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Hans Kejserliga Majestäts
Nädiga

Landtdagsordning
för

Storfurstendömet Finland.

Gifwen i S:t Petersburg, den 15 (g) April 1869.

Mretedt: L. Heimbiirger.

Wi Alexander den Andre, med Guds Näde,
Kejsare och Sjelfherrskare öfwer hela Nhtzland, Tsar af
Polen, Storfurste till Finland, etc. etc. etc. göre weterligt: Emedan de för Storfurstendömet Finland hit
tills gällande, i äldre tider tillkomna stadgande» och
föreskrifter rörande landets Ständers möten och sam
mankomster i särskilda delar saknat nödig sullständighet, tydlighet och bestämdhet, samt jemwäl i flere om
ständigheter icke befunnits lämpliga för nuwarande för
hållanden, hafwe Wi funnit godt, pä sätt nedan skrifwet stär, i Näder stadfästa en af Finlands Ständer
wid sisthällne landtdag antagen Landtdagsordning, ly
dande ord för ord sasom följer:
Wi efterskrefne Storfurstendömet Finlands Stän
der, Grefwar, Friherrar, Biskopar, Ridderskap och
Adel, Presterskap, Borgerskap och Menige Allmoge, som
nn, ä egna och wära hemmawarande medbröders wägnar, till allmän landtdag församlade äro, göre weterligt: att wi, med upphäfwande af Riksdagsordningen
af den 24 Januari 1617, äfwensom af alla andra
sadana äldre och nyare lagar, ordningar och beslut,
som angaende Ständernas sammanträden till landtdag
utfärdade äro, härmed welat, efter deroni af Hans
Majestät Kejsaren och Storfursten gjord nädig propo-
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sition, till efterlefnad antaga en Landtdagsordning as
följande innehall och ordalydelse:

8 iStorfurstendömet Finlands Ständer, hwilka, sam
lade till landtdag, representera finska folket, utgöras af
Ridderskapet och Adeln, Presteständet, Borgareståndet
och Bondeståndet.

8 2.
Finlands Ständer sammankomma åtminstone hwart
femte är till lagtima landtdag pä Kejsaren och Stor
furstens kallelse och kunna jemwäl till urtima landtdag
sammankallas, dä Kejsaren sa nödigt finner. Wid ur
tima landtdag mä endast förekomma ärende, som föranledt kallelsen eller af Kejsaren eljest till Ständerna
öfwerlemnas, sä ock hwad med dylikt ärende eger oskilj
aktigt sammanhang.

8 3.
Landtdag hälles i landets hufwudstad, utom dä
siendes infall eller andra wigtiga hinder göra det omöj
ligt eller för Ständernas säkerhet wädligt, i hwilken
händelse annan ort inom landet för deras samman
trädande mä af Kejsaren och Storfursten bestämmas.

8 4.
Kallelse till lagtima landtdag utfärdas sednast tre
mänader och till urtima landtdag sednast sex weckor
före den dag, dä Ständerna böra sammanträda, samt
kungöres i landets kyrkor och meddelas särskildt de
myndigheter och embetsmän, hwilka det åligger att
ombesörja förrättande af landtdagsmannawal, dä sä-

dana skola ega ruin. Af kallelsen bör äfwen Riddar
husdirektionen undfä del.
§

5-

Lagtima landtdag bör ej fortfara längre än fyra
mänader frän den dag, ä hwilken den blifwit öppnad;
och kan Kejsaren och Storfursten i följd häraf, i hän
delse de till Ständernas handläggning inkomna ärender dä ej äro asgjorda, om Han sä för godt finner,
upplösa landtdagen och hemförlofwa Ständerna. Landt
dag mä äfwen afslutas innan fyra mänader tilländagätt, sä framt samtliga standen sädant begära eller
Kejsaren eljest finner anledning dertitl förekomma.
§

6.

Ej mä nägon landtdagsman förwägras att in
ställa sig wid landtdag och utöfwa sin landtdagsmannabefattning; dock gälle under krigstid undantag härutinnan för personer hörande till krigsstaten, dä de i
tjensten beordras.
tz 7.

Landtdagsman är i utöfningen af denna sin be
fattning icke bunden af andra föreskrifter än landets
grundlagar.
tz 8.
Landtdagsman bör iakttaga allwar och hofsamhet
i sina andraganden, men kan ej ställas under tilltal
eller beröfwas sin frihet för sina yttrade asigter och
meningar eller sitt förhällande under förhandlingarne
wid landtdagen, med mindre det ständ, hwartill han
hörer, sädant medgifwit genom uttryckligt beslut, hwari

6

minst fem sjettedelar af ståndets in plsno närwarande medlemmar instämt. Warder landtdagsman ankla
gad för groft brott, mä han icke kunna inmanas i
häkte, sa framt han ej blifwit ertappad a bar gerning,
eller domaren, efter anställd ransakning, pröfwat skä
ligt dertill besluta. För mindre förbrytelser mä landt
dagsman ej häktas och icke heller under påstående
landtdag för gäld bysättas.
8 9.

Blifwer nägon landtdagsman, under pästäendc
landtdag eller under deh resor till och frän landtdagen, med ord eller gerning ofredad, sedan han tillkännagifwit att han i det ärende stadd är, eller ock efter
landtdagen pä wäldsamt sätt i och för landtdagsgöromälen antastad, warde den omständighet att brottet
föröfwats mot landtdagsman säsom synnerligen förswärande ansedd. Lag samma gälle i afseende ä stän
dens och utskottens sekreterare och betjening.

8 io.
Ridderskapet och Adeln infinner sig till landtdag
enligt Riddarhusordningen, hwilken bör wara affattad
i enlighet med grundlagarna.
tz 11.

Prestestandet utgöres af: Erkebiskopen och Biskoparne, hwilka inställa sig pä Kejsaren och Storfurstens
kallelse, samt minst följande antal fullmäktige för hwarje
stift, walde af stiftets med ordinarie embete eller tjenst
försedda prestmän, nemligen: för Äbo stift 12, för
Borgä stift 10 och för Kuopio stift 6.
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Lärare och ordinarie tjenstemän wid landets Uni
versitet skola utse en landtdagsman i Presteständet,
dock med rättighet att, om de det ästunda, ställa twä
fullmäktige. Likaledes skola samtlige ordinarie lärare
wid elementarlärowerken wälja landtdagsmän i Preste
ständet, en för hwarje stift, men knnna, om de sä ön
ska, utse twä fullmäktige.
Om sätt och ordning för walen inom de särskilda
stiften mä de wäljande sig emellan öfwerenskomma.
§ 12.

