
Stjórnartíðindi

1925 - A-deild
Útgáfa 1.0 af rafræna skjalinu

Þetta PDF skjal er hluti afraksturs skönnunar á prentuðum eintökum af Stjórnartíðindum. Markmið þessarar

útgáfu er að veita almenningi færi á að eignast sitt eigið eintak af prentuðum Stjórnartíðindum án endurgjalds.

Hvorki dómsmálaráðuneytið né önnur stjórnvöld standa að gerð skjals þessa umfram það að hafa útvegað

höfundi skjalsins prenteintök af ritinu.

Skjalið er upprunalega birt á vefnum https://urlausnir.stuff.is. Þar má finna rafrænar útgáfur hinna bindanna og

verða nýrri útgáfur af skjölunum í boði þar.

Takmörkun ábyrgðar
Höfundur skjals þessa afsalar sér allri ábyrgð, að því marki sem lög heimila, vegna beinnar og/eða óbeinnar

notkunar skjalsins sjálfs eða afurða sem af því leiðir. Þó stefnt hafi verið að því markmiði að skjalið

endurspegli sem best innihald upprunalegu bindanna er hvorki hægt að tryggja né ábyrgjast að það hafi tekist.

Framangreint á einnig við um efnislegt innihald prentuðu eintakanna sem skönnuð voru.

Höfundaréttur
Samkvæmt 9. gr. núverandi höfundalaga, nr. 73/1972, njóta landslög og önnur áþekk gögn gerð af opinberri

hálfu, ekki verndar höfundalaga.

Hvers kyns höfundarréttur sem höfundur skjalsins gæti hafa skapað sér til handa með skönnuninni sjálfri eða

öðru framlagi sínu til sköpunar þess, skal vera meðhöndlaður í samræmi við Creative Commons Zero

höfundaleyfið (CC0 1.0 Universal eða síðari útgáfa þess).

Ábendingar
Séu ábendingar um mögulegar úrbætur á skjalinu er hægt að koma þeim á framfæri við höfund þess.

Athugasemdir um þessa útgáfu
Gallar á bls. VIII, 36, 44, 70, 92, 114-115, 170, 194, 234, 255, 346, 348, 351-352, 354, 358, 363, og 387.

Höfundur skjalsins: Svavar Kjarrval (svavar@kjarrval.is)



  
LM 

REYKJAVÍK 1995 
ÍSAFOLDARPRENTSMIÐJA HF.



 



Efnisyfirlit 
vid 

Stjérnartidindi fyrir island årid 1925. 

            

  

      

A. 

Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

1.{ 13. mars | Tilskipun um mælitæki og vogaráhöld. . 1—12 
2.| 27. mars | Låg um breytingu á lögum nr. 19, 4 júní 1924, 

um nauðasamninga . FA 13 — 14 
3 S. d. Låg um breyting å póstlögum 7. maí 1921 14—16 
4.| 4. mai Lög um viðauka við lög nr. 33, 19. júní 1928, um 

fiskiveidar i landhelgi . . 16—17 
5. S. d. Lög um fiskifulltrúa á "Spáni og Ítallu . 17—18 

6.| 11. mai | Konungsbrjef um þingsuppsögn . . 18 
1.| 16. maí | Lög um breytingar á og viðauka við lög nr. 14, 
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heim aftur í n við ríkisstjórn FR . 389 
60. | 19. okt. | Tilskipun um tel sendiherra Islands í Kaup- 

mannahöfn o. „ EA 390 
63. | 25. nóv Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin 
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6. | 11. maí | Konungsbrjef um þingsuppaögn. . +. 0} 18 

61.| 3. des. Opið brjef, er stefnir saman Alþingi til reglulegs 

fundar 6. febrúar 1926. 5 SN 391 

62. S. d. Konungsbrjef um setning Alþingis. 392 
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50. | 21. júní | Lög um breyting á lögum nr. 28, 3. nóv. 1915, 

um kosningar til Alþingis. BN 117 
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10. | 29. maí | Lög um breytingar og viðauka við lög nr. 7, 4. 

maí 1922 (Seðlaútgáfa) . . RN 2: 

19. | 27. juni Lög um innlenda skiftimynt. AA 49 —50 

57. 9. júlí Auglýsing um að út sjeu gefnir nýir 50, 10 og 5 

króna ríkissjóðaseðlar, samkvæmt lögum nr. 7, 4. 

maí 1922, sbr. lög nr. 10, frá 29. maí 1925 387
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3ð. S.d Lög um viðauka við lög nr. 22, frá 8. okt. 1883, 

um bæjarstjórn á Akureyri . 14 
39. S.d Lög um heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til 
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40. S. d. Lög um stofnun dócentsembættis við heimspekisdeild 

Háskóla Íslands …… 80 
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Fiskiveiðar, fiskiskip. 
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25. S. d. Lög um breyting á tilskipum um veiði á Íslandi, 

20. juni 1849 ...... . 57 
26. S. d. Lög um aflaskýrslur. . 58—59 
21. Sd. Lög um að landhelgisjóður Íslands skuli taka til 

starfa . eee ren 60 
29. S. d. Lög um skråning skipa . 62 —70 
31. S. d. Log um einkenning fiskiskipa 71—72
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45. | 27. júní | Lög um afnám laga nr.30, 20. júní 1923, um breyt- 

ing á lögum nr. 56, 10. nóv. 1913, (Herpinótaveiði). 97 

47. S. d. Lög um innheimtu gjalda af erlendum fiskiskipum | 113— 114 

Fjárlög, fjáraukalög. 

22. Sd Fjáraukalög fyrir árið 1924. 53—54 

43. S. d Fjáraukalög fyrir árið 1923 . 84—89 
53. S. d Fjárlög fyrir árið 1926. 125—169 

Gengisviðauki, sjá skattar og tollar 

Gjaldeyrir og gengi. 

9.| 27. mai | Lög umframlenging á gildi laga nr.48, 4. júní 1924, um 

gengisskráning og gjaldeyrisverslun og þrey ting 

á þeim lögum . 22 
19. | 27. júní Lög um innlenda skiftimynt . . 49 —50 

57.| 9. júlí Auglýsing um að út sjeu gefnir nýir 50, 10 og 5 
króna ríkissjóðsseðlar, samkvæmt lögum nr. 7, 4. 
mai 1922, sbr. lög nr. 10 frá 29. maí 1925 381 

Háskóli Íslands, háskólanám erlendis. 

35. | 27. júní | Lög um styrkvetting til handa íslenskum stúdentum 

| . við erlenda háskóla 16 

40. S. d, Løg um stotnun dócentsembættis við heimspekideild 
Háskóla Íslands 80 

Heilbrigðis málefni. 

34, 3. d Lög um breyting á lögum nr. 34, 6. nóv. 1902, 
(Sóttvarnalög) 15 

Herpinótaveiði, sjá veiði. 

Kirkjumálefni. 

36. S. d Lög um skiftingu Ísafjarðarprestakalls í tvö presta- 
köll. AN 77      
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38. | 27. júní | Lög um breyting á lögum nr. 54, 27. júní 1921, um 
sölu á prestsmötu. FF 78 

Landbúnaður. 

17. | 13. júní | Lög um Ræktunarsjóð Íslands 39—48 
20. | 27. juni Lög um heimild til að veita lán úr Bjargráðasjóði 51—52 

Landhelgi, landhelgissjóður. 

4.| 4. maí | Lög um viðauka við lög nr. 33, 19. júní 1922, um 
um fiskiveiðar í landhelgi. 16—17 

27. | 27. júní | Lög um að {andhelgissjóður Íslands skuli taka til 
starfa . FI 60 

Landsreikningur. 

42. S. d. Lög um samþykt á landsreikningnum 1923 82 —84 

Launalög. 

16. ! 13. júní | Lög um breytingu 33. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 
1919, um laun embættismanna a 38 

41. | 27. júní | Lög um breyting á lögum nr.51, 27. júní 1922, um 
lifeyrissjóð embættismanna og ekkna þeirra 81 

Lendingarsjóður, sjá fiskiveiðar. 

Lífeyrissjóður, sjá launalög. 

Mannanöfn. 

54. S. d. Lög um mannanöfn. 170—171 

Mælitæki og vogaráhöld. 

1. | 13. mars | Tilskipun um mælitæki og vogaráhöld . 1—12      
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Nauðasamningar. 

2.| 27. mars | Lög um breyting á lögum nr. 19, 4. júni 1924, um 
nauðasamninga BN 13—14 

Peningar, sjá bankamál. 

Póstmál. 

3. S. d. Lög um breyting á póstlögum 7. maí 1921 14—-16 
56. | 27. juli ! Auglýsing um póstsamninga við erlend ríki 171—386 

Prestaköll, sjá kirkjumálefni. 

Prestsmata. 

38. | 27. júní | Lög um breyting á lögum nr.54, 27. júní 1921, um 
sölu á prestsmötu NR 4 18 

Ríkisborgararjettur. 

12.| 8. júni Lög um að veita sjera Friðriki Hallgrímssyni ríkis- 
borgararjett . . FR 25 

Rikissjóðsseðlar, sjá bankamál. 

Ríkisstjórn. 

58. | 7 okt. Konungleg auglysing um ad rikisstjorn skuli falin 
å hendur rikisarfa i fjarvist konungs . 388 

59, | 11, okt. | Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn 
heim aftur og tekinn við ríkisstjórn . 389 

63. | 25. nóv. | Konungleg auglýsing um að ríkisstjórn skuli falin 
á hendur ríkisarfa í fjarvist konungs . 393 

64. | 2. des. | Konungleg auglýsing um að konungur sje kominn 
heim aftur og tekinn við ríkisstjórn . 394     Ræktunarsjóður Íslands, sjá landbúnaður.  
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Samgöngur. 

24. | 27. júní | Lög um breyting á lögum nr. 62, 28. nóv. 1919, 
um brúargerðir 08. 56 

Sáttatilraunir. 

55. S. d. Løg um såttatilraunir i vinnudeildum 171—174 

Seðlaútgáfa, sjá bankamál. 

Sektir. 

13.| 8. júní | Lög um sektir 2521 

Selaskot og uppidráp. 

30. | 27. júní | Lög um selaskot á Brefðafirði og uppidráp 10—1T1 

Sendimenn í útlöndum. 

5.| 4 maí | Lög um fiskifulltrúa á Spáni og Ítalíu. . 17—18 
60 | 19. okt. | Tilskipun um tekjuskatt sendiherra Íslands í Kaup- 

mannahöfn o. fl. FEED . 390 

Siglingar, skip. 

29. | 27. juni | Låg um skråning skipa 62—70 
31. S. d. Lög um einkenning fiskiskipa 71—72 
47. S. d Lög um innheimtu gjalda af erlendum fiskiskipum 113— 114 
49. S. d Lög um breyting á lögum nr. 40, 19. júní 1922, 

um atvinnu víð siglingar BN 116 

Sjerleyfi. 

46. S. d. Lög um vatnsorkusjerleyfi . .. 98—113 
bl. S. d Lög um sjerleyfi til þess að reka útvarp (broad- 

casting) á Íslandi. NN 118—119
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Sjóðir. 

17. | 13. júní | Lög um Ræktunarsjóð Íslands 39—48 
20. | 27. júní Lög um heimild til að veita lán úr Bjargráðasjóði 51—52 
21. S. d. Lög um breyting á lögum nr. 86, 14. nóv. 1917, um 

fiskiveiðasamþyktir og lendingarsjóði . 0 52—53 

Skattar og tollar. 

1.| 16. maí | Lög um breytingar á og viðauka við lög nr. 74, 27 
júní 1921, um tekjuskatt og eignarskatt. . 19—20 

8.| 27. maí | Lög um framlenging á gildi laga nr. 48, 4. júni 1924, 
um bráðabirgða verðtoll á nokkrum vörutegundum, 
og breyting á þeim lögum. a 20—21 

11. 29. maí | Lög um breyting á lögum nr. - 70, 21. júní 1921, um 
útflutningsgjald o. fl.. . BNA 24 

32. | 27. júní | Lög um breyting á lögum nr. 38, 27. juni 1921, um 
vörutoll 73 

37 S. d. Lög um breyting á lögum nr. 2, frá 27. mars 1924, 
um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að inn- 
heimta ýmsa tolla og gjöld með 259/, gengisviðauka TI—18 

48. S. d. Lög um breyting á lögum nr. 41, 27. júní 1921, 
um breyting á 1. gr. tolllaga, nr. 54, 11. juli 1911, 
og viðauka við þau lög . | 114—115 

60. | 19. okt. Tilskipun um tekjuskatt sendiherra Íslands í Kaup- | 
mannahdfn o. fl. , 390 

Skiftimynt, sjá bankamál. 

Slysatryggingar, sjá tryggingar. 

Smjörlíki, sjá verslun. 

Sóttvarnalög, sjá heilbrigðismálefni. 

Stúdentar. (Styrkveitingar). 

35. | 27. júní | Lög um styrkveiting til handa íslenskum stúdent- 
um við erlenda háskóla . 76 

Sundnåm. 

39. S. d. Lög um heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til 
að skylda unglinga til sundnáms . 79      
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Nr. | Dagsetning Fyrirsögn Blaðsíðutal 

Tekjuskattur, sjá skattar og tollar. 

Tollar, sjá skattar og tollar. 

Tryggingar. 

44. | 27 juni | Lög um slysatryggingar 90-—96 

Utanríkismál. 

56. | 27. juli | Auglýsing um póstsamninga við erlend ríki 177— 386 

Utflutningsgjald. 
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Stjornartidindi 1925, A. 1. 1 1925 

TILSKIPUN 1 
18. mars 

um 

mælitæki og vogaráhöld. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta. hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg 

Gjörum kunnugt: Samkvæmt lögum nr. 13, 4. júní 1924, um mælitæki 

og vogaráhöld, viljum Vjer skipa svo fyrir um mælitæki og vogaráhölad, 

sem nú segir; 

1. gr. 

Hver sú verslun, sem mæla þarf varning eða vega, skal til þess nota lög- 

gilt mælitæki og vogaráhöld. Löggilt skulu og vera þau mælitæki og vogaráhöld, 

sem notnð eru til þess að ákveða upphæð tollgjalda til ríkissjóðs eða til þess 

að byggja á þeim vottorð um vog eða mæli. En löggilt ern þau mælitæki og 

vogaráhöld, sem lögreglustjórarnir í Reykjavík, Ísafirði, Akureyri, Seyðisfirði 

og Vestmannaeyjum hafa löglega stimplað með löggildingarmerkinu, sem er 

stórt C með X innan í og kórónu yfir og auk þess merki, er gefi til kynna, hver 

lögreglustjórinn hafi framkvæmt löggildinguna og hvaða ár hún hafi fram 

farið, svo og þau mælitæki og vogaráhöld. sem til voru, þegar lög um mælitæki 

og vogaráhöld frá 4. júní 1924 öðluðust gildi og löggilt eru á rjettan og löglegan 

hátt eftir þeim reglum, er gilt hafa þangað til. 

2. gr. 

Hver sá lögreglustjóri, sem hefir á hendi löggildingu mælitækja og vog- 

aráhalda samkvæmt lögum nr. 13 frá 4. júní 1924, skal hafa undir höndum og 

nota við löggildingu þau prófunartæki, sem nú verða talin: 

Prófvog, er tekur 20 kg. og hefir nákvæmnina 0.2 g., 

Prófvog, er tekur 2 kg. og hefir þá nákvæmnina 50 mg., og 

Prófvog er tekur 100 g. og hefir þá nákvæmnina 2 mg. 

Nákvæm vogarlóð úr látúni að þyngd: 

20 kg., 10 kg. 5 ko. 1 ko. 500 g., 200 g., 100 g., 50 g., 20 g., 10 g., 

ög. 2 g. og lg. 

Skekkjan á þessum lóðum má vera hvort heldur vill + eða —, en eigi 

má hún nema meiru en 14 úr leyfilegri skekkju á þeim lóðum, sem löggilt verða 

sbr. 19. gr. c 

Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h.f.



1 Kvarði úr látúni eða góðu trje 1 metri að lengd og merktur við hvern 

13. mars millímetra. Skekkjan á kvarðanum má hvergi vera meiri en 0.1 mm. 

Mæliker úr tini eða látúni og með glerplötum til að draga yfir. Mæli- 

kerin taki: 5 lítra, 2 lítra, 1 lítra, % lítra, 2 desílítra og 1 desílítra. Skekkjan 

á mælikerum þessum má eigi fara fram úr '/,,„ af rúmmálinn, ef mælikerið 

er 1 lítri eða meira, en á minni mælikerum ”/,, úr rúmtaki þeirra. 

Til prófunar á vogum skal lögreglstjórinn í Reykjavík hafa 50 járnlóð, 

hvert 20 kg. að þyngd, en lögreglustjórinn á Ísafirði, Akureyri, Seyðisfirði og 

Vestmannaeyjum, hver 25 járnlóð, er sje hvert 20 kg. að þyngd, og auk þess 

skal hver lögreglustjóri hafa þessi járnlóð: 3 að þyngd 10 kg, 3 að þyngd 

5 kg., 4 að þyngd 2 kg. og 4 að þyngd 1 kg., og þessi látúnslóð: 2 að þyngd 

500 g., 2 að þyngd 200 g., 1 að þvned 100 g., 150 g., 2 20 g., 110g.,15 
  

2 2 gø. og 1 að þyngd 1 g. Skekkjan á þessum lóðum má vera bæði og —- 

en eigi fara fram úr helming af skekkju þeirri, sem leyfileg er á verslunar- 

lóðum, er þau eru löggilt, smb. 19. er. C. 

Öll áðurgreind prófunartæki skulu vera stimpluð af Átvinnu- og sam- 

göngumálaráðunevtinu með þar til gerðum sjerstökum stimpli, er sje A & S 

með kórónu yfir. 

3. gr. 

Lögreglustjórar skulu sjá um, að prófunartæki sjeu vel geymd og þeir 

hlutar þeirra, sem eru úr járni, ryðgi ekki. Ef ástæða er til þess að ætla, að 

þan hafi skekst svo nokkru nemi, skuln þeir tafarlaust tilkynna það Atvinnu 

ir til að tækin sjeu prófuð 

  

og samgöngumálaráðuneytinu, er þá gerir 

og önnur fengin í staðinn, ef ástæða er til þess. 

Allar löggildingagerðir skulu lögreglustjórar rita í bækur, sem Atvinnn- 

og samgöngumálaráðuneytið hefir löggilt til þess. 

í Reykjavík Cr á Ísafirði (> á Akureyri (> 
NØ 

/ 

á Seyðisfirði I i Vestmannaeyjum (> 

4, gr. 

Þeir lögreglustjórar, sem löggildingu hafa á hendi, löggilda þessi mæli- 

Merki lögreglustjóranna ern þessi: 

tæki og vogaráhöld: 1) kvarða, 2) mæliker, 3) vogarlóð og 4) vogir, svo að 

nota megi þau til að mæla varning eða vega í verslunum, til að ákveða upphæð 

tollgjalda til ríkissjóðs, eða til þess að bvegja á þeim vottorð um vog eða mæli 

eða til annars, sem ákveðið kann að verða,



- 
5. gr. 

1925 

1 

Löggilding og endurlöggilding fer ad jafnadi adeins fram å låggilding- 18. mars 

arstofum lögreglustjóranna. Þegar hlutaðeigandi lögreglustjóri telur ástæðu til 

þess, getur hann samt látið löggildinguna fara fram á öðrum stað. Þá skal sá, 

sem löggildingin er gerð fyrir, greiða kostnað við ferðalög og flutning áhalda 

til og frá staðnum auk venjulegs löggildingargjalds alt samkvæmt gjaldskrá er 

ráðherra setur. 

6. gr. 

Þeir, sem óska að láta löggilda eða endurlöggilda mælitæki og vogar- 

   áhöld, skulu senda skriflega beiðni um það til lögreglustjóra, sem löggildingu 

hefir á hendi; ákveður hann þá, hvenær koma skuli með tækin til löggildingar 

og hvenær þau skuli verða sótt aftur. Ef tækin eru eigi sótt á tilteknum tíma, 

getur lögreglustjóri komið þeim til geymslu á kostnað og ábyrgð eiganda, og 

sje þeirra eigi vitjað að 3 mánuðum LHönum, má selja þau til greiðslu áföllnum 

kostnaði. Verði afgangur af söluverðinn, fellur hann í ríkissjóð, ef eigandi vitj- 

ar hans eigi innan 6 vikna frá sölunni. Þegar um tæki með óvenjulegri gerð 

er að ræða, getur lögreglustjórinn krafist þess, að löggildingarbeiðninni fylgi 

nákvæm lýsing á gerð tækjanna. 

í. gr. 

Þeir. sem nota löggilt mælitæki eða vogaráhöld við afhendingu eða mót- 

töku vöru, skulu sjá um, að þau sjeu rjett. 

Ávalt skal notandi gæta þess, að þær vogir standi rjett, sem hafa lóð 

(pendúl), hallamæli eða annan útbúnað, er sýnir, hvenær þær standa rjett. 

Þeir, sem nota löggilt mælitæki og vogaráhöld, skulu leita endurlöggild- 

ingar, er skekkjan á þeim fer út fyrir þau takmörk, seim tiltekin eru í tilskipun 

þessari, eða sá tími er liðinn, sem löggildingin gilti fyrir. 

Notendur löggiltra mælitækja og vogaráhalda mega hvorki sjálfir eða 

með aðstoð annara breyta þeim eða gera við þan, nema þeir afmái jafr- 

framt löggildingarmerkin. 

S. gr. 

Kvarðar mega löggildast, þegar mælikvarðarnir á þeim eru að lengd 1 

metri eða 1% metri. Mælikvörðunum skal að endilöngu skift í sentímetra, þó 

má skifta einum eða fleiri sentímetrum við enda mælikvarðans eða öllum mæli- 

kvarðanum í millímetra. Eigi má skifta mælikvarðanum neinstaðar í minni 

einingar en millímetra. 

Allar takmarkalínur eininganna skulu vera glögg strik, mótuð eða 

höggvin í það efni, sem kvarðinn er gerður úr, og skulu strikin liggja í fleti 

hornrjettum á lengdarlínur kvarðans. Að minsta kosti tíunda hver eining skal 

vera merkt skýrt með tölu.
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1 Öll lengd mælikvarðans skal vera stimpluð á hann í tölum ásamt ein- 

13. mars inoarnafninu metri eða m, sentímetri eða em. 

9. gr. 

Kvarðar skulu vera úr efni, er veitir næga tryggingu fyrir því, að mæli 

kvarðinn verpist eigi nje á annan hátt breyti lengd sinni út fyrir hin settu 

takmörk, og skulu kvarðarnir vera svo gildir, að eigi sje hætta á, að þeir bogni 

til muna, ef þeim er eigi sjerstaklega misboðið í meðferðinni. 

Trjekvarðar skulu gerðir úr vel þurrumi, beinvöxnum og kvistlausum 

eskivið, hlyn, ahorni eða öðrum þeim viðartegundum, sem eigi verpast nje 

breytast að mun við áhrif hita og raka. Yfirborð kvarðans, sem eigi má hafa 

hrufur eða sprungur, skal vera gljáð (bónað) eða borið á það lakk eða fernis. 

Þar sem endi mælikvarðans fellur saman við enda kvarðans sjálfs, skal 

kvarðaendinn vera þverhníptur, og á trjekvörðum, sem eigi eru sívalir, skulu 

þá endabrúnir mælikvarðans vera varðar með málmþynnu, sem greipt sje inn 

í trjeð þannig, að vfirborð málmþynnunnar og trjesins í kring sje í beinu 

áframhaldi. Málmþynnan skal vera fest við trjeð á tryggilegan hátt og þannig 

fyrirkomið, að hægt sje að stimpla í einu hana og trjeð umhverfis. 

Kvarðarnir mega eigi vera svo bognir, að á beri, og sá hluti af hliðum 

kvarðans, sem hefir mælikvarða á merktan, skal vera sljettur. Sívala trjekvarða 

með einum mælikvarða, sem aðeins er skift í sentímetra, má þó löggilda, þó að DH 

  

mælikvarðinn sje merktur á hið sívala yfirborð kvarðans. 

Löggilding kvarða gildir, meðan löggildingarmerkin eru ósködduð, nema 

sýnilegt sje, að kvarðinn hafi breytt sjer síðan hann var löggiltur. 

10. gr. 

Mæliker úr blikki, aluminíum eða tini löggildast í þessum stærðum: 
10 lítrar, 5 lítrar, 2 lítrar, 1 lítri, 14 lítri, 2 desílítrar og 1 desílítri. Mæliker- 

in skulu vera svo sterk, að eigi sje hætt við, að þau breyti lögnn eða stærð 
með venjulegri meðferð. 

Mælikerin skulu vera sívöl og jafnvíð að ofan og neðan, Hlutfallið milli 
þvermáls og hæðar að innanmáli skal vera því sem næst 2:3. 

Þegar mælikerin standa á lárjettum fleti skulu barmar þeirra einnig 
vera í lárjettum fleti, en hliðarnar vera hornrjett á flötinn. 

Mælikerin mega hafa víðari kraga, sem nær upp fyrir barminn, en 
eigi telst rúmið fyrir ofan barminn með rúmtaki kersins. Mælikerin mega 
hafa hanka. 

Á mælikeri úr blikki, sem óskað er eftir að fá löggilt, skal vera lóðað 

tin með sljettu og nægilega stórn yfirborði á þeim stöðum þar sem löggilding- 

armerkin skulu sett. | 

Á hverju keri skal standa með skýru og óafmáanlegu letri í tölum með



emingarnafninu litri eða 1, desílítri eða dl á eftir, hvad kerid tekur barma- 

sljett, og löggildingin nær aðeins til þess, að það rúmtak sje rjett. 

Löggilding þessara mælikera gildir meðan löggildingarmerkin eru 

ósködduð, nema það sýni sig, að kerin hafi breytt lögun og stærð síðan 

þau voru löggilt. 

11. gr. 

Ennfremur löggildast eftirtöld mæliker til sjerstakrar notkunar: 

Til mælingar á lifur og grút löggildast ker, sen taka 20 lítra eða 50 

lítra, og skulu þau vera úr eik, beyki, eða öðrum jafngóðum við, og vel bent 

með föstum járngjörðum og að öllu leyti svo sterk, að þau þoli venjulega með- 

ferð, án þess að breyta lögun eða stærð. Mælkerin skulu hafa strokklögun, 

hlutföllin milli hæðar og þvermáls botns og ops skulu vera 6:3:4. 

20 lítra mælikeri skal vera skift í lítra með varanlegum mörkum, skor- 

um og koparnöglum — sem mörkuð eru innan í kerið og fyrir ofan 20 lítra 

markið skal vera bil. er taki alt að o lítrum. 5, 10, 15 og 20 lítra mörkin 

skulu vera auðkend frá öðrum lítramörkum. 50 lítra kerið skal á sama hátt 

hafa varanleg mörk fyrir hverja 5 lítra, og fyrir ofan efsta (50 lítra) markið 

skal vera alt að 10 lítra rúm óskitt. 

Á hlið hvers mælikers skal rituð með óafmáanlegu letri tala, er sýnir, 

hve mikið má mæla í því, og nafnið lítri eða | á eftir tölunni. 

Í þessum mælikerun má aðeins mæla lifur eða grút. 

Til mælingar á nýrri síld löggildast mæliker úr trje, sem rúma sljett 

full 50 lítra, 100 lítra eða 150 lítra. Mæliker þessi skulu hafa tunnulögun, 

og op og botn vera jafnvíð, en þvermál midjunnar 1% sinnum þvermál 

opsins, eða því sem næst, og hæðin 114 sinnum þvermál opsins. 

Mælikerin skulu vera úr þurrum og hörðum viði, svo sem eik eða beyki, 

og stafirnir falla vel og sljett saman, löggin vera nægilega djúp, og botn vel 

sterkur, svo að mælikerin brotni eigi nje breyti stærð með þeirri meðferð, 

er þeim er ætlað að verða fyrir. Gjarðir allar skulu vera úr góðu járni eða 

öðrum jafngóðum málmi og festar svo við stafina, að eigi raskist. Í botninn 

og hliðarnar neðan til skulu vera 12 göt, 15 mm að þvermáli hvert. Mæli- 

kerin skulu hafa tvo hanka. 

Á hlið hvers mælikers skulu vera brendar tölur með orðunum lítrar 

eða 1 á eftir, er sýni, hve mikið kerið tekur barmasljett. og löggildingin nær 

aðeins til þess, að það rúmmál sje rjett. 

Til mælingar á bensíni má löggilda faststandandi mæla, sem standa í 

sambandi við bensíngevma svo að hægt sje að dæla bensíninu úr geyminum í 

mælinn, án þess að hann sje hreyfður, og sömuleiðis að tæma hann með því 

að opna krana, sem sje vel þjettur, þegar honum er lokað. Við hverja mæls 

ingu skal mælirinn mæla 5 eða 10 lítra og skal sú tala standa á mælinum 

með skýrum stöfum. Á hverjum mæli skal vera glerhólkur, sem sje ekki meira 

1925 

1 
13. mars
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1 en 8 em. í þvermál, og skal vera á honum glögt merki, Þegar mælirinn er 
13. mars fyllur, skal bensínyfirborðið nema við merkið. 

Löggilding mælikera úr trje til mælingar å lifur (gråt) og nýrri síld 
gildir á meðan löggildingarmerkin eru ósködduð og kerin hafa eigi sýnilega 
Þreytt sjer, síðan þau voru löggilt. Löggilding bensínmæla gildir eigi leng- 
ur en 1 ár. - 

12. gt. 

Vogarlóð löggildast í þessum stærðum : 

20 kílógrömm, 

10 — 

1 kílógramm, 
1 — 

0 grömm, 

200 — 

( 

1 gramm 

Á hvert vogarlóð skal vera mótuð þyngd þess með skýrum tölum og 
einingarnafnið kílógramm eða gramm undir tölunni. Í stað einingarnafn- 
anna mega þó standa skammstafanir þeirra: kg eða g, og skulu þær þá standa 
rjett á eftir tölunni. 

Á steypujárnslóðum, sem mega vera 1 kílógramm eða þyngri. skal þó 
þyngd lóðanna sýnd með upphleyptum stöfum, tölu með kg á eftir, steypt- 
um með lóðinu. Á sama fleti steypujárnslóðsins og þyngdartalan er á, skal 
vera hæfilega stór hola með blýfyllingu til að móta í löggildingarmerkið. 

Löggilding vogarlóða úr látúni eða kopar gildir eigi lengur en 12 ár. 
Löggilding vogarlóða úr járni gildir eigi lengur en 9 ár. 

13. gr. 

Aðeins má löggilda þær vogir, sem eru svo vel gerðar og traustar, að 
þær haldist nægilega nákvæmar og rjettar langan tíma, ef gætilega er með 
þær farið. 

Ennfremur verða vogirnar að fullnægja eftirtöldum skilyrðum, til þess 
að þær megi löggildast :



A 1925 

1) Hinir einståku hlutar vogarinnar mega ekki svigna eða á annan hátt 1 
breyta lögun við mesta þunga, er leyfilegt er að vega á voginni. 18. mars 

2) Sjerhver vog skal hafa mundang, er sýni svo glögt, hvenær vogin 

er Í jafnvægi, að auðvelt sje að greina það með berum augum nógu ná- 
kvæmlega. Reislur, sem eigi eru notaðar í verslunarbúðum, eru undanþegnar 
þessu skilyrði. 

3) Sjerhver vog, sem flytja má til, og eigi stendur á sama, hvernig 

niður er sett, skal hafa lóð (pendúl), hallamæli eða annan tryggan útbúnað 
til að sýna, hvort vogin er sett rjett niður. Vogir, sem eru fastar og óflytjan- 
legar, verða eigi löggiltar, fyr en þær eru settar niður og festar, þar sem 
þær eiga að vera. 

4) Allar vogarstengur skulu gerðar úr málmi, og sjeu þær settar út 
úr jafnvægi, þá skulu þær sveiflast nokkrum sinnum fram og aftur, uns þær 
stöðvast aftur í hinni upphaflegu jafnvægisstöðu. 

5) Allar vogarstengur skulu leika á stálhnífsegejum, sem standa á 
plötum úr hertu stáli. Plöturnar mega einnig vera úr agati eða öðru stál- 
hörðu efni, ef það á við gerð vogarinnar. Hnífana má eigi vera hægt að 
flytja, svo að lengd vogarstanganna breytist. Hið sama gildir um plöturnar, 
sem hnífarnir standa á, ef það getur haft áhrif á lengd vogarstanganna. 

6 Engin áhrif má það hafa á þyngdina, hvar lóðin eða, það, sem veg- 
ið er, stendur á vogarskálunum. 

7) Ef vog er útbúin með stillilóði, skal umbúnaður þess vera þannig, 
að það verði eigi misbrúkað. 

8) Á hverri vog skal standa með skýru og áberandi letri, hvað þungt 
megi á hana vega. 

14. gr. 

Jafnarma vogir. Ef hægt er að taka af og skifta um skálarnar 
á jafnörmuðum vogum, þá má jafnvægisstaða vogarinnar eigi breytast, þótt 
skálarnar sjeu teknar burtu eða skift sje um skálarnar á örmunum. 

Löggilding metaskála með einni vogstöng gildir eigi lengur en 12 ár. 
Löggilding borðvoga með mörgum vogstöngum gildir eigi lengur en 9 år. 

15. gr. 

Desímalvogir. Á desímalvogum skal þyngd þess, sem vegið er, 
vera þyngd lóðanna, sem halda því í jafnvægi, margfölduð með tíu. 

Allar desímalvogir skulu hafa útbúnað til að stöðva aðalvogstöngina. Á 
desímalvogum skal að minsta kosti mega vega 20 kílógrömm. 

Löggilding desímalvoga gildir eigi lengur en 6 ár. 

16. gr. 

Reisluvogir. Reisluvogir hafa lóð, sem flytja má til eftir arm- 
inum eftir því, hve þungt það er, sem vegið er.
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1 Aðalvogarstöngin, sem má myndast af fleirum en einni samhliða stöng- 

13 mars um, ef þær eru samfastar, skal vera merkt með glöggum og nákvæmum skerð- 

ingum eða strikum, sem sjeu grafin, höggin eða á annan varanlegan hátt 

merkt í stöngina. Bilin milli merkjanna skulu vera jöfn og að minsta kosti 

4 millimetrar. Á reislum, sem ekki hafa mundang, mega bilin þó vera 3 mm. 

Að minsta kosti fimta hver skerðing eða strik skal vera merkt á varanlegan 

hátt með skýrum tölum, er tilgreini þungann í kílógrömmum, og aftan við 

töluna ytst á vogarstönginni skal ennfremur bæta kg. Á sömu vogarstönginni 

má vera fleiri en ein merkjaröð, ef þeim er svo fyrir komið, að það getur eigi 

valdið ruglingi. Lóðið skal sjálfkrafa grípa inn í skerðingarnar á vogarstöng- 

inni eða hafa fjaðraútbúnað, svo að það haldist fast við stöngina, ef því er 

il slept. Lóðið skal vera þannig úr garði gert, ef til vill með föstum vísi, að eigi 

geti vafi á því leikið, hvernig eigi að lesa á vogina. 

Á aðallóðinu má vera annað lóð. hreyfanlegt fram og aftur, til að sýna 

minni þyngdarmun, og gilda hin sömu ákvæði um það og aðallóðið með þeim 
breytingum, sem við eiga. 

Löggilding reislna, sem eigi hafa mundang, gildir 10 ár, en löggild- 

Ing annara vteisluvoga gildir 6 ár. 

17. gr. 

Lögreglustjóri, sem hefir á hendi löggildingu samkvæmt lögum um 
mælitæki og vogaráhöld, getur, þegar hann telur þörf á því. löggilt um stund- 
arsakir mælitæki og vogaráhöld, sem að efni, stærð eða gerð eru frábrugðin 
því, sem fyrir er sagt í 8—16. gr., ef þau að dómi hans eru til þess hæf, en 
senda skal hann þegar í stað stjórnarráðinu nákvæma lýsingu á tækjunum. 
Ef atvinnu- og samgöngumálaráðuneytið telur ástæðu til þess, gefur það út 
reglugjörð um löggildingu þessara tækja; að öðrum kosti má eigi framlengja 
löggildingu þeirra nje löggilda önnur tæki af sömu gerð. 

18. gr. 

Skekkjan á mælitækjum og vogaráhöldum er munurinn á milli þess, sem 
mælingarstærðin í raun og veru er, og þess, sem mælingarstærðin segir hana 
vera. Skekkjan er „pósitív“ (4) þegar mælingartækið segir mælingarstærð- 
ina minni en hún er, en segi það hana of mikla, er skekkjan „negatív“ (=). 

19. gr. 
Mælitæki og vogaráhöld má eigi löggilda, ef skekkjan á þeim fer út 

yfir þau takmörk, sem nú verða greind: 

a) Kvarðar: 

Skekkjan á kvörðun má jafnt vera „negatív“ sem „pósitív““. 

Á metra mælikvarða má skekkjan vera 0.8 mm. á allri lengdinni.
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Å 16 metra mælikvarda må skekkjan vera 0.5 mm. å allri lengdinni. 1 

Skekkjan å lengdinni frå hverju striki til enda mælikvardans må eigi 13. mars 

fara fram år skekkjutakmårkun alls kvardans. Å hverjum afmårkudum senti- 

metra må skekkjan ekki nema meiru en 0.5 mm., og å hverjum afmårkudum 

millimetra eigi meiru en 0,2 mm. 

b) Mæliker: 

Skekkjan má aðeins vera „pósitív““. 

Á 1 lítra mælikerum og stærri kerum má skekkjan vera 7/5 Úr öllu 

rúmtakinu. 

Á 2 desílítra mælikerum "7100 Úr öllu rúmtakinu. 

Á 1 desílítra mælikerum '/., úr öllu rúmtakinu. 

ce) Vogarlós: 

Skekkjan má aðeins vera „pósitív““. 
A 20 kílógramma lóði má skekkjan vera + 4 grömm, 
— 10 — — — — — + 2 — 
- 5 — — — — — 125 — 
— 2 — — — — — — 600 millígrömn, 
— 1 kílógramms — — — — + 400 — 
- 1 — — — — — 250 — 
-- 200 gramma — —- — — 100 — 
- 100 — — — — — + 60 — 
- 50 — — — — + 50 — 
- 90 SR — 4 30 — 
- 10 — — — — + 20 — 
- 5 BR — + 16 — 

2 MENE — — LL 19 — 

— 1 gramms — — — — 10 — 

d) Vogir: 

Skekkjan getur verið til beggja hliða, + og —, 
Þegar vog, sem löggildast á, er prófuð. og jafnvægi er fengið, þá skal 

2 greinilegur munur á jafnvægisstöðunni. Þegar lóði er bætt öðru megin 

v 
0
 

sø
 

=
.
 

mm
 

in
 

e+
 

øæ samsvarar hinni mestu skekkju. 
Skekkjan á vogum má eigi fara fram úr */000 Úr þyngd þess, sem veg- 

ið er, ef það er !/ eða meira úr hinum mesta þunga, er leyfilegt er að vega 
á vogina. Á reislum, sem eigi hafa mundang, má skekkjan vera helmingi , 
meiri, eða !/ 

4 5007 

20. gr. 

Löggilt mælitæki og vogaráhöld má ekki nota, þegar skekkjan á þeim 
er orðin meiri en tvöföld hin mesta leyfilega skekkja við löggildingu; þó má
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skekkjan á tækjum, sem verið er að nota, ætíð vera jafn „negatív“ sem 

„pósitív““. 

21. gr. 

a) Kvarðar: 

Þar sem endi kvarðans og mælikvarðans falla saman, skal stimpla lög- 

gildingarmerkið á kvarðaendann, ef hægt er, annars skal stimpla það á mæli- 

kvarðann, og svo nálægt enda hans, að ytri brún löggildingarmerkisins falli í 

endamark mælikvarðans. Ef endi trjemælikvarða er varinn með málmþynnu, 

skal láta löggildingarmerkið ná bæði á málmþynnuna og trjeð í kring. Álíti 

lögreglustjóri það nauðsynlegt, má setja 2 löggildingarmerki á þann enda 

mælikvarðans. Ætíð skal stimpla báða enda mælikvarðans með löggildingar- 

merki. Ártal löggildingarinnar og merki lögreglustjórans skal stimpla á mæli- 

kvarðann rjett aftan við stafina, en tilgreina lengd mælikvarðans. 

b) Mæliker: 

Á mæliker skal löggildingarmerkið sett á hlið kersins ofan við töl- 

una, er tilgreinir rúmtak þess, og ártal löggildingarinnar og merki lögreglu- 

stjórans þar út undan. Annað lögeildingarmerki skal setja á barm kersins 

eða svo nálægt honum sem hægt er. Ennfremur skal setja löggildingarmerki á 

botn kersins; ef botninn er lóðaður í, skal reynt að láta löggildingarmerkið 

ná út á samskeytin. Á mæliker úr trje skulu löggildingarmerkin brend á sam- 

skeyti stafa 

ec) Vogarlóð: 

Á steypujárnslóð skal löggildingarmerki ásamt ártali löggildingarinnar 
og merki löggildingarstjóra mótað í Dlýið, sem fyllir þar til gerða holu í 
efri hlið lóðsins. 

Vogarlóð úr öðrum málmi skulu stimpluð með löggildingarmerkinu á 
þá hlið þeirra, sem stafirnir eru á, sem tilgreina þyngd þeirra, og ef unt er 
skal löggildingarmerkið vera ofan við stafina. Ennfremur skal setja á gagn- 
stæða (neðri) hlið lóðsins lítið löggildingarmerki og ártal löggildingarinnar 

og merki lögreglustjóra, ef unt er. 

d) Vogir: 

Þar sem aðalvogarstöngin er útbúin með löggildingarholum, fyltum með 

linum málmi, skal löggildingarmerki ásamt ártali löggildingarinnar og merki 

lögreglustjóra stimplast á aðra málmfyllinguna, og fyrir ofan löggildingarmerkið 

skal stimpla númer það, sem vogin hefir í löggildingarbókinni. Efst í hina 

málmfyllinguna er þá stimpluð tala með kg. á eftir, er tilgreini, hve þungt
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megi vega å vogina. En ef vogarstöngin hefir ekki löggildingarholur, þá skulu 1 

áður greind löggildingarmerki sett þar á vogina, sem heppilegast er, annaðhvort, 13. mars 

með því að stimpla þan í sjálfa vogarstöngina eða með því að brennimerkja 

með þeim trjegrind vogarinnar. 

Ef hlutaðeigandi lögreglustjóri telur þess þörf, skal auk þess setja 

annarsstaðar á vogina löggildingarmerki, ártal eða númer til að tryggja það, 

að gerð vogarinnar raskist eigi, án þess að það sjáist á löggildinsarmerkjunnm. 

22. gr. 

Mælitæki og vogaráhöld, sem lögeilt hafa verið áður á löglegan hátt, 

má endurlöggilda, ef þan fullnægja löggildingarskilyrðunum. Við endurlög- 

gildingu er stimplað á mælitæki og vogaráhöld ártal endurlöggildingarinnar og 

lítið löggildingarmerki við ártalið, ef því verður við komið, svo og merki 

lögreglustjóra, ef hann hefir eigi löggilt tækið áður. 

Ef hin fyrri löggildingarmerki eru að einhverju leyti sködduð, þá skulu 

sett ný lögeildingarmerki í stað hinna sködduðu. 

Ef gert er við mælitæki eða vogaráhald, sem hefir brotnað, skal setja 

löggildingarmerki á hin bækluðu samskeyti 

23. gr. 

Löggildingarmerki ern ónýtt annaðhvort með því að afmá merkin eða 

með því að stimpla ofan á þau merkið ZZ 

24. gr. 

Lögreglustjórar í kaupstöðum og hreppstjórar í kauptúnum og sveitum 

skulu á þriggja ára fresti skoða öll mælitæki og vogaráhöld, sem ætluð eru til 

notknnar þeirrar, er ræðir um í 1, gr. laga nr. 18 frá 4. júní 1924, 

25. er. 

Við hina almennu skoðun mælitækja og vogaráhalda skal dæmt óheimilt 

að nota lengur mælitæki og vogaráhöld, 1) ef löggildingarmerki þeirra eru eigi 

í rjettu lagi, 2) ef svo langt er liðið frá löggildingu þeirra, að hún er fallin úr 

gildi, 3) ef vogir við prófun eru svo stirðar eða rangar, að skekkjan á þeim fer 

út fyrir hin settu takmörk. 

Ennfremur getur skoðunarmaður krafist að mælitæki og vogaráhöld sjen 

send til endurlöggildingar, ef hann hefir ástæðu til að halda, að þan sjeu orðin 

röng, en geta skal hann þá um ástæðuna í skoðunargerðinni,
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1 26. gr. 

13. mars Hin almenna skoðun mælitækja og vogaráhalda skal rituð í þar til lög- 

giltar bækur. Hreppstjórar skalu við hver árslok senda sýslumönnum nægilega 

ítarlegan útdrátt úr skoðunargerðum liðins árs, en lögreglustjórar og sýslumenn 

senda Atvinnu- og samgöngnmálaráðuneytinu skýrslu um skoðunina eigi seinna 

en í apríl ár hvert. 

27. ør. 

Brot gegn ákvæðum tilskipunar bessarar varda sektum til rikissjéds, frå 
5—200 kr., nema byngri hegning liggi vid að lögum. 

28. ør, 

Tilskipun þessi 6dlast begar gildi, 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 18. mars 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

  

Magnús Guðmundsson,



Stjórnartíðindi 1925, A. 2. 13 

LÖG 

um 

breytingu á lögum nr. 19, 4. júní 

  

Vjer Christian hinn Tíundi, af e 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, 

Láenbore 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir 

með samþykki Voru: 

I. er. 

Um nauðasamningagerð milli S 

skulu þessar sjerreglur gilda: 

1. Ef innstæðueigandi er 

af honum 

hluti af 

til, gild 

sjálfum eða hún fellur á 

  

innstæðu eða Innstæðan 

borgun upp í slíka skuld, að 

sem almennir 

uðs náð konungur 

Holtsetal 

fallist 

par is Jods 

skuld við sjóðinn, 

hann fyrir ábyr 

ol   

frádregnum 

1925 

27. mars 

1924, um nauðasamninga. 

í vr t 

Íslands og Janmerkur, 

  

andi, Stórmæri, Þjettmers 

og Aldinbore. 

á lög þe 

Urnessyslu og lánardrotna hans 

hvort sem sú skuld er stofnuð 

  

við sjóðinn, þá er 
x . . - 10 

L að því leyti sem hún kt    hre 

sama hundraðshluta 

  

lánardrotnar verða að þola til niðurfærslu á sínum kröf- 

um. Sparisjóðurinn er ekki skyldur til að taka sem gilda borgun upp í 

slíka skuld við sjóðinn inneignir annara manna Í að meira en 

M á ári og að frádregnum sama hundraðshluta 

Sjóðurinn verður krafinn 

mt .f 

ekki 

inn er frá gagnkröfiun samkvæ 

   

2. Rjettur eigandi sparisjóðsbókar er sá. sen 

talinn eigandi hennar 1. okt. 1924 

5. Frumvarp að nauðasamningi skal telja 

  

drotna til, ef 

3. málser. 37. gr. 

til 

4. Tilkynnine 

einfaldur meiri hluti atl 

. 19, 4. 

hafa 

1001 

bess, hversu mareir lýst kröf 

samkvæmt 4. málser 

nægileg. 

  

alment brjef til lá 

Skiftaráðanda er heimilt að setja á ko 

fyrir hann, er stjórni sjóðnum undir um 

samningagerð stendur. 

Revkj 

um 

nardrottins 

    

sem áður segir. 

Þann hundraðshluta, sem dreg- 

tamanskráðu. 

n samkvæmt bókum sjóðsins er 

1 

  

     

  

    

lega ' samþyki að tölu lánar- 

sækja (sbr. 

  

ræði, án tillits 

skal talin 

inn á staðnum. 

sjóðsins framkvæmdarstjóra 

nda, 
   

skiftaråSa meðan á nanða 

Javík, Ísafoldarprentsmiðja h.f
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2 2. gr 

21. mars Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalírborg, 27. mars 1925. 

Undir Vorri konunglegn hendi og innsigli. 

Christian R. 
(LL. B.) 

Jón Magnússon, 

3 LÖG 
21. mars 

um 

breyting á póstlögum 7. maí 1921. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á log þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

l. er. 

Í stað „á Gårn” i 2. er. d. komi: eftir ráðstöfun póststjórnarinnar 

Á eftir lidnum e. komi nýr liður: f. Póstinnheimtinm. 

Í stað „f/“ komi: g. 

Framan við 3. er. bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Í bæjum, þar sem komið hefir verið á fót daglegum útburði póstbrjefa. 

má enginn reka það sem atvinnu að safna saman. flytja eða bera út brjeta- 

sendingar (2. gr. a.). 

d-liður 11. gr. orðist svo: 
2 

Fyrir póstávísanir: 

12 kr. eða minni upphæð 200... 15 aur. 

yfir 12 kr. alt að 25 kr. seere 30 — 

yfir 25 kr. alt að 100 kr. 20.00.0000. 60 — 

og 20 aur. fyrir hverjar 100 kr. eða minni npphæð af því sem 

fram yfir er.
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Å eftir lidnum e. i 11 gr. komi nýr liður: 3 
> . ÞE . . . rr . 20 0 … , 97 mars 

f. Fyrir póstinnheimtur innheimtar greiðist sama gjald og fyrir póst- “'* 

  ávísanir, og þar að auki 25 aurar fyrir hverja kröfu, en fyrir hverja kröfu, 

sem eigi fæst borguð, skal að eins greiða 15 aura. 

Í stað ff 12 ,h komi: g. h. i. 

Í stað {veggja fyrstu málsereinanna í 16. gr. komi: 

Glatist ábyrgðarbrjef í vörsium póststjórnarinnar, skal greiða send- 

anda alt að 36 kr. í skaðabætur. 

sje innihaldið glatað að nokkru eða öllu texti og uppfylt hafa verið 

nánari skilyrði, sem póststjórnin setur, má greiða skaðabætur. er samsvari 

tjóninu. 

Skaðabæturnar mega þó aldrei fara fram úr 36 krónum. 

Glatist brjef með tilgreindu verði eða innihald þess að nokkru eða 

öllu leyti, meðan það var í vörslum póststjórnarinnar, bætir póststjórnin skað 

ann, þó ekki fram yfir það, sem tilgreint var í brjefinu. Hafi innihaldið verið 

verðskjöl, sem hægt er að ógilda, getur póststjórnin sett það skilyrði fyrir 

skaðabótagreiðslu, að eignarrjetturinn að samsvarandi upphæð verðskjalanna 

sje framseldur henni. 

Komst það upp, að verð póstsendingar sje í sviksamlegum tileangi ei 

talið hærra en það er í raun og veru, skal engar skaðabætur greiða. 

Þegar póstávísanir, póstkröfur og póstinnheimtur hafa verið borgaðar 

þóstmanni eftir settum reglum, ber póststjórnin ábyrgð á upphæðum þeirra, 

og hafi bær verið útborgaðar skökkum viðtakendum og póstmaður eigi sök á 

því, skal bæta fjárhæðina að fullu samkvæmt reglum þeim, sem gefnar verða 

   í reglugerð þeirri, sem getur um i 2 er. 

Hafi póstkröfusending glatast eða skaddast, eða þá innihaldið glatast 

alt eða eitthvað af "því í vörslum póststjórnarinnar, er eigi hæet að heimta „0! að 

upphæð póstkröfunnar, en skaðabæturnar verða að ákveðast ettir reglum þeim, 
1 15 sem settar eru í þessari grein um þá tegund sendinga, sem hún heyrir undir. 

  

sje póstkröfusending afhent viðtakanda án þess að póstkrafan hafi 

verið innheimt, hefir sendandi tjett til að heimta. að póstkröfuupphæðin sje 

sjer borguð af póststjórninni. 

Á eftir orðunum „afleiðingar skaðans“ í næstsíðustu málsgrein 16. 

greinar komi: og skal eigi skylt að greiða bæturnar fyr en 6 mánuðir eru 

liðnir frá því að póststjórnin fjekk tilkynningu um vanskilin. 

A. eftir 28. gr. komi ný grein, svo hljóðandi: 

20 gr. Ráðherra hefir heimild til að ákveða, að burðargjaldstaxtar þeir. 

sem 11. gr. ræðir um, megi innheimtast með öðrum upphæðum en þar eru = 

settar, ef gengi íslenskrar krónu kynni að gera það óumflýjanlegt.
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3 2. gr. 
2 É ix 3 109% 
27. mars Lög þessi öðlast gildi 1. apríl 1925. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 27. mars 1925. J J 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Magnús Guðmundsson. 

a LÖG 
4, maí 

um 

viðauka við lög nr. 33, 19. júní 1922, um fiskiveiðar í landhelgi. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþimgi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Þeim, sem hafa rjett til fiskiveiða í landhelgi hjer við land, er óheim- 

ilt að gera út hjeðan eða nota til veiða umhverfis landið erlend skip, hvort 

heldur er innan eða utan landhelgi. 
sn 

Atvinnumálaráðherra getur þó veitt undanþágu um tiltekið árabil að 

því er snertir þá leigu á erlendum skipum, sem nú á sjer stað. 

Ákvæði 9. 00 19. er. laga nr. 33, 19. júní 1922, um fiskiveiðar í land- 

helei, haldast óbreytt. 

3. ør, 

Brot gegn lögum þessum varða sektum, frå 2000—-20000 kr., og fer um 

meðferð mála út af þeim sem um almenn lögreglumál,
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Í. gr. 4 
og þessi öðlast þegar gildi. 4. maí 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið ú Chrishunsborgarholl, á. mat 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigti 

  

Christian R. 
(L. 8.) 

Magnus Guðmundsson. 

LOG 5 
4. mal 

um 

fiskifulltrúa á Spáni og Ítalíu. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Islands og Danmerki 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski 

tt. 

Láenborg oe Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Á Spáni og Ítalíu skal vera fiskifulltrúi, sem atvinnumálaráðherra skipar 

9 sa 2. gr. 

Laun fiskifulltrúans greiðast að þriðjungi úr ríkissjóði, en hinn hluta 

launanna greiða Landsbankinn og Íslandsbanki, að helmingi hvor. 

3. gr. 

Landsstjórnin ákveður launaupphæðina með samningi, að fengnum til- 

lögum bankanna, og sá hlutinn, sem g ríkissjóður á að greiða, skal tekinn 

upp í fjárlög. . 

4. ør. 

Landsstjórnin gefur fulltrúanum erindisbrjef í e ákveður starfssvið hans.
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5 5. er, 

Lög þesst öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Christiansborgarholl, á, maí 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(ll, Sy 

Magnus Gudmundsson. 

6 KONUNGSBRJEF 
11. mai 

um 

þingsuppsögn. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Islands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Nýer viljum hjermeð veita yður sem Vorum forsætis- 

ráðherra fyrir Ísland umboð til þess í Voru nafni að segja Alþingi 

slitið, þá er þingið hefir lokið störfum símuni einhvern næstu daga. 

Ritað á Amalíuborg, Ll. maí 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Magnússon. 

Til 

herra Jóns Magnússonar, Vors forsætisráðherra fyrir Ísland.
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LÖG 7 

um 

breytingar á og viðauka við lög nr. 74, 27. júní 1921, 

um tekjuskatt og eignarskatt. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slyesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðtesi þan 
L 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Við útreiknine á tekjuskatti innlendra hlutafyelaga samkvæmt í. gr. 

lasanna skal farið eftir þessum reglum: . 

a. Við ákvörðun hlutfallsins milli skattskyldra tekna og hlutafjár skal með 

innborguðu hlutafje telja varasjóð þann, sem fjelaginu kann að hafa safn 

ast af arði, sem lagður hefir verið til hliðar í því skyni, eins og sá sjóður 

var í byrjun næsta reikningsárs á undan niðurjöfnuninni. 

bh. Ef nokkuð af ársarði fjelaesins er lagt í varasjóð, þá er 14 hluti þeirrar 

upphæðar undanþeginn tekjuskatti, og skal koma til frádráttar við ákvörð- 

un skattskyldra tekna. Ef nokkur upphæð úr varasjóði síðar er notuð til 

úthlutunar til hluthafa, eða á annan hátt notuð í einhverjum þeim tilgangi, 

sem ekki var tilætlunin þegar varasjóðurinn myndaðist, þá skal telja helm- 

ing þeirrar upphæðar, sem þannig er ráðstatað, til skattskyldra tekna tje- 

lagsins á því ári. 

c. Sem varasjóð samkvæmt a.- og b.-lið má ekki telja eftirlaunasjóði, arðjöfn- 

unarsjóði eða aðra slíka sjóði, sem eru ekki beinlínis ætlaðir til þess að 

tryggja fjárhag fyrirtækisins sjálfs. 

d. Reglurnar í þessari grein koma í fyrsta skifti til framkvæmda við ákvörð- 

un tekjuskatts árið 1925. 

2. gr. 

Með konunglegri tilskipun má undanþiggja þá menn, er starfa er- 

lendis í þjónustu hins íslenska ríkis, tekjuskatti að nokkru eða öllu ar lax 

um þeim, er þeim eru greidd hjeðan fyrir starfið. 

3. gr. 

Ríkisstjórninni er heimilt að gera samning við stjórn Danmerkur um 

gagnkvæmar ívilnanir á tekju- og eignarskatti og sveitargjöldum þeirra ís-
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7 lenukr: er skra rikisboreara. son tr oildand kattalöre töf ik « . lenskra os nskra ríkisborgara, sem eltir gildandi skattalögsjöf ríkjanna eiga 
16. mal 28 iða skatt af sömu tekjum eða eignun Í báðum ríkjum. 
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Gefið á Sorgenfríhöll, 16. maí 1925. 

Undir Vor konunglegu hendi « ge innsigli. 

Ps 

Christian R. 
(L. 

e
v
 

Jón Þorláksson. 

27. mai 

framleuging á gildi laga nr. 3, 1. apríl 1924, um bráðabirgðaverðtoll á 

rokkrum vörutegundum, og breyting á þeim lögum. 

inn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

sljesvík, Tloltsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru : 

I. gr. 

Á ettir orðunum „20% af mnkaupsverði þeirra vara“ í 1. málsgr. 1. 
greinar laga nr. 3, 1. apríl 1924, um bráðabirgðaverðtoll á nokkrum vöru- 

tegundum, kemur: nema þær vörur, sem hjer eru taldar: 

co
 

  

A. Með 30% stimplast eftirtaldar vörur: Andlitsduft. Andlitssmyrsl. Blóm. 
tilbúin. Dúnn. Eirvörur. Fiður. Fiskmeti, nýtt, saltað, hert. reykt eða nið- 
ursoðið. Floshattar. Flugeldar og flugeldaefni. Gimsteinar og hverskonar 

skrautgripir. Glysvarningur og leikföng allskonar. Gullsmíðis- og silfur- 

smíðisvörur. Hársmyrsl. Hnetur. Hmvötn og hárvötn, sem ekki falla undir 
lög nr. 41, 27. júní 1921. Jólatrjesskraut. Kaffibrauð allskonar. annað en 

kex. Kniplingar. Lakkrís. Lakkskór. Loðskinn og fatnaður úr þeim. Mak- 
rónudeig. Marsípan. Myndabækur. Myndarammar. Nikkelvörur. Nýsilfur-
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vorur. Plettvorur, Silki og silkivarningur, Silkibattar, Silkiskor og flos- 

skór Skrautfjaðrir. hóihlífar. Spil, Tinvorur, Vegømyndir. 

Med 10% stimplast eftirtaldar vörur: Á vextir, nýir og niðursoðnir. Brenni- 

steinssýrur. Bæs. Efni og áhöld til logsuðu og logskurðar. Efni til gas 

framleiðslu. Ný egg. Eldavjela- og ofnahlutar. Gibslistar. Gleraugu. Glugg- 

ar. Grænmeti, niðursoðið. Hagldabrauð og tvíbökur. Hellulitur. Iey- 

grímur. Heymælar. Hjólnafir. Hljóðfæri, nema grammótónar og grammó > 

) fónplötur og hljóðfæri þan, sem talim eru í 2. gr, Hunang. Húsgögn. 

Iurðarhúnar. Hurðir. Húseaenafjaðrir og keðjubotnar í rúm. Húsnúmer 

Ivalur. Kaffikvarmir. Kaffikönnur. Kítti. Kjötkvarnir. Kristallakk. Leð- 

urlíking. Lofthanar. Nálar. Olíuhanar. Ólíulampar. Pakkalitur. Prjónar. 

Reiðhjólahlutar. Ritvjelar og fjölnitar. Reikninesvjelar og talningarvjel 

ar. Skotfæri. Skrútur. Sporvagnar. Stoppefni í húsgögn. Stranjárn. Terpen 

tína. Trjelím. Varahlutar til viðgerðar á vjelum og áhöldum. Vatnshanar. 

Þurkefni. Þvottaefni. Þurkaðir ávextir. 

Frá 1. mars 1926 skulu reikningar þeir, sem til þess tíma hafa verið 

stimplaðir med 30%, stimplast med 20%, þeir, sem stumplaðir hafa verið 

með 20%, stimplast frá sama tíma með 15%, og þeir, sem stimplaðir hata 

verið með 10%, með 5%. 

2. gr. 

Aftan við 3. málsgr. 1. greinar kemur: ÁAsbestþráður. Áttavitar. 

Baðmullartvinni. Blaðgull til gyllingar. Boltar og 

Fiðlur. Flygel, til afnota í opinberum samkomusal. 

málmur. Keðjulásar. Kirkjnorgel. Kondensatorþráður. Koparrör. 

tær. Efni til I 

Harmonia. Iln« 

Jókbands. 

5. Hvít- 

Látún. Ljós- 

ker. Piano. Sink. Skriðmælar. Skrifbækur og kenslnáhöld. Tvinni. Vefjarskeið- 

ar. Veggalmanök með spjöldum. Vitatæki og ljósmerkjatæki og efni t 

Vjelaþjettingar. Vjelavaselín. Vörpukeðjur. 

a n 
3. gr. 

8 t il þeirra. 

Við síðustu málser. 1. greinar bætist: svo og allar vjelar til iðnaðar 

og framleiðslu. 

4. gt. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júní 1925 og g gilda til ársloka 1926. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 27. maí 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 

Jón Þorláksson. 

1925
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LOG 

27, mal um 

framlenging å gildi laga nr. 48, 4. júní 1924, um gengisskráning og gjald- 
eyrisverslun, og breyting á þeim lögum. 

Vjer Christian hinn Tíundi, al guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski. 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr 
  Lög nr. 48, 4. júní 1924, um gengisskránins og gjaldeyrisverslun, skulu 

vera Í gildi þar til önnur skipun verður á gerð, með þeim breytingum, sem 
hjer segir: 

a. Niðurlag 1. gr. laganna orðist svo: 

Ber nefndinni ennfremur, eltir því sem ástæður eru til. að sera 

tillögur til landsstjórnarinnar um ráðstafanir, er stefna að því að festa 

gengi Íslensks gjaldeyris og stuðla að varlegri hækkun krónunnar. 

b. 2. gr. laganna orðist svo: 

Í nefndinni eiga sæti 5 menn: Skipar fjármálaráðherra einn nefnd- 

armanna, og sje hann formaður nefndarinnar, tveir skulu tilnefndir af 

bönkunum, sinn af hvorum, einn af stjórn Fjelags íslenskra botnvörpu- 

skipaeigenda í Reykjavík og einn af stjórn Sambands íslenskra sanvinnu- 

fjelaga Tveir hinir síðasttöldu hafa þó ekki atkvæðisrjett í nefndinni um 

gengisskráninguna. 

Nefndin er bundin þagnarskyldu. 

c. 7. gr. laganna orðist svo: 

Kostnað við nefndarstörfin greiðir ríkissjóður að 3%4, en Lands- 

banki Íslands og Íslandsbanki að 1% hvor. Fjármálaráðuneytið úrskurðar 

þá reikninga. 

gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 27. maí 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Þor láksson.
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LÖG 10 
29. maí 

um 

breytingar á og viðauka við lög nr. 7, 4. maí 1922 (Seðlaútgáfa.) 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Fyrir „1923 í 1. gr. laganna komi: 1926. 

Aftan við 1. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Seðlar þeir, er gefnir verða út samkvæmt ákvæðum þessarar greinar, 

skulu gjaldgengir í ríkissjóð og aðra almenna sjóði og eru manna milli lög- 

legur gjaldeyrir með fullu ákvæðisverði. Landsstjórnin ákveður lögun og 

útlit seðlanna og upphæð þá, er hver einstakur seðill hljóðar um. Uni 

a nr. 14, 18. sept. 1885. seðla þessa gilda ákvæði 5. gr. lag: 

Log þessi öðlast þegar eldi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Amalíuborg, 29. maí 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Jón Þorláksson.
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11 LÖG 
29. mal 

um 

breyting á lögum nr. 70, 27, juni 1921, um útflutningsgjald o. fl. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmær, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þan 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Fyrir „1%'“ í 1. gr. laganna komi: 116%. 

> 

11, gr. laganna er år gildi numin, svo og lög nr. 15, 4. júní 1994. 

3. gr. 

Árin 1925 og 1926 greiðir ríkissjóður til aukningar á höfuðstól Rækt- 

unarsjóðs Íslands allan tekjuauka þann, er ríkissjóður fær með þessum lög- 

um. Frá 1. janúar 1927 skal 34 hlutum tekjuaukans varið til rekstrarkostnaðar 

við strandgæsluskip. ef þörf krefur, en að 14 hluta gengur tekjuaukinn til 

Ræktunarsjóðs Íslands, uns framlag til sjóðsins samkvæmt lögum þessum hefir 

numið 1 miljón króna. 

d. gr. 

Loe þessi öðlast begar eldi. 
o > 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. ad o 7 

Gefið á Amalíuborg, 29. maí 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Jón Þorláksson.
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LÖG 

um 

12 
8. júni 

að veita sjera Friðriki Hallgrímssyni ríkisborgararjett. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta. hertogi í Sljesvík Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Vorn: 

Ríkisborgararjettur veitist síra Friðriki Hallgrímssyni, sem er fæddur 

á Íslandi en hefir mist íslenskan ríkisborgararjett. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Christiansborgarholl, S 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

„ > 
Christian Á. 

S.) =
 

Jón Magnússon. 

LÖG 13 
8. júní 

um 

sektir. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af 
T 4 1 

guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Láenbore og Aldinbore, 

Gjörum kunnngt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og g Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

  

1. gr 

Ekki má ger: ra manni á hendur lægt 

en 10000 

sekt en 5 krónur oe cigi hærri 

krónur. hvort sem sekt er ákveðin í dómi, úrskurði dómara eða
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13 
8, juni 

26 

yfirvalds eða í sátt fyrir dómara eða yfirvaldi, nema sjerståk lagaheimild sje 
til að ákveða sekt hærri eða lægri. 

Nú eru fleiri en einn sekir um sama brot eða sömu brot, og skal þá 
gera sekt á hendur hverjum þeirra. 

Ákveða skal í dómi, úrskurði eða sátt frest til sektargreiðslu. 

Nú greiðist ekki sekt, sem gerð er á hendur manni samkvæmt 1. er., 
og skal hann þá afplána sektina eða það. sem ógreitt er af henni, í einföldu 
fangelsi, er ákveðið sje í dómi, úrskurði eða sátt, þó þannig, að í stað 

hverrar 200 króna sektar komi aldrei meira en 20 daga fangelsi, enda má 

fangelsisvist aldrei nema meiru en 3 árum og ekki minna en 2 dögum. 

Nú greiðist sekt að nokkru leyti, og skal þá sá dómur eða það yfir 

vald, er sekt ákvað í öndverðu, kveða å um fangelsisvist fyrir það sem 
ógreitt er, eftir sömu reglum sem áður segir. 

3. gr. 

lf sá, er misgert er við, á að fá sekt eða hluta af henni, þá má hann 
heimta sekt með aðför. En að því leyti sem sekt greiðist ekki, skal fara um 

afplánun hennar eins og í 2. gr. segir, enda krefjist sá afplánunar, er sekt 

skyldi taka. 

"Ið *Þ 

Nú er manni boðið með dómi eða úrskurði, eða hann gengst undir 

það með sátt, að gegna einhverri lagaskyldu í þágu ríkis, sveitarfjelags eða 

sýslufjelags eða annars í þágu almennings, og lögð sekt við. ef aðili imnir eigi 

af hendi skyldu sína innan tiltekins tíma, og skal hann þá, vinni hann hvorki 

verkið nje greiði sektina, eftir því sem hún fellur á hann, afplána hana 
samkvæmt 2. gr., eftir kröfu þess, sem heimtingu á til þess. að dómi, úr- 
skurði eða sátt verði fullnægt. Þó skal gæta þess, að afplánun fari ekki fyrsta 
skifti fram úr eins mánaðar fangelsi, og að 4 vikur líði frá því að aðili hefir 

sætt þeirri refsingn þangað til hann tekur að afplána sekt af nýju, en þá má 

heimta, að hann afpláni samkvæmt 2. gr. þær sektir, er safnast hafa saman 
   frá lokum síðustu fangelsisvistar, og svo framvegis á sama hátt. hvert skifti 

sem 4 vikur eru liðnar frá því er aðili lauk síðustu fangelsisvist. 

ð. ET. 

Sýslumenn og bæjarfógetar annast um afplánun sekta. 

6. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. júlí 1995. 

Frá sama tíma er úr lögum numin 31. gr. almennra hegningarlaga 25. 
Júní 1869 og tilskipun s. d. um afplánun fjesekta í öðrum málum en sakamálum.
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Nú er sekt gerð á hendur manni áður en lög þessi öðlast gildi, enda 13 

hafi hann þá ekki greitt eða afplánað sekt að fullu, og ákveður þá dómsmála- 8- jú 

ráðherra fangelsisvist til þess að afplána sektina eða það af henni, sem þá er 

ógreitt, í samræmi við lög þessi, enda verði hlutur sökunauts þá betri en 

hann hefði orðið eftir hinum eldri fyrirmælum. Þó skal engum leyft að af- 

plána sektir í fangelsi við vatn og brand eftir að lög þessi ern komin til 

framkvæmdar. 

"i . 
Eftir þessu e 

  

alir hlntaðeigendur sjer að hegða. 

(efið á Öhristiansborgarhöll, Ss. júní 1995. 

Undir Vorri konnnglegu hendi og innsigli. 

e
y
 

Christian F 
(I. Ss) 

Jón Magnússon. 

LÖG 14 
8. júní 

um 

breyting á lögum nr. 91, 14. nóv. 1917, um aðflutningsbann á áfengi. 

Vjer Christ 
Vinda oe 

  

i, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

a
 

mk
 

Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettimerski, 

Láenbore og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Albimen hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest har: 

með samþykki Voru 

Upphaf 1. gr. skal orða svo: 

Engan áfensan drykk eða áfengisvökva má flytja o. s. frv. 

Aftan við sömu er. komi ný málser., svo hljóðandi: 

Brot samkvæmt þessari grein er fullframið, þegar áfengi er flutt inn í 

  

landhelgi í yn1 að koma því, beinlínis eða fyrir milligöngu annara, hjer á 

land eða til sölu eða neyslu í landhelgi eða í íslenskt skip til sölu eða neyslu. 

telst 4 sjómílur á haf út frá stórstraumsfjöruborði, og sje talið 

  

En landhe
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14 frá vstu skerjum og hólmum, er upp úr sjó koma, enda teljast firðir og víkur 
tini - . = . a . "Ve . 2 , „a 

8. júni í Jandhelgi alt það, sem landsmegin verður innan við beina línu, er dregin 

sje þar milli nesja, sem næst fjarðarmynni verða 12 sjómílur, og 4 sjómílur 

til hafs frá þeirri línu. 

> a gr. 

Aftan við 6. málser. 5. gr. bætist: en farþegar á farangri sínum. 

Síðasta málserein sömu greinar falli niður. a 

oa
 

í. gr. skal orða svo: 

Enginn má taka við nokkurskonar ólöglega aðfluttn áfengi úr skipi 

hjer við land, eða í íslenskri landhelgi. nje heldur taka við áfengi á floti, 

hvort sem hann gerir það endurgjaldslaust eða geen endurgjaldi. 

4. ør. 

Orðin „og 106 í 8. gr. falli niður. so
 

5. er. 

2, målsgr. 9. gr. skal orða þannig: 

Þó mega lyfsalar og hjeraðslæknar selja mönnum áfenga drykki eftir 

lvfseðli löggiltra lækna (sbr. þó 18. gr.), en þó aldrei oftar en einu sinni eftir 

sama lvfseðli. Um sölu lvfja þeirra, sem áfengi er í. setur dómsmálaráðherra, 

með ráði landlæknis, reglur til tryggingar því. að áfeng lyf verði ekki höfð 

til neyslu, heldur aðeins til lækninga. 

10. gr. falli niður. 

2 

14. gr. skal orða svo: 

Fyrir brot gegn 1. gr. skal refsa þannie: 

1. Ef áfengi er flutt inn í því skyni að selja það eða veita fyrir borgun, þá 
varðar það sektum: 

Fyrsta sinni 500—-5000 krónum. 

Öðru sinni 1000—-10000 krónum. 

Þriðja sinni og oftar 2000--20000 krónum. 

Auk þess skal sökunautur sæta fangelsi, eða, ef brot er maro- 

ítrekað eða miklar sakir eru að öðru leyti, hegningarvinnu alt að ? árum. 
Nú flytur skip hingað ólöglega áfengi, svo að telja megi það ver 

legan hluta af farmi þess, og skal skip þá ser! upptækt með dómi til 
handa ríkissjóði.



  

vera að veði til fr     

   

    

greiðslu á sektum og 

  

tia bað oo ce dancenon A tja það og st 1dangengnu fjárnámi, 

til lúknins 

vv 2, Ef áfengi er ekki flutt 

það sektum, frá 100 

Jafnan skal hú 

I. málser. 

Nú skýri 

  

um áfengi það, er    krónur, enda liggi      

   
   

       

fyrirmælum. Skip er að veði til hh seki og 

segir í síðustu málsgrein 1. 14 

sömu inar skal o 

brýtur olar á It temar, í ir sjer söln 

N 
(0d ve mn 

kvæmt | al 

  

orða svo: 

       

        

    

  

     

Oslæknis I Aføreidslumanni 

  

hann afhendir áfengi 

sli læ 

samkvæmt 

  

ly set 

  

reglum, er 

ur með be ! 

um. 200— 

  

    

           

  

bjónn hans er dæmdur ti ð mkvæmt fran 

aðför I ei n þeirra til sektum 

9 ør 

10, 1     
00 krånum, og tvofal«     skal þá auk þess svifta lækninn heimild til þess 

1925
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14 láta af hendi áfengi eða áfengisblöndur. Dómsmálaráðherra getur sett, með 

8. júní páðij landlæknis, nánari reglur um þetta atriði, 

10. gr. 

Eftir 18. gr. komi ný grein, svo látandi: 

19. gr. 

Sá, sem kemur því til leiðar með fortölum eða fjárframlögum, heitum 

eða hótunum eða ráðum sínum, að brot á lögum þessum verði framið, enda 

verði hann ekki talinn aðalmaður í verknaðimum, eða veitir til þess aðstoð í 

orði eða verki, tekur þátt í gróða af þeim brotum eða aðstoðar aðra til að 

halda þeim gróða, sæti sektum, frá 50—5000 krónum. Ef brot er ítrekað eða 

ef miklar sakir ern, skal, auk sekta, dæma sökunaui í fangelsi, eða, ef mjög 

miklar sakir eru, í alt að 1 árs hegningarvinnu. 

11. gr. 

19. gr. skal orða svo: 

Sektir allar renna í ríkissjóð. 

Gera skal aðför hjá hinum seku til lúkningar sektum samkvæmt lög 

um þessum, og því að eins skulu þeir afplána sektir í fangelsi, að fje þeirra 

hrökkvi ekki fyrir þeim, enda gangi málskostnaður fyrir. 

12. gr. 

20. er. skal orða svo: 

Með mál út af brotum á lögum þessum og reglum, settum samkvæmt 

2, málser. 9. er., skal fara að hætti almennra lögreglumála. 

13. gr. 

Lög þessi öðlast eildi 1. júlí 1925. 

Þau brot, sem framin ern fyrir þann tíma, skal dæma eftir þessum 

lögum, ef úrslitin verða sökunaut vægari, en ella eftir eldri lögum. 

Þá er lög þessi hafa öðlast staðfestingu konungs, skal fella þau inn í 

texta laga nr. 91, 14. nóv. 1917, og gefur konungur þan lög þannig breytt út 

sem lög um aðflutninesbann á áfengi. 

Eftir þessn eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Christiansborgarhöll, 8. júní 1925. / q 8) 

Undir Vorri konunelegn hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 5. j 

Jón Þorláksson,
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LOG 15 
8. júní 

um 

aðflutningsbann á áfengi. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Allinbore, 

Gjorum kunnug: Að Vjer, samkvæmt 15. laga frá S. júní 1925 

  

um breyting á lögum um aðflutningsbann á áfengi, nr. 91, 14. nóv. 

1917, höfum látið fella breytingarnar inn í texta laganna frá 1917, oe 

sefum þau hjermeð út sem lög um aðflutninesbann á áfengi. 

Í. gr. 

Engan áfengan drykk eða áfengisvökva má flytja tl Íslands til annara 

nota en þeirra, sem getið er um í 2. gr. og farið sje með eftir reglum þeim, 

    sem settar ern í lögum þessum. En áfengur drykkur eftir lögum þessum telst 

hver sá vökvi, sem í er meira en 214 af vínanda (alkóhóli) að rúmmáli. Dutt, 

kökur og annað, er þau efni ern í, sem sundur má leysa í vökva og í sjer 

hafa fóleið slíkt áfengi, skal fara með sem áfengan drykk. 

Brot samkvæmt þessari grein er fullframið, þegar áfengi er flutt inn 1 

landhelgi í því skyni að koma því, beinlínis eða fyrir milligöngu annara, hjer á 

land eða til sölu eða neyslu í landhelgi eða í íslenskt      
En landhelgi telst 4 sjómílur á haf út frá stórstraumsfjöruborði, og sje talið 

frá ystu skerjum og hólmum, er upp úr sjó koma, enda teljast firðir og víkur 

í landhelgi alt það, sem landsmegin verður innan við beina línn, er dregin 

„8 sje þar milli nesja sem næst fjarðarmynni verða 12 sjómílur, og 4 sjómílur 

til hafs frá þenni nu. 

  

Heimilt skal stjórnanda eða e iðnaðarfvrirtækis. efnarannsóknar- 

5 ta stofnana að frá útlöndum 

  

stofn, náttúrugripasafna eða annara sli J 

vinanda og annad åfengi til idnharfa og verklegra nota í stofnuninni. Einnig 

er heimilt að flvtja tillandsins vínanda til eldsnevtis, svo og ibnvötn, hármeðul 
1 
1 

  

au gerð æft til drykkjar, svo sem unt er. og þess konar vökva. enda sjeu 

Lyfsölum skal oe heimilt að flytja til landsins vínanda og annað áfengi, sem 

lyfjaskrá heimilar. svo og smáskamtalyf með vínanda í. Smáskamtalæknum er 

  

heimilt að fá í innlendum lvfjabúðum smáskamtalvf með vínanda í, ef pöntun 
  

áð lokum 

  

andi      þeirra fylgja meðmæli hlutaðe 

skal próföstum þjóðkirkjunnar og forstöðumönnum annara kirkjudeilda heim- 

ilt að láta flytja frá útlöndum messuvín, er nauðsynlegt sje til altarisgöngn, 

þótt í því sje meira af vínanda en 24% að rúmmáli.
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     í áfengið, er 

    

  

hans kostnað 

  

frá útlöndum, er ekki á að fara 

      1eiskaupa, og skal lögreglustjóri þá á hinni fyrstu 

“ a g j a embættisinnsieli sitt fyrir hið aðflutta áfengi, og á 

     
    10 innsig 

  

åd engu áfengi sje skotið undan 
Í 
tandan 

  

al alenginmn tek    
    

UT Sl 

  

Þó má 

Nú strandar skip hjer við land og hefir meðferðis áfengi til umsjónar- 

  

manns áfengiskaupa eða frá honum, og skal hreppstjóri í forföllum 16 
di 

til varðveislu og gæta þess, að ekki sje í þau Be     stjóra þá þeg: 1 áfengisí 
lögreolustjóra frá, en lögreglustjóri setur em- 

  

farið. Hann skýrir þegar í 

bætt sitt fyri 

Áfengi þetta má lógreglu 

ANN Eee 
á óhultum stað.   ílátin og kemur þeim        
láta af hendi til      

      

   
rjettum    hann innan 12 mánaða að það sje sent
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Sje um skipsforða að ræða, fer um meðferð áfengis.us og tilkynning til 

skipseiganda svo sem fyrir er mælt í grein þessari hjer að framan, nema það 

hati verið gert óhæft til drykkjar undir umsjón lögreglustjóra, eða eigandi 

hafi látið flytja það úr landi innan 12 mánaða. j 
  

nr rr Ól not í 11097 1 a fr v kal 1 áfe ið si . i. 

AU er OoKunnugt um eiganda strandgoss, Og Skal på aleng10 elgn lands- 

sjóðs, ef eigandi hefir ekki sagt til sín áður en hinn lögskipaði auglýsinga- 
frestur er útrunninn. 

gr. 

Enginn má taka við nokkurskonar ólöglega aðfluttu áfengi úr skipi 

hjer við land, eða í íslenskri landhelgi, nje heldur taka við áfengi á floti, 

hvort sem hann gerir það endurgjaldslaust eða gegn endurgjaldi. 
i Se z ta kl 

8. gr. 
Engan áfengan drykk má flytja um landið, annan en þann, sem annað- 

hvort er merktur embættisinnsigli umsjónarmanns áfengiskanpa, svo sem fyrir 

er mælt í 4. grein laga þessara, eða þá þann drykk, sem um getur í 6. grein 

og farið er með eftir fyrirmælum þeirra greina, nema keknislyf sje úr lyfjabúð 

eða frá lækni. 

9. gr. 

Öllum. sem samkvæmt lögum þessum hafa heimild til innflutnings á 

áfengi, er óheimilt að veita það, gefa selja eða láta af hendi til annara manna, 

uvema það sje áður gert óhætt til drykkjar 

Þó mega lyfsalar og bjeraðslæknar selja mönnum áfenga drykki ettir 

lvfseðli löggiltra lækna (sbr. bó 18. er.), en þó aldrei oftar en einu sinni eftir 

sama lvfseðli. Um sölu lyfja þeirra, sem áfengi er í, setur dómsmálaráðherra. 

með ráði landlæknis, reglur til tryggingar því, að áfeng lyf verði ekki höfð 

til neyslu, heldur aðeins til lækninga. 

10. ør. 

Nú verður það uppvíst, að einstakir menu hafa áfengi í vörslum sín- 

um, sem ekki hefir verið sagt til samkvæmt lögum innan 12 vikna eftir að 

lög þessi öðlast gildi, og skal þá líta svo á, að þeir hafi gerst brotlegir gegn 
1. gr. laga þessara. 

Stjórnarráðið sjer um, að í hverri sveit og kaupstað sjeu til eyðublöð 

um framtal vínbirgða. til þess að birgðirnar verði sundurliðaðar ereinilega 

Heimilt er lögreglustjóra að skoða eða láta umboðsmann sinn skoða 

vínbirgðirnar. 

Lögreglustjóri skal, hver í sínu umdæmi, auglýsa ákvæði þessarar pgrein- 
ar á þann hátt, sem gerist um opinberar auglýsingar, í síðasta lagi 8 vikum 
áður en umgetinn frestur er liðinn.



11. gr. 

Nú er maður grunaður um åleyfilegan adflutning eða óleyfilega sölu 8. 

þan
di 

1
9
 

=
:
 

5 nn
 

eða veitingu áfengis, og má þá gera heimilisrannsókn hjá honum eftir dóms- 

úrskurði, ef það er talið nauðsynlegt til þess að komast fyrir málið. 

Komi það í ljós við heunilistannsóknina, að áfengi sje í vörslum þess 

manns, er rannsókn fer fram hjá, skal hann skyldur til að skýra frá því, 

hvernig standi á birgðunum. Geri hann það ekki, skal hann teljast sekur um 

brot gegn 1. er 

12. gr. 

Hvern þann sem hitst hefir ölvaður, er heimilt að leiða fyrir dómara, 

og er honum skylt að gera grein fyrir því, hvernig hann hefir fengið áfengi 

það, er hann hefir ölvaður af orðið. Geri hann það ekki, skal hann sæta 

sektum 50-—-500 krónum. 

13. gr. 

Fyrir brot gegn 1. gr. skal refsa þannig: 

1. Ef áfengi er flutt inn í því skyni að selja það eða veita fyrir borgun, þá 

varðar það sektum: 

Fyrsta sinni 500—-5000 krónum. 

Öðru sinni 1000—-10000 krónum. 

Þriðja sinni og oftar 2000—-20000 krónum. 

Auk þess skal sökunautur sæta fangelsi, eða, ef brot er marg- 

ítrekað eða miklar sakir eru að öðru leyti, hegningarvinnu alt að 2 árum. 

Nú flytur skip hingað ólöglega áfengi, svo að telja megi það vern- 

legan hluta af farmi þess, og skal skip þá gert upptækt með dómi til 

handa ríkissjóði. 

Skip skal ávalt vera að veði til tryggingar greiðslu á sektum og 

málskostnaði, enda má kyrsetja það og selja, að undangengnn fjárnámi, 

til lúkningar hvorutveggja. 

2. Ef áfengi er ekki flutt inn til sölu eða veitinga fyrir borgun, þá varðar 

Það sektum, frá 100—-2000 krónum. 

Jafnan skal hið ólöglega aðflutta áfengi verða eign ríkissjóðs. 

14. 

Nú skýrir skipstjóri lögreglustjóra eða umboðsmanni hans rangt frá 

um áfengi það, er hann hefir meðferðis, og skal hann þá sekur um 200—2000 

krónur, enda liggi ekki þyngri refsing við broti hans samkvæmt öðrum laga- 

fyrirmælum. Skip ér að veði til tryggingar sektum og málskostnaði eins og 

segir Í síðustu málsgrein 1. tölul. 14. gr. 

