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Love og Forordniager
samt Nestmpter m. m.

Supplement
til

den efter Jndenrigsministeriets Foranstaltning udgivne Säm 

ling af Love og Anordninger af mere almindelig Interesse.

Udgivne
til Brug for Studerende og i det praktifle Liv 

af
Oaiiä. ^uris O ska r Dam kier, og Oauä. ^uri8 F r . Kretz,

Assistent under Kultus- Assistent uuder Generaldirettoratet
ministeriet. for Skattevcrsenet.

7de Hafte. 
1860- 1864.

P ris  1 Kr. 70 Vre haftet.

Kjsbenhava.
Trgkt og sorlagt af I .  H. Schultz.

1887.



Zn-Hol-.

(HenviSningerne til Jndenrigsministeriets Sämling angive 
Sidetallet i Udgaven af 1865.)

1860.
Side. Side.

28. Januar. Justitsmin. Skr. ang. hvorvidt Dispen
sation kan tilstedeS fra en i en Straffe
dom oder en Udlcendino indeholdt Be
stemmelse om, at paagjoeldende efter ud- 
staaet Straf ved Politiets Foranstaltning
flal bringes ud af Riget..........................

30. — Bekjendtgjsr. ang. Jndkaldelse af Visse
Statsobligationer og Jndfkrivningsbeviser
til Ombytning...... ...................................

3. Februar. Patent for det danfle Monarki ang. en 
med Siam afflultet Venflabs-, Handels
og Skibsfarts-Traktat.......... ...................

18. -  Bekjendtgjsr. ang. Ferierne i Landsby-
flolerne......................................................

3. Marts. Lov om Straffen for Lpsgcengeri og
Betleri .................. '...................  ........

3. Lov ang. Bromdevinshandel og Brcende-
vinsudskjcenkning paa Foerperne..............

17. — Lov om Jndkaldelse og Ombytning af
Obligationer, henhprende til Kongerigets 
Statsgjcrld.................................................

1.

(1.)

2.

(15.)

(16.)

15.

(18.)

1.

1.

2,

3.



IV

1860.
31. Marts.

31. —

16. April.

20. -

23. —

24. -

24. -

24. -

30. —

26. Mai.

13. Jun i.

Lov ang. de kommunale Balg i Kjsb-
stoederne....................................................
Lov om Lvnninger for de i Kongerigets
Ministerier ansatte Embedsmcend............
Jndenrigsmin. Skr. ang. hvorvidt Handel 
med Leer, Skjoereknive samt Agerdyrknings- 
redskaber af egen eller andres Frembrin-
gelse er fri Ncering..................................
EekjendtgM. ang. Jndkaldelse af Visse
Statsobligationer til Ombytning............
Kirke- og Undervisningsmin. Cirk. ang. 
Anvendelsen af Loven af 5. Januar 1851
§ 3 ............................................................
Lov om Afhcendelse af nogle Kirkers og 
offentlige Stiftelsers, Seminariefondets og
det beneficerede Bsndergods.....................
Anordning om Udvidelse til de danfl- 
vestindifke Besiddelser af Lov af 29. De- 
cember 1857 angaaende, at Umyndiges 
Midler paa 100 Rdlr. og derunder ikke 
for Fremtiden skulle indscettes i Overfor-
mynderierne m. m. ..  ............................
Anordning indeholdende Forandring og 
noermere Bestemmelse af Reskriptet af 9. 
December 1825 tz 3, om Mortifikation 
paa bortkomne Gjceldsbreve i de danfl-
vestindiske Besiddelser........ .......................
Bekjendtgjvr. ang. Forandring i Anord
ning af 5. Mai i830 H 10 og Neflript
af 3. September 1830 Z 9 ..................
Reglm. for Overholdelse af Orden og 
Sikkerhed under Bygningen af Jern- 
banen fra Aarhus over Langaa til
Randers....................................................
Anordning, hvorved de i Loven af 29. 
December 1857 om Eftertryk m. m. inde- 
holdte Bestemmelser gjsres anvendelige paa 
de i Hertugdvmmet Slesvig udgivne Bcerker

! Z ^
Z ' ZA G

Side. Side.

(18.) 5.

18.

i
18.

(19.) 7

19.

(20.) 7.

20. i
!

!

21.

23.

25. !

(25.) > 12.



V

I8KV.
Eide.

Z Z'

Side.

13. Juli.

25. —

25. August.

6. Septbr.

22. —

26. —

26. -

26. Oktober.

5. Novbr.

6 . —

11. -

Iustitsmin. Skr. om Bemyndigelse for 
de danske Konsuler i Udlandet til, naar 
iugen protestantisk Geistlig findeS paa 
Stedet, at foretage ZEgtevielser for danfle
Undersaatter.............. ................................
Bekjendtgjsr. ang. de til Kongerigets
Statsgjoeld hsrende Obligationer ...........
Jnstruktoriste Bestemmelser for Bestyrel- 
sen af Domoenefkovene og Jagten i Kon- 
geriget og det med samme forbundne
Regnstabsvoesen........................................
Justitsmin. Skr. om Nödvendigheden af 
Forligsudstrifter i Aktsform, naar S a
gen angaar et stvrre Belxlb end 100
Rdlr.. og om Betalingen for samme___
Kundgjsr. ang. at de i Lov af 29. De- 
cember 1657 om ondartede smitsomme 
Sygdomme hos Husdyrene givne For- 
flrifter ogsaa flulle voere anvendelige paa
Nygmarvstyphus blandt Hestene..............
Anordning. hvorved Z 3 Nr. 10 i For- 
ordning af 30. April 1624. om Proe
sters Embede med Hensyn til ZEgte- 
flab, ophceves for de dansk--vestindiske
Besiddelser................................  ..........
Anordning om Udvidelse ül de danfl- 
vestindiske Besiddelser af Lov af 30. No
vember 1857 om Ophoevelse af Daa
bens Nödvendighed som Betingelse for
Arveret...................... ................................
Raadstueplakat ang. Snndhedsvedtoegten
for Kjobenhavn og Forstoeder................
Bekjendtgjsr. ang. Notering paa Navn i
StatsgjoeldskontoretS B sger....................
Bekjendtgjvr. ang. Jndkaldelse af visse
Statsobligationer til Ombytning...........
Lov ang. Ophoevelse af de ved Plakat 
af 1. MartS 1814 foreskrevne Jndbeta-

26.

(27.)

27.

