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LAGUTSKOITETS BETÄNKANDE nr 34/1976-77 med 

anledning av l tm Magnus Bergroths hemställ

ningsmotion angående uppdrag för landskaps

styrelsen att vidtaga åtgärder som leder 

till att åländska församlingar befrias från 

skyldigheten att söka tillstånd att förvär

va och besitta fast egendom i landskapet 

Aland. 

t~d anledning av ovannämnda hemställningsmotion, varöver Landstinget in

begärt lagutskottets utlåtande , får utskottet, som i ärendet hört lant

rådet Alarik Häggblom, vördsamt anföra följande . 

Utskottet har behandlat föreliggande motion utgående frå-n att avsikten 

varit att tillförsäkra den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar på 

Aland, d.v.s. de församlingar som leder sitt ursprung ur den gamla socken

indelningen, rätt att genom köp, gåva eller testamente förvärva fast 

egendom i landskapet utan sådant tillståndsförfarande som avses i lagen 

om inskränkning i rätten att förvärva och besitta fast egendom i landskapet 

Aland (7/75). Härvid har utskottet erfarit att en av orsakerna till att 

dessa åländska församlingar vid utarbetandet av ifrågavarande jordförvärvs

lag icke omedelbart jämställdes med staten, landskapet och åländsk konunun 

torde ha varit just svårigheterna att särskilj-a här avsedda församlingar 

från andra religiösa sammanslutningar, som också enligt allmänt språkbruk 

benämnes "församlingar". Emellertid har utskottet noterat att Religions

frihetslagen synes särskilja evangelisk-lutherska (och grekisk-katolska) 

kyrkan från övriga trossamfund, som har till ändamål offentlig religions

övning och som i stadgad ordning bör anmälas och registreras. Sådana re

ligionssamfund, som särskilt bildats och anmälts för inregistrering torde 

icke ha rätt att registreras under benämningen "församling". Åtminstone 

i Kyrkolagen, som alltså gäller den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, 

talas det däremot uttryckligen om "församlingar" såsom grundvalen för kyr

kans organisation. Utan att i det här sammanhanget närmare ha fördjupat 

sig i den speciella problematiken, som anknyter sig till ärenden, har 

utskottet alltså kommit fram till att svårigheterna med att definiera be

greppet "åländska församlingar" borde vara möjliga att övervinna, ifall 

man därmed just skulle avse att avgränsa den evangeliska- lutherska kyrkans 

församlingar på Aland från andra regionssamfund. 

Eftersom det icke heller i övrigt framkommit vägande skäl, som skulle tala 

mot motionens syftemål, har utskottet beslutat tillstyrka förslaget . 
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De erforderliga lagändringarna torde dock lämpligast förverkligas i 

samband med den förestående revisionen av självstyrelselagen. Ifall dock 

andra ändringar av jordförvärvslagen skulle vidtagas innan självstyrelse

lagsrevisionen förverkligas , bör givetvis , ifall landstinget bifaller 

motionen , även ovanberörda förslag härvid beaktas . 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte hemställa hos land

skapsstyrelsen om åtgärder till sådan ändring 

av självstyrelselagen för Aland och av lagen 

om inskränkning i rätten att förvärva och 

besitta fast egendom i landskapet Aland 

att evangelisk-lutherska kyrkans försam

lingar på Aland, utan hinder av stadgandena 

i nämnda lagar kunde förvärva och besitta , 1 

fast egendom l landskapet . 

Mariehamn den 25 mars 197· . 

skf::f~r: 

ordförande 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet:ordföranden Lindfors, ledamöterna Dahlman och Berg 

samt ersättarna Bergroth och Wiklöf . 
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