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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE N:of i an · 

ledning av Landskapsnämndens förslag ti 

motion om ändrad lydelse av lagen inne

hållande särskilda stadganden rörande 

landskapet Ålands befollming. 

Sedan Landstinget denna dag för utlåtande remitterat Landskapsnämn

dens förenämnda förslag till motion till Lagutskottet, får detsamma i an 

ledning därav vördsrunmast frrunhålla, att, då Landskapsnämnden vid uppgö

r ande av ifrågavarande ändringsförslag beaktat de synpunkter, som Ln.gut·

skott.et härutinnan i sitt betänkande N:o l påryekat, Lagutskottet anser 

~ig till alla delar kunna omfatt a Landskapsnä:.mdens berörda förslag tiE 

motion, dock sålunda, att den i § 3 angivna tiden av f em år enligt Lagut 

skottets förmenande borde erhålla ett föt>·i:.ydligande om att densamma bör 

.c '.:ipa i en oavbruten följd, 

§ 3 skulle sålunda erhålla följande lydelse: 

Finsk medborgarå,som inflyttar till landskape t. .ÅJ.a:nd, erhåller kommu 

.'.'.13.l rösträtt och rösträtt vid val till Landstinget först efter det han 

. u..1der en oavbruten följd av fem år där haft laga bo och hemvist. Vad här _j 

aäges, må dock icke tillämpas å den som tidigare så lång tid i l andskape · 

Åland haft laga bo och hemvist. 

Sådan rätt, som 1 denna§ omförmäles, benämnes hembygdsrätt. 

Vid sådant förhållande tillåter sig Lagutskottet vördsamt föreslå: 

det Landstinget ville godkänna det av 

Lnndskapsnämnden uppgjorda förslaget till 

motion om ändrad lydelse av ovannämnda 

lag, dock med det av utskottet föreslagna 

tillägget, för att Riksdagen sedan före 

läggas. 

Mariehamn den 12 september 1922. 

Torsten Rothberg 

Robert Rosenblad 

os!far Bomanson 

Johannes Eriksson 

Conrad Palmer. 



Till Finlands Riksdag. 

Deh 27 Juni 1921 fastställde Na tionernas Förbunds Råd nya garantier att , 

gälla rör landskapet Ålands befolkning, därvicl Rådet under mom. 3 av si .'.Sii 

sagda dag rattade beslut bestämde bland annat, att 
I 

11 Då på Åland belägen f astighet rörs i:l ljes till någon person, som icke ä-

ger hemortsrätt i landskapet, äger varje person, som där har hemortsrätt ä-

vensom Landstinget eller den IcoD1Inun inom vilken fastigheten är belägen, rätt 

att återköpa fastigheten till ett pris, som, om överenskommelse icke kan trät 

f as, skall fas tställas av häradsrätten, under hänsynstagande till gällm:te 

pris 11 • 

I enlighet härmed och för fyll ande av de f örpliktelser, som å Republi-

kens r egerings vägnar dess delegerade v.i.ct Förbundsråde ts sammanträde iklätt 



( r l t ~
1 

har 1921 års riksdag även antagit lagen innehållande särskilda bestäJnJ 
B g, 

eld 

t Ål ds befolkning, vilken,efte~ L1Lndstingat även 
melser rörancle 1an<l.s1<ape an ... 

för sin del antagit densamma ,av Republikens -ftresi u.ent 1 stadgad ordning 

elen 11 sistlidna augusti stadfästs. r 
Emellertid har~ 5 uti sagda 1~en ordalydelse, soc.a, änskönt f' 

den noggnant överensstämmer med motsvarande dal av texten uti För bundsråd~( 

ovanberörda beslut och sålunda den f årpliktelsa, som 

ombud inför Förbundsrådat avgavs, formellt sett till 

av Finl ands regerings 

1 

alla delar uppfyllts, 

;· ~ ,,._-,L.:r ~ 
~ den av Råa9t åsyftade garantin f ör ·oefolkningens i l andska.pet try 

gande vid Jord.besittning: · ~BQC -~@,WlrMI icke eq1å tts. Att ett 

sådant syftemål dock legat till grund rör Förbundsrådets berörda bae1ut fr 

går t'ullkomligt otvetydigt av mom. 3 uti des s f örklar ing av den 24 Juni sa( 

da år, vari uttryckligen påpeKas att de nya garantierna, som böra infl,yta J 

självstyr elsalagen . av den 6 ma j 1920, särskilt skola av se att Bavara jor d 

egendomar i landskapets invånares händer. 

•: fenom den formulering, som ifrågavarande l a grum erhå.lli i; 

~ ~ J 

IFörJ'undsråaets avsikt me d garantibes tämmelserna h8lt och i1ållet omi n tetgj or 

vilket tydligt nog framgår av det s akf örhållande , a tt rätt tiJ.l förvä rv ande 

I 
av fastighet inom landskapet nu tillkormaer envar, som i l andska pet har 1agaj 

bo och hemvi s t, så lund.a även oberoende av om hans bosä ttning inom dess gräJi[ 

ser möjligen föreskriver s ig från enåast någon aag tidigare. Enligt 1agr 

me t s or<laly delse erfordras lcl<.e ens, att han skall vara i någon av 1andsK.1 

ko:nmuner manta1sskr i ven. 