Borgareståndet utgöres af fullmäktige för landets
städer sälunda: att för hwarje stad wäljes en landtdagsman, men uppgär folkmängden efter mantalslängden till sextusen personer, wäljas twä och dcrutöfwer,
en för hwarje fullt tal af 6,000 personer; dock mä
stad med mindre än 1,500 inwänarc antingen för sig
ställa särskild fullmäktig eller ock förena sig om ge
mensam landtdagsman med annan stad, hwilken, en
ligt hwad här är sagdt, kan till landtdagen sända en
dast en deputerad.
Berättigade att i walet deltaga äro: borgare,
skeppsredare, fabriksidkare, idkare af Yrken pä grund
af särskilda privilegier, och gärdsegare, sä framt de
äro i staden skattskrifne, äfwensom städernas ordinarie
borgmästare och rädmän.
Walrätt tillkommer ej:
qwinna gift eller ogift;
den gärdsegare som är frälseman eller hörer till
Presteständet;
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kofferdi-sjömanskapet; gemenskapen wid militären,
samt allmänna och enskilda werks och korporationers
waktbetjening;
dem, som äro anställde i annans tjenst eller stän
diga arbete, eller daglönare, eller andra dylika, som
försörja sig med tillfälligt arbete; eller dem, hwilka
endast för sjelfförsörjning ega utöfwa nägot yrke.
Walet förrättas inför Magistraten Pa dertill ut
lyst dag med sedlar efter det i staden öfliga walsätt.
Rösterna beräknas efter skattören eller de andra grun
der, enligt hwilka bestämmes hwad en hwar af de wäljande bör erlägga till stadens kassa för allmänna behof. Wilja stadens walberättigade inwänare winna
ändring i sättet och ordningen för walet, skola rösterna
för beslut dercm beräknas efter samma grunder och
fragan öfwerlemnas till Kejsaren och Storfurstens
pröfning och fastställclse. I stad, der wal genom elek
torer öfligt är, ege hwarje elektor wid landtdagsmannawal en röst.
tz 13.

Bondeståndet utgöres af fullmäktige, walde en för
hwarje af landets domsagor. Walet wcrkställes genom
elektorer, utsedde frän hwarje till domsagan hörande
kommnn eller andel af kommun, och förrättas inför
domhaswanden pa dertill af honom utlyst dag. Elektorswal anställes pä wederbörligen utlyst kommunal
stämma, eller, der sadan ej finnes, ä sockenstämma,
sednast älta dagar före landtdagsmannawalet. I walet
af elektor deltager en hwar inom kommunen bosatt
man, som eger i mantal salt frälse- eller skattejord,
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med stadgad äborätt besitter kronohemman eller ä ar
rende innehar kronoboställe, kungsgård eller kungsladu
gård och ej hörer till annat stand eller är anställd i
landets tjenst.

Hwarje kommun eger dcrwid utse en

inom densamma bosatt elektor bland de walberättigade
och derutöfwer, efter folkmängden enligt mantalslängden, en för hwarje fullt tal af 2,000 personer; och
beräknas rösterna efter hemmanens förmedlade mantal.
Elektorerna skola, försedde med utdrag af protokollet
rörande detta wal, sammankomma pä utsatt dag och
ställe och wid landtdagsmaunawalet en hwar ega en röst.
tz 14.
Berättigad att deltaga i wal af elektor eller landtdagsman i ofrälse ständ är, med iakttagande af de i
11, 12 och 13 Htz stadgade grunder, hwar och en till
ständet hörande och inom »valdistriktet bosatt finsk man,
som till myndig älder kommen är, äfwen om han be
känner annan än den kristna läran; dock mä ej säsom
walberättigad anses:
den som ej under de tre sistförflutna aren warit
i landet skattskrifwen;
den som stär under förmhnderfkap;
den som afträdt sin egendom till borgenärers för
nöjande och ej förmär wisa att han frän deras kraf
är befriad;
den som för wanfrejdande brott blifwit till answar dömd eller under framtiden ställd;
den som förklarats förlustig medborgerligt förtro
ende eller owärdig att föra annans talan;
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den som öfwerthgas att hafwa wid elektors- el
ler landtdagsmannawal med penningar eller gäswor
sökt wärfwa röster, eller genom wald eller hot stört
walfriheten;
den som finnes förwunnen att hafwa wid elek
tors- eller landtdagsmannawal sin röst emot wedergällning afgifwit;
den som redan deltagit i wal af elektor eller full
mäktig för annat stand än det, inom hwilket han se
dermera säsom wäljande sig anmäler.
Walrätt mä ej i nägot fall genom ombud utöfwas.
Walbar till elektor är en och hwar inom waldistriktet, som sjelf eger rätt att i walct af denne taga del.
Walbar till landtdagsman i ofrälse ständ är,
med nedan upptagna undantag, hwar och en, inom el
ler utom waldistriktet boende medlem af ståndet, som
sjelf är berättigad att i wal af elektor eller fullmäktig
för samma ständ deltaga; dock ma skyldigheten att un
der de tre sistförflutna ären wara i landet skattskrifwen
icke tillämpas ä den, som befinner sig i Kejsarens
tjenst, utan att wara finsk embetsman.
Säsom landtdagsman far ej godkännas:
den som ej bekänner kristna läran;
den som ej uppnätt 25 ärs älder;
den som deltagit i wal af elektor eller fullmäktig
för annat ständ än det, inom hwilket han anmäler sig
till landtdagsmannakallets utöfwande.
Allt hwad här ofwan nämnes säsom hinder för
rättighet att deltaga i wal, att wara walbar och god
kännas säsom landtdagsman i ofrälse ständ, skall jem-
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wäl utgöra hinder för godkännande af representant hos
Ridderskapet och Adeln.
tz 15.

Wid landtdagsmannawal afgöre de flesta rösterna
walet. Hafwa twä eller flere erhållit de flesta och
lika mänga röster, skiljes dem emellan genom lottning.
För den sälnnda walde skall fullmakt ofördröjligen utfärdas: för landtdagsmau i Presteständet af
stiftets Domkapitel eller Universitetets Konsistorium,
för landtdagsmau i Borgareståndet af stadens Magi
strat och för landtdagsman i Bondeståndet af domhafwanden. Fullmakterna böra hafwa följande lydelse:
"Wid landtdagsmannawal, som den------ förrät
tats bland presterskapet i N. N. stift; bland skollärarene i N. N. stift; wid Alexanders Universitetet; — i
N. N. stad — i N. N. domsaga, har N. N., kyrkoherde,
kapellan, predikant, sockneadjunkt i N. N. socken, kapell
eller predikogäll; skollärare inom N. N. stift; lärare,
tjensteman wid Alexanders Universitetet >— bosatt i N.
N. stad — bosatt ä hemmanet N. N. i N. N. socken
i N. N. län, blifwit utsedd till landtdagsman i Pre
steständet — Borgareständet — Bondeståndet; och besullmäktigas fördenskull N. N. att wid den landtdag,
som skall hällas i R. N. stad och tager sin början den
------ , deltaga i rädslagen och besluta om derstädes
förekommande ärender. Ort och tid."
tz 16.

Will nägon anföra klagomal öfwer landtdags
mannawal inom Borgare- eller Bondeständet, eger

han hos walförrättaren äska behörigt protokollsutdrag,
hwilket sednast twä dagar derefter bör till klaganden
ntlemnas;

och

skall han,

wid

talans

förlust,

inom

fjorton dagar, räknade frän dagen för walförrättningen, ingifwa sina beswär till Kejsaren och Storfur
stens bcfallningshafwande, som, i fall skäl dertill före
kommer,

cger i

embetswäg infordra wederbörandes

förklaring deröflver, att inom wijj kort tid afgifwas,
och sedermera meddelar sitt utslag i malet, sednast da
gen efter den, a hwilken tiden för förklarings afgifwande gätt till ända.