29.

l31.)

32.

33.

(34.)

(34.)

(34.)

12.

13.

13.

18.

19.

I*



VI

1860.

11. Novbr. 
11. -

22. —

30. -

12. Decbr.

12. -

12. —

22 . -

22. —

linger til Statskassen for Bevilling som
Mcegler m. v................ ............................
Lov ang. Afhcendelse af Humlebcek Havn. 
Lov ang. Ophcevelse af den til den saa- 
kaldte Krogaard i Nordby paa Den 
Fans knyttede Eneret til Vcertshnshold 
og Handel med Drikkevarer i Nordby
S ogn .............. .............. . . ..................
Justitsmin. Skr. ang., hvorvidt en Enke- 
mand kan trcede i LEgteflab med sin af-
dsde Hustrud Stifmoder.................... ..
Bekjendtgjsr. ang. Notering paa Navn 
af de til Kongerigets Statsgjceld hörende
Obligationer . . .  ........  ........................
Lov ang. nogle Forandringer i Be- 
stemmelserne i Plakat af 13. Oktober 
1847 H 4 med Hensyn til Betalingen 
for Patienter i Sindssygeanstalten ved
Aarhus..................   . . .
Lov indeholdende Tillceg til Lov af 14. 
April 1852 angaaende nogle ncermere 
Bestemmelser om Korntiendens Foran- 
dring fra Ddelse i Kjcerven til faste aar-
lige Afgifter........ ....................................
Lov indeholdende nogle Bestemmelser an
gaaende Hsiesteretsstcevninger, som ud- 
tages i de danfl - vestindifke Bestd-
delser . .  ..................................................
Bekjendtgjsr. ang. Dstersfifleriet i de 
danfle Farvande og om Meddelelse af 
Bevillinger til Anlceg af künftige Dsters-
banker ved Kongerigets Kyster................
Naadstue-Plakat ang. Begravelsesvcesenet 
i Kjsbenhavn............................................
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Side. Side.

(34.) 20.
34.

(35.)
I

20.

35

(35.) 20.

(85.) 21.

>
!

(36.) > 22.

36. >

(37.) 23.

37.



VII

1861.
4. Januar. Lov om nogle Forandringer i Lov af

G s 
Side.

4.

29. December 1857 om Fiskeriet i Lim-
fjorden...................... ................................
Plak., hvorved Lov af 30. November

(38.)

8.

1857 angaaende ncermere Bestemmelser 
med Hensyn lil Straf af Forbedrings- 
husarbeide med Modifikationer udvides
lil Is la n d .......... ....................................
Justitsmin. Skr. ang. at der ikke kan

38.

16.

gives en Kvinde Fuldmyndighedsbevil-
N ng...........................................................
Forelöbig Lov ang. extraordincer Udflriv-

39.

28.
ning til Sökrigstjeneste............................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang., 
at Proesten i det Sogn, hvor Brüden 
Hörer hjemme, ikke er pligtig at vie 
hende lil en jödifl Mandsperson m. m. . 
Lov om Fiskeriet i Ningkjöbing og Sta

39.

30.
40.

30.
bil Fjorde ................................................
Lov ang Barbernoeringen samt om Ab

(42.)

30.
gang til at aareladc og kopsoette . -------
Lov indeholdende nogle ncermere Bestem

(42.)

30.
melser angaaende Jagten ..................
Lov ang. Forbud mod at medtage löse

(42.)

30.
Hunde i Joegersborg Dyrehave m. v—  
Lov ang. Farten paa Gudenaa mellem

(42.)

13. Februar.
Silkeborg og Randers.......... ..................
Kirke- og Undervisningsmin. Skr. ang.

(42.)

19.

Jndgaaelse af ZEgteskab mellem en Chri
sten og en Jöde ................................  .
Lov ang. Opförelse af en Straffeanstalt

42.

19.

vaa Christianshavn for kvindelige For- 
brydere og om forskjellige Ombygninger 
ved Straffeanstalterne paa Christianshavn, 
i Viborg og ved Horsens; samt om Ned-
loeggelse af Straffeanstalten i Odense-----
Lov om en Omordning af de kommunale

43.

Skatter i Staden Kjöbenhavn .............. (45.)

Side.

24.

25.

26. 

28. 

28. 

30.

33.



VIII

1861.
19. Februar. Lov om Svnceringen..............................
19. - Lov om en forandret Jnddeling af Han-

delsvcegten i Kongeriget Danmark. . . . . .
19. — Lov om Koncession til Anlceg og Benyt-

telse af en Jernbane mellem Kjvbenhavn
og Helsingvr .................. ........................

19. — Lov om Forandring af Loven af 20.
Juni 1850 om Oprettelse af Kreditfor-
eninger m.. m............................ ............

19. — Lov om nogle Forandringer i Fcestelov-
givningen................................................

19. — Lov om Brugen uf stemplet P ap ir.............
19. — Lov ang. en Forandring og tildels For-

hvielse i Henseende til de ved Forord- 
ningerne af 12. September 1792 og 8. 
Februar 1810 paabudne Afgifter af 
Arv, saa vel som Ophcevelse af den ved 
sidstncevnte Anordnings § 6 paabudne 
Afgift af Fceste- og Arvefcestesteder saa 
og af de i D. L. 5—2—75 ommeldte
Fvrlovspenge............................................

19. — Lov om Oprettelse af en Sv- og Han-
delsret i Kjvbenhavn samt Sv- og Han- 
delssagers Behandling udenfor Kjvben-
havn..........................................................

19. — Lov om Fuldbyrdelse i Kongeriget Dan
mark af Domme og Kjendelser, afsagte
ved svenfle Retter m. m...........................

19. — Lov om nogle Bestemmelser vedrvrende
Kirkesyn, Prcestegaardssyn m. v . ............

19. — Lov om Forandring i Udredelsen af Ti-
endeafgiften for Fvl, Kalve, Lam, Kid og
Bisvoerme samt Smaaredsel m. m............

19. — Lov om faste Lvnninger for Rets-
betjent- og Magistrats - Embeder i Kon
geriget Danmark, som hidtil ganfle eller 
tildels have voeret'aflagte med Sportler.

Atz
Z ^ A (L>
Side. Side.

(45.) 40.

(45.) 43.

(45.) 44.

(45.) 44.

(45.) 45.
(45.) 49.

(46.) 104.

(46.) 105.

(46.) 122.

(46.) 123.