  

  

Brot gegn þeim ákvæðum í lögum þessum, er óheimila að veita, gefa, 

selja eða á annan hátt láta af hendi áfengi til annara manna, varða sektum 

200—-2000 kr. Ef brot er ítrekað, varðar það sektum frá 500—5000 kr,



8, 

1 

j 

5 
rl 

36 

Ef nokkur brýtur oftar ákvæði þessarar greinar, eða gerir sjer sölu 
eða veitingar áfengra drykkja að atvinnn, þá varðar það, auk sekta sam- 
kvæmt 2. málser., fangelsi, ekki skemra en 1 mánuð, eða hegningarvinnu alt 

að 1 ári, ef miklar sakir eru. 

Hver, sem aflar sjer áfengis undir því yfirskyni, að hann þurfi á því 

að halda í lögleyfðum tilgangi, en notar það til drykkjar, skal sæta sekta á 

frá 50—-1000 kr., nema þyngri hegning liggi við að lögum. 

    

Afgreiðslumanni lyfsala eða hjeraðslæknis liggur sama hegning við, ef 

hann afhendir áfengi án lyfseðils, oftar en einu sinni eftir sama lyfseðli eða 

lyfseðli læknis, er sviftur hefir verið heimild til að láta áfengislyfseðla af hendi 
samkvæmt 18. gr., eða eftir lyfseðli, sem ekki er að öllu leyti samkvæmur þeim 
reglum, er í 2. málsgr. 9. gr. segir. 

Et lyfsali sjálfur eða forstöðumaður lyfjabúðar eða hjeraðslæknir brýt- 

ur með þeim hætti, sem í næstu málsgr. hjer á eftir segir, þá varðar það sekt- 

um, 200—5000 krónum. Ef lyfsali eða forstöðumaður lyfjabúðar verður tvisvar 

sannur að þessum brotum, eða einhverju þeirra, eða ef ofannefndir þjónar 

hans verða það, sami maður þrisvar sinnum í þjónustu hans, þá getur dóms- 

málaráðherra svift hann lyfsöluleyfi eða rjetti til að standa fyrir lyfjabúð. 

Lvfsali og hjeraðslæknir ábyrgist greiðslu sektar og málskostnaðar, er 

þjónn hans er dæmdur til að greiða samkvæmt framanskráðu, enda má gera 

aðför í eignum þeirra til lúkningar sektum. 

15. gr. 
rot seen 5. or. laoa bessar rarða sek e brot eo 1. or Á fer el rot gegn åd. gr. laga þessara varða sektum, sem brot gegn 1. or. Áfengi, 

er íslensk skip flytja til landsins, að fráteknu því áfengi, er fara á til um- 

sjónarmanns áfengiskaupa, svo og það áfengi, sem skotið er undan innsiglan 

á skipum, skal upptækt og er eign landssjóðs. 

16. gr. 

Brot gegn 8. gr. laga þessara varða 100—-1000 kr. sektum, og skal átengið 

ásamt ílátum verða eign landssjóðs. 

17. gr. 
Nú lætur læknir áfengi af hendi án þess að hann hafi fullvissað sig um 

þörf beiðanda á því til lækninga, eða læknir brýtur reglur þær, sem settar eru 

eða settar verða samkvæmt 2. málsgr. 9. gr., og skal hann þá sæta sektum, 

fyrsta skifti 500—-5000 krónum, og tvöfaldri sekt, ef brot verður ítrekað. og 
s 

skal þá auk þess svifta lækninn heimild til að gefa út seðla á áfengi eða 
láta af hendi áfengi eða áfengisblöndur. Dómsmálaráðherra setur sett. með 
ráði landlæknis, nánari reglur um þetta atriði,



18. gr. 15 

Sá, sem kemur því til leiðar með fortölum eða fjárframlögum, heitum 8. júni 

eða hótunum eða ráðum sínum, að brot á lögum þessum verði framið, enda 

verði hann ekki talinn aðalmaður í verknaðinum, eða veitir til þess aðstoð í 

orði eða verki, tekur þátt í gróða af þeim brotum eða aðstoðar aðra til að 

halda þeim gróða, sæti sektum, frá 50—5000 krónum. Ef brot er ítrekað eða 

ef miklar sakir eru, skal, auk sekta, dæma sökunaut í fangelsi, eða, ef mjög 

miklar sakir eru, í alt að 1 árs hegningarvinnu. 

19. gr. 

Sektir allar renna í ríkissjóð. 
1 

um þessum. og því að eins skulu þeir afplána sektir í fangelsi, að fje þeirra 

hrökkvi ekki fyrir þeim, enda gangi málskostnaður fyrir. 

20. gr. 

Með mál útaf brtoum á lögum þessum og reglum, settum samkvæmt 

2, málsor. 9. gr., skal fara að hætti almennra lögreglumála. 

21. gr. 

Sveitarstjórnum og lögreglustjórum er sjerstaklega skylt að sjá um 

að lögum þessum sje hlýtt. 

99 or 22. gr. 

  

Lög þessi skal prenta á íslensku, dönsku, þýsku, ensku og frönsku, og 

svo mörg eintök, að nægi til að senda dönskum verslunarfnlltrúum í öðr 

um löndum. 

23. gr. 

Með lögum þessum eru numin úr gildi öll þau lagaákvæði, er koma í 

bága við þau. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Christiansborgarhöll, 8. júní 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. $.) 

Jón Magnússon.
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um 

breytingu á 33. gr. laga nr. 71, 28. nóv. 1919, um laun embættismanna. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 

Upphaf greinarinnar skal orða svo: 

Auk hinna föstu launa fá allir embættis. og sýslunarmenn landsins, 
sem taldir eru í lögum þessum, eða taka laun samkvæmt öðrum lögum, sem 
ekki ákveða sjerstaklega um dýrtíðaruppbót, og sömuleiðis allir þeir, sem eftir- 

   
launa njóta samkvæmt eftirlauna 

sem miða skal við verðhækkun á helstu lífsnauðsvnjum. 

gum, eða biðlauna, til ársloka 1928 launabót. 

2. gr. 

Síðari málsgrein laeagreinarinnar skal orða svo: 

Launauppbót reiknast þannig, að hún nemi jafnri hundraðstölu af 

%s launanna, þó aldrei af hærri fjárhæð en 3000 kr. á ári, eins og allsherjar- 
vísitalan í gildandi verðlagsskrá það ár sýnir, að verðhækkunin hafi numið. 
þó ekki meira en svo, að laun og dýrtíðaruppbót nemi samtals 9500 kr. og 

eru. Uppbótin greiðist samtímis launun- engin uppbót á launum, sem hærri eru. 

að um, mánaðarlega, ársfjórðungslega eða árlega. Prestar, sem eigi er skylt 
búa í kaupstað eða verslunarstað, fá 54 launauppbótar. Samanlögð laun og 
dýrðtíðaruppbót hæstarjettardómara mega þó nema 10500 kr. og dómstjóra og 
ráðherra 12500 kr. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið a Sorgenfrihöll, í5. júní 1925 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Jón Magnússon,



LOG 

um 

Ræktunarsjóð Íslands. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski. 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðtest ban 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Tilgangur Ræktunarsjóðs Íslands er að efla ræktun landsins og staðla 

að bættum húsakvnnum í sveitum. 

2. gr. 

Höfuðstóll sjóðsins er andvirði þjóðjarða þeirra, sem seldar hafa verið 

frá árslokum 1883. Ennfremur rennur í sjóðinn: 

1. Tekjur af þjóðjörðum frá fardögum 1925 og andvirði þeirra, sem seldar 

verða, svo og ársvextir sjóðsins. 

2, Tillag úr ríkissjóði 250 þús. kr. Er það samningsatriði milli stjórnar sjóðs- 

ins og ríkisstjórnarinnar, hvenær og á hvern hátt greiðsla þessi fari fran;, 

en lokið skal henni eigi síðar en 1. júní 1930. 

3. Varasjóður 1. flokks veðdeildar, þá er lokið er öllum skuldbindingum 

þess flokks. 

{. IT miljón króna, er ríkissjóður leggur fram til frekari aukningar á höfuðstól 

sjóðsins. Skal ríkissjóði þegar sjeð fyrir sjerstökum tekjum í þessu skyni. 

> 3. gr. 

Ræktunarsjóðurinn skal gefa út vaxtabrjef, er nefnast jarðræktarbrjef. 

Skulu það vera skuldabrjef, er hljóða upp á handhafa, en nafnskrá má þau 

í bókum sjóðsins. Stjórn sjóðsins kveður á nm lögun og útlit brjefanna. Fjár- 

málaráðherra og stjórn sjóðsins undirskrifa brjefin. 

Vaxtabrjefin skulu gefin út í flokkum. Ákveður stjórn sjóðsins. hve- 

nær lokið skuli hverjum flokki, en það skal ætíð gert áður en liðin eru 8 ár 

frá því er flokkurinn var opnaður. 

Aldrei má vera meira í umferð af vaxtabrjefum en nemur sexfaldri 

upphæð höfuðstóls Ræktunarsjóðs. 

Ef meira er gefið út um stundarsakir af vaxtabrjefum en nemur þeirri 

1926 
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18. júní
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fjárhæð, sem Í eðsk ibrjefum, bera 7: exti og 

vaxtabrjefin, ] ismunarins I Í isban nn, uns því 

verður varið tilga tunarsJ 

      

i, 

ingar sköttum og ikissji s : 8 

ríkissjóðs innleysa » EY en > 
. " 

, , i 

hæð hr vexti, é dd axtanna i bå oe hvernig      
haga skuli auglýsingum um greiðslu þeirra. Þar skal takmark.    
er innlausn allra vaxtabryj f- bad aldvei 
vera síðar en 35 árum frá því er flokkur var opnaður. 

láði { « VA > 7 4, Pil kostnaðar við rekstur Ræktu 

    

  

í þrjú fyrstu árin eftir að Ide fer upp 
hæðin tiinkandi um 1000 kr. árlega, uns 

hæktunarsjóðurinn er undan tekjuskatti, útsvar, stimv!! 
gjaldi og öðrum sköttum til ríkis og sveitarfjelasa. Svo á hann og rjett á að 

    

fá ókeypis eigna- og veðbókavotterð fyrir 

Leggja skal í varasjóð tekjuafgans 

árlegum teikningsskilum sjóðsins, of 

hafa verið lagðir við hann, þangað 
        varas SVO IMIKLÓ 

    

hæð höfuðstóls. Þar eftir er stjórn si 

af tekjnafganginum, sein þarf til þess að varasjóður haldi áfram að vera 
153% af höfuðstólnum, en þann tekjuafsans. sem þar er fram yfir, má leg 
við höfuðstólinn. 

Fje varasjóðs má ekki nota til 

   
eldur útlána, heldu það ávaxtað á bann 

hátt, að handbært sje, eftir því sem nánar verður ákveðið í reglugerð Rækt- 
unarsjóðs. Af varasjóði skal greiða tap, er Ræktunarsjóður kann að verða 
fyrir vegna útlána. 

1. gr. 

Til tryggingar vaxtabrjefum Ræktuna 

  

hi
 

Skuldabrjef þau, er Ræktunarsjóður fær frá lántakendum, og fje það, er 
hann kann að eiga í Landsbankanum samkvæmt 3. gr. 

2. Varasjóður Ræktunarsjóðs. 
3. Höfuðstóll Ræktunarsjóðs. 

4. Ábyrgð ríkissjóðs.
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Ef taka þarf til trygginganna, skal bad gert í þeirri röð, sem hjer 

talin. 

8. gr. 

Fje Ræktunarsjóðs má eingöngu lána til jarðræktar og til húsagerðar 

á býlum í sveitum. 

Til jarðræktar teljast þær jarðabætur, sem greinir í I. kafla jarð. 

væklarlasanna frá 20. júní 1928, og bær aðrar jarðabætur, sem reglngjörð Rækt- 

unarsjóðs tiltekur. 

Lán til húsagerðar má veita til búðarhúsa, peningshúsa og geymsluhúsa 

ar aaa efni, er samsvara jörðinni sem bændabýli að stærð og verði, en 

venjulega skal þess krafist. að jarðabætur sjen áður gerðar á býlinu, eftir því 

sem stjórn Ræktunarsjóðs telur hæfilegt. 

    

má nema all að 54 virðingarverðs þeirra jarðabóta 

og all að helmingi virðingorverðs beirra húsa, sem lánin eru veitt il, Venju- 

lega skulu lánin eigi koma til útborgunar fyr en jarðabót eða hús, sem lánað 

er til er fullsort, Þó má lán koma til útborgunar meðan verkið stendur vir. 

að nokkru eða Gila, ef nægilegt veð er fyrir samkvæmt ákvæðum 9. gr. og 

lísine á mannvirkinn, kostnaðaráætlun og áætlun mm arð al endurbótinni. 

eða verðhækkun vegna hennar leggur fyrir, enda er lántakanda bå skylt að 

ljúka við mannvirkið innan bess tíma, er stjórn Ræktunarsjóðsins tiltekur og 

aldrei má lengri vera en 5 ár, Nánari ákvæði um eftirlit með framkvæmd slíkra 

veglnserð sjóðsins. 

    

af opinberu fje til mannvirkis, og má þá upphæð 
> 

lánsins að viðbaættinn stveknum eigi fara fram úr % virðingarverðs mann. 

virkisins. 

9. er. 

Lánin má veita gegn þessum tryggingnm : 

a. con fasteienaveði, með tryggingu innan 5 af virðingarverði veðsins, 

enda hvíli eiei veðskuldir til annara en opinberra sjóða á eigninni á undan 

jetti þeim, er Ræktunarsjó Sur fær, Ef umbætur þær. sem lánið er veitt    

ru gerðar á fasteign þeirri sjálfri, sem veðsett er, skal heimilt að telja 

      

    

rið umbótanna sjá til vidanka vid virðingarverð eignarinnar óbættrar. 
x , 

ån þess að ný virðing á fasteioninni í heild fari fram, eftir því sem nánar 

iða með lífstíðarábúð eða erfðaábúð á 

síðum og öðrmn jörðum tTíkisins, svo og á jörðum 

sie lánið veitt leiguliða til umbóta á býlinn sjálfu. 

fo sk samsvara árejaldinu af láninu, og skal hún haldast 

uns lánið er að Falla c greitt. 

c. regn ábyrgð „psnefnda eða sýslnnefnda, að áskildu lögmæliu samþykki 

æðri stjórnarvald: 

1995 

17 
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Lántakendur samkvæmt b.-lið þessarar greinar skulu hafa rjett til bess 

að fá afgjaldskvöð þá, er þar um ræðir, lagða á býli sín, eftir því sem nánar 

verður ákveðið í reglugerð Ræktunarsjóðsins. 

10. gr. 

Verð húsa á jörðum þeim, er Ræktunarsjóðurinn tekur að veði, skal því 

að eins mega telja til virðingarverðs jarðarinnar, að húsin sjen vátrveæð í vá 

lrygeingarstofnun, er stjórn Ræktunarsjóðs telur sóða og gilda. væ J 2 = 

Í reglugerð sjóðsins má ákveða, að Ræktunarsjóður annist vátryggingar 

  

og imnheimti iðgjöldin með árgjöldum af láninu. þegar stjórn sjóðsins ákveð 

ur Svo 

li. gr. 

Eignir þær, er Ræktunarsjóðurinn tekur að veði, oe umbætur þær. er láns- 

upphæðin er miðuð við, skal á kostnað lánþega virða á þann hátt, er nánar 

verður tiltekið í reglugerð Ræktunarsjóðsins. Í reglugerðinni má meðal annars 

ákveða, að stjórn Ræktunarsjóðsins megi tilnefna þá menn, er skuli framkvæma 

virðingarnar. Þar má og heimila, að gildandi fasteignamat komi í stað virðingar 

á fasteigninni, og að virðingarverð jarðabóta fari eftir mati trúnaðarmanna 

Búnaðarfjelags Íslands samkvæmt þeim reglum, sem fylet er í skýrslum bún- 

aðarfjelaganna. 

  

Búnaðarfjelag Íslands og trúnaðarmenn þess skuli láta í tje umsöen 

sína og upplýsingar um sjerhverja lánbeiðni, eftir því sem stjórn Ræktunar- 

sjóðs Óskar. 

Lántakandi skal á hverjum 5 ára fresti, eða oftar, ef stjórn Ræktunarsjóðs 

krefst þess, sýna skilríki frá trúnaðarmanni Búnaðarfjelags Íslands, eða öðrum 

þeim, er stjórn Ræktunarsjóðs tekur gilda, fyrir því, að jarðabótinni eða byge- 
imgunni hafi verið vel við haldið og að veðið hafi ekki rýrnað. Nánari ákvæði 

um Þetta skulu sett í reglugerð. 

13. gr. 

Minstu lán úr Ræktunarsjóði skulu vera 300 kr. Hámark lánsupphæðar 

til eimstakrar fasteignar skal ákveðið í reglugerð. Gegn afsjaldskvöð á einstakri 

fasteign má ekki lána meira en 10 þús. kr., nema sjerstakar ástæður sjeu fyrir 

hendi og samþykki jarðareiganda komi til, og þá aldrei meira en 25 þús. kr. 

Lánstíminn má vera: 

a. "Mil matjurtagarða 5 ár. 

b. Til girðinga, vega, veitugarða, vatnsveituskurða og framræslu vegna 
áveitu 10 ár.
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c. Til tinræktar og framræslu vegna hennar og til åburdarhåsa og åburdar- 17 

egryfja 20 år. 13. juni 

d. "Til íbúðarhúsa, peningshúsa og hlöðubygginga alt að 25 árum. 

Af láninu samkvæmt staflið a. og b. skal greiða afborganir frá upp 

hafi samkvæmt ákvæðum 19. gr., en lán samkvæmt staflið ce. og d. mega vera 

afborgunarlaus 4 fyrstu árin 

14. ør. 

Lán þan, er Ræktunarsjóðurinn veitir, má hann greiða í vaxtabrjefum 

sjóðsins eftir ákvæðisverði þeirra, en lánþegi hefir rjett til að heimta, að Rækt- 

unarsjóðurinn annist endurgjaldslaust um að koma þeim í peninga svo sem 

  

ður hann kostnað þann, sem af því leiðir, svo þan ganga best, en borga v 

    

og afföll. hefir þó jafnan tjett til að greiða lánin í pen- 

ineum með þeim upphat 

  

sem hann getur fengið fyrir vaxtabrjefin, eða þan 

hafa verið seld fyrir, að frádregnum öllum beinum kostnaði. 

Stjórn sjóðsins má semja um sölu vaxtabrjefa fyrirfram og bjóða þan 

  

opinberlega almenningi ti enda samþykki ráðherra sölnverðið og upp- 

hæð brjefa þeirra, er má fyrirfram. 

  

Nú eru vaxtabrjef seld með afföllum, og má þá nafnverð lánanna fara 

  

svo mikið 

  

úr takmörkum Þeim, sem sett eru í S., 9. og 13. gr. sem al 

föllinum nemur. 

15. gr. 

Mir bankar, 

  

sparisjóðir í landinu skulu skyldir að hafa 

án sjerstaks endurgjalds og hafa aug- 

    

eftir því sem stjórn sjóðsins ákveður. 

gera eftir ákvæðum stjórn- 

ar Bæktunarsjóðsins. Svo eru oe hinar sömu stofnanir skyldar til að annast 

án endurgjalds útborganir á lánum úr Ræktunarsjóði, eftir ákvæðum stjórnar 

ar tilhevrandi Ræktunarsjóði ern fyrirliggjandi hjá 

  

ef næoir 

  

   beim, og gera reikninesski því sem stjórn sjóðsins ákveður. 

Verði eisendaskifti að fasteign, sem er veðsett Ræktunarsjóði, eða sem 

afejaldskvöð hvílir á. til tryggingar láni úr Ræktunarsjóði, þá er stjórn 

sjóðsins heimilt að heimta lánið endurgreitt að fullu, eða að nokkru leyti. ef 

henni þykir ástæða til. 

17. gr. 

Vilji maður, vegna eigendaskifta eða ábúendaskifta, taka að sjer greiðslu 

á láni annars manns úr Ræktunarsjóði, þá skal hann leita samþykkis stjórnar 

sjóðsins um það, og senda beiðni nm það ásamt þeim skilríkjum, er tiltekin 

verða í reglugerðinni, fyrir næsta gjalddaga á afborgunum og vöxtum lánsins.



13. jåni 
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18. gr. 

Lánum þeim, er Ræktunarsjóður veitir, má ekki segja upp. meðan lán- 
þegi gegnir að öllu skyldum þeim, er hann hefir undirgengist. En ef ákvæðis. 

gjöld hans verða eigi greidd á rjettum gjalddaga, eða veðið gengur úr sjer, 
svo að það er eigi lengur svo tryggjandi sem vera skal. eða haldi skuldu. 

nantur ekki vátrvæeðum húsum, sem að veði eru og talinu ern með í matinn. 
eða falli á veðið skattar. gjöld eða veðkröfur, er ganga fyrir kröfum Rækt- 

unarsjóðs, eða nýr eigandi eða ábúandi vanrækir að taka lánið að sjer, er 

stjórn Ræktunarsjóðsins heimilt að telja eftirstöðvar lánsins komnar í gjald 

daca þegar. án uppsagnar 

19. gr. 

Skuldunautar Ræktnnarsjóðs skulu ereiða vexti, afborganir og tillae 

  

tilað borga kostnað við sjóðinn í einu lagi. ni 

  

Jafnri upphæð samtals hvern 

gjalddaga, sbr. þó 15, gr, um lán, sem veitt eru til 20 ára afborgunarlaus 

fyrstu 4 árin. 

Hver lántakandi skal ereiða 1 

  

af lánsupphæð sinni í varasjóð, um 

leið og hann tekur lánið. 

Árlegt tillag, til að borga kostnað við sjóðinn og til varasjóðs, er 146 A ON 

á ári af upphæð lánsins eins og það var fyrir hvern gjalddaga. Gjald þetta 
fellur burtn, ef vextir þess flokks, sem lánið er veitt úr. eru 6% eða hærri, 
og ef vextirnir ern milli 514% og 6%., færist gjaldið niður hlutfallslega, 
svo að vextir að viðbætti i 

  

= fr
   fram úr 6%. Á ákveðnum gjald- 

dögum má hver lántakandi. án undangenginnar uppsagnar, greiða autkaal- 
borganir af skuld sinni, þó sigi minna en 100 kr. í einn. 

  

a endurborea hana 
ro 1 að öllu leyti. Gjald þetta má hann ereiða með rtjefum þess flokks Rækt- 

  

unarsjóðsins, er lán hans var veitt úr. eftir ákvæðisverði þeirra. Á öðrum 

  

tímum árs má og borga lán að fullu. et stJ0 

  

n Ræktunarsjóðsins samþykkir, 
þó því að eins að það sje sjóðnum að skaðlausn. 

20. er. 

Afborgunum þeim og endurhorgunum, sem greiddar ern í peningum 
á hverjum ga af lánum þeim, sem ve    

  

vegna sölu vaxta- 
brjefa að Innl 

  

sa vaxtabrjef þan, er Ræktu narsjóðurinn hefir 
gefið út, eftir hlutkesti, sem notarins publiens     

   

        

með og fram fer 
manna. Ánnan kveður þess, hinn stjórn 

  

2 mánaða fyrir- 
vara tölurnar á vaxtabrjefum þeim 

hverjum gjalda    
setja í reglnserð Ræktunarsj 

þeim fyrirve:s. er áður segir, innleysa vaxtabrjef í stærri stíl
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21. gr. 17 

Handhafar eða eigendur vaxtabrjefa þeirra, er innleysa skal, geta, gegn 13. júní 

því að afhenda þau með vaxtamiðum, er þeim fylgja, fengið útborgaðan höfuð- 

stól þeirra á ákveðnum gjalddaga, og er eigi skylt að greiða vexti af höfuð- 

stólnum upp frá því. 

22, ør. 

Höfuðstóll og vaxtafje, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, renn- 
pn 

ur Í varasjóð Ræktunarsjóðs, sje þess eigi vitjað innan 20 ára frå gjalddag» 

23. ør. 

  

Nú elatast vaxtabrjef, sem nafns er í bókum Ræktunarsjóðs, og 

tur þá stjórn sjóðsins á kostnað eiganda innkallað handhafa brjefsins með 

12 mánaða fyrirvara, med auglysingu, er birt sje þrisvar sinnum samfleytt 

blaði því á Íslandi, er ANN opinberar auglýsingar. Ef enginn gefur sig 

fram með Þbrjefið í tæka tíð, getur stjórn Ræktunarsjóðsins útgefið handa hin- 

í upphæð og það, er glataðist, án 

  

um skráða eiganda nýtt sb með sö 

þess að nokkur annar, er vaxtabrjefið kann að hafa verið afsalað, geti þar fyrir 

búið kröfu á hendur sjóðnum. Um ógilding annara vaxtabrjefa fer eftir al- 

mennum lögum. 

24. 

Vaxtabrjef þan, er innleyst hafa verið með hlutkesti, eða hafa verið 

notnöð til afborsana af lánum, má eigi framar setja í veltu, heldur skal ónýta 

þau undir eins. ásamt vaxtamiðum og stofnum þeirra, á þann hátt, að þan með 
, 1 

því verði ógild, og leggja þan til geymslu í fjárhirslu Ræktunarsjóðs, og skal 
SJ | 

svo við lok næsta reikningsárs brenna þan í viðurvist endurskoðenda, ásamt 

  

/axtamiðum þeim, er innleystir hafa verið það reikningsár. 

25. gr. 

Vaxtamiða og vaxtabrjef, sem komin ern i gjalddaga, skal borga út í 

c Í reglugerð sjóðsins má ákveða, að a 

Je 

afgreiðslu Ræktunarsjóðs í Reykjaví 

útborganir þessar fari einnig fram annarsstaðar. 

  

Þegar lán er komið í efir Ræktunarsjóðninn heimild til 

að láta selja veðið við opinbert uppboð, án undanfarins dóms, sáttar eða 

fjárnáms, samkv. ákvæðum í tilskipun um fjárráð ómyndugra 18. febr. 1847, 

10. gr., eða láta leggja Ræktunarsjóði það út til eignar, ef þörf er á. Ræktun-



  

17  arsjédur barf ekki ad låta neinn vera fyrir sina hånd vid uppboðið, og skal 
spr . 1 . . . ., 3 , 

18. júní þar ekki taka mótmæli skuldunauts til greina, nema þau sjen auðsjáanlega á ka | 

rokum bygd, og eigi er heldur hægt að stöðva eða ónýta uppboðið með neins- 

konar málsskoti. 

Ræktunarsjóðurinn hefir aftur á móti ábyrgð á því, að skuldin sje 

rjett og komin í gjalddaga, og skuldunaut er frjálst að höfða mál til endur 

gjalds á öllu því, er hann hefir skaðast á uppboðinu, og öllum málskostnað 

að skaðlausu. 

Ræktunarsjóður getur löglega samið svo um við skuldunauta sína, að 

fara fram í skrifstofu uppboðshaldara. uppboð á veðsettum 

  

27. gr. 

Fje ómyndugra manna og opinberra stofnana og sjóða, þar á meðal 

Viðlagasjóðs, 

brjef Ræktunarsjd 

      sjóðs og Bjargráðasjóðs, má verja til að kaupa vaxta.     
en þó eigi hærra verði en nafnverð þeirra er.    

akan samning við stjórn Landsbanka Íslands 

1 sjóðsins, er nemi alt að 1409090 kr. 

Ríkisstjórnin 

  

um kaup á verðbrjefin 

28. gr. 
E stjórn Ræktunarsjóðs eiga sæti 3 menn, er ráðherra skipar, einn fram- 

kvæmdarstjóri og tveir gæslustjórar. Gæslustjórar skulu skipaðir til 4 ára. 

og ganga úr annaðhvert ár til skiftis, í fyrsta skifti eftir hlutkesti. Skal að 

minsta kosti annar gæslustjórinn hafa sjerþekkingu á landbúnaði. 

Framkvæmdarstjóri hefir að byrjunarlaunum 4000 kr. á ári, er hækka 

3, 6 og 9 ár um 300 kr., 300 kr. og 400 kr. upp í 5000 kr. Gkeslustjórar 
fá 600 kr. ársþóknun hvor. Dýrtíðaruppbót fá framkvæmdarstjóri og gæslu 

stjórar eftir sömu reglum sem starfsmenn ríkisins alment. 

Ráðherra getur vikið stjórnendum sjóðsins frá um stundarsakir, einum 

  

eða fleirum, þegar honum þykir brýn nauðsyn til bera, og að fullu og öllu, 

ef miklar sakir eru, enda geri þeim skriflega grein fyrir, hvað veldur. 

   
Fyrst um sinn, þangað til s sins með gerir 

     I: 

sjóðs. þar á meðal bókfærsln hans, og leggur honum 

Landsbanki á hendi unar- 

  

aðra ákvö 

rörslu 

Verði Y    fyrir þóknun, er um semur milli stjórna Landsbankans og Ræktunar: 
> 

ágreiningur, úrskurðar ráðherra apyhæðina.
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30. gr. 17 

Reikningar Ræktunarsjóðs skuli endurskoðaðir af 2 mönnum, er ráð- 13. júni 

herra skipar til þess. Um störf þeirra og þóknun fyrir þau skal ákveðið í 

reglugerð sjóðsins. 

Meðan Landsbankinn hefir afgreiðslu á hendi fyrir sjóðinn, skulu endur- 

skoðendur Landsbankans hafa endurskoðun teikninga Ræktunarsjóðs á hendi, 

  

gegn þóknun, sem reglugerð sjóðsins á 

Ráðherra getur, hvenær sein er, ki     um hag sjóðsins. 

Ráðherra úrskurðar ársreikninga birtir 1 

  

B-derld 

Stjórnartíðindanna. 

rlánadeild Landsbankans, þá 

  

Lán þau, er veitt 

er Ræktunarsjóður tekur til starfa sa 

  

um lögum, má yfirfæra til 

  

Ræktunarsjóðs. þótt lánsskilmálar sjen aðrir en 

Landsbankinn vaxtabrjef Ræktunarsjóðs með nafnverði sem greiðslu fyrir 

skuldabrjef þan, er hann samkvæmt þessu afhendir Ræktunarsjóði. 

32. er. 

Úr Ræktunarsjóði má veita lán samkvæmt þessum lögum til jarðabóta 
( 

  

og håsabåta, sem framkvæmdar hafa v árið 1994 eða sið: 

  

33. 

Í reglugerð fyrir Ræktunarsy má setja þau ákvæði um stjórn 

sjóðsins og starfrækslu, er nauðsynleg bykja, þótt ekki sje gert sjerstakl 

  

ráð fyrir þeim í þessum lögum, enda fart kki í nein ákvaði 
. I     

í lögunum 

Með lögum þessum eru úr 

Íslands, 2. mars 190 

nóv. 1917, um breytingu é    
bága við lög þessi
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17 35. gr. 
13. júní Lög þessi öðlast þegar gildi, og skal Ræktunarsjóður taka til starfa 

samkvæmt þeim eigi síðar en 1. okt. 1925. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Sorgenfríhöll, 13. júní 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli 

Christian R. 
(L.S) 

Jón Þorláksson. 

91. júni um 

eignarnám á landspildu á Grund í Ytri-Reistarárlandi. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

ns Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Albingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki Voru : 

1. gr. 
Hreppsnefnd Arnarneshrepps í Eyjarfjarðarsýslu veitist heimild til 

að láta taka eignarnámi landspildu undir skóla- eða þinghús hreppsins á svo 
nefndri Grund í Ytri-Reistarárlandi. 

Stærð lóðarinnar má vera alt að 50 x 50 = 2500 [|] metrar. 

2. gr. 

Eignarnámið skal framkvæma samkvæmt lögum nr. 61, 14. nóv. 1915. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselisborg, 27. Juni 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

  
  

Jón Magnússon,
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LOG 19 

um 

innlenda skiftimynt. 

    1d1, af guðs náð konta 

  

Vjer Christian hinn Tin 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri 

  

>jettmerski, 

Láenborg oe Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Albingi hefir fallist á log þessi og Vyer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Slegin skal íslensk skiftimynt, er gjaldgeng sje á Íslandi einuneis. Mynt- 

irnar gildi 2 krónur, Í krónu, 25 aura, 10 aura, 5 aura, 2 aura og 1 ey ti. 

2. gr. de 

Tveggja króna peningar og krónupeningar skulu slegnir úr samsteypu 

af eiri, nikkeli og alúminíi, tuttugu og fimmeyringar og tíeyringar år san 

steypu af eiri og nikkeli, fimmeyringar og tvíeyringar og eineyringar Úr sam- 

steypu af eiri, tini og sinki, eftir nánari ákvæðum í 5. gr 

3. gr. 

Skiftimyntir þessar skulu að stærð, þunga og málmblóndun vera sem 

hjer segir; 

Málmblöndun : 

  

  

Da . sy og | 92 þyngdarhlutar af eiri, 6 þyngd- 
eningar, sem gidi 2 krónur{ 4 | Og arhlutar af alúminfi og 2 þyngd 

z c Ki Ng 

krónu 122,5! 4 7 
i 
1 

bh) Peningar, sem gildi us . 
arblutar af nikkeli, 

ec} Peningar, sem gildi 25 aura .. 17 75 byngdarhlutar af eiri og 25 

d) Peningar, sem gildi 10 anra . 15 þyngdarhlutar af nikkeli. 

arhlutar af tím og 1 þyngdar. 

| 

e) Peningar, sem gildi 5 aura ..|24 | 

| hluti af sinki. f) Peningar, sem gildi 2 aura .. 19 

l í 

| 

| 95 þyngdarhlutar af eiri, 4 þyngd 
| 
í 

g) Peningar, sem gildi Í eyri .. 15 J     
  

Brevta må åkvædum 2. og 3. gr. med konungsúrskurði, ef hin önnur 

Norðurlandaríki krefjast þess, eftir myntsamningnum, til þess að hin nýja 

mynt verði ekki of lík þeirra eigin skiftimynt.



1925 É 

ir, og skulu ? króna, 1 krónu. 25     
tidina, en hinir peningarnir sljett 

ir í röndina. 

króna peningum og    fyrir sig, en hjer 

  

   eggja krónu 

  

Á einnar krónu peningi | 

  

Skiftunyntir þær, sem skulu vera löglegur 

  

sjaldeyrir, eftir því verði, sem jöldum til ríkissjóðs- 
ins og manna í milli, ef þær eru ekki orðnar mjög mikið eða ólöglega skadd- 
aðar, Þó skal Inn vera skyldur til að taka við sem borgun í einu meira 

  

en 20 krónum 1 einnar k og tveggja krónu peningum, 5 krónum í 95- 

  

eyringum og TÖ-eyringum, og Í krónu í 5-evringum, 2-eyringun1 og 1-eyring- 

löglegur gjaldeyrir í ríkissjóð. 

  

að vera 

er þær eru orðnar svo s     verður með vissu sjeð, að þær sjen 
íslenskar. Gagnvart öllum öðrum tta þær að vera löglegur gjaldeyrir. þeg- 
ar mótunin er svo máð, að hún er orðin ógreinileg. 

frá 20, sept. 1873, er birtir á 

  

Áð öðrn leyti gilda ákvæði 

  

tinyntir þessar, að því leyti sen 

þau geta átt við þær. 

Stjórninni er heimilt að banna lutiing mynta þeirra, er ræðir um í 
oguni þessum, úir landi. 

Brot á slíku banni varðar sektum. frá 10 til 10000 krónum. Um mál 

útaf þeim brotum fer sem almenn logregtumål, 

10. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru ár gildi numin lög nr. 9, 

r. o 
> 

20. júní 1923, um skiftimynt úr eirnikkel. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða 

Gefið á Marselisborg, 27. júní 1925 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli, 

Christian R. 
(L. S.) 

  

Jón Þorláksson.
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neimild til a06 

    

i 
est paul     fjörum kunnugt: Albi 

með samþykki Voru: 

l. gr, 

Að fengnum tillögum stjórnar bjargi: 

  

ráðherra heimilt að lána af fje sjóðsins 

Á a) hreppsfjelögum eða bæ, um, sem eru nauðulega stödd vex 

  

    heimsstvrjaldarinnar miklu eða af öðrum ófi 

  

    lðeum eða öðrum fjelögum eða ste löðurbirgðatje 

að markmiði að koma í veg fyrii 

c) hreppsfjelögum. er koma á fót hjá sjer bústolnslánadeildum. 

árt og ekki tl 

  

leneri tíma en 20 ára. Lánin hlutaðeigandi 

  

syslusi bæjarsjóðs. Nánari reglur um afereiðs lánanna, innthald 

  

u lánanna vetur atvinnumálará 

  

skuldabrjefa og innheimt 

láns eftir heimild adliðs Í 

  

tHreppsfjelag1 eða 

  

æma skýrslu um hae sinn og 

  

er, er skylt að gefa atvinni 

  

hvers vegna efnahagur hreppsins eða bæjarins er kominn svo, 

ið lán sje nauðsynlegt. Og meðan nokkuð er ógreitt af slíku láni, er hlutað 

  

eigandi hreppsfjelagi eða bæjarfjdlagi 
UN , 1 
tekjur sínar og g ] zi, medan 

  

l, og må ek 

av
 

(a Hu
 

(eð
 

mn = 8 

   
ráðast í neinar framkvæmdir án samþv 

  

fisims, nema 

vid til 

  

svo stendur cis táðunei 

  

bær sjeu beinlínis lögskipaðar, enda er hreppsnefnd eða bæjarstjórn sk, 

u svo fyrir. 

  

að breyta áætluninni, ef ráðuneytið lex 

4. gr. 

Lán þau, er ræðir um í b-lið 1. gr, skal að eins nota til stofnunar 

forðabúra eða stækkunar þeirra, enda sjeu samþyktir þeirra settar og stað- 

G 
d DS

 
rt
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20 festar eltir því, sem lög mæla fyrir. Fjárhæð slíkra lána má ekki nema meiru 

2í. júni op helmingi stofnkostnaðar 

  

Lán eftir e.lið 1. 

  

nema hlutaðeigandi hreppsfjelag 

hafi sett reglur um bústofnslánadeildina. sem atvinnumálaráðherra hefir stað- 

Lest, og skal vera heimilt að kveða svo á í reglum þessum, að tekjur bústofns- 

lánadeildarinnar megi taka 

  

staki. Atvinnumálaráðuneytið lætur hreppsnefnd. 

um í tje fyrirmynd að slíkum reglum, og hefir heimild til að setja frekari regl- 

ur um lán þessi, ef þurfa þykir. 

6. gr. 

Að jafnaði má ekki veita hærri lán úr Bjargráðasjóði í neina sýslu eða 

kaupstað en sem svarar hluta þeirra í sjereigninni og hinum sameiginlega sjóði. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Ettir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselisborg, 27. Júní 1925, 

  

Undir Verri konunglegu hendi og innsigli. 

AL 
Christian R. 

(L. S.) 

Magnús Gudmundsson. 

21 LOG 
27. juni 

um 

breyting á lögum nr. 86, 14. nóv. 1917, um fiskiveiðasamþyktir 

og lendingarsjóði. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinbot g, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki Voru: 

1. gr. 

Aftan við 1. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi: 
Sama vald veitist bæjarstjórn Vestmannaeyjakaupstaðar, enda nái öll



58 

eg 21 
ákvæði þessara laga um sýslunefndir og sýslufjelög einnig til bæjarstjórnar o 

bæjarfjelags Vestmannaeyja. 

2. gr. 

Í stað ,.5—500" i 8. ør, komi: 25—53500. 

5. gr. 

er. komi ný málsgrein, svohljóðandi 

1877, nr. 28, um 

Á eftir síðustu málsgrein 10 

Låg nr. 23, 9. júlí 1909, um viðauka við lög 14. des. 

1905, ýmisleg ákvæði, er snerta fiskiveiðar á opnum skipum, og lög 10. nóv. Og 

nr. 53, um vidauka vid nefnd låg. 

4. gr. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Hftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. > € eð > 

Gefið & Marselisborg, 27. júní 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Magnús Guðmundsson. 

22 
. juni Ro
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FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1924. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæn, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Til viðbótar við gjöldin, sem talin eru í fjárlögunum fyrir árið 1924. 

kr. 40973.07 til gjalda þeirra, sem tilfærð ern hjer á eftir. eru veittar 

2. gt. 

Til viðbótar við 12. gr. fjárlaganna (læknaskipun og heilbrigðismál) 

kr. 300.00 

eru veittar kr. 300.00. 

Til læknisvitjana í Breiðdalshreppi 1923



ál i 27. jåni Til viðbótar við 14. er. og kenslumá 

kr. 31240.99. 

1. Guðmundur Thoroddsen: 

) eru veittar    AÐ s.ssesesereevreree FIRIR FAIR renee kr. 

2. Sigurbjorn Á. Gíslason kennari, launabåt 1924 1,1... - 1500.00 
3. Guðmundur Krist - 1500.00 

    4. Blftirstodvar af 

kaup a 

  

landsspildu handa honum ..........00.0. —- 3892.80 

Samtals kr. 31240,99 

  

Til viðbótar við 16, gr. fjárlaganna fyrirtæki) eru veittar 

      

1. Til5 fiskiyfirmatsmanna, launauppbót ki 3400,00 

2. Til sjóvarnargarðsins á Siglufirði (aðgerð) 22... - 254,75 

3. Til eftirlits med skipum og bátum oe öryggi þeirra ...... 3000.00 

samtals kr. 6654,75 

Til viðbótar við 18, ør, fjårlaganna (eftirlaun og styrktarfje) eru veitt- 

  

1, Til fyrv, påstafgreidslumauns Friðriks Klemenssonar .. kr. 15: 

2. Ti Sigríðar Finnbogadóttur, ekkju dr. Jóns Þorkelssonar 

3. Til barna Hannesar sál. Hafsteins, uppeldisstyrkur fyrir 

árin 1923 og 1924 „,......00 —- 624,00 

Samtals kr, 2777.33 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselasborg, 27. júní 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli, 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Þorláksson.



55 1925 

LOG 23 
27. juni 

um 

iðggilding verslunarstaðar á Hellnum í Breiðuvíkurhreppi. og
 

íundi. af guðs náð konungur Islands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

GG jöruim kunnugt: Albingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þan 

með samþykki Voru: 

% 

1 
Il. gt. 

„0
 

  stu skal vera löggiltur verslunarstaður.   Hellnar í Breiðuvík í snæfellsnessy     

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar stjórnarráðið hefir ákveðið takmörk versl. 

unarlóðarinnar samkv. lögum nr. 61, 10. nóv. 1905, og birt í B-deild Stjórn- 

artiðindanna. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða 

Gefid åa Marselisborg, 27. gúní 1925, 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Magnus Gudmundsson.
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24 LOG 
27. juni 

um 

breyting á lögum nr. 62, 28. nóv. 1919, um brúargerðir. 

  

Vjer Christian hinn Tíundi, af guð. 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, 

náð konungur Íslands og Danmerkur, 
    

talandi, Stór tæri, Þjettmerski, 

  

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

it:ð samþykki Voru: 

1. 

Aftan við 2. gr. A. 1. bætist: 

Yr. oa 

Hvítá í Borgarfirði hjá Hvítárvöllum. 

33. Hölkná í Þistilfirði. 

ad. Hafralónsá í Þistilfirði. 

30. Nelá í Vopnafirði. 

36. Hofsá í Vopnafirði. 

2. gr. 

Úr 2. gr. A. falli: 

Undir stallið 1. (Nýjar brýr á þjóðvegum) ; 

4. Grímsá í Borgarfirði. 

5. Reykholtsdalsá 

6. Norðurá í Borgarfirði, á Krókshyl 

Undir statlið Ll. (Endurbygging trjebrúa á þjóðvegum) : 

2. Flóká. 

ll. Gilsá í Jökuldal. 

12. Rjúkandi í Jökuldal. 

13. Teigá í Jökuidal. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1926. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselisborg, 27. júní 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 
g > = e 

Christian R. 
(L. 8.) 

Magnús Guðmundsson. 

 



1925 < 

LÖG 25 
27. júní 

um 

breyting á tilskipun um veiði á Íslandi, 20. júní 1849. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðlest þau 

með samþykki Voru: 

Síðasti málsliður 15. gr. skal orðast svo: 

Sá. er brýtur móti grein þessari, skal gjalda sektir og skaðabætur eftir 

5. gr. og þar á ofan 50—150 kr. fyrir hvern sel, sem skotinn er, og renna 

sektir allar að 14 í sveitarsjóð þar, sem brot er framið, og að % til upp- 

lHóstrarmanns. Byssan. sem skotið er með, skal og upptæk og andvirði hennar 

skift eftir sömu hlutföllum milli sömu aðilja. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselisborg, 27. júni 1925, 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(I = 

Magnús Guðmundsson,
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LOG 

um 

aflaskyrslur. 

Vier Christian hinn Tiundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda oe Gauta. hertogi í Sljesvík. Holtsetalandi, Stórmaætri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Hjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þan 

með samþykki Voru: 

Í. gr. 

Piskifjelae Íslands skal safna aflaskýrslum nm allan þann fisk, sem 

veiddur er hjer við land og ætlaður er til útflutnings, að undanskildum 

laxi og silungi. 

Skal Fiskifjelagið hafa umboðsmenn í helstu veiðistöðvum landsins, 

til þess að taka við aflaskýrslum og senda þær til skrifstofu fjelagsins í Reykja- 

vík eða erindreka þess. 

9 7 2. gr. 
  

Fiskifjelagið skal birta heildaraflann í aðalveiðistöðvum, landsfjórðuns- 

um eða landinu í heild sinni á hálfsmánaðarfresti, eða oftar, ef þurfa þykir. 

Það skal og veita hlutaðeigandi stjórnarvöldum aðstoð sína oe umboðs- 

manna sinna við söfnun fullnaðarskýrslna um fiskiafla. 

Sömuleiðis skal Fiskifjelaginu skylt að svara fyrirspurnum frá einstök- 
4 

um mönnum eða fjelögum um fiski í landinn. 

3. gr. 
Allir árabátar eða smærri vjelaskip. sem leggja veiði sína á land óverk- 

aða, skulu á viku hverri gefa sk 

  

um veiði sína, sundurliðaða eftir teg- 

undum, eftir því sem krafist verður. 

Formaður og útgerðarmaður bera ábyrgð á því í sameiningu, að skýrsl- 

urnar sieu Tjettar og að þeim sje skilað á ákveðnum tíma. 

4. gr. 

Botnvörpungar og önnur fiskiskip, sem verka afla sinn á skipsfjöl að 

nokkru eða öllu leyti, skulu í hvert skifti, er þau leggja afla sinn á land, allan eða 

nokkurn hluta hans, tafarlaust senda skýrslu um þann hluta, sem á land er 

fluttur, sunduriiðaða eftir því sem krafist er.



Skipstjórar á þeim skipum, sem hjer um ræðir, bera ábyrgð á, að 

skýrslunum sje komið til rjettra viðtakenda, ef þeir leggja aflann á land ut- 

  

rnaður skipsins ábyrgð á, að skýrsl- an heimilis skipsins. Annars ber útge 

nrnar sjen sendar. 

veitir viðtöku af útlendu skipi, skal 

      

Jafnframt getið, af hvaða ess þá, 

æðum hún er flutt á land. 

6. gr. 

Yfirsíldarmatsmenn skulu skyldir til að senda Fiskifjelaginn á viku 

hverri skýrslu mn þá sild, sem söltuð er í umdæmi þeirra. 

    Síldarbræðslust að senda á viku hve sidd 

oms 
um alla bå sild, sem I 

  

ki er ætluð til söltunar. 

  

0. gr. 

Vanræki einhver að gefa þær skérslur, sem um ræðir í lögum þessum, 

varðar það sektum, frá 10 til 50 krónum á dag, frá þeim degi að telja, er 

skýrsla skal síðast getin. 

  

9. gr. 

tslusafnanna, hlutað- Fiskifjelae Íslands sjer fyrir eyðublöðum til ský 

    

ægendun að kostnaðarlausu. 

er. 

  

Með brot á lögum þessum fara sem almenn lögreglumál 

sjer að hegða. 

  

arselisborg, 27. mi 1929. 

  

Magnús Guðmundsson 

26 
27. juni
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27 LOG 
27. juni 

un 

að Landhelgissjóður Íslands skuli taka til starfa. 

Vijer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi. Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Albingi hefir fallist á log þessi og Vjer staðfest þan 

með samþykki Voru: 

Í. er. 

Landhelgissjóður Íslands, sem stofnaður er með lögum nr. 55 frá 

1913, sbr. lög nr. 68 frá 1915 og lög nr. 34 frá 1924, skal taka til starta. 

Má verja af fje hans í þessu skyni alt að 700 þúsundum króna. 

2, er. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendnui sjer að hegða. 

Gefið á Marselisborg, 27. júní 1995, 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jón Magnússon,



61 . 1925 

LOG 28 

um 

breyting á lögum nr. 38, 20. júní 1923, vm verslun með smjörlíki og líkar 

iðnaðarvörur, tilbúning þeirra m. m. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Áldimborg, 

Hjörum hunnugl: Alþingi hefir fallist á lös þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

Aftan við 5. er. laganna komi ný málsgrein, svo hljóðandi: 

Atvinnumálaráðuneytið getur undanþegið ákvæðum þessarar greinar það 

eða þau rjómabú, sem fengið hefir lán úr ríkissjóði til að koma upp smjör- 
en 

líkisgerð. — Þó getur sú undanbása aldrei staðið lengri tíma en þarf til þess 

að endurereiða slíkt lán. 

2. gr. 

Lög bessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eisa allir blutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið & Marselisborg, 27. júní 1925. 

Undir Vorri konunelegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

 



1925 

  

        
með sa 

  

    

      

   

  

   

  

    

    

   

fána, nema fullnæet 

1. Ef 

  

ått heimilisfang 

átt heimilisfano 

2. Ef skip eru eig 

um þess, þá skul 

fang og ríkisfang. 

Ef skip er ei Í 

um fjelaesins, 

anki skal fjelas 

hver af stjórnendur 

yrðum 1. tölul. um heimilisfans 

  

4 Ef skip er eign fjelaes með takmarkaðri 

fjelag eða stofnun eisa 

nægi stjórnendur skilyrði og 

ef fj er, bå skulu beir 

  

Skip þau, er lögum 
„. 
1 og þessi kc ma til framkvæmdar, 

     
eða stjórnenda.    

Bannað er íslensku 1 hafa annan 

Gi nr. 41, 
   

svo sem hann er ákveðinn í "skur 

  

mgsúrskurð nr. 1, 12. febr, 1919,



Logsagnarumdæmi hvert å landi hjer er þa áninga umdæmi, en ét juni 

lögreglustjórar hala skráningu á hendi Þ jármálaráðuneytið löggildir skipa- 

skrár í umdæmi hverju. Skulu bær vera tvær 

1. Skrá yfir skip 1230 smálesta brutic og 

  

2. Önnur yfir skip yfir 30 smálesta brutto. 

Halda skal fjármálaráðuneytið aðalskrá ásamt elnisskrá yfir 

sem skráð eru hjer á landi samkvæmt lögum þessum, enda á það úrskurðar. 

ld um mælingu skipa og skráningu. 

  

skip, 

  

4. gr. 

0 Umdæmaskrår skulu greina um hvert skip í dálki sjer: 

1. Skráningarstafi skips, nafn bess, heimilisfang og smíðastöð. 

2. Hverskonar skip það sje, lögun þess og aðalmál (lengd, dýpt og breidd). 

3. Smálestatal skips, og með hvaða aðferð það sje reiknað. 

4. Nafn, stöðn og heimildarorjef eiganda þess. Nú eru eigendur skráðir Heiri 

en einn, og skal þá greina, hversu hver Þeirra eigi í skipi. Ef skip er 

eien blutafjelags eða stofnunar, | skal bóka nafn þess eða hennar og 

heimilisfang stjórnenda og nafn útgerðarstjóra. 

5. Skráninsarár og skráningardðag. 

  

   
   

  

5. gr. 

Lögreglustjóri skráir hvert skip í sína skrá (sbr. 3. gr.) í áframhald- 

andi tölnöðð (Í 23 o.s eftir því hvenær skráningar er beiðsi 

Skip yfir 30 smálestir skal gnarumdæmi, cr eigandi vill 

  

hafa heimilisfang þess, (æ) >        
    fleiri en einn (2. og 3. tölul. 1. or) sama 

Å o em / 
       

umdæmi, og skal bå skrá skip á beinu 

Nú vill aðili láta skrá skip sit 

skriflega beiðni um það. Ef "skip er þar þar sem" skipi er ætlað heimilisfans, 

ekki, þá skal senda beiðni til lögreglustjóra þar, sem skipið er. 

Þessi skilríki skulu fvleja skráningarbeiðni 

  

    fi eiganda eða eiger 1. Skipsmíðarskíríeini, ásamt heimildarbrj 

endaskifti hafa orðið að skipi síðan þí 

í frumriti og eftirriti, og skal seyma eftirrit í sk 

Skýrsla aðilja um önnur ban atriði, er með þarf, svo að skip megi skrå 

16 
JS 

  

ar 
* ð var smíðað. Vera skulu skj öl þe 

jalasafni lögreglustjóra. 

  

Lo
 

setja (sbr. 4. or.). 

3. Yfirlýsing eiganda eða cigenda (2. og 3. tölul. 1. gr.), að viðlögðiun dreng. 

eigendur . 

skap, um bað, að hann eða þeir sje í raun rjettri eigandi eða 

skipsins, en ekki að eins í orði kveðnu, og ef ei isandi er fjelag eða stofn.



1925 

29 
27, jání 

64 

un (4. tölul. 1. gr.), þá skal fylgja samskonar vfirlýsing stjórnenda allra 

um það, að fullnægt sje skilviðum þeim, er í 4. tölul, 1. gr. segir. Enn- 

fremur skal fylgja drengskaparheit vm það, að bjóðermis- og skráningar- 

skírteini skipsins skuli ekki verða notað til þess að útvega öðru skipi 

rjettindi skipa, skrásettra hjer á landi, nje sama skipi, ef það kemst í eien 

Þess eða þeirra, sem ekki mega láta skrá skip sín hjer. Yfirlýsinsar þess- 

ar skal annaðhvort undirrita í viðurvist lögreglustjóra þess, er skrán- 

ingu annast, eða notari publici. 

Fjármálaráðuneytinu er heimilt að undanbigeja menn framlagningu 

beirra skírteina, er hjer segir, ef öflun Þeirra er sjerstökum erfiðleikum bund- 

in, enda sje rjettur aðilja til að láta skrá skip sitt vafalaus og nanðsvniegar 

upplýsingar til þess að skráning meei fara fram með öðrum hætti fengnar. 

Nú þykir lögreglustjóra grunur leika á því, að aðili fullnægi í raun 

rjettri ekki skilviðnm laga Dr til að láta skrá hjer skip sitt, eða hann ei 

  

í raun rjettri ekki skip það, er hann vill láta skrá sem sína eign, og ber lög- 

reglnstjóra þá að láta fram fara rannsókn að hætti opinberra mála um öll þan 

atriði, er máli kunna að skifta. 

7. gr. 

Nú telur lögreglustjóri eftir atvikum að undangenginni rannsókn 

samkvæmt 6. or., aðilja tvímælalanst fullnægja öllum 16gmæltum skilvrðum, og 

skal hann þá skrásetja skipið. Annars kostar sendir lögreelustjóri fjársmála- 

ráðuneytinu skjól þan. er í 6. gr. segir, ásamt rannsókn sinni og oreinargorð 

um málið Gerir ráðuneytið síðan annaðhvort, að leggja fyrir lögreglustjóra 

kilmálalaust vm skráninen. Nú 

  

að skrá skipið, rannsaka málið betur eða neita s 

býður ráðuneytið rækilegri rannsókn, og skal löereælustjóri þá senda því ER jölin þv 

at nýju, Þegar rannsókn er lokið, enda skal þá svo með fara sem fyrr segir. 

8. gr. 

Nú skrásetur lögreglustjóri skip, og skal hann bå jafnskjótt sem þess 

er kostur senda fjármálaráðuneytinu öll þan skilríki, sem honum hafa í hendur 

komið samkvæmt 6. og 7. gr, mælingu skips og aðra fræðslu um það,ser hann 

  

má í tje láta og máli skiftir, Skal ráðuneytið athuga mælinsuna 8 ta   

  

skilríki þan, sem send hafa verið. Ef þörf þykir, getur råd 

mælingu fram fara. Ráðuneytið getur og krafist nýrra og frekari upplýsinga 

um atriði, sem óljós þykja. Ef ráðuneytið telur skip ranglega skráð, þá setur 

Það fyrirskipað rannsókn samkvænt 6. er. ÁÐ því búnu sker ráðuneytið úr 

því, svo sem í 7. gr. er mælt, hvort skráning skuli standa eða skip skuli aftur 

strika af skrá. 

9. gr. 

Nú vill aðili ekki una við úrskurð fjármálaráðuneytisins samkvæmt 7. 

og 8. gr. og getur hann þá lagt málið undir úrlausn dómstóla. Fer það mál



Co
: 5
 

að hætti opinberra lögreglumála, bæði í hjeraði og í æðra dómi, en leysa skal 

með dómi úr því, hvort skrá skul skip aðilja eða ekki. 

10. ør. 

Ná telur fjábmálaráðuneytið skip rjettilega skráð, og tekur bað þá skipið 

á aðalskipaskrá. Ef skipið er yfir 30 smálestir brutto, þá gefur ráðuneytið út 

þjóðernis- og skráningarskírteini handa skipinu í því formi, er ráðuneytið 
ei 5 rs dt 

  

cip er minna, þá gefur ráðuneytið að eins út mælingarbrjef því 

til handa, nema því til annara landa. Fær það þá þjóðernisskírteini 

  

auk mælingarbrj 

Rita Skal mælngarskírteini skips og alt það, er greina skal í skipaskrá 
  

um
 

F-
 nkvæmt 4. er, á bjóðernisskírteini. Skírteini skal síðan, ásamt fyleiskjólum, 

þegar senda lög 

  

lustjóra, og bókar bann það, er með þarf, í skipaskrá, leið. 

rjettir smálestatal skips, ef bess gerist þörf, og ritar nafn skipstjóra, ásamt 

greinargerð um heimild hans tl þeirrar atvinnu, á þjóðernisskírteini og fær 

aðilja það síðan í hendur. 

Nú er skip, þegar á að skrá það, ekki í umdæmi, þar sem því er ætlað 

heimilisfane (sbr. 1. málsgr. 6. er.), og skal þá lögreglustjóri, er látið hefir 

hendi þjóðernis- og skráningarskirteini, senda skjöl ban öll, er skráningu 1 
. ao 

ssins varda, til lågreglustjåra Å heimilisfangi bess, og skal hann sidan skrå- 

  

ja skipið. 

ll. or 

Á hvert skrásett skip skal marka netto smálestatal þess og skrásetninear- 

            

        

jubitann við aðallestaropið að ef bað må verða, en ella ann- 
   

) komið oe vel fer á því. merki þes cgar 

  

því verður í ;S eru 

urkent skrásett íslenski skip. 
> 

má ekki breyta, meðan skråning 

  

2 
tingarstalir skips, enda skal marka þá á það.   

ÆRE - 
Setja skal nafn skips og heimili aftan á skip, þar sem vel ber á því, með 

su latnesku letri, ljósleitu með dökkum undirlit, eða dökku letri með 

tum undirht. Ef nafn skips eru tvö orð eða fleiri, þá skal ávalt vera að 

     

    

  

minsta kosti eins bókstafs bil mi 

bar að auki með 

c r, marka bæði 

skip, hversu dy 

    

kúm fetum. 

   Bannað er að mili eða nema brott, nema     

  

sje gert til að forða því undan hættu 1 í i, Ekki má heldur nefna skip Öðru 

nafni en það er skráð undir. Og eigi má breyta nafni á skrásettu skipi nema 

sandaskifti verði, enda sambykki fjármálaráðuneytið breytinguna, og óbreytt. 

ir haldist skráningarstafir skipsins 

1925 

29 
27. júní
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29 12. gr. 

27, júní Nú er skip bvet erlendis fyrir aðilja, er hjer má láta skrá skip sitt, eða 

hann verður með öðrum hætti eigandi að skipi erlendis, eg má þá ekki skrá 

það á Íslandi fver en það er komið í íslenskt skráningarundænu, 

Þó skal viðskiftafulltrúnn Íslands skylt, þegar svo er ástatt, að gefa úí 
    bjóðernisskírteini til bráðabirgða, enda hafi þeir í hendur fengið skilríki ban, 

þjóðermisskírteimi, þó ekki 

  

er I 6, er, getur, og skal það a sem venju 

á íslenska höfn, enda sje skírteini 

  

lengur en bar til skipið 

skilað A ”glust Jóra vð ár, nema semþykki 

    

    skips og hverskonar 

2. Hvar og hvenær skip sj í eða kept, og nafn eiganda eða eigenda 

   

   
   

samkvæmt kaup heimildarskjali. 

3. Nafn skipstjóra. 

4. Svo nákvæmar upplýsnsar sem fá má inn smálestatal skips, lögun þess 

ands, „að hann fái 

  

mild til ” nota D sjóðernis- og sk 

setningarskirtemi så emur í íslenska höfn, þar 

sem rannsaka má, ort skipi hafi verið svo breytt, að gefa þurfi út nýti 
ha
 þjóðernisskírteini, engur gilt en tvö 

ár, nema sjerstakt s i fjármálaráðuneytisins komi til. 

fylgja skipi, enda skal sýna 

a og fyrirliða lan dvarn LA 

er að rifta nokkuð á skir 
á id rå bar sem skip er skrá sett 

  

s 
eri hi eða viðskiftafulllrúi landsins erlendis, 

    

Nýtt bjóðernissi ef bess er krafist, enda 

sje eldra skírteini skilað aftur um leið: 

1. Ef nafni skips er breytt. 

2. Ef viðskiftafulltrúi hefir gefið í 

  

a 
eini til bráðabirgða. Rann- 

saka skal þá eftir þörfum öll at siði er sk minen arða. svo sam 1 6. sbr.
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Ef þjóðernisskírteini glatast. Nú glatast skírteini erlendis, og gefur þá 29 

viðskiftafulltrúi landsins þar út þjóðernisskírteini til bráðabirgða (sbr. 12. #7. juni 

er. ), og skal bar frå bvi skørt, hvers vegna skirteinid sje utgetid, Skal så, 

r biður um skirteinid, gefa skýrslu um það, hvernig það hefir glatast. 

Á. pt skrásettu skipi er breytt svo, að það svarar ekki lengur til þess, er Í 

bjóðermisskírteini þess stendur um það, hverskonar skip það sje, smálesta- 

tal þess eða lýsing að öðru stendur ekki heima, þá skal skrá skip af nýju, 

nema hallkvæmara þr ki að skrá breytingarnar á skíirteinið. Ef breyting er 

skráð á skírteini, sendir lögreglustjóri fjármálaráðuneyti þegar skýrsin 

um það. 

5. Ef aðili fer annars fram á að fá nytt skirteimi,     

6. Ef skrásett skip tekur heimilisfang í Gðrn skráningarumdænn, Ááðilí skýrir 

bå lögreglustjóra, har sem skip var skráð, frá ósk sinni um flutninginn, 

en hann sendir lögreglustjóra á hinn nýja heimili skipsins skjölin, og verð- 

ur skipið svo skrásett af nýju. 

15. gr. 

Ef eigendaskifti verða að skipi eða skipsbluta, enda glati skip ekki fyrir 

það rjetti til að sigla undir íslenskum fána, eða skipstjóraskifti verða, eða ef 

breytine verður á einhverjum þeirra atriða, sem skrásett eru samkvæt 4. gr., 

þá ber eiganda eða eigendum, og ef eigendaskifti hafa orðið, bæði fyrverandi 

og núveranda eiganda, að skýra lösreglustjóra, þar sem skip er skráð, frá því 

innan 4 vikna, ásamt sönnunum fyrir heimild sinni og þeim öörum skilríkjum, 

sem nauðsyn er á, svo að skráin verði leiðrjett samkvæmt því. 

Skal svo skrá breytingarnar á þjóðernis- og skráningarskírteini skipsins, 

nema út verði gefið nýtt skírteini. 

Nú verða slíkar breytingar, sem hjer segir, erlendis, og skal þá næsti 

viðskiftafulltrúi landsins tita þær á skírteinið og senda fjármálaráðuneytinu 

begar skýrslu um þær. 

Rjett er, að rannsókn samkvæmt 8. sbr. 7. er. fari fram um öll þau atriði, 

er eigandas 

  

itt1 eftir þessari grein varða. 

16. er. 

Strika skal skip af skrá oe skila skal lögreglustjóra þegar þjóðernis 

skírteini skips, ef bess er kostur, ásamt skriflegri skýrslu um atburði: 

  

1. Ef skip ferst, er hóggið upp eða ónýtt með öðrum hætti. Nú fer svo um 

skip erlendis, og skal þá skila viðskiftafulltrúa Íslands þar þjóðernis- 

skírteini þess, en hann sendir það síðan fjármálaráðuneytinu ásamt skýrslu 

vm atburði. 

2. Ef skip eða skipshluti verður eign manns, fjelaes eða stofnunar og fyrir- 

gerir þess vegna rjetti til að nota íslenskan fána, Er þá eiganda eða eig- 

endum skylt, að sama hætti sem í 15. gr. segir, að skýra lögreglustjóra frá
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breytingunni innan 4 vikna frå því er hún varð. Ef e »igendaskifti verða er- 

lendis, ber skipstjóra eða eiganda að skýra næsta viðskiftafullirúa Íslands 

frá þeim og skila honum skírteininu og öðrum skjölum skipsins, enda skal 

c Par, hann senda fjårmålaråduneytinu bau svo fljótt sem Þess er kostur. 

tjóri eða eig- d    sem enginn viðskiftafulltrúi er fyrir hönd Íslands, skal ski 

  

andi skips útvega vottorð embættismanns, er Ibegildur sje að þarlands- 

lögum til þess að láta slík vottorð af hendi, um * breytinguna, og senda 

skjölin síðan fjármálaráðuneytinu. Nú verða 

skipshluta vegna skifta á búi eða uppboðssoln, og 

=
 = 5 =
 

> is
 

ks
 

= 

ec    
al eSa uppbodshaldari, og cf breytingin varð erlendis vids iftafulltrøi lands- 

ins þar, gera það, sem með þarf. 
enn svo með fara sem áður 

  

3. Ef skip er dæmt óbætandi erlendis, þá 

er sagl. 

Nú er þjóðernisskirteini ekki skilað og skip er enn till og skal þá ógilda 

skírteini með auglísineu í Lögbirtingablaðinn. 

olustjóri skýrir fjármálaráðuneytin u jafnskjótt sem unt er Íra 

    

hverri þeirri breytingu, sem í 15. og 16. gr. 

Nú verður ágreiningur um rjett aði) a tilað hafa skip áfram skrásett 

grunur í kemur 

  

á Íslandi, eðr    
  

aldrei verið til, nema í orði 

ráðuneytinu frá því svo ljótt sem auðið er, enda fer um rannsókn þess máls 

oe úrsknrð eins og í 6, 7. og 0. gr. segir, 

    Ef eigandi æskir þess og sjerstök ástæða er til þess, þá getur fjármála- 

ráðuneytið veitt skipi, sem heima á hjer á landi leiðarbrjef til þess að fara 

hjer hafna á milli áður en það sje skrásett, enda hefir slíkt leiðarbrjef sama 

gildi hjer við land sem þjóðernis E þin 

Ennfremur er fjármálaráðun 
   

   

el nauðsyn ber 

  

til að það fari begar til útlanda, bind 

bangað, emda hafi ráðuneytið > 

brestur eitthvað á til bess, ad skråning megi began 

12. er. 

lengur en 2 år, en 

til sigli KH
 

Á A
 

+
 

2
 

  

en þó 

  

í hendur skráningar ) 

  

þei
 sk irtemi skal greina öll þan atriði, sem 

  

7 
ástæður hamla skråninen skipnsins, Um leið og skip fær 

  

frestinn, ef sjerstaka 
stafi 

  

bráðabiræðaskírteini. skal marka á bað smálestatal oo skråsetnin 

11. 

19. 

vit að láta I tje, gegn 5 kræna endurgjaldi fyrir 

  

Logreglnstjåra er egt 

Þr ga á a 1 nackrá ! í ; NR ber 
hvert skip, ågrip Gr skipaskrå, Fjårmålarådunevtid lætur og i tje, með söru
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ingarbrjefum. Greina skal á eftirriti, hvers vegna það var af hendi látið, 27. juni 

ilyedum, staðfest eftirrit af þjóðernis. oe skrásetningarskirteinum og    

20. gr 

Það varðar sektum, 100--200 kr. á hverja brutto smálest skips 

1. bi aðili, eða umboðsmaður hans, útvegar sk ráninu 1å skipt eða bjóðernis- 

oc skrásetningarskirteini með vísvitandi röngum skýrslum, enda þótt hann 

bresti skildi í i er. laga þessara til hn að lára kra á skipið | 

2. Ei mir eða vanr t-        
inoum þeun á högum sínum eða sameigenda sinna, er valda misst þeirra 

  

g 

skilvrða, er í Í. or. 
    3. Ef aðili, sem Tet hefir skip skráð með þeim hætti, sem i 1. tålal, seg- 

4 ældi, heldur áfram að hafa það á skrá hjer 

  

áður en lög 

sir að 

Nú hefu 

in eru komin til framkvæmdar. 

  

  aðili, eða væboðsmaður hans, framið annað refsivert athæfi 

til þess að koma fram brotum þein, er í 13. tölal. greinar þessarar segir, 

svo sem skjalafals, og skal hann Þá jafnframt sæta lögmæltri refsingu fyrir 

það athæfi. 

21. ør. 

Pad vardar 50—100 kr, sektum á hverja brutto smálest skips, ef aðili, 

    1 umboðsmaður fremur nokkra þá athöfn, er miðar til að koma í 

  

framkvæmd bein verknaði, er í 1, tölul. 20. gr. segir, en það tokst ekki, 
í & EI > CE á xx 
Åkvædi siSustu målsør, 20. gr, ciga hjer vid, 

  

Skip, åsamt veiðarfærum því er að skifta, er að veði ul 

  

i 

trvøgingar sektum og brota ettir 20, og 21. er. enda 

    

1 

må  Kyrsetja veðið og undangenennu fjárnámi, til lúkninsar 

  

99 
25. 8 on, 

Ef aði útvesar sjer annars eða lætur útvega sjer ranglega skráningu 

á skipi sínu, þjóðernis. og skráningarskirteimi eða leiðarbrjef (15, 

13. 34. 15. eða 16. ir < rækir skyldur sínar samkvæmt 2. fi, 12,     bessara eða brýtur bær með öðrum hætti, eða brýtur fyrirmæli í 

  

er stjórnar setja samkvæmt lögum þessum, þá varðar það sek um, alt að 
1 lm in 2000 kr. enda Hsei ekki byngri refsing við samkvæmt öðrum lögum. 

24. gr. 

Taka má sektir eftir lögun þessum fjárnámi í búi hinna sekt, enda 

ábyrgist eigandi skips eða eisendur, ef Heimi eiga skip en einn, allir fyrir



  

er um stjórnendur fi 

  

amkvæmd 2 að i 

mnan þeirra takmarka, sei 

      

a lögum 

       

      

ne
mt
 

ge
d 

  

su hendi og 9 mns 

    

Jón Þorláksson 

LÖG 
juni 

um 

      

   
   

LEA 

Laenbore 

Göran I 
2 Tá ; i ZJO0ovrum kk á l st De ti 

n V 

1. gr. 

  

eftir bönnuð 

  

innan lín    
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Botnvörpuskip og önnur fiskiskip, sem knúin eru eimorkn, skuln bera 

si JR nafn sit og heimilisfang á afturstafni, enda skal setja nafn skips og önnur 

einkennismerki beggja megin á framstafn. Sleppa má nafni skipsins á fram 

stafni, ef einkennismerki skipsins eru sett þar samskonar og þan, er segir í 

samningum þeim, er um getur í næstu málserein hjer á eftir. 

Nú er skip svo merkt, sem segir í samningi 6, maí 1882 mm fiski 

veiðar í Englandshati, eða eins og mælt er í samningi 24. júní 1901 nm fiski 

og Færevjar, 

  

eiðagæslu utan landhelgi vid Island og skal þá sú merking 

talin nægileg. 

2. gr. 

Bannað er að afmá einkenni þan. er í Í. 
i 

or. segir, eða afbaka þan. gera 

ban óþekkjanleg, hylur í þan eða dylja, meðan skip er í íslenskri landhelei, 

3. Er. 

Það varðar sektum, frå 50—2000 kr., ef fiskiskip kemur í íslenska land- 

helgi, eða hefst þar við, án þess að hafa á sjer merki þau, er í Í, gr. 

eða ef brotið er af ásettu ráði bann það, er í 2. er. getur. Nú á botnvörpu- 

skip blut að máli, og skal þá svo með fara, sem slíkt skip hefði verið í land- 

hefði komið veiðarfærum sínum ólöglega fyrir. 

fyrinnæli laga þessara tm merkingu skipa brotin, án þess að 

áseiningsbrot verði talið, oe Begur þá alt að 400 kr. sekt 

Nú veiðir skip heimildarlaust í Íslenskri landhelgi með vísvitandi 

segir, 

helgi og 

  

Na verð: 

við því. 

duld- 

um, afmådum eða afbökuðum merkjum (sbr. Í. er.) ), og skal þá ákveða refs- 

ingu fyrir brot þessi í einu lagi, en hæ a skal sekt Í 

um alt að helmingi, og ekki má sekt vori 

fyrir fiskiveiðabrotið, ef 

  

yrir heumildarlausa veiði 

vera en sem svarar hæstu sekt 

gufuskip á hlut að máli. 25 i 

4, gr. 

Mál vegna brota á lögum þessum sæta meðferð almennra Íö 

Sektir samkvæmt lögum þessu renna í landhelgissjóð. 

málskostnaðar má 

  

Til tryggingar 

kyrsetja skip og sidan selja, 

til lúknimgar hvorstvegsja. 

greiðsin sekta og að undan- 

senginni aðför, 

Eftir þessu eiga allir blutaðeigendur sjer að hegða. 

  

Gefið á Marselisborg, 27. júní 1995. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli 

  

Christian R. 
(kl. 8) 

Jón Magnússon,



LOG - 
um 

breyting á lögum nr. 38, 27. júní 1921, nm vörntoll. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Banmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

á 
fjöru kunnu gl: Alþingi hefir talist á lóg þessi og Vjer staðlest þan 5 

með samþykki Voru: 

  

Á ettir „akkerisvindun'“ (0. Hð 1, greinar laganna bætist: notum, Í 

arbelgjum, önehum, Öngultaumnn, blásteini, bjarghringjum, bjt 

barkalit, botnrúlhum, söltuðum húðum, körfum til uppskipunar, sirðinganst- 

um, hampi, garni til fiskumbúða, botnvörpuhlernm oe efni í þá, skipaskrúf- 

um (úr járni). båtsuglam (Davider), togvindum (trowhwinch), veiðarlæralás 

um allskonar, botnrúllukeðjum, stýriskeðjum, blýlóðum, mómvlisnn, glauber- 

    

ronnarbeltum, 

salti, steinmnulningi, 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeisendur sjer að hegða, 

Gefid & Marselisborg, 27, júní 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian ØR, 
(I. $) 

Jón Þorláksson. 

1925 
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76 

LOG 
um 

styrkveiling til handa íslenskum stúðentum við erlenda háskóla. 

Vier Christian hinn Tiundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri. Þjettmerski, 

Láenborg oe Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest ban 

með samþykki Voru: 

ri, 1. 

Heimilt er ráðherra að veita, samkvæmt tilogum þar til kvaddrar 

%
 

nefndar, styrk til náms við erlenda háskóla íslenskum stúdentum. alt að 4 å 

ár, enda hafi beir lokið stúdentsprófi hjer á landi með fyrstu eða NER 

einkunn. Nefndina skipa 3 menn, rektor mentaskålans og 2 menn aðrir, og 

sie annar kosinn af háskólaráði, en hinn af stúdentaráðinn; skulu beir kosnir 

til tveggja ára, og ganga þeir úr nefndinni sitt árið hvor, í fyrsta sinni eftir 

hlutkesti 

2, gr. 

Styrkurinn veitist ti 4 ára, ali að 1209 kr. á ári, og að öðru leyti með 

skilyrðum þeim, er segir í lögum þessum og sett kunna að verða í reglugerð 

eða á annan hátt af ráðherra. 

Stvrkurinn skal að jafnaði veittur þeim stúdentum einum, er lokið hafa 

stúdentsprófi á því ári, er stvrkiugnn er veittir. 

Stvrkinn má að ems veita reglusömnun oe ástundunarsömun stúdent- 

mn, og að öðru jöfnu skuln beir stúdentar ganga fyrir, sem mest þarfnast 

styrks fyrir fátæktar sakir. 

Að öðru lewti setur ráðherra vegbir um styrkveitingar bossar, svo sem 

um bað, hvernie umsóknum am styrkinn skuli hagað, hverjar söannr stúdent. 

rskul færa á það, að þeir noti vel styrkinn ; ennfremur mm það. fyrir H r 

   Cake ber missi styrkinn, besskonar. 

Eftir bessn eiga allir hintaðeisendur sjer ad hegda. 

    Gefið á Mei 

  

lixborg, 

Undir Vorri konunglegn hendi og innsigh. 

Christian ÁR. 
(L. 8.) 

Jón Magnússon,
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LOG 36 

um 

skiftingu Ísafjarðarprestakalls í tvö prestaköll. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Vorn: 

Hólssókn í Norður-lsafjarðarprófastsdæmi skal vera sjerstakt prestakall. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselhsbarg, 2. júní 1995. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jón Magnússon. 

LÖG 37 

um 

breyting á lögum nr. 2, frá 27. mars 1924, um heimild fyrir ríkisstjórnina til 

þess að innheimta ýmsa tolla og gjöld með 25% sengisviðauka. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinbore, 

Gjörum kunnagt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þan 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Í stað orðanna í upphafi 1. gr. laganna: „Á meðan gengi á sterlines- 

pundi er skráð í Reykjavík á 25 krónur eða þar yfir, veitist ríkisstjórninni 

heimild til þess að““ skal koma: 

Ríkisstjórninni skal heimilt til ársloka 1927 að.



27. júní Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselisborg, 27. júní 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

  

Jón Þorláksson 

38 LÖG 
27. júní um 

breyting á lögum nr. 54, 27. júní 1921, um sölu á prestsmötu. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þan 

með samþykki Voru: 

2. gr. laganna skal orða svo: 

Sá, er kaups beiðist á prestsmötu, sendir beiðni um það til lands 

stjórnarinnar. Verð prestsmötu ákveður svo landsstjórnin þannig, að 5% af 

verðhæðinni veiti sömu vaxtaupphæð, sem ákvæðisverð prestsmötngjalds nem- 
í ur, sbr. 5—T. gr. laga nr. 46, 16. nóv. 1907, um laun sóknarpresta. Kaup 

1 
i skulu síðan gerð áður ár sje liðið frá því, er kaupbeiðnin kom til lands- 

stjórnarinnar. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselisborg, 27. júní 1985. 

Undir Vorri konunglegu hendi oe innsigli. 8 

Christian R. 
(L. 8.) 

  

Jón Magnússon



LOG 

mn 

heimild fyrir bæjar- og sveitarstjórnir til að skylda unglinga til sundnáms. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Ganta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum Kunna gl: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þan 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Í kanpstöðum eða sveitarfjelögum, þar sem sund er kent á kostnað hins 

opinbera, skal bæjar- og sveitarstjórnum heimilt með reglugerð, er stjórnar- 

ráðið staðfestir. að gera öllum heimilisföstum unglingum frá 12—16 ára að 

aldri innan síns umdæmis skylt að stunda sundnám alt að 4 mánuðum sam- 

tals. Þó skal jafnan undanþiggja þá unglinga sundnámsskyldn, sem að dómi 

sundkennara eru sæmilega syndir, ef þess er óskað. 

0) am 2. gr. 

Undanþegnir sundnámsskvldu skulu þeir, sem sanna með læknisvottorði, 

að þeir megi ekki stunda sundnám sökum heilsubrests. 

3. gr. 

Í reglugerð má ákveða sektir fyrir brot gegn henni 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið ú Marselisborg, 27. júní 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(LL. S) 

Jón Magnússon 

1925
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40 LOG 
27. júní 

um 

stofnun dócentsembættis við heimspekisdeild Háskóla Íslands. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur 

Vinda og Ganta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Vorn: 

1. gr. 

Í heimspekisdeild Háskóla Íslands skal auk þriggja prófessora vera 

einn dócent. Dócentinn kennir málfræði og sögu íslenskrar tungu í sambandi 

við almenna málsögu. 

Lög þessi öðlast gildi 1. október 1925. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið & Marselisborg, 27. júní 1925. | q J 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

  

Jón Magnússon,
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LOG a1 

um 

breyting á lögum nr. 51, 27. júní 1921, um lífeyrissjóð embættismanna 

og ekkna þeirra. 

ur Íslands og Danmerkur, 

  

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konu 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, 

Láenborg og Aldinborg, 

Stårmæri, Þjeitmerski, el 

Gjörum hunnugt: Alþingi helir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Aftan við 4. grein laga nr. 51, 27. júní 1921, um lífeyrissjóð embættis. 

manna og ekkna þeirra, kemur ný málsgrein, er svo hljóðar: 

lftir sömu reglum fá starfsstúlkur landssímans endurgreidd iðgjöld sín, 

er þær fara úr þjónustu símans, án þess að þeim sje vikið úr þjónustunni, 

enda láti þær ekki af starfinu með rjetti til lífeyris samkvæmt lögum þessum. 

2. gr. 

Lög þessi öðlast gildi þegar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða 

Gefið á Marselisborg, 27. júní 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Þorláksson.
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42 
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LOG 

um 

sambykt å landsreikningnum 1923. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Gjörum 

19. 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtset 

Láenborg og Aldinborg, 

kunnugt: Alþingi hefir 

nieð samþykki Voru: 

alandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

fallist á lög þessi og Vjer staðfest bau 

    

I. Teky 

Fasteignaskattur 

ur: 

Tekju- og 

Aukatekjur 

Erfðafjárskattur 

Vitagjald 

Leyfisbrjefagjöld 

eignarskattur 0... 

Útflutningsgjald 

Áfengistollur 

Tóbakstollur 

Kaffi- 

Vörutollur 

og sykurtollur 

Annað aðflutningsgjald 20... 

(gjald af brjóstsvkurs- og konfektgerð 

Stimpilgjald 

Lestagjald 

Pósttekjur 

Símatekjur 2... 

Tóbakseinkasala 

Skólagjöld 

Tekjur af fasteignum og af skipum 

Tekjur af bönkum, Ræktunarsjóði, verð- 

brjefum o. fl. 

Ovissar tekjur, ýmislegar greiðslur og end- 

urgjöld 

Áætlun 

kr 

210000,00 
200000,00 
50 

I— 

50000,00 | 
55000,00 | 

150000 00 

)00,00 ; 

600000,00 
250000,00 
500000,00 
800000,00 
1000000,00 

60000,00 
20000,00 

500000,00 
10000,00 

400000,00 
1075000,00 
200000,00 

5000,00 
190050,00 

576000,00 

22400,00 
  

Reikningur 
      

kr. 

221489,73 

181739,11 

300144 62 

44223,25 

196547,20 

14120,01 

882445,89 

197498.79 

134334,0 00 

325076 

1050893,96 

111691,49 

15675,94 

314609.01 

35869,50 

410411,00 

1017153,34 

200000,00 

6850,00 

249916,22 

879925 82 

186176,85 
    1813450,00   8076842,19



RD
 

RL
 

RC
 

>
 

> 
iz 

I
 

    

  
Åætlun 

kr. 

7813450,00 

7813450,00 

42 

„Reikningur 97 
kr. 

. juni 

3676842,19 

328828,29 

31494,23 

25000,00 

  
11135819,12 

  

  

Flutt 

Tekjur samkvæmt sjerstökum lögum og 

þingsályktunum cc... HIÐ 

Innborgað af útistandandi upphæðum frá 

BO Á seeren es es erer 

Aukið skipalán i Handelsbanken ........ 

Auknar lausar skuldir 2......0... 

Eytt af sjóði 2.c.ccc.. 0 

Samtals 

I. Gjöld: 

(treiðslur af lánum ríkissjóðs og framlag tal 

Landsbankans 2..2cc0 0. 

Borðtfje Hans Hátignar konungsins ..... 

Kostnaður við Alþingi og vfirskoðun lands- 

reikningana „.cocssr rr 

{il ráðuneytisins 0. fl: 

A. Ráðuneytið 0. fL loco 

B. Hagstofan „c.cc00. 

C. Gjöld í Kaupmannahöfn .....214000 

A. Dómgæsla og lögreglustjórn 2... 

B. Ýmisleg útgjöld ccc 

Læknaskipun og heilbrigðismál ........…- 

Til samgöngumála : 

A. Póstmál 20... 

B. Vegabætur ....000 00. 

C. Samgöngur á SJÓ aoccccerrr 

D. Hraðskeyta- og talsímasamband ...... 

HE. Vitamál 2......00 0 

Til kirkju- og kenslumála: 

A. Andlega stjettin .....cc00...... 

B. Kenslumál .....00000 00   
 Fjárveiting 

kr. 

1709313,05 | 
10,00 

293000,00 | 

182280,00 | 

£7800,00 | 

67500,00 

439820,00 

163600,00 

695556,00 

422900,00 

330940,00 

300000,00 

T66100,00 | 

120600.00 | 

295308,28 

1009880,00 | 
    

6834598,23 

| Reikningur 

kr. 
  

| 2057020,11 
| 

| 60000,00 
| 
| 

248681,42 

181777,29 

46290,28 

78554,85 

428604,68 

259274,60 

675470,91 

| 
| 

| 
| 

448741,36 

360831,62 

286500,00 

1099863,26 

147680,17 

  
Í 

| 338141,75 
1026831,89 

7739264,19 

| 
| 

|



1925 

42 
27, juni 

43 
21. júní 

ar kr. 

