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LAOUTSKOTTETS betänkande N:o 2
rörande den av riksdagen antagna la-

gen om utövandet av lBsnings rätt vid
försäljni ng av fastighet 1 landskape t
Åland.

Ålands. Landsting har den 15 innevaran de juni för erhålland e av
utlåtande remittera t förenämnda lag till lagutsko ttet, som i anledning
där-av tillåter sig anföra följande:
Lagutsko ttet har genomgått ifrågavara nde lag och därvid funnit
densarmna vara 1 särskilda avseenden bristfäll ig, varför lagen., för att
motsvara sitt ändamål, bör bliva föremål för ändring ovh komplette ras
med andel närmare bestämme lser för lösningsf örfarande t.
Ehuru sålunda~ § 1 i denna lag är avfattad i översnstäm melse
'
med~ 5 i den av riksdagen antagna
garantilag en, vilken blivit närmn-

re berörd i betänkand et N:o l, kan utskottet dock ej underlåta att även
1 detta sammanhang ytterliga re uppehålla sig vid den risk för landskape ·

l

som §:ns nuvarande formuleri ng medför.
Uttrycket laga bo och hemvist uti denna§ är icke tillfylle st,
ty genom att inflytta till Åland och där låta mantalssk riva sig vinner
en person laga bo och hemvist därstädes och förty enligt lagrummets ordalydelse även rätt att utan ~inder avstadgo. ndena om lösnings rätt till
handla sig fastighet på Åland. Enligt lagens nnda. och mening och ga.ran•tilagens stadgande n om kommunal rösträtt och rösträtt vid vo.l till land.
tinget borde dock i dettn fall med lagn bo och hemvi-st förstås en sådo.r.

rätt, som en person vinner efter o.tt hn va.rit i fem år oavb:butet bosatt
och ma.ntalssk riven 1 landskape t, enär i motsatt fo.11 bestämme lsen i frl gn. vore betydelse lös. Men då detta lagsta.dga ndet sålunda giver vid. han.•-

den ann.a t än vad med detsamma borde avses och lagrummet sannolikt i fö~
rekornm.ande fall även koJ1DT1e att,åtmin stone i överrätt, tolkas efter bok•-·
staven, är avfattnin gen av denna§ redan på denna grund icke betryggn.n
de.
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Härtill kommer vidare att la.grummet intet stadgar om ett sådant
fall, då bolag eller o.nna.n srunma.nslutning förvärvat sig fastighet 1
tn.ndskapet. Man kunde nämligen tänka sig, att personer, som icke oa.v•
trutet i . fem år härstädes hnft inga bo och hemvist, sk\llle kringgå be~
stämmelserna. för lil!nöi-:i.r.{to nv obchör1ga.s fa.stighetsförvärv genom att
bilda bolag, förening eller annan s~a.ns:t.utning, som sedan oangripbart
skulle inköpa fastighet i la.ndsknpet. Att märka är även att iagrummets
formulering ej ställer något hinder i vägen för utom landska.pet vel"kan..
'
de bolag eller srunmanslutning a.tt härstädes inköpa. fastighet- en eventu~
alitet, som utskottet finner i särskild grad farlig. Utan svårighet hade
dock le.geJ1 kunnat innehålla. beatärnmelser-,

::30Ji1

även i detta avseende lärr.•

nat bef~llningen nödigt skydd.
I stället för uttrycket laga bo och hemvist hade enligt utskotte•;

förmenande i lagen bort n.nvända3 ett se.dnnt ;, som ej kan bliva föremål
för olika tolkning 1exempelvis

11

hembygdsrätt", varme d skulle förstås en

cådan rätt, . som en person vinner efter det hnn oavbrutet varit bosatt
och mantalsskriv~n i la.ndska.pet, Begreppet hembydsrätt, vilket e nligt
utskottets uppfattning vore ett vackert uttryck för sin tlmnebörd, borde
e mellertid haft sin närmare förklaring i självstyrelselagen eller garCJJ ,
t.ilagen , och dessutom i anseende till dess vikt och betydelse uti en
Akild §. Då härom ingått . en närmare tolkning i betänkandet N:o 1, får
utskottet därför hänvisa till s agda be tänkande.
Härutöver har utskottet funnit önskvärt, att denna§ haft ett
t.illä gg, gåe nde ut på att medgiva Landskapsnämnde n rätt a tt på ansökan
bevilja enskil,, bolag eller sammanslutning tillstånd att utan hinder
b.V

