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LAGUTSKOTTETS betänkande m 4/1957 över
land skapss t yrelsens framställning till Ålands
landsting med förslag till hemställan hos
~-4/1957.
Finlands Regering om åtgärd för införande av
tillägg till bl.a. förordningen den 2 maj
1895 angående handelsregister samt om firma
och prokura. (m 6/1957).
Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskottets
utlåtande, ha r utskottet behandlat oc.h får för landstinget vördsammast
framhålla följande:
Då framställningen tillkommit på landstingets eget initiativ, behöver
den föreslagna lagstiftningsåtgärden icke av utskottet närmare motiveraso
För att en komplettering av föro::i..' dningen skall kunna åvägabringas, bör
en framställning till regeringen göras. Kompletteringen synes icke kunna
åstadkommas genom förordning, enär de ändringar, som handelsregisterf örordningen undergått, tillkommit genom av riksdagen antagna lagar.
Ifråga om anmälningar, som skola göras på grund av näringslagen, föreligga icke samma risker som ifråga om anmälningarna på grund av handelsregisterförordningen, ty utskottet har sig bekant att de myndigheter,
som ' i landskapet mottaga anmälningar på grund av näringslagen, ända sedan den nya självstyrelselagens tillkomst fordrat, att till näringsanmälan bilägges utredning om att vederbörande har i självstyrelselagens
§§ 3 och 4 avsedd hembygdsrätt eller näringstillstånd.
I
Endast ifråga om anmälningar på grund av handelsregisterförordningen
I
äro åtgärder behövliga för kontroll över näringsutövningen och undvikande
av komplika tioner •

I

.. Vad den re.daktionella sidan av saken beträffar synes det vara lämpli-.. I~
gar,e, att tillägg et hänf öres till §§ 14, 15, 16, 17 och l 7a, i vilka lagrum stadgas om utredning, som skall bifo§:ls anmälan till handelsregistret,
än. till § 9, vari stadgas om anmälningsskyldighet och · om dem, vilka det
/
åligger att ansvara för anmälningsskyldighetens fullgörandeo För att
·
tillägg av ungefär enahanda lydelse icke skall behöva göras i samtliga
des sa paragrafer, synes det lämpligast att föreslå en helt och hållet ny
paragraf, exempelvis § 17b.
Motiveringen i den skrivelse, som från landsting et skall översändas
till regeringen, bör på grund av avansagda dels ändras, dels kompletteras,
varför utskottet för landstinget vördsammast föreslår,
.
Il

att landstinget ville till Finlands Regerine
ingå med följande hemställan:
"Till Finlands Regering

2 33
-2från Ålands landsting.
Genom den nya självstyrelselagen för Åland av den 28 december 1951
(FFS 670/51) har för personer, som sakna åländsk hembygdsrätt och som
icke varit bosatta i landskapet oavbrutet under fem års tid, rätten att
idka näring i landskapet i betydande grad inskränkts (4 § 2-5 mom.).
Samtidigt har landskapets lagstiftningsbehörighet på näringsrättens
område något utvidgats.
Ifrågavarande inskränkningar i den allmänna rätten att idka näring
utgöra delar av det nationalitetsskydd, som genom självstyrelselagen
tillförsäkrats landskapet. Det är därför naturligt, att landskapet genom
på s jälvstyrelselagen grundad särskild lagstiftning skall söka hindra
att näring utövas i landskapet i strid med bestämmelserna i självstyrelseJ
lagen. Sådana stadganden har införts i

den av landstinget den 29 november

1956 antagna, men ännu icke stadfästa och utfärdade landskapslagen om
rätt att idka näring i landskapet Åland. I nämnda landskapslag har stadgats om skyldighet för näringsutövare att till näringsanmälan foga ut111
redning om, att han enligt självstyrelselagen är berättigad att idka
näring i landskapet samt föreskrift därom att, då ändring sker i samman- ~I
sättningen av aktiebolags, andelslags, näring idkande förenings eller
stiftelses eller annan sammanslutnings styrelse eller ny bolags-man inträder i annat bolag än aktiebolag, anmälan skall göras med bifogande
bl.a. av nämnda utredning om vederbörandes näringsrätt. Dessutom har med [
stöd av självstyrelselagens 13 § 1 mom. 11) punkten stadgats om straffpå- 1,
följd för idkande av näring i strid med 3 eller 4 §§ i självstyrelselagen.
Enligt självstyrelselagens 11 § 2 mom. 8) punkten är lagstiftningen
om handelsregister, firma och prokura förbehållen rikets lagstiftningsbehörighet. Ifråga om anmälningarna till handelsregistret kan genom
landskapslag därför icke föreskrivas någon motsvarande kontroll. För att
kontrollen likväl må bliva så effektiv som möjligt och inregistrering
kunna förhindras, där näringsföretag saknar rätt till näringsutövning;
vore det därför önskvärt att kon~rollen utövas även av rikets registrering)
myndigheter vid prövning av anmälningar till handelsregi.stret. I annat
Iäl.11 blir det förenat med synnerlig omgång, att få inregistreringen
upphävd, om landskapsstyrelsen förbjuder företagaren att idka sin näring
i landskapet. I regel kommer detta att leda till ekonomisk för~ust för
I
företagaren och möjligen även s traffpåföljder.
Om registreringsmyndigheterna vid prövningen av registeranmälan övervakade, att anmälaren äger i självstyrelselagen för Åland stadgad rätt
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-3a tt i dka anmäld näring i landskapet, k unde ovanberörda olägenheter väsentligt undanröjas. Anmälare av närings-r.örelse finge i sådant fall
besked om sin r ä tt att idka näring, redan innan han vidtagit med sin
rörelse. Endast i de fall,

då olika mening kan råda om

tolkninge~

av

självstyrelselagens stadganden, kunde rättegång b liva nödvändig för
tvistefrågans lösamde, medan nu i varje fall,

där landskapet försöker

förhindra näringsutpvning i strid mot självstyre l se l agen , rättegång
måste inledas.
På grund härav och med stöd av 15 § självstyrelselagen för Åland har
Ålands landsting bes luta t vördsammast hemställa hos Finlands Regering;
att Regeringen ville till Finlands Riksdag
av låt a proposition om

L

a

g

.I

angående ändr i ng av förordningen angående handelsregister samt om firma
och prokura.
Given i Helsingfors den•••••••••••••••
I enlighet med Riksdagens bes lut skall till förordningen den 2 maj
1895 angående handelsregister samt om firma och prokura (22/95) fogas
17b § som följer:
17 b §.
Göres i 14, 15, 16, 17 och 17a §§ nämnd anmälan om rörelse, avsedd att .
drivas inom landskapet Ål and, skall vid anmälan fogas utredning om att
rörelsen uppfyll er i 4

§

självstyrelselagen för Ål and s t adgade villkor.

Helsingfors den •••••••••••. ••••••••

~.

"

sekreterare.

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriksson, ordföra nd e 1 Nils Dahlman,
August Johansson, Gustaf Jansson och Herman Mattsson.