84 

Til 

Til verklegra fyrirtækja 

visinda, båkmenta og lista 

Skyndilán og lögboðnar fyrirframereiðslur 

Eftirlaun og styrktarfje ................ 

Oviss útgjöld 

Fjárgreiðslur samkvæmt lögum, fjárauka- 

lögum og þingsályktunum 

Samtals 

NU 

kr. 

6834598 23 
219150,00 
561920,00 

4000,00 
202660,99 
100000,00 

79293929, 2v   

Fjårveiting 
  

  

ið 

Reikningur 

kr. 

7739264,19 

208101,34 

520486,08 

180993,85 
405094,28 

2081878,48 

11135819,12 
  

Eftiv þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að 

Gefið & Marselisborg, 27. 

hegda. 

Júní 1925 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S. ) 

Jón Þorláksson. 

FJÁRAUKALÖG 

fyrir árið 1093. 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Gauta, hertogi í Sjesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

þessi og Vjer staðfest þau 

Til viðbótar við gjöld þan, sem talin eru í fjárlögunum 1993, eru veitt- 
1110333,71 til gjalda þeirra, sem tilfærð eru i 2.—9, gr. hjer á eftir.



C
U
 

MM
 

CC
 

6. 

<Q 

Utanfarir 

Ånnar 

R 

Umbætur 

Pappír o. fl. 

íkistjehirðisstört 

Til viðbótar við gjöldin í 

SE 

2. 1 

A. Ráðuneytið o. fl. 

ráðherra .. 

kostnaður ... 
. 

vidhald og 

B. Hagstofan. 

Prentun eyðublaða . 

Húsaleiga o. fl. 

b. 

d. 

. Yms útgjöld 

C. Sendiherr 

Skrifstofuhald 

Rikisrådskostnadur 

Sambandslaganefnd 

Til viðbótar við 

A. Dómgæsla og lögreglustjórn. 

Annar kostnaður 

Laun fulltrúa o. fl. 

Laun tollvarða 

Hiti og Ljós 

Skrifstofukostnaður 

arfógeta 

Hegningarhúsið í Reykjavík o. fl. 

Sjódómsmenn 

1925 

43 

      

10. gr. er veitt: 27. júní 

NN kr. 4903,05 

5462,55 

RN 5476,25 

stjórnarráðshúsinu 1328,26 

————.—— kr. 20170,41 

IR kr. 959 

— 0,71 

MIA — 455,77 

————- — — 466,07 

a o. Íl. 

BIÐ kr 3759,42 

ene errsrrrnve 1979,99 

a — 5315,45 

— - 11054,86 

Samtals kr. 31691,34 

3. gr. 

gjöldin í 11. gr. er veitt: 

kr. 965,15 

NR 776,00 
AÐ — — 5880,00 

HR - 486,83 

FRI - 1778,11 

sýslumanna og bæj- 

BR — 11545,00 

— 3041,31 

III — 572,00 

— — 24644,40 

Flyt kr. 24644,40



1925 

43 B. 

27. juni 1, hb. 

Ymisleg gjöld. 

Pappir og prentun .................. 

2. a. Endurgjald handa embættismönnum fyr- 

ir burðareyri undir embættisbrjef 

3. Brunaåbyrgdargjold 0. fl. ........... 

6. Landhelgisgæsla lo. verereeee 

T. Yfirskattanefndir Lo... 

4. gr 

Til viðbótar við gjöldin í 12. gr. er veitt: 

8. Geislalækningastofa Go... 

11. Gedveikrahælid å Kleppi ............. 

12. Heilsuhælid á Vífilstöðum ............ 

13. a. Sjúkrahús og sjúkraskýli ............. 

b. Bólusetningarkostnaður .............. 

c. Varnir gegn útbreiðslu næmra sjúkdóma 

d. Varnir gegn því að næmir sjúkdómar 

herist til Íslands „oll... 

f. Heilbrigðiseftirlit með alþýðuskólum 

5. gr 

Til viðbótar við gjöldin í 13. gr. er veitt 

A. Póstmál. 

3. Húsaleiga utan Reykjavíkur ..,........ 

d ØOnnur gjöld 

B. Vegabætur. 

I. 3. 

á. Aðstoðarmenn og mælingar 

Ferðakostnaður og fæðispeningar 

Skrifstofukostnaður 

Hvammstangabrant 

Viðhald flutningabrauta 

6. Holtavegurinn 

og viðhald Vegabætur og viðhald ............ 

Áhöld 

Fluttar 

kr. 5696,85 

  

kr. 24644,40 

108686,Ð1 

  

Samtals 

ir, 1881,67 

34484 88 

12400,00 

12478,41 

24674,15 

— 523,85 

Flyt .... 

kr. 42366,55 

59303,07 

kr. 59303,07



2. Bátaferðir á flóum og víðar 

LL. 

LIL. 

VI. 

VIIL. 

III. 

IV. 
VIL. 

VI. 

0. Samgöngur á sjó. 

D. 

Viðauki sínakerta 

Hraðskeyta- og talsímasamband 

9 Aðalskrifstofa landsímans 

4. Þráðlausa stöðin í Reykjavík . 

5. Bæjarsíminn í Reykjavík 

6. Áhaldahúsið í Reykjavík ..... 

T. Ritsímastöðin á Akureyri o. fl. 

9, Ritsímastöðin á Ísafirði o. fl. . 

Símastöðin á Borðeyti ....... 

12. 

14. 

17. 

Símastöðin í Vestmannaeyjum 

Aukaritsímaþjónusta 

Eftirlitsstöðvar o. fl 

Gengismunur 

Viðbót og viðhald stöðvanna 

Kostnaður við ferðalög 

Alþjóðaskrifstofan í Bern ....... 

E. Vitamál. 

3. Skrifstofuhald 

{. Ferðakostnaður og fæðispeningar 

Rekstrarkostnaður vit: 

Hvanneyjarvitinn 

Vimislegt 0... 

Til byggingar Svalbarðseyrar- og Í 

cyrarvita 

A 
6. gr. 

Mil viðbótar við gjöldin í 14. gr. 

A. Andlega stjettin. 

6. Mil raflagningar í dómkirkjuna í 

B. Kenslumál. 

Háskólinn: 

b. Kennari í sögu og málfræði ... 

&. 3, Yms gjold seerne 

Fluttar 

— 949,20 

4601,35 

2303,45 

363,88 

20593,53 

803,18 

16457,54 

507,40 

— 830,15 

Samtals 

er veitt: 

Reykjavík 

100,00 

8169,39 

    

Flyt 

kr. 

kr. 

1925 

43 

1500,00 27. júní 

iz
 í 

ax 362,94 

50472,53 

179505.09 

2091,25 

8269,39 

10360,64
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LL. 

IV. 

VI, 

VII. 

VILL. 

88 

Nåmsstyrkur til islenskra stúdenta 

Mentaskólinn : 

b. 2. Eldiviður og ljós 

3. Skólahúsið utan innan og 

4. Tímakensla og prófdómendnr 

9. Ýmisleg útgjöld 

li. Áhöld við fímleikakenslu .. 

12. Verðlaunabækur 

Gagnfræðaskólinn á Akureyri: 

b. 2. Tímakensla 

á. Eldiviður og ljós ......... 

8. Ýms gjold ............... 

. Kennaraskólinn: 

hb. 1. Tímakensla 22... 

3. Bækur og áhöld ........., 

ð. Viðhald ,.,.........2.0 

6. Yms BJÖlA 

Stýrimannaskólinn : 

b. 1. Tímakensla -..... 

3. Ýms gjöld „............,. 

Vjelstjóraskólinn : 

b. 2. Ljós og hiti IR 

3. Ýmislegur kostnaður „..... 

4. Húsnæði, ljós og hiti skólastj 

Bændakensla : 

1. e. 2. Kensluáhöld „.......... 

ö. Eldiviður og ljós ...... 

4. Ýms útgjöld ........... 
2. c. 3. Eldiviður og ljós ...... 

4. Ýms útgjöld ........... 
3. b. Aðstoðarkensla ........... 

e. 4. Ýms útgjöld 

Flutt 

í erlendum skólum .. 

HR ki 2826,66 

res. 1883 992 

11507,25 

vere 994 25 

esse 82,00 

versus 15,20 

veere 1 1159,00 

eres, 2058.15 

667,77 

eres ki 2370,00 

vere. —- 29,93 

AR — 192,77 

BR —- 642,91 

BR kr. 114,00 

741,08 

eres, ki 394 46 

vere, 625,78 

ora 500,00 

BI kr. 329,81 

FR 1509,45 

FR — 537,91 

BR — 152,77 

vere: — 1770,91 

FR — 200,00 

2200,00 

  

  

Flyt .... 

  

kr. 10360,64 

21978,05 

17339,28 

— 2084,90 

2235,61 

— 855,08 

1520,24 

— 6700,85 

kr. 65874,65



89 1925 

Fluttar .... kr. 65874.65 43 

NI. Yfirsetukvennaskólinn: 27. júní 

2. b. Annar kostnaður ......0........ kr. 1628,37 

3. Styrkur til námskvenna ............ — 3800,00 

4. Húsaleiga, hiti, ljós 0. fl. .......... — 135,00 

  

KVI. Kensla hevrnar- og málleysingja: 

ab. Fæði nemenda, utanfararstvyrkur forstöðukonu 

0. PL nens eee r evnerne - 8281,45 

Samtals kr. 79719,47 

7. gr. 

Til wiðbótar við gjöldin í 15. er. er veitt: 

2, a. Skáld og listamenn 2... kr. 80,45 

8. gr 

Til viðbótar við gjöldin í 16. er. er veitt: 

S. Útflutningur hrossa 2... kr. 536,75 

13. ce. Ferðakostnaður vfirmatsmanna ........ — 2186,98 

14. Markaðsleit fyrir fiskafurðir erlendis .... 17011,40 

38, Til sjóvarnargarðs á Siglufirði .......... — 2582 42 

39, Til SkeiSaåveitunnar . HI 18380,55 

—————————— kr. 40698,10 

Samtals kr. 40698,10 

Til viðbótar við gjöldin í 19. gr. er veitt: 

Óviss øjld ll kr. 305094,28 

Eftir þessu eiga allivr hiutaSeigendur sjer ad hegda. 

Gefið á Marsehsborg, 27. júní 1925. 

Undir Vorti konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jón Þorlákss 
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44 LOG 
27. jåni 

um 

slysatryggingar. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, É J ) 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjorum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þan 

með samþykki Voru: 

I. gr. 

Skylt er að tryggja gegn slysum samkvæmt ákvæðum þessara laga : 

I. Sjómenn, þá er hjer greinir: 

a. Farmenn og fiskimenn, er lögskráðir eru á íslensk skip. 

hb. Fiskimenn á vjelbátum og róðrarbátum, er stunda fiskiveiðar 1 mánuð 

í senn á ári eða lengur, 

2. Verkamenn og starfsmenn, sem vinna fyrir kaup í þeim atvinnugreinum, 

sem hjer ern taldar: 

a. Ferming og afferming skipa og báta, svo og vöruhúsvinna og vöru- 

flutningar í sambandi þar við. 

h. Vinna í verksmiðjum og verkstæðum, þar með talið gas- og rafmagns- 

framleiðsla, vinna í sláturhúsum. námugröftur, enn fremur fiskverkun, 

ísvinna og vinna við rafmagnsleiðslur, þar sem 5 manns eða fleiri 

vinna eða aflvjelar eru notaðar að staðaldii. 

c. Húsabyggingar, bæði smíði nýrra húsa og viðbætur og breytingar á eldri 

húsum, nema um venjuleg bæjarhús eða útihús í sveitum sje að ræða. 

d. Vegagerð, brúargerð, hafnargerð, vitabvggingar, símalagningar og við- 

gerðir, svo og vinna við vatnsleiðslur og gasleiðslur. Enn fremur skulu 

trygðir hafnsögumenn, lögregluþjónar, tollþjónar, vitaverðir og starfs- 

menn víð vita, sótarar, póstar og slökkvilið, ráðið að opinberri tilhlutun. 

Það er skilyrði fyrir tryggingarskyldu þeirra, sem nefndir ern i 2 
so 

tölul, að starfið sje rekið annaðhvort fyrir reikning ríkis eða sveitarfjelags, 

eða þá einstaklings eða fjelaes, sem hefir það að atvinnu. Þó fellur þar undir 

smíði nýrra húsa og verulegar breytingar á eldri húsum, þótt það sje fram- 

kvæmt fyrir reikning manna, sem ekki hafa húsasmíði að atvinnu. 

Tryggingin samkvæmt 2. tölul. nær ekki til skrifstofnfólks, nema það 

taki einnig beinan þátt í verklegum störfum fyrirtækisins. 

Atvinnurekendur, svo og ríki eða sveitarstjórn, er starfið er rekið fyr-
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ir þeirra reikning, bera ábyrgð á því, að þeir sjen trygðir, sem tryggingar- 

skyldir eru samkvæmt lögum þessum. 

Ef ágreiningur verður um, hvort fyrirtæki sje tryggingarskylt, hver 

skuli skoðast sem atvinnurekandi eða hverjir falli undir trygginguna, skal 

  

Slysatrvægingin skera úr því, en skjóta má þeim úrskurði til dómstólanna. 

9 or, 

Trygginguna samkv. 1. gr. annast stofnun, sem nefnist „Slysatrveging 

  

ríkisins“. Er henni stjórnað af 3 mönnum, er stjórnarráðið skipar til 3 ára í 

senn. Hefir stjórnarráðið yfirumsjón með stjórn Slysatrvggingarinnar, og 

greiðist kostnaðurinn við hana úr ríkissjóði. Til stjórnarkostnaðar telst eigi 

borgnn til nefndar þeirrar og faltrúa, sem ræðir um í ÍS, gr, 

3. gr. 

Þegar trygður maður slasast eða deyr af slysi við þann atvinnurekstur, 

bætur samkvæmt eftirfarandi sem hann er trygður í veitir Slysatrvggingin 

reglum. 

Sjómenn eru tryeðir fyrir slysum á sjó á vátryggingartímabilinu eða 

þegar þeir ern á landi, annaðhvort í þarfir útgerðarinnar eða fyrir sjálfa sig, 

í erindum, sem leiðir af starfi þeirra sem sjómanna. 

4. gr. 

Valdi slysið meiðslum, skal Slvsatrvggingin greiða þær bætur, sem 

hjer segir: 

a. Ef meiðslin valda sjúkleika lengur en 4 vikur, þá skal greiða þeim, er 

fyrir slysinu varð, dagpeninga eftir þann tíma og þangað til hann verðu“ 

aftur vinnufær eða úrskurður er feldur um varanlega örorku eða maður- 

inn deyr, þó aldrei lengur en í 6 mánuði. Dagpeningar eru 5 kr. á dag; 

þó mega þeir aldrei fara fram úr % af venjulegu dagkaupi eða tekjur 

mannsins við þá atvinnu, er hann hafði þegar slysið varð. 

b. Ef slysið hefir valdið varanlegri örorkn, greiðast örorkubætur þeim, sem 

fyrir því varð. Fullar örorkubætur eru 4000 kr. og greiðast þær, ef sá, 

sem fyrir slysinu varð, að dómi læknis er algerlega ófær til nokkurrar 

vinnu þaðan í frá, en örorkubæturnar ern að því skapi lægri, sen minna 

skortir á. að hann sje til fulls vinnufær. og engar, ef minna skortir en 

að 14 hluta. 

ð. ST. 

Valdi slysið dauða innan eins árs frá því. að Það bar að höndum, 

ber að ereiða eftirlátnum vandamönnum dánarbætur 2000 kr. 

Rjett til dánarbótanna hafa vandamenn í þeirri röð, sem hjer segir: 

1. Ekkja hins látna, hafi þau gifst áður en slysið varð og þau verið sam- 

vistum, þegar það vildi til, eða hafi konan notið framfærslneyris frá
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manninum. Hafi þan eigi verið samvistum og konan eigi notið framfærslu- 

eyris frá manninum, er það á valdi Slvsatryggingarinnar að skera úr, 

hvort hún skuli fá bæturnar að öllu eða nokkru leyti eða alls ekki. 

Ef gift kona deyr af slysi, fær ekkilinn bæturnar eftir sömu regl- 

um sem ekkja. 
tu
 

sörn hins látna, skilgetin eða óskilgetin, hafi þau verið á hans framfæri 

þegar slysið varð. Sama gildir og um fósturbörn. 

5. Foreldrar hins látna. Nú hefir að eins annað foreldri hans að nokkru 

eða öllu leyti á hendi framfærslu systkina hans í ómegð, og fær það þá 

allar dánarbæturnar, enda hafi hinn látni ekki dvalið á vegum hins for- 

eldrisins nje veitt því fjárhagslegan stuðning með atvinnu sinni. Enn 

fremur fósturforeldrar, ef þeir voru á hans framfæri eða hann hefir ver 

ið til heimilis hjá þeim, þegar slysið varð. 

I. Systkini hins látna, þan er að nokkru eða öllu leyti hafa verið á fram 

færi hans. 

Heimilt er þó stjórn sjóðsins að víkja frá þessum reglum, ef sjerstak. 

lega stendur á. 

Hljóti ekkja eða ekkill dánarbæturnar, skal að auki greiða 200 kr. fyr- 

ir hvert skilgetið barn innan 15 ára aldurs; enn fremur skal greiða óskil- 

getnum börnum innan sama aldurs 400 kr., er ekkja fær dánarbæturnar. Sje 

að eins um eftirlátin börn að ræða, ber hverju barni 200 kr. í viðbót. Þó skal 

engin viðbótarupphæð greidd, ef eitt barn fær dánarbæturnar. 

Frá dánarbótum, sem greiddar skulu vandamönnum, skal draga þær 

örorkubætur, er greiddar hafa verið samkv. 4. gr, b. 

6. gr. 

Til þess að standast útgjöld Slvsatrvggingarinnar önnur en þan, sem 

nefnd eru í 2. gr., skulu þeir, er tryggingarskvlda menn hafa í þjónustu sinni, 

greiða iðgjöld fyrir alla þá, sem þeim er skylt að tryggja, og má ekki færa 

iðejöldin þeim, sem trygðir ern, til útgjalda. 

Íðejaldaupphæðina ber að miða við slysahættuna. Eftir slvsahættunni 

  

skal ski 
í 
iyrir hvern flokk skal ákveðin sjerstök iðgjaldsupphæð fyrir hvern tryeðan 

ta þeim atvinnufyrirtækjum, sem falla undir trygginguna, í flokka, og 

hann í þeim flokki, miðuð við tímalengd (klukkustund, dag, viku, mánuð eða 

ár), og skal við ákvörðun iðgjaldanna hafa það fyrir augum, að þan saman- 

lögð hrökkvi fyrir þeim bótum, sem Slvsatrvgeingunni ber að oreiða. 

Um skiftinguna í áhættuflokka og iðgjaldagrundvöllinn fyrir hvern flokk 

skal ákveðið með reglugerð, er stjórnarráðið setur, og ber að endurskoða hana 

5. hvert ár. Þó getur stjórnarráðið hvenær sem er, þegar ástæða þykir til, gert 

breytingingu á skiftingunni í áhættuflokka og á iðgjöldunum, en slíkar breyt- 

ingar koma ekki til framkvæmda fyr en með byrjun næsta almanaksárs á eftir. 

Ef atvinnufyrirtæki nær yfir starfsemi, er fellur undir mismunandi



áhættuflokka, reiknast 1 

eftir | iðgjaldi þess áhætti 

ingin, ef erfitt er að halda þessu 

  

7. gr. 

   

    

Íðgjöld sjómanna, sem trygt I. er, 1. reiknast eftir 

  

rúm, oe helst vikum, sem sjómaðurinn er lögskráð 

   

  

lögskráningardex t þenn degi, 

Um leið oe lögskráningi 

  

  Þar jóra 

  

    Þegar Lormaður á vi 

  

    

  

verja sína al hann jafnskjó 

  

vík lögreglustjóra), þar 

        

aldi því er greiða ber, 

Utgerðarmenn v, 

menn róðrarbáta 7"/,, & i      ; zjaldi bvi, sem 

á vantar fult iðejald, greiðist úr ríkissjóði. 

Skráningarstjórt sendir Slvsatrví Ingunni skrár þær, 

     í 2 9     og maiser, jessarat, 

samkvæmt nánari fyrirmælum stjórnarráðsins. 

  

ir maður Í skip     fruman greinin, 

      meðan hann er í því skiprúmi, þó 

  

Utgerðarmað dl 

  

verja, ef sjerstakar åstæd 

Utgerðarmaður eða skipstjóri 

hreppstjóra mannaskiftin 

  

Sjerhver forráðamaður 

er í 1. er. 2.. skal, þegar 

  

til starfa. senda hreppstjóra 

    tvíritaða tilkynningu sami 

  

um þeim upplýsingun,, 

  

Qi 
, sömuleiðis 

  

greiðslu þess.    verulegum breytingum, er mál geta skif inguna 

stjóri sendir lögreglustjóra tilkynni 1gar þessar, en lögreglustjórar gera sam- 

   



ad 
27, jåni 
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kvæmt þeim skrá um öll tryggingarskyld fyrirtæki, en annað eintak tilkynn- 

inganna senda þeir Slysatrvggingunni. Verkamenn skoðast trygðir frá þeim 

tíma, er lögin ganga í gildi eða fyrirtækið byrjar, hvort sem það hefir verið 

tilkynt eða ekki. 

Forráðamönnum fyrirtækis eða starfrækslu, er getur í 1. er. 2., skal 
skylt að halda vinnuskrá á þann hátt, sem Slysatryggingin mælir fyrir tm. 

ið 

  

Samrit af skrám þessum sendist hreppstjóra eða lögreglustjóra, og mi 

gjaldið við þær, en lögreglustjóri sjer um innheimtu iðgjaldanna og stendur 

  

skil á þeim, eftir nánari fyrirmælum stjórnarráðsins. Lögreglustjóri getur, ef 

   honum þykir ástæða til eða Slvsatry gim Óskar þess, látið rannsaka vinnn 

skrár og bækur fyrirtækisins til þess að fullvissa sig um, hvað fyrirtækinu beri 

að greiða í iðgjöld. 

10. gr. 

[dgjold samkvæmt 7., 8. og 9. gr. må taka lögtaki. 

Løgreglustjåra ber i innheimtulaun 3% af skipum, sem skráð er á. og 

6% af róðrar- og vjelbátum, sem eri minni en 12 lestir. Af iðejöldum sam- 

kvæmt 9. er. greiðast 6% í imheimtulaun. Þar. sem hreppstjóri hefir innheimt 

una á hendi, genenr helmingur innheimtulaunanna til hans 

11. gr. 

Nú er vanrækt að greiða iðgjöld samkvæmt 7., 8. og 9. or. fyrir tryee- 
ingarskylda menn, og skulu þeir þó jafnt fyrir það teljast slysatrveðir sam- 

kvæmt lögum þessum, en hlutaðeigandi atvinnurekandi skal skyldur að ereiða 

Slysatryggingunni tvöföld iðgjöld þan, sem vangoldin ern. og sæti auk þess 

sektum. 

12. gr. 

Þegar slys ber að höndum, sem ætla má, að greiða beri bætur fyrir 
samkvæmt lögum þessum, skal forráðamaður fyrirtækisins senda svo fljótt sem 
auðið er lögreglustjóra, eða hreppstjóra áleiðis til lögreglustjóra, tilkynningu 
um slysið í því formi, sem slysatryggingin skipar fyrir um. Ef lögreglustjóri 

  álítur, að slysið veiti rjett til bóta frá Slysatrvegingunni. sendir hann tilkynn- 

   mguna áfram til Slvsatrvgeingarinnar, ásamt um nauðsynlegum upplýsing 

  

um. Getur lögreglustjóri, ef honum þykir ástæða til eða Slvsatrvegingin óskar 
þess, haldið próf í málinu. 

Ef sá, sem átti að tilkynna slys, hefir vanrækt það, skal það eigi vera 
Því til fyrirstöðu, að sá, sem fyrir slysi varð, eða eftirlátnir vandamenn hans, 
geti gert kröfn til bóta, ef það er gert ådur en ár er liðið frá því að slysið varð. 

13. gr. 

Undir eins og Slysatrvggingunni hafa borist nægar upplýsingar um 
slvs og annað, sem til greina kemur við ákvörðun bóta, úrskurðar hún, hvort



bætur skuli greiða samkvæmt lögun þessum og ákveður bæturnar, Ef um 44 

meiðsl er að ræða, eru bæturnar fyrst ákveðnar til bráðabirgða (dagpeningar), 27. júni 

þar til lækningu er lokið og maðurinn getur farið að stunda vinnu sína aftur, 

eða sjá má, hve mikið hann hefir mist af vinnuafli sínu. Eru þá örorkubætur 

ákveðnar. 

14. gr. 

Oheimilt er að framselja eða veðsetja skaðabótakröfur samkvæmt lögum 

þessum, og enginn skuldheimtumaður í dánarbúi eða þrotabúi hefir rjett til i 

að skerða neitt a bætur, sem eteiddar eru samkvæmt lösnnnn, nje legeja á 

þær löghald eða gera í þeim fjárnám eða lögtak 

15. gr. 
. 

Kigandi tryggingarskylds fyrirtækis má tryggja sjálfan sig, ef hann 

óskar þess, með verkamönnum sínum og með sömu skilmálum. Ennfremur getur 

    hann krafist þess, að aðrir þeir, sem starfa við fyrirtækið, en ern eigi trygo- 

ingarskyldir, sjen látnir falla undir teyggimguna. 

  

Þeir, sem stunda fiskiveiðar á tóðrarbátum, en ern ekki tryggingar 

  

  

skyldir samkvæmt lögunum, hafa rjett til þess að tryggja sig í Slysatrvegingunni 

á sama hátt sem tr 

  

vegingarskyldir sjómenn, geen hálfu iSejaldi fyrir bera   

viku, og greiðist þá hinn helmingurinn úr ríkissjóði. 

17. er. 

Þeir, sem stunda einhverja þá atvinnu, er nefnd er í 1. er. 2. en ekki 

eru tryggingarskyldir, hafa rjett til að tryggja verkamenn sína og einnig sjálfa 
x 

sig gegen slysum hjå Slysatryggingunni, með sömu kjörum sem trvggingarskyld 

  

fyrirtæki sömu tegundar. Ef vafi er á. til hvaða åhættuflokks slikt fyrirtæki 

skuli telja, sker Slvsatryg geøingin år hvi. 

IS. gr. 
Heimilt er atvinnurekendum að skipa 5 manna nefnd til þess að gæta 

hagsmuna sinna við skiftingu í áhættuflokka og ákvörðun iðgjalda. Í nefnd- 
£ 2 

inni eiga sæti: einn fulltrúi fyrir gufuskipaútgerð, sem Fjelag íslenskra botn-     
4 vörpuskipaeigenda skipar, tveir fyrir mótorbáta- og róðrarbátaútgerð, sem Fiski- 

fjelag Íslands skipar, einn fyrir skipaafereiðsiu og hafnarvinnn, sem Verslun- 

arráð Íslands skipar, og einn fyrir verksmiðjuiðnað, sem lönaðarmannafyjel 

  

Reykjavíkur skipar. Ef stofnaður verður almennur fjelagsskapur meðal at- 

vinnurekenda í mótorbáta- og róðrarbátaútserð, skipaafgreiðslu og verksmiðju- 

iðnaði. fellur kosning fulltrúa þessara atvinnugreina undir hann. Nefn bessi 

getur gert tillögur um skiftingu í áhættuflokka og um iðgjald laereiðsln. og er
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44  skylt ad leita ålits hennar ådur en åkvordun er tekin um bau efni, Ennfremnr 

  

27. juni hefir nefndin rjett til að velja einn mann til þess að fylgjast með s og 

rekstri Slysatryggingarinnar. Sama rjett hefir og Alþýðusamband Íslands. 

Báðir þessir menn hafa aðgang að öllum skjölum Slysatryggingarinnar, og er 

stjórn hennar skylt að veita þeim allar upplýsingar, sem þeir óska, viðvíkjandi 

framkvæmd tryggingarinnar, enda er þeim heimilt að mæta á stjórnarfundum 

19. ør. 

Ríkissjóður ábyrgist, að Slysatryggingin standi í skilum. Þær fjárhæðir, 

er ríkissjóður kynni að greiða samkvæmt þessu, skulu endurgoldnar ríkissjóði 

<jótt sem Slysafrvggingin verður þess megnng    jafn 

20. er. 

Slvsatrygging ríkisins tekur við eignum og skuldbindingum Slvsatrveg 

ingarsjóðs sjómanna. Að öðru leyti eru lög nr. 32, 27. Júní 1921, úr gildi mumin. 

21. gr. 

Stjórnarráðið setur nánari reglur um framkvæmd laga þessara. að 

fengnum tillögum stjórnar Slvsatryggingarinnar og þeira 2 fulltrúa, er unn 

getur í 18. gr., ef útnefndir hafa verið. 

Í reglum þessum má undanþiggja tryggingarskyldu smáfelda starfsemi, 

í sjerstaklega utan kaupstaða og kauptúna, eftir því sem til hagar og þörf krefur. 

99 . 22. ET. 

Brot gegn lögum þessum varða 50—-1000 kr. sektum, sem renna til Slvsa- ; Z Í . 

tryggingarinnar. Með mál út af brotum þessum skal farið sem almenn lög- 

reglumál. 

23. gr. 

Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1926. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselisborg, 27. júní 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. > 

Christian R. 
(L. 8.) 

Magnus Gudmundsson,



LOG 

um 

afnám laga nr. 30, 20. júní 1923, um breyting á lögum nr. 56, 10. nóv. 1913. 

LHerpinótaveiði|. 

e Danmerkur, 
    

  

"Íslands 6 náð konungi 

>jettmerski, 
  

   
    

sr sn 
„ungi, í 

Stórman, Í 
Vjer Christian hinn 1 

G hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi Vinda og Gauta, he 

Láenborg og Aldinborg. 

ir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 1 Gjörum kunnugt: Alþingi hefi 

með samþykki Voru: 

1. er, 

á lögum nr. 56, 10. nóv 1913, Lög nr. 30, frá 20. júní 1923, um breyting 

eru úr gildi numin. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

að hegða, Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer í 

Marselisborg, 27. gunt 1925 Ge f i ad 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian Á. 
(L. 8.) 

Magnus Gudmundsson.
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27, júní 

um 

vatnsorkusjerleyfi. 

Vjer Christian hinn Tíundi. af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Ganta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi. Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinbore, 
T > 2 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 
með samþykki Voru: 

I. KAFLI. 

Orðsendangar 

I. gr. 
Í þessum lögum skulu þau orð, er hjer fara á eftir, hafa þá merkingu, 

sen filfærð er við hvert þeirra. 

H jerað merkir kaupstað, sýslu eða hrepp 
funlendur er hver sá, sem búsettur er á Íslandi og er íslenskur ríkisborgari 

eða nýtur jafnrjettis við þá. 

Útlendur er hver sá, sem ekki vetur talisi mnlendur samkvæmt þess- 
um lögum. 

Umsækjandi er hver sá maður, felag. samlag eða stofnun, er sótt hefir 
um vatnsorkulevfi samkvæmt bessum lögum. 

Njerlewyfa er hver sá, er fengið hefir og ræður vfir vatnsorkusjer J ? ; . . 

  

loyfi samkvæmt bessum 1l6gum 
Viørki merkir hver bau mannvirki og tæki. sem gerð ern, notuð eða. höfð 

Hl taks. eða í ráði að gera, nota eða hafa til taks. samkvæmt umsókn (4. er.) 
eða sjerleyfi, og tekur yfir orkuver. orkuveitu og iðjuver. 

Miðlunarvirki merkir hver þau virki, sem til þess eru ætluð að breyta 
eðlilegu vatnsmagni í vatnsfalli. 

Orkuver merkir öll þau virki, sem til þess eru ætluð að ná vatnsorku 
úr fallvatni og breyta henni í raforku eða annað orkulíki, svo sem miðlunar 
virki og hver þau virki, sem breyta framrás og farveg vatnsins, fyrirhleðslur, 
skurðir, undirgöng, vatnsæðar o. fl, orkustöðvarnar með þar til heyrandi vjel   
um og öðrum tækjum, þar með taldar eimorkuvjelar eða aðrar orkuvjelar. 
sem ætlaðar eru í viðlögum til viðbótar eða í stað vatnsorkuvjelanna, með 
íbúðarhúsum verkamanna og hverjum þeim húsum. sem til heyra, ásamt öllum 
landspildum og rjettindum, sem höfð eru eða ætluð í þarfir orknversins.
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Orkuveita merkir hver þan virki, sem ætluð eru til að koma vatns- 

orkunni í einhverju líki frá orkuveri þangað, sem þeir taka við henni, er hag- 

nýta hana. 

Iðjuver merkir hver ban mannvirki, hús og tæki, sem umsækjandi eða 

sjerleyfishafi reisir eða ætlar að reisa í þarfir þeirrar iðju, sem hann ætlar 

orkuna til. 

Fyrirtæki merkir það fyrirtæki, sem ur ækjandi eða sjerleyfishafi stofn- 

  

ar oo rekur, eða ætlar að stofna og reka, samkvæmt umsókn sinni eða sjer 

  

og tekur yfir orkuver, og þar að auki orkuveitu og idjuver, ef því er að skifta. 

KAFLI. 

Almenn ákvæði. 

2. or. 

Bigi er umráðamönnum vatnsrjettinda heimilt, án ley fix tíkisstjórnar 

innar. að virkja til orkunýtingar fallvatn (foss eða hávaða) eða hluta úr því, 

ef fallvatnið hefir meira en 500 eðlishestöfl. 

Ríkisstjórnin setur þó veitt samþykki til þess. að hjeraðsstjórnir og 

aðrir virki fallvötn án sjerlevtis, þótt um meira en 500 eðlishestöfl sje að ræða, 

    

sf að eins er ætlað til þess að fullnægja taforkubörf abmennines. 

Um virkjun ríkisins á lallvötnum fer eftir ákvæðun Alþingis. 

ILi. KAFLI. 

Um sjerleyta til handa innlendan monnum, 

3. 

l. Innlendir menn geta Lengið sjerleyti ríkisstjórnar 

  

til að virkja fallvötn, 

ef fyrirtækið horfir til nytsemdar og ter ekki í bága við hagsmuni al- 

mennines. með þeim nánari skilyrðum, sem ríkisstjórnin setnr, samkvæmi 

bessun og öðrum gildandi lögum 

2. Sama gildir um: 

a) hlutafjelög og önnur fjelög, sem að lågum eri talin fjelög með tak- 

markaðri ábyrgð, ef stjórn þeirra er alinnlend og allur fjárstofninn 

eign innlendra manna, 

b) stofnanir, ef stjórn þeirra er alinnlend og markmið þeirra horfir til 

almenningsheilla. 

Umsóknir um vatnsorkusjerleyfi. 

4. gr. 

Hver sá, er æskir sjerleyfis til að virkja fallvatn, skal senda ríkisstjórn 

umsókn sína og láta fylgja upplýsingar um þau atriði, er hjer segir:



10. 

DS
 

vs
 

  

sem hugsåd er til 26 taka vatn or, 

    

   
    

  

   
    

    

  

I 1 því og aðstöðu og he janda til vatnsrjettinda þar 

og landsafn ta 

Hvar hnesað er að veita í í og hvar í hann aftur, og hæðar- 

armunur á y jord nsfallsins á þeim tveim stöðin. 

Vatns md alt (i vatn skal tekid 
Fa bp omin i mesTtTaAa 0 
UVO( 

fo midlanarvii fylgi uppdrått- 
„4 1 N Ta , « 4 154957 áll ig e+ FF ur, og sýnt á honum það land ri ka it Hlatarmál þess; nefnt 

í Ci Ssarna meg 1 Up Jistöðuna. 

öllu fvrirt orkuver eitn, iðJuverum. 

L, eftir því hvað gera uppdrættir oe lýs-     

  

er að reisa öll mannvirkin; 

    kýrt frá því, hve í á sek.) hnesað er að taka úr far- 
vegi ai rå pvi vatni og hve more hestoøfl 
nýtast á 'e nær, hugsað er tilað stækka orku- 

  

5 ra N sær NS , Í snap MIR rer, nats VETIO, Svo að all Vvarnsmagni0o Verði Holað. 

beim landspildum, sem umsækjandi telur sig þurfa til afnota við 

  

orkuverið, þær sýndar á uppdrættinum og eigendur þeirra nefndir, ef 

  

& + 
ROrIr eru en umsæ 

  

Nefnd mannvirki, ef nokkur eru. ofar neðar, gerð til að nota vatn úr 

nokkur þeirra muni bíða bava 

hafa til fullnaðardiætti og fulln 

virkjunum og hve nær að hafa 

þurfa í flesta lagi, meðan virk 
rel ; kstrar alls fyrirtækisins fram    áða útlent verkafólk, og þá 

hvaðan og hversu margt. 

Til hvaða iðju orkan er ætluð, að því fráskildu, sem kynni að verða 
áskilið almenningi til afnota: hvort umsækjandi ætlar sjálfur að reka þá 
iðju eða selja öðrum orkuna til þess, og þá hverjum, og hvað því er til 
sönnunar, að hann eigi kaupanda vísan. 

Hvar iðjuver eiga að standa, sem orkuna fá, og þeim lýst. 
Hvernig hugsað er til að veita orkunni frá orkuverinu að iðJuverum, og 

dgert er að fái orku frá orkuverinn: ýsing á 

  

yfirl 

  

þeirri leið og veitnvirkjum, sem fyrirhuguð eru. 

Hvort umsækjandi telur sjer þörf á samgöngubótum til flutnings að og 
frá orkuveri eða iðjuveri, eða báðum, og því lýst. hvað hann ætlar fyrir 
sjer og fer fram á um þær samgöngubætur,



  

     

   

  

15. Áætlun um það, hvað öll virkin muni kosta: a) miðlunarvirki, b) orkuver, 

c) orkuveita, d) iðjuver til hagnýtingar orku, e) samgöngnvirki. 

16. Hvort umsækjandi hefir ráð á öllu því fje, sem með þarf; ef ekki, þá 

hvernig hann hvest að afla þess fjár, sem á vantar, og hverjar Hkur ern 

tilað það muni takast. 
17 s e0a Ís el 

nda, nöfuð- 

    

þess, eða aðrar fulleildar 

  

sannanir tveir þvi, at enn fremur e1 skilyrðum 3 
. , » i 

sönnun þess, að umsækjan 

  

umboð þess f eða stofnunar, 

6 usåkn oe koma slikn fvrirtæki å før 
UDISOKN 08 KOMA SHKU EVFIPtÆKL á TOC. til að bera fram sl 

  

   Ríkisstjórn getur, heimtað af umsækjenda hverskonar 

nánari eða frekari ú en honum verði svarað, enda sanni 

hann fyrir ríkisstjórn, veitt, heimildir sínar til vatnsorku 

þeirrar er hann vill hagnýta. 

18. Ríkisstjórninni er heimilt að veita umsækjanda unda 

ákvæðum þessarar greinar, sem myndu baka honum tiltölulega     
úr 1000 hestöflum. 

5. gr. 

Ådur sjerlevfi er veitt, skal ri 

  

isstjórn senda fyrirspurn til þess hjer- 

ads, sem fallvatnið er í, og annara nálægra hjeraða, ef ástæða þykir til, 

frá efni umsóknarinnar 

  

spyrja hjeraðsstjórn, hvort hú       
ví að virkja þetta fallvatn í almenningsþarfir, og þá hvenær og 

hvernig hún sjái sjer fært að koma því í verk. Ef hjeraðsstjórn getur tekið að 

sjer virkjun þessa, má eig1 veita öðrum sjerlexfi. 

6. gr. 

Nú eru mælingar, frumdrættir og áætlanir umsækjanda ekki svo ná 

kvæmar, að ríkisstjórn telji gerlegt að ráða málinu til lykta, og ástæðan sú, 

að ítarlegri mælingar á fallvatninn og öllum staðháttum o. fl. myndu baka 

umsækjanda mjög mikinn tilkostnað, og má þá ríkisstjórnin veita honum rann 

sóknarleyfi; skal það leyfi veita honum forgangsrjett, ef til kemur, að ríkis 

stjórnin veiti sjerleyfi til að virkja þetta fallvatn, ef engin ótvírætt álitlegri 

umsókn verður þá fyrir hendi. 

Slík rannsóknarlevfi má ekki veita til lengri tíma en 2 ára, 

1. gr. 

Þá er sjerleytis er beiðst, er fer fram úr 25000 hestöflum, skal samþykki 

Alþingis fengið áður en sjerleyfið er veitt, og sæti málið sömu meðferð á þing- 

inu sem lagafrumvörp.
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åkvædi bessara laga, er nåd geta til 

Hvert vatnsorkusjerleyfi skal meta svo, sem það feli í sjer öll þan 

  

a At y 1 ES aleþei enda þótt þau sjeu ekki 

tekin í sjerleyfisbrjefið. 

12. 

13. 

9. 

iði, eftir því sem við á: 

tr. > ð 

  
Í sjerleyfi skal greina þessi atr 

Nafn og heimili umsækjanda. 

reitt, Tilvitnun í umsókn hans og rannsóknarleyti, ef 

Sjerleytistíminn tiltekinn, sbr. 11. er 

Því lýst greinilega, hver og hve stór þau virki eru, sem sjerleyfið heimilar 

að halda við og hagnýta, og vísað til uppd 

   

  

landabrjefa eða frum 

drátta, er landstjórn hefir samþykt, þar sem sjá má legu og stærð virk) 

ið. 

Tekið til það vatnsmagn, sem veita megi, í mesta lagi, úr 

  

anna; má festa afrit af þeim við sjerleytisbrje 

og hav- 

  

sæ 
Inlolum 

  

nýta í upphafi og framvegis, meðan sjerleyfið helst, og 

að ræða, þá nefna það rúmmál vatns, sem safna má í mesta lagi 

síðar á sjerlevtistímanum. 

Hvaða árgjald skuli greiða af hverju hestafli og á hvern hátt ákveða skuli 

þá hestaflatölu, sem gjaldskyld er. sbr. 12 oe 13. gr. 

Tekið fram, til hvers hann megi nota orkuna; hvað ríkinu og abnenninei 

er áskilið af orkunni, ef krafist verður fyr og síðar; hvort hann megi ann- 

  

    
ars selja orku eða leigja, eða aðrir h: h og sje svo, bå nefna 
innan hverra endimarka nun skuli heimilt at tin orkuna eða leieja 

eða afhenda öðrum notkunarrjett á henni, ettir því sem nánar or um mælt 

í 14. og 15. gr. 

Hve nær öll virkin skuli fullgerð í síðasta lagi, sbr. 17. on. 

Hve nær sjerleyfishafi skuli hafa afhent fullnaðardrætti og fullnaðaráætl 
un, sbr. 16. gr. 

Hver þau lönd ern eða landsafnot, rjettindi eða mannvirki, sem sjerlevfis- 

hafi telur sig þurfa til fyrirtækisins. 

Hvort og hversu mikið fje hann skuli setja því til seingar, að hann 

  

rjúfi ekki sjerleyfisskilyrðin að neinu leyti, og ereiðist það innan 8 vikna 
frá því er honum er tilkynt samþykki ríkisstjórnar á fullnaðardráttum. 
Að ríkisstjórn eða umboðsmanni hennar skuli jafnan frjáls aðgangur að 
öllum mannvirkjum sjerleyfishafa til eftirlits. Í sjerleyfi má og áskilja, að 
kostnaður við eftirlit og rannsóknir, er stjórnin lætur framkvæma samkv. 
20. og 22. gr., þar með talin starfslaun kunnáttumanna, er hún skipar til 
þess, greiðist að einhverju eða öllu leyti af sjJerleyfishafa. 

Önnur skilyrði, sem ríkisstjórnin telur nauðsynleg til almenningsheilla, 
  svo sem um viðurgerning verkafólks, umbætur á samgöngutækjum, nm 

  fjárstofn fjelagsins, sbr. 25. gr., svo og hvort, og þá með hvaða skilyrðurn,
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a verkamenn en þá, sem eru islenskir 46 

  

   

. re FA . , Fare 97 sin 
„er á landi í eitt ár, við bygg- 21. júní 

ingen orkuversins eða við atvinnurekstur þann, sem fær orku þaðan. 

Sjerleyfishafa skal skylt: 

Að greiða þann kostnað, sem hlýst af aukinni löggæslu vegna starfsemi hans, 

  

AJ greiða þann kostnað, sem stafar af auknu vi idi á vegum, brúm eða 
   

öðrum samgöneutækjum, vegna atvinnu hans eða þeirra vera. sen 

honum tilheyra og fá orku úr orkuveri hans. Samgöngutæki, er sjerleyfis- 

hafi lætur gera í þarfir atvinnu sinnar, skulu vera heimil til almennings- 
x 

nota, að svo miklu leyti sem ríkisstjórnin telur það verða mega án veru- 

legs óhagræðis eiganda. Hæfileg borgun fyrir þan afnot, ef eigi er um vegi 

eða brýr að ræða, greiðist eftir gjaldskrá, er stjórnarráðið samþykkir. 

Að gera nauðsynlega ráðstöfun, eftir nánari fyrirmælum stjórnarráðsins, er 

tryggi sveitarfjelögin gegn því, að verkalýður hans verði þeim til þyngsta. 

Að veita íslenskum atvinnuvegum kost á afurðum þeim, sem framleiddar 

ern með orkunni, ef þær mega koma þeim að gagni, fyrir niðursett verð, 

er svari tilkostnaði við vinsluna, að viðbættum hæfilegum ágóða, og skal 

ríkisstjórnin ákveða verðið. 

AÐ láta í tje til ríkisins, hjetaða cða orkuveitufjelaga alt að tilteknuni 

hluta orkunnnar eða alt að emhverti tiltekinni hestaflatölu eða orku, eftir 

þörfum almennings á tilteknu svæði, fyrir verð, sem ríkisstjórnin ákveður 

cg miðast við tilkostnað, að viðbættum tilteknum hundraðshluta, venju- 

lega ekki meira en 10% og aldrei meira en 20%. Ríkisstjórnin setur regl- 

ur um orkulátin að öðru leyti, sbr. 14. og 15. er. 

Um tímalengd sjerleyfis. 

11. gr. 

Sjerleyfi skal aldrei veitt um lengri tíma en 50 ár, nema samþykki 

Alþingis komi til, 

Um sjerleyfisárgjöld. 

12. gr. 

Greiða skal árgjald af hverju sjerleyfi í ríkissjóð, og skal miða það við þá 

hestatlatölu, sem hagnýtt er, eða heimilað er að hagnýta, eftir því sem 

betur þykir haga. 

Ríkisstjórnin ákveður þetta árgjald, og má það ekki nema minnu en 50 

aurum og ekki meiru fyrstu 25 árin frá því er virkin eru fullgerð en 5 kr. 

af hverju hestafli. 

Gjalddagi árgjaldsins er 2. janúar ár hvert, og greiðist fyrirfram.
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21. júní 

4. Það árgjald, 

frá þv 

        

   

    

má svo bre; 

6. Innan S vík 

senda 11 

lýsa þeim ástæðum, sen samkomu-       

00 eðlis-     

        

  

Lögtaksrjettur fylgir sjerlevfisá um, er hvíla á orum e&, 

  

sjertleyfishafa samkvæmt lögum þessum, sektum, og standa eignir 
fa 

og tjettindi sjerleyfishafa að veði fyrir þeim. 

FT 
Um verðlag á orku. 

I. Í sjerleyfisbrjefi skal ákveða : 

    

a) hvar og til hvers sjerleyfishafi mess sjálfu ta bá orku. sem hann 

aflar sjer samkvæmt sjerleyfinn. 

b) innan hverra endimarka honum ski frjálst ac um mönn 

   um eða fjelögum orku, ef minnu nemur en 31 til sama 

kaupanda. 

ce) hversn mikið al orkunni skuli standa til almenninesþarfir, rík 

síðar á sjerleyfistíman- 

  

inu eða hjeruðum eða raforkufjelögum, 

  

um, ef krafist verður, oe ba með hvaða tvrirvara 

“) Bö 1 i hy 7 1197 BOR legg ta 3 rs I Gr r 2. Kt honum býðst kaupandi að orku utan þess takmarks, sem ákveðið er í 

sjerleyfi hans samkvæmt 1. ið b., og er um minni kanp að ræða en nemi 

300 kílóvöttum, þá má ríkisstjórnin leyfa honum að selja, ef salan. að 

hennar dómi, fer ekki í bága við hagsmuni almennings. 

3. Nú býðst honum kaupandi eða leigjandi að orku, svo að nemur 300 kíló. 

vöttum eða meiru, og má hann |} ø åta orkuna af hendi, ef 

ríkisstjórnin gefur út orkuleyfi þeim til handa, sem falast eftir orkunni, 

og tilkynnir honum, að það leyfi sje veitt og með hvaða skilmálum. Skal 

honum þá skylt að haga afhendingu raforkunnar í fullu samræmi við þá 
skilmála, sem settir eru í orkuleyfinu. 

4. Ríkisstjórninni er heimilt að veita slík orkuleyfi, ef hún telur það ekki fara



    

   
   
     

   

  

   

  

   

  

mkvæmt 14. or. 1. b. og 

jórnin setur. 

inarinnar melið tilkostnað sin 

ei tilkostnað. sen hún álítur, 

    

við þan minni 

útsölunni á orkunni hap-       hægja my     
anlega skýra sjerleyfishafa frá öllu því, 

  

um að koma viðskiftum 

  

á hverjum ! 

af því, að afhending ork- 

rist börf, eða 

sölunni, skal rá sterlevtisi 

ríkisstjórn la, og má hún Í 

“ hún bå brevta atriGum 1 gjaldskrånni, hækka, ef 

telur bað rjettmætt 

plat; 
HOV i 

  

   

    

   

     
fullnaðaráæti 

ir oog áætl- 

verkið 

  

ðaráætlun skal senda til athug- 

þurfa þykir, bví til 

  

1 upplýsingar, 
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tryggingar, að fyrirtækið sje vel ráðið og verði til hagnaðar fyrir al- 

menning. 

5, Ríkisstjórn getur síðan lagt samþykki sitt á þá fullnaðardrætti og fulln- 

aðaráætlun. En skylt er sjerleyfishafa að láta í tje hverskonar frekari 

upplýsingar, sem krafist kann að verða af honum í samræmi við ákvæði 

þessara laga. 

4. Þessu málefni skal ráðið til lykta áður en 4 mánuðir eru liðnir frá þeim 

degi, er sjerleyfishafa bar að afhenda fullnaðardrætti sína og áætlun sam- 

kvæmt leyfisbrjefinu. Skal þá ríkisstjórnin gera sjerleyfishafa kunnugt, 

að hún hafi: 

a) samþykt fullnaðardrætti hans og áætlun án frekari skilmála, 

hb) samþykt þetta tvent með tilteknum skilyrðum, og þan nefnd, eða 

ce) neitað um samþykki sitt, og málinn sje vísað til sjerleyfisdóms 

Mannvirkin reist. 

17. ør. 

Sjerlevfishafi skal byrja å virkjunum eigi sfåar en 1 åri eftir aå hon- 

um barst samþykki ríkisstjórnar samkvæmt 16. gr. Skal hann halda verkinu 

áfram án þess hlje verði á, önnur en þau, er stafa af illviðrum eða öðrinn 

viðburðum, sem ekki verður við ráðið. Skal hann fullgera öll virkin innan 7 

ára frá dagsetningu sjerleyfis og í samræmi við þá fullnaðardrætti og áætl. 

anir, sem ríkisstjórn samþykti, skilyrðin í sjerleyfinn og fyrirmæli þessara laga. 

1s. gr. 

Þegar ríkisstjórnin hefir veitt sjerleyfi, eru landeigendur og leiguliðar 

á því svæði. sem mannvirkin eiga að ná yfir, skyldir að þola þau á löndum 

sínum og lóðum. svo og að láta af hendi land og mannvirki, og þola hvers- 

konar afnot af landi, takmarkanir á umráðarjetti og óþægindi, sem nauð- 

synleg ern vegna framkvæmdar verksins, viðhalds þess og starfrækslu, gegn 

fullu endurgjaldi, sem skal ákveðið með mati, ef samkomulag næst ekki. 

19. er. 

1. Sjerleyfishafa er óheimilt að byrja á virkjunum fyr en honum hefir verið 

tilkynt samþykki ríkisstjórnar samkvæmt 16. gr., og þeir sjerstöku skil- 

málar fyrir því samþykki, ef nokkrir eru, enda hafi hann lýst yfir því 

skriflega, að hann gangi að þeim viðbótarskilyrðum. 

u 

  

2. Nú vill sjerleyfishafi haga virkjunum eða öllu fyrirtækinu eitthvað öðru- 

vísi en samþykt hafði verið (16. gr.), og er mm ótvíræða breytingu að 

ræða, og verður hann þá að senda ríkisstjórninni nákvæma lýsingu á 

Þeirri fyrirhuguðu breytingu, og getur hún þá leyft honum breytinguna ; 

er honum þá skylt að hlíta þeim skilyrðum, sem ríkisstjórn kann að setja
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sínu; sama gildir, ef hann sækir um framlenging á 46 

  

; : ; Ø ; op . . s „97 ifm 

beim fresti, sem honum var ætlaður til að fullgera virkin. Frestur þessi '. JUni 

má þó ekki lengri vera en 1 ár, og má setja gjald til ríkissjóðs sem skil 

yrði fyrir honum 

20. er. 

veitir umboð til þess, skal hafa frjálsan að. 

  

Ríkisstjórn. eða sá, er h 

ang að öllum virkjum sjerleyfishafa, meðan þan ern í smíðum, tl að gæta 

samræmi við sambykta fullnaðardrætti    

     
tleytishafa ber að 1 veita því at- 

verður. oo þá eiga heimtingu á að sjá alla reikn 

að lútandi,     

Ii. Ef maður er ts samkvæmt 20. er.. er sjerleyfishafa skylt 

ei fyrirsögn hans, sem lýtur að því, að öll 

  

að fara ettir 

     virkin verði í samræmi við þá fullnaðardratti, samþvyktir hata ver. 

irra, skal ríkisstjórn skera úr, og skal    x BN 
10; et agrei 

1 #1 al Nag 
bað vera fullnaðarúrskurður. 

kir sterleyfishafi að fara eftir skriflegri fyrirsögn verkfræðings-     

ins, sem eftir h eða úrskurði ríkisstjórnar, og getur hún þá skipað 

  

  
sjerleyfishafa að stöðva alla vinnu að virkjunum, þar til hann bætir úr 

vanrækslu sinni. 

að senda ríkisstjórn, nær sem krafist verður, skýrsi 

  

3. Njerl 

  

ur um verkið. 

4. Innan 8 vikna þeim degi, er ákveðið var í sjerleyfinn, að virkin s 

  

fa 
{ lafa, nema ríkisstjórn hafi veitt frest (19, er), að 

  

fnllser, ber sjerlev 

i sje nú lokið.     senda henni skri ysingn um það. að virk, 

  

till að skipa kunnáttu- Ríkisstjórninni skal heimilt, þá er ástæða þykir 

honum umboð til þess. Skal sá kunnáttu-     

   

og öllum rekstri þeirra, svo og 

sem koma sjerleyfinu við eða 

ta hverskonar mælingar. athue- 

Að því loknu er 

hve miklu vatni 

  

sjerleyfishafa skylt 

sje safnað. tekið eða 

. or D. ør. 

Ba virkjanna að nanðsvnjalansu, nje heldur að 

  

Aldrei má stóðva
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46 naudsynjalausu draga svo úr honum, að neins missi við af því afli. sem sell 
27. júní e er í almenningsþarfir. 

24. gr. 

Hver sjerleyfishafi skal halda nákvæma sundurliðaða reikninga vfir all 

ar tekjur og gjöld fyrirtækisins. 

Ríkisstjórnin getur. nær sem vill, krafist þess, að hver sjerleyfishafi 

láti henni í tye, á 4 mánaða fresti, skýrslu um áMan fjárhag fyrirtækisins, og 

skipað fyrir um, hvernig slik skýrsla skuli gerð. 

Ríkisstjórninni, eð: er hún skipar til þess, skal heimilt, er þörf 

  

þykir, að tannsaka allar reikninga og yfirlit, sem áhræra alt fyrirtæki 

eða virki sjerleyfishafa 

IHutabrjef eða önnur eignarskísteini í fjelagi, sem á að fá eða hefir 

  

fengið sjerleyti samkvæmi lögun þessum, verða að bera nafn eiganda, og 

geta þau ekki orðið eign annara eða veðsett öðrum en tíkinu eða beim, er 

sjerleyfi má veita samkvæmt 3. er. og 36. gr., eða Landsbanka Íslands. Ríkis- 

stjórnin setur þó veitt leyfi til að veðsetja þau öðrum bönkum eða fjelögum 

  

á Íslandi. Þetta skilyrði skal setja í brjefin á íslensku, dönsku, ensku, frönsku 

og þýsku. Skal fjelagið skrásetja nöfn fjelaga sinna, stöðu þeirra, lögheimili 
6. 

og ríkisfang. Þó skal öðrum en þeim, er hjer greinir, frjálst að eignast slík 

  

hutabrjef eða eignarskírteini að erfðum, og koma þá til greina ákvæði 32. gr. 

Sama gildir, ef hluthafi eða eigandi eignarskírteina missir tjett til sjerleytis 

samkvæmt 3. er. og 36. gr. 

AS tafnaði skal se evfi, að fjárstofn fjelagsins 

   skuli á hverjum tíma nema að 1 Junei1 þess fjár, sem þá hefir 

verið varið til fyrirtækisins. 

tleyvfisskilvrðum brertt. 

26. gr. 

Nú vill sjerleyfishafi: 

rða breyting er að ræða frá þeim 

  

a) og um g 

  

ban voru gerd eftir oe vitnað er til í sjer- 

  

afnota en honum voru leyfð (14. 

og skal hann þá senda ríkisstjórn frinmdrætti og lýsingu á þeirri 

breytingu. Má ríkisstjórn leyfa breytinguna, og getur hún þá 

  

skilyrði, sem henni þykir hlýða, og skal fara um þau eftir þeim 

    reelum, sem þá ða Í gildi,
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Um framsal. 

2. gr. 

Nú vill sjerleyfishafi afhenda sjerleyfi sitt eða fyrirtækið, sem sjerleyfið 

er miðað við, öðrum til handa, og verður hann þá að fá skriflega r 

heimild ríkisstjórnar til þess, og bað enda þótt í ráði sje, að ei 

hjerað landsins taki við af honum. 

Slíkt framsalsleyfi má ríkisstjórnin því að eins veita, að skiftin fari ekki 

í bága við hagsmuni abnennings, og þá sjerstaklega, að sjer leyfishafa sje 

ekki heitið neinni borgun fyrir þau rjettindi, sem honum hafa verið veitt 

með sjerleyfinn. 

Enga slíka afhending eða framsal skal meta löglegt, nema viðtakandi gano- 

ist undir alla skilmála fruma jana á þann hátt, að ríkisstjórnin taki gilt, 

svo og þá skilmála, sem hún kann að setja í framsalsleyfi sínu. 

28. er. 

Ekkert það fyærirtæki, ser stofnað er til eftir sjerleyfi samkvæmt þessum 

lögum, má setja að veði, nema ríkisstjórnin leyfi, enda sje lánsfjeð ætlað 

í þarfir fyrirtækisins. 

Nú hefir lánardrottinn tekið fjárnámi eignir fyrirtækis, sem stofnað er til 

eftir sjerleyfi samkvæm! lögum þessum, og er honum þá rjett að reka 

fyrirtækið í alt að því 0 ár, med hvi måti, ad hann ræki allar bær kvadir og 

skilmála, sem á sjerleyfishafa hvíla samkvæmt sjerley finu. 

Ef lánardrottinn hefir ekki neytt heimildar sinnar samkvæmt 2. tölulið, 

eða sjerleyfishafi hefir ekki að þeim tíma liðnum, sem bar segir, tekið 

við fyrirtækinu aftar, eða framsal farið fram samkvæmt 21. er, bå 

skal ríkisstjórnin láta selja fyrirtækið á nauðunsaruppbeði. Salan bindur 
  

þá sjerleyfishafa og lánardrotna hans, svo og bå, sem kynnn annars að 

eiga veð í fyrirtækinu. Salan fer fram á kostnað sjerleyf shafa, bannig að 

ekkert af því andvirði, sem fæst, verði honum greitt, W en lånardrott- 

inn hefir fengið skuld sína goldna. 

Eigendaskifti á nauðungaruppboði eru því að eins lögleg, að kaupandinn 

sje ríkið, innlent hjerað eða einhver sá, er sjerleyfi má veita samkvæmt 

3. gr. og 36. gr., og skal meta svo, sem salan fari fram með því skil- 

yrði, að kaupandi, ef annar er en ríkið, gangist undir allar Þær kvaðir 

og skilmála, sen á eigandanum hvíldu samkvæmt sjerlevfi hans. 

Á slíku nauðungaruppboði skal ríkið ávalt eiga forkaupsrjett að jöfnu 

boði við aðra, og einnig viðkomandi hjerað að ríkinu frásengnn. 

Ef fallvatn, orkuver eða orkuveita fellur til ríkisins samkvæmt 44. gr, 

eða ern leyst inn af ríkinu, afmást öll veðbönd, er á fyrirtækinu hvíla.
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til að koma      

  

sem til bart,    

    

    

verid samkvæmt 1. 15 bessarar 

  

a 2 LR 98 
selja egnmaåa å nau0ungaruppo0od0i, 

þa
 

DD
 

co
 

ippboð sem segir 

Nú gengur eign eða rjettindi í erfðir til einhvers ii sem ekki fullnægir 

skilvrðum þessa kafla til að Í þá fara eftir ákvæð-     

       
unum í 1. og 2. Hó þessarar við erlendar 

stjórnir að vet 1 

  

Um sjerleyfisslit. 

33. g 

Þá er 40 ár ern lðin frá því orkuver var tekið til starfa, hefir ríkið rjett 

1 

þí 

    

      

   

   

  

   

1 1. s AT 
knveituna, enda SJ JAR 

Pegar rikis- 

sjerleyfishafa 

urg jaldsla a od 

b) Önnur 

S jer ley 3 tis 

fullu í lok 

c) Öll vir 
skal miða matið 

    
   

   

ef ekki næst samkomulag. Ef metið er, 

inna, að viðbættu því, 

þeim, en að frádrginni 

    

  

1 

jr 

925 

46 
júni



27 
>
 

tw
 

ot
 

46 
sn 
Jun 

d) 

  

ef ekki semur 

  

svo, að 4 år sjeu eftir    um nytt sjerleyfi til a 

  

um. Å beim sama tíma s 

    

Þegar þessi un nsóki 

  

í samræmi við þá 

      
ve ; 
Ef sjerleyfisha Eissk lv ri Dj 

        

      

ríkisstjórnarin na 

  

sjen 

niður, þegar 

leyti 

   Utlendir menn, hjer búsettir, geta, ef sjerstakar ástæður mæla með, feng 

  

sjerleyti til að virkja fallvötn hjer á landi, þannig að farið verði ettir 
pg 

fyrirmælum 1llI. kafla lag: æ 

  

að svo miklu leyti, sem við 

  

átt. Slíkt sjerleyfi skal aldrei veitt án sambvykkis Alþingis, sem bá P. - Í 

ur þau fleiri og frekari skilyrði, er þurfa þykir. Sama gildir um framsal
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47 hvert lögsagnarumdæmi út af fyrir sig oe miða við tiltekinn hundraðshluta af 

21 júni unphæd gjaldanna, þó aldrei hærri en 25 

inn, Greiðsluna mega lögreglustjórar telja til frådr 

  

> af öllum slíkum sj jöldum i umdæ 

    

söldunun á á 

ankatekjureikningi sínum. 

Hf hreppstjóri eða umboðsmaður sýsh din skal 

greiðslan fyrir innheimtukostnað renna óskert til hans. 

Da
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 það
 

de 

Síðasta málsgrein á, gr. laga nr. , um rjett til fiskiveiða Co
 

Gð
 

þm
 oO 

G
l
 

þi
ð 

fa
 

> 

4 
tø

 

Do
 

í landhelgi, er úr gildi numin. 

Lög þessi öðlast þegar gildi. 

2 

  

Eftir þessu eiga allir að hegða 

Gefið á Marselisborg, 27. júní 1925 

  

Jón Þorláksson. 

48 LOG 

um 

breyting á lögum nr. 41, 27. júní 1991, um breytins á í. gr. tolllaga. 

nr. öá, 11. júlí ei, og viðauka við þan lög. 

Vjer Christian hinn T 'íundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur. 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Toltsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Álbingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest hau 

með samþykki Voru: 

fj 

il. gr. 

Fyrir 6. og 7. lið í 1. gr. laganna komi; 

6. a. Af óunnu tóbaki kr. 400 af hverju kg
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49 LOG 
27. jini 

um 

breyting á lögum nr. 40, 19. jåni 1922, um atvinnu við siglingar. 

Vier Christian hinn Þín: ndi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Slesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 
v 
Låenborg og sidinbora. 

Gjörum kunnugt; Alþingi hefir fallist á lóg þessi og Vjer staðfest bau 

ineð samþykki Voru: 

il. gr. 

Fyrsta målsgr, 5. gr. falli burt eins og hún er nú orðuð. Í stað he þr
 A 

komi ný málsgrein, svo bljóðandi : 

Próf það, er um getur í 7. gr., skal halda í Reykjavík, Vestmannaevjtum, 

Seyðisfirði, Akureyri og Ísafirði. 

Orðið „bæjarstjórnar“ í enda 2. málser. falli burt. Í stað þas kon 

Fiskifjelags Íslands. 

Á eftir 8. málser. komi ný málserein, er svo hljóði. 

Prófverkefni skulu samin af forstöðumanni stýrimannaskóla ólans í Reykja. 

vík, 

2. 

Í stað orðanna „30 rúmlesta““ í upphafi 18. er. komi: 20 rúmlesta. 

Við greinina bætist ný málser., svo hljóðandi: 

Í veiðistöðvum, þar sem bátar koma að jafnaði daglega úr róðri, skal 

stjóra á þeim bátum, er þannig stunda í É 

' sje að ræða. 

tø
 bó eigi skylt að hafa stýrimann auk ski 

veiðar, bótt um báta sit að 30 rúmlestir 

3. gr. 

Lög þessi öðlast gildi begar í stað. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselisborg, 27. juni 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli, 

Christian R. 
(h. 8.) 

Magnús Guðmundsson. 
   



brevtine å lågum nr, 28, 3. nåév. 1915, um kosningar til Alpingis. 
ið 

Í o 

Vjer Christian hinn 
Vi inda og Ga uta, 1 

  

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist 

með samþykki Voru: 

Á eftir fyrri málsgrein 7. gr. 

  

grein, svo hljóðandi: 

jöldi víðátta, torfærur á leið til 

  

rdeildir. Skal b Á     
nefndaroddviti annarar og 

  

kjörstaðar og 

skipuð fyrir hverja kjördeild. En 

ern, eftir ákvörðun hreppsnefndar, og auk 

   jósendum í hverri kjördeild, er 

  

unefnd er heimilt, þegar ástæður 

anna komi: Kaupstað eða hre, ppl verið skift. 

3. 

T stad ordanna ,,3 klukkustund 

er 
   

    ir“ 

klukkustundir. 

þegar gildi, 

  

Gefið ú Marselisborg, 

Undir Vorri 

  

1 

or 
i» 

eru 

etalandi, 

  

hreppsnefnd 

hrep snefnd l 

; nå0 konungur 

  

hreppstjóri 

ahreppsnefndaroddviti hi 

beir 

  

Júní 

Íslands og Dann 

  

þvílíkt, 
ákveða kjörstaði og undir 

  

komi ný máls- 

svo sem mikill 

að skifta hreppti 

   
    

  

     

  

allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

1925. 

u hendi og innsigli. 

38. 'r. komi: 5 MG
 

Jón Magnússon. 
  

21. 
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opinberum stöðum til útvarpsstöðvar (svo sem Í Reykjavík frá alþingis. 51 

húsinn, dómkirkjunni, leikhúsi 0. s. frv,). 21. júní 

c. ÁÐ útvarpsfyrirtækið verði undanþegið greiðslu opinberra skatta og gjalda. 

= 
Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselisborg, 27. júní 1925 

Undir Vori konunglegu hendi og innsigli. 

Christian ÁR. 
(L. 8.) 

Magnås Gudmundsson. 

LOG 52 
um £2{ Júni 

verslunarafvinnnu. 

n Tíundi. af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

ertogi í a Íloltsetalandi, Stórmæri, a erski, 

Fe n (t4: . 
Vier Christian hinn 

Vinda og Gauta, hí 

Láenborg og Aldinborg, 

Gjörum kunnugt: Álbingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest bau 

með samþykki Voru: 

i ki ' æt 
Verslun í lögum þessum tekur bæði til stórsölu (heildsölu), smásölu, 

  

sveltaverslunar, twmboðsverslunar (commisston), lausaverslunar og tilboðasöfn- 

unar um vörusöln og vörukaup (agentur). 

Undanskilin lögum þessum ern þó: 

1. Lyfjaverslun, að því leyti sem lvfsalar hafa einkasölu á lvfum. 

2. Sala á búsafurðum eða fiskifangi, sem maður hefir aflað sjálfur eða skulda- 

lið hans, og sala á öðrum slíkum innlendum afla eða framleiðslu. 

Co
 Sala á handavinnu manns sjálfs, konu hans og barna, sem hjá honum eru, 

hjúa hans, nemenda eða sveina. 

á, Vöruútvegun manna í fjelagi til eigim þarfa, enda sje varan að eins af 

hendi látin samkvæmt beiðni fyrirfram. 

St
 

Sala á innlendri mjólk, rjóma, skyri, eggjum, brauði og kökum.
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kvæmt því, hvenær leyfi var afhent, hvenær það gekk úr gildi og það annað. er 
ráðherra kann að ákveða. 

Eftirrit af því, er ár hvert hefir verið ritað í sina skal senda at- 
vinnumálaráðuneytinu um áramót hver, og heldur það skrá yfir alla þá, er 
verslunarlerfi hafa á landinn. 

9. er. 

Nú synjar lögreglustjóri um verslunarleyfi, eða ágreiningur verður um 
á AL Það, hvort aðili hafi mist verslunarheimild sína, og er honum þá rjett að bera 

úrskurð lögreglustjóra undir ráðherra innan 6 mánaða frá dagsetningu úr- 
Ed skurðar. En alt að einu er aðilja rjett að leita úrlausnar dómsvaldsin 

  

fjóra fyrir g 

  

stefnir hann þá lögreglu 

   
uðir sjen liðnir frá dagsetning úrsk 

  

verið borið undir ráðherra, en olla sex SND frå etning úrskurðar hans. 

ráðherra. þar til > a Gr
 

ms
 Skyldur er aði að hlýða úrskurði lögreglustjóra 

er hrundið með dómi. 

10. er. 

Í verslunari evt skal greina, hverskonar verslun (stórsala, smásala, sveit- 

verslun o. s. frv.) leyfð er. Leyfi til verslunar einnar tegundar felur ekki í sjer egu 

heimild til að reka annarskonarverslun ; bå må så, ev levfi hefir fengið til stór- 
söln, einnig reka umboðsverslun og tilbe "Sasi inum eftir sama levtisbrjefi. 

Verslunarleyfi veitir einungis heimild til verslunar í ákveðnum kaup- 
stað eða löggiltum verslunarstað, eða í ákveðinni sveit, sbr. bó síðasta málser. 
bessarar greinar og 11. gr. 

Veita má sama aðilja leyfi til verslanar á fleirum stöðum en einum Í 
al senn, svo og leyfi til fleiri tegunda verslunar í senn. Stórsalar, umbodssalar og 

tilboðasafnarar seta þó ekki fengið lexti til annarskonar verslunar í sama kaun- 
stað eða kauptúni eða í sömu sveit en einhverrar eða allra þriggja Þbessara 
verslunartegunda, nema beir hafi þar onna sölubúð. 

Riett er þeim, er hafa lexfi sölu, tmboðssöln eða tilboðasöfnunar, 

  

2 að safna tilboðum í vörur sínar hvar á landi sem er og í íslenskri landhelgi. 

Le fi til sveitaverslunar má ekki af hendi láta, nema sýslunefnd telji 

  

heppilegt, að verslun sje í þeirri sveit, eaða sje *kjandi þar heimilisfastur 

og að hennar dómi hæfur til að reka verslunina. 

12, ør. 

Levfi til Javsaverslunar veitir lögreolus     óri bar, sem J 

  

lisfastur, eða þar, sem bann hrgest að byrja verslun sí 

  

Leyfið veitir heimild til að versla hvar við land sem er, ef það hljóðar



123 

um verslun å skipi, og til ad versla hvar å landi sem er, ef það hljóðar um versl- 
  un å landi, og jafnan veitir leyfid hecimild til vorslunar til næsta nYårs eftiv ? 

dagsetningu þess, Taka skal fram í leyti, hvort það heimilar verslun á landi 

sje að selja. ilt 
lit eða á skipi. 'Pakmarka má og þær vörur, sem heimi 

13. gr. 

Gjalda skal í ríkissjóð fyrir: 

Leyfi til gtórsöln sees kr. 1000,00 

  

Leyfi til lansaverslunar ............ — 250,00 

Leyfi til annarar verslunar .......... — 200,00 

Ef småsali hefir fleiri opnar sölubóðir en eina Í sama kaupstað eða 

  

kanptúni, skal bann greiða hið síðasttalda sjald af hverri söh 

14. gr. 

Sektum varðar til ríkissjóðs, frá 100—5000 kr, nema þynsri refsing 

liggi við að lögum, ef maður: 

1. Rekur verslun, er leyfis þarf til eftir lögum þessum. án þess að hafa 

fengið leyfi eða eftir að hann hefir mist það 

2, Byrjar verslun án þess að fullnægja settum skilyrðum, eða hana full. 

nægir ekki skilyrðum fyrir að halda byrjaðri verslun áfram, sem hó er 
4 enda valdi því ekki almennar tálmanir. 

  

     Auk sekta skal dæma sökunaut til þess að greiða í ríkiss 

fyrir leyfi, er honum bar að greiða, en hann hefir ekki sol 

Mál út af brotum gegn fyrirmælum greinar þessarar sæta meðferð al > > » 

mennra lögreglumála 

  

einhverja þá atvinnu, er í lögum    

si 

Þessum greinir, að veita lögreglustjóra og ráðhe 

atriði, er varða skilvrði til að halda atvinnuheimild eða fullameiu settra skil 

viða, svo og að veita aðsang að bókum atvinnunnar í sama skvni. En stylt 

wlt er hverjur 

  

pe em, sem 

      ra allar upplýsingar um þau 

er að leyna alla óv iðkemandi menn því, er rannsóknarmaður komst að um i 

hagi aðilja við rannsókn sína eða upplýsingar hans 

16. gr. 

Lög þessi öðlast giidi 1. jan. 1926. 

Þeir, er fengið hafa verslunarleyfi fyrir 1. júlí 1925, halda því. 

Með lögum þessum eru år gildi numin; 

Op. br. 29. okt. 1624.



og öll önnur fyri 

  

, 6. ør,    za bessara. 

  

Eftir þessu siga allir hlutaðeigendur sjer að 

isborg, 27. júní 1925. 

  

Vorri konunglegu hendi og innsigii. 

Christian R. 
(L.S) i 
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53 
27. jåni 1 PN saa Greidslur 

    

Fm
 

þí
 

111. Framlag til Landsbankans, 13. greiðsla 

Samtals 

  

  

      

    

  

  

      
    

  

Borðfje Hans Hátignar konungsins 

  

9. gr. 

Til alþingiskostnaðar og yfirskoðunar landsr: HA 

í kr | kr 
Í 
! | A An 
i | 60000 
É 

ikninga er 

  

      

=
 Til alþingiskostnaðar 

2. Til yfirskoðunar landsreikninga 

Samtals 

kr. | 

| 195000 | 
| 4800 | 
L— 

| 
| 

199800 
  

199800



ill. 

  

  
  

    

3. Laun sta rfsmanna stjórn 

  

rikisfjehirðisst 

út stjór nart íðindi ; 

tidindanna 

series, 900 

prentunar 

  

hb. Til pappírs og 
I 

i ostnadar vid sendingar med 

7. Til 

inu og ráðherrabústaðnum 

umbóta og viðhalds á stjórnarráðshús- 

Hagstofan. 

1. Laun hagstofustjóra 

2. Laun aðstoðarmanns 

3. Pappír, prentun og hefting hagskýrslna 

  

4. Prentun eyðublaða 

5. Húsaleiga, hiti og lHós m. m 

6. Aðstoðar- og skrifstofukostna! 

  

1, Til að gefa út manntalið 1708 

Utanríkismál o. fl. 

I. Til sendiráðsskrifstofu í Kaupmannahöfn 

2. Fyrir meðferð utanríkismála ............ 

3. Ríkisrá tnaður 

4. Kostna Su r ið 

Samtals   

34000 

12100 

3000 

8700 

5600 

12000 

2000 

4000 

16300 

1000 

17000 

12000 

6000 

1500   
182380 

49600 

36500 

268480 
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9    

  

a sjerstakles:    Stjórnin } 
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i. Gjöld samkv. 18. gr. í í lögum 16. 

alþýðuskólum ... 

m. Til berklabjikruna: 

  

n. kninga, 

annarsstaðar að llllll.... 

0. 

£ launum yfirsetukvenna 

      

  

    

  

    

  

          

19. gt 

Til samgöngumála er veitt 

A. 

Póstmál. 

I. Laun: 

a. Eftir launalögum .......0...... AR 

b. Póstafgreiðslumenn utan Reykjavíkur 

  

„ Brjefhirðingamenn .................... 

2. Póstflutningur ................. HR     
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Flutt 

4. Ferdakostnadur og fæðispeningar, eftir 

reikningi, alt að 

Laun vitavarða 

Þar af 300 kr. persónuleg launaviðbót handa 

núverandi vitaverði Gråttuvitans. 

hekstrarkostnaður vitanna 

  

  

| 20120 

| 21050 

60000 

  

  

Sjómerki, þar með talið viðhald sæluhúsa | 15000 

Til þess að reisa nyja vifa lll | 50000 

a. Til þess að kaupa hús og lóð við Gard | 

vita ssussueeueueneeeen ennen keen eee 2250 | 

h. Ýmisleg BR 8000 | 

- | 10250 

Samlals E 176420 

14. ør 

Til kirkyn- og kenslumála er veitt 

la | k1 

| 
A. | 

Andlega stjettin. | 

Biskupsembættid : | 

Laun biskups ....0..0.. 9500 | 

Skrifstofukostnadur, eftir reikninei, ali að 000 | 

(1500 

Önnur gjöld: 

1. 

ru
 

4. 

Til prestakalla samkvæmt 

1580, 1. er 

lögum 27. 

Hluti ríkissjóðs af Hfeyrisgjaldi presta sam 

kvæmt lögum nr. 40, 1907 ,.............. 

Viðbót við eftirlaun þan, er fátækir uppejafa- 

prestar og prestsekkjur njóta samkvæmt lög 

  

um 

  

eee fr NI   DQogre | 
283656 | 11500



  

27, juni 

Flutt 

5. Til útgáfu ársskýrslu fyrir hina íslensku þjóð 

kirkju 2... verveee 

6. Til húsabóta á prestssetrum, med skilyrdum 

sem greinir í fjárlögum 1924 000... 

T. Styrkur til húsagerðar á Skútustöðum, gegn 

jafnri upphæð frá sóknarmönnum 

Samtals Á 

Kenslumál. 

|. Háskólinn: 

a. Laun 

  

b. Til hjeraðslæknisins í Reykjavík fyrir 

kenslu við háskólann 

c. Til kennara í lagalæknisfræði 

d. Námsstyrkur lo... 

Fjárveiting þessari skal skift í 20 

skamta 450 kr. og 20 skamta 300 kr., og 

má að jafnaði ekki veita neinum stúdent 

meira eða minna en 1 skamt; þó má leggja 

saman alt að 8 skamta 300 kr., og gjöra 

úr helmingi færri 600 kr. skamta, og veita 

þessa stærri skamta fátækum stúdentum, 

sem sýna sjerstakan dugnað við námið. 

Engum má veita styrk fyrsta námsárið á 

háskólanum. 

e. Húsaleigustyrkur   

f. Til kensluáhalda læknadeildar ...... 

e. Fyrir starf við gerlarannsókn og kenslti 

í efnafræði 

h. Hiti, ljós, ræsting og vjelgæsla ........ 

i. Önnur gjöld: 

1. Til ritara: 

a. Lan ................ 1009 

b. Dýrtíðaruppbót ....... 509 

——— 1500   

kr. 

283656 

400 

24000 

5000 

102000 

1500 

500 

15000 

134800 

  

  

kr. 

11500 

313056 

324556
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Flutt 

2. Til dyravarðar: 

a. Laun, auk hlunninda, sem 

hann hefir áður notið .. 1600 

bh. Dýrtíðarnppbót ....... 800 

2100 

3. Ýms BjÖld 3000 

Námsstyrkur erlendis: 

a. "Til íslenskra stúdenta í erlendum háskól. 

MR suse ueeueueeeevee kreere rer enee 

Styrk fá aðeins þeir stúdentar, er hlot- 

ið hafa við stúdentspróf fyrstu eða aðra 

einkunn, enda telji ráðherra, að tjett sje 

að veita styrk til þess manns, sem um er 

að ræða. Sækja mega þeir hvern vidur- 

kendan háskóla á Norðurlöndum og í 

helstu menningarlöndum öðrum, en senda 

verða þeir stjórninni skilríki fyrir því. 

að þeir stundi með alúð eitthvert það há- 

skólanám, sem þeir fá eigi kenslu í við 

Háskóla Íslands. Styrkurinn skal aðeins 

veittur stúdentunum fyrstu 4 nåmsårin, 

og gangi þeir fyrir, er stundað hafa nám 

1—3 år. 

b. Viðbót við styrkinn fyrir 1920 ........ 

c. Til læknaefna, til að ljúka námi í sæns- 

urkvennastofnun erlendis, 500 kr. handa 

hverjum, alt að ............. 

Mentaskólinn almenni: 

a. Lan 2. 

b. Önnur gjöld: 

1. Til bókasafns skólans ........ 

2. Til eldiviðar, ljósa og ræstingar 6000 

3. Til skólahússins utan og innan 3500 

4. Til tímakenslu og til prófdóm- 

enda, alt að color 20500 

kr. 

134800 | 

6900 

18800 

2500 

86400   

kr. 9 

141700 

29100 

86400   170800



  = 

kr. | kr. 

Flutt 30400 86400 | 170800 
5. Hasaleigustyrkur handa 36 læri 

sveinum, 50 kr. handa hverjum 1800 

6. Námstyrkur, 2000 kr., með verð. | 

studulsuppbdt ............... 3200 | 

7. Læknispåknun ............... 200 

S. Til vísindalegra áhalda við | 

kensluna ll... 600 | 
Til þess að gefa út kenslubækur | 

handa skólanum ............. 2500 | 

10. Ýmisleg gjöld ..... 3500 | 
11. Til verdlannabåka 

128700 Húsaleigustyrk og námstyrk má aðeins 

veifa efnilegum, reglusömum oe efnalitlum 

nemendum. Húsaleigustyrkur sje venjuleea 

aðeins veittur utanbæjarmönnum. og að | 

nåmsstyrk gangi utanbæjarmenn fyrir inn ! 

anbæjarmönnum, að öðru jöfnu. 

(Gagnfræðaskólinn á Akureyri: 

a. Baun ....seseeeeseeeeeeeeeererenen 27840 | 
hb. Önnur ejöld: 

I. Til ankakennara oe tímakenslu 8000 
os 2. Til bóka og kenslnáhalda 

3. Til eldiviðar og ljósa ........ (000 

4. Námsstyrkur 2... 700 | 
Utanbæjarnemendur gangi að | 

styrk fyrir innanbæjarnemend 

um, að öðru jöfnu. 

5. Til dyravörsln : 

Bann ss... 600 | 

b. Dýrtíðaruppbót ....... 300 

6. Til vatnssalerna og fráræslu .. 6700 

7. Til skólahússins utan og innan . 1000 

8. Til Ýmislegra gjalda .......... 3500   
 



1925 

  

V. Kennaraskólinn : 

a. Laun sunnier ennen kne 

b. Onnur gjöld: 

1. Timakensla 20... 2500 

2, Eldividur og ljås ............ 3000 

3, Békakaup og åhåld .......... 500 

4. Námsstyrkur 20... 2500 

Utanbæjarnemendur gangi at 

styrk fyrir innanbæjarnemend- 

um, að öðru jöfnu. 

5, il girðingar og lagfæringar á 

lóð skólans ........0. 5000 

6. Til viðhalds .........222220 1000 

7, Ymisleg gjåld 2.............. 2500 

  

S. Eftirgjöf á  viðlagasjóðisláni 

skólans, enda verði búsáhöld 

mötuneytisins eign hans ,..... 3000 

VI. Styrimannaskålinn : 

u. Laun ........... …… 

b. Onnur gjåld : 

1. Til timakenslu .............… 1009 

”» Til eldiviðar og ljósa ........ 2000 

3, Til Sveinbjarnar Keilssonar, til 

fyrirlestra 0. 300 

4. Ymisleg gjåld „......... 8500 

VII. Vijelstjóraskólinn: 

a. Laun 

b. Önnur gjöld: 

1. Til tímakenslu .............. 900 

2, Húsnæði ...........0. 1800 

3. Ljós og hiti ............... 1700 

t. Ýms kostnaður .............. 1600 

5. Húsnæði, ljós og hiti skólastjóra 2800 

Flyt 

53 
  

  

kn kg júní 

356140 

17800 | 

| 

20000 | 
| 37800 

16960 | 

| 
| 

9800 2876 
—! 3160 

11200 

  
20000 

    440700
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Flutt 

-V1I. skal 

vera skólagjald, að minsta kosti 150 kr. fvr- 

Við skólana undir liðunum LIL. 

ir hvern innanbæjarnemanda. Stjórnarráðið 

má þó, eftir tillögum skólastjóra, veita und- 

anþágu frá skólagjaldi, ef í hlut eiga efnalitl- 

ir, en eimkar efnilegir nemendur. 