lösni n gsrätte n tillha.ndla sig f a stighet i l andskapet. Motive t härför

v cr 8 c.e t, att personer, s om kunde . tillföra landskapet nya , välbehövliga

l:rafy.,e r och sålunda vara till stor nyt·t a för de tsamma., skulle dr aga sig

: er att inflyt.ta hit med mindre de kunde förvissa sig om rätt a tt för•
värv a f.:istighe t i l andskape t.
I lösni n gs lagens 2 § s ä ges, att den, s om önskar lös a. f a stighet,

skall där om inom en månad från det första uppbude t å köpet medde l a s a n.
bJ:Stämda
ni:a \ till l rlndäh!:Sn~~n;); n, Ehur~ de n sålunda 7Ji-iiti:te:n F,ijr,~1\n Ja~ utsi,;:o tt~t
v[il kn.:p:p, '/J'l')re .·em:- t, jQ.ft09JIVD.a l,.!ndr~ .:i.tå r.~~r~; Am Jll:

J. tillilt:'.

1nGått

e n nä rmare be stämme lse om s ä tte t f ör tillkännagivande t till allmänhe t e n

.,m bevilj ade uppbud å försåld a fastig heter i landsk apet,
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Enligt utskot tets tanke hade föresk rift bort ingå därom, att veder·0 örande domare ålåge att exemp elvis inom fjorton dagar efter ett lagtix
:-iu timgs slut insänd a förteak nin.~ ~V meddel ade första uppbud
till landt
h.öv~in gen, som sedan oförtöv o.t ägde offentl iggöra . förtecl mingen i uti
Mo.riehrunns stad utkommande tidnin g med tillkän nagiva nde, att önskan
om
att inlösa lösnin g underk astad fastig het bör inom en månad efter första
irungör andet hos landsh övding en anmäla s. Såsom känt är ,gör nämlig en
all ,
mänhet en sig sällan underk unnig om förenäm ndo. fö!'tecl minga. r, som för:"at.tnin gsenl~ gt "uöra un~]åd å. tl~·1 g~stäö. er-;n.

GJ'n

P-1.u.ru det enligt Kgl,

2, om · J.e:.gfo.rt o~h bc:"rl. o.v jord. 91 lruide'l dGn le juni 1800 åligge
r dom··

hc.vand e o.~t; innan han från ".--ingssto .den a 1rt>eser , låta å densamma. uppsät
•
~a sagda fört.ec knfng, -'?'.ge!' detta vanlige r. för& t. :..i.ngt efterå t rum.
Un-

ciPr såd&rit förhål lande bleve det väl regel:1 c.t.t a:lmän heten
först efter

elen i 2 § angivn a anmälr..ingsfr isten av E::n m1no.d ~inge kännedo m om beviJ
..
ja1de uppbud å köp, som vore lösni:n. g m:inertc afltada , till följd härav
lrun,

J.e ett fle:-to. l köp undgå att bliva förer.1å l för in:!..ösan och därigen om
r/
skulle de i § :en åsyftac .e skydds åtgärde na f01• 1.en ~.ländsk a jorden s
b9•.rarande i ålä.nnin garna.s hände_r icke bliva. P,rfekti v.s..
Beträf :ande stadga ndet i§ 3 har utskot tet observ etat,~t t detsunu na
icke innehå ller någon bestäm•.'l. tid, inom vilken s:.ämni ng till domsto
l
lJUr delgiv as motpar ten, ·f ör den händel s~ ö•rerensi:rnmmelse icke ernås

om

:.ösens belopp . Enligt utskot tets mening haje för sådan händel se bort
be
B': ärr::nac en frist av förslag svis en månaå, dock mo.ct r·ä:.t, för
den lösand ~
;"t·~t., ifall motpar ten vid besök tvenne särsk.:.J.c:a J.~.go.r
å fastigh eten ic ·an·::.rä ffats, en gång kungör a innehå llet av sti.im11ir.gsho.ndlingar:10. i
u';i Me.1.~ieha':111 stad utkommande tidnin g, elle_::- ock:1å. en skyldi ghet för
~P.

