
LAGUTSKOTTETS betänkande m 8/1962 med anled

ning av landstingsman Gunnar Häggbloms m.fl:s 

hemställningsmotion till Ålands landsting med 

förslag, att landstinget ville giva landskapssty-

relsen i uppdrag att i brådskande ordning vidtaga 

sådana åtgärder, som kunna anses erforderliga för 
-

avlägsnande av bristfälligheter i lagen om utövan-

de av lösningsrätt vid överlåtelse av fastighet 

i landskapet Åland. (Motion m 4/1962) 
Lagutskottet, vars utlåtande över motionen inbegärts av landstinget, 

har behandlat densamma och får för landstinget vördsammast framhålla 

följande: 

Tien åländska jordens bibehållande i åländska händer hörde till de 

garantier, som vid utformandet av självstyrelsen tillförsäkrades Ålands 

befolkning för bevarande av dess svenska språk, dess kultur och lokala 

sedvänjor. Lösningsrätten åter ansågs ömsesidigt vara det effektiva 

medlet för förverkligande av denna garanti. 

Tiå det sedan i praktiken gällde att utforma denna lösningsrätt, 

uppstod meningsskiljaktigheter såväl beträffande omfånget av densamma 

som dess tillämpande. Vid dessa meningsskiljaktigheter skall utskottet 

nu icke uppehålla sig, utan endast fastslå, att ändamålet till dag som 

är icke kunnat helt uppnås, ehuru den principiella inställningen från 

"I riksmyndigheternas sida och dess goda vilja att nå den för landskapet 

avsedda garantin icke kan ifrågasättas. Lagen av den 1 april 193S till

kom under landstingets medverkan för att åtminstone något skulle kunna 

uppnås, som säkerställde landskapets och dess befolknings rättigheter. 

Detsamma gäller lagen av den 28 december 1951, som ju i väsentliga 

avseenden förbättrade förstnämnda lag, men som fortfarande låter lös

ningsrätten framstå som rent illusorisk. 

Med tio års erfarenhet bakom sig måste man nämligen oförbehållsamt 

medgiva, att man kommit föga längre på den väg, som skulle föra till 

förverkligandet av ifrå gavarande garanti, den åländska jordens bevaran

de i befolkningens egna händer. Knappast något fall kan påvisas i prak

tiken, då lösningsrätt enligt lagens anda och mening skulle kunnat ut-. 
öva s, men väl kan framdragas otalig a fall, som visa huru lagen saklöst 

kunnat kringgås. 

Man frågar sig huruvida landskapets intressen överhuvudtaget skola 

kunna förverkligas genom ett inlösningsförfarande, eller om man måste 

tänka sig ett nytt system,·Vore det icke tänkbart, att hela lagen om

arbetades och uppbyggdes enligt samma principer, som gälla ifråg a om 
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utlänningars och vissa sammanslutningars rätt att äga och besitta fast 

egendom i Finland . Köpare, som icke har å ländsk hembygdsrätt , skulle 

anvisas möjlighet att inom viss tid efter köpet anhålla om godkännande 

av sitt förvärv av landskapsstyrelsen. Principiellt borde detta icke 

möta några hinder , enär landskapsstyrelsen på grund av gällande lag kan 

på förhand tillerkänna köpare sådan rätt. Förvärvet skulle med detta 

förfaringssätt frigöras från lagfarten, vid vilken enligt lagen den 

28 december 1951 inlösningsförfarandets inledande är bundet. Genom den

na anordning skulle även säljarens rätt tillgodosesj vilket den nu 

gällande lagen endast bristfälligt gör. Ifall landskapsstyre l sen skulle 

avslå en ansökan om godkännande av köp, borde detta återgå på g rund av 

uttryckligt lagstadgande . Ty det kan framhållas, att säljaren ofta icke 

har enbart ett ekonomiskt intresse av försäljningen. Han v ill i många 

fall veta, vem som skall övertaga hans lägenhet. Han kan hava intresse 

av att den övergår exempelvis till nära anhör i g, som genom tillfällig 

bortflyttning från l andskapet gått miste~ om sin å ländska hembygdsrätt, 

och vilja förhindra att lägenheten blir spekulationsobjekt i händerna 

på en okänd förvärvare, som har hembygdsrätt. Området för lagens till

lämpning borde även utvidgas till köpare av visst outbrutet område, 

som nu står utanför dess rättsverkningar ända till dess området - möj

ligen i en avlägsen framtid - utbrutits och skall lagfaras. 

Utskottet delar sålunda helt och ful l t motionärernas uppfattning, 

att någ ot bör göras från l andskapets sida för att den garanti, som 

ifråga om jordbesittningsrätten tillförsäkrats landskapet och dess be

folkning, skall effektiviseras. Utskottet anser att frågan noga bör 

övervägas och prövas, helst i en kommitte, där högsta möjliga sakkun

skap är att tillgå, samt föreslår därför vördsammast 9 

att landstinget ville uppdraga å t landskaps

styre lsen att i brådskande ordning vidtaga s å dana 

å tgärd€r , som kunna anses erforderliga för av

lägsnande av bristerna i gällande l ag om utövande 

av l ösni ngsrätt vid över l å telse av fastighe t inom 

landskapet Åland , eller att l agen ersättes med 

en annan lag 1 som tillg odoser alla parters lag-

liga intressen . 

Mariehamn den 22 m~rs 19 62. ' 
P~å · ut s~j;e ä,O'nar: \ 

\E~riksso ~ 
ordförande, (_ ~~~e ~ 

. Afe1 KUS:1noff 
sekreterare . 

Närvarande i utskot.tet: Jan Er i k Er,iksson , ordförande, Eliel Persson , 
Gustaf Jansson , Annemi Dahlblom och Bertel Boman. 


