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eftergifter, som kan finner statsverkets tillständ medgifva och landets
bästa kräfva.

§. 56.
Pröfvar Kejsaren och Storfursten nyttigt att för extraordinär utgift till
landets biista, hvilken i statsregleringen icke ingär, låta föreslå Stän
derna ätagande af en temporär bevillning, ega Ständerna cm sådan
bevillnings belopp och uppbärande samt om tiden och sättet för dess
användande besluta; och skall särskild redogörelse deröfver vid nästa

10 landtdag till Ständerna aflemnas. Finna Ständerna skäl till anmärkning
mot någon embets- eller tjensteman förekomma med anledning af
bevillningsmedlens användande, ege de härom hos Kejsaren anmäla.

Onska Ständerna på sådan bevillning anvisa anslag till årlig utgift
för längre tid, än beviliningen åtagits, begäre Kejsarens samtycke
dertili. Har Kejsaren Ständernas begäran bifallit, men Ständerna
underläta att före bevillningsterminens utgång anvisa medel för utgif
tens fortfarande bestridande, skall det oaktadt be,villningen utgöras till
sä stort belopp, som för utgiftens betäckande är nödigt, Ständerna
dock obetaget att vid nästföljande landtdag om anslag för densamma

20 genom ny bevillning besluta.
Utgår icke beviliningen till beräknadt belopp, och pröfvar Kejsaren

på densamma grundad utgift icke kunna utan landets skada inställas,
gälle härom, hvad i §. 54. angäende sättet för fyllande af annan
statsbrist är stadgadt.

542 YTTRANDE VID EKONOMIEDEFARTEMEN
TET 1.11 1866

30 RA, Senatens a;*iv

Senatorn Snellman yttrade: — att som Hans Kejserliga Majestät i nåder
förklarat det kurs å de ryska kreditsedlarne icke finge beräknas; alltså
ansäg Senatorn intet vidare kunna i ärendet tiligöras, utan nådiga
förordningen den 8. sistvikna November, angäende metalliskt mynt
säsom enda lagligt gällande vid uppbörd i kronans kassor böra vid
ifrågakomne tullafgifters erläggande lända till efterrättelse, hvaremot
den personela utskylden likasom öfriga afgifter till Passexpeditionen
borde, i anseende till de belätandes vistelse pä särskilda oi;ter i

40 Kejsaredömet, säsom hittills få erläggas i ryska sedlar al-pari; — och
utbad sig Senatorn bemyndigande för Finansexpeditionen att vidtaga
åtgärd om utvexling hos enskild person i S:t Petersburg af Finlands
banks sedlar mot ryskt mynt, med äliggande för Expeditionen att
framdeles cm denna ätgärd i Kejserliga Senaten anmäla.

543 YTTRANDE VID EKONOMIEDEFARTEMEN
TET 1.11 1866

50 RA, Senatens arkiv

Senatorn Snellman — ansåg ärendet böra till Hans Kejserliga Majestäts
eget höga afgörande i underdånighet öfverlemnas, i hvilket afseende
Senatorn ville att underdänigt hemställan skulle uppsättas i enlighet
med Friherre von Borns utlåtande, hvilket Senatorn för sin del biträdde.