!46.) 139.

47.



IX

1861.
19. Februar.

19. -

19. —

2. Marts. 

2. —

10. -

20. -

26. -

16. April.

17. -

22. —

Lov om Lonninger for de under Konge- 
rigets Ministerier hörende Embeds- og 
Bestillingsmcend med Undtagelse af selve
Ministeriernes Personale..........................
Lov om Lonninger for de ved Konge- 
rigets ArkivvLsen ausatte Embedsmcend.. 
Lov om Nedlceggelse af Baron Ludvig 
Holbergs Enkescede paa Terslose Hoved- 
gaard, Gaardens Salg, og Uddeling af 
aarlige Understöttelser under Navn af:
Holbergs Understöttelseslegat....................
Lob om Vcernepligt for Kongeriget Dan-
mark.............. ................. ..........................
Lov om Brandpolitiet paa Landet og det 
ncermest dernnd i Forbindelse stauende
Bygningsvcesen............ . ..........................
Lov om Anloeg og Drift af Iernbaner i
Kongeriget.............. ..................................
Justitsmin. Skr. ang. hvorvidt en Mands 
Bidrag til Hans Hustrus fgr ALgte- 
stabet fodte ucegte Born kan fordres af-
sonet af Ham............................................
Indenrigsmin. Cirk. ang. de Grund- 
scetninger, der fölgeS ved Afgjörelsen 
af Säger om Landeiendommes Udstyk-
ning........................ ..................................
Indenrigsmin. Skr. ang. hvorvidt Be
stemmelsen i § 6 i Lov 19. Februar 1861 
om nogle Forandringer i Fästelovgivnin- 
gen kan komme til Anvendelse, hvor det
er et Hus, der bortfoestes----  . . . ----
Bekjendtgiör. ang. en Forandring af 
Rentebetalings - Terminerne for visse
Statsobligaüoner..............  . ..............
Kundgjpr. for Armeen, hvorved der gives 
Vcernepligtige Tilladelse til at bytte Vil- 
kaar med en Forstoerkningen tilhörende 
Vcernepligtig............................................

S  (s
Side. Sie.

47.

57.

58.

(89.) 143.

(60.) 169.

(60.) 174.

60.

61.

68.

(69.) 177.

(69.) 177.



X

I8Sl.

KG
Side. Side.

26. April. Iustitsmin. Skr. hvorved et Par fraflilte 
ALgtefolk faar Tilladelse til atter at flytte
sammen.................. ..................................

30. Plak. ang. Noering som Scetleskipper. .
1. Mai. Fundatsmcessige Bestemmelser for Be-

styrelsen og Uddelingen af det Anckerfle 
Legat til Reisestipendier for Kunstnere...

7. - Jndenrigsmin. Skr. ang., at Hovedpar-
cellen, naar Tiendevederlaget svares i 
Korn, hcefter for det fulde Vederlag. . .  

10. — Forelvbig Lov ang. Forandring i Lov af
13. September 1855 om Abgang for 
danfle Skibsfsrere til at forhyre frem-
mede Sofolk............................ ..................

22. — Iustitsmin. Skr. ang. at Minderen af
Oldsager ikke er pligtig at indlevere dem
til Politiet.......................... ......................

25. — Anordning om, hvilke Redstaber der
maa bruges ved Fisteriet i „Kilen" og 
under hvilke ncermere Betingelser de maa
bruges .......................................................

30. -  Bekjendtgjvr. om Adgangsbeviser til at
drive Dampfcergefart i Kjvbenhavns 
H avn...................................... ..................

1. Juni. Lov, hvorved Forordningen af 26. No
vember 1768 og kongl. Resolution af 
11. August 1818 angaaende indenlands 
fabrikerede Jobber- og Mesfing-Varers 
Forhandling i Danmark, ophceves m. v.. 

12. — Bekjendtgjsr. ang. Bestemmelser om Bort-
givelsen af „Holbergs Underststtelses- 
legat".................................... ....................

3. — Kundgjor. ang. Fuldbyrdelsen i Konge-
riget Danmark af Domme og Kjendelser 
afsagte i Kongeriget Sverrig og i sidst- 
ncevnte Rige af Domme og Kjendelser 
afsagte i Kongeriget Danmark................

69. 
(70.)

70. 

72.

178.

73.

74.

(75.) 178. 

(75.) 179.

(75.) 180.

75.

77.



XI

1861.

19. Juni.

22. —

11. Juli.

25. —

31. -

31. —

16. Oktober.

16. —

Regulativ for Sindssygeanstalten for
Nsrrejylland...............................................
Traktat ang. Brunshauser - Stader - Tol- 
deus Aflösning. Sluttet i Hannover 
mellem Danmark, Osterrig, Belgien, 
Brasilien, Spanien, Frankrig, Storbrit- 
tannien, Mecklenborg - Schwerin, Neder- 
landene, Portugal, Preussen, Nusland, 
Sverrig og Norge, og Hansestcederne 
Hamborg, Lybek og Bremen paa den 
ene Side og Hannover paa den anden
Side......................    .
Tillcegsartikler til den mellem Hans 
Majest. Köngen af Danmark og de for- 
enede amerikanfle Stater den 26. April 
1826 i Washington afsluttede alminde- 
lige Venskabs-, Handels- og Skibsfarts-
Konvention................................................
Bekjendtgjör. ang. Benyttelsen af Vcegt- 
lodder, som ere justerede i Hertugdsmmet
Slesvig ....................................................
Justitsmin. Skr. at Mulkter til Fattig- 
kassen i private Säger kunne exekveres 
uden Hensyn til latalia exeeutioniZ.. .. 
Jndenrigsmin Skr. ang. at der til at 
betragtes som dansk Uudersaat ikke ud- 
kroeves nogen bestemt Erkloering fra den 
Vedkommende eller nogen af en Re- 
gjeringsmyndighed udfcerdiget Optagelses-
ak t.............................................................
Patent for det danste Monarki ang. Af- 
fluttelsen af tvende Tillcegsartikler af den 
mellem Danmark og de forenede ameri
kanfle Stater beflaaende Venskabs-, Han
dels- og Skibsfarts-Konvention af 26.
April 1826 ...............................................
Bekjendtgjvr. ang. Jndkaldelse af Visse 
Statsobligationer til Ombytning............

K Z
K«sG L

Side. Side.

<80.) 180.

!,

80.

81.

(81.) ! 184.
i!

81. !

82.