Den med Kejsarens befallnings-

hafwandes utslag misinöjde eger att, sednast ätta da
gar efter deras erhallen del, deremot fullfölja sina be
swär,

hwilka böra

inlemnas till samme befallnings-

hafwande och af honom, jemte deröfwer infordrad för
klaring och eget yttrande samt handlingarne i ärendet,
ofördröjligen insändas till landets högsta jndiciella myn
dighet, som dem skyndsamt upptager och afgör.
Klagomal öfwer wal till landtdagsman i Prestestandet anföras för presterskapet och skollärare i stif
ten, hoS Domkapitlen; och följas derwid i öfrigt lika
ordning och enahanda grunder, som här ofwanföre
finnas utstakade. Öfwer wal af landtdagsman wid
Universitetet anföras klagomal inom fjorton dagar der
efter hos landets högsta jndiciella myndighet.

8 17.
Ej mä den, som till landtdagsman blifwit wald,
undandraga sig denna befattning, der han ej förmår
wisa sädana hinder, dem allmän lag upptager säsom
laga förfall, eller uppnätt sextio ärs älder.
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Afsägelse af landtdagsmannauppdrag, som göres
wid waltillfälle, pröfwas as walförrättaren. Sker afsägclse efteråt men innan Ständerna sammankommit,
pröfwas skälen derför af Kejsaren och Storfurstens
befallningshafwande,

eller wederbörande

Domkapitel,

eller Universitetets Konsistorium.
Will nägon klaga öfwer
skedd

beslut, i anledning af

afsägelse utaf landtdagsmannauppdrag, förfares

i asseende dera säsom i 16 H sagdt är.
Under pästäende

landtdag mä ej landtdagsman

afsäga sig sin befattning, utan att han wisar sädant
hinder, som godkännes af det ständ, hwartill han hörer.
§ 18.
Har afsägelse blifwit godkänd eller wald landt
dagsman förklarats obehörig att sitt kall utöfwa, eller
afgär wald landtdagsman med döden eller warder han
till talman utsedd, åligger det wederbörande att skynd
samt föranstalta om nhtt wal.

Sädant wal inom

Bondeståndet werkställes af de för samma landtdag,
enligt 13 H, utsedde elektorer.
h 19.
Underläter nägot »valdistrikt att ställa fullmäktige
till behörigt antal, »vare

förfallet till det vite, som

ståndet pröfwar skäligt och kan anses swara »not den
kostnad ett annat jemlikt distrikt för underhäll af landt
dagsman inäste widkännas.
dets kassa.

Detta vite tillfaller stän-

Undantag härutinnan eger likwäl rnm för

Lappmarkens domsaga, i händelse fullmäktig för den
samma icke warder utsedd.
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s 20Wald landtdagsman ätnjute tillräckligt och an
ständigt underhäll, äfwensom ersättning för resekostnad
till och frän landtdagen, af dem, hwilka äro walberättigade i det distrikt, som utsett honom. Erforderliga
bestämmelser härom uppgöras före walen; och äligger
det wederbörande Magistrater att för Borgareständets
och wederbörande Kronofogdar att för Bondeståndets
fullmäktige, utan särskildt arvode, dessa medel upp
bära och för dem redowisa. För de till Prestcständet
hörande fullmäktige bör om uppbörden öfwerenskominas i sammanhang med öfwerenskommelsen om mat
ordningen.
Wederbörande ständ ware berättigadt att, pä derom af wald landtdagsman framställd klagan, bestäm
ma beloppet af det underhäll, som honom för detta
uppdrag bör tillkomma.
Försummar den walde att i rätt tid inställa sig
wid landtdagen, ware förlustig sitt arvode för den tid
han uteblifwit, om det ständ, hwartill han hörer, ef
ter pröfning af det i slikt afseende uppgifna förfall,
finner skäligt besluta sädan päföljd; och eger ståndet
jeinwäl makt att, efter sakens beskaffenhet, derutöfwer
ädömma honom böter högst till lika belopp. Lag sam
ma ware om den, som eljest, utan ståndets tillstånd,
förfallolöst afhäller sig frän ständets öfwerläggningar.
Hwad den nteblifne salnnda ädömmes tillfälle stån
dets kassa.
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tz 21.
Einbets- eller tjensteman, som söker med sin embetsmyndighet inwerka pä landtdagsmannawal,
embete.

miste

Beträdes nägon att hafwa genom lockande

eller tubbande stört walfriheten, straffes med fängelse
srän fjorton dagar till tre mänader.

Hafwa hotelser

eller wäld blifwit i enahanda syfte anwända, straffes
gerningsmannen med fängelse frän en manad till ett
ar; är det embets- eller tjensteman, miste dertill embete.

8 22.
Dagen näst efter den, hwartill Ständerna sam
mankallats, skola ledamöterne af Ridderskapet och Adeln,
pä det sätt Riddarhusordningen föreskrifwer, styrka sin
behörighet att utöfwa landtdagsmannakallet

samt de

walde medlemmarne af Preste-, Borgare- och Bondeständen förete sina fullmakter till granskning inför den
person Kejsaren och Storfursten dertill förordnar.
denna

granskning

undersökes

Wid

huruwida fullmakterna

blifwit i föreskriswen form utfärdade; och föres derwid
protokoll, hwilkct meddelas hwarje af de tre ständen.
Den, hwars fullmakt finnes behörig, förses med inträdespollet.
Hwarje ständ

tillkommer dock sedan att pröfwa

behörigheten till landtdagsmannakallets utöfwande, ej
mindre för sädan desi medlem, hwars fullmakt icke
blifwit godkänd, än äfwen för den, mot hwilken eljest
under landtdagens

lopp, i följd af denna grundlag,

anmärkning förekommer. Den, hwars landtdagsmanuarätt inom ständet är satt i fräga, bibehäller emel-

16
lertid sin befattning säsom

ståndsledamot,

intill dejz

han blifwit dertill obehörig förklarad.

8 23.
Al den dag, hwartill Ständerna sammankallats,
tillkännagifwer Kejsaren och Storfursten hwcm Han
till Landtmarskalk för Ridderskapet och Adeln utnämnt
samt förordnar till talman för Prefteständet Erkebiskopen, eller, om denne är sjuk eller sränwarande, eller
hans embete ledigt, nägon annan af Mskoparne. Derjemte warder för Ridderskapet och Adeln en vice Landt
marskalk samt för Prefteständet en vice talman bland
dessa ständs medlemmar af Kejsaren utsedd.
Sä snart underrättelse om förloppet af fullmak
ternas i 22 Z omförmälda granskning till Borgareoch Bondeständen ingätt, begäre de ofördröjligen hos
Kejsaren, eller den Han i Sitt ställe dertill satt, ge
nom deputationer, talmän och vice talmän, hwilka dä
för hwardera ständet bland deh medlemmar utnämnas.
Intill detz talmän blifwit förordnade, föres i hwarde
ra ständet ordet af den derstädes närwarande ledamot,
som till lefnadsären är äldst.
Ät Landtmarskalk och talmän anslär Kejsaren af
allmänna medel en witz summa, säsom ersättning för
de särskilda utgifter de under landtdagen widkännas.