Det är vid såctant förhå llande tydligt, a tt Förbuw.isråde t me d ovanå. ter 

. 



-~ !'6 givna rormulering av garant -b .. . ö1 
.L estamrne1sen å ., --avsatt n gonting .:mnat , än vacl 1 

densamma ordagrannt kommit till I ' 
Uttryck; så mvc ~et • 

-v mer mas te så ' i:ara r a11et, 
som det ju är otänkbart, att denna 

höga f örsamung SkUlle beslutat om uppt· · a-
gande i sJälvstyre1se1agen ~v 

garantier, Vilkas värde för befolkningen: , 1 

den mån enclast möjligt är, nä rmar sig det rent 
negativa. Fastmer förefaller 

det Land.stinget sannolikt - och särskilda till 
Lands tingets kännedom komna 

omstänclighete~ bekrätta sådant - att Förbundsrådet med sitt uttryck 
11 clom1-

, 
cile legal" hat't i ögonsikte den i påföljande moment av garant1·bes1u tet trär! 

t'acle ~sbeS t ämmelsen om fem års föregående bosättning inom landskapet såsom 

villkor för rätt att deltaga i va l till landstinget och för rösträtt i kom

munernas angelägenheter och s ålunda avsett, att .-X endast an under anförda 

tidsrymcl utsträckt bosättning inom någon av landskapets kommuner skulle -oe-

rättiga till förvä rv av fastighet (.inom landskapet. 

I 

\ . \ 
I 

11 

be-1\ I sin f örvissning r1ärom och i medve~ande om den utomordentligt stora 
rr/4 ~ ~ 

tydelse för landskapets inbyggare ett tillrättaYläggande av dassa oms t ändig- \ 

heter innebär, ·ingic k Lar1dstinget, innan nu ifrågavarande lag antogs, till 

Republikens President med en anhållan därom, att Pre s identen Ville givare-

ger ingen i uppdrag att utarbeta och för Riksdagen rramlägga proposition till 

sådan ändring av~ 5 uti ne dannämnda 1ag, a tt l agrumme ts ordalydelse bleve 

överenss tämmande mecl innebörden av Nationernas Förbunds Råds i anfört av-

seencle fattade beslut. 

Republikens President .ansåg dock att då ifrågava cande l agrums ordalydel-

serl .. r ens s t <ir•"nelse med g·r und texten i Förbundsrå-var avfa ttad i noggrann ovo · Ck-
1111 

\ 



1 ~) 7 

.. 1 t ågot avs eende av honom icke kunde Vid Landstingets , 
dets antorda bes u l1 b.ei" 

ställan fästas; varför Landstingets 11emstä11an av Presidenten även avböje1e, 

' 
Vid sådant förhållande har Landstinget sett sig nödsa kat att, med ba- I 

gagnande av cten tandstinget i § 13 av l agen om självstyrelse för Ålana., gL 

ven den 6 maj 1920 medgivna rät ten, till Riks d..J.gen inkomma med motion 

ring av itrågavaranc1e § 5 uti lagen, innehålJ_ande särskilda s tadganden rör 

de 1anc1skapet Ålands befolkning, given den 11 sistlidna augusti , och is 

band härmed även om härav betingad ändring och komplette ring av § 3 i ScU1llfla 

lag. 

Lanc1st1nget tillåter sig ctärfijr vördsaruiJlaSt an11å11a, det Riksdagen vil-

la besluta att förenämnda lagrum skola erhålla följande lydelser; 

§ 3. 

Finsk medborgare, som inflyttar till landsk 

pet .X.land, erhåller kommunal r östrätt oc:t:1 rost-' 

rätt vid val till landstinget först efter de t h 

under en oavb ruten t0iJct av fem år där haft lag · 

bo och hemvist. Vad här s äges, må dock i cke ti 

lämpas å den, som tidigare så lång tid i landsl< 

0 

pet Aland haft laga bo och hemvist. 

Sådan rätt, som i denna~ om.t'örrnäles, beniir 

hembygdsrä tt. 

§ 5. 

Har fas tighet, 'uelä gen inom landskape t lian,. 

försålts till uågon, s om .icke har helllbygctsrätt 



landskapet, äga landskapet, den kolJllllun,,., +.5wm vill 
':, ~~ -· ,, ! 

ken fastigheten är belägen, samt enskild person, 

som i landskapet Ålana har hembygdsrätt, rättat 

inlösa tastighetan till ett pris, vilket, 1 r1än-

ae1se överensstämmelse icke ernås, tastställas 

av underrätten i enlighet med rådande prisläge 

Närmare bestämmelser om lösningsrättens utö-

vancl.e och om företrädesrätt tlll lösning meddela{ 

i särskild. lag. 

Mariehamn den 16 september 1922. 
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