VILL. Bændakensla : 

1. Til bændaskólans á Hólum: 

a. Laun seeren 10880 

b. Til smida-, leikfimi- og dråttlist- 

arkenslu ........sssss… 1660 

c, Onnur gjöld: 

1. Til verklegs náms, alt að 1000 

2. Til kensluáhalda ...... 500 

3. Til eldiviðar og ljósa 4000 

t. Ymisleg gjåld 5000 

—— 10500 

2. Til bændaskólans á Hvanneyri: 

a. Laun ss, 9600 

b. Til smida og leikfimiskenslu ... 13009 

c, Onnur gjöld: 

I. Til verklegs náms, alt að 1000 

2. Mil kensluáhalda ...... 00 

3. "Mil eldiviðar og ljósa .. 3000 

i Ýmisleg gjöld .,...... 3000 

—— 1900 

Styrkurinn til verklegs náms við bænda 

skólana á Hólum og Hvanneyri veitis 
nemendum, sem stunda verknám, san 
kvæmt samningi, eigi skemur en 6 vikur 
á ári og skila skólanum dagbókum um 

vinnubrögðin yfir námstíman, og nemi 
styrkurinn aldrei hærri upphæð á hvern 

Flyt 

    

kr. | kr. 

| 440700 

29980) 

18400 | 

41380 | — 440700
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Flutt 

> viku náms- nemanda en 12 kr. fyrir hverja 

tímans. 

Styrkinn má að eins greiða eftir á, sam- 

kvæmt skýrslu um námið, og sje í henni 

setið, hve háan vikustyrk hver nemandi 

skal tá. 

a. Breyting og aðgerð á Staðartells 

húsinu 20... 1800 

b. Eldavjel. sem er um leið miðstöð 

fyrir alt húsið ccc... 3000 

c. Rekstrarstyrkur til húsmæðra- 

skóla á Staðarfelh, enda sam- 

þykki atvinnumálaráðherra reglu 

gjörð skólans 2..0000.. 3000 

IX. Iðnfræðsla : 

d. Til Iðnaðarmannafjelagsins Í Reykjavík 

til þess að reka iðnskóla í Reykjavík, und- 

ir yfirumsjón landsstjornarinnar .....- 

Ti] [Snadarmannatjelagsins å Akureyri, 

kvöldskólahalds 2200 rererrrrrrerer 

Til Iðnaðarmannafjelagsins á Ísafirði, til 

kvöldsdkólahalds loco 

Styrkurinn til þessara > skóla má þó 

ekki fara yfir 4 rekstrarkost raðar. 

Skólar þessir skulu senda stjórnarráð 

inu skýrslu, enda samþykki það stunda 

skrá þeirra. 

Til að styrkja efnilega menn, karla og 

konur, til verklegs framhaldsnáms erlendis 

X. Verslunarskólar : 

a. Til Kaupmannafjelagsins og Verslunar 

mannafjelagsins í Reykjavík, til að halda 

mppi skóla fyrir verslunarmenn, undir 

umsjón landsstjórnarinnar, þó ekki yfir 

34 kostnaðar .....000.0. 0...   

  

    
  

  

kr. | kr. , 
—— 27. júni 

41380 | 440700 

7800 

49180 

6600 

500 

500 

4000 
—— 11600 

| 
| 

6000 

6000 | — 501480
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Flutt 
b. Pil sambands samvinnufjelaganna, til þess 

að halda uppi verslunarskóla, undir yen 

umsjón landsstjornarinnar, på ekki yfin 
í kostnaðar 

Yfirsetukvennaskólinn : 

I. Laun forstöðumanns ....0..00.. 

2. Til verklegrar kenslu: 

a. Laun þriggja vfirsetukvenna í 
Br 
hevkjJavVIk 

hb. Annar kostnaður. alt að 

Styrkur til námskvenna, þar í talin verð. 
stuðulsuppbót, alt að lll 

t. Húsaleiga og hiti, ljós og ræsting ...... 

Kvennaskólar : 

I. Til kvennaskólans í Reykjavík: 

a. Húsaleigustyrkur 2... 5000 
b. Rekstrarkostnaður. een að 

minsta kosti 1800 kr. framlögum 

annarsstaðar að en úr ríkissjóði 20000 

ec. ÁÐ kr. fyrir hverja hánsmey, sen 

er alt skólaárið, alt að 1000 

d. Námsstyrkur til sveitastúlkna 1000 

2. Til kvennaskólans á Blönduósi : 

a. Rekstrarstyrkur, gegn að minsta kosti 
1000 kr. framlögum annarsstaðar að en 

úr ríkissjóði ................ 15000 
b. 65 kr. fyrir hverja námsmey, 

sem er alt skólaárið, alt að .... 2009 
t. Til aðgerðar á skólahúsinu .... 3009 

Skólar þessir standa undir yfirumsjón 

landsstjórnarinnar. 

Flyt 

kr 

6000 

1000 

1300 

7780 

1500 

30000 

20000     

501480 

5 

12000 

11580 

30000 

T 
v 060
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Flutt 

XIII. Almenn barnafræðsla : 

1. Umsjón fræðslumála : 

a. Laun fræðslumálastjóra ...... 1700 

b. Skrifstofukostnadur hans ..... 1200 

Til eftirlitsterda, eftir reikningi, 

alt að ll 1000 

2. Laun kennara og dýrtíðaruppbót ...... 

3. Til farskóla og eftirlits með heimafræðslu, 

með sömu skilyrðum sem verið hefir, alt að 

4. Til prófdómara við barnaprót .......... 

3. Til þess að reisa barnaskóla utan kaup- 

staða, þriðungur kostnaðar, enda sam- 

þykki landsstjórnin uppdrætti að húsun- 

um, alt ad seeren 

XIV, Unglinga- og albyduskålar : 

1. Til alþýðuskólans á Eiðum: 

a. Laun ssssseeeeeeeesersrnnes 11200 

b. Til aðstoðarkenslu .......... 600 

c. Önnur gjöld: 

l. Til búnaðarnáns 600 

2. Til kensluáhalda ...... 00 

Til eldiviðar og ljósa .. 4000 

i  Ymisleg gejold ........ 3000 

—— 8100 

Til vidbåtarbyggingar vid skålann å Eid 

um 

. Til unglingask6éla (lýðskóla) utan Rey kja- 

víkur, Akureyrar og Hafnarfjarðar 

Styrkurinn er veittur með því skilyrði 

að skólarnir fullnægi reglum, er stjórnar 

ráðið setur, og að þeir njóti styrks annars 

staðar frá, er ekki sje minni en þriðjune- 

ur ríkissjóðsstyrksins. Unglingaskólar í 

kaupstöðum og fjölmennum kauptúnum 

Flyt   

9900 

315000 

2000 

2500 

9000 | 

19900 

56000 

38000 

113900   

341400 

916460
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Flutt .... 113900 | 916460 

fá minni styrk en sveitaskólar, að öðru 

jöfnu. Kenslumálastjórnin úthlutar styrkn 

um og hefir eftirlit með skólunum. | 

4. Eftirgjöf á viðlagasjóðsláni h/f Hvítár 

bakka, enda verði Hvítárbakkaskóli áfram 

hjeraðseign ............. sr 18666,66 
ð. Til þess að reisa nýja hjeraðsskóla í sveit 

um, alt að kostnaðar .............. 20000 

  

Styrkurinn er bundinn þeim skilyrð- | 
um, að skólastaðurinn sje ákveðinn, áætl! 

un og teikning samþykt af stjórnarráð. | 
inu og trygging sje fyrir nægu fjårfram 

lagi á móti, enda verði reglugerð skólans 

staðfest af fræðslumálastjórninni og skól- 

inn hjeraðseign. 

6. Til að gera sundlaug við Alþýðuskóla | 
bingeyinga. 5000 | 

Til gaenfræda- og alþýðuskólans í Flens- 

borg 14000 

Styrkurinn er bundinn því skilviði, að 

  

innanbæjarnemendur greiði skólagjald 

eftir sömu reglu og í liðunum Ill VII. 

og renni það í skólasjóð. | 

8, Til unglingaskålans i Bergstadastræti .. 1000 

9. Til fulltrúaráðs verkalýðsfjalasanna 

Reykjavík, til kvöldskóla verkamanna .. 400 

172966,66 

KV. Húsmæðrafræðsla : 

Til kvenfjelagsins Óskar í Ísafjarða rkaup 

stað, til húsmæðrafræðslu, gegn 1000 kr. ann 

arsstaðar að L.....000.00 rreves 2000 
Noti fjelagið ekki stvrkinn, má greiða 

hann öðrum á Ísafirði eða í Ísafja rðarsýsln, 

að óbreyttum skilyrðum. 

XVI. Til kenslu heyrnar- og mállevsingja m.m... | 12000 
Stjórnin annast um, að aðstandendur nem- 

Flyt .... í 1103426,66    
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endanna eða nemendurnir sjálfir greiði kostn 

að, ef efni þeirra leyfa, samkv. tilsk. 28. febr. 

1872, 2. gr. 

KVI. Til 

tal 

sta 

XVILL Su 

1. 

XIX. Til 

kenslu blindra barna, sem send eru utan 

náns, gegn jafnmiklu framlagi annars- 

ðar frå ...... FI 

ndkensla o. tl.: 

Til sundkenslu í Reykjavík .......... 

Styrkur þessi er bundinn því skilyrði, 

að kensla þessi fari fram að minsta kosti 

2 mánuði að vorinu og Í mánuð að 

haustinu og að lærisveinar ríkisskólanna 

og skóla fyrir unglinga og fullorðna, 

sem styrktir eru af ríkistje, njóti kensl 

unnar ókeypis. 

Laun Ólafs Pálssonar fyrir sundkenslu 

þá, sem getur í 1. lið, og til að kenna 

öðrum sundkennurum björgunarsund 

Til sundkenslu o. fl. annarsstaðar 

Styrkurinn veitist bæjarstjórnum og 

sýslunefndum með því skilyrði, að ann- 

arsstaðar frá sjc lagt til sundkenslunnar 

eigi minna en ríkissjóðsstyrknim nemur, 

Til þess að gera nýjar, steinsteyptar 

sundlaugar, enda sjeu þær hjeraðseign 

og landsstjórnin samþykki uppdrátt og 

kostnaðaráætlun, !% kostnaðar, alt að 

Af fje þessu skal greiða alt að 2000 

kr. til sundlaugar og sundskálabygging- 

ar á Reykjanesi í Norður-Ísafjarðar 

sýslu, þó ekki yfir 5 kostnaðar. 

Ríkarðs Jónssonar, til þess að halda 

uppi kenslu í teikningu og trjeskurði í 

þjóðlegum stíl ....0..2000   

300 

1500 

3000 

3000 

53 
kr. 27, juni 

| 1103426,66 

1000 

7800 

2000 
    1114226,66
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27. júní sk „Kr. 

Flutt | 1114226,66 
XX. Til þess að gefa út landslagsuppdrátt al | 

Íslandi með hæðalitum og hafdýpislitum i 1500 

Santtals B. | 5126,66 

15. gr. 
il vísinda, bókmenta og lista er veitt: 

ki 
A = — 

I. Landsbókasafnið: | 
da. im suser erne 1800 | 
b. Til aðstoðar „oll 1800 | 
c. Til að kaupa bækur og handrit og til bók | 

bands 2... 12001 | 
d. Til að semja spjaldskrá .....… 1000 | 
e. Til ad semja og gefa út skrá vfir handrit 3000 | 
E Til ritaukaskrår 2... ss. 00 | 
g. Brunaåbyrgdargjald fvrir safnid | 
h. Húsaleiga sees. 300 | 

1. Ýmisleg gjold s...sssseeeereeeeeeveneee 700 

1406 
2. Þjóðskjalasafnið: 

| 
a, Laun ........... . 1200 | 
h. Til að binda inn og búa. um skjöl 3000 | 

—— 10200 
„ 5. Þjóðmenjasafnið og verndun fornmenja : | 

a. Laun þjóðmenjavarðar (fornmenjavarðar } 82 
b. Til adstodar, eftir reikningi, alt ad 2400 
e. Til að útvega forngripi, alt að ...... 1000 
d. Til áhalda og adgerda 2... 600 | 
e. Til eftirlits á Þingvöllum ................ 1000 | 
f. Til rannsókna og ferðakostnaðar ..... 600 | 

Þjóðmenjasafnið sje opið 6 stundir á viku. — | 13800 
eftir nánari fyrirmælum stjórnarráðsins. | 

| 
| 4. Náttúrufræðifjelagið ...................... | 1600 

ef 

  

  
    

| 

  

70560



  

kr. | kr. 
re mee] 

1 
Flutt .... 70560 

Þar af til umsjónar við náttúruneripasafnið 

  

600 kr. á ári. 

Styrkurinn veitist með því skilvrði, að safn 

ið sje til sýnis almenningi á ákveðnum tíma, 

  

ekki sjaldnar en einn sinni á viku 

D. Landsbókasat : 

A . ON 
a. 136sa og ræstingar 2... 5000 

   
— —— 10000 

  

       

    

Gi 

2000 

7 3000 

S skåld frá Fagraskógi 

S a.m.k. 2000 kr. laun 

um, ank verðstuðnlsuppbótar. 

STH sýslubókasafna og lestrarsala í kauptúnum, 

gegn eigi minna tillag1 úr sýslusjóði eða sveit 

ar 1500 

9. Pil bókasafnsins til bókakaupa ...... 200 

íslenska bókmentafjelags .......... 3600 

  

2000 

800 

3000 

4000 

8000 

1.000 

Flyt .... 9000 105660 
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Flutt 2... 9090 | 105660 

c. Mil Stefáns frá Hvítadal ................ 1500 | 

d. Til Bjarna Jónssonar frá Vogi, til að þýða 

Goethes Faust 20.00.0000. BR 1200 

e. Pil próf. Sveinbjarnar Sveinbjörnssonar, 11l 

að vinna að útbreiðslu sönglistar ........ 5000 

f. Til þess að kaupa Hstaverk .............. 3000 

eg. Til Hjálmars Lárussonar ................ 1000 
A 20700 

18. Til sjera Jóhannesar h. Lynge Jóhannssonar. | 

til að safna til íslenskrar orðabókar með íx- 

lenskum þýðingum, enda sje safnið eign síkis | 

ins, 4500 kr, med verdstudulsuppbåt ........ | 7200 

19, Mil Þórbergs Þórðarsonar, til hess ad safna 

orðum úr alþýðumáli, enda sje safnið eign 

tÍkisins AR | 1200 

20. Til ad rita sogn Alpbingis, 5000 kr., med verd- 

studulsuppbåt, og 4500 kr. til titlanna ...... | 12200 

21. Til Rggerts Briems frá Viðey, styrkur til út- | 

gáfu ritgerðar um Alþingi hið forna ...…. | 1000 

29. "Til Hannesar Þorsteinssonar, til að semja æfi- 

sögur lærðra manna íslenskra á síðari öldum, 

enda sje handritið eign ríkisins að honum látn- 

UM suser rese 2000 

23. "Mil Steins Dofra, til ættfrædirannsåkna .... 1500 

24. Til Sigurðar Nordals, til ritstarfa, 2000 kr. 

með verðstuðulsuppbót ..................…. 3200 

25. Til dr. Guðbrands Jónssonar, til þess að vinna 

að menningarsögn Íslands í kaþólskum sið 1200 

26. Til Bjarna Sæmundssonar, til fiskirannsókna : 

a. Föst laun með dýrtíðaruppbót ...... AR 7700 

b. Til ferða og annara útgjalda við rannsókn- 

NAP ener revee 1500 
- mm 9200 

27. Til Guðm. G. Bárðarsonar, til jarðfræðirann- 

såkna 20... 1800 

28. Mil Frímanns B. Arnerímssonar, til að safna 

steinum og jardtegundum og rannsaka, að 

hvern sje Nýtt sees eeeeerrree 800 

Flyt .... 167660  
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Til Páls Þorkelssonar, til að vinna að máls 

háttasafni sínu 00... 

Til Sighvats Borgfirðines, til þess að vinna að 

Prestaæfum sínum 2... 

il Boga Th. Melsteds, til að rita Íslandssögu 
il landsskjálftarannsókna 

  

ist því að eins, að rannsókn verði við 

komið og skýrslur gefnar. 

Til veðurathugana og veðurskevta 

Til LIþróttasambands Islands 

Til hstasafnshúss Einars Jónssonar 

a. il Einars Jónssonar myndhöggvara. 5000 

kr. með verðstnðulsuppbót 

enda hafi he lista 

  

nn forstöðu og timsj 

safns síns, er sje almenningi til sýnis end 

urgjaldslanst 4 stundir á viku. 

hb. Til sama, til aðstoðar 

Til Tryggva Magnússonar málara, til að full 

      
komna sie 

  

að, enda verði Hst: 

berlega til sýnis hjer 

  

Til að kaupa handrit 

  
  

7700 

1500 

  
240810 

53 
Kr. gn júni 

167660 

500 

600 

800 

800 

40060 

2000 

4000 

9200 

1500 

2250 

2500 

2500 

4000 

1000 

1500
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í Austfirðinga- og Vestfirdingafjårdungum, 

200 kr. á hvorum stað. 

Ferðastyrkur til tveggja manna, til 

sækja norræna kennaraþingið í Helsingfors og 

flytja þar fyrirlestra af Íslendinga hálfu 

Til Sigurborgar Kristjánsdóttir, til að sækja 

norræna kennaraþingið 1 Helsingfors 

Til frú Sotfíu Guðlaugsdóttnr leikkonu, til út 

anfarar og leikliistarnáns 

Til söneflökks KL ÞM. 

hálfu minna 

alt að 

  

gegn framlagi 

Reykjavíkur 

Samtals     

  

  

16. gr. 

Til verklegra fyrirtækja er veitt: 

  

kr kr. 

240810 

bess ad 

1200 

eres 100 

I 

1500 

3000 

kr. 

Íslands so. Til Búnaðarfjelaes 

Til sanderæðslu 

Styrkveitingar af lið þessum veitast þeim 

einum, sem leggja fram helming kostnaðar eða 

meira. 

Til búnaðarfjelaga 

Gjöld samkvæmt MH. kafla jarðræktarlasanna 

Til Skeiðaáveitunnar: 

a. Til flóðgarðahleðslu, fjórðungur kostnaðar, 
A x 

jafnóðum og verkinu miðar áfram, alt ad 

hb. Upp í veðdeildar- vexti og afborganir af 

lánum áveitunnar, fimti hluti tíkissjóðstil- 

lags, 1. greiðsla cl... 

eegn því, að stjórn Landsbankans sefi áveitu- 

fjelaeinn eftir greiðslur af veðdeildarlánuin 

Flyt   

kr. 

8000 

6000 

  

200000 

283000 

20000 

50000 

14000 

307000
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áveitunnar 1924 og 1925, og að skipulagi sje 

komið á fjárreiður áveitunnar. 

Til Garðyrkjufjelags Íslands: 

Laun garðyrkjnstjóra 
  

fil skógræktar: 

a. Laun 

Þar af 600 kr. húsaleignuppbót til Einars 

sæmundsens. 

bh. "Pål skågerædslu 

Til dýralækninga : 

a. Laun handa 4 dýralæknum 

bh. Til Hólmeeirs Jenssonar. 1 Þó ps al ir i il dýralækninsa 

€. Til ems manns, til ad læra dýralækningar 

erlendis suse eee eenrrene 

Nemandanum ber að senda stjórnarráðinu 

tvisvar á ári vottorð frá kennurum sínum 

um iðni og ástundun. 

Til fjárkláðalækninga 

    

Til eftirlits með útflutningi á hrossum ...... 

Til efnarannsóknarstofu í Reykjavík: 

a. Laun forstöðumanns, auk 25% af öllum 

tekjum stofnunarinnar, 3500 kr. með dýr- 

tíðaruppbót ........0...0 

b. Húsaleiga ........... 

c, Til ljósa, eldsneytis og ræstingar 

d. Til áhaldakaupa 

Til Fiskiveiðasjóðs Islands 
MT Fu ster tet 
Fil Fiskifjelagsins 

  

Enda sjái það um á 

fiskimannaalmanaks. 

Laun yfirmatsmanna o. fl.: 

a. 5 fiskivfirmatsmanna .....0... 

h, Launauppbót fiskivfirmatsmanna   

53 
27. júní kr. 

| 307000 

4000 

23960 

  — 22380 

  

1.0000 

1000 

10000 

| 6000 

| 70000 

I 

454340
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Af bessari upphæd fá fiskiyfirmatsmenn- 

irnir i Reykjavik, Isafirdi, Akureyri og 

Seyðisfirði 1500 kr. hver, fiskiyfirmatsmað- 

urinn í Vestmannaeyjum 1200 kr. og fiski 

vfirmatsmaðurinn í Reykjavík 1000 kr. 1 

ritfje. 

c. 4 sildarmatsmanna ......0 

d. 4 ularmatsmanna „lc. 

ce. 5 kjótsmatsmanna ............. 

f. Ferðakostnaður vfirmatsmanna .......... 

Til eftirlits með skipum og bátum og örvegi 

þeirra sees eevreee 

Til brygøgjugerdar og lendingabdta, alt ad 4% 

kostnaðar, gegn %% annarsstaðar að, enda sje 

Það fje 

vw 

yrir hendi og stjórnarráðið samþykki 

åætlun .....222seeeneneueneeereeskenenene 

  

Til lendingabéta ad Skålnm å Langanesi, bridj- 

ungur kostnadar, alt ad .......eeeeeree0 

Til hafnarbóta í Ólafsvík, þriðjungur kostn- 

aðar, alt að ....... rrrveee 

Til lendingarbóta í Grindavík, %, kostnaðar, 

alt að 2. ekrngere 

Eftirgjöf á viðlagssjóðsláni Hólshrepps í Norð- 

ur safjarðarsýslu, enda kosti hreppurinn að- 

gerð og viðhald á brimbrjótnum í Bolungarvík 

Til að leitast fyrir um markað fyrir íslenskar 

afurðir erlendis ......0.... vere 

Verðlaun til mjólkurniðursuðnverksmiðjunnar 

Myjallar í Borgarfirði, 2 kr. fyrir hvern kassa 

(48 dósir) niðursoðinnar mjólkur. sem hún 

framleiðir, alt að .......0.... 0 

Til erindsrekstrar í Miðjarðarhafslóndunun. 

Til Sambands íslenskra heimilisiðnaðartfjelaga 

Sambandið greiði þó Ástu Sighvatsdóttur 

Flyt   

10240 

2560 

1800 

8000   
| 
| 

    

kr. 

4154340 

53000 

6000 

20000 

10000 

10000 

8000 

10000 

2000 

5200 

609540



  

      

  

kr. | 

Flutt | 609540 

1200 kr., enda haldi hún uppi kenslu í vefnaði | 

í Reykjavík, ekki skemur en 6 mánuði ársins. | 

26. Til Halldóru Bjarnadóttur, tilað vinna að út- | 

breiðslu og eflingu heimilisiðnaðar .......... | 2000 

27. Mil Sigrúnar Pálsdóttur Blöndal 1 Mjåanesi og | 

Þórdísar Ólafsdóttur á Fellsenda, styrkur til | 

kenslu 1 hannyrdum og vefnaði og annari | 

handavinnu kvenna, einkum þjóðlegum hann | 

yrdum, 500 kr. til hvorrar ........... | 1000 

28, Mil sambands norðlenskra kvenna .......... | 300 

29, Til Bandalags kvenna .....0.. | 500 

#0. Til vorumerkjaskråsetjara 2... | 1200 

51. Handa Unemennafjelagi Íslands, til eflingar 

íþrótta og skåggrædslu 0... 1800 

Felagið gefi landsstjórninni skýrslu um, | 

hvernig fjenu er varið. | 

32. Laun námuverkfræðings og til forstöðu silfur- | 

bergsnåmurnar i Helgustadafjalli, 3500 kr. med 

dyrtidaruppbåt ......2000eeeeeeeeeeeeeenee 1600 

53. Laun håsagerdarmeistara lll. 8300 

#4. Til leiðbeiningar um húsagerð til sveita: | 

a. Laun leiðbeinanda, 3500 kr.. með verðstnð- 

lstippbÓt 0 5600 | 

enda teknr hann enga borgun fyrir leiðbein- 

ingu. En vinni hann auk verð 

einstakra manna, skal ereiða fult ejald fyrir, | 

er rennur Í ríkissjóð. 

b. Ferðakostnaður og skrifstofufje .......... 1200 

—! 6800 

35. Til útgerðar björgunarskipsins Þórs í Vest- | 

MANNAENJUM | 40000 

26. Til Þórðar Flóventssonar, til leiðbeiningar um | 

laxa- og silungaklak ......000 | 1200 

37. Til vatnsrenslismælinga .......0. | 2000 

38. Gjöld vegna laga um skipulag bæja og sjåvar- | 

þorpa 0... ner kkr ktr ken ! 5000 

Flyt ..… 685440
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Til Lofts Guðmundssonar, til umbóta á kvik 

myndum af íslensku landslagi og atvinnulífi, 

er hann Í efir gert 

Til Magnúsar Konráðssonar, til þess að ljúka 

námi í verkfræði seere 

Til Halldórs Arnórssonar umbúðasmiðs, upp í 

tap við umbúðasmíði undanfarin tvö ár 

  

"ngarfjelags Reykjavíkur, gegn tvö 

földu framlagi annarsstaðar frá ............ 

Til fyrverandi eiganda Breiðafjarðarbátsins 

Svans, upp Í rekstrarhalla, gegn jJafnhárri upp- 

hæð úr sýslusjóðum Snæfellsness- og Dalasýslna 

Til að gera kostnaðaráætlun um vatnsveitu í 

Vestmannaeyjum og til 

við undirbúning 

alt að 

Til Lúðvíks Jónssonar, til að endurbæta jarð 

hefir 

ið, enda sanni hann fyrir stjórninni, að hann 

hafi að öðru leyti 

að standast kostnað 

verks. 

  

þess 

vrkjuverkfæri þan, er hann smíða lát- 

fje, sem þarf til endurbót- 

ONÐA 20 

Samtals   

kr. 

  

  

685440 

3000 

1500 

500 

3000 

6000 

9000 

  

17. gr. 

Ti tyrktarstarfsemi er Pil almennrar s veitt: 

  

Styrkur til berklasjúklinga 

  

Gjöld samkvæmt lögum nr. 61, 1921, um breyt- 

ing á fátækralögum, TT. og 78. gr. 2... 

Styrkur til sjúkrasamlaga 

Til sjúkrasjóðs Fellshrepps 

Til slysatryggingarsjóðs fjelagsins Daesbrúnar 

Til slysatryggingar sjómanna ..............     

  

60000 

6500 

200 

500 

14009 

381200



161 

  

Fry 
7. Til ad 

  

lendis 

  

Samtals   

  

6000 

1000 

460200 

  

ls. gr. 

Til eftirlauna og styrktarfjár er veitt: 

Í Samkvæmt eftirlaunalögum: 

a. Embættismenn 2... nr enreneer 

b. Embættismannaekkjnr og born ....... 

c, Uppgjafaprestar ol. 

d. Prestsekkjtir 2... 

ec. Lífeyrir samkvæmt logn nr. 

II. Stvrktarfje og eftirlaun, auk lögboðinna eftir 

latina sanne rnne AR 

a. Embættismenn: tt 

Ii. Til Ásgeirs Blöndals læknis 250,00 

2. Þorvalds Pálssonar læknis 300,00 

DJ. Sievalda Stefånssonar Kalda 

lóns læknis 20... 640,00 

i. — Sigurdar Magnússonar læknis 169,87 

5. — Sigurðar Jónssonar fvrv. råd 

herra  s.sss0seeeeereesrrnne 1500,00 

6. — Jóns Jacobson landsbókavarðar 3000,00 

7, —. Halldórs Briems bókavarðar 960,09 

— meen — 

b, Embættismannaekkjur og börn: 

1. 'Tíl Elísabetar R. Jónsdóttur, læknis- 

ekkju 2... 150 

Flyt 150   

-|  52035,80 

  

a 
(d 6819,87' 

52035,80   S
s
 

GG
 

Fa
 

>
 Uu -
]



Ce. 

  

2. "Pil Magneu Åsgeirsson ........... 200 

3. — Olivu Gudmundsson ........... 175 

4. — Theodéru Thoroddsen ......... 300 

3. Sigríðar Hjaltadóttnr ......... 400 

6. — Ingileiftar Snæbjarnardóttur .... 490 

7. — Sigríðar Fjeldsted læknisekkju .. 450 

8. Sigríðar Finnbogadóttur ...... 300 

enda verði afritasafn dr. Jóns 

Þorkelssonar eign  Þjóðskjala- 

safnsins. 

9. — Ágústu Jóhannsdóttur ........ 300 

10. Rannveigar Tómasdóttur ...... 300 

11. — Önnu Gunnlaugsson .......... 400 

Uppejafaprestar : 

I. Til Stefáns M. Jónssonar ....... 325,00 

2, Guðlaues Guðmundssonar ... 500,09 

3. — Bjarna prófasts Einarssonar 780,0: 

kf, Sig. prófasts Gunnarssonar .. 662,25 

ð. Guttorms Vigfússonar ...... 600,00 

Prestsekkjur: 

1. Til Ástu Þórarinsdóttir 

2. — Auðar Gísladóttur „0099 

3, Bjargar Einarsdóttur ....... 500,00 

1. Guðrúnar Björnsdóttur ..... 300,00 

5. Guðrúnar J. Jóhannesdóttur 300,00 

6. — Guðrúnar Ólafsdóttur 2... 100,09 

7. — Gudrånar Pjetursdåttur ...… 300,00 

0. — Guðrúnar Torfadóttur .,..…. 300,00 

9. — Ingunnar Loftsdóttur ...... 300,00 

10. Hlífar Bogadóttur, 100 kr. með 

hverju barni hennar, sem er 

í ómegð 700.00 Es 

11. — Ingibjargar Sigurðardóttur .. 400.09 

12. — Jóhönnu S. Jónsdóttur ...... 300,09 

13. — Kristínar Pjetursdóttur .... 300.00 

  

6819,87 

4375 

2867,95 

  
    Flyt 4230,00 1406212! 

52035,80
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Flutt 

Til Kristínar Sveinbjarnardótiir 

- Sierúnar Kjartansdóttur, 200 

kr. með hvoru barni hennar. 

sem er I åmegd ............ 

Steinmunnar Pjetusdåttur 

Ragnhildar Gísladóttur frá 

Eyvindarhólum ............ 

- Sigríðar Halldórsdóttur Jóns- 

SON seen rer kr ekt 

Guðlausar Vigfúsdóttur 

Valgerðar Gísladóttur kr. 

176,50 og auk bess 100 kr. med 

hverju barni hennar, sem er 

Í Ómegð Lo 

Ineibjargar Magnúsdóttur 

Guðfinnu Jensdóttur ....... 

(Guðrúnar Sigurðardóttur 

(Guðbjargar Hermannsdóttnr 

Þórunnar Bjarnadóttur ...... 

Kennarar, kennaraekkjur og börn: 

1. 

12. 

13. 

Til Onnu Åsmundsdåttur ...... 

2 harna hennar ...........… 

Bjargar Jónsdóttur ........ 

Guðlaugar Zakaríasdóttur 

Hjartar Snorrasonar ..... 

Magnúsar Einarssonar ...... 

Elínar Briem Jónsson ...... 

Gyðríðar Þorvaldsdóttur 

1 barns hennar ............ 

Steinunnar Frímannsdóttur .. 

Þórunnar Stefánsdóttur ..... 

(Guðmundar Björnssonar 

Elísabetar Jónsdóttur ...... 

f. Póstmenn, póstar og ekkjur þeirra: 

1. TilÁrna Gíslasonar ....0..000.... 
  

  

£230,00 

300,00 

409,00 

300,00 

300,00 

300,00 

709,20 

176,20 

157,90 

183,0 

181,07 

181,70 

155,56 

300,00 
150,00 
300,00 
360,00 
500,00 
500,00 
300,00 
300,00 

150,00 
100,00 
150,00 
300,00 

2 ) 

Flyt 300 

  

  
1374.97) 

  
4043,33) 

25480,42 
  

52035,80
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gt
 

Go
 

27. júni 
  

  

2, #00 

3. 200 

L. Hallgríms Krákssonar ......... 290 
5, Jóhanns Jónssonar 1... 200 
6, - Þóru Matthíasdóttur .......... 300 

7. — Daníels Jónssonar 2... 200 

5. —— Jens Þórðarsonar ............. 200 

9. — Friðriks Möllers 2............. 1209 
10, 00 

il - 790 

12. 

00 

13 309 

  

Guðmundar Jónssonar fyrrum 

bæjarpósts á Akureyri ........ 200 

15, Guðm. Kristjá nar ......... 209 

  

   

16. — Stefáns Stefánssonar. Eskifirði 600 

17. — Fridriks Klemenssonar ........ 1000 

I8, Þorsteins Jakobssonar 

Rithöfundar : 

1. Tilindriða skrifstofustjóra Hinars 

  

     

SONAN 500 

2. Valdimars Briems .,........., 1200 

3, Ólafar Sigurðardóttir frá Hlöðum 509 

t Einars Hjörleifssonar Kvarans . 2009 

>. — Þorsteins Gíslasonar .......... 2000 

6. Guðmundar Friðjónssonar .,... 1209 

7. dr, Helga Pjeturss ............ 1000 

Ekkjur og börn skálda og rithöfunda: 
1. TilJakobínu Pjetursdóttur 200,00 
2 
2. Guðrúnar Jónsdóttur 300 kr. 

og til hennar 

300 kr. 

3. Arnbjargar Einarsdóttur 300 

kr. og auk þess 100 kr. með 

Erlings sonar 

600,00 

Flyt 800,00 

    
  

6300   
15400 

47180,49| 

kr. 

52035,80 

52035,80



1. 

il 

165 

  

  

| Gudrunar Sig 
1 se dn . 
POardottur 

  

Olirnu Porsteinsdåttur 

3 barna hennar 

Valgerdar Arnljåtsdåttur 

Ymsir starfsmenn og ekkjur: 

12. 

13, 

14. 

  

Jonsdottur, fyrv. spit- 

alaforstodukonu ........... 
NN Fi 5% - . í Sienrðar Eiríkssonar fvrv. reelu- 

  

Petreu Jónsdóttur 300 kr., 

auki 100 ki. með hverju barni 

hennar, sem er í ómegð ...... 

Kristínar Sigurðardóttur júbil- 

ljósmóður lll. 

Matthildar Þorkelsdóttur júbil- 

Hósmóðnur 

  

Þórdísar Símonardót 

MÓÐUR lll eevevevee 

Hólmfríðar Björnsdóttur. ekkyn 

(uðm. Hjaltasonar ........... 

Páls Erlingssonar (00... 

Erlends Jakaríassonar 20... 

Kristins Jónssonar, vegavinnu 

stjóra á Akureyri ,,...,.... 

Einars Guðmundssonar, fyrrum 

vegavinnustjóra ........... 

Kristínar Gestsdóttur, ekkju Þor 

steins fiskimatsm. Guðmundssonar 

Gests Guðmundssonar, fyrver 

andi vitavarðar .............. 

Vigfúsar Sieurðssonar vitavarðar 

Sigfúsar Sigfússonar frá Byvind- 
2 

APA senere rss rns 

30 0,009 

  

300 

300 

300 

100 

100 

300 

300 

Flyt 6300   4962209 

  

  
| 

| 

| 
| 
| 52035,80
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53 
2 kr | or 

27. jåni kr. | kr 

Flutt 6300 9622.09 52055,80 

16. Til Steinunnar Sigurðardóttur, ekkju 

Magnúsar Viefússonar ........ ÁA 

Ennfremur er heimilt að greiða 

úr ríkissjóði hæfilega leigu fyrir 

herbergi það, er hún hefir nú í 

Landsbankahúsinn. 

17. -—— Margrjetar Jónsdóttur, ekkju 

Þórðar vitavarðar Þórðarsonar 500 

18. Ágústu Ólafsdóttur, ekkju Mae- 

núsar Gunnarssonar ...... „800 

19. —- Sigrúnar Gestsdóttur, ekkju Stef 

áns Eiríkssonar ............... 600 

—— 7900 

Á styrkveitingar í ll. a. greiðist dýr- 

tíðaruppbót eftir reglum launalaganna. 

  

i. Til Ólafs Rósenkrang. fyrv. leikfimikennara 1200 

k. — ekkju Jóhanns Sigurjónssonar 1000 

I. Lífeyrir hjónanna á Staðarfelli .......... 3000 

62722,09 

LIL. Dýrtíðaruppbót á fjárhæðirnar í 1. og H.a.—1. 65734,74. 

Samtals .... BR 180492 63     
19. gr. 

Til åvissra tutgjalda eru vejittar 100000 kr. 

At þessari upphæð er stjórninni heimilt að greiða Grímsneshreppi í Ár- 

nessýslu alt að 2500 kr. í skaðabætur fyrir tjón af síldarkaupum hreppsins 1920, 

gegn jafnhárri upphæð úr sýslusjóði Árnessýslu. 

Ennfremur er stjórninni heimilt að greiða Sveini Björnssyni, fyrrum 

sendiherra, 10000 kr., uppbót í tjón, er hann hefir beðið af húsakaupum í 

Kaupmannahöfn, vegna embættis síns. 

20. gr. 

Til lögboðinna fyrirframgreiðslna eru veittar 4000 kr.
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21. gr. 53 

Til gjalda árið 1926 er veitt: 21. júní 

Samkvæmt f. æt. .............. kr. 2638488 00 

8, —— seeeeeersereee —— 60000 00 

— Nn rr 199800 00 

— 10. — eeeenereerenee — 268480 00 

—— 11. — ÁA. kr. 607678 

—— 11. - B. —  125000 

—.— 132678 00 

— 12 eee. - 914855 00 

- 13. A. kr. 427366 

—— 13. B 499320 

— 13. C. - 297000 

—— 13. D. —… 951000 

— 13. E. —  176420 

—————— — 2351106 00 

14. — A. kr. 324556 

—— 14, — B. — 111572666 

——— — 1440282 66 

IÐ. — seeeerereeeeee — 251910 00 

— 16. —  seeseeeeererse — 715440 00 

me 17. — seeeerererrere — 460200 00 

— 18. — sneeeeerereese —… 180492 63 

EU ENEEENEEIEEREE —… 100000 00 

—— BO, mm senere — 4000 00 

mr kr. 10317752 29 

En tekjur eru áætlaðar 

Samkvæmt 2. gr. .,..........…… kr. 9302000 00 

Bo eueeeeeeveeeee — 48100 00 

 — —  230000 00 

— DL eeeeeeserennse — 264666 66 

— ————-— 9844766 66 

Tekjuhalli kr.  472965 63 

  

og
 22. gr. 

Heimilt er stjórninni að lána úr viðlagasjóði, ef fje er fyrir hendi í 

honum: 

1. Alt að 100000 kr. til þess að reisa íshús á kjötútflutningshöfnum, með þess- 

um skilyrðum:



1929 

53 
27, júní 

  

a. Lánin eru veitt sys 

eilda, þó ekki hærti    

   
     

   

    

   

  

   

I Stjornarra    

  

uni, 

sjer all 

ári í 16 

vexti slíkra lána með 8% á ári 

Alt að 4000 kr. til lánveitinga 

til jarðræktar og húsabóta. Láni 

  

eftir tillögum hreppsnefnda, í 

hvern, gegn 6% vöxtum og 

árunum. 

Alt að 10000 kr. til lánveitinga handa 

jarðræktar. Lánið veitist    
    

og egl Mi er ríkisstjórnin metur eilda, 

geen 6% vöxtum og endurgreiðsh     
Alt að 6000 kr. til Síðuhjeraðs. 

gegn ábyrgð, er stjórnin tekur gilda. 

Alt að 15000 kr. til Hvammst: 

515% vöxtum, segn ábvrí    

  

ilt að 40000 kr. til Músavíkurhrepps. til 

  

kauptáninn. Lánið er veitt til 20 ára, með 

stjórnin metur gilda. 

Alt að 20000 kr. til tóvinnufjelaes Vestinr 

  

ára. með 5l4% vöxtum, gegn ábyrgð, er stjórnin 1 

  

Alt að 15000 kr. til endurbvggingar garðinum á 

% vöxtum, gegn ábyrgð bæjarfjelagsins. er veitt til 19 ára, með 51/ > 

Alt að 15000 kr. til Kristjáns Linnet bæja 

  

a, til að koma upp em 

Lánið veitist 

    

bættisbústað, gegn þeirri tryggingu, er 
til 30 ára. með 6% vöxtum, og endurborgist árlega með jöfnum afborg 

unum. 

Alt að 15000 til Sigurðar sýslumanns Sigurðssonar, til að koma upp om 

bættisbústað, gegn þeirri tryggingu, er stjórnin metur gilda. Lánið er veitt
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til 30 åra, med 6% vöxtum, og endurgreiðist með jöfnum greiðslum á 53 

hverju ári. 27. júní 

Viðlagasjóðslán Guðmundar Björnssonar sýslumanns frá 1991 ávaxt- 

ast og endurborgast með 6% árlega á 40 árum. 

23. or. 

Stjórninni er henmilt: 

IL Að greiða Himskipafjelagi Islands alt ad 60000 kr. styrk, ef nauðsyn krefur. 

HL Að greiða tjón bað, sem verða kann á tilpaunum Sambands íslenskra sam- 

  

vinnnfjelaga að senda frosið kjöt á erlendan markað haustið 1925, miðað 

við verð það, sem framleiðendur fá á útflutnineshöfn. Enn fremur halla 
2 

Jann, er verða kann á bví að taka skip á leigu til úiflutninesins. T nm raunin 

ste framkvæmd í samráði við landsstjórnina. 

24. er. 

stjórn Landsbankans veitist heimild til að greiða Steinunni Kristjáns 

dóttur, ekkju Alberts Þórðarsonar bankabókara, 500 kr. 1926, svo og uppbót á 

þá fjærhæð, eftir sömu reglu og bankinn veitir hana á laun starfsmanna sinna, 

  

og að greiða Birni Kristjánssyni uppbót á eftirlaun hans, eftir sömn reglu, og 

Birni Sigurðssyni 4000 kr. í eftirlaun með söru uppbót. sem að ofan greinir. 

25. er. 

Stjórninni er heimilt að ábvrejast alt að 15 þús. kr. lán til forstöðukonu 

húsmæðraskóla á Staðarfelli, til að kaupa áhöfn á skólajörðina, gegn endur- 

iryggingu, sem stjórnin tekur gilda. 

26. gr. 

Ef lög þan verða staðfest, er aforeidd hafa verið frá Alþinei 1995 og 

hafa í för með sjer tekjur eða gjöld fyrir ríkissjóð, breytast fjárhæðirnar tekju- 

og gjaldamegein samkvæmt þeim lögum. 

Álar om t fjárveitingar, sem eigi ern ákveðnar í löeum, öðrum en fjår- 
lögum tilski um, konnnesúrskurðum eða öðrum eildandi ákvörðunum. gilda 
að eins fyir Hjörhagstímabilið, 

Eftir bessu eisa allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Marselisborg, 27. júní 1925. 

   Undir Vorri konunslegn hendi oe innsigli. 

Christian R. 
(LE. 82) 

  

Jón Þorláksson, 
 



1925 

LOG 
um 

mannanöfn. 

Vier Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
J 
Vinda og Gauta. hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldinborg, 

  

Gjörum kunnugt: Alþingi hefir fallist á lög þessi og Vjer staðlest þan 

með samþykki Voru: 

1. er. 

Hver maður skal heita einu íslensku nafni eða tveim og kenna sig til 

föður, móður eða kjörföður og jafnan rita nafn og kenningarnafn með sama 

hætti alla æfi. 

9 or, 

Attarnafn má enginn taka sjer hjer eftir. 

3. er. 

Þeir íslenskir þegnar og niðjar þeirra, sem bera ættarnöfn, sem eldri 

ern en frá þeim tíma, er lög nr. #1, 10. nóv. 1913, komu í gildi, mega halda 

þeim, enda hafi þan ættarnöfn. sem yngri eru en frá síðastliðnum aldamótum, 

verið tekin upp með löglegri heimild, sbr. 9. gr. þeirra laga. Sama er og um 

þá erlenda menn, er til landsins flytjast. 

Þeir íslenskir þegnar og börn þeirra. sem nú bera ættarnöfn, sem upD 

eru tekin síðan lög nr. 41 1918 komu í gildi, mega halda þeim alla æfi. 

Konur þeirra manna, sem rjett hafa til þess að bera ættarnöfn, mega 

nefna sig ættarnafni manns síns. 

4. gr. 

Ekki mega menn bera önnur nöfn en þan, sem rjett ern að lögum ís- 

lenskrar tungu. Prestar skulu hafa eftirlit með, að þessum ákvæðum sje fylgt. 

Rísi ágreiningur um nafn, sker heimspekisdeild háskólans úr. 

ð. ør. 

Nú hefir maður hlotið óþjóðlegt, klaufalegt eða erlent nafn áður en 

lög þessi voru sétt, og getur hann þá breytt nafni með leyfi konungs.
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6. er. 54 
Ci: sn a 2 2 a 115 . . . , , 9 on 
Stjórnarráðið gefur út skrá, eftir tillögum heimspekideildar háskólans, 27. júní 

yfir þan mannanöfn, er nú eru uppi, sem bönnuð skulu samkvæmt lögum 

rá þessi skal send öllum prestum landsins. Skráin skal gefin út þessum. 5 á 
   

hverjum 10 ára fresti, að lokinni útgáfu hins almenna manntals. 

7. gr. 

bessara varða sektum, frá 100 1 

skulu þær sektir allar renna til ríkissjóðs. 

Brot gegn ákvæðum |: 

  

1500 kr. og 

   þessum skal fe rið sem almenn lögreglumál. 

8. gr. 

Lög nr. 41. 10. nóv. 1918, eru numin úr gildi svo og önnur lagaákvæði, 

er komið eeta í bása 

Eftir þessn eiga allir hlutaðeisendur sjer að 

Gefið á Marselisborg, 27. júní 1925. 

Undir Vori konunglegu hendi og innsigli, 

Christian R. 

Jón Magnússon. 

LÖG 55 
21. júní 

um” 

såttatilraunir 1 vinnudeilum. 

Vjer Christian 
Vinda og Gaunt: 
   

    setalandi, Stórmæni, Þjettmerski. 

áenborg og Áldinbore. 

Gjörum kunnugt: Albinei hefir fallist á lög þessi og Vjer staðfest þau 

með samþykki Voru: 

1. gr. 

ipa sáttasemjara í vinnudeilum. Nefnd skip- 

uð 11 mönnum skal bera fram tillögu u 

Atvinnumálaráðherra skal    
m skipun sáttasemjara. Skal nefndin



1925 

55 
ET. jún 1 

79 

skipuð 5 fulltrúum, er Alþýðusamband Íslands kýs, 5 fulltrúum, er allsherjar 

fjelag vinnuþega kýs, og einum flulltrúa, er hæstirjettur tilnefnir. Er hinn 

síðastnefndi formaður nefndarinnar. Atvinnumálaráðherra tilkynnir þeim. er 

tilnefna eiga menn í nefndina, að skipa skuli sáttasemjara. Skal tilkynnine 

þessi gefin svo snemma, að vænta megi, að tillaga um skipun sáttasemjara sje 

komin frá nefndinni til atvinnumálaráðherra viku fyrir þau áramót, er sátta- 

semjara skal skipa. Nú eru 7 fulltrúar hið fæsta á einu máli um tilnefning. og 

skal þá sá maður skipaður, er þeir tilnefna. Ella skipar atvinnu málaráðherra 

sáttasemjara. 

Sáltasemjari skal skipaður til 5 ára, miðast skipun hans við áramól. 

  

4 
Atvinnumálaráðherta getur veitt sáttasemjara lausn frá starfanum. ettir 

  

beiðni hans, ef ástæða þykir til. 

Nú deyr 

fara fram tilnefning og skipun nýs sáttasemjara, með þeim hætti, er að framan 

  áttasemjari, eða fær lausn frá starfi. oo skal þá tafarlaust 

greinir, fyrir þann hluta, sem eftir er af kjörtíina þess, sem frá fór 

9 

Sáttasemjara er skylt að kynna sjer nákvændega horfur og ástand at- 

vinnulífsins og einkum öll vinnukjör vinnusala, þ. e. lengd vinnutíma, launa- 

kjör, yfirvinnu, aðbúnað við vinnu og annað þess háttar. Sjerhvert fjelag 
vinnnsala eða vinnuþega, er samning gerir við annað fjelag eða einstakan mann 

um vinnukjör, skal skylt að senda sáttasemjara tafarlaust afrit af samninenmm. 

1 hverju sl 

  

ttasemjari skal senda atvinnumálaráðuneytinu á missi 

  

um starfsemi sína. 

3. ET. 

Nú rís deila um vinnukjör milli fjel: 

  

vinnusala annarsvegar og 

hinsvegar fjelags vinnuþega L emstakra vinnubega., og stöðvast vinna af 

  

þeim söknm eða ástæða er til að óttast og skal sáttasemjari þá     

  

   

  

kveðja hlutaðeige til samninga, enda að deilan hafi óheppileg 

áhrif á atvinnulífið. og samningaumleitun sjálfra slitið, hafi þær 

  

átt sjer sta Hvor aðili um sig velur fulltrúa 

  

og skulu þeir 
annaðhvort vera í fjelagi, er hlut á að máli, eð: stjórn alisherjarfjelaes 

vinnusala eða vinnu þega. Það er skylda aði 

  

aðning sáttasemjara. 

4. pr. 

Þá er sáttasemjari hefir kvatt til samninga, er honum skylt að reyna 

að koma á friðsamlegri úrlausn deilunnar, og er honum heimilt að benda 

aðiljum á miðlunaratriði, er draga mætti til sátta. Svo getur hann og borið 

fram miðlunartillóögn. en ekki má án hans samþykkis gera hana hevrinkunna.



   

bykir, vegt 

  

     

  

ast um 

    

vera 

  

'Hnaleiðslu upp fo unum bær spurn 

h Tí 
   

  

    frelagsmaður fái að kynnast miðlun 

(. gr. 

  

Bannað er að gefa út vottorð eða 

   
aði hefir borið fi ða 

átt Napa nam h CX 
sattaseD Afa, Mea BDV 10 

   

  

9. gr. 

Atvinnnmálaráðherra ákveður þóknun sáttasemjara, og skal hún greidd 

    

íkissjóði. 
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Åkvædi um stundarsakir: 

Á meðan allsherjarfjelag vinnuþega er eigi stofnað, skal Fjelag íslenskra 

botnvörpuskipaeigenda í Reykjavík í þess stað skipa í nefnd þá, sem um 

ræðir í 1. málsgrein Í. gr. 

Þegar er lögin hafa öðlast gildi, skal í fyrsta sinni skipa sáttasemjara 

til ársloka 1928. Ákveður ráðherra, hvenær tillaga um skipun sáttasemjara 

skuli fram koma í síðasta lagi. Að öðru leyti fer við þessa fyrstu skipun sem 

segir í 1. málsgr. 1. gr. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið á Morselisborg, 27. júní 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S.) 

Magnús Guðmundsson.



Stjórnartíðindi 1925, Á. 3. 

Póstsamningar 
við erlend ríki. 

Sambyktir á póstbinginu í Stokkhólmi 28. ágúst 1924. 

T 
i 
Á slensk þýðing. 

Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h.f,
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Efnisyfirlit. 

Fyrsti bálkur. 

Um alþjóðapóstsambandið. 

I. KAFLI 

Skipulag og svæði sambandsins. 

grein. Skilgreining sambandsins. 

— Aðgangur fyrir ný lönd. Aðferð. 

Alþjóðapóstsamningurinn og aukasamningar innan 

—  Starfsreglugjörðir. 

Sjersamningar og minni póstsambönd. 

— Tnnanlandslögejöf. 
    —  Viðskifti við lönd utan póstsambandsins. 

Nýlendur, vernduð lönd oc. s. frv. 

— Svæði póstsambandsins. 
> 

dómar. 

  

= Gerðar 

—  Vrsögn úr póstsambandinu. 

Uppsögn á samningunum. 

II. KAFLI 

Póstþing, póstfundir, nefndir. 

grein. Póstþing. 

Fulleildingar. Gildi samninganna. 

Auka-póstþing. 

—  Starfsregluserð póstþinga. 

—  ÞPóstfundir. 

— Nefndir. 

sambandsins.
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grein. 

ørein. 

03
 2 æ a.
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grein. 

III. KAFLI. 

Frumvörp milli póstþinga. 

Flutningur frumvarpa. 

Athugun frumvarpa. 

Skilyrði fyrir samþykt 

Tilkynning ályktananna. 

Hvenær ályktanirnar ganga í gildi. 

IV. KAFLI 

Um al bjóðaskrifstofuna. 

Alment verksvið. 

Útgiðld til alþjóðaskrifstofunnar. 

Annar bálkur. 

Almennar reglur. 

EINASTI KAFLI. 

Transítheimild. 

Rjettur til þess að nota póstþjónustu sambandsins. 

Bann við að taka póstgjöld, sem ekki eru nefnd DJ 

Stöðvun á viðskiftum um stundarsakir. 

Peninga-tegund., 

Jafngildi. 

Eyðublöð. Tunga 

Skilríkisspjöld 

Þriðji bálkur. 

Ákvæði um póstbrjefasendingar 

1 KAFLI. 

Almenn ákvæði. 

Brjefasendingar. 

Burðargjöld og almenn skilyrði 

Frímerking 

Burðargjöld undir ófrímerktar eða vanfrimerktar sendingar
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revtig VT 

' Oskil 
     

Ab yrgða rsen dinga r 

    

i. Endurgreidsla sendipóststjórnar. 

Di — Abyr    sem mælt er með, utan takmarka påstsam- 

bandsins 

} 

Ill. KAF þ
a
n
 

=
 

Á 

  

   

  

59. 

so 

61. afa verið innheimtar reglulega. 

62 nægjandi eða sviksamlega inn- 

63. — Reglnleea innhbeimtar upphæðir. Skaðabætur. Greiðsla og aðgangur 05. — non illgd IDNDCIDLar IppAr „ SKLOADÆLUr. UTCIOSIA Og VE SUIT 

til endurgreiðslu 

  

öldum 

 



    

      

    

75. 

1
 

1
 7 

r 

grein. 

    

Ohiýðni gegn 

    

burðar g jöld lin. 

dum 

      

Skuldbindingar 

Um hvenær alþjóðapóstsamningurinn kemur til fram 

AF 1 dyt 

Naðurlagsatriða 

i 1 
tr 

hversu lengi hann gildir. 

gren, 

Lokaákvæði 

  

Afturköllun sendinga 

Jafngildi. Hámarks- og lágmarksiakmörk. 

lettur til þess að kref, þe
 

  

Póstun brjefasendinga í 

Unsa avoirdupois. 

Svarmerki. 

Abyrgðargjald. 

Geymslugja    
mætt. 

   
cynningar 

  

landa 1 påstsamband- 

inu, sem hafa ekki mætt. 

Undirbúningsnefnd.



Alþjóðapóstsamningur 

Suður-Afríku sambandsins; Albaníu; Þýskalands; Bandaríkja Ameríku; allra 

eyjaeigna Bandaríkjanna annara en Filippseyja; Lýðveldisins Argentínu; 

Filippseyja; Hins ástralska samveldis (Commonwealth of Australia); Aust- 

urríkis; Belgíu; Nýlendunnar Belgisku Congo; Boliviu; Brasilíu; Búlgaríu; 

Canada; Chili; Kína; I„ýðveldisins Columbíu; Lýðveldisins Costa-Rica; Lýð- 

veldisins Guba; Danmerkur; Fríborgarinnar Danzig; Hins dominikanska 

lýðveldis; Egyptalands; Equators; Spánar; Spánskra nýlenda; Estlands; 

Etiópíu; Finnlands; Frakklands; Alsiers; Hinna frönsku nýlenda og vernd. 

uðu landa í Indókína; Allra annara franskra nýlenda; Stórabretlands og 

ýmsra breskra nýlenda og verndaðra landa; Nýja Sjálands; Grikklands; 

Guatemala; Lýðveldisins Haiti; Lýðveldisins Honduras; Ungverjalands; 

Breska Indlands; Fríríkisins Írlands; Íslands; Ítalíu; Ítalskra nýlenda; Jap- 

ans; Chosen; Allra annara japanskra eigna; Lettlands; Lýðveldisins Líberíu; 

Lithauen; Luxemburg; Marokkó (að undanskildum spanska hlutanum); Ma- 

rokkó (spanski hlutinn); Mexikó; Nicaragua; Noregs, Nýja Sjálands; Lýð- 

veldisins Panama; Paraguay; Hollands; Hollenskra Indía; Hollenskra ný- 

lenda í Ameríku; Perú; Persíu; Póllands; Portúgals; Hinna portúgölsku ný- 

lenda í Afríku; Hinna portúgölsku nýlenda í Asíu og í Eyjaálfunni; Rú- 

meníu; Lýðveldisins San Marino; Salvador; Saarhjeraðsins; Konungsríkis 

Serba, Króata og Slovena; Konungsríkisins Síam; Svíþjóðar; Sviss; Tjekko- 

slóvakíu; Tunis; Tyrklands; Sambands hinna sósíalistisku ráðstjórnarríkja; 

Uruguay og Bandaríkja Venezuela. 

Samkvæmt 27. grein alþjóðapóstsamni Á 
í 

9: 

  

sem sa 

            

  
d Á 

IN had 

  

12 Bli: ap nf a ndirrtitaðir fulltrúar ofan          þann 30. nóvember 1 

í Stokkhólmi. og í sameininoi mað beim fvr í Stokkhólmi, og í sameiningu, og með þeim fyr or 

h 9 

setið á þingi 

gilding fáist, endurskoðað tjeðan samning og breytt honum, sem hjer s 
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Fyrsti bálkur. 

Um alþjóðapóstsambandið. 

TL KAFLI. 

Skipulag og svæði sambandsins. 

1. grein. 

Skilgreining sambandsins. 

Lönd þau, er gert hafa þennan samning sín á milh, mynda eitt ein. 

asta póstsvæði til gaonkvæmra skifta á brjefasendingum, er heitir Alþjóðapóst- 

sambandið (Union postale universelle), og er það einungis ætlun þess að 

tryggja og fullkomna rekstur hinna ýmsu milliríkja póststarfsgreina. 

2. grein. 

Aðgangur fyrir ný lönd. Aðferð. 

Þau lönd, sem ekki eru í sambandinu, geta hvenær sem er gengið að 

samningnum. 

Beiðni þeirra um aðgang skal sendiherra tilkynna stjórn hins sviss- 

neska sambandsríkis, en hún tilkynnir aftur stjórnum allra landa póstsar- 

bandsins. 
3. grein. 

Albjóðasammngurinn og aukasømmingar annan sambandsins. á 9 

Póststörf þan, er snerta Þrjefasendingar, eru háð ákvæðum albjóða- 

póstsamningsins. 

Aðrar starfsgreinar, svo sem brjef og öskjur með tilgreindu verði, böggl- 

ar, póstávísanir, pósteíro, póstinnheimtur og áskrift blaða og tímarita, ern 

samningsatriði milh landa sambandsins. 

Síkir samningar ern aðeins bindandi fyrir þau lönd, sem hafa geng- 

ið að þeim. 

Áðgangur að einum eða fleirum þessara samninga, fer eftir ákvæðum 

næstu greinar á undan. 

4. grein. 

Starfsreglugjörðir. 

Póststjórnirnar í sambandinu ákveða sameigmlega í starfsreglngjörð- 

um allar nánari reglur, sem nauðsynlegar eru til framkvæmdar á alþjóðapóst- 

samningnum og auka-samningunum.
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5, grein, 56 

Sjersammingar og minn póslsambönd. Landamærabelli. 

1. — Sambandslöndin hafa rjett til þess að halda við og gera nýja 

sjersamninga, sem og að viðhalda og stofna til minni póstsambanda með 

það fyrir augum, að lækka burðargjöldin eða á annan hátt að breyta til batn- 

aðar póstþjónustunni. 

2 — Af sinni hálfu er póststjórnunum heimilt að gera sín á milli nauð- 

synlega samninga um atriði, er snerta ekki póstsambandið í heild, þó með þeim 

fyrirvara, að setja þar ekki inn nein ákvæði, er sjeu óhagstæðari en þan, sein 

sett eru í samningum alþjóðapóstsambandsins. Sjerstaklega geta bær, að því er 

snertir brjefasendingar, komið sjer saman um að taka upp lægra burðargjald 

á 30 kílómetra belti. 

6. grein. 

fnnanlands löggjöf. 

Ákvæði alþjóðapóstsamninesins og aukasamninga sambandsins hafa ekki 

í för með sjer breytingar á innanlandslöggjöf nokkurs lands í neinu, sem ekki 

er skýrt tekið fram í samningunum. 

7. grein. 

Vidskifti vid lönd úian póslsambandsins. 

Þær póststjórnir sambandsins, er halda uppi viðskiftum við lönd utan 

sambandsins, eru skyldar til að láta öðrum póststjórnum þessi sambönd 1 tie, 

til skifta á brjefasendingum. 

Ákvæði alþjóðapóstsamningsins ná til skifta á brjefasendingum milli 

landa sambandsins og landa utan þess, ef skifti þessi krefjast þjónustu tveggja 

samningsaðila að minsta kosti. 

8. grein. 

Nýlendur, vernduð lönd o. s. frv. 

Að því er snertir atkvæðisrjett á póstþingum, póstfundum og á tímabil 

inu milli þinganna, svo og tillagið til útgjaldanna við skrifstofu alþjóða póst- 

sambandsins skal í alþjóðapóstsamningnum og Í aukasamningunum álíta sem 

eitt land eða eina póststjórn eftir ás 

1. Nýlenduna Belgisku Congo. 

9. Allar eyjaeignir Bandaríkja Ameríku aðrar em Filippseyjar, sem sje 

Hawai, Porto-Rico, Guam og Viergeeyjar Bandaríkja Ameríku. 

3. Filippseyjar.
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4. Allar spanskar nylendur. 

5. Algier. 

6. Franskar nýlendur og vernduð lönd í Indokína. Ð 
1 

7. Állar aðrar franskar nýlendur. 

8. Állar ítalskar nýlendur. 

9. Chosen. 

10. Allar aðrar japanskar eignir. 

11. Hollensku Indíur. 

12. Hinar hollensku nýlendur í Ameríku. 

    

13. Hinar portúgölsku nýlendur í Afríku. 

  

14. Hinar portúgölsku nýlendur í Asíu og í Eyja 

9. grein. 

Svæði póstsambandsins. 

apóstsambandsins teljas 

  

Lt: Til alþjóð 

a. Pósthús, sem lönd í sambandinu hafa sett á stofn í löndum utan sam- 
bandsins. 

Þ. furstadæmið Liechtenstein sem heyrandi undir póststjórn Svisslands. 

c, Færeyjar og Grænland sem hluti af Danmörku. 

d. Spanskar eignir á norðurströnd Afríku sem hluti af Spáni; lýðveldið 
Andorra sem heyrandi undir póststjórn Spánar. 
in 
furstadæmið Monaco sem heyrandi undir póstatjórn Frakklands. 

tf. Walfisch-Bar sem hluti af Suður-Afríku sambandinu; Basutoland sem 
  heyrandi undir póststjórn Suður-Afríku sambandsins. 

g. Norsk pósthús å Spitsbergen sem heyrandi undir póststjórn Noregs. 

10. grein. 

frerðardómar. 

     

  

ieremingur milli tveg og oð 

u Ja þóstsamningn 

  

Ja eða fleiri meðlima póstsamband 

m og aukasamning 

  

s 

sem falla kann á einhverja póststjórn samkvæmt ákvæðum 

rðardómi. Skal þá sjerhver póststjórnanna, sem skal deilumálið 

  

í hlut á, kjósa annan fjelaga sambandsins, sem ekki er beint við málið riðinn. 

Skyldi einhver póststjórnanna, sem greinir á, ekki sinna tillögu um   
nn 2 : „ 2 % x 2 2 so a 150 5 , 1 2 a 
gerðardóm ImMhan sex manaða, eða niu mánaða ef um iond utan Evrópu er að 

  

ræða, alþjóðaskrifstofan, eftir beiðni, sem henni verður þar um send, 

kvat jórnina, sem skorast undan, til þess að útnefna gerðardómara, eða 

1ann sjál 

  

DD
 

ms
 

  

-— Úrskurður gerðardómara skal dur samkvæmt einföldum meiri 
hluta atkvæða.



3. — Falli atkvæðin jafnt ví 

  

til, sem einnig sje óviðriðin dei 

  

   
     

  

mkomulag um valið, sk þjóðaskrifstofan útnefna póststjórn- 

alþjóðapóstsami ns, sem gerðarðómendur hafa ekki 

4. — Gerðardómendur má ekki útnefna aðra en þær póststjórnir, sem Í el ; 

framkvæma þann samning er veldur deilunni. 

11. grein. 

Fr an , rå 
Ursogn tir MANGANU     

sagt upp 

stjórn 

  

þess að endur 

Fyrir 

  

Uumræcour 

” Fa Tra % 7 | T 1 
2. Hvert póstþing ákveður, hvar koma saman. Það 

stjórn landsins, sem í samráði við al 

  

jen er ( 

  

1% 
ið hefir tekið. 

  

um      
13. grein. 

Fullgidingar. Gildt sammingannd. 

        mningar póstþinganna eru ir eins og unt er, og full 

gildingarnar tilkyntar stjórn landsins þar sem þingið er háð. 

ðilar fulleilda ekki eimhvern eða ei 

   samn um þeir engu að 

  

fyrir þau ríki, 
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56 Samningarnir ganga allir í gildi í einu og gilda allir jafnlengi. 

Hrá þeim degi, er samningar, sem póstþing hefir samþykt, ganga Í 

gildi, skulu allir samningar næsta þings á undan falla úr gildi, nema öðru- 

vísi sje ákveðið. 

14. grein. 

Auka-póst þing. 

Ánka-póstþing skal kalla saman Í samráði við alþjóðaskrifstofuna sje 

bess óskað eða það stutt af tvenn þriðju samningslandanna, að minsta kosti. 
(RI > Reglur þær, sem nefndar eru í 19. og 13. grein, gilda um fulltrúasveitir, 

umræður og gjörðir auka-póstþinga. 

15. grein. 

Starfsreglugjörð péstþinga. 

sjerhvert póstþing ákveður nauðsynlega starfsreglugjörð fyrir störf 

sín og fundarhöld. 

16. grein, 

Póstfundar. 

Þegar tveir þriðju hlutar af póststjórnum í sambandinu óska þess, má 

kalla til póstfunda, er falið sje að athuga atriði, er eingöngu ern stjórnar- 

legs eðlis. 

Þeir ern kallaðir saman í samráði við albjóðaskrifstofuna. 

Póstfundimir ákveða reglnsjörð sína. 

17. grein. 

Nefndir. 

Nefndir, sem póstþing eða póstlundur felur að athuga eitt eða fleiri 

nánar tilfekin atriði, eru kallaðar saman af alþjóðaskrifstofunni í samráði 

við, ef svo ber undir, póststjórn þess lands, sem nefndirnar eiga að koma 

saman i. 

lll. KAFLI. 

Frumvörp milli póstþinga. 

18. grein. 

Flutningur frumvarpa. 

Á tímabilinu milli póstþinganna hefir sjerhver póststjórn rjett til þess



187 1925 

að senda öðrum póststjórnum, um alþjóðaskrifstofuna, frumvörp, er snerta 56 

alþjóðapóstsamninginn og reglugjörð hans. 

Sami rjettur veitist póststjórnum þeirra landa, er taka þátt í anka- 

samningunum, að því er þá samninga og reglugjörðir þeirra snertir. 

TIL þess að geta komið til matals, skulu öl frumvörp, sem flutt ern 

milli póstþinga, hafa stuðning tveggja póststjórna að minsta kosti, auk þeirr- 

ar, sem það er frá. Fromvörpunum er ekki sint, ef alþjóðaskrifstofan fær ekki 

samtímis hina nauðsynlegu tölu stuðningsyfirlýsinga. 

19. grein. 

Athugun frunvarpa. 

Sjerhvert frumvarp skal fara með sem hjer segir; 

Póststjórnunum er veittur 6 mónaða frestur til bess að athuga frum. 

varpið, og, ef svo ber undir, senda albjóðaskrifstofunni athugasemdir sínar. 

Breytingartillögur eru ekki leyfðar. Alþjóðaskrifstofan safnar svörunum og 

sendir póststjórnunum með áskorun um að mæla með eða móti, Þær póststjórnir, 

sem ekki hafa sent atkvæði sitt innan $ mánaða frá dagsetningu seinna vm- 

burðarhrjefs albjóðaskrifstofunnar, sem tilkynnir þeim athugasemdir þær, 

sem hafa verið gerðar, álítast að taka ekki bátt Í atkvæðasreiðslunni. 

Snerti frumvarpið aukasamning eða reglngjörð hans, gefa að eims bær 

póststjórnir, sem hafa gengið að samningnum tekið þátt í ofangreindum 

athugunum. 

20. grein. 

Stalyrði fyrir samphykt. 

1. — Til þess að öðlast gildi, burfa frumvörpin að fá: 

a. öll atkvæði, ef um er að ræða viðbót nýrra ákvæða eða brevtinen á ákvæð- 

um fyrsta og annars bálks og 33., 36., 38., 48 —53., 50.) 56., 08. 60.—63., 

65—T5. og TT80. greina alþjóðapóstsamninesins svo og breytinear á 

ákvæðum 1., 4. 17., 53., 66. og 86. greina starfsreglugjörðar hans; 

hb. tvo þriðju atkvæða ef um er að ræða breytingar á öðrum ákvæðum en 

þeim, sem nefnd eru í málsgreininni næst á undan; 

c. einfaldan meiri hluta atkvæða ef um er að ræða, hvernig skilja heri ákvæði 

alþjóðanóstsamningsins og starfsreelngjörðar hans. að undanskildu ásrein- 

inesatriðinu, er leggja ber í gerð og nefnt er í 10. grein. 

92 — Aukasamningarnir ákveða skilyrðin fyrir sambykt á frumvörpum 

beim, er þá snerta. 

21. grein. 

Tilkunnina élyktananna. 

Viðbætur og hreytingar á alþjóðapóstsamninenum og ankasamningunum



        
eru staðfestar með stjórnlegri yfi órn hins svissneska sambands- 

  

ríkis er falið að semja 

  

gslandanna eftir beiðni 

  

stofunnar. 

  

      

      

s 4 
eru sta =

 star og til. 
kyntar póststjó Sama gildir og um hvernig 

2 skilja beri ákvæðir eru undir bókstaf c) í næstu grein á undan. 

      

  

Jót eða breyting, sem srhver 

  

    di fyr en að minsta kosti 3 mánnðnm eftir tilkynnineuna 

IV. KAFLI. 

Um albjóða 

23. grein. 

  

stofuna. 

Alment verksvið. 

  

1. — Aðalskrifstofa, er starfi í Bern undir nafninu „Skrifstofa alþjóða- 
póstsambandsins““ og sje undir yfirumsjón hinnar svissnesku póststjórnar, skal 
vera sem miðstöð til þess að tengja lönd sambandsins saman, veita þeim upplýs. 
ingar og gefa þeim ráð. Skrifstofa þessi skal hafa á hendi | Það starf, að safna, 
raða, kunngera og senda út allskonar upplýsingar, sem varða hina all þjóðlegu 

    póstþjónustu; láta í ljósi álit sitt á ágreining 

    

  

efnum, þegar málsaðilar krefjast 
þess; undirbúa til meðferðar óskir um breytingar á gjörðum póstþingsins; til- 
kynna breytingar þær, sem |     og, yfir höfuð, vinna að 
þeim rannsóknum og störfum við    sem alþjóðapóstsamn- 

ingurinn, aukasamnin 

  

Þeirra geta tilefni til eða 

  

sem henni kunna að vert 

2. — Sem miðstöð reik 

albjóðasambandsins. 

hún um greiðslujöfnuð á hvers- 

konar reikningum, er snerta fið, milli þeirra póststjórna, sem 
óska þessarar hjálpar. 

24. grein. 

Útgjöld til alþjóðaskrifstofunnar. 

1. — Hvert póstþing ákveður hámarksupphæð þá, sem hin vanalegu út- 

gjöld albjóðaskrifstofunnar mega ná árlega. 
Þessi útejöld, ásamt aukakostnaði þeim, sem leiðir af því að póstþing,
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póstfundur eða nefnd kemur saman, og svo gjöld þau, sem sjerstök störf, er 

aðalskrifstofunni eru falin, hafa í för með sjer, bera öll lönd sambandsins í 

fjelagi. 

2. — Í því efni er löndunum skift í sjö flokka og leggur hver flokkur 

fram fje til útgjaldanna hlutfallslega eins og hjer segir: 

1. flokkur 25 einingar 

2. — 20 — 

3. — 15 — 

4, — 10 — 

6. — 3 — 

T — 1 einingu. 

3. — Gangi nýtt land að samningnum ákveður stjórn hins svissneska sam- 

bandsríkis í sameiningu við stjórn hlutaðeigandi lands í hvaða flokk það skuli 

sett við niðurjöfnunina á kostnaðinum við alþjóðaskrifstofuna, 

Annar bálkur. 

Almennar reglur. 

EINASTI KAFLI. 

25. grein. 

Transítheinuld. 

1. — Transítheimild er ábyrgst yfir alt svæði sambandsins.   

9, — Transítheimild fyrir póstböggla er bundin við landsvæði þeirra rikj: 

  

er taka þátt í þessari starfsgrein. Sendingar með tilgreindu verði me 

  

transít í lokuðum póstpokum yfir landsvæði ríkja, sem ekki hafa gengið að 

samningnum um slíkar sendingar, en ábyrgð þessara landa er sú sama og gildir 

fyrir þau um sendingar, sem mælt er með. 

26. grein. 

Rjettur til þess að nota póstþjónustu sambandsins. 

Lönd sambandsins viðurkenna rjett allra manna til þess að nota póst- 

   umningurinn og aukasamaingarnir fjalla um 

  

þjónustur þær, sem alþj
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27. grein. 

Bann við að taka póstgjöld. sem ekki ern nefnd. 

Bannað er að taka önnur póstgjöld, hverju nafni sen nefnast, en þan, sem 

nefnd ern í alþjóðapóstsamningnum og aukasamningnum, 

28. grein. 

Stöðuun å vidslkøftum um stundarsakir. 

Pegar cinhver påststjorn sjer sig tilneydda, af óviðráðanlegum atvikum, 
  að stöðva um stundarsakir, að öllu eða nokkrn leyti flutning å brjefasending- 

um, sem önnur póststjórn hefir afhent henni, eða framkvæmdir á einni eða 

fleirum sjerstökum starfsereinum, skal hún þegar í stað, og símleiðis, ef þörf 

krefur, tilkynna það póststjórn heirri eða póststjórnnm, sem í hlnt eiga, . 

29. ørein. 

Peninga-tegund. 

Med frankanum sem myntareiningu i åkvædum alþjóðapóstsamningsins 

og ankasamninganna, er átt við gullfranka á 100 sentíma, "/., úr grammi að 

byngd og 0.900 af efnisgædum, 

30. grein. 

Jafngildi. 

Í sjerhverju landi í sambandinn skulu póstejöldin miðast við eins ná- 

kvæmt jafngildi og frekast er unnt á gildandi peningum landsins við gildi 

frankans. 

31. grein. 

Eyðuhlöð, Tunga. 

1. — Eyðublöð til afnota fyrir póststjórnirnar innbyrðis skuln samin 
2 
á frönsku, með eða án þýðinsa á annað mál milli Mna, nema hlutaðeigandi 

póststjórnir ákveði annað með beinum samningi sín á milli. 

2. — Eyðublöð til afnota fyrir almenning, sem ekki eru prentuð á 

frönsku skulu hafa þýðingu á því máli milli lína. 

3. — Eyðublöð þan, sem um ræðir í 1. og 2. lið, skulu að stærð og lögun 

vera sem næst því er fyrirskipað er í starfsreglugjörðum alþjóðapóstsamnings- 

ins og aukasamninganna. 

á. — Póststjórnirnar geta komið sjer saman um hvaða tungu skuli nota 

í bjónustubrjefaskriftum þeirra innbyrðis.



  

Í. — Sjerhver póststjórn getu 

spjöld, er gilda sem sönnunargögr 

  

1-13 húsum þeirra landa, sem hafa e 

  

2, — Sú póststjórn, sem ge 

sem má ekki fara Íram úr Í franka. 

3. — Póststjórnirnar ern úr all 

  

ef sannað verður að afhendins 

  

geen sýninen á 
2 

á póstsendingu eða útborgum á ávísun hafi átt     

  

úthúnu skilríkisspjaldi. 

Þær bera heldur    

     
TO LOKKA 

      

ndingar. 

1 
Nafnið brjefasendingar nær til brjefa, brjefspjalda — einfaldra oe með 

  

    jala, sýnishorna af vörum fyrirfram borguðu svari —, verslunarskj 

  

letri     prents, þar í innifalið blindr: 

34. grein. 

  

Burðargjöld og almenn skalyrða 

    

1. — Fyrirfram greitt burð 

öllu umdæmi póstsambandsins, þar í innil í þeim 

ákveðið sam. 

  

löndum þar sem útburður sendinga er eða verður stofnaður, 
4 kvæmt því sem segir í þessari töf 
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Sendingar 
Þyngd- p urðar - 

  

Takmörk 

  

f 1. byngdarmark 

Brjef ) hvert byngdarmark 
(| 250 auki,..... 

; einfalt ............. 
Brjef- | alt 9 24 " 2 )ro- spjald með fyrirfram borg 

' (| udu svari..…..... 

Prent 

Blindraprent með 
hleyptu letri. 

Verslunar s 1. 
Verslunarskjöl, 

upp- 

    

lágmark: 
burðargjald..... 

Sýnishorn af vörum … 
Synis shorn af vorum, låg- 

arks burðargjald.....   

    

vildir 

  

dam: 
Dama 

vísindastofnana. 

2. — Sjerhvert land 

á undan, póstejöld þau, 

srjefin ð. mega 

med utanåskrilt 

4. Verslunarskjöl, 

im halda neitt brjef 

  

  

innbyrðis hafa 
nd 

sem taka ber fyrir brie 

til annara manna en vid 

eða orðsendi 

Þau skulu ve 

arein- > > 

ingar byngdar stærdar 

gr. s. 

20 

30 

50 5 12 kø, ”) 

10000 5 | 3kg.J 
50 5 2 kg. | 

{ 
i 

| 
} 

| 
! | 

  

beint af 

  

nta- og vísi 

í sambandinu fast 

Ni    

sýnishorn af vörum 

net, sem skoða 

  ra útbúin að þannig 

  

þeim undantekning sem reg 

5. — Takm byngdar og stærðar, sem 

greinar ekki um sendingar, er snerta sjálfa 

  

eru í 1. lið 43. greinar 

st
 

5 

pí StSst Jór ni 

»efendum, 50% 

    

brjef, 

eða 

Og a 

må 

auðv 

45 sm, á hvern veg. 

02 gum: 

lengd og 
í þvermál. 

   75 

10 sm. 
Sl, a 

(15 sm. á lengd, 
hámark AS St S 
' " 110,5 sm. å breidd 

{10 sm. á lengc lágmark {2 01 ae ngd, 
5 í sm. á breidd. 

  

  

    

') Þyngdin má vera 8 
kg. fyrir bindi, sem send 
eru einstök. 
45 sm. á hverja hlið. 

í ströngum: 
75 sm. á lengd og 
10 sm. í þvermál 

45 sm. á lengd, 
20 sm. á breidd, | 
10 sm. å bykkt. 

í ströngum: 
45 sm. á lengd og 
15 sm. í þvermál. 

nar rjett til þí að veita 

    

kvæmi 

  

ndingar. 

X 
GÚd orðsendins 

  

sambflismanna hans. 
Tiki 4 
liskonar 

  

Þrent mega ekki 
    

sem hreinar nul 

  

þerso i 

  

elt sje að rannsa 1 

    

refnd eru i 1. 115 bessarar 

þóstþjóntustuna oe nefndar
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6, — Sendingar, sem í eru sýnishorn af vörum, mega ekki innihalda 

neinn hlut, sem hefir verslunargildi. 

1. — Samkvæmt skilvrðum þeim, sem sett eru í starfsreglugjö 

  

ðinni, 

er leyfilegt að sameina brjefasendins 

  

af ýmsum flokkum í eina sendingu 

(samanb Mandað ar sendingar ) 

    

yrði þau, sem sett eru. 

Sendingar, sem óvart kann að verða tekið við, má endursenda 

runapósthúss. Ef ákvörðunarpósthúsið afhendir þær viðtakendnu 

  

ef svo ber undir, leggja á þær þan 

  

flokk sendinga, er þær í rann og veru eiga heima í 

    9. — Sendingar, sem borg 

      tollskylda hluti, ef imnflutningur í brje 

í ákvörðunarlandinu. 

Sendingar þessar bera anðkennismiða í sam- 

    

ræmi við fyrirmæli starfs 

Póststjórn ákvörðunarlandsins 

sendingar undir tollef 

  

         

    

1 

af beim å bann hått, 

35. grein 

Frímerking 

endingar skuh frimerktar að t nema brjef og 

einföld brjefspj Jöld 

verða ekki tekin til flutn 

ir, þegar ban ern látin í póst 

grein 

Ban Bargjald undir ólrín „erktar eða vanfrámerkta, sendingar 

Að undanteknu því, sem í 39. grein um 

    vissar tegundir áframsendra sendinga, skal taka van- 

1 iðtakenda 
    frímerktar brjefasendingar, hverrar teg sem er, og á kostnað     

    tvöfalt hið ógreidda eða vanbot minna en 10 sentíma 

  

ulan sambandsmns. 

  

1. — Burda 

  

ld undir brjefasendingar til landa utan 

sambandsins mega ekki vera undir hinum almenna taxta bess 

þe er 
ut
 

r
t
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taka aukagjald, er nemi alt       
í innanlands þjónustunni 

  

   
o00asendmnmgum 

borga ber, skal 

i farið með ban 

  

41. grein. 

Forbod. 

1. — Bannað er að senda: 
Ai Gís 

    

      

9, lið, svo og 

  

að komast hjá tollgjöldunum: 

morfín, cócaín og önnur d æ = En
 

2 
klámfenga og ósæmilega hluti; Fh

 

  

alla hluti, sem bannaður er innflutningur e ag
 

åkvordunarlandinu. 

Þar að auki er | 

  

    £ 
iunum     eyvðilaeðir á si 

    

synlegar ráðstafani 
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tekið tillit tillaga þeirra, fyrirskipana og sem gilda um útgáfu eða 

útbreiðslu þessara hluta í landi 

Þesskonar sendingar ber að endursenda til upprunapósthúss 

42. grein. 

Fi 

  

merkingarmát. 

1. — Frímerking er framkvæmd annaðhvort með póstfrímerkjum, sem 

  

gilda í sendilandinu fyrir einkabrjef, eða með stimplun með frímerkingar- 

vjelum, sem eru opinberlega teknar til notkunar og undir beinu eftirliti póst- 

stjórnarinnar. 

Gast: svarbrjefspjöld, sem bera frímerki 

eða álímd, sendingar, sem eru reglu- 

  

2 sem þær fara, og aukaburðargjald hefir 

verið borgað fyrir áður en þær eru sendar á ný, svo og blöð og blaðapakkar 

i ] athugasemdina ,,Abonnements-poste'" 

ru samkvæmt hinum sjerstaka samn- 

rúmsjó í brjefakassa påstskips eða     gnar í hen i á skipinu eða Jóra skipsins, má frímerkja, 

nema öðruvísi sje ákv i póststjórna, með fríme erkjum 

    

    

  

og eftir taxta þess lands, það í sinni þjónustu.     
     ndi fjöl, meðan skipið liggur á annari hvorri enda- 

   stöð leiðarinnar. eða á millihöfnum. erkinein ekki nema hún sje 

serð með frímerkjum og eftir taxta þes n skipið er í landhelgi við 

  

     

   

um póstmál, mill 

  

arejaldsfrjálsar ern 

krifstofunnar í Bern, milli 

anna og póststjórnanna, svo 

með ákvæðum alþjóðapóst- 

jörða þeirra, að fluttar skuli 

  

að     eum undanteknum, sem eiga 

einnig undanþegnar öllum 

og milliiðslöndum. 

  

gildir oe sem sendar eru eða     
nar annaðhvort 

  

srifstofur, sem kynnu 

að verða settar á stofn til hjálpar þessum mönnum. í ófriðarlöndunum eða 

  

hlutlausum löndum, sem hafa tekið við herskvldum mönnum á sitt svæði,
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Herskyldir menn, sem teknir hafa verid og vistadir i hlutlausu landi, 

  

44, grein 

Svarmerki. 

Svarmerki eru til sölu í löndum póstsambandsins. Verð þeirra ákveða 

hlutaðeieandi póststjórnir. en það má ekki vera lægra en 40 sentímar, eða 

jafngildi þessarar upphæðar í mynt landsins, sem selur. 

  

jerhverjn merki má skifta í öllum löndum sambandsins fyrir eitt eða ; 
j 

fleiri frimerki, er fullnægja frimerkingu å einfåldu brjefi úr því landi til 

Skiftm skulu på hafa farid Í 
       ð telja frá 

þeim mánuði, sem merkin ern gefin út 

    jess, að = ið
 

a
 

þr
 

mu
 sa er hveriu landi hein 

  

eiga að frímerkjast þannig, sjeu samtímis láti 

  

45. grem 

  

1. — Sendandi breytt á henni utaná- 

viðtakanda 

    

  

> smie101 a ið send- 

anda, og nd er póstleiðis, borg 
beiðni, sem send er 

símleiðis, ef um er að ræða breytingu 

á utanáskriftinni. 

46. grein. 

ekki 

  

„ag: 8 reglug; 

einnig um endursendingu å åskilasendingum til sendanda. 