8- 24.
Landtmarskalk, vice Landtmarskalk, talmän och vice
talmän aflägga inför Kejsaren och Storfursten, eller
den Han i Sitt ställe dertill satt, följande ed:
"Jag N. N., utnämnd och förordnad att wid den-
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na landtdag wara Landtmarskalk (vice Landtmarskalk)
för Ridderskapet och Adeln (talman, vice talman för
Preste-, Borgare-, Bondeståndet), lofwar och swär,
wid Gud och hans heliga evangelium, att jag will och
skall med all min förmäga söka upprätthälla och sörstvara ej mindre Kejsaren och

Storfurstens rätt än

ståndets och Ständernas fri- och rättigheter, i öfwerensstämmelse med gällande grundlagar (för Landtmarskalken och vice Landtmarskalken:
ning).

och Riddarhusord

Detta lofwar jag troget hälla, sä sannt mig

Gud hjelpe till lif och själ."

§ 25.
Sedan Landtmarskalken och talmännen aflagt cd,
sammanträda ständen, hwart för sig, helsa hwarandra
inbördes genom deputationer och utse ledamöter till en
deputation,

som

anförd

af Landtmarskalken och tal

männen, afgär för att till Kejsaren och Storfursten,
eller den Han i Sitt ställe utser, hwarje ständ särskildt, frambära uttrhck af ständens undersätliga wördnad samt anhälla om bestämmande as tiden för landtdagens öppnande.

tz 26.
Kejsaren och Storfursten, eller den Han dertill i
Sitt ställe förordnat, läter kungöra ständen den dag,
som blistvit bestämd för landtdagens öppnande.

Pä

den dagen skola samtliga stånden, efter det gudstjenst
förrättats, sammankomma i thronsalen, der Kejsaren,
eller den Han i Sitt ställe förordnat, helsar Ständer
na och förklarar landtdagen öppnad; hwarefter stän
den, hwart i sin ordning, genom Landtmarskalken och

18
talmännen frambära uttrycken af sin undersätliga »vörd
nad. Kejsaren meddelar Ständerna uppgift ä de pro
positioner Han will förelägga Ständerna; dock mä äfwen sedermera under landtdagens lopp ytterligare
framställningar kunna till Ständernas handläggning
öfwerlemnas.

tz 27.
Wid hwarje lagtima landtdag bör, antingen wid
deh öppnande eller inom fjorton dagar derester, statswerkets tillstand för Ständerna uppwisas, pä det de
mä inhemta huru Kronans inkomster blifwit till lan
dets gagn och bästa anwända.

8. 28.
I hwarje ständ skall finnas en Sekreterare, som
der förer protokollet. Hos Ridderskapet och Adeln utöfwas denna befattning af Riddarhussekreterare». Preste- och Borgareständen utse dertill en lämplig man
i den ordning de, hwardera för sig, finna godt be
stämma. I Bondeständet förordnar Kejsaren och Stor
fursten, innan Ständerna sammanträdt, till Sekreterare
en lagfaren och skicklig man, hwilken derjemte äligger
att wid ärenderuas behandling biträda talmannen med
räd och tillhandagä ständets medlemmar med upplys
ningar om en hwars lagliga rättigheter och skyldighe
ter. Sekreteraren i Bondeständet mä ej, utan sin ut
tryckliga anmärkning och reservation, till ständets pro
tokoll föra eller till expedierande befordra nägot, som
är stridande mot grundlagarna; dock eger han ej i
ständet nägon röst.
Innan Sekreteraren i Bondeständet tillträder sin

befattning, aflägger han inför Kejsaren, eller den Han
i Sitt ställe satt, följande ed: "Jag N. N., utnämnd
och förordnad till Sekreterare i Bondeståndet wid den
na landtdag, lofwar och swär wid Gud och hans he
liga evangelium, att jag wid utöfningen af denna min
befattning med all min förmäga will och skall iakttaga
och upprätthälla ej mindre Kejsaren och Storfurstens
rätt än ståndets och Ständernas fri- och rättigheter,
enligt gällande grundlagar. Detta allt lofwar jag tro
get hälla, sä sannt mig Gud hjelpe till lif och själ."
Den betjening, hwarje ständ i öfrigt för sig un
der landtdagen finner nödig, tittsättes af ständet.
Bondeständets Sekreterare åtnjuter af allmänna
statsmedel den aslöning, som af Kejsaren bestämmes.
8. 29.
Wid hwarje lagtima landtdag skola inom ätta dadar efter dejj öppnande tillsättas: ett lagutskott, ett eko
nomiutskott, ett statsutskott, ett bewillningsutskott och
ett bankutskott. Lag-, ekonomi- och statsutskotten skola
bestä af 16 samt bewillnings- och bankutskotten as 12
ledamöter hwarje, hwilka, till lika antal inom hwart
och ett ständ, genom elektorer utses. Pä enahanda
sätt wäljas äfwen suppleanter att, wid inträsfadt för
fall för utskottsledamöter, i deras ställe inträda.
Wid urtima landtdag skola ej flera utskott till
sättas än som erfordras för beredning af derwid före
kommande ärender.
tz- 30.
Kan fräga, hwaröfwer utskottö betänkande erfor
dras, icke lämpligen hänskjutas till nägot af de i 29
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8 nämnda utskott eller anses den för minnande as tid
eller af annan orsak böra öfwerleinnas till beredning
af särskildt utskott,

ware Ständerna berättigade

att

dylikt utskott tillsätta.
Warda

inom nägot utskott göromälen sä ökade

att de icke^ kunna inom behörig tid utföras, ege utskot
tet hos stånden utwerka tillökning i ledamöternes an
tal och för arbetenas päskhndande fördela sig pä afdelningar.

Hwarje sädan asdelning skall bestä af minst

twä ledamöter frän hwart ständ och eger i utskottets
namn afgifwa utlätanden i dit hänskjutna frägor.
Hwarje stand mä ock, om det sä nödigt finner,
tillsätta ett utskott till förberedande handläggning af
detz enskilda beswär och angelägenheter.

tz. 31.
Ej mä medlem af Senaten wara ledamot i ut
skott, och ej heller nägon annan inwäljas i utskott, der
redowisning för hans embetsätgärder kan till gransk
ning förekomma.

8 32.
Den, som redan blifwit till ledamot i twä utskott
imvald, ware berättigad att afsäga sig honom lemnadt
uppdrag att ytterligare i utskottsgöromäl deltaga; men
för öfrigt ankommer det ä hwarje ständ att, efter pröfning af anmäldt förfall, afgöra huruwida derifrän inwald

utskottsledamot mä frän slik befattning winna

befrielse.

tz 33.
Utskotten wälja, hwart för sig, ordförande bland
utskottets medlemmar.

