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LAOUTSKOTTETS betänkande N:o 2 

rörande den av riksdagen antagna la

gen om utövandet av lBsningsrätt vid 

försäljning av fastighet 1 landskapet 

Åland. 

Ålands. Landsting har den 15 innevarande juni för erhållande av 

utlåtande remitterat förenämnda lag till lagutskottet, som i anledning 

där-av tillåter sig anföra följande: 

Lagutskottet har genomgått ifrågavarande lag och därvid funnit 

densarmna vara 1 särskilda avseenden bristfällig, varför lagen., för att 

motsvara sitt ändamål, bör bliva föremål för ändring ovh kompletteras 

med andel närmare bestämmelser för lösningsförfarandet. 

Ehuru sålunda~§ 1 i denna lag är avfattad i översnstämmelse 
' med~ 5 i den av riksdagen antagna garantilagen, vilken blivit närmn-

re berörd i betänkandet N:o l, kan utskottet dock ej underlåta att även 

1 detta sammanhang ytterligare uppehålla sig vid den risk för landskape · 

som §:ns nuvarande formulering medför. 

Uttrycket laga bo och hemvist uti denna§ är icke tillfyllest, l ty genom att inflytta till Åland och där låta mantalsskriva sig vinner 
en person laga bo och hemvist därstädes och förty enligt lagrummets or-

dalydelse även rätt att utan ~inder avstadgo.ndena om lösningsrätt till 

handla sig fastighet på Åland. Enligt lagens nnda. och mening och ga.ran•-

tilagens stadganden 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.ntalsskriven 1 landskapet, enär i motsatt fo.11 bestämmelsen i frl 

gn. vore betydelselös. Men då detta lagsta.dgandet sålunda giver vid. han.•

den ann.at än vad med detsamma borde avses och lagrummet sannolikt i fö~ 

rekornm.ande fall även koJ1DT1e att,åtminstone i överrätt, tolkas efter bok•-· 

staven, är avfattningen av denna§ redan på denna grund icke betryggn.n 

de. 



20~ 
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 11hembygdsrätt", 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 enligt 

utskottets uppfattning vore ett vackert uttryck för sin tlmnebörd, borde 

emellertid 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, gående ut på att medgiva Landskapsnämnden rätt att på ansökan 

bevilja enskil,, bolag eller sammanslutning tillstånd att utan hinder 

b.V lösni ngsrätte n tillha.ndla sig f astighet 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 draga sig 

: er att inflyt.ta hit med mindre de kunde förvissa sig om rätt att för• 

värva f.:istighe t i l andskape t. 

I lösni ngs lagens 2 § s ä ges, att den, s om önskar lösa. f astighet, 

skall därom inom en månad från det första uppbude t å köpet medde l a s an-
. bJ:Stämda 

ni:a \ till l rlndäh!:Sn~~n;); n, Ehur~ den sålunda 7Ji-iiti:te:n F,ijr,~1\nJa~ utsi,;:ott~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 sätte t f ör tillkännagivande t till allmänhe t e n 
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Enligt utskottets tanke hade föreskrift bort ingå därom, att veder-

·0örande domare ålåge att exempelvis inom fjorton dagar efter ett lagtix 
:-iu timgs slut insända förteaknin.~ 

V 

~ meddelade första uppbud till landt 
h.öv~ingen, som sedan oförtövo.t ägde offentliggöra. förteclmingen i uti 

Mo.riehrunns stad utkommande tidning med tillkännagivande, att önskan om 

att inlösa lösning underkastad fastighet bör inom en månad efter första 
irungörandet hos landshövdingen anmälas. Såsom känt är ,gör nämligen all , 
mänheten sig sällan underkunnig om förenämndo. fö!'teclminga.r, som för

:"at.tningsenl~gt "uöra un~]åd å. tl~·1g~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 åligger dom·· 

hc.vande o.~t; innan han från ".--ingssto.den a1rt>eser, låta å densamma. uppsät • 
~a sagda fört.ecknfng, -'?'.ge!' detta vanliger. för& t. :..i.ngt efteråt rum. Un

ciPr såd&rit förhållande bleve det väl regel:1 c.t.t a:lmänheten först efter 

elen i 2 § angivna anmälr..ingsfristen av E::n m1no.d ~inge kännedom om beviJ . . 
ja1de upp bud å köp, som vore lösni:n.g m:inertcafltada , till följd härav lrun, 

J.e ett fle:-to.l köp undgå att bliva förer.1ål för in:!..ösan och därigenom 
r/ 

skulle de i § :en åsyftac.e skyddsåtgärdena f01• 1.en ~.ländska jordens b9-

•.rarande i ålä.nningarna.s hände_r icke bliva. P,rfektiv.s.. 

Beträf:ande stadgandet i§ 3 har utskottet observetat,~tt detsununa 

icke innehåller någon bestäm•.'l. tid, inom vilken s:.ämning till domstol 

lJUr delgivas motparten, ·för den händels~ ö•rerensi:rnmmelse icke ernås om 
:.ösens belopp. Enligt utskottets mening haje för sådan händelse bort be 
B': ärr::nac en frist av förslagsvis en månaå, dock mo.ct r·ä:.t, för den lösand~ 
;"t·~t., ifall motparten vid besök tvenne särsk.:.J.c:a J.~.go.r å fastigheten ic ·
~P. an·::.räffats, en gång kungöra innehållet av sti.im11ir.gsho.ndlingar:10. i 

u';i Me.1.~ieha':111 stad utkommande tidning, elle_::- ock:1å. en skyldighet för 

••efe:r"Jörande clomhavande att efter det anmälan om ett överensko}'J1lllande i 
~{!1:'ör·:. avsa8r.de ej kunna.t träffas, utsätta viss dag för sakens behc,nd-· 
.L:~ng inför domstolen och härtill låta kalla sakegarene. 

Enligt§ 5 kunna de i 5 och 7 kapitlen J, B. omförmälda börds- och 
:nsningsriitterna. icke göras gällande i de fall, då inlösen av fastighet . 
som försålts till någon i landskapet j1"mbygdsrätt icke åtnjutande per

son, förekommer, Bestämmelsen i denna§ om avskärande ~v ull rätt till 

bördst2.lan och till den talan, som grundar sig på vid,trboendes 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 utlå

tande 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 

Art hur Gyll ing 

Johannes Eriksson 

Robert Rosenblad. 

Marieharnn den 27 juni 1922. 
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LAGUTSKOTTETS skrivelse till Landstinget 

angående ändrad lydelse av slutklä.mmen i ut-
skottets betänkande N:o 2 rörande lagen om 
utövandet av lösningsrätt vid försäljning 

av fastighet i landskapet Åland . 
Då Lagutskottet först idag varit i tillfälle att taga del av ordalydel

sen i Republikens Presidents sk:rivelse av den 1 innevarande juni, med vil
ken ovannämnda lag ankom till Landstinget, får utskottet i avfordrat utlå
tande föresl~: 

dels 

dels 

det Landstinget ville i svarsskrivelae 
till Republikens President förklara sig 

icke kunna godtaga den av Riksdagen redan . antagna lagen om utövandet av lösnings-
rätt vid förs äljning av fasti ghet i land
skapet samt 

att Landstinget därjämte ville giva Lag
utskottet i uppdrag att utarbeta ett f ör
slag till sådan lag, varom nu är fråga, 
för att, sedan Landstinget godkänt detsam
ma, i mot~onsväg överstyras till Regerin
gen att av Riksdagen i den ordning 60 § 

i lantdagsordningen för eskriver antagas. 

Mariehamn, den 6 juli 1922. 


