·ova.n 'Sta!dgats gäller dook rdke d€llll, vilka efter 
fyllda tolv åir infb-ttat tm Alrm1d·s lfrn fTån .a.nnan ort i Fiu
la.n<l, där <le skulle 1rn \ 'D va.rit värnpliktiga . 
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Så.dam inbygiga,re i A.lamds län, .som i fömta morm€ntet 
<'L.syftias, må dock, där hoo det åstunida·r, f<rd:lgöra värnplikt 
vid Repub1fäens 1.krigsmaikit 

VII. De offentliga t}änstenui. 

29 §. 
Själ vsty!'elisen und€1)lyd1rund€ tj~ruster ,och befa.ttillngär 

inirätt.a:s och tj.äJnistemä1.n ·ti'H d~sam!llla ·ufo'ämnas av la.nd-
13kapsnämnden. 

30 §. 
8'taAismync1ighefomHLs ärnbetisiBprå'k i Alaud.s J.ä,n ä'r sven

eka. Dook äge envar rätt :att i egen 1salk, som iav ,så,clfö1 myn
dighet ha:ncUägges, anvä"nd1a finrska eller siveruska rspr.åiket 
sa.rprt på det •sp.råJr · ha.n använt •utfå expedition a•ntingien i 
origi·nal €Uer i rof ficiiell öv<e11s.:'Vt:tning. 

Vad här är stia.dgait gälle ook beträffaJl{le lan<lsJmps
näm·nden. 

31 §. 
SkriftväxlingBspråJmet 'lllellan 1sj1äilvsity1iel·&en uncler ly

dande mynd·igheter och 1statsimynd·irghetemra i Å[ands liii11 

s::iJmtt R-epubli1kiens t'egering och c-0nka,la myndigheter skall 
vara 1sv_eMka. 

32 §. 
I sta.tens tjä11srt i Ålands lä/Il må icke ,arnsrtälla,s någ·on, ·&om 

il~ke äger •styrkrt förmåga, ia.tt anväincla, svenska, spraket .såväl 
i tal som skrift. 

Vill. Om besvär och åtal för brott i tjänsten. 

33 §. 
Öv:er ·la.nrclshövdingerns •och 1a.11d:sika.ps~1äm11c1ens bes1ut 

äviensom övriga ä;m'betsåtgä·rder tllllå besvär anföras såsom 
s'ta1clgat är röwmde besväirs 1111förande i mot..<1w11ra11de fa}l över 
)<ihclshövdings .utslag. 

I 
~ 

11 · 

Fi:nnier l·and:shöviclingen, att .sjäil vsityrei1sen uude!'lydia1nde 
myndighets beskt•t ÖV·erskrid<er .myndighetens oofogenhet, 
s.kaH ha.n förbjnrla v-0rksM.Jli1gbeten mt ,såd:ant beslut. 

34 §. 
För b!'ott i tjäin:srten Mahs lant.rådet -0ch lec1am-0t av Ja'nd

skapsnämmlen inför Abo hovirätt. 

35 §. 
Förfar lantrådet d.Jer 1leclairnot .i faind1sifoap:snämn<l·en vid 

utövning av sitit ämbete i istrid .med gälla.ncl1e 1lagar eller för
fattni•ngaT eHer underlåter ha111 vacl honom i rtjänrsiten ·åliggeT, 
.. skall lanclshövdingen anmäil1a 1bnoiitet tiH ålf.;a.1. 

IX. Särskildri besf;ihnmelser. 

36 §. 
Up1:>kommer meni·ng.&skiljaktighet 1a.ngåend1e landisl1övdiin

gens, fanclistingets f:IUer 1a.rn1sJmpsinämn,c1ens befogenheter en
ligt denna lag, äger högsta förvaltnings:d•om:::;toh~n avgörn 
clen::iamma. 

37 §. 
Donna lag, vi:Hrnn gäll er 1såis01rn grundlag, 1111å icke ämd:ra.s, 

förkbras ell er upphäva•s, ej heUer må 'U:VYiikelse från d-0n
;::a m m111 görns ufa,n ;Ja.udst.i.ngPts hörande och Repulblikerus 
P resilfonts sta•d fii stel•se. 

38 §. 
Tnbyggnm.as i A1lancls län ' rätt allt rl:elta.ga i. val tiH ri1ks

clap:en unclergår icke ändring genom denna. lag. 

39 §. 
D enn a lag trä,ler i k raft c1ien 19 ... 
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Lag 

angående bringancle i verkställigllet av lagen om själv. 
styrelse för Åland. 

Sedan 1ag om sj1ä:l vsrtyvelse för A'1and 'blivit 1autagie11 
och d·enna dag sfaclfäst, vanfor lrärmed angående d·ess brin
gande i verkställighet, i ·enligh·et med Rilksclagerns hes:lut, ti.11-
kommet i den ordning 60 § i rikJSd1ags·ordningen av el en 20 
ju.Ji J 906 föl'esforiver, .sfo.dgat .som följer: 

1 §. 
Intill des•s, genom •av A lanc11s him!s fand.siting il.ncbagen och 

~' v R·epublikens P1'e.s1icleut •stadf:äist :J,and:skapslag, va,fordning 
stiftats för AlaJ1ds fäns }and,SJting, s,Jwla ['•ep1,es-entanter till 
hmd:stinget ·utses med iaiktfa.gand1e i 11:.iJlämpliga deilar av 
siadgandena i vall.agen av d·en 20 juli 1906, dock ·S'åluncla, att 

l) Aland1s 1än iskall utgöra en v1allcvet1s och centraln:äJmn
fltn sammanträda i Ma:riehamns stad; 

2) represienhmter 1sJmla väljas ·ti:lil ett ainrtal av trettio; 
3) i röstningen äger C1eltaga den, som för valberättigad 

'Vid riksda.gswam•nav.al och är i någon ikoanmun inom AlarN1s 
län manfa1sskriven elen 1 ja.n.ua1J.1i 1920; 

4) röstning verJrsfäll€is enda:st i Ala.nds län; 
5) valmansf.örening kan 1Ji.Jd:a1s av minst tio v·n:lmän; 
6) valen förrätfas (len l . . . . . . . . . . 19 ... 