  

1 
asendingar, sem ern áframsendar eða lenda i óskilum, skal 

ja sendendum., gegn    bær hefir fallið við burtför, komu eða á leiðinni, 

yfir fyrsta svæði 

3. — Sendingar, sem lenda í óskilum af hvaða ástæðu sem er, skú 

segar í stað endursendast til upprunalandsins 

sinlegir herfangar, að því er snertir beitingu á framangreind- 

1925 
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sendingum til handa vidtakendum, eda, sem 

fer eftir ákvæðum ákvörðunarlandsins. Þó 

má frestur þessi ekki fara fram úr sex mánuðum í víiðskiftum við lönd utan 

g tveim mánuðum 1 Öðrum við 

   

fara fram      á styttri tíma, ef sendandi fir beðið um það með at 
   

nd utanáskriftarmegin á vms nu, sem skrifað sje á máli, sem skilsi 

í ákvörðunarlandinu. 

4. — Prentað mál, sem er einskis virði, skal ekki endursenda. nema 

wemd á umbúðunum hafi beðið um það. 

0. — Áukagjaldið fyrir „poste restante““ sendingar, sem nefnt er í 39. 

n er áframsend eða lendir í óskilum. 

   sendandi með athuo 

      

grein, fellur niður, ef sendingi 

. — Áukagjald það, sé 

  

1 ákveðið er í 40. grein, 3. Lð, má eins t 

amsend eða lendi í óskilum. 

s 
—
 

AW
 

>
 

þótt hraðboðasending verði áfr 

    sendingar má taka vist gjald, 1 

  

nka mest. 

Að því er ábyrgðarsendingar snertir, skal ekkert gjald taka, hafi send-   

  

andi þegar borgað fyrir móttökukvittun. 
2. — Fyrirspurnir eru aðeins leyfðar innan eins ár að telja frá deg- 

að sendingin hefir verið sett í póst. 

IL KAFLI. 

  

Jefasendingar þær, sem nefndar eru í 

    

1 grein, má senda 
geen ábyrgð. 

Þó verða ekki svarspjöld, „Réponse““, sem áföst eru við brjefspjöldin, stau 
af hun rum upprunalegu sendendum slíkra sendinga 

   

    

       

a) Idi sendingarinnar, eftir eðli hennar; 

b) föstu á í tímum mest. 

ö. — Um leið og ábyrgðarsending er látin á póst, getur sendandi 

  

ið ókeypis póstkvittun,



  

4. — Lond bau, sem sie ábyrgð gegn ofurefli (vis major) 

t mega taka fyrir það aukagjald, 40 sentíma mest fyrir hverja sendingn. 

  

Sendandi ábyrgðarsendingar getur fengið móttökukvittun gegn því að 

greiða, um leið og hann skilar sendingunni til flutnings, 

  

fast gjald, er nemi 

40 sentímum mest. 

Um móttökukvittun má biðja eftir að sendingin hefir verið sett á 

póst og innan þess tíma, sem ákveðinn er í 47. grein um fyrirspurnir, gegn 
2 s 

gjaldi, sem ekki má fara fram úr Eröföldu gjaldi því, sem nefnt er í mí Is- 

greininni hjer á undan 

30. grein 

| Víðtæki ábyrgð 

Að því undanskildu, er segir í næstu grein, svara póststjórnirnar til 

ábyrgðarsendinga, sem glatast. Sendandi hefir í þessu efni rjett til ska H 

  

bóta, og er upphæð þeirra ákveðin 50 frankar fyrir sendingu. Hafi hann borg- 

  

tustunnar, ber einnig = 

  

að fyrir fyrirspurn, sem orsakast hefir af yfirsjón póstþj 

að endurgreiða það gjald. 

öl. grein. 

  Undantekning ábyrgðar 

á sendingum, sem mælt 

  

Póststjórnirnar eru 

er með: 

a) ef um ofurefli (vis major) er að ræða; þó hvílir ábyrgðin á þeirri sendi- 

póststjórn, sem hefir tekið að sjer að ábyrgjast gegn ofurefli (48. grein, 

4, liður); 

b) þegar þær geta ekki gert grein fyrir sendingunum vegna þess, að þjón. 

ustuskjölin hafa eyðilagst af óviðráðanlegum orsökum (vis maj 

  

e) þegar um er að ræða sendingar, sem inni ihalda hluti, er falla undir for- 

boð það, sem nefnt er í 41. grein, 1. lið; 

d) þegar sendandi hefir ekki framsett neina kröfu innan tímabils þess, sem 

tiltekið er í 47. grein. 

52. grein. 

Hvenær ábyrgð hættir. 

Póststjórnirnar eru lausar við ábyrgð á sem mælt er       
þegar þær hafa afhent þær samkvæmt gildandi í innanlandsregln- 

1925 

56
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56 gjörðum sínum. 

  

um sendingar að ræða, sem skrifað er utan á „þoste 
restante““, eða eru geymdar samkvæmt beiðni til umráða fyrir viðtakanda, 
hættir ábyrgðin við afhendingu sendinsarinnar til manns, sem hefir 

  

1 greinileg skilríki fyrir því hver hann s 

  

samkvæmt gildandi reglum í ákvörð- 

  

unarlandinu, enda komi nafn hans oe staða heim við það, sem reint er í 
utanáskriftinni. 

53. grein, 

   

  

7 Greiðslan á skaðabótunum 

þoststjörn, sem sendipóst- 
I 

  

Skyldan til skaðabótagreiðs 

  

hús sendingarinnar heyrir undir, að gevmdum endurgreiðslurjetti 

  

stjórninni, sem ábyrgðina ber. 

04. grein. 

Prestur á greiðslunni. 

1. — Skaðabótagreiðslan skal far: 

  

síðasta lagi innan 6 mánaða að telja frá 

Frestur þessi er lengdur upp í 9 mánuði 

  

2. — Sendipóststjórnin hefir heimild 

  

ann á kostnað millilioejandi póststjór     

  

ettir löglega aðvörun hafa eigi lei 

þessi er lengdur upp í 9 mánuði í sambandi 

Peg 

      y 4: 
bann, sem ti 

1 le um á undan, þegar eigi er útkljáð um. hvort skaðinn stafi af ofurefli (vis 
major). 

GA
 

JS
 

cs
 r ; ; „7 

m hver ber ébyrgi 

    

1. — Þangað til hið gagnstæða verður sannað, hv 
    glötun ábyrgðarsendinsar á 

  

sem eftir að hafa tekið á móti 

og eftir að hafa ið í fengið í 

  

sendingunni ath 

    

getur hvorki sýnt fr: g i Kl SYNT T    

hafi verið afhent viðtakanda eða. ef svo her un:    
formlegan hátt til næstu póststjórnar. 

Ef sendingin glatast í flutningnn 7 

  

hvaða póstsvæði eða í vörslum hvaða . 

bera hlutaðeigandi póststjórnir skaðann í fjelaei að jöfnu. Þó skal öll skaða- 
bótaupphæðin greiðast sendipóststjórninni af fyrstu póststjórn, sem ekki get-
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ur gert grein fyrir reglulegri afhendingu á hinni umspurðu sendingu til næstu 56 

póststjórnar. Þessari póststjórn ber að heimta aftur af hinum póststjórnun 

um, sem ábyrgðina bera, hluta hverrar um sic 

  

í skaðabótagreiðslunni til þess 

rjetta aðila. 

ls)     2, — Glatist ábyrgðarsending sakir óviðráðanlegra atvika (vis major), 

ber landið, sem sendingin hefir glatast hjá, enga ábyrgð gagnvart póststjórn 

  

landsins, sem sendi, nema ef bæði löndin taka á si ábyrgð gegn ofurefli 

(vis major). 

3. — Nú eru skaðabæturnar greiddar og öðlast póststjórn sú, sem LL 

   

ábyrgðin hvílir á, rjettindi þess, sem við þeim hefir tekið, á alt að sömu 

upphæð, að því er snertir aðgang, ef til kæmi, að sendanda, viðtakanda eða 

þriðja manni. 

56. grein. 

Endurgreiðsla skaðabótanna fil sendipóststjórnar 

  

óststjórn sú, sem ábyrgðin hvílir á, eða ber kostnað greiðslannar 

samkvæmt 54. grein, er ss 

  

< kyld að greiða póststjórn sendilandsins skaðabótaupp- 

hæðina innan þriggja mánaða ef tir tilkynningu um greiðsluna. 

    

Borgun þe:     si fer fram póststjórninni, sem á inni, að kostnaðarlausn, 

1, er hafa gangverð í landinn, 

  

annaðhvort með póstávísun eða víxli eða penin 
Al 

mánaða frestur útrunninn, falla vextir sem á inni. Sje hinn tilgreind 

    

á upphæð þá, sem póststjórn sendilandsins er talin til imneignar, 7% á ári frá 

þeim degi að telja, er fresturinn er útrunninn. 

Póststjórn sú, sem rjettilega hefir sannast á, að ábyrgðina beri, og J g yr 

neitar strax að greiða skaðabæturnar, skal einnig á sinn kostnað bera allan 

    

aukakostnað. sem kann að leiða af hinum órjettmæta drætti á borguninni. 

Þó geta póststjórnirnar komið sjer saman um, að gera upp á vissum 

tímahilum, skaðabætur þær, sem þær hafa greitt sendendum og sem þær hafa Í I 2 æ i 

viðurkent að vera á rökum bygðar. 

37. grein. 

Ábyrgð á sendingum, sem mælt er með, utan takmarka póstsambandsins. 

  

Ábyrgðin á sendingum, er með, til eða frá löndum utan 

  

sambandsins, eða sem fara i transit yfir þessi lönd, er háð því sem hjer segir: 

  

a. að því er snertir flutning á svæði sambandsins er farið eftir ákvæðum al! 

þjóðapóstsamningsins. 

b. að því er snertir flutning utan takmarka sambandsins, er farið eftir skil 

málum þeim, er sú póststjórn setur, sem er milliliður.
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56 IIL KAFLI. 

Påstkrofusendingar. 

  

” 3 syg vi 7 ; 1 Ja Burðarggöld og skalyrði. Reiknimgsskil. 

    1. — Ábyrgðarsendingar má sc 'öfu milli þeirra landa, þar 
sem póststjórnirnar koma sjer saman um Þessi skifti. 

  

Nema öðruvísi sje ákveðið skal upphæð póstkröfunnar stíluð í mynt 
upprunalands sendingarinnar. 

  

Hámark póstkröfnuppl 

lands sendingarinnar. 
> 

    

fr
e óstkröfnsendingar skal farið með og á     

sendingar. 

Þar að auki gre 

sentímar nje hærra en 50 

   

  

   

  

hvert hundrað af póstk 

  

að hækka eða læl þessi gjöld eftir því sem haganl 

  

kerfi hennar. 

2. — Þegar búið er að innheimta upphæðina hjá viðta r hún send    
sendanda með póstkröfnávísun, sem er gefin út ókeypis. 

Póststjórnirnar geta komið sjer saman um aðra aðferð við re ikningsskil 

   hinna innheimtu upphæða. Sjerstaklega geta þær með skilyrðum er þær verða 

rðunar 

  

    
   

ásáttar um, tekið að sjer að greiða þær inn á pósthlaupareikning í ák 
landi sendingarinnar. 

59. grein. 

Afnám 

Sendandi áby rgða irsendingar, 

gart afná 

  

Slíkar heiðnir eru háðar sömn 

inga eða um breyti Í)    
60. grein. 

im    
sk
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61. grein. 

Ábyrgð á upphaðum þeim, sem hafa verið innheimtar reglulega. 

Upphæðir þær, sem hafa verið innheimtar reglulega af viðtakanda, eru, 

hvort, sem þeim hefir verið breytt í póstávísun eða ekki, eða þær hafa verið 

greiddar inn { pósthlaupareikning, ábyrgstar sendanda með þeim skilyrðum, 

sem sett eru til handa sendanda í póstávísanasamningnum, eða með þeim fyrir 

mælum, sem gilda í pósttjekka- og póstgíróþjónustunni. 

62, grein. 

Skaðabælur fyrir vonrækta, ófullnægjandi eða sviksamlega innheuntu 

2 
1. — Hafi sending verið afhent viðtakanda án innheimtu á póstkröfu- 

upphæðinni, á sendandi rjett á skaðabótum, þó með þeim skilyrðum, að krafa 

hafi verið sett fram innan bess tímabils, sem tiltekið er í 2. ið 47. greinar, og 

að vanræksla á innheimtunni sje ekki að kenna yfirsjón hans sjálfs eða hirðu- 

leysi, og ennfremur, að innihald sendingarinnar falli ekki undir forboð þau, 

sem nefnd eru í 41. grein. 

Sama gildir og, ef upphæð sú, sem heimt er inn hjá viðtakanda er lægri 

en upphæð hinnar tilgreindu póstkröfu, eða ef innheimta hefir verið fram- 

kvæmd á sviksamlegan hátt. 

Skaðabæturnar geta undir engum kringumstæðum orðið hærri en upp- 

hæð póstkröfunnar. 

2. — Nú eru skaðabætur greiddar að fullu og öðlast þá póststjórnin, 

sem ábyrgðin hvílir á, rjettindi sendanda að því er snertir aðgang, ef til kæmi, 

að viðtakanda eða þriðja manni, 

63. grein. 

Reglulega innheimtar upphæðir. Skaðabætur. 

Greiðsla og aðgangur til endurgreiðslu. 

Skyldan til útborgunar á reglulega Imnheimtum upphæðum, svo og á 

skaðabótum þeim, sem nefndar eru Í næstu grein á undan, hvílir á þeirri póst- 

stjórn, sem sendipósthús sendingarinnar heyrir undir, með þeim fyrirvara, að 

því er áskilin rjettur til aðgangs til endurgreiðslu á hendur þeirri póststjórn, 

sem ábyrgðin hvílir á. 

64. grein. 

Greiðslufrestur. 

Ákvæðin í 54. grein um frest skaðabótagreiðslu fyrir glataða ábyrgðar. 

sendingu ná einnig til greiðslu á hinum innheimtu upphæðum eða á skaða- 

bótum fyrir póstkröfusendingar.
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56 65. grein. 

Um hver ber ábyrgðina. 

Greiðsla hinna reglulegu innheimtu upphæða svo og greiðsla á skaðabót- 

  

um samkvæmt grein, sem framkvæmdar eru af sendipóststjórninni, fara 

  

dm nema hún      am fyrir reikning ákvörðunarpóststjórnar. Á henni hvílir ábyr 

  

stafi af því, að sendipóststjórnin háfi ekki fylet ein- 
- x 

ti sahnað, í 

  

ákvæða. 

  

hverjum hinna fyri 

ð ræða sviksamlega innheimtu að undangengnu hvarfi í póst- Ef um er at 

þjónustunni á póstkröfusendingn, er ábyrgð þeirra póststjórna, er hlut eiga að 

máli, ákveðin með ákvæðum 55. greinar, um glataða venjulega ábyrgðarsendingu. 

66. grein 

Endurgreiðsla á lánuðum upphæðum. 

endurgreiða póststjórn sendi- 

landsins upphæð - hennar reikning fyrirfram, 

  

Póststjórn 

i    
samkvæmt skilyrðum þeim, sem sett eru í 56. grein. 

67. grein 

Póstkröfuávísanu 

ra orsaka vegna hefir ekki orðið 

  

Upphæð póstkröfnávísunar, sem einhve 

  útborguð viðtakanda, er ekki endurgreidd póststjórninni, sem gaf hana út. 

  

Henni er haldið til reiðu fyrir viðtakanda at dipóststjórn póstkröfusending- 

'ststjórnar, þegar hið löglega tímabil, 

  

arinnar og fellur algerlega í hlut þeirrar 

sem hún gildir, er útrunnið. 

Að öllu öðru lexti, og i 

um, eru póstkröfnávísanir 

  

Jem fyrirv ara sem starfsreglno 

  

> 

r ákvæðum póstávísanasamningsins. 

ö8. grein. 

Skáfting á bærðar- og póstkröfugjöldam 

  

Gjöld þan, sem nefnd eru í síðustu málsgrein 1. liðs 58. greinar skiftast 

til helminga milli póststjórna uppruna- og ákvörðunarlands samkvæmt fyri>- 

mælum starfsreglugjörðarinnar 

tt fastagjald, skal reikna hluta þann,   Taki tvær póststjórnir ekki jafn Í 

inni, eftir lægra gjaldinu. 

  

sem ber að øreid



  

IV. KAFLI, 

burðargjöldin. Transít- og geym 

69. grein. 

får burdarggjoldin. 

1 
beim 

I A 
io Lon 

    

fram í alþjóðap 

Transttejöld 

í 
I 

  

— Fyrir si þær, sem ser eru lokuðum 1 
t poststjorna 1 sambandinu, med einnar eða       

ju landi, sem fl 

      

slugjöld. 

hú 

jstsamningnum. 

n hefur sem 

tpokum milli 

annara póst- 

a l: utningurinn hefir 
ni AX 14 1 % 7 tekið transítejald það sem greint er 

  

af brjef- 
um og 
brjef. 

spjöldum 

  

  

Fr. 
ndflutning ur: 

0.75 
1.00 
1.50 
2.50 
3.50 
1,50 

A 
ð 

   
0.75 
2.00 
3.00 
4.00 
6,00      

fyrir hvert 

  

laf öðrumi 
| sending- 
| um 
| 

Fr. 

0.10 
0.15 
0.20 
0.30 
0.40 

0.50 

> C
D = 

E
L
 

M
m
M
O
0
 >
 

0
0
0
   

lir 3 sem er un 300 sjómíl- 

fndar eru í Hðnum á und- 

sem ákveðin er sem land- 

ntninginn, má 

kg. af brjefum 

af öðrum sendingum. Þegar
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hvors um sig, fer fram úr 6 frönkum eða 0,75 

sem taka þátt í flutningnum, 

  

miili póststi 

nedinni, þó án þess að koma í bága við samninga, 

  

gerðir milli hlutaðeigandi aðila. 

samningur di, er sjóflutningur beint á 

  

    mill um, sem eru Í annars landsins, álitinn 

póststa sem og ge] påst 

húsa sama lands, er framkvæmdir eru með fargögnum, sem annað land á. 

    
sem tvær på sandinu skiftast á 

þyngdar eða ákvörðunarstaðar greiða transít- 

  

   
til þess að álita sendingar, sem sendar 

eru     t-gjöldin snertir, blöð     eru samkvæmt samningnum um áskrift 

   tiloreindu verði, sem sendar eru 
7 

tilgreindu verði. 
. 

úrskurð ge rðardómsnefndar 

    

niðurs er of fjærri sanni, Gerðar- 

    dómur þessi er 

reymslugjald. 

Fyrir geymslu í höfn á lokuðum póstpokum, sem fluttir hafa verið 

með póstskipi og ætlaðir þaðan til flutnings með öðru póstskipi, má greiða 

þóknun, sem ákveðin er 50 sentímar á poka, til póststjórnar geymslustaðarins, 

þó með því 

transít. 

  

skilyrði, að ekki borgun fyrir land. eða sjó- 

12. grein. 

2 
Undanþága frá transti-gjöldum. 

    

Undanþegnar öllum transít-gjöldum, bæði á sjó og landi, eru hinar 

burðargjald 

  

ingar, sem nefndar eru í 43. grein, svarbrjefspjöld 

send til baka til upprunalan 

móttökukvittanir, ll Ísanir og öl önnur skjöl, er snerta póstþjónustuna, 

  

áframsendar sendingar, óskilasendingar, 

einkanlega brjef viðvíkjandi pósteíro.
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Jald fyrir skakkt sendar send- 

  

Að því er snertir transít- og geyimnsl 

    ingar, þá skal skoða þær, í bví efni, sem þær hef farið rjetta leið. 
aði, Í J 

#0 pa 
id. gren. 

Sjerstök þjónusta. 

ein þessari, ná ekki til flutninga 

  

Transít-gjöld þau, sem um ræðir Í g 

  

innan sambandsins, sem framkvæmdir ern með rstakri þjónustu, sem ein 

eftir ósk annarar eða    

  

göngu er stofnað til eða haldið vi 

fleiri póststjórna. Skilyrðin fyrir eru ákveðin ettir 

    samningi milli hlutaðeigandi póstst 

  

Loftflultningur 

Ir 3 

1. — Transit-gjóld þau, ; sem nefnd ern í 70. grein, ná ekki til loftflutn      
inga á brjefasendingum milli eða fleiri landa     

  

2. — Flutningsejöld sem farið er loftleiðis, eru sams 

konar fyrir allar póststjórnir, sem nota þr ferðir, án þess að taka þátt í 

starfræksinkostnaðinum. 

          

    
   

3. — Póststjórnir þeirra sem hafa beint samband með loftflutn 

ingum. ákveða, ásamt hlutaðeigandi fjelögnm, flutn Id á pósti, sem settur 

er í lofthafnir landsvæða þeirr: h með vjelum nefndra fjelaga. Þó 

' hverri póststjórn, sem loftflutningur þer ir undir, heimilt, að því er snertir 

alt flugsvæðið, að taka flutningsæjaldið fyrir þessa þjónustu beint frá hverri 

póststjórn, 

d. 

loftþjónustur hverja 

stjórn þess lands þar 

umskipunin fer fram milli loftfara, sem eru notuð hvert á eftir öðru, yfir 

flugsvæði sömu póstþjónustu. Þurfi að taka póstflutninginn til geymslu, áður 

  

flugferðum annarar póstþjónustu, á hlutaðeigandi 

  

en hann er áframsendur með 

póststjórn rjett á geymslugjaldi samkvæmt skilyrðum 71. greinar. 

Að fráskildu þessu geymslugjaldi, ef svo ber undir, eiga póststjórnir 
   

landanna, sem flogið er yfir, engan rjett á neinni þóknun fyrir póstflutning, 

sen m fluttur er loftleiðis vfir landsvæði þeirra. 

(9. grein 

Greiðslur og reikninga 

1. — Transit- og geymslug siðir póststjórn sendilandsins. 

    

2% 
1 skal saminn þannig að lögð sje til 

  

2. — Aðalreikningur vfir 

1925
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56 grundvallar niðurstaðan af talningarskýrsluim þeim, sem gerðar eru einu sinni   

  

hvert ár um 28 daga tímabil, sem nánar er ákveðið í starfsreglugerðinni. 

3 begar årlegur reikningsmunur å transit- og gevmslugjåldum milli y 
BB BW o   

  

landa fer ekki yfir 1000 franka er hin skulduga péóststjórn lans við 

alla greiðslu í bessu efni. 

76. grein 

Transítgjöld í viðskiftum við lönd, er standa utan sambandsins. 

x 
1. — Þær póststjórnir em hafa viðskifti við lönd, er 

  

standa utan póstsambandsins, að veita öllum öðrum póststjórnum 

»andsins aðstoð til þess að sendingarnar, jafnt utan sem innan svæðis póst- 

sambandsins sjeu háðar transítgjöldum þeim, sem ákveðin eru í 70. grein. 

  

2. — Hin samanlögðu sj 

  

jöld innan póstsambandsins og utan þess, i 

mega ekki fara fram úr 15 frönkum fyrir hvert kg. af brjefum og brjefspjöldum 

af öðrum sendingum. og Í franka fyrir hvert | að skifta, skal     
kift milli póststjórnanna er     jöldum þessum s í Elutningnum, hlnt 

  

fallslega eftir ve 

8. — Land- eða sjótransítgjöld, jafnt innan sem utan sambandsins. fyrir 

sendi sem grein þessi fjallar um, skulu reiknuð út á sama hátt oo 

  

transítgjöld fyrir sendingar, sem skiftst er á milli landa sambandsins fyrir milli 

göngu annara landa sambandsins. 

(7. grein. 

Skafti á lokuðum póstpokum við herskip. 

     
     

1. — Með því að nota lands- eða sjávarflutningseöðsn annara landa má 

skiftast á lokuðum póstpokum milli pósthúsa lands í sambandinu og 

vfirforinga yfir flotadeildum eða herskipum a 

i indum, eda milli yfirforingja eimnar flot: og yfirfor 

  

ingja annarar flotadeildar eSa herskips, er hvorttvegøja tilheyrir sama landi. 
(37 
2. Sendingar þær, hverju nafni sem nefnast, sem ern i 

  

bessum, skulu eingöngu vera til eða frá yfir      pa 
; sn ge 1 
in ákveðin af póststjórn þess 

  

hennar 

— Nema öðruvísi sje ákveðið milli hlutaðeigandi póststjórna     
sendi- eða ákvörðunarpóststjórn umrædds póstflntnings greiða milliliegjandi 

  

póststjórnum transítgjöld, sem reiknast samkvæmt ákvæðunum í 70. grein. 
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GQ Yms ákvæði. 

(0. rem, 

Öhlýðni á móti ákvæðinu um transít heimi 

Þegar eitthvert land 

  

um transítheimild, 

ð. Þeim ber kiftum      hafa póststjórnirnar rjett til þess, að hætta 

fyrst að tilkynna þessa ráðstöfun símleiðis hlutaðeigandi póststjórnum. 

  

Skuldbindingar 

Samningslöndin skuldbinda 

        

1 sín að gera nauðsynlegar 1 

  

a. til þess að refsa fyrir fölsun og 

um, sem og fyrir sviksamlega á 

fölsuðum eða áður notuðum frímerkjum og fölsuðum eða áður notuðum 

stimplum frímerkinsarvjela ; 

í sviksamlegum tilgangi á fölsuðum eða stældum miðum og merl 

  

notuð eru í póstþjónustunni, 

  

    miðum og merkjum sem póststjórn einhvers sa 

c. til þess að refsa fyrir tilbúning og útbreiðslu, á 

skilríkisspjöldum, sem notuð ern í póstþjónustunni, sem og fyrir sviksam- 

lega notkun nefndra 

  

  
  d. til þess að hindra og refsa fyrir, ef svo ber undir, að ópíum, morfín, tóeaín 

  

og önnur deyfilvf sjeu látin í póstsendingar, sem ekki er 
lega tekið fram um í aðalsamningi og ankasamningum póstsambandsins að 

megi innihalda slík lvf. 

  

Niðurlagsatriði 

80, grein. 

hkvæmda, eg hversu lengi Um hvenær alþjóðasamnmngurtnn komur tl fra 

      

   

Samningur þessi kemur til framl im 

óákveðinn tíma. 

Þessu til staðfestingar hafa fulltrúar 

stjórnar, og fær hver aðili afrit af þvi. 

Gert í Stokkhólmi þann 28. ágúst 1924 

(Nöfn fulltrúanna)
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Loka-ákvæði alþjóðapóstsamningsins. 

Í því að undiritaðir fulltrúar ætluðu að fara að undirskrifa alþjóða- 

þóstsamninginn, sem samþyktnr var í dag, komu þeir sjer saman um það, sem 

hjer segir; 

Afturköllun sendinga 

   ósk sendanda 

IL 

takmörl 

  

Jafngildi  Hámarks- og lágmark 

I. — Sjerhvert land hefur rjett til þess að hækka burðargjöld þan, sem 

nefnd eru í 34. grein 1. lið, um alt að 60% eða lækka þan um alt að 20% sam 

kvæmt því, sem segir í þessar töflu: 

  

Efri 

  

  

40 „yngdarmark . ) 
Perserne 12 24 

í 
edarmark 

    
     

    

    

   

  

       

2 24 
u sy 24 48 

. i ö 

fyrir 1000 or) d g 2 8 
4 8 

. FR 20 
af vörum 5 ( omm)......... d 8 
af vörum, minsta gjald 8 —     

  

þat sem eru, skulu, að svo miklu leyti sem hægt er,       og grundvalargjöldin, en sjerhver 

  

vera í sama hluti: 

ka burðargjöld sín í samræmi við hefir rjett ti st jór n I 

  

verju landi er leyfilegt að lækka burðargjaldið fyrir 

ð fyrir     
svari niður í 20 sentíma. 

Sy 3. Sem undantekningu má lækka burðargjald undir prent niður í 3 

  

sentima fv hver 50 grömm.
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4, — Leyfilegt er hverju landi, 

bótagreiðslur þær sem nefndar ern í 50 grein, að því er snertir borgun til 

þó fram þannig, að 

90    l notar, nær eimnio til þess 

burðargjalds, sem taka ber af van- eða ófrímerktum sendingum við komu. 

Þ eo; 

  

fyrir 1. þyngdarmark brjet: 

  

brjefspjöld og 

frímerkingar frá sjer, 

frá þessn landi, án þess 

  

Að sjálfsögðu he 

frímerkingu 
    

   
heimilt að leyfa ekki brjefsy   Ennfremur er hverju landi 

n sínum við 

  

fram borguðu svari í 

  

munur beggja landanna er svo 

  

gefið almenningi átyvlln 

IV. 

Póstun brjefasendinga í útlöndum 

  

Sjerhvert 

þess að hindra, að 1 i rjefasendingar 

mærin og settar á póst í útlöndum. 

  

endnrsenda til uppruna    incar, sem einstakir 

setja å DOStT 1 ul     ad fara til einsta 

  

tekur burdarg; 

Unsa avoirdupois. 

Sem undantekningarrådstofun h r verið leyft, að þau lönd, sem sakir 

  

larmál     andsfyrirkomulags síns ekki seta tek upp hið metriska þyng 

gildandi mál, megi í staðinn setja únsuna „avoirdupois““ (28,3465 grömm ) 
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þannig að Í únsa fyrir brjef, og 2 únsur 50 grömm fyrir 

verslunarskjöl og sýnishorn af vöru 

  

Svarmerka, 

    fa rjett til þess að ta ekki að sjer sölu á svar- 

merkjum. 

Þær hafa rjett til þess að takmarka tölu svarmerkja til sölu eða skifta 

  

við sama mann á einum degi. Í því efni senda þær alþjóðaskrifstofunni til- 

kynningu, sem síðan birtir hana póststjórnum sambandsins. 
Póststjórnir Persíu og Uruguay hafa rjett til þess fyrst um sinn að taka 

7 
ekki að sjer sölu eda skifti å svarmerkjum. 

    

Lönd þan, sem ekki geta sett ábvrgðargjaldið, sem nefnt er í 48. 
3 TA grein, 2. lid, 40 sentima, meza 

  

alt ad 50 sentima gjald mest. 

VIII. 

Geymslugjald 

Hin portúgalska póststjórn má, sem undantekning, taka fyrir allan 

ymslngjaldið, sem nefnt er í 71. grein    

IX. 

Loka-åkvædin opin fyrir lönd, sem hafa ekki mætt 

Loka-ákvæðin standa opin fyrir Beuador, Guatémala, lýðveldið Hon- 

  

Nicaragua og Salvador, sem öll eru í alþjóðapóstsambandinu, en hafa 

ið mæta á póstþinginu, til þess að ganga að alþjóðapóstsamningnum 

  

og avkasamningunum, sem þar hafa verið samþyktir, eða aðeins einhverjum 

þeirra. Sömuleiðis standa loka-ákvæðin opin í sama tilgangi fyrir hið ástralska 

  

samveldi, þar eð full varð að fara þegar átti að skrifa undir. 

X. 

1 
Loka-ákvæðin opin til umdirskriftar og aðgangs fyrir lönd, sem hafa mætt. 

Loka-ákvæðin standa opin fyrir löndin, þó að fulltrúar þeirra hafi í 
   

dag aðeins undirskrifað albjóðapóstsamninginn eða nokkra af aukasamning-
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hefir sambykt, bannig að þeim leyfist     
eða einstök     þeirra, sem 

  

XI. 

Frestur tal tilkynmingar um aðgang þerra landa í póstsambandinu Ys 

sem hafa ekki mætt. 

Aðgang þann, sem nefndur undan, ber að til- 

kynna stjórn hins sænska konung stjórnum, gegnun 

sendiherra, en hún tilkynnir aftur restur sá, sem veittur 

  

er til þessarar tilkynningar, rennui 

XII. 

Undirbuningsnefnd. 

Nefnd, sem fulltrúar 14 póststjórna eiga sæti í, skal falið að athuga og 

  

rannsaka leiðir og 

  

til þess að sera tf póstþinganna óbrotnar1 og flýta 

fyrir þeim. 

Niðurstaðan af þessum rannsóknum skal logð fyrir 

  

úrskurðar með hæfilegnn fresti, um hvort hún skuli lögð 

  

A i hi 
hæsta FANN þingi. 

ofangreind nefnd heimild til þess að gera allar 

  

„pása sem hún álítur nytsamar og ” öðlast þær gildi, ef þær fá meiri 

iddra atkvæða. 

  

Alþjóðaskrifstofan annast skrifstofustörf þannig skipaðrar nefndar, og 

tekur forstjóri hennar þátt í umræðunum 

Þessu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar set 

  

sem lu hafa sama kraft og gildi eins og þó þan hefðu 

7 

  

texta aðþjóðapóstsamninesins, sem þau eig 

  

eitt eintak, sem skal geymt í s 

aðili fá afrit af því. 

kjalasafni hinnar sænsku stjórnar, 

  

Gert í Stokkhólmi, 
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5% Starfsreglugjörð 
alþjóðapóstsamningsins. 

Efnisyfirlit. 

Fyrsti bálkur. 

Almenn ákvæði. 

1. greim. Transít í lokuðum og opnum pósti 

2, — Skifti á lokuðum póstpokum 

3. — Hvernig senda skal póstinn. 

4. — Ákvæði um jafngildið. 

5.  —  Póstfrímerki og merki með frímerkingarstimpli. 

Annar bálkur. 

fyrir móttöku á brjefasendingum. f
e
 Wiles 

Skilyrð 

1. KAFLI 

Ákvæði, er gilda nm allar tegundir sendinga 

merkja og annara merkja 3
 

Fy
 

EN
 6. grein. Utanáskrift. Álímine | 

7 —  Poste-restante se 

   í umslagi 

Sjerstök ákvæði um hverja tegund sendinga. 

9. 

10. 

11.         Brjefspjöld með 

12. —-  Verslunarskjöl. 

13. —— Sýnishorn af vöru. 

14.  — Sýnishorn. Áþekkir hlutir



15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21 

33. 

35. 
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. grein 
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Sýnishorn, Leyfðar athugasemdir, 56 

Sýnishorn. Sjerstakar nmbúðir, 

Prent. 

Prent. Aþekkir hlutir. 

asemdir. c   Prent. Leyfðar athug 

Prent. Útbúnaður sendinga. 

Samanblandaðar sendingar. 

Þriðji bálkur. 

Abyrgðarsendingar. — Móttökukvittun. 

EINASTI KAFLI. 

Ábyrgðarsendingar. 

Móttökukvittun. 

Móttökukvittun umbeðin ettir á. 

Fjórði bálkur. 

Póstkröfusendingar. 

EINASTI KAFLI 

Upplýsingar utan á sendinguna. 

Merki 

Póstkröfuávísun. 

Myntbreyting póstkröfuupphæðar. 

Greiðslufrestur. 

Lækkun eða afnám á póstkröfuupphæð. 

Áframsending. 

Útgáfa póstkröfuávísunar. 

Ógilding póstkröfuávísanaerðublaða eða skifti á þeim. 

Óafhentar eða óinnheimtar póstkröfnávísanir 

Reikningsskil póstkröfnávísana. 

Fimti bálkur. 

Meðferð sendinga við burtför og komu. 

EINASTI KAFLI. 

Stimplun með dagstimpli. 

Hraðboðasendingar. 

Ofrímerktar eða vanfrímerktar sendingar.
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46. 

47. 

48 

49. 

50. 

    

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

grein 

grein 
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Aframsendar sendingar. 

Sendingar, sem ekki verður komið til skila. 

Afturköllun á póstsendingum og breytingar á utanáskrift 

Einföld leiðrjetting á utanáskri fi 
li 

Fyrirspurnir. Almennar sendingar. 

  

Fyrirspurnir. —- Ábyrgðarsendinsar. 

  

Notkun á frímerkjum, sem álítast fölsuð, og eftirgjörðum stimpl- 

um frímerkingarvjela. 

Sjötti bálkur. 

Skifti á sendingum. 

EINASTI KAFLI 

Brjefaskrár. 

Flutningur ábyrgðarsendinga 

Flutningur á hraðboðasendingum 

Útbúnaður á póstflutningnum. 

Afhending póstflutningsins. 

Athugun á póstflutningnun. 

Endursending tómra poka. 

Sjöundi bálkur. 

Ákvæði um transít- og geymslugjöld. 

I. KAFLI 

Talingartímab DA 

Sendingatalnins til útreiknings á transítejöldum. 

Útbúnaður á lokuðum póstflutningi á talningatímabilinu 

Sannreynd á þyngd lokaðs póstflutnings. 

  

Utbúnaður ytirlitsskýrslna M. yfir lokaðan póstflutning. 

Lokaður póstflutningur í skiftum við lönd utan sambandsins, 

Listi yfir lokaðan póstflutning í transít. 

Lokaður póstflutningur, sem skifst er á við herskip. 

Transitseðill 

Talning sendinga í stykkjatali. 

Talning á póstflutningi í geymslu. 

Sjerstakir flutningar



64. 

65. 

66. 
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80. 

81. 

82, 

84. 
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1. KAFLI. 56 

Reikningsfærlsa. —— Reikningsskdl. 

grein. Reikningur yfir transítejöldin. 

— Árlegur aðallokareikningur. Milliganga alþjóðaskrifstofunnar. 

— Borgun á transítgjöldunum. 

Áttundi bálkur. 

Ýms ákvæði. 

BINASTI KAFLI. 

grein. Svarmerki. 

— Skilríkisspjöld. 

— Skifti á póstflutningi við herskip. 

— Eyðublöð til afnota fyrir almenning. 

—  Geymslufrestur skjala. 

Níundi bálkur. 

Alþjóðaskrifstofan. 

EINASTI KAFLI. 

grein. Póstþing og póstfundir. 

— Upplýsingar. Óskir um breytingar á samningnum. 

— Útgáfur. 

— Árleg skýrsla. 

— Mål alþjóðaskrifstofunnar 

Svarmerki. Skilríkisspjöld. lán mane, 
i 

—  Reiknings- og greidslujåfnudur reikning 

— Reikningsgerð. 

  

Aðaljafnaðarreikningur 

— Greiðsla. 

— Upplýsingar til alþjóðaskrifstofunnar. 

— Skrá yfir lönd utan sambandsins. 

— Almenn talning sendinga. 

—  Utgjöld alþjóðaskrifstofunnar. 

Niðurlagsal riða. 

grein. Um hvenær starfsreglugjörðin kemur til framkvæmda og hversu 

lengi hún gildir,
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Loka-ákvæði starfsreglugjörðarinnar. 

grein. Sjerstök transíttalning fyrir tyrkneska lýðveldið. 

— Sjerstök transíttalning fyrir samband hinna sósíalistisku ráðstjórn- 

arríkja. 

— Borgun á transítgjöldunum,



219 1925 

Starfsreglugjörð i 
alþjóðapóstsamningsins. 

Samkvæmt 4. grein alþjóðapóstsamningsins, sem gerður var í Stokk- 

  

hólmi þann 28. ágúsi hafa undirritaðir, hver í nafni sinnar stjórnar, sam-     

eiginlega samþykt eftirfarandi ákvæði til framkvæmda á nefndum alþjóða- 

póstsamningi. 

Fyrsti bálkur. 

Almenn ákvæði. 

  

EINASTI KAFLI 

1. grein. 

Transit í lokuðum og opnum pósti 

Þóststjórnirnar geta sent hver annari, fyrir millio 

  

röngu einnar eða fleiri 

póststjórna innan sambandsins, brjefasendingar hvort heldur í lokuðum póst- 

pokum eða í stykkjatali, eftir samsönguþörfum og tilhögun póststarfsins 

” grein 

Skafti á lokuðum póstpokun. 

1. — Skifti 

ingu milli hlutaðeigandi póststjórna. 

á sendingum í lokuðum póstpokum eru ákveðin í samein- 

  

Það er skylda að senda póstinn í lokuðum póstpokum, þegar einhver 

hinna milliliggjandi póststjórna krefst þess, vegna þess að fjöldi sendinga i 

i stykkjatali sje svo mikill, að hann bagi störf hennar. 

2. — Sje um skifti að ræða yfir eitt land eða fleiri, sem í milli liggja, 

skal póststjórnum þessum gert aðvart með nægum fyrirvara. 

3. — Þegar breyting verður á skiftunum á lokuðum póstpokum milli 

eggja póststjórna yfir milliliggjandi land eða lönd, skal sú póststjórnin, 

I 

W 

sem gerir breytinguna, tilkvnna hana póststjórnum hinna landanna.
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290 

3. grein. 

Hvernig senda skal póstinn. 

1. — Sjerhver póststjórn er skyld að senda póst í lokuðum póstpokum 

eða stykkjatal, sem önnur póststjórn afhendir henni, eftir þeirri fljótustu 

leið, sem hún sjálf notar fyrir sinn eigin póstflutning. 8 

   Þegar margir póstpokar eru í einni sendingu ö svo mi 

  

, é lu leyti 

sem hægt er, hafa þá saman og flytja þá með sömu póstferð 

Allskonar skakt sendar sendingar skulu tafarlaust sendar stystu leið 

til ákvörðunarstaðarins. 

2. — Póststjórn sendilandsins hefir rjett til þess að taka fram leið- 

  

ina, sem fara ber með lokaða póstpoka, sem hún sendir, með því skilyrði, 

þessi leið baki ekki milliliggjandi póststjórn neinn aukakostnað. 

  

3. — Póststjórnum þeim, sem nota rjettinn til þess að taka aukaburðar- 

gjald upp í aukakostnað við vissar leiðir, er í sjálfs vald sett að flytja ekki 

vanfrímerktar sendingar ettir þessum leiðum 

á, grein. 

Ákvæði um jafngildið. 

1. — Póststjórnirnar fastákveða jafngildin fyrir burðargjöld og aðrar 

greiðslur, sem nefnd ern í alþjóðapóstsamningnum og aukasamningunum i 

samráði við hina svissnesku póststjórn, og ber henni að tilkynna þá um al- 

þjóðaskrifstofuna. 

Sjerhver póststjórn tilkynnir alþjóðaskrifstofunni beina leið upphæð 

skaðabótagreiðslunnar, sem nefnd er í 50. grein alþjóðapóstsamningsins. 

Jafngildin geta aðeins gengið í gildi þann 1. hvers mánaðar og í fyrsta 

lagi hálfum mánuði eftir að alþjóðaskrifstofan hefir tilkynt þau. 

Skrifstofa þessi býr út töflu, sem skýrir frá jafngildi hvers lands á 

burðargjöldum þeim og greiðslum, sem nefnd ern í 1. málsgrein að ofan. 

2. — Þegar breyting á jafngildinu álítst nauðsynleg, ber póststjórn 

hlutaðeigandi lands að haga sjer eftir því sem segir í 1. lið. 

Hin nýju jafngildi geta sömuleiðis aðeins gengið í gildi þann 1. hvers 

  

mánaðar og í fyrsta lag1 hálfum mánuði eftir að alþjóðaskrifstofan hefir til- 

kynt þau. 

3. — Þær póststjórnir, sem burðargjaldið taka, mega hækka upp brot, 

sem kunna að koma fram, annaðhvort við aukagjald það, sem tekið 

  

er fyrir 

vanfrímerktar sendingar, eða þegar ákveðið er burðargjald á sendingum til 

landa utan sambandsins, eða við samlagningu á burðargjaldi sambandsins og 
  

aukaburðargjaldi því, sem getur um í 38. grein alþjóðapóstsamningsins. En við- 

bótarupphæð þessi, sem þannig kemur fram, má aldrei fara fram úr */,, úr 

franka (fimm sentímum).



; ; 
Postfrimierki 

1. — 

sambandsins eda jafngildis 

lit, er hjer segir: 

dimmblåum lit, 

i raudum lit, 

í grænum ht, 

sendingar 

Merki, sem 

gildi sem hvada 
9 

svo miklu 

frímerkinsarpildi 
rt 

prentuð með arðbskum 

  

ríímerkinga 

lerki á frímerkinga 

  

Frímei 

í perforation ) 

skilyrði fyrir móttöku á brjefas 

  

Frímerki bh 

frímerki er 

frímerki er 

eru T 

  

þeirra ei 

Fala og brot mynt 

reniGi 

roil 

in 

með þeim 

skulu 

IN
; 

Da
 

5. grein 

og merki með frímerkingarstimpl. 

au, sem svara til hinna venjulegu burðargjaldstaxta 

  

þeirra í peningum hvers lands, skulu gerð í þein 

frímerki er svarar til burðargj alds undir einfalt brjef, 

Svarar jalds undir spjaldbrjef, 

   einfalds burðar aðrar 

  

rgjalds undir 

ramleidd skulu vera hárauð 
2 N 

með frímerkingarvjelum. 

1 hafa 

  

að 

um 

kal, 

getið 
ð. 

l að sýna þetta eldi, skulu 

með frímerkingarstimpli 

upprunalandsins, svo 

hefir 

Og 

         Jjafne flunni, sem ákveðin vet 

eininga, sem notaðar eru fi 

tölum. 

eða sóðgerðapóstfrímerki, sem aukagjald er tekið fyr- 

þeirra, skuln vera þannie úr garði „orð. að enginn 

  

Hinu 

merkt með greinilegri 

  

meg: vera >numstungu geg 
skilyrðum, er póststjórnin setur, sem gefur þau út 

Annar bálkur. 

ndingum. 

  

me
 

Sy
 

6. grein 

Almang frímerkja og merkja ÖnnNaArTaA 

ha al ni DEN dihenNniIn     
” „ = 4- | EÐ „að 3 1 71 Ál EG 2 4 í 3 á I* að skrifa í utanåskriftina með latneskum bókstöfum og setja hana utaná- 

armegin á neðri hluta um lened þess; 

      

2 að tilgreina úntanáskriftina nægilega skýrt, svo að afhending til viðtak 

anda geti farið fram án þess að leita þ 

30 að Mma frímerkin í efra hægra horn utanáskriftarmegin
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56 Merki frímerkingarvjelanna skulu sömuleiðis sett á þann stað, sem 

ætlaður er frímerkjunum 

4? Að tilgreina utanáskrift sendanda. 

Góðgerðamerki og önnur merki, utan póstþjónustunnar, sem hægt væri 

að villast á og póstfrímerkjum, má ekki líma á utanáskriftarmegin. Sama 

gildir um stimplamerki, sem hægt væri að villast á og merkjum með frí 

merkingarstimplun. 

” 
7. grein. 

Poste-restante sendingar 

Utanåskrift ,,poste restante''" sending 

að nota fangamark, tölur, fornöfn 

sem menn haf: 

  

'a skal greina fult nafn viðtakanda; 

eingöngu, gerfinöfn eða nokkur merki, 

1 komið sjer saman um, er ekki leyfilegt á þessum sendingum. 

8. grein. 

Sendingar í umslagi með gagnsærri rúðu. 

1. — Sendingar í umslagi með gagi 

skilyrðum: 

  

gnsærri rúðu eru háðar þessum 

a. hin gagnsæja rúða skal vera 

  

lengd umslagsins, þannig 

    

og að hún komi ekki í bága við dagstimpilinn; 

rúðan skal vera svo skær, að auðvelt sje að lesa utanáskriftina, eins í til- 

búnu ljósi, og hún má heldur ekki hindra það að hægt sje að skrifa í viðbót. 

Rúðuumslög þau, er með hinum glerkenda hluta mynda geislakast í til- 

binu ljósi, eru útilokuð frá póstflutningi. 

2, — Sendingar í algerlega g 

rúðu, eru ekki leyfðar. 

  

isæu umslagi eða í umslagi með opinni 

II. KAFLI. 

Sjerstök ákvæði um hverja tegund sendinga. 

9. grein. 

Brief 

Að undanteknu því, er segir í 8. grein, er engra skilyrða krafist fyrir 

lögun eða lokun brjefa. 

Þó skulu þau brjef, er innihalda tollskylda hluti, bera utanáskrifarmeg 

in grænan miða eins og meðfylgjandi fyrirmynd D!“" segir. 

Á þessar sendingar má einnig líma grænan miða eins og 

  

fyrirmynd



råd yfir bakhli 

skilyrdum, er tekin 

bera á frönsku þessa 
   

  

réponse payée“', og 

  

skulu að öðru levt 

föld brjefspjöld, þau s 

vera hægt að loka þeim. 
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14. grein. 

Sýnishorn. 

  

Fyrir sama gjald og leyíður flutn- 

       
     

    

    
   

  

ingur á prentmyndamótum afskornum 

blómum, hlutum er lúta að 

    

um og dýrum, jarðfræðilegt     fræðilegum hlutum, 

Lewyfðar athugasemdir 

á sendingu 

takanda,, svo og dagsetningu 

símnefni og kóda, 

unnar eða LA 

nál eða stærð, og 

ar, sem ákveða A 

Sýnishorn. Sjerstakar umbúðir 

Hlutar úr gleri, 

þur duft með litarefni eð 

og silkiormaeg 

      

      

   

þau sjeu útbúin sem nú skal greina: 

a. Hlutir úr gleri 

trje eða bárup 

hvor ki fyrir 1 

to
 

DO
 

56



brjef, með því að nota ákvæði 5 
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Þegar notuð er askja sem búin er til úr heilum trjekubb, sem er 

holaður ianan og minst 24 millimetii á bykt, þar sem hann er bynstur, og 

með loki yfir, þá þarf ekki að láta kubb benna í annað hylki. 

ce. Fituefni, sem verða síður fljótandi, svo sem áburðir, blaut sápa, harpiks 

o. s. fry. svo og siikiormaeeg, sem minni óþægindi stafa af við flutninginn, 

skulu fyrst látin í hylki (öskju, ljereftspoka, pergament o. s. frv.), er síðan 

skal látið í aðra öskju úr trje, málmi eða sterku og þjettu leðri. 

d. Litarefni, svo sem anilín o. s. frv. er ekki leyft að flytja nema í sterkum 

óm er aftur skulu settar í trjeðskjur með sagi á milli; þur duft, 

sem ekki hafa litarefni í sjer, skal láta í málm. trje- eða pappaðskjur. 

Þessar 6; 

e. Sýnishorn af fljótandi efnum, fituefnum, svo og þan, sem eru í ósterkari 

    ur skal síðan aftur láta í ljereits- eða persamentspoka . 

sa 
ljerefts- eða pappírsumbúðum, skulu bera miða, helst úr pergamenti, er 

sje á ntanáskrift viðtakanda, frímerki og dagstimpili, 

og sett á sendinguna sjálfa. 

f. Lifandi býflugur skulu látnar í öskjur, er sje þannig gerðar, að engin 

hætta stafi af. 

g. Álla hluti, svo sem dósamat, er kynnu að skemmast, ef þeir væru útbúnir 

Utanåskriftin skal 

* 

á fyrirskipaðan hátt, má, sem undantekningu, leyfa flutning á í loftheld- 
Et f um umbúðum. slíkt kemur fyrir, geta hlutaðeigandi póststjórnir kral- 

ist þess, að sendandi eða viðtakandi leiti undir við tannsóknina á inni- 

haldinn, annaðhvort með því að opna einhverjar sendinsarnar, sem þær 

tiltaka, eða á eimhvern annan fullnægjandi hátt. 

17. grein. 

Prent. 

Sem prent skal skoðast blöð og tímarit, heftar bækur og bundnar, smá- 

rit, nótur, að undanteknum gegnumstungnum nótum í sjálfspilandi hljóðfæri, 

nafnspjöld og adressuspjöld, prófarkir með eða án tilheyrandi handrita, stung- 

ur, ljósmyndir og albúm með ljósmyndum, myndir, teikningar, grunnteikning- 

ar, landabrjef, vöruskrár (katalog), åskriftartilbod, auglýsingar og allskonar 

tilkynningar, prentaðar, stungnar, ltógraferaðar eða antógraferaðar, og, yfir 

höfuð, alt prent á pappír, pergament eða pappa, með prentun, stungu, ltógrafi 

og autógrafi, eða með hverjum öðrum hætti, sem auðvelt er að ákveða hvernis 

það er gert, nema kalkeringu, ritvjel og stimpliun með lausu letri. 

Spjöld með áletrun „Carte postale““, eða tilsvarandi áletrun á einhverju 

öðru tungumáli, skulu tekin fyrir sama burðargjald og prent, svo framarlega 

sem þau uppfylla öll skilyrðin, sem sett ern fyrir prent. Þau, sem ékki upp- 

fylla skilyrðin, skal farið með sem brjefspjöld, eða ef svo ber undir, sem 

5. liðs 10. greinar í starfsreglngjörðinni. 

2. — Með lægra burðaro gjaldi verður ekki flutt prent með merkjum, er
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ætla má, að tákni aftalað mál, nje heldur, nema með þeim undantekningum, 56 

sem leyfðar ern í 19. grein, prent, sem breytt hefir verið eftir að það kom 

s 

UP þí entun. 

3. 

  

rurðargjaldslækkun eru frímerki og ónnur merki til 

lúkningar á póstgjöldum, stimpluð og óstimpluð, svo og alt prent, sem notað 

er 1 þess að tákna verð. 

Sama gildir og nm eiginlegar pappírsvörur jafnskjótt og augljóst er, að 

textinn er ekki höfnðeinkenni sendingarinnar. 

hesar þær eru gerðar með fjölritunarvjel, car 
Es > 2 

að afrit þessi geti notið 

18. grein. 

Prent. Á þekkir hlutir. 

   Sem prent skoðast einnig ma   ir af hand- eða vjelrituðum texta, 

hromografi o .s. frv.; en til þess 3 

5 íyilnunar í burðargjaldi, verður að skila þeim á sjálf 

pósthúsin og minst 20 sendingum í einu, er Í sjen nákvæmlega eins útlítandi 

eintök. 

Á þessar margfaldanir má setja athugasemdir þær, sem leyfðar ern 

fyrir prent. 

b) 
c) 

19. grein. 

Prent. Leyfðar athugasemdir. 

1. — - Ba edi utan og innan å allar prentsendingar er leyfile 

5 i á öðu, 

nu, þegar hlutur- 

aot 
tat 

firmanafn og 

      

sóst- eða 

að leiðrjetta pí rentvillur 

að útstrika undirstrika eða tmstrika viss orð eða vissa staði í hinum prent. 

aða texta, nema það sje gert í þeim tilgangi að húa til persónulegar 

brjefaskriftir. 

9. — Auk þess er leyft að bæta við með hendinni, eða á annan hátt: 

á auglýsingar um burtför og komu skipa 

dagsetningu og stund þegar skipin fara og koma, svo og nöfnum skip- 

anna og nöfnum burtfarar- viðkomu. og komuhafna ; 

á ferðaauolýsingar: 

nafni þess, sem ferðast, dagsetningu, stund eg stað, sem hann ætlar um, 

sem og staðinn þar sem hann lendir. 

á pöntunar- eða áskriftarskrár, er snerta bókaverslunarvörur, bækur, blöð, 

kopar- og stálstungur og sönglög: 

hinum vinbeðnu eða útboðnn verkum og verði þeirra;



  

og markaða, versl- 

   
   

    

  

   

          

4 
ir, notur os 

5 
08
 

   n, litografe 

eda timaritsins, 

£ a B ing, milli pappa- I 

ja enda, eða í opnu um- 

eysa, eða blátt áfram 

runnið inn í brotin. 

efni til eins og 

la án krossbands, 

  

Leyfilegt er að s
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5 

Lu upanúmer. Stimpla 

  

   

  

>kki rifa neitt 

list ekki og tákni 

im upphaflegu. 

; án 'Darsendins era n Doendt póst Fr
 2,
 

hlaupanúraer, transttnú = 22 he
 

mi
 

= mi
 

> 
R,
 

b sendingarnar í þjónust ask 5 lunum med G9rum númerum en 

  

23. grein. 

Móttökukvittun. 

  

    

   

   

einieg 

eim sat í 

sendipóst- 

og festir það 

bað ekki fram á ákvörð- 

og eða líkt fyrirmynd G 

húsið, eða e 

vandlega utan á sendinguna, sem 

er hjer með 

  

; eyðublað }     

  

2 

tthvert annað nósthús sem ac eitthvert annað pósthús, seim se 

lóttökukvittun. 

  

3. — Þegar ákvörðunarpósthúsið eyðublað C, eins og 

vera ber, sendir það það í vanalegum pósti, opið se burðargjaldsfrítt til send- 

anda sendingarinnar. 

á. — Þegar sendandi spyrst fyrir 

til baka til hans á rjettum tíma, skal t; 

í næstu grein á eltir, Þá skal 

ttökukvittnn, sem er ekki komin 

    

ten þeim, sem settar eru 

kk1 taka aftur hr argjald og sendipósthúsið 
3 

ek 

skal skrifa á hausinn á eyðublaði C ,,Duplicata de Vavis de réception, ete.““ 

24, grein. 

Móttökukvittun tmbeðin eftir á 

1. — Þegar sendandi byrgðarsendingu, 

eftir að hún hefir verið látin á póst, skal | sendipósthúsið skrifa á eyðublað 

viðeigandi athugasemdir. 

Þetta eyðublað er s 

og ér á það límt frímerki, er svarar tl gjaldsins sem á að greiða, og er farið 

með bað eftir fyrirmælum 44. greinar hjer á efti 

'o fest við fyrirspurnareyðublað eftir fyrirmynd 1 

  

= Fy
 að því undanteknu, að sje 

um rjetta afhendingu að ræða á sendinsunni, sem móttökukvittunin á við, held- 

ur ákvörðunarpósthúsið eftir eyðublaðinu 1, en sendir eyðublaðið ( til baka, 

þegar búið er að fylla út aftari síðuna, eins og vera ber, eins og fyrir er mælt í 

3. Hð næstu greinar hjer á undan. 

2. --—- Hinum sjerstöku ákvæðum, sem póststjórnirnar hafa samþykt, sam- 

kvæmt 44. grein hjer á eftir, viðvíkjandi sendingu á fyrirspurnum um ábyreð- 

arsendingar, má einnie beita, þegar 

sendingar eftir að þær hafa verið látnar 

  

  

óttökukvittunar fyrir ábyrgðar. 

n
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tstjórn sem hver pós Mm,



    

um, skulu, 

        

         

undir, kvitta 

  

ar i reikning ið póststjí 

Sama gildir og 

um hlutaðeigendum, en 

skulu þó fyrst koma útbot 

    
    

   
   

        

1 ávísana hha. 

| 

eru veifta1 

1. — Nema 

ávísanir, sem gr 

fram með viðaukum 

  

pí st krö Tu - 9. 

ávísanir fylgja, og thúsanna te
 í 

ag 

  

og eftir hlaupanúmerum be 

itbyr Póststjórn sú, seim i 
ar %     viðbættum Í 

  

3 3. — Reiknin 

hægt er, bætt við á 

greiðslu þessara 

reglugjörð póstávísa
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Fimti bålkur. 

Meðferð sendinga við burtför og komu. 

EINASTI KAFLI. 

36, grein. 

Stunplun með dagstinnli. 

á skulu vera stimplaðar á fram- 

  

hlið með sín 

setningu þer 
á me nn ni A stodum, bar som mårg eru påsthås, skulu 6on 

el nat er, sendistað og dag 

      

'plarnir sýna, 

hvert sað sje, sem sendingin hefir verið látin á, vv 

— Öll gildandi frímerki skulu ónýtt. 

Fu imerki, sem ekki hafa verið ónýtt, annaðhvort af 
ón gleymsku á sendipósthúsinn, skulu 

fellnanna vart. 

— Skakkt senðar sendingar skulu stimplaðar með daestimpli póst- 

húss þess, sem þær hafa komið ranglega til. Þessi skylda hvílir ekki eingöngu 

  

2 

nytt af bvi nåsthisi, 

á hinum föstu pósthúsum, heldur cinnis á hreyfanlegum nósthúsum, að svo 

miklu leyti, sem því verður við komið. 

4, — Stimplun á sendingum, sem á póstskipum orn látnar á póst í lans 2 

  

brjefakassa, eða fenenar í hendur póstmönnum á skipinn eða vfinmönnum 

skipsins, hvílir, í þeim tilfellum, sem ræðir vm í 8. lið 49. greinar albjó 

póstsamninesins, á póstmanninnn á s I 

påsthåsinu, sem sendingar hessar ern afhe 

sendingarnar með hinum vanalega 

  

„skipsbrjef““ (pagvebot) annaðhvort 

mu
 

Jandsins skuln tinna á fram- 5. — Sendingar frá löndum utan sam 

hlið af þeirri póststjórn, sem tekur við þeim, með stimpli, er greinir á hvaða 

stað og degi þær sjen komnar í hendur þessarar póststjórnar. 

37. grein. 

Hraðboðasendingar. 

ES 
1. — Hnraðboðasendingar skulu hafa álímdan prentaðan miða, dökk- 

rauðan að lt, með orðinu „Exprés“ með stóru letri. Þ 

í stað þessa miða brúka stimpil eða setja á þær frímerki, er á standi 

orðið „ Exprés““ 

2. — Sendingar, sem bera áletrað „Exprós“, og sem sendipósthúsið 

mega nóststjórnirnar



hefir farið með samkvæmt ákvæðnni nar, skulu bornar á henmih við- 

takanda af sjerstökum brjefbera, jafnvel bótt þær sjeu ófrímerktar eða van- 
   

frímerktar. Ef slíkt kemur fyrir, skal farið með Þessar sendingar eins og 

almennar sendingar, að hví er snertir hið vanborgaða burðargjald. 

38. grein. 

Ófrímerktar eða vanfrímerktar sendingar. 

1. — Sendingar, sem taka skal eitthvað gjald fyrir, eftir að þær hafa 

verið settar á póst, annaðhvort af viðtakanda eða af sendanda, ei um end. 

ursendar sendingar er að cæða, skuin stimplaðar með T-stimpl (taxe á paver). 

Upphæðina, sem taka ber, skal auk þess setja á sendingarnar með 

stimpli eða á annan hátt, í frönkum og sentímum, með vel læsilegum tölum 

í efra hornið utanáskriftarmegin. 

2, — Stimplun með T-stimpl og tilereintno þeirrar upphæðar, sem taka 

ber, hvílir á sendipóststjórninni, eða, ef um áframsendar eða endursendar 

sendingar er að ræða, á þeirr póststjórn, sem áframsendir. 

Upphæð sú, sem taka ber, skal bó tilgreind al pósthúsinu, sem ber send- 

ingarnar út, ef þa 

  

er ern frá löndum, sem nota lægra burðargjald í viðskiftum 

símum við póststjórn þá, sem áframsendir. 

„ — Að því er snertir tilgreiningu burðarsjalds á sendingum frá lönd- 

um utan sambandsins, skulu framangreind atriði framkvæmd af pósistjórn þess 

sambandslands, sem þær koma fyrst inn í. 

4, — 'T-stimpil skal einnig setja á áframsendar hraðboðasendingar, sem 

aukagjald á að taka fyrir samkvæmt 40. grein alþjóðapóstsamninesins. Upp- 

hæð þessa gjalds skal einnig sí 

5. — Pósthúsið sem ath hendir, innheimtir gjaldið, sem taka ber fyrir 

sendinguna. 

    cv DE Ve ja á nefndar sendingar. 

6. — Sjerhver sending, sem ekki er 'Pstumoluð, skal álitin fullfrímerki 

og farið með hana samkvæmt því, nema sje wn atgsýnilegt athugaleysi að ræða. 

1. — Ekkert tillit er tekið til frímerkja, sem ern ógild til frímerking- 

ar. Þegar slíkt kemur fyrir, skal setja töluna náll (0) vi ið hlid þessara frí 

merkja. 

39. grein. 

Aframsendar sendingar 

  

1, —— Póstsendingar, sem innan andsins eru sendar viðtakend- 

      
a 
a um, er skift hafa um nilisfang, skal ra með eins og skrifað hefði verið 

# 
hins nýja ákvörðunarstaðar. 

j
s
 

ea
 

hi ka
 utan å bær frå adnum beina leit 

“ 

2. — Fyrir sendingar, sem eru ófrímerktar eða vanfrimerktar yfir fyrsta 

svæði, skal tekið gjald það, sem tekið er 

beint frá upprunastað og til hins nýja 
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til sendinósthússins með 

móttekið sen 

greinir flutningalei 

þ
r
 

    

þessu pósthúsi eyðublað 
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pósthúsi til pósthúss 
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Pósthús það, sem hefir afhent 

  

getur sannað afhendingu sen 

  

" póststjórnar, gerir um 
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á eyðu I um flutninginn 

an eyðublaðið. Það pósthús, sem hefir af 

sem getur hvorki sannað afhendingu send 
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í hæsta lagi að telja frá dagsetningu fyrirspurnarinnar. Frest þennan má 

lengja upp í níu mánuði í viðskiftum við lönd utan Evrópu. 

7. — Ofangreind ákvæði koma ekki til framkvæmda, þegar vm er að 

ræða rán á póstpokum eða vöntun eða önnur lík tilfelli, sem hafa í för með ” år 

sjer mikil brjefaskifti milli póststjórnanna. 

45. grein, 

Notkun á frímerkjum, sem álítast fölsuð, og eftirgjörðum stönplum 

frímerkingarvjela. 

Með tilliti til ákvæðanna í löggjöf sjerhvers lands, og jafnvel þar sem 

þetta er ekki tekið skýrt fram í ákvæðum þessarar greinar, skal aðferð sú, 

sem hjer segir, viðhöfð við rannsókn á, hvort fölsuð frímerki eða eftirgerðir 

stimplar frímerkingarvjela hafi verið notaðir til frímerkingar. 

a) Þegar uppvíst verður, að falsað frímerki (eftirgert eða áður notað) eða 

eftirgerðir stimplar frímerkingarvjela sje á einhverri sendingu, við burt- 

för bennar frá pósthúsi, þar sem sjerstör löggjöf heimilar ekki, að send- 

ingin sje gerð upptæk begar í stað, má ekki breyta merkinu með neinu 

móti, en sendingin skal látin í umslag með utanáskrift til ákvörðunarpóst- 

hússins og send sem þjónustusendine. 

b) Þetta er síðan tafarlaust tilkynt póststjórnunum í sendi- og ákvörðunar 

landinu með tilkynningu eims og meðfylgjandi fyrirmynd K. Þar að 

auki skal eitt eintak af þessari tilkynningu sent ákvörðunarpósthúsinu Í 

umslaginu, sem sendingin með þessu falsaða frímerki eru í. 

c) Viðtakandi er tilkvaddur til þess að athuga brotið. 

Afhending sendingarinnar fæst ekki nema með því móti, að viðtak- 

andi borgi hið vangreidda burðargjald og samþykki að segja til nafns 
og heimilis sendanda og fá póststjórninni til umráða, þegar hann hefir 
kynt sjer innihaldið, sendinguna alla, ef hún verður ekki fráskilin sakar- 

gagninu (corpus delicti), eða þá hluta af henni (umslag, band, brjef- 

hluta o. s. frv.) þar sem utanáskriftin er og stimpillinn eða frímerkið, 
sem álitið er falsað. 

d) Það, sem fram kemur við kvaðnineu viðtakanda, er síðan fært inn í 
gerðabók eins og fyrirmynd h, er fylgir hjermeð, og skal þar tekið fram 
það, sem fyrir hefir komið, svo sem, ef viðkomandi hefir ekki mætt, neit- 
að að taka við sendingunni, neitað að opna hana eða gefa upp nafn send- 
anda v. s. frv. Þetta skjal er síðan undirritað af póstmanni og viðtakanda 
sendingarinnar; neiti hann að skrifa undir, skal neitunin tilærð í stað 
undirskriftarinnar og á sama stað. 

Gerðabókin með fylgiskjölum skal síðan send sem þjónustusending 
með ábyrgð til póststjórnar sendilandsins, er svo getur, með þessi skjöl í
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b) Tålu sendinga med tilgreindu verdi, sem innfærðar eru á verðbrjefaskrá. 

e) Tölu poka og pakka, sem innihalda ábyrgðarsendingar, og tölu poka og 

pakka, sem innihalda sendingar með tilereindu verði; Þetta tiloreint hvert 

fyrir sig. 

6. — Á töflu nr. IV er innfærð hver út af fyrir sig, tala endursendra 

poka tilheyrandi póststjórn ákvörðunarlandsins, svo og tala þeirra poka, sem 

notaðir eru undir póstflutninginn og tilheyra sendipóststjórninni, þar með 

taldir pokar undir ábyrgðarpóst. Tala tómra poka, sem tilheyra annari póst- 

stjórn en þeirri, sem flutningurinn er til, skal tilgreind sjer, og þar getið nafns 

póststjórnarinnar. 

Þar að auki skal á þesari töflu tilgreina opin þjónustubrjef og ýmsar 

athugasemdir eða leiðbeiningar frá sendipósthúsinu, er snerta póststarfið. 

7. — Tafla nr. V er ætluð til innfærslu á ábyrgðarsendingum þegar 

aukalistar eru ekki eingöngu notaðir. 

Ábyrgðarsendingar eru skráðar hver um sig, og tilgreint nafn sendi- 

pósthússins og innritunarnúmer sendingarinnar á því. 

Sjeu engar ábyrgðarsendingar í póstflutningnum skal setja athugasemd- 

ina „Néant““ í tilsvarandi dálk á brjefaskránni, 

S.— Á töflu nr. VI er innfærður, eins og taflan segir til, lokaður póstur, 

sem settur er með hinum beina póstflutningi, sem sendiskráin á við. 

9. — Póststjórnirnar geta komið sjer saman um að búa til nýjar töflur 

eða dálka á sendiskránni, þegar þær álíta það nauðsynleet. Sjerstaklega geta 
bær notað töflurnar V og VI eins og þeim bykir hentast. 

10. — Hafi viðskiftapósthús engan hlut að senda til pósthúss, sem það er 

í sambandi við, skal það engu að síður senda póstflufning á vanalegan hátt sem 
þá er ekki annað en auð skrá. 

11. — Þegar lokaðir póstpokar úr einu landi eru fengnir í hendur öðru 
landi til flutnings með kaupskipum, skal tala eða þyned brjefa og annara 
sendinga tilfærð á skrána og á utanáskrift pokanna. þegar póststjórn sú, sem 
á að sjá um útskipun póstflutnines, krefst þess, 

47. grein. 

Flutningur ábyrgðarsendinga. 

1. — Ábyrgðarsendingar og, ef þörf krefur, hinir sjerstöku star, sem 
getur um í 5. lið næstu greinar á undan, skulu settir saman í einn eða fleiri 
sjerstaka pakka eða poka, og skulu þeir vera hæfilega lokaðir og innsiglaðir, 
eða lokaðir með plombum, þannig að innihaldinu sje óhætt. Ábyrgðarsending- 
unnm skal raðað í sjerhvern pakka eftir töluröð sinni. Þegar notaðir eru 
margir lausir listar, skal hver þeirra bundinn með þeim ábyrgðarsendingum, 
sem hann tilheyrir. Undir engum kringumstæðum má blanda saman ábyrgðar 
sendingum og almennum sendingum.



243 

2, — Utan á pakkann. sem ábyrgðarsendingarnar eru í skal festa með 

seglsarnskrossbandi, hið sjerstaka umslag með brjefaskránni; þegar ábyrgðar- 

sendingar eru látnar í poka, skal umslagið fest við pokaopið, en þá skulu send- 

ingar þær, sem samkvæmt ákvæðum þessarar reglugjörðar eiga að vera í um- 

slaginu, sem brjefaskráin er í, settar í pokann sjálfan. 

Sjen fleiri en einn pakki eða poki með ábyrgðarsendingum, skal á sjer- 

hvern pakka eða poka setja miða, er gefi upplýsingar um innihaldið. 

3. — Framangreind aðferð við útbúnað og flutning á ábyrgðarsending- 

nm gildir aðeins við vanaleg póstsambönd. Sje um mikilsverð póstsambönd 

að ræða, ber hlutaðeisandi póststjórnum sín á milli og eftir samkomulagi að 

leggja fyrir sjerstök ákvæði. Í hvorutveggja tilfelli, ber viðskiftapósthúsunum 

að gera sjerstakar ráðstafanir þegar þau eiga að sjá tm flutning á ábyrgðar- 

sendingum, sem að fjölda til, eðli sínu, lögun og ummáli ekki kynnu að áítast 

hentugar til flutnings innan vm annan póst. 

48. grein. 

Flutningur å& hradbodasendingum. 

1. —- Almennar hraðboðasendingar eru bundnar saman í sjerstök bund- 

im, og láta viðskiftapósthúsin bundinin í umslag brjefaskrárinnar, sem fylgir 

póstflutningnum. 

Ef ástæða er fyrir hendi, skal á þetta bundin festur miði er tilkynni, að 

í póstflutningnum finnist slíkar sendingar, sem sakir fjölda, lögunar eða um- 

máls ekki hefir verið hægt að setja með brjefaskránni. Þessar sendingar skulu 

bundnar saman í eitt eða fleiri bundin og festur við þan seðill með orðinn 

„Exprös““ með stóru letri, og síðan settar Í pokann, in er Í. 

9. — Hraðboðasendingar, sem mælt er með, skula settar í sinni röð 

  

1 
sem sk 

  

medal annara åbyrgdarsendinga å skrána, og athugasemdinni „Ex res" bætt 

í dálkinn „Observations““ út undan hverri sendingu. 

49. grein. 

Utbånadur å påstflutningnum. 

1. — Sem höfuðregla gildir, að sendingarnar skulu adgreimdar og 

bundnar saman eftir því, hverrar tegundar þær ern, brjef og , brjefspjöld í 

sama bundini og blöð og tímarit í sjerstökum bundinum aðgreind frá vanaleou 

prenti. Brjefum, brjefspjöldum og smáprenti skal raðað þannis að utaná- 

skriftin beri rjett við þegar lesið er í sundur. Fullfrímerktar sendingar eru að- 

greindar frá ófrímerktum eða vanfrímerktum sendingum og skulu miðarnir á 

þeim bundinum sem slíkar sendingar eru Í, stimpaðar með T-stimpli að svo 

miklu leyti sem hægt er. 

Á brjef, sem bera með sjer, að þan hafi opnast, skemst eða skaddast, 
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komulagi, ber því að búa am hann á ný, en halda þó hinum upprunalegu 

umbúðum. 

Pósthús það, sem býr um póstflutninginn á ný, skal setja dagstimpil 

sinn á merkimiðann, og þessa athugasemd framan við á hann „Remballé á... 

51. grein. 

Athuganir å påstflutningnum. 

1. — Þegar milliliggjandi påsthis barf ad búa á ný um póstflutning, 

athugar það innihald hans, ef ætla má að bað sje ekki óhreytt. 

Það býr út leiðrjettingarskýrslu eins og fyriri „ynd G, sem fylgir hjer 

með, og hagar sjer eftir ákvæðum 3. liðs hjer á eftir. Leiðrjettingarskýrsla 

þessi er send viðskiftapósthúsi því, frá hverju póstflutningurinn hefir verið 

móttekinn; afrit af henni er sent til npprunapósthússins, og annað afrit 

látið í póstflutninginn, sem búið hefir verið um á ný. 

9, — Ákvörðunarpósthúsið athugar hvort póstflutningurinn sje heill og 

hvort það, sem ritað er á brjefaskrána og, ef svo ber undir, á aukalista ábyrgð- 

arsendinganna sje nákvæmlega rjett. Vanti í póstflutninginn poka, brjefaskrá, 

aukalista ábyrgðarsendinga eða sje eitthvað athugavert við hann yfir höfuð, 

skal það sannreynt þegar í stað af tveim póstmonnum. Þeir gera nauðsynlegar 

leiðrjettingar á skránum eða listunum og gæta þess að strika út það sem skakt 

er tilgreint, en þó svo, að hægt sje að lesa það sem upprunalega hefir verið 

skrifað. Leiðrjettingarnar gilda frekar en hinar upprunalegu tilgreiningar, 

nema um bersýnilega villu sje að ræða. 

3. — Það sem athueavert finst er tilkynt sendipósthúsi póstflutningsins 

og, ef svo ber undir, síðasta milliliggjandi pósthúsi, með leiðrjettingarskýrslu 

er sendist með fyrsta pósti. Upplýsingarnar á þessari leiðrjettingarskýrslu, 

skulu tilgreina eins nákvæmlega og unt er, hvaða poka, pakka eða sendingu 

sje átt við. 

Afrit af leiðrjettingarskýrslunni skal senda, með sömu skilvrðum og 

frumritið, til póststjórnarinnar, sen sendipósthús flutningsins heyrir undir, 

þegar hún krefst þess. 

Pokinn eða umbúðirnar, innsiglið eða blýið af pakkanum eða pokanum. 

sem ábyrgðarsendingarnar voru Í og, ef pakkinn eða pokinn hefir ekki fundist, 

brjefapokinn með fyrirbandi, merkimiða, innsigli eða blýi skalu fylja leiðrjett- 

ingarskýrslunni. Í viðskiftum við þær póststjórnir, sem krefjast afrits, skulu 

framangreinð sönnunargögn fylgja afritinu. 

Leiðrjettingarskýrslurnar og afrit þema, skulu send með ábyrgð. 

Í tilfellum eins og getur um í 1. og 2. lið þessarar greinar má gera 

sendipósthúsinu, og, ef svo ber undir, millilieejandi pósthúsi aðvart með sím. 

skeyti á kostnað þeirrar póststjórnar, sem sendir það. 

4. — Þegar póstflutning vantar sakir þess að póstarnir hafa ekki náð 
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vegna hann vanti, å af-    

    

  

   

   

ber undir, 

grein, 

þær og 

efir ekki 

  

með fyrsta 

r og afbrigði, sem fyrir 

innihaldi 

  

sarskýrslunni, eða er aðeins getið á 

  

      

  

tómir 

  

til sendilandsins með næsta 

tala 

í töflunni 

       

   
  

i, ef svo ber undir, látnar innan 

  

ipósthússins, 

  

stjórn 

poknm þeim, sem henni 
tilheyra.



árið undir 

    

Lt póststjórn, sem el 

    
að greiða sendipósistjórninni and 

fara fram, þó tala poka, sem ví 

Með vissu millibili fastákveður sjerhver 
14 Kr Br póststjórn meðalverð i fronk 

  

um á vokum þein m, sem notaðir ern ai    fyrir allar pokategundir, og tilkynnir það hlutaðeigandi póststjórn 

alskrifstofuna. 

Ákvæði um transít- og geymslugjöld. 

  

03. grein. 

Sendingatalning til úireiknings á transítgjöldam. 

1. — Transit tey 

á eftir í alþjóða sst 

sem framkví md er 

28 dagana eftir 14.    

  

undantekn      
al] þjór Bapóstsamningur gengur Í 

  

Madrid, 

  

grein aðalsamningsins 

Talningin í maí 1929 gildi 

og þannig áfram. 

2 Ef eitthvert land með miklum póstviðskiftum s 

  

bandið, hafa þau lönd samban sem borgun á trans 

að breytast 

fram eingöngu fyrir hið nýja 

  

   vegna þessa a 

  

    nbanc     þóstviðskiftamas     omi mikil breyti 

  

            
: 1) x 3 2 

kosti 12 mánuði        
    

    

ursk oða transifreik 

    

    

lækkaðar eða þeim skift hl 

flutningatækjum, sem hafa 

lögð er til grundvallar fyrir
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sama og þyngd á pósti, sem fluttur er á talningatímabilinu, sem getið er um í 1. 
lið. Ef þörf krefur má nota sjerstaka talningu við skiftinsuna á þyngdinni 
milli hinna ýmsu flutningatækja, sem fengin hafa verið. Engin breyting á 
póstviðskiftamagninu er álitin mikilvæg, ef hún ekki hefir í för með sjer meira 
en 5000 franka breytingu á ári á reikningum milli tveggja póststjórna, og 
sjerhvert transít land tekið sjerstaklega. 

Sem undantekning má krefjast sjerstakrar talningar til þess að sann 
reyna hina nýju þvned alls, er lögð er til grundvallar fyrir hinna nýin reikn- 
ingum þegar þyngdin alls á reikningnum eykst tm 100% eða minkar að minsta 
kosti um 50% og hinir nýju reikningar þar af leiðandi verða fyrir breytingu, 
er nemur meir en 5000 frönkum á ári. 

54. grein. 

Útbúnaður á lokuðum póstflutningi á tallngartímabilinu, 

1. — Á hverju talningartímabili skulu undir sendingar, sem skiftst er á í 
loktiðum póstpokum, milli tveggja póststjórna innan sambandsins, eða milli 
póststjórnar innan og utan sambandsins, yfir svæði eða með flutningatækjum 
einnar eða fleiri annara póststjórna, notaðir sjerstakir pokar eða pakkar undir 
„brjef og brjefspjöld““ og undir „aðrar sendingar“. Skulu pokar þessir eða 
pakkar með rjettri tilvísun bera merkin „hb. 0.“ (brjef og Þbrjefspjöld) og 
„Á. 0.“ (aðrar sendingar). Þegar rúmmál póstsins leyfir, má setja hina sjer- 
stöku poka eða pakka saman í safnpoka oe skal hann merktur mm. CC, 

2. — Sem undanþágu frá ákvæðunum í 47. og 48. grein hjer að framan, 
hefir sjerhver póststjórn leyfi, á talningartímabilinu, til þess að senda ábyrgðar. 
sendingar og hraðboðasendingar, aðrar en brjef og brjefspjöld, í einhverjum 
þeirra poka eða pakka, sem ætlaður er undir aðrar sendingar, með því að gera 
athugasemd um þetta á brjefskrána; en sjen sendingar þessar, samkv. 47. og 
48. grein sendar í brjefapoka eða pakka. skulu Þær, hvað Þyngdartalningn 
snertir, taldar sem hluti af brjefapóstinum. 

3. — Á talningatímabilinu skulu merkimiðar póstflutnines, sem flytjast 
á sjóleiðis, bera greinilega áletrað „Statistigue“. 

5ð. grein. 

Sannreynd á þyngd lokaðs póstflutnings. 

1. — Hvað snertir póstflutning frá einn landi í sambandinu til annars 
lands, sem líka er í sambandinn, þá færir viðskiftapósthús sendilandsins á 
brjefaskrána til viðskiftapósthúss ákvörðunarlandsins brúttóþyned brjefa og 
brjefspjalda og annara sendinga, án þess að hirða um, hvaðan þær sjen, eða 
hvert þær eigi að fara. 

Með brúttóþyng reiknast þyngd umbúða en ekki: # >



a) byngd tómra poka, 

  

D) byngd beir poka, eru undanþegnar 

  

öllu transítejaldi stsamnin 

  

    

      

c) POSE NEN r, Sí - brjefa skrá 

hjer að framan); 

d) Þyngd afnpókanna, sem nefndir eru 

    

Fl töldum, en þyngdarb 500 grömin 

   

  

        

    

          

      

   

     

3. — Ef hvorki ttóþyngd brjefa og 

fer hvor um sig, fram úr 500 mmum, > 

  

ie dépasse pas 500 orammes 

x 
zvordunarlandsins athugar svo hvort betta sje 

| brjefasen 

munnurinn á 

sthússins og 

      

er, þeg i: — Eins 

  

í eins möreum eint 

in póststjórn sen 

    

hafa Þa þær, aðal 

býta þeim mili hluta ðeigandi póststjórna. 

  

pósthússins komu ekki á tilteknum tima), og send    
til þess að útbýta þetm mi     

Tamar mÅ PT I Á sif far slår ” , 7 Taldme 
Lokaður påstflutningur 2 skiftum við önd utan sambandsins, 

   Hvað snertir lands innan og lands
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bå skulu 
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a eta Fam ly aða y af flatan, rr 5 ÅRS yf lokaðan postflultning br 

— Eins 
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Lokaður póstflutningur er við, og er áfram 
sendur í transítf 

  

   rendur á sjers 

  

59. grein. 

    Lókaður póstflutningur, sem 

  

>að hvílir á póststjórnum þei að búa 1 
vfirlitsskýrslur M viða ndi póstfl la 4 aka     
á móti. Påstflutningur, sem sendm 

  

að 171177 Ía nine a seðlunum, daesetninenna. bera á merki      
Ef þessi póstfluti er áfra s áfram. 

sendir, tilkynna | orn landsins, sem á     

Þegar leiðin 

      

sem sendur er 

      

   
eftir kröfu ákvörðunary
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eins og meðfylgjandi fyrirmynd T. Seðill þessi skal svo tafarlaust sendur hin- 

um ýmsu póststjórnum, hverni á eftir annari, sem taka þátt í póstflutningnum 

og skrifa þær svo, hver á eftir annari, upplýsingar um transítina á hann. Síð- 

asta transítpósthúsið skal senda T-seðilinn til ákvörðunarpósthússins. Seðill 

þessi er svo sendur af ákvörðunarpóststjórn til sendipóststjórnar sem fylgiskjal 

með M skýrslunni. 

61. grein. . 

Talmng sendinga í stykkjatal. 

1. — Almennar sendingar og ábyrgðarsendingar, sem og brjef og öskjur 

með tilereindu verði, er koma frá sjálfu landinu eða löndum hinumegin við 

og send eru í stykkjatali á talningartímabilinn, skuln færðar á brjefaskrána af 

viðskiftapósthúsi sendilandsins eins og hjer segir: 

  

Correspondances á découvert, Nombre. 
  

  Lettreg 2... || 

| 
| 

Cartes postales .............. | 

  

        
| 
| 
| 

Autres Objets lo... | 

| 

Sendingar, sem eru undanþegnar öllu transítgjaldi, samkv. ákvæðum > ? {= 

  

72, greinar alþjóðapóstsamningsins, skulu ekki tilfærðar í tölum þessum. 

öx Til þess að sera athugnnna auðveldar, skal viðskiftapósthúsið, sem 

sendir, setja vanalegar brjefasendingar, sem imnritaðar eru á brjefaskrána, í 

siorstök bundin með utanáskriftinni: „Correspondances á découvert'“, Ef nauð. 

syn krefur. skuli brjef, brjefspjöld og aðrar sendingar sett hvert í sitt sjer- 

staka bundin. 

2. — Sjen engar sendingar í stykkjatali, skrifar sendipósthúsið efst á 

brjefaskrána : . 

»Pas de corresnondances å découvert'" 

3. — Upplýsingarnar å brjefaskrånni skulu athugadar af vidskiftapdst- 

úsi ákvörðunarlandsins. Verði þetta pósthús vart við, fyrir hverja tegund send- 

inga um sig, að muni meiru en ó sendingum, leiðrjettir það upplýsingarnar 

á brjefaskránni og tilkynnir þegar í stað sendipósthúsinu skekkjuna með leið- 

rjettingarskýrslu. Sje mismunurinn innan þessara takmarka, standa upplýs- 

ingar sendipósthússins óbreyttar. 

