
LAGUTSKOTTETS betänkande N:o 6 

i anledning av Republikens Presi

dents skrivelse till Ålands Lands

ting av den 21 juli 1922. 

Landstinget har denna dag till Lagutskottet för erhållande av utlå

tande hänskjutit Presidentens förenämnda skrivelse, i anledning varav 

Utskottet vördsamt får framhålla följande: . 

Utskottet har med beklagande konstaterat, att Landstingets hänvände~ 

se till Republikens President med anhållan om avlåtande av proposition 

till riksdagen från regeringens sida för erhållande av nödig befunnen 

ändring av lydelsen i§ 5 uti lagen, innehållande särskilda stadganden 

rörande landskapet Ålands befolkning, icke föranlett till äskad åtgärd · 

från Presidentens sida. Vid förnyad behandling av hithörande fråga har 

Utskottet vidblivit sin uppfattning därom, att åt berörda§ givits ett 

innehåll, som förtager den i lagrummet åsyftade garantibestärrnnelsen 

dess praktiska betydelse. Därför anser Utskottet det allt fortfarande 

nödvändigt, det sagda lagrum erhölle en sådan lydelse_, att därur med 

full tydlighet framginge, att fem års oavbruten vistelse inom någon av 

landskapets komnnmer utgjorde ett villkor för rätten att inom detsarrnna 

förvärva fastighet. 

Ehuru Landstingets hänvändelse till Presidenten icke lett till åsyf

tat resultat, finner Utskottet, som vördsamt tillåter sig att hänvisa 

till sitt till Landstinget avgivna betänkande N~~;llertid ingen 

annan möjlighet för Landsti_nget återstå än att ~~lagen i den ly

delse densamma till Landstinget överlämnats samt att till förstsarrnnan

tr~dande riksdag ingå med motion om sådan ändring av ifrågavarande lag-

. rum, att därigenom de i lagen avsedda garantierna må bliva förverkligad~ 

ävensom att, för den händelse Landstingets framställning till riksdagen 

skulle mötas med avslag, hänvända sig till Nationer nas Förbund med an

hållan om förklaring eller förtydligande av stadgandet i nämnda§ 5. 
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Utskottet får därför vördsamt föreslå: 

samt 

ävensom 

att Landstinget ville uti svarsskri

velse till Presidenten anmäla, det Lands

tinget i trots av de i lagen förefintliga 

bristerna, dock på grund av de föreliggan

de omständigheterna, ser sig tvunget att 

antaga densamma, 

att Landstinget ville giva i uppdrag åt 

Utskottet att skyndsammast utar~eta för

slag till sådana ändringar i sagda lagtex~ 

som undanröja all möjlighet till borttol

kande av de garantier, vilka i omförmält 

avseende tillförsäkrats landskapets inbyg

gare1för att riksdagen i motionsväg före

läggas,' 

att Landstinget ville, i händelse riksd& 

gen emot förmodan icke skulle godkänna för 

slaget om berörda ändring, i antytt avse

ende hänvända sig till Nationernas För

bund. 

Mariehamn, den 4 augusti 1922. 


