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LAGUTSKOTTETS betänkande nr 24/1968-

69 iiled anledning av landstingsman Nils 

Dahlw.ans hemställningsr.10tion om å tgärd 

för att uppgöra och till landstinget in

koi~rrJa :;:;ied förslag till landskapslag om 

fastighetsförmedlare. (Nr 2/1969). 
Med anledning av ovannärmc1a herns tällningsmotion 9 varöver Landstinget 

inbegä rt utskottets utlåtande 9 får utskottet vördsamt anföra följande~ 
...... 

Förordningen den 29 februa r i 1968 om fastighetsförmedlare (FFS 140/68) 
har utfärda ts med stöd av 3 ·§ 13 punkten rikets näringslag, på grund 

av stadgandet om a tt mäklaryrket får regle41enteras. Enligt 11 § 2 mom. 
, j · r -

10 punkten sj ä lvstyrelselageil. hör 111ä,kl a ryrket till de yrkesgrenar9 som 
.;,, .. 

är förbehållna rikehi lagstiftningsbehörighet. Härav synes följ a 9 att 

l andskaps l ag om fastighef.,.sfö;rne c1l~ryrket inte skulle kunna utfä rdas. 

Det torde likväl vara wöjligt att intaga en annan ståndpunkt i den

na fråga. Så lunda h ar Å.:Landsdelegationen i sitt utlåtande över l and

skapslagen ox;1 rätt att idka näring i landskapet Åland 9 sådan den hade 

antagits av I1andstinget vid vårsessionen 1956, ansett att lagstiftning-

en beträffande fastighetsförE1edlaryrket tillkoill.liler Landstinget. Ehuru 

detta yttrande inte hade betydelse för frågan om landetingsbeslutet 

skulle förfa lla eller inte 9 vis a r det dock att Ålandsdelegationen tvek':"' 

löst on f a tta de sagda ståndpunkt. 

Det synes också utskott a t finnas starka skäl för att landskapets 

lagstiftningsbehörighet omf2,tta r också detta or:1råde. Den första förord.".,"' 

ningen 0111 fastighe tsförmedlaryrket a v den 7 juni 1945 (FFS 538/45 ) utfär

dades med stöc1 av 3 § r t ket_s näringslag utan hänvisning till någon sär

skild punkt. Visserligen hac1e 13 punkten nyligen (FFS 72/ 44) ändra ts 9 
men ändringen avsåg införande av privatdetektivyrket bland de reglemen

tBring underka stade näringarna. Å e.ndra sidan kan icke heller då ha av

setts någon 2nnan punkt 9 som bättre skulle ha berättigat till reglering 

av detta yrke. Observeras bör dock, att självstyrelselagens stadgande 

i 11 §, även om det tillkori1nL t så sent som år 1951 9 hade utformats l å ngt 

tidigare och t.o. rn. under en tid 9 då fastighetsförmedlaryrket inte ä nnu 

var regle1rnnt erat i lande t. Det kan dä rför tänkas , att innebörden av or

:iet mäklare i självstyr8..selagen är en annan än i näringslagen 9 s å dant 

::irdet uppfatta des då den första förordningen orn fastighetsförmedlare ut

färdades å r 1945. 
De nationali tetsskyddande beställITJelserna i självstyrelselagen tar 

speciellt sikte på vissa frågor 9 som i detta sammanhang betrakta s som 

ITäsentliga. Till de;.;1 hör fastighetsförvärv 9 i vilket avseende självsty

r elselagen koL1plettera s av l agen den 28 december 1951 om. utövande av lös-
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1ingsrä tt vid överlå telse av f a stighet i landskapet Åland. Det skulle 

rara uppenbart i strid med sjä lvstyrelselagens anda och mening orn be-

3tän:imelserne, 01:1 fastighetsförrnedlare och förty också godkännandet av 

3ådana yrke sutövare skulle ankon.11ila på riksmyndigheterna. Detta skä l sy-

1es vara så sta rkt 9 att formell lagtolkning 1 som leder till andra re 

:ilutat9 i detta fall måste skjutas å t sidan. 
Skulle likvä l den uppfattningen omfattas av Republikens President 9 

1tt landskapets lagstiftningsbehörighet inte sträcker sig till regle

nenteringen av fastighetsförEiedla ryrket 9 medger självstyrelselagen ut

:ärdande av SI)eciella stadganden om fastighetsförmedlare i landskapet 

i 16 §. I s milband med en frBn tida revison av självstyreleelagen vore 

iet skä l a tt upptaga frå gan om klarläggande av lagstiftningsbehörig-
1eten på detta omr å de. 

Beträ ffande behövligheten av en lagstiftning på omr å det har inmil 

.i.tskottet framförts olika meningar. Utskottet har dock förenat sig 0 111 

:i,tt fastighetsförmedlingsverksauheten i landskapet uppvisar drag soE1 

3ör det nödvändigt att landsk8.psstyrelsen noggrant följer utvecklingen 

) Ch vidtar nödiga lagstiftningså tgärder så snart behov därav föreligger. 
Med hänvisning till det ovan anförda får utskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte giva landskaps

styrelsen i uppdrag att följa ;rttvecklingen 

Mariehruilll? den 15 

på området och om behov anses föreligga 

:eomma med förslag till nödiga lag
ingså tgärder. 

Närvarande i utskottet: ordföranden Dahlman 9 vic ordföranden Persson 
3amt ledamöterna Bertel Bom~n (delvis) 9 Sundblom och Östling ävenson 
3Uppleanten \;·Tideman (delvis) . 
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