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La k i
eraiden valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella olevaa omaisuutta koskevien
oikeuksien ennalleen palauttamisesta.
Allnettu Ilelsingissii. G paiviinii. joululrouta. 1941.

Eduskunnan paiitoksen mukaiscsti, joka on tehty valtiopaiviijiirjestyksen 67 ~:ssa
miiiiriityllii tavalla, saadetaan:

1 §.
Sen johdosta ettii 12 piiiviinii maaliskuuta 1940 pii.iviityllii rauhansopimuksella
Suomesta luovu·tettu al ue on palautettu
valtakunnan yhteyteen ja saatet•tu Snomcn
!tiiysivaltaisuuden alaiseksi, selitetiian, ettii
mainitulla alueella olevaan kiinieaan omaisuutccn kohdistuva omistus- tai erot·tan1isoikeus on kwtsottava edcllcen kuuluvnksi
sille, jolla se oli edellii inainittuna pa.i viiuii
ta.i jolle sc on s ittemmin perinnon tai muun
saannon pernsteella siten siirtynyt, elta
saanto, jos alueluovutusta ei olisi t~pahtu
nut, olisi kalso~ta va plileviiksi.
Sa111a olkoon lakina n1yos omi'ltusoikeudesta i1'taimeen on1aisuuteen, joka J momentissa tarkoitetulle alueelle jaa.neena on
ollut omistajansa hallinnasta erotett.u.

2 §.
Jos kiinteistoon, jota 1 §: ssa tarkoitetaan, on ollut voilnassa kiin11itys, katsoLtakoon seu olevan edelleen voirnassa, miki.lii
sitii aikaa, joksi kiinnitys on vahvistettu,
011 jii.ljella. J\1illoin kiinnitykscn uudistanusta ''arten siilidctty aika on pii.i:ittynyt
6 piiivana lokakuuta J !l3!J tai sen jftlkeen
taikka paattyisi ennen 1 paiviUi heinalrnnta
1942, katsottakoon kiinnitys edellecn voin1.assa pysyvaksi, jos sen uudista1nista pyydetfiiin ennen vuoden 1942 loppua. San1a

olkoon vastaavasti voimassa rnaksamattoinan kauppahinnan panttioikeudesta. ja sen
kiinni tyttamisestii.
:trlita 1 n1omentissa on sanottu, olkoon
soveltuvin osin voi1nassa n1y0s kiinnityksestii, joka on vahvistettu toisen maalla
oleva.an
laitokseen
hallintaoikeuksineen
maahan, seka irtaimistokiinnityksesta.

3 §.
Vuokra- tai rnuuta nauti11LaoikeuLta t:ahi
niil1in verrattavaa oikc1itta kiinteistoon,
jota 1 ~: ssa tarkoj tetaan, tai sellaiseen
kiinteistoon kohdistuvaa metsanhakkuuoikeutta saakoon oikeuden halLija, inikiili
oikeuden voin1assaoloaikaa on jiiljella ja
.tfunli ailta, kysymyksen ollessu vuokra- tai
muusta nau.tin taoikeudesta., jatkuu viela
vuoden 1942 jalkcen, euelleen kayttiia
hyvakseen, jo8 hiin t ckcc kiinteiston
ornislajalle tahi kiinteisti:in sijnitsemispaikan tuo1nioistuimelle tai maalla myi:is
tuornarille iln1oituksen oikeudestaan. Sellaineu ilmoitus on tehta vii ennen ma11liskuun loppua 1942.
l\iita vi1okraoikcuden voimassa pysyttii.n1iscsta 1 momcntissa on si:iadetty, olkoon
voimassa my6s huoneeuvudkrasta, ,jos vuokralainen siini:i siiadetyssa ajassa iekee ilmoituksen oikeudestaan vuokranantajalle ta.i
huoneiston sijaitscmispaikan tuomioistuimelle tai ina.alla myos tuo.marille.
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TH.man py1'"1a.1an no,jalla tehty iln1oitus on
merkittava erityisee11 luet.teloon, jota oikeuden tai tuomarin Gn siita vurtJP.n pid.ettavii.

