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Wid i dag skedd föredragning af ärendet har Kejserliga Senaten, med
bifal till den den gjorda anhällan, förordnat det anordning å fö
renärnnde summa skall, uppå skeende Anmälan, å Finans Expedi
tionens kamrerarekontor Säliskapet emot behörigt qvitto tillhandahål
las. Hvilket Finans Expeditionen, jemlikt Kejserliga Senatens beslut,
för Säliskapet till svar hänigenom meddela.

Joh. ViIh. Snellman
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346 YTTRANDE VID FLENUM 3. XI 1864
RA, Senatens arkii’

dervid Senatorn Snellman yttrade — det Senatom af ständernes
underdåniga skrifvelse inhemtade: att ständerne förkiarat sitt bifail till
den nädiga propositionen, ej blott i fråga om behofvet af en ny strafflag
för Finland samt utarbetandet af ett förslag i ämnet, hvilket skulle
ständerne till antagande föreläggas, utan ock beträffande förslagets
redigerande i öfverensstämmelse med de ailmänna grunder, som i
propositionen innehällas, under iakttagande likväl afsärskilda ändring- 20
ar och tillägg, hvilka ständerne i deras1 svarsbref förordat; Och som
ständernes anmärkningar i nästnämnde afseenden icke åsyfta rubbning
af det i propositionen antagna straffsystem eller de för lagen utstakade
rättsgrunder samt ej heller eljest vore af den beskaffenhet att skäl till
deras ogillande syntes förekomina, ansåg Senatorn sig böra till Hans
Kejserliga Majestäts nädiga godtfinnande i underdånighet öfverlernna,
om ej ständernes framställning kunde af hans Kejserliga Majestät i
nader godkännas samt Senaten anförtros att tilisätta en komit af
några uti ifrågavarande del aflagstiftningen genom ådagalagd kunskap
och erfarenhet bepröfvade män för att, under inseende af vice ordfö- 30

randen i Senatens Justitie departement eller den Hans Kejserliga
Majestät i nåder kan finna godt att dertili utse, utarbeta fullständigt
förslag till ny straffiag för Finland i enlighet med de af Hans Kejserliga
Majestät uti dess till ständerne aflätne nådiga proposition uppställda
och af ständerne antagna grunder med de ändringar Hans Kejserliga
Majestät i anledning af ständernes underdåniga framställning täcktes
medgifva; hvarjemte Senaten skulle tillåtas att af alimänna medel
tilidela denna komits arbetande ledamöter lämpligt arfvode samt att
i afseende å ordnandet af komitns verksamhet pä framställning af
dess ordförande meddela de närmare föreskrifter omständigheterna 40

påkallade; säsom ock att, efter vidtagen granskning af komitns
arbeten, hvilkas tryckning skulle bekostas med ailmänna medel, upp
göra och till Hans Kejserliga Majestät öfverlemna underdånigt förslag
till proposition i ämnet, för att, i händelse det vinner Hans Kejserliga
majestäts höga bifali, landets ständer till antagande vid landtdag
föreläggas.
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RA, Senatens arkiv

dervid Senatorn Snellman yttrade — att Senatorn, som delade
ständernes åsigt derom att hvarje slag afdödsstraffborde från finlands
brottmålslag uteslutas. Jikväl ansåg de gröfre brott, livilka omnänrnas