Intill detz sädant wal försig-
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gätt föres ordet af Ridderskapet och Adelns främste
närwarande ledamot.
Utskotten ega, hwart för sig, utse Sekreterare sä
den öfriga betjening, som hos dem kan finnas nödig.

tz 34.
Lagutskottet skall meddela utlätande öfwer de frän
ständen dit öfwerlemnade förslag till stiftande, ändring,
förklaring eller upphäfwande af grundlag, samt af all
män civil-, kriminal-, kyrko- och sjölag.

8 35.
Till ekonomiutskottet hänwisas de till ständens
handläggning och utlätande inkomna förslag, som angä
landets allmänna hushällning eller dertill hörande in
rättningar af alla slag, samt ändring, förklaring eller
upphäfwande af dithörande förordningar och stadgar.

8 36.
Statsutskottet, som skall undfä del af statswerkets
tillstånd och ega tillgäng till alla deh räkenskaper och
handlingar, äligger att afgifwa betänkande huru medel
till fyllande af landets behof, säwidt ej statswerkets
ordinarie tillgängar dertill förslä, skoka anskaffas, äfwensom särskildt granska pä hwad sätt de wid sednaste
landtdag för wissa ändamäl bcwiljade anslag blifwit
anwända. Framställas nnder landtdagens lopp Ytter
ligare förslag om ständiga eller tillfälliga anslag för
nägot statswerkets eller annat allmänt behof, eller för
särskildt ändamäl, eller ock andra srägor, som med stats
werkets inkomster eller utgifter sammanhänga eller derpä inwerka, tillkommer det likaledes statsutskottet att
till Ständerna derom afgifwa betänkande.
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Statsutskottet eger ock att, pä förslag af Landtmarskalken eller wederbörande talman eller utskottsordförande, med Ständernas rätt bestämma den efter göromälens omfattning och beskaffenhet lämpade wedergällning, som bör tillkomma ej mindre

Nidderskapet

och Adelns samt Preste- och Borgareståndens, än ut
skottens sekreterare äfwensom samtliga standens och ut
skottens betjening.

tz 37.
Bewillningsutskottet eger bereda alla frän ständen
dit hänwisade frägor, som angä förändring i föreskrif
terna om bewillnings utgörande; att förslagswis be
räkna inkomsterna as de särskilda bewillningarna samt
att, sedan bewillningens belopp blifwit bestämdt, före
slä grunderna och sättet för detz fördelning och i sam
manhang dermed till Ständerna afgifwa förslag till
bewillningsstadgar.

tz 38Bankutskottet tillhörer att undersöka Bankens sty
relse och tillständet med de under Ständernas garanti
och wärd ställda fonder; deröfwcr, sä fort ske kan, till
ständen aflemna berättelse samt förcslä föreskrifter, som
för nämnde fonders förwaltning anses erforderliga.

h 39.
Alla utskott skola sammanträda sednast fyra dagar
frän den, dä de blifwit tillsatta, och derefter till stän
dens plena insända sina utlätanden och förslag allt ef
ter som ärenderna hinna utarbetas.
Har ledamot af utskott tre gänger, utan laga för
fall eller särskildt tillständ, afhällit sig frän utskottets
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sammanträden, bör sädant anmälas hos »vederbörande
ständ, hwilket med anledning deraf eger widtaga den
ätgärd, som af omständigheterna päkallas.
8 40.
Finner utskott sig behöfwa af nägon embetsman
eller af allmänt werk, som ej stär under Ständernas
förwaltning, inhemta muntliga eller skriftliga upplys
ningar, eger utskottet hos ordföranden i Senaten utwerka detz befallning till wederbörande att meddela de
äskade upplysningarne.
41.
Förordna Ständerna, omedelbarligen eller efter
anmälan frän utskott, att nägot ärende bör af twä el
ler flere utskott, förenade, till beredning upptagas, skola
dessa utskott, hwart inom sig, utse deputerade till lika
antal frän hwarje ständ, att ärendet handlägga och
deri afgifwa yttrande, utan att utskottens öfrige leda
möter i ärendets beredning taga del.
För sälunda sammansatt utskott gälle i öfrigt ena
handa föreskrifter som för utskott i allmänhet.
8 42.
Wid votering i utskott räknas rösterna efter hufwudtalet mellan utskottets samtliga närwarande leda
möter. Anställes omröstning med slutna sedlar, bör
en sedel alltid afläggas, för att öppnas derest rösterna
wid sammanräknandet befinnas lika delade. Om pro
position till beslut gäller hwad här nedan i afseende ä
ständen säges.
Ledamot, som ej instämt i utskottets beslut, är
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obetaget att till utskottets betänkande foga sin skiljak
tiga mening, som i sädant fall bör skriftligen afgifwas;
dock mä utskottets betänkande derigenom ej uppehällas.

tz 43.
Landtmarskalken och talmännen, samt de som de
ras ställen företräda, äfwensom Bondeståndets Sekre
terare, ega i utskotten närwara, dä de sädant önska,
likwäl utan rätt att i öfwerläggningar och beslnt deltaga.

tz 44.
Betänkanden och hemställningar frän utskott ju
steras inför utskottet, eller de medlemmar deras, hwilka härtill blifwit utsedde.
Expeditioner frän utskott underskrifwas Pä utskot
tets wägnar af ordföranden.

8 45.
Landtmarskalken och talmännen äligger, hwar för
sitt ständ, att utfärda kallelse till plenum; att derwid
föredraga ärenderna; att upptaga och leda öfwerläggningarne; att framställa proposition för besluts fattan
de, widmakthälla ordning wid sammanträden och jemwäl i öfrigt waka deröfwer att sädant som strider mot
landets grundlagar icke mä i ständet under öswerläggning komma, äfwensom att afsluta plenum.
Landtmarskalk eller talman mä likwäl ej taga del
i öfwerläggning eller omröstning, och ej heller föreslä
annat än det, som erfordras till werkställighet af grundlagarne, änvensom af Ständernas eller ständens sär
skilda beslut och af de för landtdagsärendernas behand
ling af ständen antagna ordningar och stadgar.
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Ståndens öfwerläggningar äro offentliga, utom
i de särskilda fall, dä nägot ständ för tillfället annor
lunda besluter.
Kallelse till plenum ansläs dagen före samman
trädet.

