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T i 1 1 G r u n d 1 a g s u t s k o t t e t , 

Grundlagsutskottet har hos utskottet för utrikesärenden anhållit om 

utlåtande över regeringens till 1946 års riksdag överlämnade proposi

tion n:o 100 angående självstyrelselag för Åland, till den del sagda 

propostition berör de internationella relationerna och internationell. 

rätt. 

Utskottet för utrikesärenden har i ärendet mottagit en redogörelse 

av ministern för utrikesärendena Carl Enckell. 

I lagförslaget ha innefattats de områden, vilka för närvarande äro 

reglerade genom lagen den 6 maj 1920 om självstyrelse för Åland och la

gen den 11 augusti 1922, innehållande särskilda stadganden rörande land

skapet Ålands befolkning eller den s.k. garantilagen, vilken sistnämnda 

lag haft till syfte att fastställa garantierna för Ålands självstyrelse 

i enlighet med den av Folkförbundsrådet godkända resolutionen av den 

27 juni 1921. Utskottet konstaterar, att det av lagförslaget förutsatta 

nya självstyrelsesystemet, samtidigt som det innehåller vissa förtydli

ganden och avgöranden beträffande tolkning underkastade punkter i jäm

förelse med gällande självstyrelselagstiftning, allmänt sett innebär, 

med beaktande av de föreslagna.Teformerna, ett stärkande av Ålands 

självstyrelse, varför i detsamma icke inbegripes något frångående av 

stadgandena i garantilagen av år 1922. 
Utskottet föreslår, att lagförslagets 11 § 3 mom. 19 punkt skulle 

återställas i den avfattning den har i motsvarande stadgande (9 § 2 moCT, 

12 ~~ten) i gällande självstyrelselag. Utskottet föreslår därjämte, att 

lagförslagets 46 §, som innehåller ett i form av ett lagstadgande avfat

tat uttalande om utverkande av internationell garanti, skulle uteslutas. 

Utskottet för utrikesärenden får vid sådant förhållande såsom sin 
åsikt uttala, 

att lagförslagets 11 § 3 mom 19 punkt borde godkännas i föl,iande 

form~ 19) område..L.som är reglerat genom internationella fördra:2; 

(utesl.); samt 

att lagförslagets 46 § borde uteslutas. 

På utskottets för utrikesärenden vägnar~ 

OJ\TNI PELTONEN. 
Tauno Suontausta. 