4. — Þegar talningunni er lokið, býr viðskiftapósthús ákvörðunarlands- 

ins út í einu eintaki vfirlitsskýrslur (fyrirmynd 0), sem það sendir tafarlaust 

til aðalpóststjórnarinnar, sem það heyrir undir. 
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I »vmir, san 

  

Ti sr 2 ; 

albjóðapóst           
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er fylgir hjermeð, og skal 
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        irlitsskýrslunum, fyrir- 

seymslan heyrir undir 

  

ski póstur, sem fluttur 

flutningur, er gefur ástæðu 

      

Reikningur yfir tramsítgjöldan. 

          

    
    

talan á sendingum sendum í 

pokum geymdum í höfn, er alt marg- 

eninu, eða ef um er 

stjórnir sjer saman um annan n 

  

bilið, sem talningin á
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5, — Vegna byngdarinnar å pokunum og umbúðunum og þyngdar þeirra 

tegunda sendinga, sem eru undanþegnar öllu transítgjaldi, samkv. 72. grein 

alþjóðapóstsamningsins, skal aðalupphæðin á teikningunum yfir lokaðan póst- 

flutning lækkuð mm 10%, 

3. — Hinir sjerstöku reikningar skulu búnir til eftir yfirlitsskýrslun- 

um M, 0 og PÞis í 2 eintökum á eyðublöðin N, P og Péer, Þeir skulu síðan 

sendir eins fljótt og auðið er, og í síðasta lagi 12 mánuðum eftir talningar- 

tímabilið, til sendipóststjórnarinnar. 

4. — Ef póststjórnin, sem sendi reikninginn, fær enga leiðrjettingar- 

athngasemd á 6 mánuðum að telja frá því reikningurinn er sendur, skal hann 

álitinn rjettilega viðurkendur. 

65. grein. 

Árlegur aðallokareikmingur. Millganga alþjóðaskrifstofunnar. 

1. — Sje ekki öðruvísi ákveðið milli hlutaðeigandi póststjórna, skal al- 

bjóðaskrifstofan búa út árlega aðallokareikning, sem innihaldi bæði transít- 

og geymslugjöld. 

2. — Jalnskjótt og hinir sjerstöku reikningar milh tveggja póststjórna 

hafa verið viðurkendir eða álitnir rjettilega viðurkenndir (4. liður næstu grein. 

ar á undan), skal hvor póststjórnin tm sig tafarlaust senda alþjóðaskrif- 

stofunni yfirlitsskýrslu (meðfylgjandi fyrirmynd #), er greini aðalupphæð- 

ina á reikningum hennar, Þegar alþjóðaskrifstofan hefir móttekið þessa yfii- 

litsskýrslu frá einhverri póststjórn, gerir hún binni póststjórninni, sem í hlut 

á, aðvart. 

Sje ósamræmi milli tveggja samstæðra skilagreina frá tveimur póst- 

stjórnum, skal alþjóðaskritstofan skora á þær að koma sjer saman og til 

kynna sjer hina endanlegu upphæð, er þær verði ásáttar tm. 

EL aðeins önnur póststjórnin skyldi senda vÍrlitsskýrsin GQ, þá skulu 

upplýsingar hennar teknar gildar, nema hin samstæða yfirlitsskýrsla hinnar 

póststjórnarinnar, sem á eftir er, nái til alþjóðaskrifstofunnar í tæka tíð fyrir 

næstu aðalársreikninesskil. 

Fari vm yfirhtsskýrslurnar eins og segir í 4. hð næstu greinar á 

undan, skal skrifa á þær athugasemdina: „Áneune observation de VOffice 

dóbiteur n'est parvenue dans le délai téglementaire““, (Engin athugasemd kom 

frá hinni skuldugu póststjórn innan tiltekins tíma). 

Ef tvær póststjórnir koma sjer saman um að gera sjerstakan milli- 

reikning. skal á Q-skýrslur þeirra skrifa athugasemdina: „Compte réglé á pars 

—- Á titre d'information““ (sjerstök reikningsskil — til upplýsingar), og ern 

þær ekki teknar með í hinum árleoa aðal-lokareikningi. 

Þessari athugasemd skal slept, þegar nm er að ræða það, sem stendur í 

3. lið 75. greinar alþjóðapóstsamningsins. 
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Í því tilfelli framkvæmir alþjóð: ösynlegu undan-       

   

   

  

   

bágur, og tilkynnir það hlu 

   kýrslum 

rjettilega við- 

1 lokareikningur inni- 

a) skuld og inneign hverrar póststjórnar 

skuldugu påst- 

  

jststjornum sam- 

auðið er, og í síðasta lagi 

  

sta árs á eftir að þeir hafa verið gerðir upp 

66. grein. 

Borgun á transitgjöldum. 

I. — Nema öðruvísi sje ákveðið, skal reikningsjöfnuður sá, sem kemur 

    

im á hinn árleea albjóðaskrifstofunnar eða á hinum sjer- ts
 

1 

pe 

stoku milireikningum, skuldugu póststjórn til þeirrar, sem 

  

sýningu í höfuðstað eða verslunar- 

í mynt landsins, sem á     inni, og með npphæð 

  

inn hljóðar á. í gullfrönkumn. Greiðslukostnaðinn ber 

  

sem skuldar. 

    
Víxla þessa má einnig i á annað land, með því skilyrði, að þeir 

  

         

   

rnarinnar, sem skuldar, þegar 

  

send 

  

um er að ræða sjerstök 

Þegar þessir frestir eru Hónir, skal af upphæðum þeim, sem skuldast, 

  

  
reikna 79 er ofannefndir frestir renna út. 

  

S
X
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Áttundi bálkur. 

Yms ákvæði, 

HINASTI KAFLI. 

67. grein, 

Svarmerki. 

1. — Svarnerkin ern að verð eins og meðfylejandi fyrirmynd Á sýnir, og 
s 

lætur alþjóðaskrifstofan prenta þan á pappír með þessum orðinn í vatnsmerki ; 

40 e, Union postale universelle 40 ec. 

2. — Þjerhver póststjórn hefir leyfi til: 

a) að setja greinilega gegnumstunsu (perforation) á svarmerkin, sem ekki 

skaðar lesmálið nje er Þannig, að hún valdi örðneleikum við athugun 

þessara verðmiða ; 

b) ad breyta, annaðhvort með hendinni eða með prentun, söluverði því, 

sem stendur á merkjunum, 

3. — Albjóðaskrifstofan útvegar merkin með iImnkaupsverði. 

á, — Sje ekki öðruvísi ákveðið milli hlutaðeigandi póststjórna, skulu 

svarmerki þan, sem skiftst hefir verið á, send á ársfresti til póststjórnanna, 

sem hafa sefið þan út, með upplýsingum um tölu þeirra og verðgildi. 

5. — Jafnskjótt og t.ær póststjórnir ern orðnar á eitt sáttar tm töluna 

á svarmerkjum þeim, sem skiftst hefir verið á, þeirra á milli, skal hver póst- 

stjórnanna um st, búa til yfirlitaskýrslu (meðfylsjandi fyrirmynd UV), er 

segi til um inneign eða skuldarupphæð, og senda þær svo alþjóðaskrifstofunni. 

Komi póststjórnirnar sjer ekki saman innan sex mánaða, býr sú póslstjórnin, 

sem inr: á, út lokar nine sinn og sendir hann albjóðaskrifstofunni. Við út- 

búnins bessara wfirlsskýrslna skal verð hvers svarmerkis reiknað reiknað 

40 sentímar. Alþjóðaskrifstofan tekur svo reikninssupphæðina inn í ársloka- 

reikning. 

Ef aðeins önnur póststjórnanna sendir yfirlitsskýrslu (fyrirmynd 0), 

skulu upplýsingar hennar teknar trúanlegar. 

6. — Þegar ársupphæðin í viðskiftum milli tveggja póststjórna fer 

ekki fram úr 25 frönkum, er sú póststjórnin, sem skuldar, laus við alla borg- 

un í bessn efni, og vfirlitsskýrsla er ekki gerð. 

7, — Hafi tvær póststjórnir orðið ásáttar um að gera sjerstök reikninss- 

skil sín á milli, senda þær enga yfirlitsskørslu til albjóðaskrifstofunnar. 

8. — Greiðsla á reikninesjöfnuðum fer fram samkvæmt skilviðunum, 

sem nefnd ern í 66. grein. 
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1. — Póststjórnirnar ákveða, hvaða pó 

skilríkisspjöld. 

2. — Skilríkisspjöldin skulu geti 

    

fyrirmynd F. Eyðublöð þessi eru látin í tje af 

kaupsverði. 

3. — Þegar beðið er 

  

   
mynd af sjer og sanna, í er 

setja reglur þær, sem na ru til 

afhent fyr en eftir að búið er að rannsaka 

sje sá, sem hann segist vera. 
I-pá Póstmaðurinn færir beiðnina inn á 

bleki og latneskri skrift eins og eyðublaðið segir fyrir 
   

sinn tiltekna stað, mir frímerki í    spjaldið, og ónýtir svo frímerkið með dagstimplinum, 

sje mjög greinilegur. 
  Þessu næst stimplar hann spj: 

bættisinnsigli sínu, þannig að það nái bæði v    setur síðan sama stimpil á framhlið spjaldsi 

  

eftir að hann hefir fengið undirskrift hans. 
1 
ia 4. — Þegar útlit eigand 

ljósmyndarinnar eða lýsingarinnar á honi 

  

o. — Sjerhvert land hefir 

    alþjóðapóstþjónustu, samkvæmt 

þjónustu sinni. 

69. grein 

Skafti á påstflutningi mid herskan 

1. — Skifti å lokudum påstpokum mill einnar 

     inu og flotadeilda eda herskipa af sama þjó 

og herskips og annarar flotadeildar 

  

kynt milliiggjandi póststjórnum fyrirfram, Otu 

2. — Utanáskrift þessara póstnoka 

Du bureau de ................. 

jóðerni) 

  

f la division navale (þ 

  

Pour | 

| le båtiment (þjóðerni) le (nafn ski 

|. LB peers 
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eða: 56 

De la division navale ............ (þjóðerni) seere de (nafn 

flotadeildarinnar) .............. ÁÐ EEEz— 

Du bátiment ........,. (bjóðerni) .......... LR (nafn skipsins) 

RIÐ Á 

Pour le burean de ...... HANNAR 

(Nafn ákvörðunarlands). 

eða: 

De la division navale ............ (þjóðerni) ss seeeerrree de (nafm 

flotadeildarinnar) .............. Br ennne 

Du båtiment .......... (þjóðerni) .......... Þe. (nafn skipsins) 

Á 

f la division navale (þjóðerni) MI de (nafn flotadeildarinnar) 

| åd …. HR … … 
Pour 2 

fa la bátiment (þjóðerni) .....0... 0 le (nafn skipsins) 

a Á suser ennen 

(Nafn ákvörðunarlands). 

3. — Póstpokar til eða frá flotadeildum eða herskipum, skulu fluttir, 

begar engin sjerstök leið er tilereind á utanáskriftinni, fljótustu leið oo með 

sömu skilyrðum og póstflutningur, sem skiftst er á milh pósthúsa 

Skipstjóri póstskips, sem flytur póstsendingar til tlotadeildar eða her- 

skipa, geymir þær til afhendingar yfirmanni flotadeildarinnar eða herskips- 

ins, sem þær eiga að fara til, ef hann kynni að biðja nm bær á leiðinni. 

4, — Ef skipin ern ekki á ákvörðunarstað þegar póstflutningur til þeirra 

kemur bangað, skal flntninourinn geymdur á pósthúsinu bangað til bann 

verður sóttur af viðtakanda eða áframsendur. Áframsendingar getur annað- 

hvort sendipóststjórnin krafist eða vfirmadur flotadeildarinnar eða herskips- 

ins, sem pósturinn á að fara til, eða þá ræðismaður sömu þjóðar. 

5. — Þær af póstsendingum þeim, sem hjer um ræðir, er bera ath uga- 

semdina „Anx soims du Consul de .......... í, skulu afhentar ræðismanni 

sendilandsins. Eftir beiðni ræðismannsins má svo taka þær til póstflutnines á 

ný og áframsenda til hims voprunalega staðar eða á annan ákvörðunarstað. 

6. — Póstflutningur til herskips skal áltinn að vera 1 transit þangað 

til hann er afhentur yfirmanni herskipsins, jafnvel hbått upprunalega hafi 

verið skrifað utan á hann til pósthúss eða ræðismanns, sem milliliðs: skal flutn- 

ingurinn bar af leiðandi ekki álitinn kominn á ákvörðunarstað á meðan hann 

hefir ekki verið afhentur hlutaðeigandi herskipi,
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almenming fyre Huðublöð til afnota 

   
ákvæði 2. ós 31, ereimar alþjóðapóstsamninssins. Ad 

skulu þessi eyðublöð ålitin til 

bvi er snertir   

afnota fyrir almenning: 

CC (Móttöku! DÞis (Atbjóðapóstkröfnávísun) ; 

(Pollmiðar) ; F (Ski 

  

H (Upplýsingar viðvíkjar 
  

almenna arsendingu ) 

  

sendingu): Í (Fyrirspurn um åbyrgd 

  

afturköllun sendingar eða breytingu á    
„í spain 
iz. gren, 

  

Póstþing og póstf 

Alþjóðaskrifstofan undirbýr störf póstþinga og 

prentun og útbýtingu á hinum nauðsynlegu skjölum. 

  

skrifstofunnar er viðstaddur á fundum Forstjóri 

  

póstfundanna og tekur þátt í umræðum, án þess að hafa 

Upplýsingar. Oskir eytingar á samningunum. 

x ix 1 1 NO 74 i Alhjédaskrifstofan skal ætid vera reiðubúin til þess að láta meðlimum 

sambandsins í tje allar þær upplýsingar, er þeir kynnn að þurfa viðvíkjandi 

atriðum, er snerta alþjóðapóststarfið. 

  

Hún leggur fyrir allar óskir, sem fram koma um 
* z s ð . . a . # e #3 . 

ing á ákvæðum þeim, sem gilda fyrir póstsambandið, og ti 

ar álits er leitað.



Utgåfur. 

gefur út, eftir skýrslum þeim, sem henni eru    I-, 1 2 1 ensku, sponsku og frönsku. 

2. Hún bittir, eftir upplýsingum þeim, sem mkvæmt 

  

af öllum þeim upplýsins 

  

; vrirmælum 82. ereinar hjer á ec 

varða, og snerta fri alþjóðapóstsamninenum og     Áorðnar breytingar seinna, 

  

I í x fs á vesti Hn hesar hað stepgta lk Ox 
tálfs árs fresti. En þegar Það er sjerstaklega árið 

og einhver póststjórn biður ákveðið um það, eru breytingarnar tilkvatar 

  

cu umburðarbryeli. 
  

Pilsvarandi söfn, er snerta framkvæmdir á hinum sjerstö 

  

samning    

  

     
   

   

  

um sambandsins, getur alþjóð: nir þær, sem taka 

þátt í þessum samningum, fara 

3. — OL 

um sambandsins 

Saskrifstofan gefur åt, skulu send påststjårn- 

eintokum og útgjaldaeiningarnar eru, sem 

ákveðnar eru tjórn í 24. grein alþjóðapóstsamningsins. 

póststjórnirnar kynnu að biðja um, fram 

         LUDSVETO1, 

an er skyld að gefa út nafnabók vfir öll pósthús 

    

í stafrófsi og með kri athugasemd við þau póst 

  

hendi póststörf, sem eru ekki enn þá sameiginleg fyrir öl 

  

nafnabók skal við sem nothæfri, með viðbótarheftum pósthús 

eða a ann hatt, sem skriistolan      

  

Nafnabók þessi er send póststjórnum sambandsins í 10 eintökum fyrir 

24, grein alþjóðapóst Jaldaemmeu, sem akveðin er fvrir þær met lí Ja
 

  

sk framyfir, sem póststjórnirnar kynnu að biðja um, skulu þær 

orga sjerstaklega með innkaupsverði. 

“5. grein 

í Í y skýrsla. 

> —
 yjóðaskrifstofan gefur út árlega skýrs u um starfsemi sína, og er 

  

hún send öllum sambandslöndunum 

76. grein. 

Mál alþjóðaskrifstofunnar. 

Hið opinbera mál 
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56 TI. grein. 

Svarmerki, Skálríkisspjöld. Jafngildistafla. 

ÁAlþjóðaskrifstofan er skyld að sjá um: 

a) tilbúning og afhendingu á svarmerkjum, svo og greiðslujöfnuð reikninga 

þeirra, er tilheyra þessari þjónustu, 

b) tilbúning og útbýtingu á skilríkisspjöldum, svo og tilbúning og útbýtingu 

á jafneildistöflunni, sem nefnd er í 4. grein hjer að framan. 

78. grein. 

Reiknings- og greiðslujöfmiður reikmmga. 

1. — Skrifstofa albjóðapóstsambandsins er skyld að sjá um reiknings- og 

greiðslujöfnuð á hverskonar reikningum, sem snerta alþjóðapóststarfið milli 

þóststjórna sambandsins, sem ætla að nota aðstoð hennar. Þær koma sjer i 

bessu efni saman sin á milli og við skrifstofuna. 

9, — Eftir beiðni hlutaðeigandi póststjórna má einnig láta alþjóða- 

skrifstofunni í tje símalokareikninga, til þess að takast upp í greiðslujöfnuðinn. 

3. — Sjerhver póststjórn hefir rjett til, eftir því sem henni sýnist, að 

gera upp sjerstaka reikninga fyrir ýmsar greinar póststarfsins og gera ut um 

þá, eins og hån vill, vid hlutadeigandi påstistjorn, ån þess að nota hjálp aðal 

skrifstofunnar, og skal hún þá aðeins tilkynna skrifstofunni, við hvaða greinar 

póststarfsins og við hvaða lönd hún óskar aðstoðar hennar. 

4. — Þær póststjórnir, sem nota aðstoð alþjóðaskrifstofunnar við reikn. 

ings- og sreiðslujöfnuð lokareikninganna, geta hætt að nota þessa aðstoð 3 

mánuðum ettir að þær hafa sent tilkynningu um það. 

79. grein. 

Reikningsgerð. 

1. — Þegar búið er að endurskoða og viðurkenna hina sjerstöku reikn- 

inga eftir samkomulagi, skulu hinar skuldugu pósistjórnir senda póststjórn- 

unum, sem eiga inni, fyrir hverja sjerstaka tegund viðskifta, viðurkenning 

fyrir upphæð reikningsjafnaðarins milli himna tveggja sjerstókt reikninga, í 

frönkum og sentínum, með upplýsingum um, fyrir hvað inneignin sje og við 

hvaða tímabil hún eigi. 

Sje eigi öðruvísi ákveðið, skal sú póststjórn, sem sakir reikningsfærslu 

il sinnar innanlands, kynni að óska eftir að fá aðalreikninga, sjálf búa þá t 

og leggja þá síðan fyrir hinn aðilann til viðurkenningar. 

Póststjórnirnar geta komið sjer saman um að innleiða annað fyrir- 

komulag í viðskiftum sínum. 

2. — Sjerhver póststjórn sendir alþjóðaskrifstófunni mánaðarlega eða Ga
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sj ost ( erstakar eður ern fyrir hendi, skýrslu um inneign 56 

in væmt hinum sjerstöku reikningum, svo og summu þeirra upphæða, 

sem inni sjerhverri póststjórn í sambandinu; sjerhver inneign, sem 

tendur í þessari s in, skal vera samþykt með viðurkenningu frá hinni 

kuldugu Di Jorn 

j si veisla = Í y komin albjóðaskrifstofunni í hendur í síðasta 

þann 19. hvers mánaðar eða í fyrsta mánuði hvers ársfjórðungs; að 

öð verði ekki tekin fyr en í greiðslujöfnuð næsta mánaðar eða 

i PSTIOT OL s á ef 

iðurkenningarnar saman og rann- 

k hvor rjettar. Állar nauðsynlegar leið- 

tun l "Hun. 

Skuld til annarar er síðan færð í yfirlitsreikn 

2 b veda ina, sem s, 

lóg að Í saman hina Ýmsn dálka í þessum yfirlitsreikningi. 

50. grein 

á Dal trreikningur 

Al vifsti safnar skyrslunum og yfirlitsreikningunum 

a hverri póststjórn; 

;) skuldar nneig r cignarsaldo sjerhverrar póststjórnar, er sýni mismuninn      
    

  

iii Innal eg nn 

æðir bæi m einn h Jóstsambandsins á að greiða einni 

Dosis upphæðir, sem þessi póststjórn á að greiða. 

Að sí er, skal hún sjá um það, að hver póststjórn 

ríi ekki að framkvæma meira en eina eða tvær útborganir, til þess að 

  

við skuldir sínar. 

Þó á sú pós 

ram borganir (á conto-borganir).    skulu, bæði af hinni skuldugu póststjórn og 

  

raðast á al 
nest á SK 

  

“rsluna, sem send er til alþjóða- 

  

Viðurkennir 

  

   
sendar eru til alþjóðaskrifstofunnar 

Jornum 

fyrir reikningsuppgerd hverrar hlut- 
x 

rðir skulu sýna: reikningsuppe 

    

hin ýmsu vids 

  

samanlagðra fyrir hverja hlutaðeigandi 

  

orn um 

  

c) aðalupphæðir beirra unnhæda sem skuldast öllum póststjórnunum, sem



    

  

   

  

dar og inneig 

  

tolunn. 

    

14,   

tfreiðsia. 

     

   

  

    

   

    

   

    Grei sem 

  

   

  

1 å Mon] að fg kvæmt reikni | ' i or Í 

lae1 hálfum hendur þeirr 

| snertir | ; h 

r á undan gilda um þá. Akvæðunum í    

  

xx 14 
verið ereidd sömu 

  

innan hins tiltekna tíma. 

Skuldar- eða inneiena 

til rei 
= ing afna Nam ING e znnesjarna0ar 1 næsta 

  

    

  

sandi påststjornir hafi sambar 

semd um þessa yfirlærs 

i irnar handa 

Hin skulduga pststjórn sendir 

upphæðinni, sem hún skuldar, til 

   
zar um ankaburð a) upplýsing    

    

8 ÞROT alhjáðan » (5. grein alpjJóðap( 

ir nöfn 

    

um við, og, ef svo ber un   

aukaburðar 

  

vsmeum



    

    
d) samkvæmt 5, grem al 

hvaða viðskiftum þetta 

ce) utan S 

) LOS ða 

verrar um 

a mer ri 4 , Fe 1: . 
2) rrigelog postskipa, sem sigla ur höfnum þeirra og 

      

   

   
   

póstflutnine,    
| Hvaða sonaum e 

    sem seinna 

> ra 
3. — Påststjornirnar ofunni 2 eintök al skjöl 

  

mn þeim, sem þær gefa út og snerta póststartið, jafnt innanlands sem utan 

83, grein. 

  

7 ; i ; 
ltr lond utan SAM DUNASINS, 

  

ð ern við flutninginn fyrir     
c) hvort eða ekki; 

      

   

  

   

gildir fyrir       
a0 ræda ; 

f) hvort móttökukvittanir sjeu leyfdar ( 

IS utan samband aldstaxt: 

  

1 wer 
2) puréart 

  

við lönd innan sambandsins
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56 

Almenn talning sendinga. 

1. — Albjodaskrifstofan byr til almenna statistik fyrir hvert ár. Til 

þess senda póststjórnirnar henni eins fullkomið safn og hægt er af statistisk- 

um upplýsingum í skýrsluformi, er skal fylla út eins og meðfylejandi fyrir 

myndir KW og $ sýna. Skýrsluna ÁR skal senda í lok júlímánaðar hvert ár, en 

upplýsingar bær, sem getur um í LL, 11. og ÍV. kafla skvrslunnar, skal að. 

eims gefa þriðja hvert ár. Skýrslan skal sömuleiðis send þriðja hvert ár á 

sama tíma. Upplýsingar þær, sem gefnar eru, eiga ætíð við árið á undan. 

2. — Þær greinar póststarfsins. sem gefa tilefni til sjerstakrar innfærslu 

í bækur skulu teknar á tímabundaar (pertodiskar) skýrslur, eftir því, sem 

bækurnar sýna 

3. — Viðvíkjandi öðrum greinum póststarfsins, þá skal árlega fram 

kvæmd heildartalning á allskonar sendingum, án þess að greina milli brjefa, 

spjaldbrjefa, prents, verslunarskjala og sýnishorna af vöru, og þriðja hvert 

ár að minsta kosti talning á hinum vinsu tegundum sendinsa. 

4. — Talningin fer fram í viku, þesar um dagleg póstviðskifti er að 

ræða, en í 4 vikur, þar sem ekki ern dagleg póstviðskifti, Sjerhverri póststjórn 

er heimilt að framkvæma þessa statistisk talningu å beim tíma, sem sýnir 

best meðaltalið af póstviðskiftum hennar. 

5. — Á tímabilinu milli hinna sjerstöku talninea, skal framkvæma tala- 

  

inguna á hinum ýmsu tegundum sendinga eftir hlutfallstölum, sem fást úr 

hinni sjerstöku talningu á undan. 

6. — Alþjóðaskrifstofan lætur prenta og útbýtir eyðublöðum þeim, sem 

sjerhver póststjórn á að útfylla. Hún veitir þeim póststjórnum, sem kynnu 

að æskja þess, allar nauðsynlegar upplýsingar viðvíkjandi reglum þeim, sem 

fylgja ber, til þess að talningin verði eins samræmd oe hæst er. 

85. grein. 

Útgjöld alþjóðaskrifstofunnar. 

1. — Hin vanalegu útgjöld við alþjóðaskrifstofuna mega ekki á ári 

fara fram úr 300.000 svissneskum frönkuin. ” 

2. — Hin svissneska póststjórn hefir eftirlit með útgjöldum albjóða- 

skrifstofunnar, lætur henni í tie nauðsynlegar fyrirtframsreiðslur og býr åt 

hinn árlega reikning, sem síðan er sendur hinum póststjórnunum. 

3. — Fyrirframereiðslur þær, sem hin svissneska póststjórn lætur í 

tje samkvæmt 2. lið þessarar greinar, skulu endurgreiddar af hinum skuldugu 

póststjórnum þannig, að sem allra styst sje umliðið, og í síðasta lagi fyrir 

31. desember þess árs, sem rteikningurinn er sendur. Þegar þessi frestur er
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liðinn, falla vextir til nefndar påststjårnar å upphædirnar, sem skuldast, 7% 56 

á ári, að telja frá þeim degi, er fresturinn rennur út. 

4. — Löndum sambandsins er flokkað þannig niður, að því er snertir 

niðurjöfnun útgjaldanna : 

1. flokkur: Suður-Aáfríku-sambandið, Þýskaland, Bandaríki Ámeríku, 

Argentína (lýðveldi), Ástralska samveldið (Commonwealth of Australia), 

Canada, Kína, Frakkland, Stóra-Bretland, Breska Indland, Fríríkið Írland, 

Ítalía, Japan, Nýja-Sjáland, Tyrkland, Samband hinna sósíalistisku ráðstjórn- 

arríkja, 

2. flokkur: Spánn, Mextkó. 

3. flokkur: Belgía, Brasiía, Egyptaland, Grikkland, Ungverjaland, 

Holland, Póland, Rúmenía, Konungsríki Serba, Króata og Slóvena, Svíþjóð, 

Sviss, Tjekkoslóvakía, Alsérie, Franskar nýlendur og vernduð lönd í Indó- 

kína, Állar aðrar franskar nýlendur, ÁMar eyjaeignir Bandaríkja Ameríku 

nema Filippseyjar, Hollenska Indland. 

á. flokkur: Ghosen, Danmörk, Finnland, Noregur, Portúgal, Portúgalsk- 

ar nýlendur í Afríku, Portúgalskar nýlendur í Ásin og Eyjaálfunni. 

5. flokkur: Búlgaría, Chili, Colombía, Estland, Lettland, Marokkó (ekki 

spanski hlutinn), Marokkó (spanski hlutinn), Perú, 'Tunis. 

6. flokkur: Albanía, Bolivía, Costa-Rica, Cuba, Fríborgim Danzig, Do- 

minikanska lýðveldið, Egnator, Ethiopia, Guatemala, Haiti, Lýðveldið Ion- 

dútas, Lithauen, Lúxemburg, Lýðveldið Nicaragna, Lýðveldið Panama, Para- 

guay, Persía, Lýðveldið Salvador, Saar-hjeraðið, Konungsríkið Síam, Urugnav, 

Venezuela, Hollenskar nýlendur í Ameríku. 

7. flokkur: Austurríki, Belsiska Congo, Spánskar lendur við Guineafló- 

ann, Ísland, Allar ítalskar núlendur, Allar japanskar eignir aðrar en Chosen, 

Libería, Filippseyjar, Lýðveldið San Marino. 

Niðurlagsatriði. 

86. grein. 

Um hvenær starfsreglugjörðin kemur til framkvæmda og hveru lengi hún gildir. 

Reglugjörð þessi kemur til framkvæmda sama dag og alþjóðapóstsamn- 

ingurinn gengur Í gildi. Hún skal og gilda jafnlengi og þessi alþjóðapóst- 

samningur, nema hún verði endurnýjuð að sameiginlegum vilja hlutadeig- 

andi aðila. 

Gert í Stokkhólmi, þann 28. ásúst 1924, 

(Nöfn fulltrúanna).
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Loka ákvæði starfsreglugjörðarinnar. 

  

á póstþinginu í Stokkh     

   
    

  

í október 

  

    

    
    

  

   

      

sem 

i lransitgjoldu num 

= x 
a0our með 

  

innleysanleg 

  

Sje um mörg 16 að ræða, þar sem myntin uppfyllir | 
200 2 á nr naar sið að álraða há + NR yrði, á inneignarlandið að ákveða þá mynt, 

  

eftir gullpeninga verði. 

Lú FR - 
hafa orðið ásatt í 

   gullpeninga verði í mynt einhvers lands, þar sem seðlar eru innleysanle; 

annig fæst út, er 

útkomu Í mynt inneignar- 

"ar verslunarborgar 

    eins og þótt þan 

ett em     a 1c r1 „ haf sem þau eiga við, og hafa 

fá     sem skal geymt í skjalasafni hinnar sænsku stjórnar, og 

  

því. 

Gert í Stokkhólmi, þann 28. ágúst 1! 

(Nöfn fulltrúanna).
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Pósthröfusendingar. 

Burðargjald og skilyrði, 

Afnám eða breyting póstkröfuupphæðar. 

Ábyrgð ef sending glatast, er rænd eða skennmist. 

  

Skaðabætur fyrir vanrvæksin, 

heimtu. 

Ábyrgð á hinum innheimtnu uppha 

(gn
) Ba sviksamlega inn- 

um. — Útborgunarskylda. — 

   Frestur og aðgangur til endurereiðsin, — Skifting á burðargjaldinn. 

TV. KARLI 

Um hver fær burðargjöldin, — Transitgjøld. 

Um hver fær burðargjöldin, 

Transít- og seymslugjöld. 

V. KAFLI 

Ýims ákvæði, 

Breyting á ákvæðum alþjóðapóstsanningsins, 

Póstlús, sein taka þátt í starfinu, 
1 L 

Samþpykt á frumvörpum milh póstþinga. 

  

LY TO Niðurlagsatriði. 

Um hvenær samningurinn kemur til framkvæmda og hversu lengi 

hann gildir, 

Loka-ákvæði. 

Einasta grein. Hámark hins tilereinda verðs.



Alþjóðapóstsambandið. 

Samningur 
um 

skifti á brjefum og öskjum með tilgreindu verði 

gerður milli 

Abe aniu; Þýskalands, 

u Congo; Eoliviu; Brasil 

rgentinu; Åusturrikis; Belgiu; Belg- 

isl in; Öhili; Kína; Lýðveldisins Golum- 

bi iu; Lýðveldisins Gúba; D ; Friborgarinnar Danzig; Egyptalands; 

Spánar; Spánskra nýlenda ; ands; Etiógín; Finnlands; Frakklands; Ál 

giers; Hinna frönsku nýlenda og vernduðu landa í Indókína; Allra annara 

franskra nýlenda; Stórabretlands og ýmsra breskra nýlenda og verndaðra 

landa; Grikklands; Guatemala; Lýðveldisins Haiti; Lýðveldisins Honduras; 

Ungverjalands; Breska Indlands; Fríríkisins Írlands; Íslands; Ítalíu; Állra 

ítalskra, nýlenda; Japans; Chosen; Allra annara japanskra eigna; Lettlands 

Lýðveldisins Líberíu; Lithauen; Luxemburg; Marokkó (að undanskildum 

spanska hlutanum); Marokkó (spanski hlutinn); Nicaragua; Noregs; Nýja 

Sjálands; Lýðveldisins Panama; Paraguay; Hollands; Hollenskra India; 

Hollenskra nýle í Ameríku; Perú; Persíu; Þólands; Portúgals; Hinna 

portúgölsku nýlenda í Afríku; Kinna portúgölsku nýlenda í Asíu or í Eyja- 

álfunni; Rúmeníu; Lýðveldisins San Marino; Salvador; Saarhjeraðsins; Kon. 

ungsríkis Berba; Króata og slóve na; Konungsríkisins Síam; Svíþjóðar; Sviss; 

Tiekkoslovakín; Tunis: Tyrklands; Sambands hinna sosialistisku ráðstjórnar. 

andaríkja Venezuela. 
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Samkvæmt 3. grein alþjóðapóstsamningsins hafa undirritaðir fulltrú- 

ar stjórnanna í ofannefndum löndun í sameiningu og með þeim fyrirvara, að 

fnlleilding fáist, orðið ásáttir um eftirfarandi samning; 
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56 1, KAFLI 

Almenn ákvæði. 

1. grein. 

Svið sammingstns. 

Milli samningslandanna må senda, tndir nafninn brjef eða öskjur með 
tilgreindu verði. brjef seim innihalda verðbrjef og verðmæt skjöl, svo og 
öskjur, sem innihalda gimsteina og dýrgripi, með ábyrgð á innihaldinu fyrir 
hinni tilereindu upphað. 

Í viðskiftum milli landa, sem koma sjer saman í því efni, mega brjefin 

með tilgreindu verði einnie innihalda tollskylda Þluti. 

Þátttakan í viðskiftunum á öskjum með tilereindu verði nær aðeins til 

Þeirra samningslanda, þar sem póststjórnirnar hafa orðið ásáttar um þessi 

viðskifti sín á milli, 

2. grein. 

Hamark hins tilgreinda verðs, 

Hinar ýmsu póststjórnir hafa, hver fyrir sitt leyti rjett til þess að 

ákveða hámark fyrir hið tilgreinda verð, sem undir engum krineumstæðnm 

má vera lægra en 10000 frankar á sendingu. 

3. grein 

Burðargjöld. 

Burðargjald undir brjef og öskjur með tilgreindu verði skal fullereitt 

fyrirfram. 

Burðargjaldið er samsett þannie: 

a) fyrir brjef; sama burðar- og meðmælingargjald og fyrir ábyreðarbrjef af 

sömu þyngd og til sama ákvörðunarstaðar: 

ÞJ fyrir öskjur: 20 sentíma burðargjald fyrir hver 50 grönn, minsta gjald 

    

1 franki og hið venjulega meðmælingargjald að auki 
2 

“) fyrir brjef og öskjur: ábyrgðaregjald, sem ekki má fara fram úr 50 sen. 

tímum fyrir hverja 309 franka eða brot úr 300 frönkum af hinni til: 

greindu upphæð, hvert svo sem ákvörðunarlandið er, og eins í beim lönd- 

um, sem taka á sig ábyrgð gaenvart ofurefli (vis major). 

4. grein. 

Almenn skilyrða. 

1. — Brjef og öskjur með tilgreindu verdi mega ekki innihalda nein 
J DD eð oOo oOo 

brjef, miða eða skjöl til annara en viðtakanda eða fólks, sem hjá honnm býr,
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2. — Oskjur med tilgreindu ver! ekki fara fram úr 1 ko. að 56 
þyngd, nje vera stærri á neinn veg en sem svarar 30 sentimetrum á lened, 

  

19 sentimetrnm á breidd og 10 sentínetrum á hæð, 

Pøsthvittun. 

Þesar sendandi skilar sendingu með tilgreindu verði á póst, fær hann 

ókeypis vóstkvittun f fyrir sendingunni. 

6. grein. 

Gjald fyri útburð og aftollun. Poste restante gjald. - ] dd, 2) 

Fyrir útburð og aftollun á öskjum með tilereindu verði má ákvörð.- 

umarlandið taka 50 sentíma gjald á sendingu mest, Megi það samkvæmt löo- 

gjöf sinni afhenda verðbrjef er innihalda tollskylda hluti, má það taka fyrir 

aftollun slíkra brjefa, sjerstakt gjald er nemi 50 sentimum mest fyrir hverja 

sendingu. 

Ennfremur er því heimilt, að taka sjerstakt gjald samkvæmt löggjöf 

sinni fyrir sendingar með tilgreindu verði, sendar poste restante. 

7. grein. 

Tollgjöld og ömmur ekki-póstgjöld. Umboðsgjald. 

1. — Með öskjur með tilereindu verði skal farið eftir löggjöf sendi- eða 
ákvörðunarlands í öllu því er snertir endurgreiðslu á stimilgjaldi, þegar um 

    
i 

útflutning er að ræða, oe póststimplun og tollmedferd, begar um innflutn- 
ing er að ræða. 

2. — Gjöld til ríkissjóðs og prófunarkos 

innflutning, skulu heimt af viðtakendum við afhendingu. Sje askja með til 

greindu verði áframsend til annars lands, sem tekur þátt í þessum viðskiftum, 

eða endursend til upprunalandsins, vegna þess að viðtakandi hafi flutst bú 

ferlum, neitað móttöku, eða af einhverjum öðrum ástæðum, þá skulu þan af 

gjöldum bessum, sem ekki verða eftirgefin við áframsendingu, heimt af við. 

  

tnaður, sem eiga að greiðast við 

takanda eða sendanda. 

3. — Í viðskiftum milli póststjórna, sem hafa komið sjer saman um slíkt 1 J ; 

  

seta sendendur askja með tilgreindu verði, tekið að sjer að greiða tollsjöld 
> 24 OD J > = 

og önnur gjöld, sem ekki eru tn og kunna að hvíla á sendingunni í 

na það áður á sendipósthúsinu. Skuld- i ákvörðunarlandinu, með því að tilkyn 

binda þeir sie þá til þess að oreiða up pha ðir þær, sem ákvörðunarpósthúsið kann 

að heimta. 

Sú póslstjórn, sem leggur út fyrir reikning sendanda, hefir leyfi til 

þess að taka fyrir það sjerstakt gjald, sem ekki má fara fram úr 25 sentím-
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56 um fyrir öskjuna. Þetta gjald er alveg ið gjaldi því, sem nefnt er í næstu 

grein á undan fyrir aftollunina. 

8. grein. 

Útburður með hraðboða 

Sendandi getur kratist þess, að sendingin sje borin á heimili viðtakanda 

af sjerstökum brjefbera, jafnskjótt og hún kemur, samkvæmt skilyrðum þeim, 

sem ákveðin eru í 40. grein alþjóðapóstsamningsins. 

Póststjórn ákvörðunarlandsins er þó heimilt að senda aðeins hraðboða 

með tilkynningu um komu sendingarinnar í staðinn fyrir sendinguna sjálfa, 

þegar innanlandsákvæði hennar leyta það. 

9. grein. 

Sviksamleg tilgreiming verðs. 

  

Tilgreining verðsins má ekki fara fram úr hinu raunverulega verði 

sendingarinnar, en leyfilegt er að tilgreina aðeins nokkurn hluta þess. Sje 

tilgreint verð á skjölum, sem hafa verðgildi vegna kostnaðarins við tilbúning 

þeirra, má upphæð hins tilgreinda verðs ekki fara fram úr endurnýjunar- 

kostnaði skjalanna, ef þau tapast. 

Sjerhver sviksamleg tilgreinins á hærra verði en hinu raunverulega 

verði sendingarinnar, hefir í för með sjer lagalega aðför eftir því sem lög- 

gjöf sendilandsins ákveður. 

10. grein. 

Forboð. 

1. — Bannað er að láta í brjef með tilgreindu verði: 

a) hluti þá, sem nefndir eru í 1. Hð 41, greinar alþjóðapóstsamningsins 

undir stafliðunum a, b, e, f og g; 

bh) Hfandi dýr; 

e) málmpeninga; 

d) tollskylda hluti, að undanskildum verðskjölum, en þó með þeim fyrir- 

vara, sem felst í ákvæðum 1. greinar; 

e) gull og silfur, unnið eða óunnið, dýra steima, gimsteina og aðra dýrgripi. 

2. — Bannað er að láta í öskjur með tilgreindu verði: 

a) hluti þá, sem nefndir ern í 1. Hð 41. greinar alþjóðapóstsamningsins 

undir stafliðunum a, b, f, g, og í 1. lið þessarar greinar undir staflið hb; 

h) brjef eða miða, sem álíta má, að sjenu hreinar persónulegar brjefaskriftir; 

láta má þó í sendinguna opna vöruskrá, er aðeins inniheldur þær upplýs- 

ingar, er standa mega í vöruskrá, svo og einfalt eftirrit af utanáskrift 

öskjunnar með athugasemd um utanáskrift sendanda ;
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c) Fl peninga ; 56 

d) bankaseðla og hverskonar ver skuldabrjef eða aðra 

  

bt sem heyra undir tegundii 

e) ópíum, marfín, kókaín og önnur deyfandi meðul. Bannið nær þó eigi til 

  

slíkra sendinga, þegar þær ern sendar í læknin að því er þau lönd 

snertir, er leyfa þær með þessum skilyrðum. 

3. — Ákvæðin í annari málsgrein næstu greinar á undan eiga við, ef 

brjef eða öskjur með tilgreindu verði innihalda hluti, sem bannað er að 

þau 

4. — Ákvæðin í 2. lið 41. greinar alþjóðapóstsamningsins eiga við um 

  

hluti, sem ranglega hefir verið leyft að senda, en sem falla mundu undir 

bannákvæðin í 1. líð þessarar greinar, undir stafliðina a, b, e, f og 1. Hð 

taflið b hjer að ofan. 

Aðra hluti skal endursenda til upprunastaðar, nema póststjórn ákvö 

  

unarlandsins sje heimilt, samkvæmt löx f sinni, að afhenda þá viðtakendum. 

  

Sjen sendingar, sem ranglega hefir verið leyft að senda, hvorki endur- 

sendar til upprunastaðar nje afhentar viðtakanda, ber að gefa ndipóst- 1 . Í 

    

stjórninni ýtarlegar upplýsingar um, hvernig með þessháttar sendingar hafi 
  

verið farið, 

ll. grein. 

Engin frímerking. 

1. — Brjef með tilgreindu verði, er snerta póstþjónustuna, og send 

eru milli póststjórnanna innbyrðis eða milli póststjórnanna og alþjóðaskrif 

stofunnar, eru undanþegin óllum póstgjöldum. 

2, — Sama gildir og um brjef og öskjur með tilgreindu verði, sem eng- 

in póstkrafa hvílir á, og send eru eða meðtekin af herföngum og upplýsinga- 

skrifstofum þeim, sem nefndar eru í 2. lið 43. greinar alþjóðapóstsamningsins. 

12. grein. 

Afturköllun. Breyting á utanáskraft. 

Sendandi sendingar með tilereindu verði getur látið kalla hana aftur 

úr póstþjónustunni, eða breyta utanáskriftinni, til þess að áframsenda sending- 

una annaðhvort lengra inn í hið upphaflega ákvörðunarland eða til einhvers 

samningslandanna, samkvæmt ákvæðum 45. greinar alþjóðapóstsamningsins. 

13. grein. 

Móttökukvittun. 

Sendandi getur fengið móttökukvittun með sömu skilyrðum og nefnd 

eru í 49. grein alþjóðapóstsamningsins,
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56 14. grein 

  

msending. Oskilasendingar. 

    Akvædi 46, greinar albjådag samningsins gild; 

greindu verði, sem eru åframsendar eða lenda í óskilum. 

15. grein, 

Fyrirspurnir. 

  

Að því er snertir fyrirspurnir um brjef og ösk tilgreindu verði, 

  

haga póststjórnirnar sjer samkvæmt fyri inar alþjóðapóstsamn- 

  

ingsins. 

    

I, KAFLI 

Ábyrgð. 

16. grein 

Víðtæki ábyrgðar 

1. — Með þeim undantekningum,    
ýrnirnar til taps,     svara  póststj 

greindu verði. 

Ábyrgð þeirra nær jafnt til sendi A Tlyttar sem tinttar      

  

og til þeirra, sem fluttar eru í lokuðum 1 
, 
JÓLUM, er Sv     

      

Sendandi á heimtingu á skað 

æfturnar er hann bíður við tapið, ránið eða skemmdirnar, án |} 

  

   

  

megi undir nokkrum kringun 

  

stæðnum fara fram úr upp 

  

Skaðabæturnar greiðast viðtakanda þegar h     

hvort ef hann gerir athugasemd tm lei 

hefir verið úr eða hefir s    

  

frá rjetti sínum honum til 

2. — Óbeinn skaði eða hagnaður, sem ekki er     
ekki til greina. 

3. — Ef sending tapast eða ef innihald hennar eyðilegst með ölln 

  

urgreiðsla fer fram til sendanda, þá á hann einnig heimting á að fá bat 

upp sendingarkostnaðinn. 

Mafi fyrirspurn orsakast v una hálfu, skal send-     egna vangár af pósti 

imgarkostnaðurinn sömuleiðis bættur upp. 

4. — Ábyrgðargjaldið fellur þó undir öllum krineumstæðum til     
stjórnanna,



  

    

      

       

    

    

Póststjórnirnat 
2 

þó á þeirri a) ef um ofuref 

'ð gegn ofm- 

    

1 ! f 1 Á b) kki gert ørem fyrn vegna þess, að þjón- 

evt t af völdum ofureflis (vis major); 

c af eðli 

  

sins; 

samningslandanna hafa til 

ábyrgð á verðsendinenm um 

     

  

adsreglnsjörða þeirra, og 

athugasemdir, eins 

í stað setur fram 

  

Um hver berr ábuyrgöina. 

tekið við send- 

    'n fil rannsókr 
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en getur hvorki sýnt fram á, að sendingunni hafi verið skilað til viðtakanda. 

nje, ef svo ber undir, send á lögformlegan hátt til næstu póststjórnar. 

Þangað til hið gagnstæða verður sannað, er póststjórn sú, sem sent 

hefir annari póststjórn brjef eða öskju með tilgreindu verði, undanþegin allri 

að því er þess 

  

ar verðsendingar snertir, ef viðskiftapósthúsið, sem 

brjefið eða askjan hefir verið afhent til, hefir ekki með fyrsta pósti eftir 

athugun á póstinum, sent póststjórn sendilandsins skýrslu, er staðfesti vöntun 

eða skemdir, annaðhvort á öllum pakkanum með verðsendingunum eða á sjálfu 

brjefinu eða öskjunni. 

2. — Hafi týnslan, ránið eða skemdirnar orðið á meðan á flntningi 

stóð, án þess að hægt sje að sýna fram á, á hvaða landssvæði eða í þjónustu 

hvaða lands það hafi komið fyrir, skulu hlutaðeigandi póststjórnir bæta 

skaðann að jöfnu. En hati ránið eða skemdirnar komið í ljós í ákvörðunar 

landinu, ber póststjórn þess lands að    

  

na, að hvorki umbúnaði sendingar 

  

innar nje hvernig henni var lokað, hafi í nokkru verið ábótavant, að því er 

sjeð varð, og að þyngdin hafi ekki verið önnur en sú, sem reyndist þegar 

sendingin var látin á póst. 
c we N Ff . { 
. E 3. — Ef týnslan, ránið eða skemdirnar hafa farið fram á landssvæði 

eða í þjónustu miililiggjandi póststjórnar, sem ekki er með í samningi þess 

um, skulu hinar póststjórnirnar bera skaðann að jöfnu. Í þessu tilfelli skal 

sendandi sanna á órækan hátt, að imnihald sendingarinnar hafi verið heilt, 

óskaddað og vandlega um það búið. 

Sama gildir og ef um sjóflutning er að ræða og týnslan, ránið eða 

skemdirnar hata orðið í þjónustu. einhverrar samningspóststjórnar, sem ekki 

tekur á sig ábyrgðina (17. grein, stafliður eg). 

4. — Nú eru skaðabætur greiddar að fullu og öðlast þá póststjórn sú, sem 

ábyrgðin hvílir á, rjettindi þess, sem við þeim hefir tekið, að því er snertir 

aðgang, ef til kæmi, að sendanda, viðtakanda eða þriðja manni. 

Þó skal, ef sending, sem áltin er glötuð, kemur seinna fram öll eða 

nokkuð af henni, þeim sem skaðabæturnar voru greiddar, gefinn kostur á að 
z 

taka við henni gegn því, að endurgreiða upphæð hinna greiddu skaðabóta, 

21. grein. 

Takmörkun ábyrgðar. 

1. — Ábyrgð sjerhverrar póststjórnar gagnvart hinum póststjórnunum 

er undir öllum kringumstæðum aðeins bundin við þá hámarksupphæð, sem 

hún hefir sjálf ákveðið fyrir sendingar með tilgreindu verði. 
  

2. — Ef brjef eða askja með tilgreindu verði hefir glatast, verið rænd 

eða skemst, vegna ofureflis (vis major), skal sú póststjórn, sem týnslan, rán 

ið eða skemdirnar hafa orðið hjá, meðan sendingin fór yfir hennar svæði
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eda var Í hennar vörslum, því aðeins bera ábyrgð gagnvart sendipóststjórn- 36 

inni, að bæði löndin taki að sjer ábyrgð gegn ofurefli (vis major). 

22. grein. 

Endurgreiðsla skaðabótanna til sendipóstst jórnar. 

Póststjórn sú, sem ábyrgðin hvílir á, eða ber kostnaðinn við greiðsl- 

una, er skyld að greiða póststjórn sendilandsins skaðabótanpphæð þá, sem 
xx 

hún hefir borgað, innan þ mánaða eftir tilkynningu um greiðsluna. 
>» 2 i . D > 

  

  

sla fer fram án kostnaðar fyrir póststjórnina, sem á inni, annað 

  

Þessi greið 

hvort með póstávísun eða víxli, sem greiðist við sýningu í höfuðstað eða versl 

unarborg landsins, sem á inni, eða peningum, sem hafa gangverð þar. Þegar 

þriggja mánaða fresturinn or útrunninn, falla vextir á upphæð þá, sem skuld- 

ast, 7%% á ári, frá þeim degi að telja, er fresturinn er útrunninn. 

Sú póststjórn, sem rjettilega hefir sannast á, að ábyrgðina beri, og 

neitar þó að greiða skaðabæturnar, skal, auk þeirra, bera allan aukakostnað, 

sem kann að leiða af hinum órjettmæta drætti á greiðslunni. 

lír. KAFLI. 

Póstkröfusendingar. 

23. grein. 

Burðargjöld og skilyrði 

Á brjef og öskjur með tilgreindu verði má leggja póstkröfur eftir regl- 

um þeim, sem settar eru í 58. grein alþjóðapóstsamningsins. Slíkar sendingar 

skal farið með, og á þær sett burðargjald, eins og sendingar með tilgreindu 

verði af sömu tegund. 

24. grein. 

Afnám eða breyting póstkröftupphæðar. 

Sendandi sendingar með tilgreindu verði, sem póstkrafa hvílir á, getur 

heimtað afnám póstkröfuupphæðarinnar að öllu eða nokkru leyti. 

Með slíkar beiðnir skal farið eftir ákvæðum þeim, sem gilda um beiðni 

um afturköllun eða breyting á utanskrift (45. erein albjóðapóstsamningsins). 

25. grein. 

Ábyrgð ef sending glatast, er rænd eða skemmist. 

Tapist brjef eða askja með tilgreindu verði, sem póstkrafa hvílir á,
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56 eða sje rænt úr henni eða hún skemmist, hefir það í för með sjer ábyrgð á 
hendur póstþjónustunni, samkvæmt skilyrðin beim, sem nelnd eru í næsta 
kafla hjer á undan. 

26. grein. 

Skaðabætur fyrir vanrækta, ófullnægjandi eða sviksamlega innheimtu. 

Hafi sendingin verið afhent viðtakanda án innheimtu å póstkröfuupphæð- 
inni, á sendandi rjett á skaðabótum, þó með þeim skilyi dum, að krafa hafi verið 

D sett fram innan þess tímabils, sem tiltekið er i 2, lið 47. greinar alþjóðapóstsamn- 
1 ingsins, og að vanræksla á innheimtunni sje ekki að kenna yfirsjón hans sjálfs 

eða ANN og ennfremur að innihald sendingarinnar falli ekki undir eitt- 
hvert af forboðum þeim, sem nefnd ern í 9. og 10. grein, Sama gildir og, ef 
upphæð sú, sem heimt er inn af viðtakanda, reynist lægri en upphæð hinnar 
tilgreindu póstkröfa, eða ef innheimtan hefir verið framkvæmd á sviksam- 
legan hátt. 

Skaðabæturnar geta undir engum kringumstæðum orðið hærri en upp 
hæð póstkröfunnar. 

   Nú eru skaðabætur ereiddar að fullu og öðlast þá pósístjórnin, sem 
ábyrgðin hvílir á, rjettindi sendanda, að því er snertir aðgang, ef til kæmi, að 
viðtakanda eða þriðja manni, 

27. grein. 

  

Ábyrgð á hinum innheimtu upphæðum. — Frestur og 
aðgangur til endurgreiðslu. — Skifting á burdargjaldinu. 

Akvæðin í 61., 63., 64., 65., 66., $7. og 68. grein alþjóðapóstsamnings- 
ins gilda einnie um sendinga ar með tilgreimdu verði, sem póstkrafa hvílir á. 

íV. KAFLI. 

Um hver fær burðargjöldin, — Transítgjöld. 

28. grein, 

Um hver fær burðargjöldin, 

Að undanteknu því, sem ákveðið er í 68. grein alþjóða póstsamningsins, 
heldur sú póststjórn að öllu leyti burðargjöldum þeim oe póstereiðslnm, sem 
samningur þessi getur um, og hún hefir heimt inn.
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29. grein. 56 

Transti- og geymslugjöld. 

Brjel og öskjur með tilgreindu verði eru háð sama transít- og geymslu 
gjaldi og nefnt er í alþjóðapóstsamningnum. 

V. KAFLI 

Yms ákvæði. 

30. grein, 

Bering á ákvæðum alþjóðapóslsamningsins. 

Ákvæði alþjóðapóstsamningsins og starfsreglugjörðar hans gilda um 
sendingar með tilgreindu verði í öllu bví, sem ekki er skýrt tekið fram í þess- 
um samningi eða starfsreglugjörð hans. 

Ákvæði þau, sem felast í öðrum bálki alþjóðasamningsins gilda þó aðeins 
með þessum fyrirvara: 

a) sendingar með tilgreindu verði geta farið í transit í lokuðum pósti yfir 
svæði lands sem tekur ekki þátt í samningnum um slíkar sendingar, sönn- 
leiðis með sjóflutningatækjum samningslanda eða annara, sem taka ekki á 
sig ábyreð á sendi ingum með tilgreindu verði; ábyrgð þessara landa er þá 

2 
sú sama og gildir um ábyrgðarsendingar ; 

b) ábyrgðargjald fyrir brjef og öskjur með tilgreindu verði er tekið eftir 
BN 

gengi sem löndin fastákveða og til kynna alþjóðaskrifstofunni með milli- 

göngu hinnar svissnesku póststjórnar. as
 

31. grein. 

Pósthús, sem taka þátt í starfinu. 

Póststjórnirnar gera nauðsynlegar ráðstafanir til þess að tryggja, að 
svo miklu leyti, sem það er hægt, að öll pósthús taki þátt í skiftunum á brjef- 
um og öskjum með tiloreindu verði. 

Póststjórnir landa utan Evrópu og tyrkneska póststjórnin hafa þó rjett 
til þess að binda skiftin á brjefum og öskjum með tilgreindu verði við nánar 
tiltekin pósthús. 

32. grein, 

Samþukt á frumvårpum milli póst þinga. 

Til þess að öðlast gildi, þurfa frumvörp þau sem koma fram milli póst- 
þinga (18, og 19. grein alþjóðapóstsamningsins) að få:
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56 a) öll atkvæði, ef um er að ræða viðbót nýrra ákvæða eða breytingu á ákvæð- 

um þessarar greinar eða 1. til 6, 8., 11., 12., 19., 16. til:30. og 33. greinar 

samningsins eða 17. greinar starfsreglugjörðarinnar ; 

b) tvo þriðju atkvæða, ef um er að ræða breytingu á öðrum ákvæðum þesse 

samnings en þeim, sem nefnd eru í greinunum að ofan, eða 3., 4, 5., 7., 8,, 

9. 11. og 16. grein starfsreglugjörðarinnar. 

c) einfaldan meiri hluta atkvæða, ef um er að ræða breytingar á öðrum 

greinum starfsreglugjörðarinnar eða skilning á ákvæðum samnings þessa 

starfsreglugjörðar hans, að undan teknu atriðinu um ágreining og nefnt Jo" og 

er I 10, grein albjådapåstsamningsins. 

Nidurlagsatridi. 

33. grein. 

Um hvenær samningurinn kemur til framkvæmda, og hversu lengi hann gildir. 

Samningur þessi kemur til framkvæmda 1. október 1925 og gildir um 

óákveðinn tíma. 

Þessu til staðfestingar hafa fulltrúar framangreindra landa undirskrifað 

þenna samning í einu eintaki, sem skal geymt í skjalasafni hinnar sænsku póst- 

stjórnar, og fær hver aðili afrit af því. 

Gert í Stokkhólmi, þann 28. ágúst 1924, 

(Nöfn fulltrúanna).
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Loka-åkvædi. 56 

I því að undirritaðir fulltrúar ætluðu að fara að skrifa undir samn- 

inginn um brjef og öskjur með tilgreindu verði, sem samþyktur var í dag, 

komu þeir sjer saman um það, sem hjer segir; 

Einasta grein. 

Hámark hins tilgreinda verðs. 

Sem undantekning frá 2. grein samningsins, sem ákveður 10,000 franka 

sem hámark fyrir tilgreindu verði, sem á engan hátt má fara undir, hafa menn 

komið sjer saman um að sjerhvert land megi lækka þetta hámark niður í 

5,000 franka, eða niður í tölu þá, sem það notar í innanríkisþjónustu sinni, 

ef sú tala er lægri en 5,000 frankar. 

Þessu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar sett þessi loka-ákvæði, 

sem skulu hafa sama kraft og gildi eims og þó að ákvæði þau, sem þau imni- 

halda, hefðu verið sett í sjálfan samninginn, sem þau eiga við, og hafa þeir 

undirskrifað eitt eintak, sem skal geymt í skjalasafni hinnar sænsku stjórnar, 

og skal hver aðili fá afrit af því. 

Gert í Stokkhólmi, þann 28. ágúst 1924. 

(Nöfn fulltrúanna).
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starfsreglugjörð 
verðbrjefasamningsins. 

Efnisyfirlit. 

1 KAFLI. 

Almenn ákvæði, 

grein. Upplýsingar til póststjórnanna. 
Á 

—  Flutningsleiðir. 

— Hvernig flutnings sendinga skal hagað. 

IL KAFLI. 

Skilyrði fyrir móttöku. 

4. grein. Ytri frágangur sendinga. 

3
 

CD
 

10 

1. 

12. 

13. 

—  Tilgreining á verði. — Tollskrár. 

—  Sviksamleg tilereining verðs. 

Íll. KAFLI. 

Meðferð sendinga við burtför og komu. 

grein. Tilgreining á þyngd sendinga. — Dagstimpill. — Gjaldfrjálsar öskjur. 

—  Verðbrjelaskrár. — Meðferð brjefapakka. — Hvar verðsendingar 

skuli settar í póstinn. 

— Athugun á pökkunum. — Ymiskonar ónákvæmni, 

— Áframsending. — Sendingar, sem ekki verður komið til skila. 

ÍV. KAFLI. 

Reiknmngsfærsla. — Reikningsskal. 

grein. Transit og geymslugjåld. 

— Reikningsskil. 

—  Gjaldfrjálsar åskjur, — Greiðsla á teikningunum.



17. 

gren, 

grein, 

Yms ákvæði, 

Móttökukvittun. — Þóstkröfusendine — Hraðboðasendingar. 

  

Afturköllun. — Breyting á utanáskrilt. — Fyrirspurnir. 

Eyðublöð. 

Tilkynninvar og upplýsingar. 

Naðurlagsatriði, 

Um hvenær starfsregingjörðin kemur fl framkvæmda, og hversu 

lengi hún gildir.
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i Starfsreglugjörð 
fyrir 

samninginn um skifti á brjefum og öskjum með 

tilgreindu verði. 

Samkvæmt á. grein alþjóðapóstsamningsins sem gerður var í Stokkhólmi 

þann 28. ágúst 1924 hafa undirritaðir, hver í nafni sinnar stjórnar, sameigin- 

lega samþykt eftirfarandi ákvæði til framkvæmda á samningnum um skifti á 

brjefum og öskjum með tilgreindu verði. 

I. KAFLI. 

Almenn ákvæði. 

1. grein. 

Upplýsingar til póststjórnanna. 

1. — Póststjórnir þær, sem halda uppi reglubundnum samböndum sjó- 

leiðis, sem notuð eru til flutnings á almennum pósti innan svæðis póstsam- 

bandsins, skulu gefa öðrum póststjórnum upplýsingar um, hvað af þessum 

samböndum sje hægt að nota til flutnings með skaðabótaskyldu á brjefun; og 

öskjum með tilgreindu verði. 

2. — Þær póststjórnir samningslandanna, sem halda uppi beinun 

skiftum, tilkynna hver annari með töflum eins og meðfylgjandi fyrirmynd Á 

við- 

sýnir: 

a) nafnaskrá yfir þan lönd, sem þær geta, hver um sig, verið milliliðir fyrir 

við flutning á brjefum og öskjum með tilgreindu verði; 

b) leiðir þær, sem eru opnar til flutnings á þess háttar sendingum, þegar 

þær eru komnar inn á landsvæði þeirra eða í þjónustu þeirra; 

ce) hámarksupphæð þá, sem þær leyfa á sendingum með tilgreindu verði, 

d) tölu tollskráa, sem eiga að fylgja öskjum með tilgreindu verði. 

2. grein. 

Flutningsleiðir. 

Með hliðsjón til A-taflanna, sem hver póststjórn fær frá hinum, er við 

hana skifta, ákveður hún flutningsleiðirnar fyrir sínar verðsendingar,
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3. grein. 

Hvernig flutning sendinganna skal hagað. 

1. — Flutningur á verðsendingum milli nágrannalanda eða landa, sem 

hafa bein viðskifti sjóleiðis, er framkvæmdur af þeim af viðskiftapósthúsunum, 

sem hlutaðeigandi póststjórnir útnefna til þess sameiginlega. 

9 — Í viðskiftum milli landa, sem eru aðskilin af einni eða fleirum milli- 

liggjandi póststjórnum, skulu brjef og öskjur með tilgreindu verði ávalt fylgja 

beinustu leið og afhent í stykkjatali til fyrstu milliliggjandi póststjórnar, svo 

framarleva, sem sú póststjórn sjer sjer fært, áð ábyrgjast flutninginn, sam- 

kvæmt skilyrðum þeim, sem eru ákveðin í 1. og 2. grein hjer að framan. 

3. — Sendi- og ákvörðunarpóststjórn hafa þó heimild til þess að koma 

  

sjer saman innbyrðis um að senda sendingar með tilgreindu verði í lokuðum 

iggjandi landa, hvort sem þau 7 póstpokum með tilstyrk eins eða fleiri millil 

taka þátt í samningnum eða ekki. Þær geta einnig komið sjer saman innbyrðis 
€ € DD €! . 

og við milliliggjandi póststjórnir að ábyrgjast flutninginn í stykkjatali eftir 

lengri leið, þegar svona lagaður flutningur eftir beinni leið hefir ekki í för með 

  

sjer skaðabótaskyldu fyrir alla leiðina. 

II KAFLI. 

Skilyrði fyrir móttöku, 

4. grein. 

Ytri frágangur sendinga. 

1 — Brjef með tilgreindu verði eru því aðeins tekin til flutnings, að þau 

sjeu í umslagi sem lokað sje með nákvæmlega eins lakkinnsiglum, úr góðu lakki, 

með millibili og sýni sjerstakt merki, og sjeu nægilega mörg til þess að halda 

broti umslagsins saman. Umslögin skulu vera sterk og búin til úr einum og 

sama heilum hlut og efnið þannig að lakkinnsiglin festist algerlega við þan. 

Bannað er að nota alserlega gagnsæ umslög eða með lituðum röndum svo og 

umslög með gagnsærri rúðu. 

2, — Sjerhvert brjef skal vera þannig útbúið, að ekki verði farið í inni 

haldið, án þess að glögg merki um skemdir sjáist á umslaginu að utan eða á 

imnsiglunum. 

3. — Frimerkin, sem notuð eru til frímerkingar á brjefinu og miðar er 

snerta póstþjónustuna, skulu sett á brjefið með bili á milli, svo að þau verði 

ekki höfð til að hylja skemdir á umslaginu. Heldur ekki má beygja þau yfir 

hliðar þess. þannig að þau hylji röndina. Bannað er að líma á verðbrjef aðra 

miða en þá, sem koma póstþjónustunni við. 

1925 
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d. — Gimsteinar og dýrgripir skulu látnir í nægilega sterkar öskjur úr 

trje eða málmi; sje askjan úr trje skulu hliðar hennar vera 8 millimetrar að 

þvermál minst. 

5. Öskjuhliðarnar. sem vita up eg niður (lokið og botninn) skulu klædd. 
ar hvítum pappír fyrir utanáskrift til viðtakanda, tilgreining á verðinu og 

bjónustustimpla. Utan um öskjurnar skal bundið sterku seglgarni, óbnýttn, og 

skal yfir báða endana setja haldgott lakkinnsigli með sjerstöku merki. Á alla 

á hlíðarfleti öskjunnar skal þar að auki setja lakkinnsigli, er sjeu nákvæm. 
# 7 y lega eins. 

6. — Brjef og öskjur með tilgreindu verði, sem skrifað er utan á með 

fangamarki eingöngu eða með blýanti, svo og bær öskjur, er hafa eitthvað út- 

skafið eða vfirstrikað í utanáskriftinni, verða ekki teknar til flutnings. Hafi 

slíkar sendingar ranglega verið teknar til flutnings, er skylda að endursenda 

bær til upprunapósthússins. 

5. grein. 

Tilgreawming å vero, — Tollskrår. 

1. — Tilereining verðsins skal sett i mynt sendilandsins og skrifuå af > DD a? = 

sendanda á ntanáskriftarhlið sendingarinnar með latnesku letri, í bókstöfum 
og arðbskum tölum án útþurkunar eða yfirstríkunar, jafnvel þótt staðfest sje. 

2. — Upphæð hins tilsreinda verðs skal þar að auki breytt í eullfranka 

af sendanda eða póststjórn sendilandsins. Það sem útkemur skal svo tilereint 

með nýjum tölum við hliðina á eða undir þeim tölum, er tákna upphæð hins 

tilgreinda verðs í mynt sendilandsins. Þessn ákvæði skal ekki heitt í beinin 

viðskiftum milli landa, er hafa sameiginlega mynt. 

Undir npphæð gullfrankanna skal setja feitt strik með Liblýanti. 

3. — Öskjum með tilgreindu verði skulu fyleja tollskrár eins eða Kkar 

meðfylgjandi fyrirmynd BR, í þeim viðskiftum, þar sem slíkra tollskráa er 

  

krafist. 

4. — Póststjórnirnar bera enga ábyreð á því er tollskrárnar snertir. 

8. grein, 

Svibsamleg tilgreining verðs. 

Verði einhver atvik eða fyrirsnurnir frá hlutaðeigendum, til Þess að leiða 
í ljós, að það hafi verið á sviksamlegan hátt tilereint hærra verð, on í raun og 
veru hefir verið látið í brjef eða öskju, skal upprunapóststjórninni gert að. 
vart um það, eins fljótt og auðið er, og rannsóknarskjölin, ef nokkur ern, send 
með tilkynningunni.



   
grein. 

Tilgreing á Þyngd sendinga. — Dagstimpill. — Gjaldfrjálsar öskjur. 

| ET ípóststjórnin skrifar þv 1 
od hve ES brjefs eða öskju með t1 

  

greindu verði nákvæmlega í grömmum efst í vinstra horn sendingarinnar utan 

áskriftarmegin. 

    2. Sendipósthúsið stimplar utanåskriftarmegin með 

er tilgreinir stað og dagsetning látin á póst. stimpli 

Þar að auki skal á hverja sendin sýni með latnesku 

latri nafn viðtökupósthússins og númer það sem sendingin er innrituð undir 

í bókum þess, sömuleiðis, ef svo ber undir, rauður miði, sem á standi með 

feitu letri athugasemdin: „Valeur déclaré 

  

Þó skal þeim póststjórnum, sem vegna löggjafar sinnar er ól reimilt, eins 

  

og sakir standa, að nota slíka miða, vera leyfilegt að fresta framkvæmdum ál 

  

ef svo ber undir, að nota sjersta 

  

þessa ákvæðis og mega þær halda áfra 
1 » i yrúkaðir ern í þeirra þjónustu til þess að me með brjef og 

  

stimpla, sem 

öskjur með tilereindu verði. 

rnanna, sem half: 
   

»kki tekid miðana     Samt sem áður er það sky! 
31 upp. að merkja hvert brjef og öskju með tilgreindu ve með áframhaldandi 

  

"megin. Það et skrifa í efra vinstra 

  

    skylda þeirra póststjórna, sem áframsenda, na með hinn 

  

ningsins 

  

ðar pós 

ir, sem eiga að afhendast gjaldfrítt, með þeirri einu 

    
skulu einnig gilda ur 

    

undantekninsu að tollfr ankóseðillinn skal vandlega heftur við tollsi 

8. grein. 

Verðbriefaskrár. — Meðferð brjefapakka Hvar verðsendangar skuli setta 

í póstinn. 

lereindu verði skulu færð, hvort um sig af 

  

1. Brjef öskjur með ti { 
z 

zar verdbrjef: 

  

eins og meðfylejandi fyrirmynd 

C sýnir, og með öllum þeim sjerstöku athugasemdum, sem formið gefur til- 

Að því er snertir innritun sendinga, sem bera á út með hraðboða, skal í 
ce dálkinn „Observations“ skrifa athugasem dina „Fixprés



       

     

með ve 

  

&. — Hvenær sem 

  

um, heimtar, skulu ( færðar á sjerstök 

  

eyðublöð C, og búið 

  

Fm
 | Í i 

         

  

   

   
    

ákvörðunarlandsins hefir tek 

með verðsendir 

og vtra frágangi, 

  

inn er háður, samkvæn 

2. — Þarnæst fer póst 

greindu verði 

svo ber undir 

  

nar og fer það 

  

fyrir er mælt í reglum um ábyrgðarsendingar í 51. gre 

alþjóðapóstsamninegsins. Z 

— Komi i ljås anna     

  

stofu. sem hún ákveður
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4. — Alveg óháð ákvæðunum í 3. Hð og beitingu á þeim, skal það við- 
skiftanósthús, sem tekur á móti sendingu, ser ekki er nægilega búið 1 im, eða er 
skemd, flytja sendinguna áfram eftir að hafa látið hana í nýjar wmbúðir, ef 
þörf er á, en þó þannig að hinum upprunalegu umbúðum sje haldið að svo 
miklu lev mm sem hæst er. Sjen skemdirnar þannig vaxnar, að hægt hafð verið 
að taka innihaldið burtu, skal pósthúsið byrja á því að opna sendinenna Í 
emhbættisnafni og rannsaka innihald hennar. 

Í báðum tilfellum skal vega sendinguna áður og eftir að búið er að búa 
2 um hana á ný, og hvortveggja byngdin tilgreind á umslasinn. Þar á eftir 

skal skrifa „Remballé á (0... (Búið um á ný á 2... ) og síðan setja dao- 
stimpilinn og undirskriftir póstmanna þeirra, sem hafa búið nm sendinguna 
á ný. 

Uim rannsóknina á innihaldinu skal gera skýrslu og festa afrit af henni 
við sendinguna. 

5. — Sendingar, sem sendar eru undir fangamarki eða skrifað utaná 

með blýanti, skal endursenda til upprunapósthúss. 

6. — Sendingar með tilgreindu verði, sem ern ófrímerktar eða aðeins 

frímerktar að nokkru leyti, skal afhenda viðtakendum án gjalds, 

10. orein. 

Afræamsending. — Sendingar, sem ekki verður komið til skila. 

1. — Ef á öskjum með tilereindu verði, sem ern áframsendar til ann- 

ars lands sakir þess að viðtakandi hefir skift um bústað, eða ekki verður 

komið til skila, hvíla ackagtöld (gjald til ríkissjóðs, prófunarkostnaður, gjald 

fyrir athuoun á sendingu o. s. frv), sem fást ekki pefin eftir við áframsend- 

inguna; skal upphæð þeirra færð póststjórninni, sem skifst er á við, til reikn- 

ings í 6. dálki C-skrárinnar, og útundan í 7. dálki skal tilereina í einn lagi 

hverskonar gjöld þetta sjen (stimpilgjald, prófunargjald o. s. frv), sem á 

að heimta imn hjá viðtakanda eða sendanda. 

2. — Nú er viðtakandi brjefs eða öskju með tilgreindu verði farinn til 

lands, sem ekki hefir skrifað undir þennan samning, og skal þá sendinein beg- 

ar i stad endursend sem óskilasending til upprunalandsins til afhendingar 

sendanda, nema fyrsta ákvörðunarland sjái sjer fært að senda hana áfram. 

3 — Sendingar með tilgreindu verði, sem einhverra orsaka vegna ekki 

hefir orðið komið til skila, skulu nunna eins fljótt og unt er, og Í síð- 

asta lagi innan þess tíma, sem tiltekinn er í alþjóðapóstsamningnum (46. 

grein). Sendingar þessar skulu tilfærðar á hina sjerstöku skrá C, og teknar 

með í pakkann, sem skrifað er utan á „Valeurs dáclarées““, 

1025 

56
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56 IV. KAFLI 

Reikningsfærsla, — Reikningsskil. 

11. grein. 

Transít- og geymslugjöld. 

Transít- og geymslugjöld þau, sem greiða ber milliliggjandi póststjórn- 

um, skulu reiknuð út á þann hátt, sem segir í alþjóðapóstsamningnum. 

12. grein. 

Reikningsskil. 

Sjerhver póststjórn, sem tekur þátt í skiftum á óskjum með tilgreindu 

verði, býr út í árslok yfiriitsskrá, eins og meðfylgjandi eyðublað Þ, vfir 

upphæðir þær, sem henni eru færðar til skuldar í 9. dálki verðbrjefaskránna 

fyrir ekki-póstæjöld, sem á að innheimta hjá viðtakendum eða sendendum 

askjanna. 

Yfirlitsskrá þessi ásamt tilheyrandi sönnunargögnum skal síðan, í fyrsta 

mánuði ársins á eftir því, sem hún á við, send hlutaðeigandi póststjórn til at- 

hugunar, sem síðan endursendir hana innan mánaðar. 
a 2 

Nema öðruvísi sje ákveðið, skal yfirlitsskrá þessi þarnæst tekin 

  

næsta lokareikning yfir póstbögglaviðskifti, annaðhvort beint eða g 

aðra póststjórn. Póststjórnir þær, sem | 

  

fa ekki beinlínis póstbögglaviðs 

  

hafa rjett til þess að krefjast þess, að reikningar þessir sjen greiddir upp 

samkvæmt ákvæðum 66. greinar starfsreglugjör     Bar alþjóðapóstsamningsins. 

13. grein. 

Gjaldfrjálsar öskjur. — Greiðsla á reikningunum. 

Ákvæði 46. greinar starfsreglugjörðar póstbögglasamningsins gilda einnig 

um greiðslu reikninga fyrir öskjur, sem eiga að afhendast gjaldfrítt. 

Þó skulu þær póststjórnir, sem lýsa því yfir, að þær geti ekki gengið 

að þeirri aðferð á reikningsskilunum, sem nefnd eru í þessari grein, skyldar 

að skýra frá, hvaða ákvæði þær vilja hafa í þessu efni.
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V. KAFLI. 56 

Yms åkvædi. 

14. grein. 

Móttökukvittun, — Póstkröfusendingar. — Hraðboðasendingar. — Afturköllun. 

Breytmg á utanáskrift. — Fyrirspurnir. 

Eftirfarandi ákvæði starfsreglugjörðar alþjóðapóstsamningsins gilda : 

a) um móttökukvittanir, 23. og 24, grein; 

b) um póstkröfusendingar, 25. til 35. grein; 

  

ce) um hraðboðasendingar, 27. og 48. grein; 

d) tn afturköllun eða breytingar á utanáskrift, 41. og 42. grein: 

e) um fyrirspurnir, 4. grein. 

15. grein. 

Eyðublöð. 

Að því er snertir ákvæði 2. liðs 31. greinar alþjóðapóstsamningsins, skal 

eyðublað B (Tollskrá) álitið til afnota fyrir almenning. 

16. grein. 

Pilkynningar og upplýsingar. 

1. —- Fyrir milligöngu alþjóðaskrifstofunnar og 3 mánuðum áður en 
samningurinn gengur í gildi, skulu póststjórnirnar tilkynna öðrum póst- 
stjórnum: 

a) ábyrgðargjaldstaxtann, sem þær nota í sinni þjónustu, við brjef og öskj- 
ur með tilgreindu verði samkvæmt 3. grein samningsins; 

b) mynd af hinum sjerstaka stimpli, sem þær nota í þjónustu sinni við 
verðsendingar, ef þær annars nota nokkurn; 

e) hámark það, sem þær hafa fastákveðið fyrir verðsendingar ; 
d) tölu tollskráa, sem eiga að fylgja öskjum með tilgreindu verði; 
e) ef svo ber undir, skrá wfir þau pósthús þeirra, sem senda má til send- 

ingar með tilgreindu verði (81. grein samningsins). 

2. — Sjerhver breyting, sem seinna kann að verða á einhverju ofan- 

greindra atriða, skal þegar í stað tilkvnt á sama hátt.
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56 Niðurlagsatriði. 

17. grein. 

  

lengi hún gt 

  

: 7, 7 7 framkrvænded og Ave 

  

gu 

  

og sammm         

   

  

khélmi, bann 2    

(Nöfn fulltrúanna )
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Póstávísanasamningurinn. 
56 

Efnisyfirlit. 

L KAFLI. 

Byrjunarákvæða 

Í, grem. Skilyrði fyrir skiftum á ávísunum. 

2. grein. lnnborgun. — Kvittun. 

3. —… Tilgreining upphæðar. Verðhlutfall 
þ á Hámarksupphæð við úteáfu. 

5. — BurSargiald. 

   3
 | | c
m
 4 

= 

<Q »1 MADOSTAVISAN1P, 

Utborgunarkvittun o | 

  

  lingu med hradbi 

  

TIl. KAFLI. 

  

Utborgun påstår 

10. grein. Útborgun. 

1. — H 
  A rsinnhmð 3 

rksapphæð Við 

  

   12. Greiðsla í pósthlany 

  

þ
a
 

A
 

he
d 

ME 

| 

  

5 — Utburðni boða. —- Áfhendins símaávísana 

16 Gildi ávísana 

17. —- Ábeking ávísana
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Afturkøllun. — Breyting á utandåskrift. 

18. 

19. 

20 

21. 

      

28. 

29 

grein. 

grein 

grein. 

ereln. 

ein. 

DS
 Fw
 

IV. KAFLI. 

Fyrirspurnir. 

Afturköllun ávísan: Breyting á utanáskritt. 

  

Áframsending póstávísana 

Oskilaávísanir. 

Fyrirspurnir. 

V. KAFLI. 

Abyrgð 

Víðtæki ábyrgðar. 

Útborgun á upphæðum, sem spurst er fyrir ui. 

Frestur á útborgun. 

  

Endurgreiðsla á útlögð 

ins. 

VI. KAFLI. 

  

Reikningsfærsla. —— Fyrntar ávísanir. 

Um hver fær burðargjöldin 

Reikningsskil 

Greiðsla 

Fyrntar ávísanir. 

Yms ákvæða. 

Pósthús, sem taka þátt í viðskiftunum. 

  

Þáttaka annara framkvamdi 

Beitine á hinum almennu ákvæðum alþjóðapóstsamningsins 

Gj J 
  
    ld til ríkissjóðs eða önnur gjöld bönnuð. 

  

Sambykt á frumvörpum, er koma fram milli póstþinga. 
I 

i z 

Niðurlagsatiiða. 

T | , z — 31 £ Tr i - 

Um hvenær samningurinn kemur til framkvæmda og hversu 

hann gildir 

Áframsending. — Oskilaávísann.. 

un uppbæðum til póststjórnar upprunalands



In
 

0 w
 þei
r 

O
 

da
 

Alþjóðapóstsambandið. sø 

Samningur 
um 

påståvisanavidskifti. 

gerdur milli 

Albaníu; Þýskalands; Lýðveldisins Argentinu; Austurrikis; Belgiu; Boliviu; 

Friborgarinnar Danzig; Bulgariu; Chili; Kina; Lydveldisins Columbiu; Lyd- 

veldisins Cuba; Danmerkur; Egyptalands; Spånar; Spanskra nylenda; Est- 

lands; Etiépiu; Finnlands; Frakklands; Algiers; Hinna frönsku nýlenda og 

vernduðu landa í Indókína; Allra annara franskra nýlenda; Grikklands; 

Lýðveldisins Honduras; Ungverjalands; Íslands; Ítalíu; ítalskra nýlenda; 

Japans; Chosen; Allra annara japanskra eigna; Lettlands, Lýðveldisins Lí. 

beríu; Lithauen; Luxemburg; Marokkó (að undanskildum spanska hlutan- 

um); Marokkó (spanski hlutinn); Nicaragua; Noregs; Lýðveldisins Panama ; 

Paraguay; Hollands; Hollenskra Indía; Hollenskra nýlenda í Ameríku; 

Perú; Póllands; Portúgals; Hinna portúgölsku nýlenda í Afríku; Hinna 

portúgölsku nýlenda í Asíu og í Eyjaálfunni, Rúmeníu; Lýðveldisins San 

Marino; Saarhjeraðsins; Konungsríkis Serba, Króata og Slóvena; Konungs- 

ríkisins Síam; Svíþjóðar; Sviss; Tjekkoslóvakíu; Tunis, Tyrklands; Sam- 

bands hinna sósíalistisku ráðstjórnarríkja; Uruguay og Bandaríkja Venezuela. 

Samkvæmt 3. grein alþjóðapóstsamningsins hafa undirritaðir fulltrúar 

=> d ofannefndra landa í sameiningu, og með þeim fyrirvara, að fulleildins fáist, 

orðið ásáttir um eftirfarandi samning:



  

KAFLI 

Byrjunaråkvædi. 

1. grein. 

  

£ | Fra Lar 4 må cen 1 ni FY Skilin dd avisunum., 

vå etta samningslanda, þar sem póststjórn- 

lata þan, skulu framkvæmd eftir ákvæðun 

  

Ínnborgun. — Kvittun. 

af sendendum í reiðnpeningum, en sjer-    

  

   hver á móti öllum p: ingum, sem eru 
gjaldgen sn því að taka í gengismunarins, 

  

ef hann er nokkur 

Kvittun skal láta sendanda í tje 

Tilgreimng upphæðar. — Verðhlutfall 

hverrar póstávísunar til- p    í 
Í. 

2. — Póststjórn sendilandsins ákveður sjálf verðhlutfallið milli sinnar 

  

ákvörðunarlandsins. ákveður sömuleiðis innborgunar- 

  

Á > þf
 

5 

15 r álrvörð [I- OG AKVOT 

  

somu mynteiningu., 

4. grein. 

Hámarksupphæð við útgáfu 

  

ver póststjórn hefir rjett til þess að ákveða hámarksupphæð Þeirra 

  

sem hún gefur út, með ram úr 

  

ró mega póstþjónustuna sjálfa o 

  

jaldsfritt     Oum 6. greinar, fara fram úr 

  

sem hver vóstatjórn. ákveður,
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5. grein. 

Burðargjald. 

1. — Burdargjald bad, sem sendandi á að greiða fyrir hverja ávísun, 

er samsett af fastagjaldi, sem eigi má vera yfir 30 sentima, og, að auki, af 

hlutfallsgjaldi, 4% af hinni inuborguðn upphæð. 

Sjerhver póststjórn hefir rjett til þess að íaka þann gjaldstiga fyrir 

hlutfallsejaldið, sem best hentar mynt hennar. 

2, — Fyrir ávísanir, sem skifst er á fyrir milligöngu einhvers samnings- 

lands, milli annars samningslands og lands utan samningsins, má taka handa 

hinni milliligejandi póststjórn, aukagjald, er dregst Írá upphæð ávísunarinnar. 
> J , 5 

6. grein. 

Undanþága frá burðargjaldi. 

Undanþegnar öllu burðargjaldi eru ávísanir, er snerta póstþjónustuna 

og sendar eru milli póststjórnanna eða milli pósthúsa þeirra, svo og ávísanir 

frá póststjórnunum til alþjóðaskrifstofn póstsambandsins og gagnkvæmt. 

Sama gildir einnig um ávísanir til herfanga og herskyldra manna Í 

vörslu eða frá þeim; svo og ávísanir, sem skifst er á milli vpplýsingarskrif- 

stofa, sem settar eru á stofn til hjálpar herföngum eða herskyldum mönnum 

í vörslu, í ófriðarlöndunum eða í hlutlausum löndum. 

7. grein. 

Símapóslárísamir, 

Ii. — Póstávísanir má senda símleiðis í viðskiftum milli þeirra landa, 

sem hafa samband við ríkiseitsíma eða samþykkja að nota til þess einkarit- 

síma; þær heita þá símapóstávísanir. 

