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SAMMANFATTNING
I Ghana, liksom i minga andra uJ?inder, existerar siviil lagstadgadeaganderAttersom
t'aditionella, havdvunna rafiigheter till fast egendom parallellt med varaadra. Traditionella
rattigheter ar de rattigheter som bygger pi sedviinja och ?irerkZindaav gemeneman. Dessa
rettigheter har sallan blivit dokumenterade och qpiskt fiir dem ?irocksi att de inte 96r att
OverlStatill annan person. I Ashanti-regionen i de centala delarna av Ghana iir de
tmditionella r,ittighetema till mark fortfarande mycket starld etablerade. Precis som i iivriga
Ghana tillhdr m?inniskoma i Ashanti-regionen en stdrre gemenskap,som i Ashanti kallas fiir
'the stool". The
stool, som egentligen ar den tron som hdvdingen sitter p6, ii.r en symbol ftir
enigheten mellan ff;rffider och deras iittlingar. Tronen symboliserar ocksa hovdingens
befogenheter och rnakt, samt har en stor betydelse nar det g?iller ?iganderiittentill mark, da all
mark segsfillhiira the stool. Generelltsett siigsall mark i Ashanti tillh6ra "the Golden Stool"
och det it kungen^dvdingen av Ashanti, the Asantehene, som itiffaltar all mark et folket.
Milet med detta examensarbeteAr att presentera den traditionelh AganderAttentill mark inom
-Ashanti-regioncn samt hur denna relaterar till den lagstadgadeiiganderatten, och slutligen att
ftverdera dagensrattsliga situation nar det galler Aganderefientill mark. Fiir att uppne detta
mil har arbetet delats in i he delar. Den ftirsta delen iir att beskriva vad ett optimalt
fastigh€tssystem skall innehilla och tillhandahilla, det andra att generellt undersdka
b€sittningsrAtt till och adminishation av fast egendom i Ghana och slutligen att genomliira en
fEltstudie dver den traditionella aganderafteni Ashanti. Metoden som anvants i den har
studien ar en blandning av litteratustudier, intervjuer och genomftirda enk?iter.Intervjuema
har gjorts med nyckelpersoner involverade i den traditionella iiganderiitten till larrd i Ghana,
sisom hcivdingar och myndighetspersoner och enkdtema genomfiirdes i tre byar belAgnai
u&anten av Kumasi, deo stdrsta staden i Ashanti-regionen.
Det traditionella iiganderattsystemeti Ashanti iir erkiint av folket till en st6re grad an det
lagstadgadestatliga systemet. Till exempel det iaktum att the stool sags aga all mark Ar
mycket accepteradav miinniskor, liksom det faktum att folk i allmiinlet ofta viinder sig till
hovdingen med sina markangeliigenheter istallet ltir att vanda sig till de statliga
mFdighetema b/der pa detta. Det haditionelh aganderattsystemethar even till stor del blivit
accepteratav staten,vilket ar positilt. Det ?irdock inte mdjlig att formellt och lagenligt
registrera den medltidda nyttjanderatt till mark som en medlem av en stool har enligt det
aaditionella synsafiet. Traditionellt satt ?t denna nyttjanderatt obegriinsad i tid men i Ghana iir
det endast mdjligt att formellt registrera en dttighet begransadi tid. Man kan saga att en
stoolmedlem pe ett sZittftrlorar pi att formellt r€gishera sin r?iftighet till mark da rAfiigheten
96$ om och blir tidsbegriinsad. I denna rapport ltireslSs diirftir att det 90rs miijligt att
regishera den nyttjanderatt till mark man som medlem av en stool har utan att denna rAttighet
i tid.
begrZinsas
Idag iir minga olika myndigheter i Ghana pa olika satt inblandade i markfrigor, till exempel
genom att hella eft konto fiir vade stool eller vara inblandade i registrering av mark. T],.varl,
precis som i manga andra uJiinder, brister dessamyndigheter p6 minga olika omriden, till
exempel fims fiir lite personal, de dverlappar till viss del varandras funktioner och i viss min
brister de ocksi i samarbetet sinsemellan. Likase, att registrera sin riittighet till mark i Ghana
ar savAl komplicerat som tidskravande. I den hiir rapporten fiireslas en centralisering av
m).ndigheter {br att effektivisera processensamt att statliga ml,ndigheter samarbetarannu met
med traditionella ledare iin vad de redan giir idag. Det skulle vidare vara positir.t att utbilda
miimiskor om registreringens lbrdelar sa att i folk i vart fall blir medvetna om regishering.
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Pi grund av d6lig besittningsratt till land kan en stor del av viirldens befolkning idag inte
tillgodog<ira sig minga fbrdelar sisom iikade investeringar, civerlitelse av mark och dkad
tillgang till kedit. Under denna undersdkning visade det sig att ungef?ir20 % av alla
riittigheter till mark ar fomellt registrerade i Ghana och di se Ia registrerar sina rafiigheter
mastefolk istiillet lita pi den besittningsratttill markensom det tuaditionellasystemetkan
erbjuda. Dock generellt sett verkar rattigheten till mark vara ganska stark i Ashanti-regionen.
Det verkar som om det traditionella systemet kaII erbjuda stark besittningsratt mycket tack
vare den kontroll av all marktilldelning som sker pi Asantehene'sLand Secretariat.Dock
behdver ofta u-lander stimuleras att investera fitr att utvecklas och {br att fe tillg6ng till kredit
hos en keditgivare riicker normalt sett inte den sAkerhetsom det traditionella systemet
erbjuder. Vad banker och aadra keditgivare kiiver liir att kuura anvanda marken som
siikerhet ffir ett l6n iir normalt sett att marken har blivit formellt registrerat. Dessutom verkar
det ftirekomma en del konflikter dver mark, ftamftir allt mellan olika stoolar och dessa
problem skulle kunna l6sas genom formell registredng av markrattigheter.
Fiir att hantera och fa bukt med minga av de problem som fims i Ghana n?irgiiller markfrigor har staten utformat en nationell landpolicy och startat ett land administrations progmm
i landet, vilket fdrhoppningsvis kommer att leda till minga liirbiittringar i landet.
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