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bestämmandet biir för afgiftens belopp fullkomligt likgiltigt.
Väl ansåg Senatorn för sin undersåtliga pligt att i en hemställan till

Hans Kejserliga Majestät om proposition till Ständerna i underdånig
het uttala, hvilken rätt Ständerna vid afgörandet tilikommer. Men i
denn fråga förefinnes härtili äfven det särskilda skäl, att, om densam
ma skulle såsom privilegiifräga behandlas och göras beroende af alla
fyra ståndens samstämmande beslut, man med erfarenheten till ledare
måste befara att frågan icke skulle komma till någon lösning.

Att frågan öfverhufvud öfverlemnas till Ständernas lagenliga behand
ling, ville Senatorn dock icke motsätta sig, emedan Senatorn hoppades, 10

att densamma icke skulle af Ständerna såsom en privilegiifråga behand
las, och emedan, om så skulle ske, Ständerna icke ensidigt egde att
häröfver afgöra. Men hvad de speciela bestämningarne i förslaget
angår, egde i Senatorns tanke Ständerna öfver dem endast yttra sin
mening, såsom i alla andra den ekonomiska lagstiftningen rörande
frågor, öfver hvilka Hans Kejserliga Majestät i Nåder behagar inhemta
deras1 yttrande; och vore en sådan behandling från Ständernas sida
äfven af sakens natur föreskrifven, emedan eljest hvarje af erfarenheten
påkallad framtida ändring i tolagstaxan för den ena eller andra staden,
skulle erfordra en Nådig proposition till Ständerna. Och fann Sena- 20

tom, enär således, enligt Senatorns tanke, nytt förslag i ämnet ej
behöfde uppgöras, någon särskild åtgärd i ärendet af Ekonomie
Departementet icke påkallas, utan ändring af förslaget i antydt hän
seende böra af föredraganden verkställas och ärendet derefter Kejser
liga Senatens plenum åter föredragas.
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Senatorn Snellman — ansåg Grundlagsutskottet med anledning af
stadgandet i 42.: Regeringsformen böma utbekomma Kejserliga Sena
tens ifrågavarande protokoll jemte den intagne förslager; men då enligt
Hans Kejserliga Majestäts nådiga föreskrift ärendet blifvit handlagdt i
slutna sammanträden, ville Senatorn om utskottets anhållan hos Hans
Kejserliga Majestät underdånigst anmäla samt i lika underdånighet
tillstyrka det Hans Majestät mätte till sagde protokolls utlemnande i
näder bifalla, sä mycket mer, som deraf ingen olägenhet vore att befara,
utan tvärtom utskottet uti ifrågavarande akt kunde finna en ledning för 40

sitt bedömmande af den föreslagna vigtiga lagförändringen.
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Om sä lyckligt är, att Herr Wahren och D:r Friman ännu dröja i staden
öfver morgondagen, beder jag få äran se Herrarne hos mig i morgon
afton på en kopp th. 50

Med utmärkt Högaktning
Joh. Vilh. Snellman

d. 7 Febr. 67.
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