••efe:r" Jörande clomhavande att efter det anmäla n om ett överensko}'J1lllande
i
~{!1:'ör·:. avsa8r. de ej kunna.t träffa s, utsätt a viss dag för sakens behc,nd
-·
.L:~ng inför domsto len och härtil l låta kalla sakega rene.
Enlig t§ 5 kunna de i 5 och 7 kapitle n J, B. omförm älda börds- och
:nsnin gsriitt erna. icke göras gälland e i de fall, då inlöse n av fastigh
et .
som försål ts till någon i landsk apet j1"mby gdsrätt icke åtnjuta nde person, förekom mer, Bestäm melsen i denna§ om avskära nde ~v ull rätt till
bördst2 .lan och till den talan, som grunda r sig på vid,trb oendes och
·
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nabos rätt, finner utskottet vara obillig och för övrigt ej heller ur
~ndro. synpunkter lyckligt funnen. Känt är ju att i regeln den åländska
Jorden under flera århundraden gått i arv från fnr till son. Ett o.vskäc•
~o.nde av bördsrätten till sådan fastighet, som .är lösning underkastad
finner utskottet fördenskull innefatta ett svårt och därjämte omotiverat
ingrepp 1 bestående rättsftlrhållanden och urgrunmo.l åländsk tradition,
vurför under allo. omständigheter lösningsrätten borde vika. för den åter-.
zöpsrätt som enligt gällande lag tillkommer föräldrnr eller bnrn till
säl jo.ren.
Emot §§ 6 och 7 har utskot+,et icke ha.ft någOt att påminna,
På grund av ovo.n påpeka.de, denna lag vidlådande . \"lr.i.,>tf .. . i.chcter :

8om förtaga lo.gen dess avsedda kraft och verkan, finner lagutskottet
0.ensamrna icke motsvo.ro. sitt ändrunål, i anledning vnro.v utskottet får

..

·,-ördso.mmast föreslå:
det Landstinget ville uti avfordrat utlåtande förklara sig icke godtaga den av
Riksdagen redan anta.gno. lo.gen om utövandet. _
o.v lösningsrätt vid försäljning av fastig··
het i landskapet Ålo.nd samt att L~ndstin·•
get därjämte ville giva lo.gutskottet 1 upp·
. drag att uppgöra ett förslag till sådan
lag, varom nu är fråga, för att, sedan
Landstinget godkänt densamma, i motionsväg
överstyras till Regeringen att av Riksdager.
i den ordning 60 § lantdagsordningen före~
skriver ant~gas.

earl Björkman
Torsten Rothberg

Johannes Eriksson

Art hur Gyll ing

Robert Rosenblad.

Marieharnn den 27 juni 1922.
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LAGUTSKOTTETS skri vels e till Lan dsti
nge t
angå ende ändr ad lyde lse av slut klä.mmen
i utsko ttet s betä nkan de N:o 2 röra nde lage
n om
utöv and et av lösn ings rätt vid förs äljn
in g
av fast igh et i land skap et Ålan d .
Då Lag utsk otte t förs t idag var
it i till fäl le att taga del av orda lyde
l-

sen i Rep ubli kens Pres iden ts sk:r ivel
se av den 1 inne vara nde juni , med vilken ovan näm nda lag ankom till Lan dsti
nge t, får utsk otte t i avfo rdra t utlå
tand e före sl~:
dels

det Lan dsti nge t vill e i sva rssk rive lae
till Rep ubli kens Pres iden t förk lara
sig
icke kunn a god taga den av Riks dage n
reda
anta gna lage n om utöv ande t av

n
.
lösn ings -

rätt vid förs ä ljni ng av fast i ghe t i land
skap et samt
dels

att Lan dsti nge t därj ämt e vill e giva Lagutsk otte t i uppd rag att utar beta ett
f örslag till såda n lag, varo m nu är fråg
a,
för att, seda n Lan dsti nge t godk änt dets
amma, i mot~ onsv äg öve rsty ras till Reg
erin gen att av Riks dage n i den ordn ing 60
§
i lant dags ordn inge n för e skri ver anta gas.
Mar ieha mn, den 6 juli 1922 .