83.

(85.) 184.



XIl

1861.
28. Oktober. Iustitsmin. Skr. ang. at Udskrifter af 

kriminelle Forhor i Säger, hvori Ak
tion ikke har vceret anlagt, kan med- 
deles den, mod hvem Underssgelsen har
vceret rettet................................................

30. — Iustitsmin. Skr. ang. Lcegers Vidne-
p lig t...............................................  . . . .

1. Novbr. Iustitsmin. Cirk. ang. Bemyndigelse for 
Amtmcendene og Overprcesidenten i Kjo- 
benhavn til at meddele forskjellige Bevil-

- linger og Tilladelser................................
6. — Iustitsmin. Skr. ang. Meddelelse af Fuld-

myndighedsbevillinger..............................
11. — Iustitsmin. Cirk. ang. i hvilke Tilfcelde

der bvr beskikkes scerfkilte Defensorer for 
flere ander samme Sag tiltalte Per-
soner.................... ..................................

22. — Bekjendtgjvr. ang. Fuldbyrdelse i Konge-
riget Danmark af Domme og Retsdekre- 
ter, assagte i Hertugd-rmmerne Slesvig,
Holsten og Lauenborg..............................

30. -  Bekjendtgjor. ang. de Brandredflaber, der
fremtidigen skulle holdes ved Hufe og 
Gaarde i Kjobenhavn..............................

9. Decbr. Lov ang. ncermere Bestemmelse med Hen-
syn til Forbedringshusstrafsen for kvinde-
lige Forbrydere........................................

9. — Lov ang. Anvisning af Kvarterer med
EnmandSsenae til det i Garnisonsbyerne
indkvarterede" Mandskab............................

9. — Lov om Fritagelse for Brug af stemplet
Papir til de Obligationer, som af det 
sjcellandske Jernbalieselflab udstedes for et 
Prioritetslaan, der agtes optaget i An- 
ledning af Anlceget af en Iernbane mel- 
lem Kiobenhavn og Helsingor, samt til 
Transporter af disse Obligationer..........

A  G
Side. Side.

85.

86.

86.

i
!
!

90. !

90.

(91.) 186.

!91.) 186.

(91.) 186.

(91.) 187.

(92.) s 187.



L II I

I8M.
Side.

A  iS 

Side.

21. Decbr.

23. -

23. —

23. -

31.

JndenrigSmin. Skr. ang. Forstaaelse af 
Z 2 i Lov om nogle Forandringer i 
Fcestelovgivningen af 19. Februar 1861 . 
Lov vedkommende Sammenscettelsen af de 
ved Forordningen af 5. Marts 1845 §?; 
5 og 19 anordnede Kommissionen for 
saa vidt angaar Anlceg af Jernbaner i
Kjsbenhavn eller vaa dens G rund ........
Lov ang. Forandringer i Bygningsaf- 
giften m. v. af Lofts- og Kjcelderrum 
i Staden Kjsbenhavn og dens udenbys
Kvarterer..................................................
Lov ang. de kommunale Balg i Frederiks- 
berg, Frederiksvoerk, Silkeborg, Lsgstsr og
^l'srresundby..............................................
Bekjendtgjsr. om Ophcevelse af den ved 
Forordningen 15. Mai 1810 foreskrevne 
Forpligtelse til at underkaste Love for nye 
Planer til Forssrgelses- og Underststtel- 
sesselflaber Bedsmmelse af en dertil an
ordnet Komite..........................................

92.

(95.)

(95.)

(95.)

(95.)

187.

188. 

188.

191.

1862.
3. Januar. Bekjendtgjsr. om Ss- og Handelstttens 

Msder i Kjsbenhavn................................ 95.
7. — Kongl. Nesol. ang. det til Civillisten over- 

ladte Statsinventarium............................ 96.
10. — 

18. —

Justitsmin. Skr. ang. Overprcesidentens 
Bemyndigelse til at meddele fri Proces.. 
Justitsmin. Skr. ang. Meddelelse af Ze- 
parationsbevilling til ALgtefoeller af for-

99.

23. -
fljellig Trosbekjendelse.............................. 99. ^
Lov ang. Foranstaltninger til Husdyr- og 
iscer Heft.'avlens Fremme........................ (99.) !

!
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1862.
Side. Side.

23. Januar. Lov ang. Jndflrcenkning i Abgängen til 
at borttage Sten, Ler, Sand, Gruß og 
desliqe fra Forstranden............................ i (9»-) 195.

23. - Lov om lettet Abgang til at erholde Ti- 
endevederlagets Stvrrelse og Melsesmaade

(99.)oplyst oq beriqtiqet m. v.......................... 198.
23. — Lov, indeholdende nogle Forandringer i 

§ 2 i Loven af 26. Marts 1852 an- 
qaaende Nedningsvcesenet paa de danske 
Kyster........................................................ (100.) 201.

23. - Lov om Abgang til Nceringsstattens Op- 
hcevelse i Kjobstcederne.............................. (100.) 202.

23. — Lov, indeholdende nogle Forandringer i 
Anordning af 24. Oktober 1837, HZ 17
og 1 8 ........................................................ ,100.) 202.

23. — Lov om Anlceg af Sporveie og Benyt- 
telse af Lokomotiver uden Anbringelse äf
Spor.......................................................... (100.) 203.

23. - Lov om Benyttelsen af Firmaer samt af 
Fuldmagter til at underskrive per xro-

(100.) 203.euro. m. m................................................
23. — Lov ang. en Omordning af Lands

over- samt Hof- og Stadsrettens Skifte-
kommisfion................................................ (100.) 207.

23. — Lov ang. Forandring i Lov af 13. Sep
tember 1855 om Abgang for danske
Skibsfsrere til at forhyre fremmede Ss- 
folk............................................................ (101.) 208.

23. - Lov ang. Jndretningen af en Straffe
anstalt paa Christianshavn for kvindelige 
Forbrydere og Ombygningen af det der- 
vcerende Tugt- og Forbedringshus for 
Mandsfanger............................................ 101.

28. — Justitsmin. Skr. ang. Overprcesidentens 
Myndighetz til at meddele fri Proces for

!

Kriminal- og Politiretten................ 101.



11. Februar. Jndenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af
flere Bestemmelser i Lov af 19. Februar ^
1861 om nogle Forandringer i Fcestelov̂   ̂
givningen.................................................. > 103.