2 §. 
Intill dess genom lancl.s.kap:slag s k1 clgafa angående la11ds

tinget1s organiJSa.tioJJ, 1s;]mla :silia1dga.nden:a i Rilrndagsi0rdnwgen 
av den 20 juli 1906 med avs·eend·e å land·st ing·et i tillämpliga 
dela.r iaildtaga1s, dock sålunda, att 

1) istaielgandooa i ri:kisdagsordni111ge11s 11, 12, 13, 20, 24 
-O<ih 25 §§, 2 imotn. 26 §, 27, 32, 33 ·och 46 §§, 1sistnämnd1a 
pairagraf försåvitt cfon 1rör -a nd:r.R äm p:J. A. la.nc1 ve1 ~l-sa.mm a 
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ämbebsverk, tj·funsrt-emäu eHer al1imä;im~ inrättningrur, samt 
74 § icke ärn ·tillämpliga; 

2) landstinget sa1mmanträd·er i Mariehanm\S stad, första 
gången, på kallelse a;v RepubEl\'e-us Pres~d-erut, elen 1 · · · · · · 
. ..... 19 . . ; 

3) eleJkforer •slwla. uts€Js till ett aJUtal av tolv;_ 
4) utskott tiHisäitais Mligt lancl1srt.i1rngets pröV!liln1g; 
5) urtskott s:kaH bes-tå aiv fem ledamöter och stora utsikot-

tet 1av tio; 
6) är.end•e må icke lämnas viJ.amle över nya v.aJl; 
7) 'kv·alif.ioera'<l majoritet •erfor.dra1s ioke i något :äa·-ende; 
8) fö1'slag till så.cl:å1na •reg1ementairiiska föreskrifter, vilka 

näimn:as i 72 § av Ri!lrndagsorc1ninig1en, skola uppgöil"as av 
ta.lma1nnffll och vi.ceta1lmäninen tili1s1amma:ns mecl två IIlled
lemmar av 1andsting1et, vilka laind1srtinget genolill cliirekita val 
cliärti11 utsebt. 

3 §. 
Lancl<stinget 1skalll, då det fönsfa gåingen sammanJro1l1Jiller, 

besluta om v.a1ordning för vail tilll 1a.rn:Lstfo1get, om landistin
gets organisation och åliggianden, om la:ndsrkapsnämndoo.s 
sammansättning 1samt rom dess och 1arntrådets åligga:nden, oon 
inkomst- och utgifrt.sstat för Lämet, ävensom om is·katter, vilka 
sJwla uppbäras för lämeiis hehov. 

4 §. 
Land1skaps111ämnd·en i0ch 1lan:trådet vi.dtag.a med sin vezik-

samhci den 1 ........ 19 ... Inti11 die.ss själ1Vförv•altningen 
und·erilydanide tjänster .och befattningar blivit inrättade, 
handhava•s motsv;araincle åligganclen av sitatellS myndigheter. 
1\ied a.vs·eende å tjänsteman, s·om 1erhåJUer motsv.3['an.d-e, sjä1v
förva1tningen uJlJderlydande bBfattning, gälla icke Btadgan
clena i förordningen 1av den 3 febrwairi 1868 angå.ende de 
rättigheter och 1sikyMigheter, \S•om tillikomma äJJ11 bets- och 
tjämistemän, vilka;s befaittningaa." indragas. 

5 §. 
Ålaind:s .landisitiing 1skall bereda.s tilJfälle aitt avgiva ut

låtan:de ÖV'0r propO!Siitionren ti11 elen lag, ·sroon föruWtbes i 
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28 § av lagen ·om sjMv1&tyl'el1se för Åifailld, given d•ernm dag, 
innan 1demsa:mma tilil Rilrnfl.agen överläm·rnas. 

6 §. 
Vad i 24 § av lagen om ·sjä.lf\11sityre1se för Åla,nd, given 

clell!lIB idag, Ht.aidga,s, medför 1ej äinclring ~ nuvamnde m'l'enda
toDers rätti1gheter och &kylclighie'ber enligt nu gäJ!ancle avtal. 

7 §. 
Övriga besiliämme1ser, sam möjiligen eriord1rns fö1· wtt 

bringa i v·erilrställighet lagen -01m själ VJStyir-el;;,e f@r A1land. 
given denua dag, utfärda,s genom fö:ford·ni.n·g. 

Helsingfors, elen 30 januari 1920. 

Republikens President 

K. J. STÄHLBERG. 

Jitstitieminister Hjalmal' Kahelin. 

l9H> Rtl. - lUks<l. sv. - Pro1). N:o 73. 

R i k s d a g e n s s Y a r å Regeringens 
Jlroposition angående lag· om s.iälvstyrelse för 
Ålancl. 

'rill Riksdagen har överlämnats Regeringens proposi
tion angående lag om självstyrelse för Alancl, och har 
R.iks<lagen för beredning remitterat densamma. till Grund
iagsutskottet, som likväl icke hunnit i ärendet avgiva 
betänkande. 

Helsingfors, elen 11 mars 1920. 