4 §.
Tassa laissa. tarkoitettua kiinteistoa kookeva rasitus, joka on voin1as~a kiinnittamattomana,, S·e uraa edel] CCllkin kiin teistoa.
5 §.
Sen nojalln., n1ita 1 § :ssa on saac1etty,
alkoon siina tarkoitctun kiin.tciin omaisuuden 11Jovi1t.usta koskevaa oikeustoirnta, joka
on teht.y manliskuun 12 piiivan 1040 jaJ ..
keen, n1uLta ,e nnen Suomesta luo~~et1u1
al uecn pn la ntt a n11sta val tn knnnan J' htcytccn, pidettako patevana. 'l asilaavasti o1koon
patemi~ton cruttumisoikeuden ~aanto, jos oikeustoimi on kDhdistunt1t 1 § :ssa tarkoi,tcttnun ki i uteistoon.
0 ikeustoimi; jolla 1 mon1en1tissa mainittuna aikana on 1uovi1tettu sellaiBc.n as1w toos0;l·eyh ti on osake, jolle kuul uu 1 § : ssii tn.rkoitetulla al11eella ole-va. ki intehito, olkoon
niin ikaan patematon .

1apauksessa, ettii luovutetulle alueelle jaaneen kiinteisto11 sijaa.n on erikoisla insaadannon pernsteella saatu ma.a ta., sinno-in
kuin oikcudest.a main~tulle aluee1le raken11 et t.nih in rakennu ksi in seJdi. koneisiin tai
rrttlihin 1aittcisiin, Jotka on ·ijoitettu sjclHi

o1cvaan rakennuk8een tai muuhun lai1.oksee11: 1nikali raken tnminen tai sijoittaminen
uu tapahtlU1L1t n1aapohjan tai laiit-0kse11 ol~
essa omistajnn hallinna ta eroterttuna.

8 §.
Ta.n18.11 1ain saa.m1okset olkoot voin11msa
myos Suo1nesta vuokrattuna otle-ella alueclla
olevaa.n omaisuutocn ja ta.st.a tehtyyTI
oikelL~toimccn nahden.
9 §.

Henkilo, joka ei tan1an lain vojmaan tulJes~a

ule Suornen kansalainen, iilkoon snnko
hyvak..~ccn kiiutcistorin kohdistuvan r0m:is-

1

6
]f.

tu~-,

cvot.tan1 is- tai nautiutaoikeuden en11al l een
palauttamista, ellci valtioncnvosto, hakemuksesta, sellaista etun mvonna.
...
San1a olkoon lakina n1komaisesta yhtHisia,
o~uuskunnasta,

~.

aaraaika, jonka knlucssa on ha.ctt.ava

lutnhuuton kij n teiston Ra.an nolle t.ni kka 1~vh...
dyttava kanteen vi1 eillepa:nolla saattamaan
voi1naan oikeus kiinteistoo11 .ia joka on
paat tynyt 6 paivana. lokak1111ta 1939 tai
sen jalkccn taikka paiittyisi cnneu 1 paivaa
heininmuta 1942, katsottakoon pitcnnctyk":;i
vuoden l 942 Jop ptlun.
1

7 §.
Erikseeu annetaan saiinnoksiii. on11stusaikeuden lopullisesta ja:rjestam i sesta si i na
Hel~ingi~ti

1855

~yhdistyksesta,

saati58ta ja

m1tusta yhteisosta.

!Iakemus, jot.a 1 momentissa tarkoitc ..

t.aan, on t.chtava
nna..

ei111en

v1Joden 1942 lop-

Omnisu.u8, jot•a koske\ a omistu.soikea.~
taman pykillan siiam1osten johdosta jaa
palautu1natta oikcudcn cntisclle haltijo.lle~
katsottn koon ~iirtynceksi tiiJta valtiolle.
1

] 0 §.

Tarkempia
Y~ltam~es1 a

1nfaara~yk.sia

ta.man lain so-

voidru.m anta.a ,agetuikscllu..

fJ paivih1a .iotllukuuta. 1841.
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