12. — Forfatningslov, indeholdende en ncermere ^
Bestemmelse af Forfatningslov af 2. Ok- , 
tober 1865 § 3 7 ...................................... (105.)

1862.

12. -  

7. Marts.

10. —

11. —

11. -

11.

Lov ang. forfljellige Forandringer i den
gjceldende Lovgivning om Reisepaß........ i!(105.)
Justitsmin. Skr. ang. hvorvidt en Per- !! 
son, hvem det ved Dom var paalagt " 
under daglig Mulk at afhjoelpe Mang- 
lerne ved Udfsrelsen af nogle Ham af 
Amtets Veivcesen overdragne Arbeider, 
künde komme til at afsone det paadragne 
Mulktbelvb med Fcengsel paa Band og
Brod.......................................................... ! 105.
Bekjendtgjvr. ang. Udfcerdigelse af litho- 
graferede Kopier af de i JndenrigSmini- 
steriet beroende minorerede Matrikuls-
kort............................. ..............................  (106.)
Lov om Asdragsrettens Ophcevelse i de
dansk-vestindifle Besiddelser........................  106.
Anordn, om Udvidelse til de danfl-vest- 
indifle Besiddelser af Lov af 3. Januar
1851 om Pressend B rug ............................ 107.
Anordn, indeholdende nogle Bestemmel
ser ang. Forhandlingen m. m. af stemp
let Papir og Stempelmcerker fra l. April 
1862.......................................................... (108.)

12.

19.

Justitsmin. Skr. at der ikke i offentlige 
Politisager kan gives Approbation paa 
et Tilbud om uden Dom at erlcrgge en 
Mulkt til en anden Kasse end den, 
Mulkten vilde tilfalde, hvis der gik Dom
i Sagen...................................................
Bekjendtgjvr. ang. Jndkaldelse af visse 
Statsobligationer til Ombytning............

109.

1(109.)

208.

208.

209.

211.

212.
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1862.
24. Marts. Bekjendtgjor. ang. det ifvlge Lov af 19.

Februar 1861 udfcerdigede Stempelpapir 
og dets Forhandling, om Stempelmcerker 
og Reglerne for deres Anvendelse samt 
om Dokumentstempling............................

25. — Lov ang. Forandring i § 53 af For-
fatningsloven for det danske Monarkis 
FoelleSanliggender af 2. Oktober 1855 ..

26. — Justitsmin. Cirk. ang. en OverenSkomst
. med Nederlandene om Bcernepligten . . . .

28. — Anordn. ang. Erloeggelse af Stempel-
afgift for Dokumenter, som udstedes i 
Hertugdxlminet Slesvig, Hertugd^mmet 
Holsten eller paa Len St. Kroix og 
derefter indkomme i Kongeriget, samt an- 
gaaende denne Afgifts Ford^ling imellem 
de paagjceldende Landsdele......................

29. — Bekjendtgjor. om at den hidtil tilladte
' Indbetaliug til Forrentning i Etats -

kassen af Umyndiges Midler, offentlige 
Stiftelsers Midler, Skiftemidler og 
Sparekassemidler ophorer fra 31. Marts
1862.........................................................

2. April. Kundgjpr. ang. Pasfrihed for Personer,
der ere hjemmehorende i Frankrig, Ne
derlandene, Belgien og de forenede Sta--
ter af Amerika........................................

7. - Jndenrigsmin. Cirk. ang. de Stempel-
vcesenet vedkommende, indtil videre gjoel- 
dende reglementarifle og instruktoriste
Bestemmelser..............................................

16. — Lov om Bidrag til Apanage for Hs.
' kongl. Hoihed Prinds Christian Frederik

Wilhelm Carl til Danmark...............
16. — Lov, indeholdende Bestemmelser til For-

beredelse af en Reform af Lovgivningen 
for de dansk--vestindiske Besiddelser i 
finansiel Henseende, samt om Forandring

> Side. Side.

!>

! (109.)  ̂SIS.

(̂110.) 218.

! 110.

(110.) 218.

(11!. 219.

(112. 2S0.

112.

119.
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1862.

16. April. 

22. —

26. -  
7. Mai.

24. -

30. -

4. Juni. 

14. —

24. -

25. —

12. Juli.

af nogle Skatter og Afgifter i bemeldte
Besiddelser................................................
Lov ang. Skibsfart og Handel paa St.
Thomas....................................................
Finausmin. Skr. ang. Betydningen af 
Fornyelsen af et fuldstcendigt ophcevet 
ALgteskab, navnlig med Hensyn til En-
kens Net til Pension................................
Bekjendtgjor. ang. Klager over Fyrene..
Forelöbige Bestemmelser om Grvnloen- 
dernes Kasse- og Forstanderskaber i Syd-
grvnlands Jnspektorat..............................
Bekjendtgjvr. ang. Stempelmcerkers Be- 
nyttelse til Transporter af Anvidninger
m. m.........................................................
Bekjendtgjpr. for Sparende ang. at So- 
mcerker og Vagere ikke maa bestadiges 
eller flyttes................................................
Lov om Udredelsen af Vederlaget for 
Stader-Brunshauser-Toldens Aflssning.. 
Jndenrigsmin. Skr. ang., hvilke frem- 
mede Stators Uudersaatter der efter Lov 
af 29. December 1857 A 2 Nr. 4 er 
hjemlet scerlig Abgang ül at drive Noe-
ring her i Landet .. .*..............................
Bekjendtgjvr. ang. Pasfrihed for danske 
Undersaatter i Nederlandene og Belgien. 
Patent for det danske Monarki ang. en 
med den ottomaniste Port afsluttet Han
delstraktat..................................................
Anordn. ang. hvilke uproeparerede Medi- 
cinalvarer det i Henhold til Lov om 
Haandvcerks- og Fabrikdrift samt Han
del oq Bevcertning m. m. ak 29. De- 
eember 1857 Z 46 stat vcere Apothekerne 
forbeholdt at forhandle i visse mindre 
Dele..........................................................
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(119.) 220.

(119.) 221.

120.
(122.) 230.

123.

>123.) 231.

(124) 231.

124.

124.

a26.)

126.

231.

^136.)! 232.
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1802. 
12. Juli.