2. — Um símapóstávísanir gildir sama og um venjuleg símskeyti, enda 

með sömu skilyrðum og fyrir þan, að þær má senda sem hraðskeyti, með fyrir- 

fram greiddu svari, heimta á þeim endursímun til samanburðar og fyrir þær 

móttökukvittanir, svo og senda þær póstleiðis eða afhenda þær með hraðboða, 

ef heimili viðtakanda Hegur fyrir utan svæði það, sem ókeypis útburður fer 

fram á. 

Ef ávísunin á að fara á stað, sem legur fyrir utan svæði það, sem 

ókeypis átburður fer fram á frá ákvörðunarsímastöð, skal sendandi geta þess, 

hvernig skeytið skuli flutt (póstleiðis eða með hraðboða). 

3. — Sendandi símapóstávísunar má bæta við á eyðublaðið orðsendingu 

til viðtakanda, með því að borga fyrir það eftir taxtanum. 

4. — Sendandi símapóstávísunar á að greiða vanalegt póstávísanagjald 

og símskeytisgjaldið. 

1925 
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56 8. grein. 

Útborgunarkvittun. 

Samkvæmt skilyrðum þeim, sem nefnd ern í 49. grein alþjóðapóstsamn- 

  

ingsins um móttökukvittanir fyrir brjefsendingum, og áður en frestur sá, sem 

ákveðinn er í 2. lið 21. greinar þessa samnings er útrunninn, getur sendandi 

almennrar ávísunar eða símaávísunar fengið útborgunarkvittun fyrir ávísun- 

inni, en eingöngu póstleiðis 

9. grein. 

Beiðni um afhendingu með hraðboða. 

Samkvæmt skilyrðum þeim, sem ákveðin eru fyrir brjefasendingar í 

40. grein alþjóðapóstsamningsins, getur sendandi einnig heimtað, að upphæð- 

in sje afhent á heimili viðtakanda af sjerstökum burðarmanni, undireins og 

ávísunin er komin. 

Ill. KAFLI. 

Útborgun póstávísana. 

10. grein. 

Útborgun. 

Upphæðir póstávísana skulu greiddar viðtakendum annaðhvort í reiðu- 
. peningum eða pappírspeningum, samkvæmt ákvæðum greinar. 

11. grein 

Hámarksupphæð við útborgun. 

Nema öðruvísi sje ákveðið, skal hámarksupphæð póstávísana, sem eiga 

að borgast í einhverju landi, vera hin sama og sú, er þetta land hefir ákveðið 

fyrir þær ávísanir, sem það gefur út. 

Þegar sami sendandi lætur gefa út margar ávísanir sama dag, á sama 

stað og til sama viðtakanda, og upphæð þeirra samanlögð fer yfir hámarks = 

   
upphæð þá, sem ákvörðunarlandið hefir fastákveðið, má ákvörðunarpósthúsið 

láta greiðsluna fara fram í afborgunum, þannig, að upphæð sú, sem greidd er 

yfir daginn, fari ekki fram úr hámarksuppbæðinni, 

12. grein. 

Greiðsla í pósthlaupareikning. 

Sjerhver póststjórn getur tekið að sjer að greiða npphæð póstávísana
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i påsthlaupareikning, samkvæmt reglum þeim, er hjá henni gilda um póst- 56 

tjekkastarfið, og skulu ávísanirnar í því efni álitnar löglega útborgaðar. 

9 ; 13. grein. 

Útburðargjald 

  

Taka má af viðtakanda póstávísunar útburðargjald, þegar greiðslan fer 

fram á heimili hans 

ld. grein. 

Póste restante ávísanir 

Sje skrifað utan á póstávísun poste restante, má taka af viðtakanda 

hið sjerstaka gjald, sem nefnt er i #9. grein alþjóðapóstsamningsins. (ja 

þetta hvílir þó ekki á ávísuninni, sje hún áframsend eða verði henni ekki 

komið til skila. 

  

grein. 

Útburður með hraðboða. — Afhending símaávÍsana. 

  

ar sendandi almennrar póstávísunar krefst þess, að upp- 

íkanda af sjerstökum burðarmanni, hefir póst- 
   hæðin sje borin á heimil vit 

stjórn ákvörðunarlandsins heimild til þess að senda aðeins tilkynningu um 

komu ávísunarinnar eða ávísunina sjálfa með hraðboða, í staðinn fyrir upp- 

hæðina. að svo miklu leyti sem það er í samræmi við innanlandsákvæði hennar. 

9. — Viðtakanda símapóstávísunar skal þegar í stað gert aðvart um 

komu hennar. honum að kostnaðarlausu; þó má, þegar heimili viðtakanda 

liggur utan svæðis þess, sem ókeypis útburður fer fram á, taka af honum 

gjald fyrir afhendingu á tilkynningunni með hraðboða, ef sendandi hefir 

  

ekki greitt það. 

Þegar póststjórn sendilandsins lætur afhenda peningana á heimil við- 

takanda. í staðinn fyrir tilkynninguna, er henni heimilt að taka þar fyrir 

sjerstakt gjald með því að draga frá, ef svo ber undir. hraðboðagjaldið. sem 

sendandi hefir borgað 

16. grein. 

Gildi ávísana. 

1. Åvisanirnar gilda til loka næsta mánaðar á eftir þeim mánuði, sem 

þær eru gefnar út í. Þessi frestur er lengdur með fjórum mánuðum í viðskifi- 

um við lönd utan Evrópu, eða í innbyrðisviðskiftum þeirra, nema öðruvísi 

sie ákveðið. Þegar þessi frestur er liðinn, er ekki lengur hægt að borga ávís 
g {
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56  anirnar út nema eftir endurnýjunaráteiknun frá póststjórninni, sem hefir gef- 
ið þær út, og eftir beiðni póststjórnar ákvörðunarlandsins. 

2. — Endurnýjunaráleiknunin veitir ávísuninni nýtt vildi, jafnlanet 
og það, sei nefnt er í 1. Hð bessarar oreinar 

3. — Sje gildi ávísunar útrunnið, og ekki sje um að kenna vansá af 
póstmanna hálfu, má taka oj ir endurnýjunaráteiknunina. er sje jafnt i 8. ; Je J 

  

gjaldi bvi, sem greitt er fyrir fyrirspurn um almenna bri jefasendingu 

17. grein, 

Abeking åvisana. 

Sjerhvert land hefir, á sínu svæði, rjett til Þess að lýsa eignarrjett á 
póstávísunum frá einhverju öðru samnineslandi framseljanlegan með åbek- 
ingu (endossement). 

IV. KAFLI. 

Afturköllun, — Breytins á utanáskritt. —— Áframsendins. —- 

Óskilaávísanir. — Fyrirspurnir, 

18. grein. 

Afturkållun ávísana. — Breyting á utanáskrift. 

Send ndi almennrar póstávístnar eða símapóstávísanar setur látið aft- 
vrkalla han úr þjónustunni eða látið breyta ntanáskrift hennar með beim 
skilyrðum. sem ern ákveðin fyrir almennar sendingar, samkvæmt 45. grein 
alþjóðapóstsamningsins, svo framarlega sem viðtakandi hefir hvorki fenoið 
ávísunina sjálfa í hendur nje upphæð hennar. 

19. grein. 

Ár amsending påståvisana. 

1. — Hafi vidtakandi flutst búferlum, má åframsenda néståvisanirnar 
til annars samningslands, annaShvor! eftivr beidni sendanda eða viðtakanda. 

2. — Fari áframsendins almennra póstávísana eða símapóstávísana fram 
póstleiðis, og hið nýja ákvörðunarland hafi NON á grundvelli 
þessa samnings við upprunalandið, skal ekkert aukagjald tekið í þessu tilefni. 
Æn hafi hið nýja ákvörðnnarland enein slík viðskifti við uppranál. andið, fer 
áframsendingin fram á þann hátt, að ný ávísun er gefin út og burðarojaid 
undir hana dregið frá upphæðinni, sem á að senda. 

3. — Áframsending er leyfð símleiðis á almennum ávísnnum og síma-



  

åvisunum, cf hid nýja ákvörðuna simaåvisanavidskifti við hið 

upprunalega ákvörðunarland. 

Í slíkum tilfellum er gefin út símapóstávísun fyrir upphæðinni, sent eftir 
2 IR 

er, þegar búið er að draga frá póst. oo símagjöld fyrir hina nýju leið.   

Fr
 4, — Almennar ávísanir og símaávísanir, sem sendar eru frá landi, sem 

ekki tekur þátt í þessum samningi, on hefir ávísanaviðskifti við short 

tleiðis 

briðja lands, sem hefir undirskrifað samninginn, ef hinir sjerstöku samningar 

   

    samningsland, má áframsenda p símleiðis, frá Þessu landi ti 
fi 2 á. Ek 

eru því ekki til fyrirstöðu, Áframsendine þessi fer þannig fram, að ný ávís- 

un er gefin út, og burðargjald undir hana dregið frá upphæðinni, sem á 

að senda. 
sa 
áframsenda almennar ávísanir og sömaávís- 

   
Með sömn skilyrðum má 

anir frá samning i 

  

al lands, sem tekur ekki bått i samningnum. ig 

20. grein. 

Oskilaåvisanar. 

1. — Póstávísanir, sem neitað er að taka við, svo og bær, sem viðtak- 

endur að eru óþektir, farnir án þess að hafa gefið upp heimilisfang, eða farn- 

ir til landa, sem ekki er hægt að áframsenda til, skulu þegar í stað endur 

sendar til upprunapósthússins. 

Á vísanir, sem ekki hefir verið beiðst útborgunar á, áður en þær ganga 

  

úr gildi, skulu sendar uppruna póststjórninni af póststjórninni, sem hefir þær 

með höndum. 

9. — Ávísanir, sem einhverra orsaka vegna hefir reynst ókleift að greiða 

viðtakendnm, skulu endurereiddar sendendum. 

21. grein. 

Fyrirspurnir. 

1. — Fyrir fyrirspurn um póstávísun má taka sama gjald og fyrir fyrir. 

  

spurn um brjefasendingu, Ekkert gjald skal tekið, hafi sendandi áður greitt 

sjerstakt gjald fyrir útborgunarkvittun. 

Fyrirspurnargjaldið skal borga til baka, hafi ávísunin ekki komist áfram 

vegna vangár póstmanna, og verði því að endurgreiðast sendanda. 

2 — Krafa um útborgnn á ávísun til óviðkomandi manns er aðeins 

tekin til greina innan eins árs, að telja frá deginum næst á eftir þein, er 

peningarnir vort innborgaðir. 

1925 

56
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V. KAFLI. 

Ábyrgð. 

22. grein. 

Víðtæki ábyrgðar. 

  

Upphæðir þær, sem ern innborgaðar til þess að breytast í póstávísanir, 

ern, meðan þær ern í gildi, ábvrgstar sendendum baneað til ávísanirnar hafa 

verið borgaðar út samkvæmt settum reglum. 

  

Abvreðin hvílir á póststjórn upprunalandsins, nema r útborennar- 

pósthúsið getur ekki sýnt fram á, að útbereun hafi farið fram samkvæmt 

gildandi reglum hjá því. 
07 
Á r ársfrestur sá er Hðimn, sem nefndur er í grein um fyrir- 

  

spurnir, bera póststjórnirnar ekki ler     fölskum 

  

á útborgunum g 

kvittunum 

3. grein. 

Utborgun á upphæðum, sem spurst er fyrir um. 

  

Rísi ágreiningur ú póstávísun, og að svo miklu leyti 

ábyrgðar í póstþjónustunni, hvílir skyldan til þess að bæta 

    

skaðann á 'eunarpóststjórn, ef á að afhenda hinum raunverulega við- 

  

takanda peningana, en á Innborennarpóststjórn, ef á að endurereiða bá send 

anda. 

Póststjórn sú, sem fullnægir fvrirspyrjanda, öðlast endurereiðslurjett 

sagnvart póststjórn þeirri, sem ábyrgðina ber á hinni ólóglegn útbovenn 

24. grein 

  

rá tlborgun. 

  

1. Fyrirspvrjanda skal bættur skaðinn eins fljót 

síðasta laei innan sex mánaða, að telja frá deginum næst á eftir þeim, sem kraf- 

an er sett fram. Frestur þessi er lengdur npp í nín mánuði í viðskiftum við 

lönd handan hafs. 

  

2, — Póststjórn sendilandsins hí rjett til þess að fullnægja fyrir- 

No 

spyrjanda fvrir reiknimg póststjórnar útborgunarlandsins, þegar hún, eftir 

aðvörun, hefir látið ða sex mánuði, án þess að fullnægja kröfunni; 

  

handan hafs. 

  

reiðslunni 

  

Sendipóststjórnin getur. sem 

fram vfir tíma þann, sem nefndur er í 

  

á undan, þegar að, þrátt fyrir 

alla árvekni frá póststjórnanna hálfu við rannsókn málsins, fresturinn hefir 

  

eki verið nægur til þess að að
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    grein. 

Endurgreiðsla á útlögðum upphæðum til póststjórnar upprunalandsins 

Póststjórn útborgunarpósthússins, sem borgun hefir verið framkvæmd 

fyrir, til fyrirspyrjanda af sendipóststjórninni, er skylt að endurgreiða hinni 

síðarnefndu upphæðina, sem lögð hefir verið út, innan þri mánaða frá því 

  

hún tekur við tilkynningunni um borgunina. Endurgreiðslan skal framkvæmd 

  

hvort með ávísun eða víxli póststjórninni sem inni á, 

eða peningum, sem eru gjáldsengir í landinu, sem á inni, eða þá eftir sam- 

komnulagi, með innskrift til tekna fyrir þetta land í ávísanareikninennm. 

Þegar þriggja mánaða fresturinn er liðinn, falla vextir á upphæðina, 

sem skuldast póststjórn sendilandsins, 7% á ári, að telja frá þeim degi, ei 

fresturinn rennur út. 

VI. KAFLI. 

Reikningsfærsla. — Fyrntar ávísanir. 

9 Pan 26. grein. 

Um hver fær burðargjó 

  

din. 

1. Póststjórn sú, sem hefir gefið út póstávísanir, færir þeirri póst- 

  

rn, sem útborgar þær, 14 % til tekna af samanlagðri upphæð allra ávísan- 

  

sta 

anna, þó ekki af burðargjaldsfrjálsum ávísunum. 

  

2. — Aukagjaldið, sem milliliggjandi påst rn tekur af ávísun. sem 

skifst er á milli samningslands og lands utan samninesins (2. Hður 5. ereinar) 

er burðarejaldshlnti hins síðarnefnda.   

3. — Þegar áframsending fer fram á ávísun, fær hið nýja ákvörðunar- 

land, hvaða burðargjald sem upprunalandið kann að hafa tekið, burðargjalds- 

  

hi þann, sem því hefir borið, hefði ávísunin uppru haft ntanáskrift 

þangað. 

Gjald fyrir útborgunarkvittanir og öðboðagjald falla til póststjórnar 

  

sendilandsins. 

27. grein. 

  

Reikmingsska 

Póststjórnir samningslandanna búa út mánaðarle 

  

ot eru 

    

teknir í þá allar upphæðir, sem borgaðar hafa verið út við pósthús hverra um 

sig. Þegar ávísanirnar hafa verið útborgaðar í mismunandi mynt, skal lægri 

inneign, nema öðruvísi sje um samið, breytt í sömu mynt og hærri inneign, og 

að taka hið 07 

  

er breyting serð með því »inbera medalgengi haninn. sem   

skuldar, á tímabilinu, sem reikningurinn á við. 
ge 

Reikningarnir skulu jafnadir af 

  

Idar hinni, 

  

Un 

innan tiltekins tíma, sem ákveðinn er í reglugjörðinni



Greiðsla. 

   
Nema öðruvísi sje um samið, skal greiðslan á reikninesjöfnuðinum far: 

fram í þeirri mynt, sem landið, er inni á, notar við greiðslu á póstávísunum. 

   

  

Sje jöfnuður einhvers reiknir ekki greiddur innan hins ákveðna 
tíma, falla vextir á upphæðina, frá þeim degi að telja, er 

  

fresturinn rennur 

út og þangað til greiðslan fer fram. Vextir þessir eru 7% á ári. 

29. grein. 

FPyrntar ávísanir. 

Peningar þeir, sem breytt er í póstávísanir, sem ekki er búið að krefjast KT 

greiðslu á innan þess tíma að þær fyrnist, falla að fullu og öllu til póststjó i 

  

sendilandsins, 

Yms åkvædi. 

30. grein. 

Pósthús, sem taka þátt í viðskiftunum. 

Póststjórnirnar gera allar nauðsynlegar 
   

Östafanir til þess að 

að svo miklu leyti sem hægt er, útb:     á ávísunum á öllum 

landi sínu. 

öl. grein. 

Þátttaka annara framkvæmdarstjórna 

Þau lönd, þar sem póstávísanaviðskiftin heyra undir aðrar framkvæmd. 

  

arstjórnir en póststjórnina, geta tekið þátt í þóstávísanaviðskiftum þeim, sem 
ákveðin eru með ákvæðum þessa samni 

  

Framkvæmdarstjórnum þeim, sem hafa póstávísanaviðskiftin með hönd- 

ma í landi sínu, 

til þess að tryggja fullkomnar framkvæmdir á öllum ákvæðum samnin 

um í þessum löndum, ber að ná samkomulagi við póststjó    

  

Hin síðarnefnda stjórn er milliliður fyrir þær í öllum viðskiftum við póst 
stjórnir hinna samningslandanna, svo og við alþjóða 

  

ifstofuna. 

Beiting å& hinum almennu ákvæðum alþjóðapóstsamningsins. 

Him almennu ákvæði, sem nefnd eru í Í. og TI. bálki alþjóða póstsamn-



       e ennig vid um benna samning, 7. in 

um 

33. grein. 

(gjöld hl ríkissjóð 3 hbonnið    
Oháð banninu, sem nefnt er 

  

einnig. að fyrir póst: 

   irnar má ekki taka neinskon nun eða gjald. 

Á símaávísanir má ekki leggja neinn símakostn 

„| 
x 
oum 

  

nefndur er í 

  

34. grein. 

Samþbykt á frumvörpum, er koma fram milli póstþinga. 

    il þess að öðlast gildi, verða frumvörpin sem koma 

  

    

   

    

albjóðapóstsamninesins), ad få 

  

er að ræða viðbót nýrra ákvæða e reytingn Á 
e > 2 5.97 o8 3 

Ytelnat Tarisi 

revtinen å 

    um er non á Gårnm oremn- 

    

nnar eå2 skilnino nm 8 art 

1 4 nm 
u inTeknm af m      

í gerðardóm 

TIm hvenær senningurnn 

  

     Samningur Þessi kemur til framkvæmda 1. október 1925 og 

  

óákveðinn tíma 

Þassn fi 

      

að þenna 

póststjórnar, og 

Gert í Stokkhólmi, þann 28. 
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10. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16, 
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Starfsreglugjörð 
pþóstávísanasamningsins. 

Efnisyfirlit. 

1. KAFLI. 

Útgáfa. — Plutningur. — Útborgun. 

grein. Á vísanaeyðublöð. 

grein. 

Áritun á eyðublöðin. Sjerstakar orðsendingar. 

Flutningur ávísananna. 

Símapóstávísanir. 

Útborgunarkvittun. 

Hraðboða-ávísanir. 

Il. KAFLI. 

Ymsar reglur, 

. Úreglulegar ávísanir. 

Tapaðar, týndar eða eyðilagðar ávísanir. 

Endurnýjunaráteiknun. 

Afturköllun. — Breyting á utanáskrift. 

Áframsending. 

Á vísanir, sem ekki verður komið til skila. 

Fyrirspurnir. 

III. KAFLI. 

Reikningsfærsla. 

Mánaðarreikningar. 

Aðalreikningar. 

Greiðsla á reikningsjöfnuði. — Fyrirframgreiðslur,
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ÍV. KAFLI. 56 

Upplýsingar og tilkynningar. — Mál. 

17. grein. Upplýsingar og tilkynningar. 

18.  — Eyðublöð. — Tunga. 

Niðurlagsatriða. 

19. grein. Um hvenær starfsreglugjörðin kemur til framkvæmda, og hversu 

lengi hún gildir.



  

Starfsreglugjoré 
fyrir 

samninginn um póstávísanaviðskiftin, 

var í Stokkhólmi    r )Jjo6Gapostsamningøsins, sem gert 

1 lega     afni sinnar s       jórna r, samel 

távísana- til framkvæmda á samningnum tm pås     

— Flutningur. — Utborgun. — 

  

   førlsanaeydubl 

     

    

í FYR 4 ; 3 nm satt 
Í. —- Hið ritaða mál, sem seti er 

il 4 * rið 1 

letri, án UEDUrK    
    å 1 sem ern brot út na skrifa 1 

fy fra folmna, ;       

   

med      
      Ira m skal é n Sell , 

11 
i lit r og 

  

IMG    

  

clippinginn. 

  

avisunarnn 
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4. — Ávísanir, sem eru g fnar út burðarejaldsfrítt, skulu efst bera 56 

vírskriftina ,,En franchise de taxe'" (burðargjaldsfrítt), og aftan á afklipp- 

  

ingnum skal þess getið, af hvaða ástæðu ávísunin sje send. 

3. grein. 

Flutningur ávísananna. 

Ávísanirnar eru fluttar opnar og settar í póstinn á þann hátt, sem 

segir í 1. líð 49. greinar starfsreglugjörðar alþjóðapóstsamningsins. 

4. grein. 

Símapóstávísanir. 

1. — Símapóstávísanir eru útbúnar af sendipósthúsinu, og sendar til 

ákvörðunarpósthússins. Nema öðruvísi sje ákveðið eru þær útfyltar á frönsku 

og útbúnar sem hjer segir: 

(Þjónustu upplýsingar, ef ástæða er til) 

Mandat (númer póstávísunarinnar). 

Poste (nafn ákvörðunarpósthússins). 

(Ef svo ber undir, útborgunarkvittun). 

Vafn sendanda) 
hi » A am 
Dpnæ0m, sem send er) 

    

ákvæmt nafn viðtakanda, aðsetursstaðar hans og, ef hægt er, heimilis , 

hans). 

Tilgreiningar skeytisins skulu ætíð standa í sömu röð og að ofan segir, 

2. Þjónustuupplýsingar skulu skrifast í fullum bókstöfum eða með 

styttinenm þeim, sem símastjórnin leyfir. 

3. — Þegar símapóstávísanir eru 

  

annaðhvort af pósthúsum á 

  

stöðnm, þar sem engin rifsímastöð er eða frá stöðum, þar sem eru mörg póst- 

hús, en sendipósthúsið hefir ekki neina símaþjónustu, skal útgáfnstaður ávísan- 

anna tilgreindur á skeytunum, næst á eftir númeri ávísunarinnar, þannie: 

„Mandat 404 de .............. BN 

4. — Upphæðin, sem send er, í tölum, og að því er snertir 

bókstöfum í mynt ákvörð- 

  

mynteiningarnar (franki, mark o. s. 

unarlandsins. 

5 — Sje viðtakandi kvenmaður, er skylda að tilfæra orðin „madame“ 

  

eða „mademoiselle““ , Jafnvel þótt fornafnið sje með, 

ð er óþarfa endurtekning á stöðu, titli, starfi eða atvinnu, er segir 

  

nema þegar | 

greinilega til um persónu viðtakanda. 

Þó má sleppa því að til: 

  

"eina nafn aðsetursstaðar viðtakanda, þegar það 
- +. N 2 Ale X arnÅn Á ama er sama og nafn ákvörðunarpósthússins.



  

SlU 

Sendanda eða viðtakanda má hvorki tilgreina með skammstöfun eða í 

> Ed
. sá
 

Ox
 

»m þeir hafa komið sjer saman um. 

6. — Hndurtekning að nokkru leyti er skylda, (endurtekning frá einni 

stöð til annarar á eiginnöfnum og tölum). 

   

  

7. Sendipósthúsið sendir ákvörðunarpósthúsinu sem staðfestingu, til 

1 um i fa simapåståvisunarinnar, med næsta påsti å eftir og i um- 

slagi, og skal hún vera eins í laginu eða lík og meðfylgjandi fyrirmynd B. 
8, — Akvörðnnarpósthúsið skal framkvæma borgunina án þess að bíða 

eftir tilkynningunni. Það heftir hana, að svo miklu leyti sem hægt er, við 
ávísuni þegar viðtakandi hefir kvittað hana. 

   tjórnirnar a heimilað ritsímastöðvum á stöðum, þar sem ern 

eitt eða fleiri pósthús, að taka við símapóstávísanafje af sendanda og borga 

það á ákvörðunarstaðnum. 

5. grein. 

Utborgunarkvittun 

I. — Þegar sendandi almennrar påståvisunar bidur um að fá kvittun 

  

fyrir útborgun ávísunarinnar, mir sendipósthúsið á hana frímerki, er svarar 

     til gjaldsins sem tekið er fyrir þetta. Það eyðileggur því næst frímer með 
því að skrifa á það með greinilegu letri orðin: „Avis de payement““ (útborg- 
unarkvittun). Sje um símapóstávísun að ræða, er frímerkið sett á tilkynningu 

2. — Sama dag og útborgtnin fer fram, sendir pósthúsið, sem á að ann 
1 ast hana, sendanda ávísnnari kvittun, eins eða líka og fyrirmynd C, er 

  

       starf alþjóðapóstsamningsins, opna og burðargjaldsfrítt. 
3. sendandi biður um kvittun fyrir útborgum, eftir að búið er    

  

að ritar sendipósthúsið nákvæma lýsingu á ávísun 
inni á eyðublaðið C, sem áður er útbúið með frímerkjum, er svarar til gjalds- 
ins, sem tekið er, og sendir það síðan í umsl: i sem þjónustusendingu, til 

  

ákvörðunarpósthússi    r þetta pósthús hefir útfylt eyðublaðið, sendir 
x það það til baka å sama hått os lið hjer að ofan. 

  

sendilands ávísananna hefir heimild til þess að leggja fyrir 

  

Pósts 

   pósthús sín að senda sjer fyrst um sinn bei mir um útborgunarkvittanir, sem 

koma til þeirra meir en mánuði eftir að ávísunin er gefin út. 

6. grein. 

Hraðboðaávísanir. 

Akvæðin í 37. grein og 4. lið 38. greinar starfsreglugjörðar alþjóða 5 te 

  

póstsamningsins gilda um almennar ávísanir, sem bera á út með hraðboða.



I. KAFLI. 

Ýmsar reglur. 

T. grein. 

Öreglulegar ávísanir. 

1. — Ávísanir, sem ekki hefir verið hægt að borga út af einhverjum eftir- 

greindum ástæðum: 

a) ónákvæm, ónóg eða efasöm tilgreining á nafni eða heimili viðtakenda, 

b) ósamkvæmni eða Úrfelling á nöfnum eða upphæðum, 

c) yfirstrikanir eða leiðrjettingar á upphæðunum, 

d) vöntun á stimplun, undirskrift eða öðrum þjónustuupplýsingum, 

e) tilgreining upphæðarinnar, sem á að borga, í annari mynt en þeirri, sem 

hlutaðeigandi lönd hafa komið sjer saman um, 

f) notkun eyðublaða, sem ekki ern samkvæmt hinum fyrirskipuðu reglum, 

ern endursendar eins fljótt og hægt er, í umslagi til sendipósthússins til leið- 

rjettingar, nema sendandi, eftir að honum hefir verið tilkynt það, heimti að 

beitt sje ákvæðunum í 2. lð hjer á ettir. 

Í viðskiftum við lönd handan hafs, má þó póststjórn ákvörðunarlands- 

ins láta borga út ávísanir, þar sem upphæðin er tilgreind í annari mynt en 
  þeirri, sem leyfð er, þegar hún getur gert breytinguna með því gengi, sem 

útgáfupóststjórnin notar, og með hví skilyrði, að gera póststjórninni, sem het- 

ir gefið ávísunina út, aðvart þegar í stað. Áhætta við ranga myntbreytingu, 

hvílir á þeirri póststjórninni, sem gerir breytinguna. 

2. — Ef viðtakandi almennrar póstávísunar Óskar og býðst til þess að 

  

greiða kostnaðinn, má leiðrjetta skekkjuna, sem er til hindrunar fyrir útborg- 

un ávísunarinnar, símleiðis með þjónustutilkynningu, sem burðargjald er greitt 

fyrir. Ávísunin er þá geymd á ákvörðunarpósthúsinn, sem leiðrjettir hana, 

þegar það fær leiðrjettingarskeytið frá sendipósthúsinu, og leggur skeytið 

með ávísuninni. 

Hafi leiðrjettingarskeytið orsakast af skekkju, sem stafar af vangá póst- 

manna, skal gjaldið fyrir það endurgreitt rjettum hlutaðeiganda. 

3. — Þegar ekki er hægt að úiborga símaávísanir sakir ófullkominnar 

eða ónógrar utanáskriftar, eða sakir einhvers annars, sem ekki verður heimfært 

upp á viðtakanda, skal sendipósthúsinu send þjónustutilkynning, er tilgreini 

ástæðuna til þess að útborgun hefir ekki farið fram. Sendipósthúsið rannsak- 

ar hvort skekkjan stafi af vangá frá þjónustunnar hálfu. Sje svo, leiðrjettir 

það skekkjuna þegar í stað með þjónustutilkynningu. Annars gerir það send- 

  

anda aðvart, og getur hann þá lei 

sem burðargjald er borgað fyrir. 

Þegar skekkja á símapóstávísunnm hefir ekki verið leiðrjett innan hæfi. 

skekkjuna með þjónustutilkynningu,
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legs frests með þjónnstutilkynningu, skal hún leiðrjett á sama hátt og segir 
fyrir um almennar póstávísanir. 

á. Þegar aðeins er komin tilkynning um símapóstávís 

  

i 2 er An við Ós p Á hi í Dorga ávisunina út við sýningu á tilkynni 

  

skeytið vantar, má ekki 

  

og fremst ber að gera fyrirspurn um símskeytið 

  

með símaþjónustutilkynningu., 

Þær símaávísanatilkynningar, sem ekki eru komnar með fyrsta pósti eftir 
dagsetningu ávísunarinnar, skulu krafðar með leiðrjettingarskýrslu, er sje 

: og fyrirmynd G, er fylgir starfsreglnsjörð alþjóðapóstsamningsins ems eða hi 

8. grein 

Fapaðar, ýndar eða eyðilagðar ávísanir. J 

  

týnst eða eyðil 

akanda, búa ú ð til útborgunar, og lætur póststjór 

  

samráðum við póststjórn á    hendi, kvörðunar- 

landsins, hefir komist að raun um, að ávísunin hafi hvorki verið útborguð, 

endurereidd nje áframsend. 

Utborg    

samtímis er krafist endur      fyrir ávísun, sem hefir tapas 

unarumboðið látið þeim fyrnefnda í tje. 

  

foli ep 47Y að Aatat Ár árna 
LLVISSA sg um, Að poststjorn aKvordunar!a 

  

muni borea ávísunina út. 

    Þesar póststjórn 'örðunarlandsins svarar því, ai 

hendur, getur 

  

sendilandsins útbúið ú 

  

komið sjer reunarumboð, 

  

að ávísun im þeirra mánaðarreikn 

  

x A ha f pa 
med Dem LYPIFVa 

   

  

   

mga, sem búnir hafa verið til fram að því 

Hafi aftur á móti ekkert svar fengist hjá póststjórn ákvörðunarlandsins 

    

   

  

í til póststjórnar 

ins, og er ekki ætlast til) að ávísunin, sem nú skoðast algerlega 
frekar til reiknings



    Endurnyjunaråteiknun så er i 16, grein samningsins, skal 

ð á sjálfa ávísunina 

  

10. grein. 

ifturkóollun, — Breyting á utandskritt 

1. — Ákvæðin í 41. og 42. grein 

  

jörðar alþjóðapóstsamnings- JOTO: dip, apU Sam ng 

ins eilda ef beðið er um     gu á utanáskriftinni á almennri 

  

af ávísuninni fyl 

    

    

      

og upphæð ávísunarinnar, sem átt er við 

  

leiðis um uta     rðunarp! 

    

kemur pósti 

Ákvörðuna       
ineuna um úfgáfuna á höndum áður en það verður 

    

hrayts te Á 164113 
brevita utan: litinn. 

um einfalda leiðrjettin 

  

sem nefnd er 

  

í d má taka leiðrjettinguna 

til greina, án þess að bíða þangað til tilkynning um útgáfuna kemur. 

L. upp á eieim ábyrgð, tek 

ið símabeiðni um án þesg að bíða 

    

ví, að hún komi póstleiðis eða. ef svo ber 

  

lir, án þess að bíða eftir 

zynningunni um 

  

11. grein. 

Aframsend 

  

Pósthúsið, 
a 

um upDpacæt 

Sje um åframsendinen 

  

sendi-   
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landsins, skrifar þó pósthúsið, sem áframsendir, hina upprunalegu upphæð á 
ávísunina eða setur í hennar stað upphæðina, sem skrifuð er í þjónustudálk- 
inum, í mynt sendilandsins. 

2. — Åframsending símapóstávísana póstleiðis er framkvæmd á sama 

hátt, og án þess að bíða þurfi eftir tilkynningu um útgáfuna. 
Ávísunin er send í umslagi til hins nýja ákvörðunarpósthúss. 

Sama gildir og um tilkynninguna, þegar hún er komin til pósthússins, 

sem áframsendir. 

3, — Sje um símleiðis áframsendingu að ræða á almennri ávísun, út- 
býr fyrsta ákvörðunarpósthús símapóstávísun fyrir upphæð þeirri, sem eftir 
er, þegar búið er að draga frá henni símskeytisgjaldið og póstejaldið. Póst- 
gjaldið er reiknað af upphæð hinnar upprunalegu ávísnnar, að frádregnu 
símskeytisejaldinu. 

Myntbreytingin, til hins nýja ákvörðunarlands, er framkvæmd eins og 
sagt er í 1. lið að ofan. Hin upprunalega ávísun er kvittuð af fyrsta ákvörð- 
unarpósthúsi, og færð til reiknings sem útborguð ávísun, eftir að skrifað hefir 
verið á hana þessi athugasemd: 

„Réexpédié le montant de .... á ,„ sous déduction de la taxe de bi 

(Aframsend upphædin .,.. til .... ad frådregnu burdargjaldi ....). 

Afklippingur almennrar åvisunar er heftur viå simaåvisunartilkynn- 

inguna til afhendingar vidtakanda. 

t. — Áframsending símleiðis á símaávísun fer fram samkvæmt skil- 

yrðum þeim, sem nefnd eru í 3. lið, og án þess að bíða þurfi eftir tilkynn- 

ingen ávísunarinnar 

5. — Ákvæðin í 3. og 4. lið gilda einnig um áframsendingu á almenn- 

um ávísunum og símaávísunum frá einu samningslandi til annars samnings- 

lands, sem upprunalandið hefir ekki póstávísanaskifti við, eða til lands, sem 

tekur ekki þátt í samningnum. Sama gildir einnig um áframsendingu á ávís- 

unum frá landi, sem tekur ekki þátt í samningunum, til samnineslands. 

6. —— Beiðnir um áframsendingu skulu innritaðar til athugunar af 

fyrsta ákvörðunarpósthúsi, og, ef svo ber undir, af öðrum ákvörðunarpóst- 

húsum. Pósthús, sem framkvæmir endursendingu á póstávísun á þann hátt, 

sem að ofan greinir, sendir útgáfupósthúsinu tilkynningu um það. 

12. grein. 

Avísanir, sem ekki verður komið til skila 

I. — Áður en ávísanir, sem ekki hefir verið hægt að greiða viðtak- 

endum af einhverjum ástæðum, eru endursendar til upprunastaðar síns, skal 

  

ákvörðunarpósthúsið imnrita þær til minnis og stimpla þær eða merkja með 

merki því, sem nefnt er í 1. Höð 40. greinar starfsreglugjörðar alþjóðapóst- 

samningsins að brúka skuli við sendingar, sem ekki verður komið til skila,
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Endursendar símaávísanir skulu látnar í umslag og eiga útgáfutilkynn- 56 

ingar þeirra að fylgja þeim. 

Þó skulu ávísanir þær, sem ern áframsendar með skilyrðum þeim, sem 

nefnd eru í 3., 4. og 5. liå 11. greinar, sendar uppruna póststjórninni af þeirri 

póststjórn, sem ávísanirnar vor ætlaðar í fyrstunni, svo að hún geti breytt 

þeim í nýja þjónustnávísun. 

2. — Endurgreiðsla óútborgaðra ávísana til sendenda skal framkvæmd 

jafnskjótt sem sendipóststjórnin er búin að fá ávísanirnar í sínar hendur 

og, ef um símaávísanir er að ræða, útgáfutilkynningarnar 

13. grein. 

Fyrirspurnir. 

1. —- Sjerhver fyrirspurn um almenna ávísun eða símaávísun, skal skrif- 

uð á eyðublað eins eða líkt og meðfylgjandi eðublað C. Um flutning á þessu 

eyðublaði fer eins og segir í reglunum í 3. lð 5. greinar um útborgunar- 

kvittanir, sem beðið er um eftir að ávísanirnar hafa verið gefnar út. 

2. — Þegar ákvörðunarpósthúsið getur gefið fullnægjandi upplýsingar 

um afdrif ávísunarinnar, sem spurst er fyrir um, endursendir það eyðublaðið, 

útfylt samkvæmt því, sem rannsóknin hefir leitt í ljós, til pósthússins, sem 

hefir tekið á móti fyrirspurninni. Sje um árangurslausa rannsókn að ræða 
43 g 

eða vafasama útborgun, er eyðublaðið sent til póststjórnar sendilandsins, fyr 

ir milligöngu póststjórnar ákvörðunarlandsins. 

3. — Sjerhver póststjórn getur krafist þess, með tilkynningu til al- 

þjóðaskrifstofunnar, að fyrirspurnir, er snerta þjónustu hennar, sjeu sendar, 

annaðhvort til aðalskrifstofu hennar eða einhvers pósthúss, sem hún sjerstak- 

lega tiltekur, 

II KAFLI. 

Reikningsfærsla. 

14. grein. 

Mánaðarreiknngar. 

1. — Í lok hvers mánaðar útbýr hver póststjórn handa sjerhverri hinna 

póststjórnanna mánaðarreikning, eins og meðfylgjandi fyrirmynd D, þar sem 

upp eru teknar — að svo miklu leyti sem hægt er í tímatalsröð og stafrófs- 

  

röð yfir úteáfupósthúsin — allar ávísanir, sem hafa verið útborgaðar á póst. 

húsum hennar, fyrir reikning hlutaðeigandi póststjórnar, í næsta mánuði 

á undan. 

Hún færir sömuleiðis á reikninginn upphæð þeirrar þóknunar, sem



henni ber, samkvæmt 1. lið 26. greinar sam fyrir útborgaðar ávísanir 

á pósthúsum hennar. og ennfremur. ef svo       durgreiðslna upphæðir e 

grein samninesins. 

  

þeirra og vaxta, sem nefnd ern í 25. og 28, 

2, — Mánaðarreiknin: er sendur póststjórnin skuldar, í sið-      

í lok mánaðarins 

  

sem hann á við, ásamt tilheyr-     

    ttuðum póstáví unum með tilkynningum þeirra, 

  

að svo mikli leyti, sem hæet er. 

ar, sem koma til póststjórnar ákvörðunarlands- 

  

sem ávísanirnar ern í, er bær tilheyra, 

reikninga, og sendar póststjórn sendilandsins. 

rað búið er að senda reiknin 

  

við einhvern ni skulu heft: 

3. — Sjei engar í 

    

  

Jorgaðar ávísanir, skal senda hlutaðeigandi póststjóri 

  

auðan mánaðarreiknino. 

15. grein. 

Aðalreilkningar. 

1 
1, — Strax eftir móttöku mánaðarreikninganna, og án þess að bíða 

eftir nánari tannsókn á hverjum einstökum lið þeirra, sjöfnuður- 

  

inn gerður upp Í aðalreikningi, sem póststjórnin, er á inni, býr út, nema 

  

öðruvísi sje ákv 

Mismunur, sem seinna kynni að koma fyrir, skal tekinn upp í næsta 

mánaðarreikning á eftir. Honum skal slept, ef upphæðin alls nemur ekki 

50 sentímum á teik 

rkendur innan tveggja mánaða 
AC a tr an s 2 s Aðalreikninenr skal vera      

stur þessi er lengdur upp í fjóra 

  

ópn, eða í viðskiftum milli þessara 

  

við lönd utan Er 

    

tjórnirnar geta komið sjer saman um að útbúa ársfjórðunss-, 

  

eða árs aðalreikning 

      

   

fire la á vei J fi 'yfranareti 

1. — Nema öðrnvísi sje ákveðið, skal reikninesjöfnuðurinn afserður 

við sýningu, á höfuðborg eða einhverja verstunar- 

á, Í mynt þess lands, og án nokkurs taps fyrir það, 

   an kostnað við erei 

  

póststjórn ber al 

2 Borgun skal framkvæmd í síðasta lagi hálfum mánuði eftir mót- 

töku aðalreikningsins, með viðurkendum rjettum upphæðum. Frestur þessi 

er einn mánuður fyrir löndin í Suður-Ameríku. 

inni hjá annari 

ar eða afbor cCoa afp   



ar, að nokkrun leyti, alt að 34 af inneign sinni, jafnvel ådur en reikningnum 56 

er lokið. Skal þá krafa hennar uppfvlt innan viku. Fari á conto borgunin ekki 

  

    

  

fram innan þess tíma, gilda fyrirmæli 28, greinar samningsins, 

IV. KAFLI 

Upplýsingar 

17. grein 

Upplýsingar og tilkynningar. 

1. Sjerhver póststjórn skal að minsta kosti þrem mánuðum áður en 

samningurinn kemur til framkvæmda, tilkynna öðrum póststjórnum um al 

þjóðaskrifstofuna : 

a) lista yfir þau lönd, sem hún hefir póstávísanavið 

  

samninesins; 

hún heimilar að vefa út og borga út ávís b     lista yfir þau pósthús, sem 

anir, eða tilkynningu um að öll pósthús hennar taki þátt í þessu starfi, 

í símaávísana viðskiftum, ef svo ber undir 

  

e) tilkynningu um þátttök! 
   

d) hámark það, sem hún setur fyrir útsáfu og útborgu ma: 

e) mynt þá. sem ávísanirnar eiga að stilast í; 

f) taxtana, sem hún notar: 

2) eftir hve langan tíma upphæði 

  

af póstávísaneyðublaði því, sem hún no 

  

i) stafsetninguna á ríkismál hennar á töluorðunum 1—160 

á ávíÍsanirnar; 

k) sta yfir þau lönd, sem taka ekki þátt í samningnum, og hún getur ver 

ið 

  

í ávísanaviðskiftum 

  

Sjerhver breyting, sem síðar kann að verða, skal 

  

t. Það er að breytingar á verðhlutfallinu sjen til 
, 
í stað 

  

18. grein. 

Eyðublöð. Punga. 

Ax boð mg sin áli 9 TR 92 Að því er snertir ákvæði 2. MHös 31. 
AÐ 

skulu þessi eyðublöð álitin til afnota fyrir 

  

C (fyrirspurnir).
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56 Nidurlagsatridi. 

19. grein. 

   
Um hvenær starfsreglugjörðin kemur tl framkvæmda, og hversu lengi 

hún galdur. 

Reglugjörð þessi kemur til framkvæmda sama dag og samningurinn 

um póstávísanir gengur Í pildi. 

Hún skal gilda jafnlengi og sá samningur, nema hún verði endurnýj- o . 2 DB ve 

uð að sameiginlegum vilja hlutaðeigandi aðila. 

tert í Stokkhólmi, þann 28. ágúst 1924. 

(Nöfn fulltrúanna),
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56 Póstbögglasamningur. 

Efnisyfirlit. 

Í KAFLL 

erein, Efni samninesins. 

II, KARLE 

Ákvæði, sem gilda um alla böggla. 

grein, Frímerkingarskylða. —- Burðargjöld. 

—  Landburðargjald. 

Sjóburðargj ald. 

fæ ekk eða hældeun 

  

Rúmfrekir böx 

  

Aukahurðargjald. 

Gjald fyrir útburð og aftollun. 

Borgun á tollejöldum og öðrum gjöldum. 

Borgun á 

taka. — Umboðsejald. 

Gevmslugjald. 

Utburdur med hradboda. 

Forbod. 

Bögglar til herfanga. 

Afturkållun. — Breyting å utanåskrift. 

Móttökukvittun. 

Áframse nding. 

   
eða öðrum gjöldum af sendanda. — Veð- 

  

   

Óskilabögglar. 

Afnám tolla Jalda. 

Sala. — Eyðilegging. 

Afsalaðir bögglar. 

Endurgreiðsla sendanda á kostnaði, 

Fyrirspurnir,
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28. — Ábyrgð á þeim 
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31. — um skaðabætur og 

og å    
99 
OD. 

  

IV. KAFLI. 

  

greindu verði. 

  

     33. grein. Burðargjö 

Sviksamleg tilgreining ve 

  

of. — 

”rein, 

  

a' 

  

greim. Vidtæki 36. 

  

37. —  Undanteknins 

38. — Hvenær í 

39, — Greiðslan skaðabótmu 

40. sl 

41. —  Póststjórnin, sem ábyrgðina ber. 

  

- Frestur á g inni. 

  

iðabótanna til sen 

  

42.  — Endurgreiðsla 

  

VII. KAFLI. 

Um hver fær burðargjöldin. 

43. grein. Þóknanir fyrir flutninginn. 

      eða endursenda big
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45, ørein. Iradbodagjald, sjerstakt og auka. 

46. — Gjald fyrir áframsendingu Í ákvörðunarlandinu, 

4T. —  Ýms gjöld. 

48. —  Póstkröfugjald. 

49. —  Ábyrgðargjald, 

VILL KAFLI. 

Yms ákvæði. 

50. grein. Beiting á almennum ákvæðum alþjóða póstsamningsins. 

51. —  Samþykt á frumvörpum milli póstþinga. 

Niðurlagsatriða, 

  

   52. grein. Um hvenær samningu 

hann gildir, 

Loka-ákvæði. 

I. grein. Framkvæmd flutningafjelaga á starfinu. 

Il. — Transít. 

II, —  Auka-transítgjöld. 

IV. —  Viðbótargjöld endastöðva. 

V. =  Sjerstök ankagjöld. 

VI. —  Sjerstakir taxtar. 

Vil. — Bögglar með tilereindu verði. 

VII — Ummál og rúmmál. 

IX. — Undantekning frá ákvæðunum, tm að taka póstkröfugjaldið og 

— búa út reikninga, 

inn kemur til framkvæmda, og hversu lengi 
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Í. KAFLI. 56 

1. grein. 

Efni samningsins. 

1. — Milh samningslandanna má senda undir nafninu „póstbögglar“', 

annaðhvort beina leið eða um eitt eða fleiri samningslönd, böggla alt að 10 

kílógrömmum að þyngd, með þyngdarmörkum eins og hjer segir: 

10 alt að Í kílógrammi; 

20 yfir Í kílógramm alt að 5 kilósrönumum; 

30 yfir 5 kílógrömm alt að 10 kilógrömmum, 

Sem nndantekning gildir, að sjerhvert land hefir heimild til þess að 

leyfa ekki böggla yfir 5 kílógrömin. 

2. — Póststjórnirnar geta komið sjer saman um að taka á móti böggi- 

um, sem eru þvngni en 10 kg. mót hækkun á burðargjaldinu og á ábyrgðinni, 

ef glötum, rán eða skaða ber að höndum. 

Il. KAFLI. 

Ákvæði, sem gilda um alla böggla. 

2. grein, 

Frimerkingarskylda. Burdargjøld. 

— Undir póstböggla skal vera borgað að fullu fyrirfram. 

— Burðargjaldið er samsett af þóknunum til allra póststjórna, sem 

taka þátt í land- eða sjóflutningi. Það nær einnig, ef svo ber undir, yfir 

bóknanir þær og aukagjöld, sem nefnd ern í 5., 6, 7. og 8. grein hjer á eftir. 

1. 

2. 

3. grein. 

Landburðargjald. 

Burðargjaldið fyrir flutning á landi er ákveðið handa hverju landi 

sem hjer segir: 

30 sentímar fyrir bóggul alt að 1 kø. 

50 — — —  —— åd — 

00 

4. grein. 

Sjóburðargjald. 

Ef um sjóflutning er að ræða, er tekið handa hvern þjónustu, sem tek- 

ur þátt í flntninenum, Þóknun, sem er ákveðin eins og hjer segir: PB
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Ææ 
löndunum, að því 56 

grein að framan. 

  

á því landi, sem 

er framkvæmdur með, að undantekn-    hass peSS. 

7. grein 

— Viðbótargjald.     
   
   

  

frekir, annaðhvort sakir ummáls, lög- 

innihaldsins, eru eingöngu leyfðir í við- 
1 LA 

  

8. grein. 

AÁukaburðargjald. 

    

Til bráðabirg: a er hverju samnin 

  

landi heimilt að krefjast auka- 
1 y fyrir póstböggla, er koma til eða frá pósthúsa þeirra, og nemi 

  

á böggul. 

9. grein. 

Gjald fyrir útburð og aftollun. 

  

fyrir útburð 

  

skal gjald þetta tekið 

ir hvern útburð sendingar á 

  

10. grein. 

  
Borgun á tollgjöldum og öðrum gjöldum. lít   

  

og Önnur gjöld, sem ekki ern póstejöld, skulu greidd af við- 

takendu 1 bögglanna. 

; 
öldum af sendanda - Veðtaka. 

id. 

Borgun á tollgjöldum    
Með því að tilkynna áður á burtfararpósthúsinn, geta sendendur tekið að



eg
r 

NG
 

sjer að greiða, annaðhvort öll gjöld, sem á bögglinum hvíla við afhendingu 

hans, eða tollgjöldin eingönen. 

Í báðum tilfellum skulu sendendur undirgangast að greiða upphæðir 

þær, sem ákvörðunarpósthúsið heimtar, og að setja nægilegt veð fyrir beim, ef 

burfa þykir. 

Póststjórn sú, sem leggur út fyrir þessum þóknunum vegna sendanda, 

má fyrir það taka umboðsejald, sem má ekki fara fram úr 25 sentímum á 

böggul. Gjald þetta er alveg óháð gjaldi því, sem nefnt er í 9. grein hjer 

á undan, fyrir aftollun. 

12. grein, 

Goymslugjald. 

Akvórðunarlandið hefir rjett til þess að taka geymslugjald, sem það 

ákveður í löggjöf sinni, fyrir böggla, sem sendir eru poste restante eða hafa 

ekki verið sóttir innan ákveðins tíma. 

Gjaldið má þó ekki fara fram úr 5 fronkum. 

13. grein. 

Útburður með hraðboða. 

1. — Ef sendendur æskja þess, verða bögglarnir bornir á heimili viðtak- 

enda at sjerstökum burðarmanni undir eins og þeir koma, ef póststjórn ákvörð- 

unarlandsins hefir lýst því yfir, að hún taki þetta starf að sjer. 

Fyrir sendingar þessar, sem kallast hraðboðasendingar (exprös), skal 

auk hins almenna burðargjalds greiða sjerstakt gjald, 80 sentíma, og skal það DJ D . ed 3 > & 
o 
3 

vera algerlega greitt fyrirfram af sendanda, hvort sem hægt er að afhenda 

en viðtakanda böggulinn eða ekki, eða aðeins senda honum hraðboðatilkynningu. 

2. — Þegar heimili viðtakanda liggur utan svæðis þess, sem ókeypis út- 

burður fer fram á frá ákvörðunarpósthúsinu, má það taka viðbótargjald, er 

nemi alt að þeirri upphæð, sem ákveðin er sem hraðboðagjald í innanlands- 

þjónustunni, eftir að dregið hefir verið frá hið ákveðna gjald, sem send- 

andi borgar eða jafngildi þess í peningum landsins, sem tekur þetta við- 

bótargjald. 

Útburður með hraðboða út fyrir svæði ákvörðunarpósthússins er eng- 

in skylda. 

3. — Þegar hraðboðaböggull er áframsendur eða honum verður ekki 

komið til skila, ber að taka viðbótargjaldið samkvæmt ákvæðum 2. lðs 

45. greinar. 

á. — Útburður eða sendiför með hraðboðatilkynningu um komu 

til viðtakanda, skeður aðeins einu sinni, Hafi það orðið árangurslaust, er 

böggullinn ekki lengur álitinn hraðboðasending, og fer þá um útburð hans 

eftir sömu reglum og fyrir almenna böggla.



2 

14. grein. 

Forboð. 

1. — Nema öðruvísi sje ákveðið, er bannað að láta í póstböggla: 

a) sprenghætta, eldfima eða hættulega hluti. 

Þóstsstjórnirnar hafa þó rjett til þess að koma sjer saman um flutn- 

ing á hvellhettum og hlöðnum málmskothylkjum í handskotvopn, óspreng- 

hættum hlutum af tundurpípum og eldspýtum. 

b) Ópíum, morfín, cócaín og önnur deyfandi meðul. Þó nær forboð þetta ekki 

til slíkra sendinga, þegar þær eru sendar til lækninga til þeirra landa, 

sem leyfa þær með þessum skilyrðum; 

2) nt sem bannadur er innfiutningur å med tolllågum ea reglugjoårdum, 

eða öðrum lögum; 

    d) Þrjef miða, er bera með sjer, að þau sjeu ný og persónuleg svo og 

allar brjefategundir, er hafa aðra utanáskrift, en til viðtakanda bögguilsins. 

Þó er leyfilegt að láta í sendinguna opna vöruskrá, er aðeins innihaldi 

bær upplýsingar, er mega standa í vöruskrá, svo og einfalt eftirrit af utan. 

áskrift böggnlsins með tilkvaningu um utanáskrift sendanda. 

2. — Lifandi dýr eru ekki leyfð nema flutningur á þeim sje heimilaður 

samkvæmt löggjöf hlutaðeigandi landa, og farið sje nákvæmlega eftir hinum 

sjerstöku fyrirmælum í sta efsreglu ugjörðinni um þetta efni. 

3. — Bannað er að senda mótaða peninga, gull eða silfur unnið 

óunnið, og aðra dýrgripi í bögglum án tilgreinds verðs, til landa, sem leyfa 

tilgreiningu á verði, 

4. — Böggla, sem ranglega hefir verið leyft að senda, skal endursenda 

til sendipóststjórnar, nema póststjórn ákvörðunarlandsins sje heimilt 

löggjöf sinni eða reglngjörðum, að ráðstafa þeim öðruvísi. Sje svo, skal sendi 

póststjórn skýrt nákvæmlega frá, hvað hafi verið við bösgulinn. 

  

En þótt böggull innihaldi brj ef eða miða, sem bera    
ulinn fyrir það til sendanda. 

5. — Sprenghættir, eldfimir og hættulegir hlutir, sem ekki er leyfður 

flutningur á samkv. því, sem sjerstaklega er umsamið í 1. bókstafalið 2. málser. 

hjer á undan, og klámfengir oe nr hlutir skulu ekki endursendir til 

  

upprunapóststjórnar; þeir eru eyðilagðir á staðnum af |     

  

þeirri póststjórn, sem 

verður þeirra vör. 

15. grein. 

Bögglar til herfanga. 

Póstbögglar til eða frá herföngum eru, að undanteknum póstkröfuböggl- 
um, undanþegnir öllum gjöldum, sem nefnd eru í þessum samningi, jafnt í 
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     ákvæðum. 

. 24 
rirvara, sem ax    

     1mningsins, 

  

17. grein 

Móttökukvittun 

  

Send: ttökukvittun samkvæmt skilvrðum beina, sem 

nef eru Í    
18. grein. 

Áframsending 

    ogeli ir en 

búferlum, getur farið fram í hvort eftir    
  

full 

hug 

 



þess taka gjald fyrir þá áframsendingu eftir því sem innanlandsákvæði hennar 
1 segja till Gjöld þessi, sem ber að oreiða fyrir frekari álramsendingu eða endur- 

sendingu til npprunastaðar, eru tekin af viðtakendum eða, ef svo ber undir, af 

sendendum, án þess þó að greiðsla á tollejöldum og öðrum sjerstökum gjöldum, 

sem ákvörðunarlandið leyfir ekki að afnema, fall þar með niður. 

Á sama hátt er farið með böggla þá, sem falla undir eitthvað af for- 

boðum þeim, sem nefnd eru í 14. grein samningsins. 

3. — Áframsending böggla, sem hafa verið sendir skakka leið, eða rang- 

lega hefir verið tekið við til flutnings, fer fram samkvæmi fyrirmælum 1. og 

2. liðs 33. greinar starfsreglusjörðarinnar. 

19. grein. 

Oskilabögglar. 

Í. — Sendendnr eru skyldir til þess að segja, á bakhlið fyleibrjefsins 

og á bögglinnm, hvernig ráðstafa skuli sendingum þeirra ef ekki er hægt að 

afhenda þær. 

Sje bessu fyrirmæli eigi hlýtt, skuln óskilabögelar endursendir til upp- 

runapósthússins eftir hálfan mánuð eða í síðasta lagi eftir mánuð að telja frá 

deginum næst á eftir þeim, er þeir eru til ráðstöfunar sendeadum. 

2. — Endursending óskilabögguls skal fara fram þegar í stað hafi ekki 

verið hægt að afhenda hann samkvæmt fyrirsögn sendanda á fyleibrjefinnu og 

bögglinun sjálfum. Sama gildi einnig þegar ekki hefir verið hægt að verða 

við óskum sendanda í svari hans við tilkynningu tm óskilaböggla, sem nefnd 

er í 94. grein starfsreglugjörðarinnar. Hali sendandi látið uppi margar beiðnir 

í senn, skal böggullinn ekki endursendur fyr en þær hafa allar reynst árang- 

vrslansar. 

5. — Þegar sendandi þarf að fylla út tilkvnningu bå um óskilabóggla, 

sem nefnd er 1 34. grein starfsteglugjörðarinnar, má taka af honum gjald fyrir 

bað, er fari ekki fram úr tvöföldu burðargjaldi undir einfalt brjel. 

Ef ákvörðunarpósthúsið hefir ekki fengið fullnægjandi upplýsingar inn- 

an eins mánaðar að telja frá bví, er tilkynningin er send, skal endursenda 

bógeulinn til upprunapósthússins. Frestur þessi er lengdur upp í fjóra mán- 

nði í viðskiftum við lönd handan hafs. 

4, — Þögglar, sem seymdir eru til frekari ráðstafana frá viðtakanda 

hálfu eða sendir „poste restante““, álítast óskilabógglar, eftir að gevmslufrest- 

urinn, eins og hann er ákveðinn í reglugjörðum ákvörðunarlandsins, er runn- 

inn út, án þess þó að tjeður frestur megi fara fram úr fjórum mánuðum Í við. 

skiftum við lönd bandan hafs, og einum mánuði í öðrum viðskiftunn. 

Þó skal endursendingin fara fram innan styttri tíma hafi sendandi 

beðið um það með áritun á fylgibrjefið oe böggnlinn. 

1925
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56 5. — Fyrir endursendingu óskilaböggla má taka gjöld þau, sem nefnd 

ern í 2. lið 18. greinar hjer á undan. 

20. grein. 

Afnåm tollgjalda. 

Póststjórnir samnineslandanna skuldbinda sig til þess að reyna, með Go 

sví að snúa sjer til hlutaðeigandi tollstjórna, að fá því til leiðar komið, að 

    

id verði afnumin á póstbögelum, sem eru endursendir til sendilandsins, 

vfirgefnir af sendanda, eyðilagðir vegna algerðra skemda á innihaldinu eða 

áframsendir til þriðja lands. 

Þeim ber að gera hið sama gagnvart bögglum, sem hafa týnst, verið 

rænt úr eða skemst í þjónustu þeirra, með þeim fyrirvara, sem nefndur er i 

4. lið 41. greinar hjer á eftir. 

21, grein. 

Sala. Eyðilegging. 

Hluti, sem hætt er við að gangi úr sjer, eða skemmist, má selja þegar 

í stað, jafnvel á leiðinni fram eða aftur, án undangenginnar tilkynningar til 

sendanda, og án lögformlegra aðfara, til ágóða fyrir rjettan hlutaðeisanda. 
=D 

Sie einhverra orsaka vegna ekki hægt að framkvæma söluna, skulu hinir skemdn 
#3. 

eða úr sjer gengnu hlutir eyðilagðir. 

22. grein. 

Afsalaðir bögglar. 

Póstböggla þá, sem hefir ekki verið hægt að afhenda viðtakendum, og 

sendendur hafa afsalað sjer, skal ákvörðunarpóststjórnin ekki endnrsenda, 

heldur fer hún með þá eins og löggjöf hennar segir. 

23. grein. 

Endurgreiðsla sendanda á kostnaði. 

Sendendur eru skyldir að borga flutningskostnað og annan kostnað, sent 

póststjórnirnar eiga ófenginn og stafar af því að ekki hefir verið hægt að 

koma bögglunum til skila, jafnvel þótt bösglarnir hafi verið yfirgefnir, seldir 

eða eyðilagðir. Kostnaður þessi er innheintur hjá sendipóststjórninni. 

24. grein. 

Fyrirspurnir. 

1, — Fyrir sjerhverja fyrirspurn um böggnl eða póstkröfuávísun má 

taka vist gjald, Í franka mest.
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Ekkert gjald skal tekið hafi sendandi þegar borgað 

móttökukvittun. 

2. — Fyrirspurnir eru aðeins ley! innan eins árs, að telj     
FA 7 

um næst á eftir þeim að sendingin er látin á póst. Þó er sjerhver    skyld að taka fyrirspurnir Ul ereina, sem öðrum póst: 
2 lar áður en full tvö ár eru liðin. Skjöl ban,      og snerta se KR som eru ser 

starfið, skulu því seymd í tvö ár. 

sy nan urn komin Íran 

er snerta póstböggl 
2 Sja DJ. — 3 

    

li Vang 

  

J 

kal fyrirspurnargjaldið endnrborsað, 

IH. KAFLI. 

Póstkröfubógglar. 

25. grein. 

la má senda    stjórnirnar koma sjer saman um 

  

Nema öðruvísi sje á skal opið 

upprunalands bögoulsins. 

Hámark póstkröfuupphæðar er jafnt og hámark póstávísana til 

runaland ds bósenlsins. 
2 

DUBSE 

    

  

   

eins vf ; 

kuln á sama hátt tryggja transít bie þótt póstkrafan á úr 

  

t 

Þau leyfa í sinni þjónustu. hámarksupohæð Þeirri, sem 

2. — Póstkröfuböggla skal farið 
i böggla, eða. ef svo ber Ben sem 

  

greiðir sendandi fast gjald skki 

og har að auki gjald er sje Í í hlutfallinu 

inni. Sendipós um he fir an et til Dre 2 hækk 

  

því, sem a haganleg 

— Greið la Hin na nnheita póstkröfu upp phæda fer fram med påst- 

krifuåvisunum, sem eru låtnar i tje åkeypis. 

Póststjórnirnar geta orðið ásáttar um aðra aðferð við reikningsskil 
x 

" verða hinna innheimtu upphæða. Sjersta aklega geta hær, med skilyrdum er bæ 

  

åsåttar um, tekið að sjer að greida bær mn å påsthlanpareikt 

landi böggunlsins,
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56 26. grein. 

Afnåm eða breyting á upphæð póstkröfu. 

sendandi póstkröfnbögguls setur beðið um algert afnám á póstkröfu- 

upphæðinni, eða afnám að nokkru leyti. Síkar beiðnir eru háðar sömu ákvæð- 

im og beiðnir um afturköllun eða breytingn á utanásknft (45, grein alþjóða- 

póstsamningsins). 

27. grein. 

Ábyrgð á týnslu, ráni eða skemdum. 

Týnsla, rán eða skemdir á póstkröfuböggli, baka póstþjónustunni ábyrgð 

samkvæmt ákvörðun VI. kafla hj er á atti. 

28. grein. 

Ábyrgð á upphæðum þeim, sem hafa verið imnheimtar veglega. 

Hinar reglulega innheimtu upphæðir, hjá viðtakanda, ern ábyrgstar 

sendanda samkvæmt skilviðum þeim sem ákveðin ern Í samningnum um 
2 

póstávísanaviðskiftin, um upphæðir sem breytt er í póstávísanir. 

29. grein. 

Skaðabælur fyrir vanrækta. ófllnægjandi eða svíksamlega innheimtu. 

Hafi bóggnll verið afhentur viðtakanda án innheimtu á póstkröfuupnp- 

hæðinni, á sendandi rjett á skaðabótum, þó því aðeins, að krafa hafi verið sett 

fram innan þess tímabils, sem tiltekið er í 24, grein, og að vanrækslan á imn- 

heimtunni sje ekki að kenna yfirsjón hans sjálfs eða hirðuleysi. 

Sama gi 

  

dir og, ef upphæð sú, sem heimt er inn hjá viðtakanda er lægri 

  

en npphæð hinnar tilgreindu póstkröfn, eða ef innheimta hefir verið fram- 

kvæmd á sviksamlegan hátt. Skaðabætumar seta undir engum kringumstæð- 

um orðið hærri en upphæð póstkröfunnar. 

Nú ern skaðabætur greiddar að fullu og öðlast þá póststjórnin, sem 

ábyrgðin hvílir á, rjettindi sendanda að því er snertir aðgang, ef til kæmi, 

að viðtakanda eða þriðja manni. 

30. grein. 

Um hver ber ábyrgðina. 

2 
Greidsla hinna reglulega innheimtu upphæda og greidsla å Skaðabótum 

samkvæmt 29. erein næst á undan, sem framkvæmdar eru af sendipóststjórn- in 

inni, fara fram fyrir reikning ákvörðunarpóststjórnar. Á henni hvile ábyrgð-



333 1925 

in, nema hún geti sannað, að vÍirsjónin stafi af því að sendipóststjórnin 

1 ro ekki fylgt einhverjum hinna fyrirskipuðu ákvæða, eða geti fært 

  

að böggullinn og fyleibrjefið hafi ekki, þegar þan voru afhent í hennar . 

ustu, verið með þeim áritunum eða merkjum, sem fyrirskipuð eru í starfsreglur 

gjörðinni við póstkröfubögel 

  

31. grein. 

Beiling á ákvæðum elbjóðapóslsamningsíns um skaðabætur og upphæðir sem 

á að greiða, — Greiðslufreslur og endurgreiðsla á lånudum upphæðum. 

  

gilda un 

  

þe
i bósgla. 

32, grein. 

Pósthröfuávísanir. 

Upphæð póstkrófnávísunar, sem einhverra orsaka i ir ekki orðið 

útborgnð viðtakanda. er ekki endurereidd ri sem gaf hana út. 

Henni er haldið til veiðu fyrir viðtakanda af s jórn póstkröfubögg- 

ulsins, og fellur algerlega í hlut þeirrar óststjórnar, } hegar hið löglega tima. 

bil, sem hún gildir, er útrunnið. 2 > z 

   

  

AS Gllu 6dru leyti, og med beim fyrirvara, sen starfsreglugjordim getur Ret 

um, eru póstkröfnávísanir háðar ákvæðum póstávísanasamninssins, 

TV. KAFLI. 

Bógglar með tilgreindu verði. 

33. grein. 

Burðargjöld og skilyrði. 

1. — Bögglar mega vera með tiloreindn verði í viðskiffum milli þeirra 

landa, bar sem póststjórnirnar leyfa slíkt start. 

2. — Sjerhvert land ákveður fyrir sie hámarkið fyrir hið tilgreinda verð, 

og má það undir engum kringumstæðum vera lægra en 1000 frankar. 

Í viðskiftnm milli tveggja eða fleiri landa, er hafa ákveðið mismunandi 

hámark, skal læesta takmarkið lagt til grundvallar fyrir viðskiftunum á báð- 

ar hliðar. 

3. — Fyrir hverja heila upphæð af 300 frönkum af hinn tilgreinda verði 

er tekið auk hins almenna burðargjalds bögglanna, ábyrgðare 

    

a) 5 sentímar fyrir hverja póststjórn, er tekur þátt í landflutnir 

bh) 10 sentímar fyrir hvern notaðan sjóflutning,
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2 
jó sendipóststjórninni heimilt að taka ósundur- £ ve 

  

    

  

   

    

  

kki fram úr 50 sentímum fyrir hverja 300 franka 

2 
afar af ofur- 

fyrir sendingu sinni um leið og hann lætur - ha ana á póst, 

34. grein. 

Sviksamleg tilgreinng verðs. 

Fun Tilgreining verðsins má ekki fara fram úr hinu raunverulega verði 

sendingarinnar, en le et er að tilgreina aðeins nokkurn hluta þess. 

Sjerhver hærra verði en hinu raunverulega 

    

verði sendingarinnar, hefir í agalega aðför eftir því sem löggjöf 

senðilandsins ákveður. 

V. KAFLI. 

Skyndibögglar. 

og skilyrði. 

  

1, — Sendandi rfist, að böggull sje fluttur, svo framarle 

          

set, með hröðum flntningatækjum, sem notuð eru til 

en aðeins Í tum milli þeirra landa, er orðið hafa ásátt um 

  

„ er kallast skyndibögglar (colis urgents), ern sendir með    »lar be 

  

  

hraðbo Ba á heimili sendanda, nema á þeim standi „poste restante““ 

2, — Fyrir skyndiböggla ern gjöld þan og hækkanir, sem nefnd ern í 

3—-8. grein hjer á undan, þrefölduð. 

Sjöldin sem ákveðin eru í 33. grein, hraðboðagjaldið og önnur auka- 

gjöld eru þó lögð á án hækkunar.
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VI. KAFLI. 

Ábyrgð. 

an 
36. grein, 

Vidiækr ábyrgðar. 

PI 
1. — Með þeim undantekningum er segir Í næstu grein á eftir, svara 

Þóststjórnirnar til taps, tráns eða skemda á póstbógglum. 

Sendandi á í þessu efni rjett á skaðabótum er svari hinni raunverulegu 

upphæð skaðans, sem hann bíður við tapið, ránið eða skemdirnar. Fyrir al 

menna böggla mega skaðabæturnar ekki fara Íram úr: 10 frönkum fyrir böggul 

alt að Í kílógrammi að þyngd, 25 frönkum fyrir böggul frá 1 að 5 kílógrömmum 

að þyngd og 40 frönkum fyrir böggul frá 5 að 10 kílógrömmum að þyngd. Fyrir 

böggla með tilgreindu verði mega skaðabæturnar ekki fara fram úr upphæð 

hins tilereinda verðs. 

Skaðabæturnar greiðast viðtakanda þegar hann krefst þeirra, annað- 

hvort ef hann gerir athugasemd um leið og hann tekur við böggli, sem rænt 

hefir verið úr eða hefir skemst, eða þá sýnir skilríki fyrir því, að sendandi 

falli frå rjetti sínum honum til handa. 

2, — Óhbeinn skaði, eða hagnaður, sem ekki er kominn fram, kemur ekki 

til greina. 

8. — Skaðabæturnar eru reiknaðar eftir gangverði vara af sömu tegund 

eins og það var á staðnum, á þeim tíma, þar sem varan var tekin til flutnings. 

Vanti gangverð eru skaðabæturnar reiknaðar eftir vanalegn verðmæti vörunn- 

ar, sem er virt á sama grundvelli, 

á, — Þegar greiða ber skaðabætur fyrir algerða týnslu, skemdir eða rán 

á böggli, á sendandi ennfremur heimtingu á, að fá endurgreiddan sendingar- 

kostnaðinn. Sama gildir einnig, að því er snertir sendingar, sem viðtakendur 

neita að taka á móti vegna ills ásigkomulags, þó því aðeins, að það sje póst- 

þjónustunni að kenna, og hún eigi þar af leiðandi að sæta ábyrgð. 

5. — Ábyrgðarejaldið fellur undir öllum kringumstæðum til póst 

stjórnanna. 

37. grein. 

Undanteknng ábyrgðar. 

Póststjórnirnar eru undanþegnar allri ábyrgð: 

a) ef um ofurefli (vis major) er að ræða; ábyrgðarskyldan hvílir þó á sendi 

póststjórninni, sem hefir gengist undir að taka á sig ábyrgð gegn ofurefli 

(vis major) (5. líður 33. greinar) ; 

b) þegar þær geta ekki gert grein fyrir bögglinum vegna þess að þjónustu. 

skjölin hafa eyðilagst af völdum ofureflis (vis major) ; 
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    ce) begar skaðinn vsi sendanda, eða stafar 

sendingarinnar; 

d) begar um er að ræða po sem falla undir eitthvað af forboðum 

þeim, sem nefnd eru í 14 

  

    

  

ga tiloreint 

s 
um innan eins árs, eins og 

38. grein. 

ryð hættir. 

  

      rjettir æmt yt ! 

eins og nefnt er í 36. orein 

  

      hafa tekið við þeim án þess að gera at 

hjer að framan. 

    

tilfelli, sem nefnt er Í 7 ið y 

skaðabæturnar. Póststjórn sú sem borgar, hefir nn eið jet nenvari 

Bei póststjórn. sem ábyrgðina ber. 

1. 

í síðasta 

má bæta sendanda ska aðann á kostnal 

  

og auðið er, 

krafan var sett fram. 
   

    

  

   

    irnar sami grein, 

mánnði ár 

  

aðvörun 

  

  viðskiftum við lönd handan hafg er þessi lur upp í 9 mánuði. 

erst aklega stendur á setur sendipóststjórnin    
1 yfir Í hinn tiltekna tíma 

  

Ål. grein. 

Póststjórnin, sem ábyrgðina ber. 

  

TI >angad nnað, hvílir ábyrgðin á 

  

ør 

póststjórn, sem hefir tekið zglinnum frá annari gn athugasemda-



pA laust og hefir fengið öll lögleg sögn til rannsóknar í hendur, en getur hvorki ae
 

    at fram á, að bögglinum hafi verið skilað til viðtakanda nje, ef svo ber undir, 

  

   
sendur á lögformlegan hátt til næstu póststjórnar. 

2. — fi týnslan, ránið eða skemdirnar orðið á meðan á flutningi stóð, 

án þess að hægt sje að sýna fram á, á hvaða landsvæði eða í hvaða þjónustu 

     Það hafi komið fyrir, eða ef um er að ræða flutning á almennum bögglum, sem 

skráðir eru í einu lagi, og ekki er hægt að sýna fram á, á hvaða landssvæði eða 

í þjónus hefir glatast, verið rænt úr eða skemst, þá skulu      
         
   

  

   

   

  

   
bæta s aðann að jöfnu. 

indu verði hefir glatast, verið rænt úr 

is major), skal sú póststjórn, 

já, meðan böggullinn fór yfir 

aðeins bera ábyreð gagnvart 

    1 ststjórninni, ábyrgð á verðbögglum gegn 

óviðrá ðanlegum atvikum (vis major). 

4, — Tollgjöld og önnur a 

  

öld, sem ekki fást afnumin skulu greidd af 
RS 

Þeim flytjendum, sem bera ábyrgðina á týnslunni, táninn eða skemdunum. 

5. — Nú ern skaðabætur greiddar að fullu, og öðlast þá póststjórnin, 
0 2 > 

  

sem ábyrgðin hvílir á, rjettindi þess, er við beim hefir tekið að því er snertir 

ef til kæmi, að viðtakanda, sendanda eða þriðja manni.     
n álitnir ern glataðir, koma fram heilir eða hlutar af þeim, 

     mn kostur á að taka ve ee 

  

se 
urborga upphæð hinna greiddu skaðabóta. 

42, grein, 

ststjórnar. 

  

    
   

     

Endurgrei 

  

- kostnaðinn við greiðsluna 

ophæbina innan þriggja 

greiðsla fer fram án 

:ð póslávísun eða víxli, 

arborg i la odinu sem á inni 

eðina má lika 

á, annaðhvort 

L ransitpóststjórnar, er Svo dregur upp: 

  

     
til næstu póstst man og bannig åfram, bangaåd til 

ir verið færð til skuldar hjá þeirri póststjórn, sera ber 

mánaða nn er útrunninn, falla vextir á upphæð 

  

þá, sem skuldast jórn sendilandsins, 7% á ári, frá þeim degi að telja, er 

fresturinn er útrunninn. 

  

Póststj rjettilega hefir sannast á að ábyrgðina beri, og neitar 

1925 

58



56 þó að greiða skaðabæturnar, skal auk þeirra, bera allan aukakostnað, sem 

kann að leiða af hinum órjettmæta drætti af greiðslunni, 

VIL KAFLI. 

Um hver fær burðargjöldin. 

43. grein, 

Þólknanir fyrir flutninginn. 

Fyrir hvern böggul greiðir póststjórn sendilandsins: y S8 Ss 

a) til póststjórnar ákvörðunarlandsins þóknanir þær, sem henni ber sam- 
kvæmt ákvæðum 3. til 8. og 35. greinar; 

D) ef til kemur, sjerhverri milliliggjandi póststjórn, þóknanir þær, sem á- 
kveðnar eru í 3., 4, 6., 7. og 35. grein. , 2 2 > 

44, grein. 

Beikningsfærsla fyrir åframsenda eda endursenda böggla. 

Sje um áframsendingua að ræða, eða endursendingu á böggli til upp- 
tunastaðar, færir póststjórnin sem áframsendir til reiknings hjá næstu póst- 
stjórn burðargjaldshluta sinn, og, ef til kemur: 

a) þóknun fyrir útburð og aftollun, sem nefnd er í 9. grein; 
bj upphæð geymslugjaldsins, sem nefnt er í 12. grein, 
e) gjaldið fyrir áframsendingu, sem nefnt er í 2. lið 18. greinar; 
d) gjöld þan, sem hún á útistandandi. 

Sama aðferð skal viðhöfð af sjerhverri milliliggjandi þóststjórn, eins 
og segir í 33. grein starfsreglugjörðarinnar, 

45. grein, 

Hraðboðagjald, sjerstakt og auka. 

1. — Hið ákveðna hraðboðagjald, sem nefnt er í 1. lið 13. greinar telst 
til þeirra þóknana, sem falla til póststjórnar ákvörðunarlandsins, 

Þegar hraðboðaböggull er áframsendur til annars lands, án þess að 
reynt hafi verið að afhenda hann, fellur gjaldið til hins nýja ákvörðunarlands. 
Taki það ekki að sjer útburð með hraðboða, fellur pjaldið ti póststjórnar 
fyrsta ákvörðunarlands; sama gildir og þegar hraðboðaböggli verður ekki komið 
til skila. 

2. — Sje um áframsendingu að ræða eða endursendinsu á böggli til 
upprunastaðar, er viðbótargjald það, sem nefnt er í 2. og 3. lið 13. greinar 
fært til reiknings hjá hlutaðeigandi póststjórn af þeirri pósístjórn, sem hefir
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zert tilraun til útburðarins, nema g ma gjaldid sje henni greitt begar við útburð 56 

å heimili vidtakanda. 

46. grein. 

Gjald fanir áframsendingu í ákvörðunarlandinn. 

Gjaldið fyrir áframsendinsu, sem nefnt er í 2. HS 18, greinar fellur, 

ef um frekari áframsendingn er að ræða eða endursendineu tl upprunastaðar, 

til þess lands, sem hefir framkvæmt áframsendinguna innan landsvæðis síns 

47, grein. 

Ýms gjöld. 

1. — Eftirfarandi gjöld falla óskert til þeirrar póststjórnar sem inn- 

heimtir þan: 

a) hið fastákveðna gjald fyrir móttökukvittun (17, grem) ; 

b) gjaldið, sem tekið er fyrir bösoul. sem ekki verður komið til skila (3. lið- 

ur 19. greinar) ; 

fyrirspurnargjaldið (1, liður 24. a 

| a aldið fyrir böggla með tilereindu verði (6. ður 33. greinar). 

— Gjaldið fyrir útburð og aftollun (9, grein) fellur til póststjórnar 

ákv mara a ina 

Umboðsejaldið (11, srein) er tekið af sömu póststjórn. 

48. grein. 

Póstlhröfagjald. 

Gjöld ban, sem nefnd ern í 2, FE 95, o 

  

ereinar skiftast til helminoa mill 

póstetjórnar sendilandsins og póststlórnar ákvörðunarlandsins, á þann hátt 

sem segir fyrir í starfsreolnejörðinni. 

49. grein. 

Áhyrgðargjald. 

Póststjórn sendilandsins skuldar, sem ábyrgðargjald fyrir bösgla með 

tilereindn verði. sjerhverti póststjórn, sem tekur þátt í 

ber undir, fyrir hverja sjerstaka póstþjónustu, hlut af ábyrgðargjaldinn, sem 

er ákveðinn fyrir hverja 300 franka eða brot úr 300 frönkum, fr. 0,05 fyrir 

landflutning og fr. 0,10 fyrir sjóflutnins, 

flntninenum og ef svo
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56 VIIL KAFLI 

Ýms ákvæði, 

      

    
   

  

    

Being á amen 

Hin almennu ákvæði, 
  

ifti 

Póststjórnir þeirra landa, 

bögglaviðskifti við lönd. sem 

öðrum samnings 

ings, eiga einnig við um sk 

  

stjórnum 

við hin síðarnefndu lönd. 

Nú óskar land að oe = > SR
 

> =
 ok
 

EÐ
 

> D A 

  

rerir kröfu 

  

að taka hærra a en 25 sma , > skal bå »å stjór 

beiðnina í 

öll samnineslóndin. Ef meira en hið nær r samni 

svissneska sambandsríki     san 
, 

póststjórna hreyfir eng- 

5    um mótmælum innan sex mánaða, gegn þessari beiðni, ast hún samþvki 

51. grein. 

Samþuykt á frumvörpum milli pástbinga. 

  

Til þess að öðlast gildi þurfa frumvörp þan, sem koma fram milli póst- OM LT 

binga (18. og 19. ovein albjóðapást: samningsins) að fá: 

f 

     
a) öll atkvæði, um er að ræða v á nýjum ákvæðum á 

ákvæðum í 1. til 19. til 47., 48. 49. 51. 52 grein g 
   

49, grein starfsreglnejörðar hans; ie 

b) tvo briðjn atkvæða, ef um er að 

  

Sa breytingar á ákvæðum í 

  

greinum samningsins en þeim sem taldar ern í málsgreininni á undan 

c) einfaldan meiri hluta atkvæða, ef um er að ræða skilin á ákv:      
ingsins og nteknu atsiðinn 

  

sem leggja skal í gerðardóm og nefnt er í 10, eroin albjóðanóstsamni 

  

Niðurlarsatriði, 

52. grein. 

Um hvenær samningurinn kemur til framkvæmda og hversu Í ram we aa
 ; hann gildir. 

    

Samningur þessi kemur til    
óákveðinn tíma. 

Þessu til staðfestingar hafa fu 

    

samning þenna Í einu eintaki 

  

, sem skal geymt í skjalasafni hinnar sænsku 

stjórnar, og fær hver aðili afrit af því. 

Gert í 

  

Þann 28, ásúst 1924, 

(Nöfn fulltrúanna),
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b) må lyåveldid Panama taka 50 sentima aukagjald fyrir bögont i flutn- 
ingi yfir eyðið; 

c) má argentiska póststjórnin taka 3 fr. 60 ankasjald á böggul sem land- 
burðargjald fyrir böggla, sem eiga að flytjast eftir Transandesbrantinni; 18 

d) hefir Egyptaland (ad bvi er snertir Sudan) rjett til bess ad hækka land- 
burðargjald á bögelum frå og til Belsiski Congo, i transit yfir Sudan, 
upp í 1 fr. 20 fyrir bösgla alt að 1 ka. og upp í 4 fr. 40 fyrir böoela 
alt að 5 ke; 

e) hefir Belgiska Conso heimild til þess að hækka landburðarsjald á bögel. 
um tl og frá frönsku nýlendunum Tchad, Oubangui-Chari or Mið. 

Congo upp í 60 sentíma, 2 franka oe 4 franka, með rjeftri tilvísun til 
Þyngdarmarkanna. 

  

anna, sem hlut eiga að máli: 

f) hefir samband hinna sósíalistisku ráðstjórnarríkja heimild fil bess að 
hækka transítejaldið upp i 2 franka á böseul, fyrir flutnins yfir land- 
svæði sitt í Evrópu, og upp í ? franka á böggul fyrir flutning yfir land. 
svæði sitt í Asíu; 

g) má póststjórnin í Chili taka sem landburðargjald, ankasjald, er nemi 1 
fr. 25 á böggul, fyrir þá bögola, sem eiga að flytjast eftir Transandas- 
brantinni. 

IV. 

Viðbótargjöld endastöðna, 

Viðhótargjald það, sem nefnt er í 8. erein, má til bráðabirgða, og sem 
undantekninen hækka upp í: 

40 sentíma fyrir dominikanska lýðveldið 

50 sentíma fyrir Búlsarín. lýðveldið Haiti 00 Ísland: 

75 sentíma mest fyrir eftirereindar póststjórnir. Þúðveldis Arcentínu 
Austurríki, Chili, Kína, Finnland. Grikkland. Gnatámala. Indókína (ýms nást- 
hús langt úr leið), Breska Indland, Nicaragua, Noreg, lýðveldið Þanama. PólL 
land, Salvador, Síam, Svíbjóð, Tyrkland í Asim, Uruguay; viðbótarsjaldið 
0 fr. 75, sem Tyrklandi í Asin er leyft. má hækka upp í 2 franka fyrir bögela, 
sem sendir eru til pósthúsa, er liggja langt frá járnbraut og sjó, svo að fhatn- 
ingurinn er framkvæmdur með landpóstum: 

1 franka fyrir Eeyptaland (að því er snertir pósthúsin i Sudan), og 
fyrir hid evroneiska og asfatiska landsvædi hinna sésfalistisku råds 
hvort svædid fyrir sig; 

  

ornarvrrikia, 

  

1 fr. 25 fyrir Brasilín, Equator, Perú, Bandaríki Venesnela og argentinsk 
påsthås i Costa del Sur, Tierra del Fuego og afligøjandi evjum ; 

1 fr. 50 fyrir Hollenskar nýlendur. 

Bolivía hefir heimild til Þess fyrst um sinn að nota brennskonar viðbótar-



14 franka, med rjettri tilvísun til hinna d Jil "5 

4 til annara staða en La Paz os Örnro.    
Lýðveldið Colombía hefir heimild til þess fyrst mm sinn að taka þessi 

  

viðbótargjöld: 1 fr, 25 fyrir hvern böggul til hafnarstaða og 1 franka á 

kílógramm eða brot úr kílósrammi fyrir böggla til annara staða. 