8 46.
Wid plenum egcr hwarje ståndsledamot rätt att
till protokollet fritt tala och Yttra sig i alla frågor, som
dä handläggas, och om lagligheten af allt, som inom
ståndet tilldrager sig. En hwar yttrar sig, stäende och
frän sin plats, i den ordning han dertill anmält sig
och uppropad blifwer; och mä ej nägon wara berätti
gad att tala utom protokollet.
Ingen tilläte sig förolämpande, spefulla eller eljest
opassande uttryck om Styrelsen eller enskilde personer.
Sker det, mä ordet kunna honom af Landtmarskalken
eller talmannen betagas, och pröfwe sedan ständet hurnwida han af Landtmarskalken eller talmannen bör
crhälla föreställning och warning, eller om saken bör till
domstols behandling öfwerlemnas, eller ock fä förfalla.

tz 47.
Ständen kunna pä ett rnm sammanträda till
gemensam öfwerläggning rörande allmän wid landtdagen under handläggning warande fräga, likwäl utan
rättighet att der besluta; och föres derwid ordet af
Landtmarskalken eller, om han är hindrad, af den närwarande talman, som enligt den i 1 tz mellan ständen
iakttagna ordning är dertill närmast. Önskar ett ständ
sädant sammanträde, warde de öfriga ständen derom
och om föremälet för öfwerläggningen underrättade. Bi-
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träder nägot annat ständ denna önskan, skall samman
träde af alla stånden cga rum.

Landtmarskalken och

talmannen öfwerenskomma om tid och ställe för sam
manträdet, och kallelse till detsamma utfärdas af Landt
marskalken dagen förut.
Senatens ordförande och ledamöter ega tillträde
till ständens gemensamma sammankomster, med rättighet
att deltaga

i de öfwerläggningar, som wid desamma

förchafwas; och bör Senatens ordförande genom Landt
marskalken erhalla underrättelse om tid och ställe för
nämnde sammankomster, äfwensom om de ärcndcr, som
derwid komma att behandlas.
I ärende,

som

handlagts wid gemensamt sam

manträde, skall, säsnart öfwerläggningen förklarats slu
tad, hwart stand Z sitt rum fatta beslut, utan att widare öfwerläggning i ämnet mä ifrägakomma.

8 48.
I mäl, som rörer någon ständsmedlcm personli
gen,

mä han wäl öfwerläggningen, men ej beslutets

fattande, öfwerwara.

8 49.
Ej mä annan än den som tillhör evangelisk-luther
ska trosbekännelsen deltaga i granskning af förslag, som
wid landtdag framställas rörande Kyrkolag för luther
ska församlingarne i landet eller deras kyrkliga förhål
landen i öfrigt.

8 50.
De Kejsaren och Storfurstens skrifwelser och pro
positioner,

som

ej redan wid

tiden för landtdagens
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öppnande blifwit ständen meddelade, tillvällas dem ge
nom en ledamot i landets Senat.

tz 51.
Petition i ämne, som tillhör allmänt ntskotts be
handling, bör as landtdagsman framställas i det ständ
han tillhör, inom fjorton dagar efter landtdagens öpp
nande. Sedermera ma sädan fräga icke knnna wäckas,
sä framt den ej omedelbarligcn föranledes af ett inom
nägot stand

redan

fattadt beslut

eller annan nnder

landtdagen inträffad händelse.
Har landtdagsman för afsigt att framställa nägon petition, bör han derom förut underrätta ordfö
randen i ståndet; hwarutom alla petitioner skola, in
nan de föredragas, skriftligen uppsatte till ståndets Se
kreterare aflemnas.

Ej nia i en skrift slere ärender af

olika beskaffenhet sammanföras.

8 52.
Kejsaren

och Storfurstens propositioner mä icke

till slutlig ätgärd företagas innan utskott dcröfwcr afgifwit yttrande.
Har petition rörande allmän fräga inom nägot
ständ blifwit föreslagen, kan ståndet jemwäl, om det sä
för godt finner, hänwisa frägan till behandling af all
mänt utskott.

8 53.
När proposition första gängen i nägot ständ före
kommer, skall den, sä framt ej ståndet genast enhälligt
förwisar densamma till utskott, ligga pä bordet till nä
sta sammanträde, dä sädan hänwisning bör ske.
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Dä förslag till ändring i grundlag eller uppgif
ten angäende statswerkets tillstånd till utskott förwisas,
mä öfwerläggning

ej inom nägot ständ förehaswas;

men will ståndsledamot i annat ärende afgifwa Yttran
de till protokollet, bör detta jemwäl till utskottet öfwerlemnas; dock att remissen deras ej uppehälles.
Uppstår fräga till hwilkct utskott ett mäl bör hänwisas, kan sadan sräga blott sör det sammanträde, dä
den blifwit wäckt, läggas pä bordet, men bör wid nästsöljande owilkorligen afgöras.

8 54.
Betänkande, som af allmänt utskott afgifwits, skall
till hwarje ständ särskildt utdelas och, sä widt ske kan,
samtidigt hos alla ständen till behandling företagas.

Landtmarskalken

8 55.
och talmännen böra, i närwaro

af twä ledamöter frän hwarje ständ samt Bondestån
dets Sekreterare, innan plena i ständen ansläs, sam
mankomma för att träffa sädan öfwerenskommelse rö
rande ärendernas

föredragning,

som i nämnda hän

seende kan blifwa erforderlig.
Kejsaren och Storfurstens propositioner skola alltid
i främsta rummet till behandling i ständen företagas.

Allmänt

utskotts

8 56.
betänkande skall, sedan det in

kommit och första gängen blifwit föredraget, läggas pä
bordet.

Wid nästa föredragning mä det, ehwad öf

werläggning egt rum eller ej, änho bordläggas, om twä

eller flere ledamöter det begära; men dä saken tredje
gängen förekommer, skall den till afgörande företagas.
Utskotts förberedande hemställningar och förfråg
ningar

ma

genast

afgöras, dcrest icke

bordläggning

begäreS.
Uti ständens kanslier skall alltid finnas tillgänglig
en förteckning öfwer bordlagda ärender och dertill hö
rande handlingar.

8 57.
När fräga, hwaröfwer utskott utlåtit sig, förekom
mer

till

afgörande, eger ständet att antingen genast

efter omständigheterna deri fatta sitt beslut, eller ock,
om ämnet anses fordra ytterligare utredning, äterförwisa ärendet till utskottet.
Finner det utskott, till hwilket aterförwisning frän
ett ständ skett, att frägan redan är genom andra ständs
deri fattade beslut afgjord, underrätte utskottet derom
det ständ, frän hwilket äterförwisningen utgätt.

I an

nat fall bör utskottet asgifwa nytt betänkande.
När betänkande sedermera änyo till ständen in
kommer, warde det behandladt pä samma sätt som i
36 § sagdt är, utan att ytterligare aterförwisning mä

ega rum.

8 58.
Dä ärende skall slutligen afgöras, böra alla der
till hörande handlingar uppläsas, sä framt nägon le
damot af ständet sädant äskar.

Ej mä nägot mäl, deri

öfwerläggning egt rum, till slutligt afgörande företagas
förr än ständet, pä Landtmarskalkens eller talmannens
hemställan, förklarat

öfwerläggning slutad;

börande
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derefter proposition, med ledning af öfwerläggningen,
framställas.