19. -

6. August.

15. —

21. —

21. —

25. —

29. —

.29. —

1. Septbr.

Bekjendtgjsr. ang. nogle Forhandlingen 
af prceparerede Medicinalvarer vedkom-
rnende Bestemmelser..................................
Konventiou ang. ForholdSregler til For- 
hindring af Snighandel paa Groendsen 
mellem det holstenske Toldforeningsgebei 
og den lybekfte E ta t ..........................
Regulativ for Aflceggelsen af de i Lov af
29. December 1857 ommeldte frivillige
Svendeprpver i Kjobenhavn....................
Bekjendtgjpr. om Udstedelsen af de i Vcerne- 
pligtsloven af 2. Marts 186! tz 45 om
meldte S-sfartsboger................................
Bekjendtgjor. om eu Foraudring i de 
ved den i Henhold til allerh. Resolution 
af 13. September 1858 af Jndenrigß- 
ministeriet udfcerdigede Bekjendtgjvrelse af
30. s. M. givne Bestemmelser med Hen- 
syn til Noteringen af Kursen paa Kjv-
benhavns B ö rs ........................................
Instruktion for Lokomotivers Benyttelse 
paa Veie og Gader i Henhold til Lov af
23. Januar 1862 ....................................
Bekjendtgjor. om, at de i Kongeriget 
Spanien hjemmehvrende Skibe, som be- 
seile Island og Fcerverne, for der at 
drive Handel, ere fritagne for at erlcegge 
den i kongl. Resolution af 1. April 1856 
sastsatte Tillcegsafgift af 2 Rd. Pr. danfl
Kommercelcest............................................
Anordn, ang Handelsskdet Akureyris 
Oprettelse til en Kjobstad og sammes
skonomiske Bestyrelse................................
Kongl. Resol. ang. Benaadning af Straf
fanger........................................................
Bekjendtgjsr. ang. den grevelige Hjelm- 
stjerne-Roscncronfle Stiftelse..................
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(137.) 236.

l 1S7.

(138.) 245.

(138.) 250.

(138.) 251.

(139.) 251.

(139.) 255.

139.

141.!
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XIX

10.

24.

25.

25.

28.

2.

2.

15.

2.

28.

Z- L O L
Side. L>ide.

Septbr. JustitSmin. Skr. ang. Betydningen af 
Anerkjendelsen af fremmede TroSsamfund 
m. m.......................................................... ! 144.!

- Bekjendtgjsr. ang. Behandlingen af uind- !
löste Breve............  .................................^(l50.)j 256.

-  JustitSmin. Skr. ang. Betydningen af j! j
Ordet „Firma" i Lov af 23. Januar 
1862 § 1 og af Udtrykket „borgerlig 
Ncering" i Lovens §8 1 og 8 ................ ! 150.

- Bekjendtgjör ang. de Regler, der i Kon-
geriget Danmark blive at iagttage ved  ̂ i 
Bedömmelsen af vcernepligtigt Mandskabs ! !
Tjenstdygtighed m v................................ Ü(152.) 256.

-  Regulativ for Bedömmelsen af de Vcer- "
nepligtiges Dygtighed til Krigstjenesten 
enten i Hoeren eller ved Sövcernet ____ ! (152.) 265.

— Kundgjör. ang. en med det Forenede ^
Kongerige Storbritanuien og Irland af- 
sluttet Konvention om gjensidig Udlevering 
af Forbrydere............ ............................  ! 152. i

Oktober. Anordn. ang. Abgang for dem, der have  ̂ !
löst Sognebaand, til at benytte bered egen H ^
Sognek'irke og Kirkegaard........................  (155.)! 272.

1862.

Anordn., indeholdende ncermere Bestem
melse af Forbudet i kongl. Resolution 
af 20. August 1790 imod FartöierS 
Jndlöben eller Landing ludenfor de rette 
Lasse- og Ladesteder paa Oen St. Kroix.
JustitSmin. Skr. ang. at Loven af 6. 
April 1855 ikke er til Hinder for, at der 
i Pantebreve,Ader angaa Vexelgjceld, 1a- 
ges den ved Vexelforordningen hjemlede 
höiere Rente......................................... .
Bekjendtgjör. ang. Jndkaldelse af Visse 
Statsobligationer til Ombytning............

1

(155.)  ̂273.

155. !

(156.)j 276.



XX

1862.
12. Novbr.

20. —  

29.

19. Decbr.

29. —

29. —

29. -

29.

29. —

29.

Lov om en Forsgelse af AssessorerneS 
Antal i Landover- samt Hof- og Stads- 
retten i Kjvbenhavn og Landsoverretten i
Viborg............................ ........................
Bekjendtgjsr. om Forstaaelsen af Udtryk- 
ket „borgerlig Ncering" i Lov om Fir-
maer af 23. Januar 1862, m m...........
Justitsmin. Skr. ang., at Alimentations- 
bidrag, som det i Medhold af Lovgiv- 
ningen er paalagt Moderen til et ucegte 
B^.rn at yde lil dets Underholdning, ikke 
kan foranstalteö afsonet med Fcengsel paa 
Band og Brsd..........................................
Venflabs-, Handels- og Skibsfartstraktat
med Republiken Venezuela......................
Lov ang. en forlcenget Varighed af Lo- 
ven af 12. Januar 1858 om Tilveie- 
bringelsen af Sundhedsvedtoegter m. m. . 
Lov, indeholdende Forandring i Forord-
ningen af 26. Marts 1845 ....................
Lov ang. Opfvrelsen af en fast Bro oder
Guldborgsund ......................................
Lov om det kongl naturhistoriste Mu
seums Overgang til Kjsbenhavns Univer-
sitet m. m..................................................
Lov om Forandring i Lov af 24. April 
1860 om Afhcendelse af nogle KirkerS og 
offentlige Stiftelserd, Seminariefondets
og det beneficerede Belndergods..............
Lov, indeholdende midlertidige Bestem
melser om Lovgivningen for de danfl- H 
vestindifle Besiddelser i finansiel Hen- 
seende ......................  . . .  . . .  ........ .
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(156.) 276.

(156.) 277.
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156.

157. ^

(157.)! 277. 

(157.)! 278. 

(158.)̂  278.

(158.)

(158.)

279.

280.

^(158.) 280.



XXI

15. Januar. Traktat ang. Hendes kongl. Hvihed Prind- 
sesse Alexandra Caroline Marie Charlotte 
Louise Julie til Danmarks ZEgtefkab med 
Hans kongl. Hsihed Prinds Albert Ed
ward af W ales........................................