Etiopia hefir heimild til. fyrst um sinn, að taka í viðbótarsjalc 

søntima, 1 fr, 25 og 1 fr. 70 fyrir bås     a, með rjettrei tilvisun ti 

bynedarmar 

  

1 
durnar Angola 

  

Nýlendan beleiska Congo,    

  

portúgölsku 

og Mozambík hafa heimild til þess að á póstbögela fyrir flutning lengri 

t til viðskiftapósthúsa 

  

„ sem ekki má fara fram úr taxta 

  

eim, sem notaður er við b andsþjónustn þeirra. 

Sjerstök aakagjöld. 

1. — Fyrir flutning milli Frakklands annarsvegar, Áleier og I 

  

a 

hinsvegar, má taka viðbótargjald, sem sje jafnmikið og sjald bað, sem tekið 

   er fyrir sjóflutnine, þesar vegalenoðin fer ekki fram úr 500 sjómíl im. 

2, — „nni spönsku póststjórn er leyfilegt að taka viðbótarsjald, 25 

sentíma, fyrir flutnine milli Spánar annarsvegar, Balearisku evianna, spanskra 

nýlenda í Korður-A Frík og pósthúsanna á spanska svæðinu af Marokkó 

hinsvegar svo og 50 sentíma fyrir flntnine milli Spánar og Kanaríevja 

  

3. — Hinni portúoðl: ststjórn er heimilt að taka í viðbót 

1 fr. 50 fyrir bösoul alt að 5 

og Åcores. 

     
    

— Fyrir flutnine milh Indokina annarsvegar, Kouang-'Tehéou-Wan 

hjera sina . hingroga r, 

    

VI 

Sgerstakir taxtar. 

til 

  

Breska Indland hefir heimild til þess að leggja á boggla 

annara landa hækkandi (progressiv) taxta, er svari til mismunandi hbyngdar- 

flokka, en þó með hví skilyrði, að meðaltaxtinn fari ekki fram úr almenna 

taxtanum, oo bar Í innifalið aukagiald það, sem bad kann að mega taka. 

Þessi heimild veitist einnig þem löndum, sem ganga inn í samnineinn 

á tímabilinu til næsta póstbings. 

VIL. 

Bögglar með tilgreindu verði. 

  

antekningu frá ákvæðum 33. greinar;
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56 s tilgreinda verðs á 

  

må nylendan Belgiska Congo 

bogelum vid 200 franka 
a . 

      
" 1 lan KIT a #1 > ve rakklands annarsvegar, Algier og 

  

        

     

    

   

    

          
    
    

ti t kJ
 

1 Y ) 

  

„ a rað í greindu verði í a 

a eða minna; 

ma fyrir    aukaábyr 

dn verði 

e) má samband 

verði    
hvern böggul með t 

  

sendanda, sem korsikamski | 

ntíma fyrir hverja 

  

and í Asíu hafa beimild til þess að leyfa ekki Grikkland, Túnis og Tyrk 

fyrst um sinn bögela, sem rúmmál fara fram úr hámarki hví, 

sjóflutning. 

  

sem leyft er í starfsreglug 

póstkröfuggaldið og búa út reikninga. 

viðskiftum við lönd, bar sem 

  

jórnunum, má beita ákvæðum 

innheimtu póstkröfnsjaldsins og út- 

  

st loka-ákvæði, 

  

Þessu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar sett þe 

sem skulu hafa sama kraft og gildi, ; þó að ákvæði þan, sem ban inni- 

  

halda, hefðu verið sett í sjálfan samninginn, sem þan eiga við, og hafa þeir 

  

undirskrifað eitt eintak. sem skal seymt í skjalasafni hinnar sæns 

og skal hver aðili fá afrit af því. 

Gert í Stokkhólmi, þann 28. ágúst 1924. 

(N 

  

fulltrúanna),
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grein. 

grein, 

    

Upplýsingar 

Um hvenær 

lengi hún ei 

7.777 , 
Reikungstærtå 

14 
þóknanirnar. 

    

tilkynning     

      

til 

     



56 Starfsreglugiðrð 
þóstbögglasamningsins. 

i mis 
mam ry 

    

gsins, sem gerður var í Stokk-    

  

hólmi þann 28. hver Í nafni sinnar stjórnar, 

sam nlega samþyk andi ákvæði til framkvæmda á póstbösgla- 

  

samningnum. 

    

Flutningsleid, 

1. — Sjerhver påststjårn er ld að senda póstböggla þá, sem önnur 

  

2 póststjórn hefir írúað henni fyrir tl flutninos í fransít gegnum landsvæði 

hennar, eftir sömu leið og með sömu tækjum og hún notar við flutning á sín- 

nm eigin bögglum. 

2. — Bögglar, sem eru skakt sendir, skulu áframsendir beinustu leið 

sem póststjórnin, er áframsendir, ræður yfir, 

2. grein. 

idnmingi skal hagað. 

  

Hvernig fl 

1 — Skifti å bågglum milli ná vågrannal landa, eða landa, sem standa í 

  

beinu sambandi hvort við af þeim 

pósthúsum og á þeim stöðum, sem hiutað. eigandi póststjórnir ákveða til þess 

starfa. 

2. — Sje ekki 

  

er ekki hegja saman, 

Hlutaðeigandi póststjórnir seta orðið ásáttar um að skiftast á póst 

    
bögelum í lokuðum pokum, körfum eða kössum, skráðum beina leið. Í því 

efni gera umr alm påststj sameiginlega hinar naudsynlegustu rådstaf- 

  

að senda póstböggla í lokuðum ílátum, þegar 
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tala þeirra er svo há, að þeir eru til trafala fyrir stari einhverrar milliliggj- 

andi póststjórnar, eftir hennar eigin umsögn. 

Hin lokuðu ílát skulu bera greinilega áletrun upprunapósthúss og CR 

áframhaldandi númers. Þyngd þeirra má ekki fara fram úr 60 kg., ef það 

ern pokar, og 80 kg. ef um Önnur ílát er að ræða. 

Þau skuli endursend tóm til sendipóststjórnarinnar með næsta pósti J 

á eftir. 

Póststjórn sú, sem álframsendir skal færa númer hinnar endursendu 

íláta á bögglaskrána, og hún skal svara til þeirra íláta, sem hún getur ekki 

sannað að hún hafi endursent. Kostnaðinum við körfur, poka og önnur lík 

ílát, sem nauðsynleg eru til póstbögglaviðskiftanna, skal skift jafnt milli 
7 > : , J 

póststjórnanna, sem nota þan í viðskiftum sínum. 
í 1 å, — í viðskiftum mill landa, sem eru aðskilin af einu eða fleirum 

  

milhliggjandi löndum, skulu sglarnir sendir eftir þeim leiðum, sem hlut- 

aðeigandi póststjórnir koma sjer saman um. 

5. — Þegar póstbögglum er þjónustulega haldið eftir á leiðinni, ann- 

aðhvort af pósti eða tollyfirvöldum, skal biðja sendanda, á tilkynningu um 
„6 
a Östafanir. Pó er þetta skilyrði ekki sjálf- 

sagt, ef um ofurefli er að ræða (vis major). 

óskilaböggul, um að gera nánari 

3, grein. 

  Upplýsingar til póstsljórnanna. 

1 — Póststjórnir þær, sem halda nppi reglulegum samböndum sjó- 

leiðis, skulu gefa öðrum póststjórnum ú pplýsingar um, hvað af þessum sam- 

  

s á póstbögolum, ásamt vegalengdinni. 33 

  

böndum sje hægt ad nota til flutning 

2. — Þær póststjórnir, sem halda uppi sín á milli beinum vi iðskiftum, 

tilkynna hver annari með töflum, eins og meðlylgjandi fyrirmynd Á: 

a) nafnaskrá yfir þau lönd, sem þær geta flutt til böggla sem þeim eru 

  

afhentir, 

b) leiðir þær, sem eru opnar olangi jeglum, begar þeir eru komn- 

ir inn á landsævði þeirra eða í þjónustu þeirna, 

ce) mpphæð þóknana þeirra, sem ber að greiða þeim fyrir hvern ákvörð- 

unarstað, 

d) hversu margar tollskrár skuli fylgga venn böggli. 

3. — Sjerhver póststjórn skal þar að auki tilkynna fyrstu milhheg- 

jandi póststjórn beint, hvaða lönd það ern, sem hún ætlar að senda henni 

böggla til. 

4. grein. 

Flutningsleiðir og tactar. 

Með hliðsjón til A-taflanna, sem hver póststjórn fær frá hinum, sem 

1925 

56
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56 vid hana skifta, ákveður hún leiðirnar fyrir flutning á sínum bögglum og 
gjaldið, sem taka á af sendendum, eftir skilyrðum þeim, sem transítin býður. 

5. grein. 

Ákveðið jafngildi. 

1. — Póststjórnirnar taka burðargjöld sín eftir jafngildi, sem bær hafa 

ákveðið, eftir upplýsingum á meðfylgjandi töflu (0 form) og sem þær eiga 

að tilkynna alþjóðaskrifstofunni fyrir milligöngu svissnesku póststjórnar- 

innar. 

2. — Komi breytingar á myntkeríi einhvers hinna ofangreindu landa, 
skal póststjórn þess ná samkomulagi við svissnesku póststjórnina um breyt- 
ingu á jafngildinu; ber svo hinni síðarnefdnu að láta tilkynna breytinguna 

öllum póststjórnum sambandsins mm alþjóðaskrifstofuna. 

ð. — Sjerhverri póststjórn er heimilt, ef hún álítur þess þörf, að leita 
þessa samkomulags, sem nefnt er í næsta lið á undan, ef um er að ræða 
mikla breytingu á peningagildi hennar, 

1l. KAFLI. 

Ákvæði, sem gilda um alla böggla. 

6. grein. 

Rúmfrekir bögglar. 

1. —- Rúmfrekir bógglar teljast: 

a) bögglar yfir 1 m. 50 á einhvern veg, og þeir sem samanlögð lengd og 

stærsta ummál annað en lengdin, fer fram yfir 3 metra; 

b) bögglar, sem sakir lögunar sinnar, rúmmáls eða veikleika, ekki geta auð- 

veldlega verið látnir niður með öðrum bögglum, eða bögglar, sem krefj- 

ast þess, að varlega sje með þá farið, t. d. blóm og blómrunnar í körfum, 

tóm bis, eða búr með lifandi dýrum í, tómir vindlakassar eða aðrir 

kassar í stórum bundinum, húsgögn, körfnáhöld, blómaborð, barnavagn- 

ar, rokkar, hjólhestar o. s. frv. 

2, — Póststjórnir, sem halda wppi sjóflutningum, hafa heimild til 

þess, að telja hvern þann böggul róúmfrekan, sem þær flytja, þegar rúmmál 

hans er yfir 55 dm“ eða hann er meira en 1,25 sm. á einhvern veg. 

3. —- Að því er snertir nákvæman útreikning á rúmmál, þyngd eða 

ummáli högglanna, þá skal álit sendipósthússins þar nm gilda, nema um 

bersýnilega villu sje að ræða.



Ytri frágangur bögglanna. 

  

1. — Til þess að verða tekinn til flutninss, verðnr sjerhver böoonil: 

a) að bera greinilega utanáskrift viðtakanda, með latneskum bókstöfum. 

r til flutnings 
         itanåskriftin hefir verið skrifuð með bl 

Vtanáskriftir með blýanti ern ekki leyfðar: þó skulu tek 

ts ie! 
e 
Fað er á hefir verið vætt áður. Utanáskriftin skal sett á böseulinn 

bögglar, þar sem fanti og bað. 

sem skri 

sjálfan eða á miða, sem er vandlesa festur við hann banni. að hún geti 

ekki losnað frá. Það er ráðið til þess, að láta afrit af ntanáskriftinni innan 

  

í sendineuna, og geta þar um nutanáskrift sendanda; 

b) að vera útbúinn á þann hátt. sem svarar til vegalenedarinnar og veitir 

næga tryggingu fyri því, að ekki verði farið í innihaldið, án þess að 

  

nar. Þó má taka án umbúða hluti, sem hæst   glöge merki sjáist um skemc 

er að láta hvern innan í annan, eða safna saman oo halda saman með 

sterkn bandi, með pnlombum eða lakki fyrir, bannis. að úr þeim verði 

emn håggull, sem ekki setur dottið í sandur. Heldur ekki þarf að krefiast 

sem ern úr einn heln efni. svo sem 
Ea a. 
íða TIM bio      e eða málm- 

  

stykki o. s. frv., og sem ekki er verslunarvenia að setja í umbúðir. 

    Hluti, sem oe eitt póstmenn eða skemt aðrar sendingar, skal búa 

  

Þannig um að enein hætta stafi af heim. 

  

ce) að vera innsiglaðir með lakkinnsiolum, er sten nákvæmlega eins, með nlomb- 

um. eða á annan hátt, með sjerstöku eins löguðu sama merki sendanda eða 

stimph. 

8. grein. 

Sjerstakar umbúðir. 

  

1, — TMmhúðir böoola til landa handan hafs verða að vera sterstaklaea 

  

sterkar oo úr haldsáðn efni „ hinna möóron umskinana oo allskanar mað- Sterkar 09 ur 19 u lf, r an 70 umskinan Og & 2 H 

ferðar, sem heegip hösglar verða fyrir. sierstakleoa er bað éåhiåkvæmileøt, 

   Þegar innihaldið er dýrir málmar, hlutir úr málmi eða bunsavara, að nota bá 

   sem umbúðir öskjur úr sterkum málmi eða trj kosti 1 senti- 
á 

meter á bykt. 

2. --- hasarkendar vörur og efni. sem anðveldlega verða lasarkend. skulu 

send í tvöföldnm flátum. Á milli þess fyrra (flösku, glass, krukku eða öskin) 

og seinna (ðskin úr málmi, sterku trje. eða hárnunanna úr sterkn efni), skal 

vera, að svo mikin levti sem andið er, bil, sem sie fvlt sasi, úrsældine eða 

einhvern öðru efni. sem drekkur í sie oe varnar skemdum. 

Þetta er ófrávíkjanlegt skilyrði, ef innra ílátið er sterstaklesa brothætt. 

Litunarefni, svo sem anilín o. s. frv., ern ekki tekin til flutninos nema 

   í sterkum blikkdósum, sem svo sien aftur settar í jur með sagi á.
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56 milli; burraduft, sem ekki er til litunar 

    

öskjur; öskjur bess: 

  

skuli því næst látnar í ljerefts- eða 

   3. —- Ef hinar ýmsu póststjórnir, sem taka þátt í flutnimgnum 

kulu bögglar, sem innihalda eldspýtur, hvellhettur og hlaðin máli 

í handskotvopn og ósprenghætta hluti af tundurpípum, vera vandlega 

búnir, bæði að utan og m 

Skal skrifa bæði á fyleibrjefið og 

tin 

innan, og þeir skulu sendir í kössum eða 

  

funnum., 

sjålfa sendinguna, hvad innihaldid sje 

Fylgibrjef og tollskrår 

1. — Sjerhverjum böggli skal fylgja    tollskrár, eins eða Mkar og meðfylejandi fyri 

ið. 

Á. afklipping fyleibrjefsi s getur sendandi skrifað ath 

skulu vandlega festar við fyleibrjef 

  

snerta sendinguna. Þar aftan á     
hvernig hann vill láta fara með böggulinn,. ef fyrir kæmi, að ekki 

að afhenda hann. Skal sú athugasemd, sem á að vera skrifuð á frönsku, eða 

öðru því máli, sem þekt er í ákvörðunarlandinn, sett á 

Eftirfarandi ákvæði eru aðeins leyfð: 

a) að bós 

h) að böggullinn verði áframsendur í annan stað, tl afhendingar hinum 

  

ulinn sje tafa rlaust endnrsendur; 

  

upprunalega viðtakanda ; 

ec) að böggullinn sje afhentur 

  

ar, ef svo ber undir, eða 

     d) að böggullinn sy ull; 

e) að bögenllinn sje seldir sendanda eða farið með hann 

  

sem yfirgefinn. 

2, — Eitt fyleibrjef og ein toll: 

lam, sem koma frå sam:      

    

og eiga að fara til sa til sama manns. Þetta ákvæði nær þó ekki 

böggla með tilgreindu verði eða bógela, sem eig: 

eða aðeins tollfrjál: 

Hvert land getur krafist sjerstaks fyleibrj 

  

sem hver um sie skal ha 

fv rir hvern böggnl. 

3. — Póststjórnirnar = 5 ER A 

  

tollskrårnar. 

10. grein. 

Gjaldfrjálsir bögglar 

    Jögglar, sem eiga að afhendast viðtakendum ejaldfrjá 

sins tollfrji álsir. skuln hafa utanáskriftarmeem á hör       inum og á



"353 

inu gulan miða, er standi å med greinilegu letri ,,Frane de tous droits“ eða 

„France de droits de douane senlement““. Sömu athngasemd skulu sendendur 

einnig skrifa á fylsibrjefin, 

2, — Hjerhverjum böggli, sem sendur er „France de dreits“, skal fylgja 

frankóseðill eins og meðfylgjandi fyrirmynd BH. búinn til úr pappa er skal 

vera gulur á lit, og fyllir sendipósthúsið út framhlið hans eins og segir til 

á eyðublaðinu. 

Frankóseðillinn skal vera vandlega festur við fylgibrjefið. 

11. grein. 

Móttökukvittun. 

1. — Böeglar, sem beðið er um móttökukvittun fyrir af sendendum, skulu 

bera greinilega athusasemdina „Avis de réception““ eða stimplaða stafina 

„A. RSS Áthneasemd þessi skal einnis skrifuð á fyleibrjefið. 

20 Sendineum þessum fylgir eyðublað eins eða kt og fyrinnynd 

(, er fylgir starfsreglugjörð alþjóða póstsamninesins; eyðublað þetta er út- 

búið af sendipósthúsinu eða einhverju öðrn pósthúsi, sem pósthús sendilands- 

ins ákveður; það er fest við fylgibrjef böggulsins. sem það á við. Komi það 

ekki til ákvörðnnarpósthússins, er það skyldugt til þess að útbúa nýja mót. 

töknkvittun. 

3. — Þegar sendipósthúsið hefir útfylt eyðublað C. eins og vera ber, 

sendir það það aftur opið og burðarsjaldsfrjálst til sendanda böcoulsins. 

móttökukvittun, sem hann hefir ekki 

  

4. — Ef sendandi spyrst fyrir nm 

fengið á rjettnm tíma, skal spurst fyrir mm hana eftir sömu reglum og nefnd- 

ar ern Í næstu erein hjer á undan. Í hvi efni er ekki tekið neitt ejald aftur 

or sendipósthúsið skrifar efst á eyðublaðið orðin „DuplHeata de Vavis de 

réception ete.““ 

19. grein. 

látinn á póst. 

Þegar sendandi biður um móttökukvittun fyrir bösgli, eftir að hann 

hefir verið látinn á póst. fyllir sendipósthúsið út eyðublað C, sem það síðan 

irmynd N sýnir, og skal bað áður 

  

festir við fyrirspiurnareyðublað eins og Í 

útbúið með frímerkjum, er svari Hl taxta þess. sem nefndur er í 49. grein al 

Þjóðapóstsamninesins. 

Með fyrirspurnina ásamt eyðublaði (C, er síðan farið eftir fyrirmælum 

39. greinar hjer á eftir, að bví undanteknu, að hafi bösgullinn verið reglnlega 

afhentur, heldur ákvörðunarpósthúsið evðuhlaði N eftir og sendir eyðublað Cc 

til sendipósthússins, eins og nefnt er í 3. lið næstu greinar hjer á undan. 

I þeim löndum, þar sem nóstböoglastarfið er ekki framkvæmt af póst. 
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IIL KAFLI. 

Póstkröfubös 

  

Palgrein 

1. — Póstkröfnböeelar oo 

i 

  

Zemhoursement'' bera åletrunina 

  

og har å rofnunnhædina tiloreinda með latneskum 

  

arðbsknm tölum. án úthurkunar 

9 -— Sendandi 

   nsval há 

     2 . . 
al ennfremnr akrif: no ham 

  

inn og bakhlið fyleibrjefsin 

  

14. øre 

  

2 Í 

  

   Póstkröfnböoolar skuln ásamt fyloibrjófnm s 

  

eins og fyrirmynd D sýnir.    sreglnojört 

15, grein. 

  

CeonDarhlað H ) 

  

    

   

  

heft við fyleibriefið, skal s 
ton     

landsins oo am] 

  

regla 

  

som 

  

viðtakan 

  

"US pósthi 

aha, er 

    

klipninenr ávísnnari 

    

ins, svo og ðinn og daginn 

16. grein. 
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lr. grein. 

Greiðslufrestar. 

Upphæð póstkröfu skal borgað innan viku, að telja frá næsta degi eftir 
að böggullinn kemur á pósthúsið. 

Frest þennan má lengja upp í hálfan mánuð í viðskiftum milli landa 
í Evrópu og landa utan hennar, og í viðskiftum hinna síðarnefndu sín á milli. 

Frestina má lengja, ali upp í 4 vikur mest, hjá þeim póststjórnum, þar 
sem löggjöf þeirra krefst þess. 

Þegar þessir frestir ern liðnir, skal farið með böggulinn sem óskilasend- 
ingu samkvæmt ákvæðum 34. greinar hjer á eftir, Sendandi hefir þó heimild 
til þess að krefjast þess, að böggullinn sje þegar í stað endursendur eftir 
heimilisfangi sínn, ef viðtakandi neitar að greiða póstkröfuupphæðina þegar 
við fyrstu sýningu. Beiðni þessi skal bæði sett á böggulinn og bakhlið fylgi- 
brjefsins. Hún skal sífluð á frönsku eða einhverju öðin þektu máli í ákvörð- 
unarlandinu. | 

2 

18. grein. 

Lækkun eða afnám póstkröfu, 

Beiðnir um afnám póstkröfunpphæðar eða lækkun á henni, fara eftir 
reglum þeim og ákvæðum, sem nefnd eru í 41. grein starfsreglugjörðar al 
Þjóðapóstsamningsins. 

Hverri beiðni um lækkun á póstkröfuupphæð skal fylgja nýtt póstkröfu- 
ávísunareyðublað úifylt með hinni leiðrjettu upphæð. 

19. grein, 

Aframsending. 

Påstkrofubåggla må åframsenda, ef hið nýja ákvörðunarland tekur 

ásamt sendilandinu slíka böggla. Þegar áframsending fer fram, skulu póstkröfu- 

ávísanirnar, sem hafa verið útbúnar í sendilandinu, fylgja bögglunum. Hin 

nýja ákvörðunarpóststjórn fer að með innheimtu og skil á póstkröfuupp- 

hæðinni, eins og bögglarmir hefðu verið sendir beint til hennar 

20. grein. 

Útgáfa póstkröfuávísunar. 

Jafnskjótt og póstkrafan er innheimt, skal ákvörðunarpósthúsið eða 

eitthvert annað pósthús, sem ákvörðunarpóststjórnin tiltekur, úftylla hlutann 

„indications de service á póstkröfnávísuninni og senda hana síðan stimpl- 

i925 
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56 aða með dagstimpli sínum, burðargjaldsfrítt til viðtökupósthúss böggulsins 

eða til þess pósthúss, sem sendipóststjórnin kann að hafa sett á sjálfa ávísunina. 

Póstkröfnávísanir eru útborgaðar sendendum bögglanna eftir reglum, 

sem hver póststjórn setur. 

21. grein. 

Dgilding eða skifti á póstkröfneyðublöðum. 9 g 7 Y 

1. — Póstkröfuávísanaeyðublöð þau, sen ern gerð ógild eða önnur koma 

í staðinn fyrir, skulu eyðilögð undir umsjá póststjórnar ákvörðunarlands 

bögglanna. 

2, — Ávísanir, sem snerta póstkröfubóggla, sem einhverra orsaka vegna 

  

eru endirsendir til upprunastaðar síns, skuln gerðar ógildar af póststjórninnu, 

sem endnrsendir bögglana. 

3. — Þegar ávísanir, er snerta póstkröfnböggla, hafa verið sendar 

öfugt, hafa glatast eða eyðilagst áður en póstkrafan var innheimt, skal ákvörð- 

nnarpósthúsið útbúa eftirrit af þeim og færir á það þær upplýsingar, sem 

sendipósthúsið mundi hafa sett. 

22. grein. 

Póstiröfuúvísamr sendar öfugt, glataðar, eyðilagðar, ekki spurst fyrir um 

bær nje þær afhenlar viðlakendum, 

1. — Í staðinn fyrir póstkröfnávísanir, sem hafa verið sendar öfugt, hala 

glatast eða eyðilagst, eftir að póstkrafan var innheimt, skulu koma eftirrit 

eða útborgunarheimildir, begar hlutaðeigandi póststjórnir hafa komist að rann 

um, að ávísanirnar hafi hvorki verið útborgaðar nje endurgreiddar. 

29. Póstkröfnávísanir, sem viðtakendur hafa ekki krafist útborgunar á 

innan þess tíma, sem þær gilda, samkvæmt starfsreglugjörð póstávísanasamn- 

ingsins, svo og þær, sem ekki hefir verið hægt að afhenda viðtakendum, 

skal farið með samkvæmt ákvæðum 34. greinar Í starfsreglugjörð alþjóða. 

póstsamningsins. 

IV. KARLI. 

Bögglar með tilgreindu verði. 

23. grein. 

Falgreining verðs. 

Bögglar með tilgreindu verði og fylgibrjef þeirra skulu vera með áletr- 

aðri tilereiningu verðupphæðarinnar í mynt upprunalandsins. ilgreiningin 

skal skrifuð með latnesku letri, í bókstöfum og aröbskum tölum, án úiþurk-
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firstrikunar, jarnvel þó að staðfest sje. Upphæð hins tilgreinda 56 

r að auki, vera breytt í gullfranka af sendanda eða sendipósthúsi. 

vin skrifuð með nýjum tölum við hliðina á eða undir þeim töl- 

  

um, er sína upphæð hins tilgreinda verðs í mynt sendilandsins. 

Unnhædin í eullfrönkum skal vera undirstrikuð með feitn striki með Pi 7 

litblýant A 

2d. grein, 

Límmiðar og frímerka 

með tilgreindu verði skulu ásamt fylgibrjefum sínum bera 

  

ranðan miða með áletraninni „Valeur dóéclarée““ með latneskum bókstöfum. 

  

í bögglunum eru mótaðir peningar, gull eða silfurmunir eða 

  

dýrgripir, skulu lakkinnsiglin, svo og allskonar límmiðar og frímerk- 

  

in, ef svo ber undir, sem límd eru á b 

  

sett á með millibili innbyrðis, til 

þess að ekki sje hægt að nota þau til þess að hylja yfir skemdir á umbúð- 

unum. Pan mega heldur ekki límast þannig á böggulinn, að þau þeki yfir 

rönd hans. 

25. grein. 

Mót af innsigli. 

  

Auk áritur hins tilgreinda verðs, sem fyrirskipuð er í 23. grein, skal 

tilgreindu verði, vera nákvæmt mót af á hverju fylgibrjefi með b 

  

innsigli eða sjerstöku merki sendanda, sem nefnt er í 7. grein undir staflið e 

26. grein. 

Tilgreiming á byngd. 

    

u verði skal nák f 

  

lin á Þyng 

  

æmlega tilgreind a 

sendipósthúsinu : 

a) utanáskrif 

bh) á fyvlgibrjefinu, á binun r til ákveðna stað. 

  

V. KAFLI. 

Skyndibögglar. 

27. grein 

    

og fyleibrjef þeirra skulu bera miða með greinilegri 

áletrun „Urgent
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56 28. grein. 

Flutmingur og reikningsfærsla, 

  Póststjórnir þær, sem taka þátt í skiftum á skyndibögglum, koma 

sjer saman um fljóta og, eftir því sem hægt er, beina leið fyrir þessa böggla; 

póststjórnirnar gera einnig sameiginlega hinar nauðsynlegu ráðstafanir við- 

víkjandi reikningsfærslunni. 

VI. KAFLI. 

Meðferð böggla við burtför og komu. 

29. grein, 

Ínnritunarnúmer og viðtökustaður. 

Sjerhver böggull, ásamt tilheyrandi fylgibrjefi, skal bera merki eins 

  

og meðfylgjandi fyrirmynd D. sýnir, er bæði sýnir innritunarnúmer sending- 

  

arinnar og nafnið á pósthúsinu, þar sem henni er skilað til flutnines. Sama >» Í 

sendipósthús má ekki samtímis nota tv: fleiri tegundir merkja, nema þá 

     að þær sjeu táknaðar með sj er greini þær hverja frá annar, 

30. grein, 

Notkun dagstimpils og byngdarmark. 

2 æ lgibrjefið skal stimplað utanáskriftar megin af sendipósthúsinu, með 

stimpli, er sýni bæði hvar og hvenær sn er látin á póst. 

Auk þess skal sendipósthúsið tilgreina þyngdarmark böggulsins, eða 

Þyngd hans í kílógrömmum. 

. . 
31. grein, 

Hraðboðabögglar. 

"ásamt 1 stmplaðir eða útbúnir með    
ør? 

Endursending frankåsedla, 

      

1. — Efti 

ið, sem hefir 

    

   

  

því 

með tilheyrandi fyvl. 

bann NN sem 

  

kjölum í 

til sendi, jósthúss böggulsins.



  

Sjerhver póststjórn hefir þó heimild til þess að láta sjerstök 

hún tiltekur, framkvæma endursendingu á an sem g 

  

og krefjast þess, að seðlarnir sjeu sendir thús 

sendipósthús böggulsins skrifa nafn þess pósthúss, sem seðlarnir 

    

á framhlið frankóseðilsins. 

    

2. — Þegar sending með miðanum „France de tous droits““, „France de 

iroits de douane seulement““ kemur til póstþjónustu ákvörðunarlandsins án 
1 

skal pósthús pr sem å ad sjå um aftollunina, búa út eftirrit af 

  

frankés 

ands sendingarinnar i 

  

fraz akóseðlinum og gæta þess að nafn up 

   fyrir nafn póststjór sem það sjálft heyrir undir. Þegar 

is { át     

  

      

seðill glatast eftir afhending sama hátt. 

3, — Frankóseðlar er ta vegna eru 

endursendir til uoprunalan pósthúss- 

     

  

   

    

ins, sem framkvæmir endursendingi eftir við fylgibrjefin. 

4 — Við móttöku | >»plysingum um Þau, sem 

  

in upphæð    sta móttökulandsin eytir sendipóst 

    

sara gjalda í sína eigin mynt, eftir gengi bví, sem hún sjálf ák ', en sem 

  

má fara fram úr gengi því, sem ákveðið er vi ) i: i ” (ávísana til 

hlutaðeigandi lands. Hin breytta upphæt tblaðs- 

ins og afklippingi og undirskrif efir gert 

breytinguna. Þegar búið er að innheimía up rjal na, afhendir sendi- 

pósthúsið sendanda afklipping 

33. grein. 

Aframsendang. 

  

   

    

    

  

   

   

sendir skakkt, 

önnur gjöld. 

Þegar sú 

flutti hann seinast, c 

cg gerir athugasemd um s 

Í öðrum tilfellum og 

er áframsendir haf 

sem han hefir 

2. — bona bögg „ll hefir verið leyfður til 35 v 

póstþjónustunni er um að kenna, svo hann verður þessvegna að ondursondas 

vegna V angá og 
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ki    

  

   

   

    

   

   

   

u sendanda, eda af 
bvi, ad ha þeim, sem nefnd eru í 14. grein 

amningsins, sendanda. Sjerl 

  

hjá þeirri næstu, ei 

  

n híuta með því að 

  

áframsenda bösolí alransenaa pDogela, 

  

li 1 
SaKkIr Þess 

  

vansár al fu, skal fjórnin, sem af 
ylli | 2 1 hint 1 Í Yy 1 hi tkanda, Í er nemi hlnta þem, sem hin 

er taka 

  

sem áframsendir, færir 

  

tstjórn hins 

  

  
1, sjer tpphæð 

  

arramsendir, tu     mnarinn: 

  

boststjorn, sen 

  

sendu stjórn 

  

endurtekur svo, ef hún aðeins 

orn og færir sjer 

  

til tekna sir 

  

ásamt þeim sem henni hefi 
inni á undar tapi ec ar X "wf 1, < 

rninni å undan. Pegssari aðferð er svo haldið    
    
    

  

     enn, þang 

  

rnarinnar. 

  

VÆRI utan á 

tlandsins 

    

   

      

1 hefir beð 

    

ir V 1 

10 3. 09 

Tilkynni 

 



med hinu apprunalega fylgibrjefi skal, ef svo ber undir, greina upphæð toll- 

gjalda, og annara gjalda, sem á Þbögglinum hvíla, svo og þau gjöld, sem 

kunna að falla á hann við áframhaldandi geymslu. Tilkynningin með fylgi 

brjefinu er endursend með árituðum fyrinmælum sendanda til pósthússims 

sem bjó hana út. 

9— Tilkynningu skal einnig útbúa á eyðublað J. tl þess að tilkynna 

sendipóststjórn að bögglar liggi óafhentir vegna skemda, rána eða einhverra 

líkra orsaka vegna. 

003, Bem almenn regla gildir, að tilkynningar um óskilaböggla sjen 

sendar milli ákvörðunar. og sendipósthúss. Þó getur hver póststjórn krafist 

þess, að tilkynningar, er snerta hennar þjónustu, sjen sendar til aðalstjórn. 

arinnar, eða tl einhvers pósthúss, sem hún nánar tiltekur. Sendipósthúsinu 

her að gera sendanda aðvart. Flutningur á tilkynningum mn óskilaböggla skal 

fara fram eins fljótt og auðið er milli hlutaðeigandi pósthúsa. 

4. — Þegar bögglar, vem óskilatilkynning hefir verið send um, eru at- 

hentir eða áframsendir áður en skeyti er komið frá sendendum um, hvað gera 

skuli við þá, skal sendipósthúsinu tilkynt það þegar í stað, svo það geti aðvarað 

sendanda. 

5. — sje böggull endursendur til upprunastaðar síns, án þess að út- 

fylt hafi verið tilkynningareyðublaðið sem nefnt er i 1. lið þessarar greinar, 

er ákvörðunarpósthúsið skyldugt tl að taka á sig kostnaðinn við endursend- 

inguna. 

35. grein. 

Dskilabögglar. — Pyrirmæl sendenda. 

1. — Sem svar við tilkynningu um óskilaböggul, er sendur hefir verið 

samkvæmt ákvæðum næstu greinar hjer á undan, getur sendandi krafist: 

a) að hinum upprunalega viðtakanda sje gert aðvart ennþá einusinni; 

bj að utanáskrift böggulsins sje breytt eða hún serð fullkomnari; 

e) að bögguilinn sje afhentur öðrum viðtakanda, eða að hann sje áframsendur 

á annan ákvörðunarstað, og sje þar afhentur hinum wpprunalega viðtak- 

anda eða öðrum manni; 

d) að böggull, sem póstkrafa hvílir á, sje afhentur öðrum manni gegn greiðslu 

hins tilgreinda póstkröfugjalds eða þá hann sje afhentur hinum uppruna- 

lega viðtakanda eða öðrum manni án innheimtu á póstkröfnupphæðinni, 

eða gegn greiðslu á lægri upphæð, en þeirri, sem fyrst hefir verið tilgreind. 

Sje póstkröfuupphæðin lækkuð, ber að útfylia nýja ávísun H samkvæmi 

fyrirmælum 18. greinar. 

e) að böggullinn sje afhentur hinum upprunalega viðtakanda eða öðrum 

manni án greiðslu á tollgjöldum og öðrum gjöldum, sem á honum hvíla. 

Hí svo er, ber að útfylla frankóseðil samkvæmt ákvæðum 19. greinar; 

Ry
 

G
r
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í) að böggullinn sje sjer endursendur begar i stad; 
g) að böggullinn sje seldur á sína ábyrgð og áhættu, eða farið með hann sem 

yfirgefinn. 

Aðrar kröfur en þær, sem greinir hjer að ofan, eru ekki leyfðar. 
2. — Bítir að fyrirmæli sendanda eru komin, eru Þau ein gildandi oe 

ber að taka þau til greina. 

56, grein, 

índursending óskilaböggla. 

1. — Nú er viðtakandi bögguls farinn til lands, sem ekki hefir skrifað 
asamninginn, og skal þá böggullinn álitinn óskilabögguil, nema 

  

undir póstböggl 

jrðunarland sjái sjer fært að senda hann áfram. 

  

   
2. — Hali sendandi mælt öðruvísi fyrir en segir í 35. grein, geinr 

ákvörðunarpóststjórnin endursent böggulinn þegar í stað til upprunapósthúss 
hans, án þess að búa út nýja tilkynningu. Sama gildir einnig, ef sendandi neit- 

x ar að greiða gjald það, sem nefnt er í 3. lið 19. greinar samningsins. Svari 

  

sendandi ekki tilkynningunni er honum böggullinn endursendur þegar frestur 

  

sá el sem nefndur er í 3. lið ofannefndrar 19. greinar. 

Ósthús það, sem endursendir böggul til sendanda skal skíra statt 
og ereiniloga á frönsku frá ástæðunni öl endursendingarinnar með svo feldum 
orðum: Ineonnu (þekkist ekki), refusé (neitað), en voyage (á ferðalagi), parti 
(farinn), non réclamé (ekki sótt), décédó (dáinn), eða á líkan hátt. Upplýs- 
ingar þessar mega vera handskrifaðar, eða settar á með stimpli eða límmiða. 

a sjerhver póststjórn hefir heimild til þess að bæta við í þýðingu á sínu eigin S
 

máli ástæðu fyrir að biggullinn | er ekki afhentur, og öðrum upplýsingum, sem 
hún telur viðeigandi. 

á. — Bögglar, sem eru endursendir sendanda, eru færðir á bögglapóst- 
skrána med athugasemdum „Rebuts“ í athugasemdadálkinum. Með þá skal 
farið og tekið gjald fyrir þá eins og böggla, sem eru áframsendir, sakir bess 
að viðtakandi hefir skilt um bústað. 

31. grein, 

Sala. — Eyðilegging. 

i. — 8je böggull seldur eða eyðilagður samkvæmt fyrirmælum 91. 
1 samningsins skal taka skýrslu um söluna eða ef hluturinn hefir verið að 

  

s 2 
skal síðan senda sendipósthúsinu, åsamt fylgi-    

„ 
brjefi sendimaarinnar 

2. — Ándwvirði þéss selda skal fyrst og fremst notað til þess að greiða Á 5 

Já, hvíla á bögglinum. Ef einhver afgangur verður, skal það sent    
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sendipósthúsinu til afhendingar sendanda, sem greiðir kostnaðinn við send- 

inguna. 

38. grein. 

Afturköllun, — Breyting á utanáskrft. 

LA 
Beiðnir vm afturköllun á bösglum eða breytinen á utanáskrift eru 

pe 

  

hådar reglum beim og fyrirmælum, sem nefnd eru í ál. og 492. orein ste 

reglngjörðar albjóðapóstsamningsins. 

39. grein. 

  

   Fyrirspurnir am böggla eða póstkröfnávísanir. 

   1. — Tndir fyrirspurnir um bhösgla oc nástkröfnávísanir, sem ekki hafa 

      komið til haka. skal nota evðnblað, eins eða likt og fvrirmvnd N, er fyleir 

  

hjer með. Póststjórn sendilandsins sendir eyðnblað betta beina 

  

  stjórnar ákvörðnnarlandsins. 

9. — Í wiðskiftum við lönd handan hafs og í vi 

landa innbyrðis, skal frrirspurnin þó send frá einn 1 

fyleja sömn leið og sendinein, sem snnrst er fyrir um. 

3. — Þegar ákvörðunar 
   

tstjórnin, í tilfelli eins og nefi 

    

lið. getur gefið unnlésingar nm endanleg afdrif bössnlsins eða 

unarinnar, fyllir hún út eyðublaðið N og sendir bad til baka til sendipóst- 

stjórnarinnar. 

Þosar nåsthiånnstan í ákvörðunarlandinn eetur ekki komist frii af. 

    

drif hósonls eða nóstkröfnávísunar endnrgendir hún evðnhlaðið til nóststiárnar 

  

2 
ada vm að hann hafi ekki tekið á 

máti sendinennni. Hendinóststjórnin útfvllir evðnhlaðið hetnr, með hví að skýra 

nákvæmlega frá flntninennm til forstu milliliggiandi póststiði     had til hennar, en það staðfestir síðan nnnlýsinsarnar á evðublaðinn, 

það, ef svo her undir, til næstu póststjórnar. Fyrirsnurnin gengur banni frá 

einni póststiórn til annarar, alt bansað til að unnlýst er if 

        

arinnar Póststjórn sú, sem framkvæmt hefir afhendineuna til vi 

sem ef til vill hvorki getur cert orein fyrir afhendinen nie reolileori áfram. 

sendinen til annarar nóststiórnar, gerir athusasemd um það á evðublaðið, 

marinnar. 

  

og sendir það aftur til sendinåstst: 

d. — Í tilfelli eins og nefnt er í 2. lið hier að framan, fara rannsóknirnar 

fram frá sendinóststjórn, alla leið til ákvörðunarmóststjórnar. Sierhver póst. 

stjórn tilfærir á eyðublaðið N upplýsingar um flutninginn til næstu nóst- 

stjórnar. Ef ekki er hægt að gera grein fyrir flutningnum, skal evðublaðið 

útfylt eins oe vera ber, sent til póststjórnar ákvörðunarlandsins. Fer hún svo 
2 

segir síðast í annari málsgrein næsta liðs hjer undan, 
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5. — Eyðublöðunum skal, að svo miklu leyti sem unt er, fylgja líking 

af utanáskriftinni, og skulu bau send í lokuðu umslagi, en án þess brjef fylsi. 

Eitt eyðublað N má nota undir tvo eða þrjá bögela, sem verið hafa á sama 

fvigibrjefi. Með tilkvnninen til alþjóðaskrifstofunnar setur hver póststjórn 

heimtað að fyrirspurnir, er snerta hennar þjónustu, sjeu sendar til aðalskrif- 

stofu sinnar, til pósthúss, sen hún nánar tiltekur, eða þá beint til ákvörðunar- 

pósthússins, eða, ef hún er aðeins milliliegjandi, til viðskiftapósthúss þess, 

sem sendingin hefir verið send tl. 

6. — Í hvert skifti sem millilieejandi póststjórn sendir eyðublað N til 

næstu póststjórnar, ber henni að senda afrit af því eyðublaði til sendipóst- 

stjórnarinnar, með nákvæmum upplýsingum mm flutning böggulsins. 

VIL KAFA. 

Skifti á bögglum. 

40. grein. 

Bögulapóstskrá. 

1. — Bögglarnir skulu innritaðir á bógelapóstskrá, eins og fyrirmynd 

F, sem fylgir hjermeð, sýnir, með öllun þem sjerstöku athugasemdum, sem 

skráin sefur ástæðu till Þó geta hlutaðeigandi póststjórnir orðið ásáttar um, 

að almennir bögglar sjen innntaðir í einn á skrána, með aðalupphæð Þóknan- 

anna, sem á að oreiða. Hylgibrjef, póstkröfnávísanir, tollskrár, og, ef svo ber 

undir, önnur skilríki, sem krafist er. (svo sem vörnskrá, skírteini um uppruna, 

heilbrigði o. s. frv), svo og tollfrankóseðlar og móttökukvittanir, skalt alf sam- 

an heft við skrána. 

Milihoejandi viðskiftapósthús ern ekki skyldu til þess, að endurskoða 

gðun þan, sem fvleja með böselapóstskránum. 

2. — ÞPóstbögglar til eða frá herföngum skulu innritaðir á bögglaskrána 

en án nokkurrar þóknunar, nema þegar um póstkröfubógela er að ræða. 

3. — Í viðskiftnun sjóleiðis, skulu sendipósthúsin tölnsetja bögglapóst- 

skrárnar í efra vinstra horni, með áframhaldandi töluröð vfir árið, fyrir hvert 

sendipósthús oe hvert ákvörðunarpósthús, og, að svo miklu leyti, sem hægt er, 

seta nafns póstskipsins. sem flytur póstinn, undir númerinu. Síðasta númer 
, 

årsins skal fært å fyrstu bigølaskrå årig eftir. 

41. grein. 

Athugun í miðskiftapósthúsumum. — nákvæmni, sem hefir ekki ábyrað í för 

með sjer fyrir póslsljórnirnar. 

1, — Þegar viðskiftapósthús ákvörðunarlandsins hefir tekið móti bögsla-



365 

skránni, byrjar það þegar á að athuga bhögglana og hin ýmsu skjöl, sem þeim 

fylgja. Athugun þessa má vefengja hvenær sem hægt er. 

2, — Verði það vart við villur eða að slept hafi verið úr á bögsla- 

skránni, gerir bað þegar í stað nauðsynlegar leiðrjettingar, on gætir þess að 

strika yfir hinar skökku athusasemdir, þannig, að auðvelt sje að sjá það, sem 

erðar af tveim póst gw st upprunalega hefir staðið. Leiðrjettingar Þessar skulu 

i     mönnum. Nema um bersýnilega villu sje að ræða, gilda þær frekar en Þínar 

upprunalegu upplýsingar. 

Auk þessa er svo útbúin leiðrjettingarskýrsla, eins og fyrirmynd G, sem 

fylgir hjermeð, af ákvörðunarpósthósinn og er hún send tafarlaust í ábvrgðar- 

hrjefi til viðskiftapósthúss sendilandsins. 

3, — Små ónákvæmni viðvíkjandi rúmmál, ummál og þyngd svo og 

ónákvæmni, sem auðsjáanlega hefir enga ábyrgð í för með sjer fyrir hlutað- 

eigandi póststjórnir, skal tilkynna með leiðrjettingarskýrsln. 

4, — Þegar viðskiftapósthós sendilandsins hefir athugað leiðrjettingar- 

skýrsluna, sendir það hana til baka, og með athugasemdum, ef ástæða er til. 

Skérslan er síðan heft við bögglaskrárnar, sem hún á við. Leiðrjeltinsar á 

bögglaskrá. sen engin sönnunargögn fylgja með, álítast marklansar, 

49, grein. 

Ónákvæm, sem nefir ábyrgð í för með sjer fyrir póststjórnirnar. 

1. —- Verði vart við vöntun, eða að eitthvað hafi skemst, eða ónák    
sem hafi í för með sjer ábyreð fyrir póststjórnirnar, sem hlut eiga að máli, 

skal búa út leiðvjettinsarskýrslu. sem svo er flutt með ábyrgð tl viðski 

pósthúss sendilandsins. 

Þegar um er að ræða bóggul með tilgreindi verði. er þar að auki tekin 

skýrsla, sem er send sem bjónustusendina á með ábyrgð til aðalskrifstofu póst- 

  

  

stjórnar þess lands, sem viðskiftapósthúsið, sem sendir, heyrir undir, og fylgir 

henni, ef svo ber undir, seglearnið. jonsielin eða plomburnar, sem lokuðu ílát 

  

inu er böeglarnir veru í. Afrit af skýrslunni or samtímis sent tl aðalskeifstofn 

  

póststjórnar þeirrar, sem móttökuviðskiftapósthúsið heyrir undir, eða ein 

hvers annars stjórnarvalds. sem hún tiltekur. 

— Ef nauðsyn krefur, má þar að auki sera viðskiflapósthúsinn, som 

sendi, aðvart með símskeyti, á kostnað beirrar póststjórnar, sein sendir. 

3. — Þegar viðsleifta pósthúsið, som tekur á móti, hefir ekki sent við- 

skiftapósthúsinu, sem sendi, með fyrsta pósti eftir athugun, skýrslu tm villur 

og afbrigði, hver svo sem þau eru, skal slíkt skoðað sem bað hafi tekið móti 

bögglunum, þangað til hið sagnstæða sannast. 

4. — Alveg óháð ákvæðunum í 1. Hð og beitingu á Þeim, skal bað vis- 

skiftapósthús, sem tekur á móti, frá öðru pósthúsi, sem það er ekki í beinu 

sambandi við, böggli, sem ekki er nægilega búið un, eða er skemdur, flytja
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56 hann áfram eftir að hafa búið um Damn å ny, ef åstæda er til, en på bannig, 

að hinum upprunalegu umbúðum sje haldið að svo miklu leyti sem hægt er. n   

  

   Sjeu skemdirnar bannig vaxnar, að hægt hafi verið að taka innihaldið 

    

burtu, skal póst opna höggulinn í embættisnafni og rann- 

saka innihald | 

Í báðum 

um hann á 

eftir að búið er að húa 

  

gulinn áður og    

  

in tilgreind á umbúðum böge 

á í (Búið um á ný á ......        á eftir skal 

  

—
 

búið um böggulinn á ný. 

    

2 
naðarlesa, á hveri 

ð hefir tekið við frá 

  

Sjerhver póststjórn lætur 

  

    

  

pósthúsi sínu, og yfir allar sendins 
4 - 
tjórnar pósthúsnm einnar og sömu pósts 

  

    

  

sem fylgir hjermeð, vfir upphæðirnar á 

a) sjer til tekna, fyrir sinn hluta am hluta annara nóststjórna, af 

af burðareialdi því, m sendipóst tekur; 

hb) sier til skuldar fyrir hluta stjórnarinnar, sem áframsendir, og hluta 
    
    

+ millilioojandi póststiórna, ef    um áframsendingar eða óskilasendingar er = 

að ræða, af otöldum heim, sem á að imnheimta hjå vidtakendum. 
DF 2 2 st . or 

2. — Yfirlitm K ern síðan encurtekin á reikninoi L, og fvløir fvrir- 

mynd hans einnig hjer meå 

  

amt hinnm sjerstöku vfirlitum K, nåsthåvela- 

skal 

3, — Reikningurinn I 

    skrám oe, ef til kemur, tilhev síðan sendur    A. SEM 
rs 

  

hlutaðeioandi póststjórn til end á eftir þei 

hann á við. 

Aðalupphæðirnar má aldrei leiðrjetta. Villur, sem fyrir kunna að koma, 

skulu teknar upp á sjerstakar skrár. 

4. — Þegar mánaðarreikningarnir L hafa verið endurskoðaðir og stað- 
   

festir af báðum aðilum, skal sú póststjórnin, sem á inni, taka þá saman á árs- 
4 Á 

fjórðunesreikning. Þenna reiknino má eins útbúa á hálfs árs eða árs fresti,     

saman Um. 

  

eftir hví, sem hlntaðeisandi pósts 

  

við aðalreikningana, skal



    
  

greiddur af hinni skuldugu    
sem mælt er örðar alþjóðapóstsamningsins. 

sla aðalreiknings skal framkvæmd 
„ 

eftir að tímabilið 

  

Ipp Í sex mán- 

uði í viðskiftum við lönd handan hafs.“ 

45. grein. 

Reikningar póstiröfunávísana. 

1. —- Nema öðruvísi sje ákveðið, fer afreikningur, viðvíkjandi póst- 

kröfuupphæðum, sem hver póststjórn hefir útborgað fyrir reikning annarar 

    

póststjórnar, fram með viðbót ningi við hina sjerstöku reikninga (fyrir- 

mynd M, sem hjer með fylgir) yfir póstávísanir. 

  

9, —- Á þessum póstkröfnreikningum skulu ávísanirnar, sem eiga að fylgja 

  

með útborgaðar oo kvittaðar, færðar inn eftir stafrófsröð útgáfupósthú 

  

og eftir röð, eins og þær ern færðar inn í bækur pósthúsanna. Sú póststjórn, 

  

gur svo frá aðalupphæðinni, sem hún á inni, 14%, 

  

sem býr til reikninginn á) 

að viðbættu hálfu fastagjaldinn, sem nefnt er í 25. grein samningsins. 

Í því tilfelli, að hver póststjórn taki ekki jafnhátt fastagjald, skal þókn- 

unin til hlutaðeigandi póststjórnar reiknuð eftir lægra g) jaldinu. 

3, — Lokaupphædinni å hinum sterstaka reikningi M er síðan, ef hægt 

bætt við lokaupphæð ávísanareikningsins yfir sama tímabil. Endurskoðun 

og greiðsla á þessum reikningum fer eftir reglum þeim, sem settar eru í starfs- 

reglugjörð póstávísanasamningsins. 

46. grein. 

Frankóseðlar, — Reikningar yfir tollgjöld o. s. frv. 

1. — Reikningsskil. er snerta tollgjöld o. s. frv. og lögð er út af einni 

póststjórn fyrir reikning annarar, fara fram með sjerstökum mánaðarreikn- 

ingum, eins og meðfylgjandi fyrirmynd E bis sýnir, og eru þeir búnir út iv
 

mynt landsins, sem á til góða, af póststjórninni, sem skuldar. Frankóseðlarnir 

sem hafa lagt út fy eru færðir á reikninginn eftir stafrófs 

  

ið nósthúsann     

kostnaðinum, og í þeirri töluröð, sem þessi pósthús hafa merkt þá. 

9. —— Hinn sjerstaki reikningur, ásamt viðurkendum seðlum, er síðan 

sendur póststjórn þeirri, sem á inni, í síðasta lagi fyrir lok næsta mánaðar á 
1 

eftir þeim, sem hann á við. Neikvæðir reikningar eru ekki búnir til. 

3. — Endurskoðun á reikningunum fer fram eftir reglum þeim, sem 

settar eru Í starfsreglugjörð póstávísanasamningsins. 

4. — Afreikningarnir gera ráð fyrir sjerstakri greiðslu. Þó getur hver 
es = . mt oOo
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56  póststjórn krafist þess, að þeim sje bætt við á póstávísanareikninga eða reikn- 
inga L eða M, 

Ýms ákvæði. 

4T. grein. 

Eyðublöð. — Tunga. 

Að því er snertir ákvæði 2. liðs 31. greinar alþjóðapóstsamningsins skulu 

þessi eyðublöð álitin til afnota fyrir almenning: 

B,C, H, J og N. 

48. grein. 

Upplýsingar og tilkynningar. 

1. — Póststjórnirnar skulu að minsta kosti 3. mánuðum áður en samn- 
ingurinn kemur til framkvæmda tilkynna öðrum póststjórnum um alþjóða- 

skrifstofuna: 

a) hvaða ákvarðanir þær þær taki að því er snertir: 

1% byngdarmörk; 

29 tilgreiningu verðs; 

3? rúmfreka böggla 

á“ póstkröfur; 

hraðböggla og skyndiböggla ; 

6? tölu böggla, sem mega fylgja einni og sömu tollskrá ; 
79 skrifaðar athugasemdir á fyl 

8* ummál og rúmmál póstbögg 

99 mál þau, sem tollskrárnar mega vera skrifa vd: ir á; 
b) lista yfir hluti þá, sem bannaðir i 

leiðis vfir þá hluti sem skilyrði 

  

ustu þeirra hverrar um sig; 

e) alla taxta og öll önnur gjöld, sem notuð eru í þjónustu þeirra ; 

    ining um að bögglar sjeu leyfðir til allra staða eða, ef svo er ekki, 
skrá vfir þá staði, sem bögglar eru lexfðir til;     

  

e) útdrátt á þýsku, ensku, spönsku eða un, af ákvæðum þeim, som   



 
 

6 

19 
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56 

LLoka-ákvæði starfsreglugjörðarinnar. 

  

ar ætluðu að fara að rita undir starfsreglu 1 því að undirritaðir full 

gjörð við póstbógglasamninginn, sem samþyl 
BN a 
í Stokkhóh       

> 
komu þeir sjer saman um það, sem hjer segir: 

Einasta grein. 

  

Sem undantekning á ákvæði 6, greinar, Í. hös, staflið a í regluejörð 

  

inni, hafa Egyptaland (fyrir pósthúsin í Súdan) og Noregur heimild til 

í viðskiftum sínum við önnur lönd, að ka, sem á ein    

    

hvern veg eru l meter og 

lengsta ummál annað en lened 

a undirritaðir fulltrúar sett Þessu til staðfestinsar ha 

    sem skulu hafa sama k i eins og þótt í 

um texta reglugjörðarinnar, sem þau eiga við, og 

  

eintak, sem skal geymt í skjalasafni hinnar sænsku stjó 

afrit af því. 

    

(Nöfn fulltrúanna )
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 
9 23. 

24. 

ið
} 

grein. 

grein. 

grein. 

grein 

Endursending óinnheimtanlegra krafa 

Fyrirspurnir. 

VI. KAFLI 

Abyrgð. — Póstinnheimtuávísanir. 

Abyrgð, ef sending tapast, eða kröfur 

á hinum reglulega innheimtu upphæðum. 

á sjerstökum ákvæðum alþjóðapóstsamningsins.     
VII. KAFLI. 

Yms ákvæði. 

Um hver fær burðargjaldið. 

Pósthús, sem taka þátt í þjónustunni. 

Beiting á almennum ákvæðum alþjóðapóstsamningsins 

Samþykt á frumvörpum milli póstþinga. 

Niðurlagsalriði 

Um hvenær samningurinn kemur til framkvæmda, og hversu lengi 

hann gildir.
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Alþjóðapóstsambandið. 56 

Samningur 
um 

postinnheimtur 

gerdur milli 

Albaníu; Þýskalands; Austurrikis; Belgiu; Boliviu; Chili; Lydveldisins 

Cuba; Friborgarinnar Danzig; Esyptalands; Spånar; Spånskra nylenda; 

Frakklands; Algiers; Grikklands; Ungverjalands; Íslands; Ítalíu; Ítalskra 

nýlenda; Lettlands; Lithauen; Luxemburg; Marokkó (að undanskildum 

spanska hlntanum); Marokkó (spanski hlutinn); Noregs; Hollands; Hol. 

lenskra India; Hollenskra nýlenda í Ámeríku; Póllands; Portúgals; Hinna 

portúgölsku nýlenda í Afríku; Hinna portúgölsku nýlenda í Asíu og í Eyja- 

álfunn:; Rúmeníu; Lýðveldisins San Marino; Saarhjeraðsins; Konungsríkis 

Serba, Króata og Slóvena; Svíþjóðar; Sviss; Tjekkoslovakíu; Tunis; Tyrk- 
3 

lands og Bandarikja Venezuela, 

Samkvæmt 3. grein alþjóðapóstsamningsins, hafa undirritaðir full- 

trúar stjórnanna í ofangreindum löndum í sameiningu, og með þeim fyrir- 

vara, að fullgilding fáist, orðið ásáttir um eftirfarandi samning : 

I. KAFLI. 

D #3 Si nål 7 Byrjunaråkvædi. 

1. grein. 

Skalyrði fyrir skiftum á innheuntum 

Skifti á innheimtum milli þeirra samningslanda, þar sem póststjórn- 

irnar koma sjer saman um að hafa þau, skulu framkvæmd eftir ákvæðum 

þessa samnings.
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56 H. KAFLI 

Um hvað póststarf þetta nær til. 

2. grein, 

Kröfur leyfðar lil innheimta, 

ms 
Pil innheimtu eru leyfåar kvittanir, veikningar, åvisanir, vixlar, vaxta- 

miðar og arðmiðar, verðbrjef fallin i gjalddaga, og vanalega allar verslun- 

arkröfur og aðrar kröfur, sem eru borganlegar ån kostnadar. 

*ær póststjórnir, sem ekki geta tekið að sjer innheimtu á vaxta- eða 

arðmiðun og verðbrjefum föllnum í sjalddaga, skulu tilkynna það hlutað. 
2 

eigandi pósístjórnum tm alþjóðaskrifstofuna. 

grein. Ga
 

Áfsagnir. 

Póststjórnirnar geta tekið að sjer að sjá um afsögn á verslunarskjöl- 
um, og að láta framkvæma hina nauðsynlegu lagalegu aðför, viðvíkjandi 
kröfunum, og ákveða þær í sameininsu hinar nauðsynlegu ráðstafanir i 
þessu efni. 

ill KAFLI. 

Afhending krafa á póst. 

4. grein, 

Talgreiming á upphæð krafanna. 

Nema öðrn vísi sje ákveðið skal upphæð krafa þeirra, sem á að inn- 
heimta, tilgreind í mynt landsins, sem framkvæmir innheimtuna. 

5. grein. 

"Afhending kröfu á póst. — Burðargjald sendingar. 

Krafa til innheimtu er seit á póst sem fyrirfram borguð ábyrgðarsend- 
ing, send beint af sendanda til pósthúss þess, sem á að innheimta fjeð. 

Burðargjald undir sendinguna má ekki fara fram úr burðargjaldi 
ábyrgðarbrjefs af sömu þyngd. 

6, grein, 

Tala krafa og hámarksupphæð þeirra. 

1. — Sama sending má innihalda margar kröfur til innheimtu af 
ákvörðunarpósthúsi hjá Ýmsum skuldunantum handa einn og sama manni.
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já fleirum en 5 skuldunaut- 56 vera til imnheimtu hjá    

  

salddaga. 

  

    

  

um, 

n á að innheimta, má ekki fyrir hverja send- 

mi rki 1 leyft er af örðunarlandinu fyrir 

pþóstávísanir, nema póststjór verði ásáttar um að leyfa hærra hámark 

Forboð 

Bannað er: 

semdir á kröfurnar, sem eru þ jálfum óviðkomandi; eim sj 

út eins og 
   

eða orðsendingar fylgja kröfunum, er líta 

kuldareiganda og skuldunauts; 

nm þær, sem texti henn 1 a mídir é 1 nia 1 -nán nugasemdir á innhemluskrána e 

at segir til um 

IV. KAFLI. 

innheimta á kröfum. 

8. grein 

     é 1ð ef æð Á 3) ; Afa le 

hver krafa skal greidd og í eimu, að Öðrum kosti skal     
álíta að henni sje neitað 

C 0] 9, grein. 

og sýningargjald. innheimta 

1. — Póststjórnin, sem framkvæmir imnheimtuna, fær af upphæð 

hverrar kröfu, sem hún innheimtir, 30 sentíma í innheimtugjald. 

greidd, eftir að búið er að 2. .— Fyrir hverja kröfu, er sem ekki er 

  

sakir einhverrar ónákvæmni eða 

verður að endur- 

innheimta 

  

Kröfur, sem ekki vet 

sakir ófnllnægjandi utanáskrif tar, og sem þar af leiðandi   

rn undanþegnar þessu gjaldi senda sendanda, et 

10. grein. 

Sending hinnar annheimtu uppheæðar. 

Ii. — Hinar innheimtu upphæðir, sem eiga við sömu sendingu, eru 

stávísun, eftir að búið er að draga frá: idanda með 

  

sendar í“



   

  

OGTUVISI 20 BAGÖ 

    

eftir 

  

á þær að sjer, 

stblaupareikning í ákvörðun: að færa       

  

- 431 x om tiltekinn 

  

   
      

        

er í starfsreglue tilteknum briðja 
z Ken nm FR Sat hr ina 

manni, eru en <UpDOSTNUSSInSs., 

|       et tar hinar innheimtu eru 

t1, SK      
hjá sendanda sendi 

    

1,7, mr nn] R ekki hafi verið borgað 

    

Á agn; „ ing á skránna 

tusendingar hefir ekki afhent 

ákveðin eru ú       
sendir g 

tetta, ef um vil 

sendir með. 
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einnig um kröfur, sem skrifað er utan á til manna, sem búa á staðnum, en heyra 56 

undir annað pósthús. 

2. — Sjeu í einni sendingu eingöngu kröfur, sem eru óinnheimtanlegar 

fyrir pósthúsið, sem tekur við þeim, skal sendingin endursend tl upprunastað- 

ar síns, nema skuldunautar eigi allir að sækja til annars pósthúss í ákvörðunar- 

landinu, og er hún þá send því pósthúsi, 

Sje nokkur hluti krafanna óinnheimtanlegur fyrir ákvörðunarpósthúsið, 

erti þær kröfur endursendar sendanda, en hinar kröfurnar teknar til innheimtu. 

3. == Fyrir áframsendinsar þessar er ekkert ankagjald tekið. 

14. grein. 

Endursending óinnheimtanlegra krafa. 

Kröfur, sem einhverra orsaka vegna hafa ekki orðið innheimtar, eru 

endursendar sendanda á þann hátt, sem starfsreglugjörðin mælir fyrir. 

15, grein. 

Fyrirspurnmr. 

Fvrirmæli 47, øreinar albjodapåstsamninesins gilda um fyrirspurnir “ . B = a 

um póstinnheimtusendingar. 

VI. KAFLI. 

Ábyrgð. — Póstinnheimtuávísanir. 

16. grein. 

Ábyrgð, ef sending tapast, eða hröfur. 

1. — Ef ábyrgðarsending, sem inniheldur kröfu til innheimtu, tapast, 

hefir það í för með sjer ábyrgð fyrir póstþjónustuna gagnvart sendanda, með 

þeim skilyrðum, sem sett ern um ábyrgðarsendingar í 50. og ól. grein al- 

þjóðapóstsamningsins. 

Sama gildir oe, ef tapast sending, sem inniheldur óinaheimtar kröfur, 

á heimleið. 

2. — Tapist kröfur, eftir að búið er að opna sendinguna, sem þær eru 

í, annaðhvort á pósthúsinu, sem framkvæmir innheimtuna, eða á pósthúsinu, 

sem annast ereiðstn til sendanda, er póststjórnin, sem ábyrgðin hvílir á, ekki 

skyld að bæta sendanda nema hina raunverulegu upphæð skaðans, sem blot- 

ist hefir, án þess þó, að sú upphæð megi fara fram år skaðabótanpphæð þeirri, 

sem gert er ráð fyrir í Í. Hð hjer að ofan. 

3. — Ákvæði 58. til 57. greinar alþjóðapóstsamningsins, sem fjalla um 

skaðabætur, gilda nm póstinnheimtusendingar.
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lí. grein. 

Abyrgð á hinum reglulega innheimtu upphæðum. 

Hinar reglilega innheimtu upphæðir, að frádregnum gjöldunum, sem 

í 10, grein, skulu, hvort sem þeim hefir verið breytt í póstávís- 

anir eða okki, eða greiddar inn á pósthlaupareikning, ábyrgstar sendanda kraft. 

anna, með þeim skilyrðum, sem greind eru í vil sendanda í póstávísanasamn- 

ingnum, eda beim fyrirmælum, sem gilda nm pósttjekkastarfið. 

IS, greim. 

á sjörslökiun ákvæðum tlþjóðapóstsamnngsins. 

ákvæðin Í 62. til 67. greinar alþjóðapóstsamningsins, sem fjalla um póst 

kröfnsendingar gilda um póstinnhebntur, að því er snertir skaðabætur og 

á útborgun, aðgang að póststjórn þeirri, sem 

ábyrgðina ber, og póstinnheimtúávísanir, 

greiðslur á upphæðum, frest 

19. grein. 

Dråltur. 

ÞPóststjórnirnar bera enga ábyrgð vegna dráttar: 

a) v flutning eða sýningu á kröfum til innheimtu; 
bh) v 

ið 

ið greiðslu hinna innheimtu upphæða 

e) með útbíinað afsagna eða framkvæmd á lagaaðför, sem bær kynnu að taka 
að sjer, með því að nota ákvæði 3. greinar. 

VIL KAFLI 

Ýms ákvæði. 

20. grein. 

Uim hver fær burðargjaldið. 

Burðargjaldið undir sendingu. sein inniheldur póstinnheimtur, ásamt 

innheimin- og sýningarejaldi, kemur ei 

sem í hlut eiga. 

gi til reiknings milli póststjórnanna, 

21. grein. 

Pósthús, sem taka þátt í þjónustunni. 

Póststjórnir samningslandanna skulu láta öll pósthús, sem taka bátt í 

alþjóðapóstávísanaviðskiftunum, taka Þátt í póstinnheimtum.



  

379 1925 

22. grein. 58 

Beiting á almennum ákvæðum alþjóðapóslsamningsins. 

Hin almennu ákvæði, sen nefnd eru í 1. og Í. bálki alþjóða póstsamn- 

íhgsins, gilda um benna samning, þó með undantekningu, að því er snertir 

fyriwmæli þau, sem nefnd ern í 7. grein. 

23. grein. 

Samþykt a frumvörpum nál postþinga., 

Til þess að öðlast gildi, verða fræmvörp. sem koma fram milli póstþinga 

(18, og 19. grein alþjóðapóstsamningsins), að fá: 

a) öll atkvæði, ef um er að ræða viðbót nýrra ákvæða eða breytingu á 

ákvæðum 1. tii 17., 19. 20., 28. og 24. greinar samningsins, og 1, 2, 3, 

4., 6, 7, $, it. 12. 15. 14, og 18, greinar starfsreglugjörðar hans, 

b) tvo þriðju atkvæða, ef um er að ræða breytingu á öðrum ákvæðum samn- 

ST
 ingsins, en beim, sem nefndar eru å undan, eXa åkvædum 8,, 10. og Í 

greinar starfsreglugjordarinnar ; 

c) meiri hluta atkvæða, ef um er að ræða breytingu á öðrum ákvæðum starfs- 

reglugjörðarinnar eða skilning á ákvæðum samningsins og reglugjörðar 

hans, að undanteknu atriðinu um deilumál, sem lagt skal í gerðardóm. 

Niðurlagsatriði. 

24. grein. 

Um hvenær samningurinn kemur bl framkvæmda og hversu lengi hann gildar. 

Samningur þess kemur tl framkvæmda Í. október 1925 og gildir 

um óákveðinn tima. 

Þessu til staðfestingar hafa fulltrúar framangreindra landa undirskrifað þ- 

hinnar sænsku 

  

Þenna samning í einu eintaki, sem skal eeymt í 

* Póststjórnar, og fær hver aðili afrit af því. 

Gert í Stokkhólmi, þann 98. á 

  

(Nöfn fulltrúanna).
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en
 

    

I. KAFLI 

á póst og innheimta á þeim 

    

Í. grein á kröfum 
9 mslac sendinearinnar 
i. umsiag senamegarmnar 

3. semdir og orðsendingar 

  

     

  

fanna til pósti 

    

    

     

    

5 inatpostnus 

í 

i. KAFLI 

) Irp 
áli 

í 

1 i af viðtak 

CO 

TIT í 

ift Yp jettingar imsend gi . im Og i Ir jeltingjat AMSENGARJ. —— Pyvriwrspurnir 

3. grein feiðrjetting á innheimtuskrá. 

14 

  

18. orem og hversu lengi
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en
 

Starfsreglugjörð 
póstinn heimtusamningsins. 

  

     

  

ákvæði tl á um pÐóstinn 

I. KAFLI. 

Afhending krafa á póst og innheimta á þeim 

1. grein 

  

etyrði fyrir flutningi å krofum 

Til þess að verða teknar til póstinnheimtu, verða krofurnar 

að hafa áteiknaða upphæðina, sem á að innheimta, 

letur) og, nema öðri 

  

í mynt ákvörð 

er 

  

& a0 tlierelna 1     

  

b) ad vera með nafni og heimili skuldunauts; 

c) að hafa undirskrifaða kvittun sendanda. 

  

almennar kvittanir má undirs 

er leyft í lí 

   

    

  

eða vera DI 

rittadar fyrir borgun å stimpiløjaldi 1 upprunalandinu 

ef beir falla undir 

    

Sé nd ingarinnar. 

      

  

   

                

1. — Kröfur til skuln færðar og 

fyrirmynd Á, er hjermeð 

arðmiðar, em 

á að hjá ben 

skulu síðan álhtnir 

2. Kröfur, sem sönnuna 

skírteini, recambiovíxlar (saenví 

að afhendast gegn borgun) 

sr rir; nd B, sem fyl    hjermed. Å umslagi bessu ska 

  

nåkvæms heimilisfa sendan 

Fylgiskjölin fest sem þan eiga við
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3. grein. 

Bannaðar athugasemdir og orðsendingar, 

Komi ólöglegar athugasemdir eða áletranir fyrir á inn! eimtuskránni, 
skal ekkert till t tekið til þeirra, Sjerstök brjef eða orðsendinsar, skal farið 
með eins og ófrímerkt brjef frá sendilandi póstinnheimtumnar, og þan afhent 
viðtakanda gegn því, að hann greiði burðargjald það, sem ber að taka; sje 
Þeim neitað móttöku, skulu þan endursend til sendilandsins sem brjef, er ekki 
verður komið til skila, 

4. grein. 

Afhending hrafanna til påstflutnings. 

Sendingnnni, sem inniheldur kröfur til póstinnheimtn, skal lokað af 
sendanda, og henni skilað á pósthúsið. 

Finnist sending í póstkassa, og sje nægilegt frímerkt, skal með hana 
farið eins og henni hefði verið skilað á pósthús, sje hún ófrímerkt eða aðeins 
að nokkru leyti frímerkt, verður hún ekki send. 

5, gren. 

Athugun hjó ákvörðunarpósthúsi, 

Akvörðunarpósthúsið vannsakar, hvort tala og upphæð krafanna. sem 
fylgja innheimtuskránni, sje rjett. Niðurstaða Þessarar endurskoðunar er til- 
greind á Innheimtuskránni. 

Þegar tala krafanna, sem tilereind er á innheimtnskránni, finst ekki 
í sendingunni, verir ákvörðunarpósthúsið sendipósthúsinu aðvart þegar í stað, 
en það tilkynnir svo sendanda. Ákvörðunarpósthúsið framkvæmir samt inn. 
heimtnna á þeim kröfum, sem ekkert er athugavert við. 

6. grein, 

Syning, Frestur á greiðslu, 

   

1. — Kröfnrnar skulu sýndar skuldunantum eins fljótt og anðið er, og, 
ef svo her undir daeinn, sem þær falla í sjalddaga. 

2. — Kröfur þær, sem ern ekki sreiðdar við séningn, en horenn hefir 
hó ekki verið formlega neitað af sjálfum skaldnnantum, skulu látnar ligæja 
í viku til umráða fyrir hlutaðeigendur, að telja frá næsta degi eftir fyrsta 

sýningardag. Skuldunautum er vert aðvart, svo þeir geti komið á pósthúsið 
og borgað meðan fresturinn varir, Sendandi setur þó gert athugasemd á inn- 
heimtuskrána um, að skjölin sjeu strax send sjer til baka, eða afhent snönnnum, 

sem hann tilgreinir með nafni, eftir áransurslansa sýningu,



    

Ef nafn og heimilisfang sendanda stendur    

  

     

andi hennar 

9. grein. 

Sending ávísana tal greiðslu og sending å ogrer 

sem ustusen     
sje í henni. Skal bá strika út á 

    

ifst á framhlið ávísananna skal standa orðið „Reconvrement   

2 - Þegar å ad taka ejåld af sendanda fvrir svningu å dmnhermtum 

kröfum. tumsl     stimplað með Tstimph, og upphæð 

  

löæð skrifuð með greinileot     1. 
1 samt 

    

  



56 a) 

      
   

      

   

  

    b) >tninguna, þegar sendinsi Á 

sunarinnar og itliðaða kostnadarupphæd ; þessar báðar    a Jafnar upphæð hinna innheimtu krafa; 

s ónnhermtra 

  

er upphæðir saman-    sem voru sel a, post. 

  

sem sendandi kann að hafa 

óreglulega 

  

pósthúsi til 

Póstannheimtaáa       nar, sem á af vidtakendum. 

  

Sar í pósthlaupareikn- 

orðið 

  

   

ing til reiknineseiganda     
„Reconvrement““ 

  

að auki á aftari part inn 

   

  

1 
iar, ne Ganun( 

  

vasemdina : ,,Fært til tekna i påst 

  

zarelknmnon ni kapésthúsinn 1 

  

Afturköllun og leiðrjet amsending. 
> 

Fyrirspurni 

18. grein. 

4 
Afturköllun á annheimtum Leaðrgetting á mnheimtuskrá. 

arfsreolugjörðar aiþjóðapóstsamningsins     er um afturköllun á kröfum til póstinnheimtu, + 

eiðrjettingu á skránni, sem fylgir sendingunni. Hverri |    
eftirrit af skránni.
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14. grein. 

Aframsending. 

Pegar åframsending á póstinnheimtum nær til allra krafa 
  sömu sendingu, fer pósthúsið, sem getur innheimt þær, að eins 

ar hefðu verið sendar því í byrjun. Það gerir athugasemd um € 

ku skrá, eins og hjer segir: „Áframsent af 

  

una á hina sjerst 

(Réexpédié par le bureau de ...... ). 

Ef aðeins nc okt ar kröfur Í sömu sendingu eru áframsendar, 

  

r 

húsið, sem innheimtir þær, senda hina innheimtu upphæð eða hinar óinnley 

   kröfur ókeypis til pósthússins, sem sanheimt uskráin er send til; } 

nefnda pósthús sjer eitt um reikningsskil við sendanda. 

15, grein. 

Fyrirspurmr. 

, 
ákvæðum 

skal útvega 

Að því er snertir fyrirspurnir, haga póststjórnirnar sjer efti 

     igjörð Ath óðapóstsan ningsins. Sendandi s 44. greinar í starfsreg 

eftirrit af skránni, sem fylgdi kröfunum, og skal það sent ásamt fyrirspurn. 

inni til ákvörðunarpósthússins. 

16. grein. 

Upplúsingar og tilkynningar. 

al 1. — Fyrir milligöngu alþjóð ifs oft nnar, og 

        

mánuðum áður en samni 

hver annari útdrátt úr lönum 

innheimtustarfið, sjerstaklog 

miðum og verðbrjefum, sem fallin eru í gja 
x að verða, skal tafarlanst til- 2. — Sijerhver breyting, sem síðar kann 

kynt á sama hátt. 

17. grein. 

ðublöð. — Tunga. 

  

menning. 

192 a
t
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Niðurlagsatriði. 

18. grein. 

   
Um hvenær reglugjörðin kemur til framkvæmda, 

  

og hversu lengi hún galdar. 

Reglugjörð þessi kemur til framkvæmda sama dag og s samningurinn um 

póstinnheimtur gengur í gildi. Hún skal gilda jafnlengi og sá samningur, nema 

hún verði endurnýjuð að sameiginlegum vilja hlutaðeigandi aðila. 

Gert í Stokkhólmi, þann 28. ágúst 1924. 

(Nöfn fulltrúanna). 

Póstsamningar þeir, sem að framan eru 

hafa verið 

u prentaðir í íslenskri þýðingu, 

undirskrifaðir af fulltrúum Islands å 

28. ágúst 1924. 

póstþinginu í Stokkhólmi 

Þetta sjörist hjermeð öllum kunnugt. 

1 
Atvinnu- og samgøngumdålarådherrann, 27. júlí 1925. 

Magnus Gudmundsson. 

S. Briem,
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AUGLÝSING 57 

um 

að út sjeu gefnir nýir 50, 10 og 5 króna ríkissjóðsseðlar, samkvæmt 

lögum nr. 7, 4. maí 1922, sbr. lög nr. 10 frá 29. maí 1925. 

Ríkisstjórnin hefir samkvæmt lögum nr. 7, 4. maí 1922, sbr. lög nr. 

10 frá 29. maí 1925 gefið út fyrir ríkissjóð Íslands handa Landsbankanum 

50, 10 og 5 króna seðla með svofeldri nýrri gerð: 

Framan á öllum seðlunum er prentað gildi seðlanna, og er talan tilfærð 

í bókstöfum, svo og orðin: 

Fyrir ríkissjóð Islands 

á 50 kr. seðlunum með dökkgráum lt á gulum feldi í gráleit umgjörð, á 

10 kr. seðlunum með dökkbláum lit á ljósbláum feldi í blágrárri umgjörð og á 

5 kr. seðlunum með móbrúnum Mt á ljósbrúnum feldi í grænleitri umgjörð. 

Undir framangreind orð er prentað nafn ráðherra og eins bankastjóra við 

Landsbankann. Vinstra megin framan á öllum seðlunum er brjóstmynd Hans 

hátignar Christians konungs tíunda. Aftan á öllum seðlunum stendur efst 

með hvítum bókstöfum gildi seðlanna og neðst orðin: Landsbankinn. Aftan 
2 

“ 50 og 10 kr. seðlunum er ásamt öðru skrauti fjallkonumynd, en á 5 kr. 

seðlunum brúnn feldur með fálkamvnd. Loks er á hverjum seðli prentuð raðar- 

tala hans á tveim stöðum. 

Hinir eldri seðlar, sem út voru gefnir samkvæmt auglýsingu 24. júlí 

1907, halda gildi sínu jafnframt himnum nýju. 

Þetta er hjermeð birt almenningi. 

Fjármálaráðuneytið, 9. 

    

Jón Þorlák 

  

Gísla Ísleifsson. 

Reykjavík, Ísafoldarprentsmiðja h.t



58 
. okt. 

KONUNGLEG AUGLYSING 

um 

að ríkisstjórn skuli falin á hendur ríkisarfa í fjarvist konungs. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 
Vinda og Ganta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri. Þjettmerski, 

Láenborg og Aldenborg. 

Gjörum húnnugt: Þareð Vjer höfum í hyggju að ferðast til útlanda. 
viljum Vjer samkvæmt 1. gr. laga 11. febrúar 1871, um ríkisstjórn þegar 
svo stendur á, að konungur er ekki orðinn fulltíða, eða er sjúkur eða 
fjarverandi, sbr. 3. gr. dansk-íslenskra sambandslaga. að ríkisstjórn í fjar- 

vist Vorri sje falin á hendur tíkisarfanumi. 

Því birtum Vjer hjermeð Vorum kæru oe trúu þegnum, að sonur Vor 
elskulegur, hans konunglega tign krónprins Christian Frederik Franz Michael 
Carl Valdemar Georg, tekur við ríkisstjórn í Voru nafni frá þessum degi 

þangað til Vjer komnum heim aftur. 

ffefið á Nórgenfrihöll, 7. október 1935. 

Undir Vorri konunglegu hendi o g imnsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jón Magnússon.
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KONUNGLEG AUGLYSING 59 
11. okt. 

um 

að konungur sje kominn heim aftur og tekinn við ríkisstjórn. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæni, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldenborg. 

Gjörum kunnugt: Eftir að Vjer erum aftur heim kominn úr ferð 

Vorri til Svíaríkis, kunnejörum Vjer hjermeð Vorum kæru og trúu 

Þegnum, að Vjer höfum í dag sjálfur tekið við ríkisstjórninni, sem 

Vjer 7. þ. m. samkvæmt 1. gr. í lögum 11. febrúar 1871, sbr. 3. gr. 

dansk-íslenskra sambandslaga 30. nóvember 1918, höfðum falið á hendur 

í fjarvist Vorri svni vorum elskulegum, hans konunglegu tign ríkisarfa 

Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg. 

Gefið á Norge nf hóll, 11. október 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Fón Magnússon,
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60 TILSKIPUN 
19. okt. 

um 

tekjuskatt sendiherra Íslands í Kaupmannahöfn o. fl. 

  

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldenborg, 

Grðrum kunnugts Að Vjer bjóðum hjermeð og fyrirskipum samkvæmt 
9 2. gr. laga nr. 7, 16. maí 1925, um breytingar á og viðauka við lög nr. 

74. 27, túní 1921, á þessa leið: 

I. gr. 

Sendiherra Íslands í Kaupmannahöfn, sendisveitarritarinn og starfs- 

menn við Íslensku sendisveitina í Kaupmannahöfn, og sömuleiðis fiskifulltrúi 

á Spáni og Ítalíu, sem skipaður er samkvæmt lögum nr. 5, 4. maí 1925, skulu 

að öllu leyti vera undanþegnir tekjuskatti af launum þeim, er greidd eru 

hjeðan af landinu fyrir störf þeirra. 

2. er. 

Tilskipun þessi öðlast þegar gildi. 

Eftir þessu eiga allir hlutaðeigendur sjer að hegða. 

Gefið Á Christiansborg. 19. október 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. S) 

Jón Þorláksson,
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OPID BRJEF „Ól 

er stefnir saman Alþingi til reglulegs fundar 6. febrúar 1926. 

Vjer Christian hinn Tíundi, af guðs náð konungur Íslands og Danmerkur, 

Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldenborg, 

Gjörum kunnugt: AS Vjer samkvæmt stjórnarskrá konungsríkisins Ís- 

lands, 18. maí 1920, allramildilegast höfum ákveðið að láta Alþingi koma 

saman til reglulegs fundar laugardaginn 6. febrúar 1926. 

Um leið og Vyjer birtum þetta, bjóðum Vyjer öllum þeim, sem setu eiga 

að hafa á tjeðu Alþingi, að koma nefndan dag til Reykjavíkur, og verður þar 

þá sett Alþingi, eftir að guðsþjónustugjörð hefir farið fram í dómkirkjunni. 

Gefið á Amalíuborg, 3. desember 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L.S) 

Jón Magnússon,
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& KONUNGSBRJEF 
bd. des. 

um 

setning Alpingis. 

jer Christian hinn Tiundi, af guds nåd konungur Islands og Danmerkur, je di, . 
Vinda og Gauta, hertogi í Sljesvík, Holtsetalandi, Stórmæri, Þjettmerski, 

Láenborg og Aldenborg, 

Gjörum kunnugt: NVýjer viljum hjermeð veita yður sem forsætisráð. 

herra Vorum umboð til þess í Voru nafni að setja Alþingi, er koma á 

saman til reglulegs fundar laugardaginn 6. febrúar 1926. 

Gefið á Amalíuborg, 3. desember 1925. 

Undir Vorri konunglegu hendi og innsigli. 

Christian R. 
(L. 8.) 

Jón Magnússon.



  

KONUNGI AG G 63     
25. nóv. 

  

ingur Island og Danmerkur. 

  

Gjorum kunnugit: bared Vjer hbofum 1 hygeqju ad ferdast til útlanda, 

viljum Vjer samkvæmt 1. gr. laga 11, febråar 1871, um rikisstjorn peg- 

ar svo stendur á, að konungur er ekki orðinn fulltíða, eða er sjúkur eða 

  

Íharverandi, sbr. 3. or. d: Jorn í 

fjarvist Vorti sje falin á 

  

Því birtum Vjer hjermeð að sonur Vor 

elskulegur, hans konunglega tign krónprins Christian Frederik Franz Michael 

n Í Voru nafni frá þessum degi 

  

Carl Valdemar Georg, tekur við tiki 
T {4 þangað til Vjer konum heim aftur 

Gefið á Amalíuborg, 25 nóvember 1925 

Undir Vorri konuneleeu hendi og innsigli, 

Christian R. 
L.S) 

Jón Hagnússon 

hevkjavík Isafoldarprentsmidja hA
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Christian Frederik 

  

Jón Magnússon. 
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