Kan utskottsbetänkande i detz helhet eller

annan sräga blifwa föremal för bifall eller afslag, bör
LandtmarskalkenS eller talmannens
lhda pä bifall.

första proposition

Warder den med nej beswarad, skall

den följande propositionen rättas efter hwad under öf
werläggningen i ärendet blifwit anmärkt eller httradt.
Innefattar ärendet slere delar, som ej lämpligen kunna
i ett sammanhang afgöras, bör särskild proposition ä
hwarje del framställas i den ordning, som nu är sagd.

s 59.
Proposition, som af Landtmarskalk eller talman i
afseende ä beslut framställes, bör alltid sä affattas att
den kan med endast ja eller nej beswaras. Erinringar
wid propositionens uppställning mä wäl göras, men
ingen nh öfwerläggning i sjelfwa saken fa cga rum.
Sedan propositionen, sädan den af ståndet godkänts,
blifwit framställd och beswarad, tillkännagifwer Landtmarskalken eller talmannen sin uppfattning af det lemnade swaret.

Göres deremot ej inwändning, skall der-

wid bero och beslutet affattas efter det swar, Landtmarffalken eller talmannen förklarat wara

öfwerwä-

gande. Ledamot af ståndet, som icke godkänner Landtmarskalkens eller talmannens uppfattning af ständets
swar, ege rätt att begära omröstning, hwilken ej ma
wägras.

tz 60.
Dä omröstning skall ske bör voteringsproposition
jemte tydlig kontraproposition skriftligen uppsättas och
justeras samt omröstningen omedelbart derefter werk-
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ställas; men ej mä proposition göras om votering skall
ega rum och ej heller omröstning derom tillätas.

tz 61.
Omröstning siall alltid ske med sedlar, hwarä fin
nes tryckt ja eller nej.

Emellan ja- och nejsedlarne,

som böra wara enkla och slutna, sär icke nägon yttre
skilnad finnas.

Rösterna beräknas efter hufwudtalet;

och bör Landtmarskalk eller talman, till undwikande af
lika röstetal för ja och nej, wid hwarje omröstning före
sedlarnes uppräknande uttaga och aflägga en bland dem.
Besinnas, wid sammanräknandet af de öfriga sedlarne,
rösterna lika delade, siall den aslagda sedeln öppnas
och afgöra beslutet.

tz 62.
Emot beslut mä skiljaktig mening af den, som i
beslutet ej instämt, till protokollet anmälas, men sädant i ingen händelse till ny öfwerläggning rörande den
redan afgjorda frägan föranleda.

8 63.
Landtmarskalk eller talman mä ej wägra att till
öfwerläggning inom ständet upptaga en af ståndsleda
mot wäckt fräga, eller att i sädan, redan upptagen, till
ständet framställa proposition, utom i de fall att han
finner frägan strida mot grundlag eller mot redan i
saken fattadt beslut, eller ock eljest wara af sädan grannlaga beskaffenhet att den ej bör komma under öfwer
läggning, derwid äfwen skälen för slik wägran hwarje
gäng böra af honom anföras.

tz 64.
Beslut mä ej wid justering ändras, men wäl sadana tillägg dertill göras, som icke leda till ändring as
beslutet.

Hwad standsmcdlem yttrat och öfwerlägguiug

som deras följt, kan med hans samtycke och ståndets
bifall wid justering ur protokollet uteslutas;

dock icke

sädaut, hwarpä beslutet tydligen grundar sig.

tz 65.
Landtdagsman, som ej warit tillstädes dä beslut i
uagot ärende fattats inom det ständ han tillhör, ware
tillätet att derefter till protokollet anmäla att han ej i
samma beslut deltagit, men cge icke att nägon anmärk
ning emot detsamma framställa.

tz 66.
Hwart ständ skall genom protokollsutdrag gifwa
de öfriga ständen del af fina beslut angaende ärende,
hwaröfwer allmänt utskott asgifwit betänkande, äfwensom i andra sädana frägor, som ej röra ståndet enskildt.
den

Erfordrar saken större skyndsamhet, ware stän

obetaget

att äfwen genom depntationer meddela

hwarandra sina beslut; dock bör en af ständets Sekre
terare pätecknad afskrift af den proposition, som grund
lagt beslutet,

alltid tillika atfölja och af ordföranden

för deputationen i de andra ständen uppläsas.

tz 67.
Beslut i ärende, som blifwit af allmänt utskott
handlagdt, skall, sä fort ske kan, genom protokollsutdrag
utskottet meddelas.
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Finner utskottet härwid att ständen i nägon sräga
stannat i sa skiljaktiga beslut att lagenlig pluralitet af
de olika meningarne ej kan bildas, bör utskottet söka
att, säwidt möjligt är, sammanjemka de olika meningarne och till ständen inkomma med förslag till dylik
sammanjemkning.
Är pluralitet redan wunnen, öfwerlemnas handlingarne i ärendet till det Ständernas utskott, hwarom i 77 tz nämncs.

68.
Wid hwarje lagtima landtdag wälja Ständerna
fullmäktige, till lika antal för hwarje ständ, att i en
lighet med instruktion, som af Ständerna upprättas
och fastställes, utöfwa inseende öfwer förwaltningen af
de under Ständernas garanti och wärd ställda fonder
i Finlands Bank; börande walen förrättas särskildt
inom hwarje ständ och sä tidigt att de utsedde full
mäktige mä kunna tillträda sin befattning medan Stän
derna ännu äro samlade.
Ständerna utse äfwen wid hwarje landtdag revisorer, en för hwarje ständ, för att förrätta den revi
sion, berörde fonder ärligen undergä.
För att wid inträffadt förfall intaga bankfullmäk
tiges

och revisorernes plats, ega Ständerna utse sä

stort antal suppleanter till dessa befattningar, som de
anse behofwet päkalla.
tz 69.
Wid alla wal iakttages att namnsedlarne, sä framt
de skola blifwa gällande, böra wara enkla, slutna och
fria säwäl frän twethdighet i anseende till personernas
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namn, som frän oriktighet i anseende till deras antal.
Mellan personer, som wid wal undsätt lika antal rö
ster, skiljes genom lottning, när sä erfordras.
§ 70.
De reglcmentariska föreskrifter, som anses nödiga
för landtdagsgöromälen samt ordningen i ständen och
utskotten, ega Ständerna eller, i ämne som angär något
ständ enskildt, detta ständ att fastställa. Ej mä nägot
deri införas, son: mot grundlag eller annan gällande
lag strider.
tz 71.
Grundlag kan stiftas, ändras, förklaras eller upphäfwas endast pä framställning af Kejsaren och Stor
fursten och med alla ständens bifall; och mä proposi
tion i slikt ämne antingen afgöras wid den landtdag,
dä den blifwit framställd, eller ock, i fall minst twa
ständ det yrka, leinnas hwilande till nästpäföljande
landtdag, dä den skall slutligen pröfwas.
Uppstär fräga om förändring eller upphäfwande
af de ständen gisna privilegier, förmäncr och rättighe
ter, eller om nya privilegiers meddelande, gällc hwad
i Regeringsformen derom finnes stadgadt.
tz 72.
Hwad ständen sammanstämmande afgjort, ware i
alla frägor Ständernas beslut.
Förena sig icke samtliga ständen om grunderna
för nägon bewillning, sättet för deras tillämpning, el
ler bcwillningens fördelning till utgörande, och har
sammanjcmkning, efter hwad i 67 § säges, icke kun-
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nat tillwägabringas, skall saken öfwerlemnas till afgörande

ät

bewillningsutskottet,

förökadt till ett sädant

antal ledamöter, som i 74 H bestämmes. Bifalla twä
tredjedelar af det sälunda förstärkta utskottets i om
röstningen

deltagande

ledamöter

bcwillningsutskottcts

förslag i en eller flere af de delar, hwaruti Ständerna
icke förnt detsamma enhälligt antagit, blifwer detta för
slag gällande säsom Ständernas beslut. Kan sädan
plnralitct ej erhallas, skall det äligga bewillningsntskottet, att föreslä

en

annan

fördelning eller

andra

grunder och sätt för utgörandet af den andel i bcwillningssumman, hwaruppä den förkastade delen i utskot
tet förra förslag har afsecnde.
Kunna samtliga stånden icke förena sig i samman
stämmande beslut augäeude anslag för särskilda ändamäl, och har försök till sammaujemkning aflupit frukt
löst, skall saken öfwerlemnas till afgörande ät förstärkt
statsutskott.