15. Jndenrigsmin. Skr. ang. hvilke Bevis-
ligheder Proesten flal affordre Vedkom- 
mende for at undgaa Ansvar efter 
Forordningen af 30. April 1824 § 3
Nr. 1 0 ....................................................

19. — Lov om Tilbagebetaling as det af Stats-
kassen bevilgede Laan paa 25,000 Rgdl. 
til Opforelse af St. Johannes Kirke paa
Norrebro............ . ................................

19. — Lov ang. ncermere Bestemmelse ved--
rsrende D. L. 2—22—64 og Lov om 
Kirkesyn m. m. af 19. Februar 1861 tztz
33 og 34 ..................................................

19. — Lov om Forandring af Lov 10. Marts
1861 tz 2 ..................................................

19. — Plak. ang. Autorisation af 3 Handels-
steder i I s la n d ........................ ...............

5. Februar. Justitsmin Skr. ang. at et af et Par 
separerede ALgtefolk avlet Barn er cegte 
og at Separationsbevillingen bliver ugyl- 
dig ved ALgtefolkenes senere Kjönsfor- 
bindelse......................................................

10. — Jndenrigsmin. Skr. hvorvidt der kan for-
dres Arveafgift af Forlagsret m. v........

11. — Lov, indeholdende Tillceg til Loven af 8.
Marts 1856 ang. Oprettelsen af en Ve-
terincer og Landbohsiskole........................

11. — Lov om en Forandring i Lov om Anlceg
og Drift af Jernbaner i Kongeriget af
10. Marts 1861 § 2 . ............................

11. - Lov ang. Forandring i Lov om Spncerin-
gen af 19. Februar 1861........................

1863.

*25 ^

Side. Gide.

!58.

161.

(161.)! 28i.
!
!

162.)! 282. 

.̂62.)! 283. 

(162.) 283.

162.

163. !

(165.)! 284.

(165.H 284. 
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1863.
11. Februar. Lov om Begunstigelser i Henseende til

Brugen af stemplet P a p ir ......................
11. — Lov om den kommunale Beskatning i

Kjöbstoederne udenfor Kjvbenhavn ........
11. -  Lov, indeholdende nogle Forandringer i

Bestemmelserne om Behandlingen af of- 
fentlige Politisager i Kjvbenhavn m. v . . .  

11. — Lov ang. Omordning af Kjvbenhavns
Politi m. v................................................

2. Marts. Justitsmin. Skr. ang. at Bvrn af For- 
celdre af samme anerkjendte Trossamfund 
skulle opdrages enten i Foroeldrenes eller
Folkekirkens T ro ......................................

5. — Bekjendtgjvr. ang. Pasfrihed for Per
forier, der ere hjemmehvrende i Spa
nien .. ................................ .....................

11. — Justitsmin. Skr. ang. Fattigvcesenets
Straffemyndighed overfor Faltiglemmer..

12. — Jndenrigsmin. Skr. ang. Anvendelsen af
Lov af 23. Januar 1862 ved Udstyk- 
ningen af tiendepligtige Eiendomme........

13. — Lov om Opforelsen af en ny Bane-
gaard ved Kjvbenhavn og om Foran- 
dring i den Kjvbenhavn-Korsvr'fle Jern-
banes Retning. . .  .................... ......... ....

13. — Anordn., indeholdende nogle forandrede
Bestemmelser med Hensyn til Forhandlin- 
gen af stemplet Papir og Stempelmoerker
i Kjvbenhavn.. . .  .............. ...............

19. — Bekjendtgjsr. ang. Jndkaldelse af Visse
Slatsobligationer til Ombytning ........

25. — Bekjendtgjvr. ang. Dokumentstemplingen
i Kjobenhavn samt Stempling af rent
Papir efter Privates Begjcering ............

27. — Bekjendtgjvr. ang. de „Jndustribanken i
Kjvbenhavn" og Sparekassen „Den lille 
Bikube i Tjustrup og Haldagerlille Pastorat"
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(166.) 301.
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30. Marts.

31. —

1. April. 

1. Mai.

26. —

10. Juni.

12. —

18. -

30. —

1863.

4. Juli. 
13. -
13. -

16. —
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tilstaaede Begunstigelser i Henseende lil

Eide. Side.

Brugen af stemplet P a p ir ......................
Allerh. Kundgjprelse ang. Hertugdommet

(172.) 309.

Holstens Forfatningsforhold....................
BekjendtgM. ang. Pasfrihed i Frankrig

(172.) 309.

for danske Reisende..................................
Justitsmin. Cirk. ang. ncermere Regler

(172.) 312.

for Meddelelse af Pas til Kludesamlere.. 
Forelöbige Bestemmelser om Grsnloen- 
dernes Kasse og Forstanderskaber i Nord-

173.

grsnlands Jnspektorat.............................. 174.
Lov ang. Bidrag til Brudeudstyr for Hds. 
kongl. Hoihed Prindsesse Alexandra til -
Danmark..................................................
Aabent Brev ang. Modtagelsen af det 
paa Hans kongl. Hsihed Prinds Vil-

174.

helm faldne Balg til Grcekernes .'itonge.. 
Regulativ for Kjobenhavns Politis Jnd-

175.

retning og Besiyrelse................................
Justitsmin. Skr. ang. at der ikke som 
Betingelse for Udlcendinges Vielse kan 
fordres andre Bevisligheder end de i

176.

Lovgivningen almindelig hjemlede_____
Bekjendtgjsr. om Ophcevelse af den ved 
Lov 19. Februar 1861 om en forandret 
Jnddeling af Handelsvcegten i Konge- 
riget Danmark Z 4 midlertidig tilladte 
Justering af Vcegtlodder paa /̂4, 
og /̂32 Pund, samt Forbud mod Benyt- 
telse af visse oeldre Jernlodder af den i

184.

Lovens Z 5 ncevnte Art . . .  . .............. (186.) 313.
Lov om Told- og Skibsafgifter.............. 1186.) 314.
Traktat med China..................................
Traktat ang. Prinds Vilhelm til Dan-

186.

marks Bestigelse af den grcefle Throne . 
Traktat ang. Aflssningen af Schelde-

186.

Tolden.................................................. ... 191.
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1863.
22. Juli.