Utfalla wid voteringen icke minst twä tre

djedelar af de afgifua rösterna för bewiljandc af an
slag, anses frägan derom wara af Ständerna förkastad.

tz 73Alla mäl, med undantag af de i 71 och 72 htz
omförmälda, afgöras genom tre ständs beslut.

Stan

na twä i sina beslut mot de twä andra, skall frägan
för den landtdagen förfalla och förblifwa wid bet, som
förut stadgadt warit, utom i den händelse, hwarom i
74 § närmare bestämmes.
tz 74.
Hafwa ständen, wid afgörande af nägon bland de
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i 73 tz omnämnda fr ägor, stannat i sä skiljaktiga be
slut, att lagenlig pluralitet as de olika meningarne ej
kan bildas, eller stanna twä ständ mot twä i fräga,
som,

enligt Ständernas beslut, icke sär förfalla, och

har försök till sammanjemkning fruktlöst aflupit, skäll
det utskott, till hwars förberedande handläggning ären
det hört, genom

omedelbara wal inom stånden, för

stärkas till ett antal af femton ledamöter ifrän hwarje
ständ; och eger det sälunda förstärkta utskottet att samfält efter hufwudtalet anställa omröstning till owilkorligt och

slutligt antagande eller förkastande af hwad

utskottet förut tillstyrkt i de delar, hwari standens be
slut warit skiljaktiga.
utskott

Innan omröstning i förstärkt

företages, böra propositionerna dertill af det

enkla utskottet uppsättas och ständen till granskning och
godkännande hemställas.

Wid omröstningen skall, in

nan sedlarne uppräknas, en af dem afläggas, för att,
dercst rösterna wid uppräknandet af de öfriga befinnas
lika delade,

öppnas

och

afgöra beslutet.

förstärkta utskottet sälunda,

Hwad det

enligt de flesta rösterna,

i saken afgjort, ware Ständernas beslut.
s 75.
Infordrar Kejsaren och Storfursten Ständernas
ntlätande i mäl, som anga allmänna hnshällningen el
ler allmänna inrättningar, mä uti skrifwelse, gemen
sam för ständen, hos Kejsaren anmälas hwad Stän
derna
ständen

sammanstämmande

eller,

om

samstämmighet

emellan ej eger rum, hwarje ständ

i saken yttrat.

för sig
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8 76.
De beslut, hwilka innehälla swar pä Kejsaren
och Storfurstens till Ständerna aflätna propositioner,
äfwensom de framställningar till Kejsaren, Ständerna
i öfrigt gemensamt beslutit, skola genom skrifwelser
till Kejsaren afgifwas.

8 77.
Alla för samtliga standen gemensamma skrifwelser, äfwensom landtdagsbeslntet, uppsättas och expedi
eras af ett särskildt expeditionsntskott, bestående af twä
ledamöter frän hwarje ständ.

8 78.
Ej ma nägon expedition frän Ständerna utgä,
innan den blifwit justerad inför ständen eller de för
troendemän, Ständerna i sädant afseende utsett.

8 79.
Landtdagsbeslntet nnderskrifwes af ständens samtlige medlemmar, men vstiga frän Ständerna utgående
expeditioner undertecknas endast af Landtmarskalken och
talmännen.

8 80.
Da landtdag skall afslutas, infinna sig, pä här
till af Kejsaren och Storfursten utsatt dag, landtdagsmännen, efter förrättad gudstjenst, i thronsalen, hwarest ständen, genom Landtmarskalken och talmännen,
inför Kejsaren, eller den Han dertill förordnat, stambära uttrycken af ständenS undersätliga wördnad och
wälönskningar;

hwarefter

Landtmarskalken aflemnar

3
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landtdagsbeslutet samt Kejsaren, eller den i Hans stäl
le sörordnade, förklarar landtdagen wara afslutad och
hemförlofwar Ständerna.
Sedan ständen derefter äterkoimnit till sina sam
lingsrum, taga de, innan de ätskiljas, genom deputationer afsked as hwarandra.
8 81.
Kejsaren och Storfurstens till Ständerna aflätna
propositioner, utskottens betänkandcn, äfwensom Stän
dernas

skrifwelser till Kejsaren och

skola särskildt frän trycket utgifwas.
skall

landtdagsbeslutet
Landtdagsbeslutet

ock införas i samlingen af de för landet gäl

lande allmänna författningar.
8 82.
Allmänna kostnader och utgifter i och för landt
dagen,

med

undantag af de i 23

och

28

ZZ

om

nämnda, bestridas med tillgånger, de der inflyta ge
nom bewillning, eller andra

allmänna medel, hwar-

om Ständerna kunna förfoga.
8 83.
Denna Landtdagsordning skall till alla dess de
lar gälla säsom en orhgglig

grundlag

för Finlands

Negent och Ständer, intill dej; den warder genom sam
stämmigt beslut af dem ändrad eller upphäfwen.
Till yttermera wisso hafwe wi detta med wära
namns underskrifwande och wara insegels undertryc
kande welat bestyrka, stadfästa och bekräfta, som skedde
i Helsingfors den fjortonde

dagen i Maj

mänad är

Pä Niddcrskapet och Adelns
wägnar:
3. LI. ^orcksnstain.
Landt-Marskalk.
(I.. 8.)
Pä Borgareståndets
wägnar:

k'.

IprenLlrsII.
Taleman.
(I-. 8.)

Jemte dct Wi förbehalle Otz Wär rätt, sädan
densamma uti Regeringsformen af den 21 Augusti
1772 samt Förenings- och Säkerhetsakten af den 21
Februari och 3 April 1789 försäkrad finnes och icke
blifwit genom uttryckliga ord uti förestående Landtdagsordning förändrad, wele Wi i Näder denna Landtdagsordning säsom en orygglig grundlag gilla och fast
ställa. Till yttermera wisso hafwe Wi detta Egen
händigt undertecknat, som skedde i S:t Petersburg
den 3 (15) April 1869.

Alexander
Minister-Statssekreterare, Grefwe Xr-nLIt.
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