24. -

6. August. 

10. —

17. -

23. Septbr.

26. —

22. Oktober. 

4. Novbr. 

16. -

18. -

Kundgjor., at intet Bygningsarbeide maa 
udfores mellem Kjsbenhavns og Chri- 
stianshavns Fcestningsvcerker og Demar
kationslinien ............................................
Justitsmin. Skr. ang. Exekution her i 
Landet af Domme assagte ved udenlandste 
Retter...................... ..................................
Justitsmin. Skr. ang. Forstaaelsen af 
Cirkulcrre af 1. April 1863 om Pas for
Kludesamlere............................................
Patent for det danfke Monarki ang. 
en med Republiken Venezuela afslut- 
tet Venflabs-, Handels- og Skibsfarts-
traktat........................................................
Handels- og Skibsfartstraktat med Bel
gien ..........  .........................' ...................
Bekjendtgjor., indeholdende ForholdS- 
regler til Jagttagetse af Forere af 
Damp- og Seilskibe for at undgaa Paa-
seiling ---- ................................................
Bekjendtgjor. ang. Anvendelse af Di- 
sciplincerstraffe paa det til Landtjene- 
ste ved Soetaten ansatte voernepligtige 
Mandflab..................................................
Bekjendtgjor. ang. Sporveien fra St. 
Annoeplads ül Frederiksberg............ .
Jndenrigsmin. Skr. ang. Forstaaelse af 
Noeringslovens § 16................................
Aabent Brev, hvorved Kong Chri
stian den Niendes Thronbestigelse kund- 
gjores. ......................................................
Grundlov for Kongeriget Danmarks og 
Hertugdommet Slesvigs Fcellesanlig- 
gender......................................................
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1863.

Z- Z -Z «
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Side. Side.

19. Novbr.

21. —

27. —

27. -

27. —

27. -

Bekjendtgjör. ang. Sörgedragt i Anled- 
ning af Höisalig Kong Frederik den Sy-
vendes Död...............................................
Jndenrigsmin. Skr. ang Fattigvcesenets
Myndighed oder Fattiglemmer. . . .  -----
Lov om Udlöbet af Funktionstiden for de 
middelbart og umiddelbart valgle Med-
lemmer af ncervoerende Rigsraad............
Koloniallov for de dansk - vestindifle
D e r .......................................... ^ ...........
Lov om en midlertidig Forbedring af 
Lönningen for Embedsmcend og Betjente 
under Fcellesministerierne i Finansperio-
den 186 4 -6 6 ................................ .
Lov om Ophcevelse af Extrapoststationer i 
Kjöbstcederne...... ................................ ..

225.

226.

228.

(229.) 415.

236.

(236.) 431.
3. Decbr.

4. -
4. —

4. -
4. —

15. —

17. —

17. —

Iustitsmin. Skr. ang. hvilken Religion 
Born af ALgtefkaber, hvor Manden ikke 
Hörer til noget anerkjendt Trossamfund,
flulle opdrages i .......................................
Lov om Frilagere og Fridokker..............
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Jilstm in . S k r . (til  Generalprokursren) ang., 28. is n . 
hvorvidt Dispensation kan tiistedes fra e» i en S tr a ffc - 
dom over eu Mloending iudeholdt Bestemmelse om, 
at paagjceldende efter udstaaet S t r a f  ved P o litie ts  
F o ra n s ta ltm n g  fla l bringes ud a f R i g e t .* )

Bekjendtgjor. ang. Zndkaldelse a f visse E t a t s -  30. i-m . 
obligationer og Jndflrivningsbeviser t i l  Om b ytn in g .
(Fina n sm in isteriet.)

Jndm. Saml. 1.

1860

*) Generalprokursren svarede under 29. Januar 1860, 
at Bestemmelsen i Grundlovens § 32 om Meddelelsen 
af Bevillinger og Dispensationer fra de gjceldende 
Love efter Hans Formening ikke sinder Anvendelse 
paa et Tilfcelde som ncervcerende, hvorimod det Mger 
af den Köngen i Grundlovens § 31 tillagte almin- 
delige Ret til at benaade, at Allerhpistsamme ogsaa 
maa kunne ophreve saadanne Virkninger af den den 
vedkommende overgaaede Straffedom, hvorom her er 
Tale, hvilken Befoielse altid har vceret anset med- 
indbefattet under KongenS Benaadningsret, og hvoraf 
der Hhppig er stet Anvendelse, navnlig saalcenge Plak. 
af 29. Oktober 1824 stod ved Magt, ved Eftergivelse 
af den der bestemte Virkning af offentligt Arbeide, 
hvorefter ingen, som havde vceret anset med saadan 
Straf, maatte vinde Borgerflab i nogen Kjsbstad. — 
Justitsministeriet nedlagde derefter Forestilling om, 
at den paagjceldende maatte forblive her i Landet, 
hvilket bevilgedes ved kgl. Resolution af 3. Marts 1860.

Syvende Horste. 1
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3. ^si,r. P a te n t sor det banste M o n a rk i ang. e« med 
S ia m  afslnttet Venstabs-, Handels^ og S kib sfarts - 
T ra k ta t. (Udem igsm inisteriet.)

Vi Frederik  den Syv ende osv. G. v.: Vi have 
allern. fundet Os foranledigede til at afflutte en Venflabs-, 
Handels- og Skibsfartstraktat med Deres Majestr. den 
forste og den anden Konge af Siam, og bringes bemeldte 
Traktat, efter at de gjensidige Ratisikationer ere udve l̂ede, 
herved til offentlig Kundflab.

Art. 1. Der flal vcere beständig Fred og stedsevarende 
Venflab mellem Hans Majest. Köngen af Danmark, Hans 
Arvinger og Efterfolgere paa den ene Side, og Deres 
Majestr. den forste og anden Konge af Siam, deres 
Arvinger og Efterfolgere paa den anden Side, samt mellem 
begge Nigers Undersaatter, uden Personlige eller stedlige 
Undtagelser. Begge Nigers Undersaatter skulle i de respek
tive Lande nyde fuldkommen og ubetinget Beflyttelse for 
deres Personer og Eiendonc overenöstemmende med de 
gjceldende Love. Der flal vcere fuldkommen og ubetinget 
Frihed med Hensyn til Handel og Skibsfart for begge de 
hoie kontraherende Parters Undexsaatter og Skibe, overalt i 
deres respektive Territorier, hvor Handel og Skibsfart nu 
er, eller i Fremtiden maatte blive tilstaaet den mest begun- 
stigede Nations Undersaatter eller Skibe. Danfle Krigsflibe 
flulle yde de siamesifle Skibe, som de maatte troeffe paa i 
aaben So, venflabelig Hjcelp og Bistand, for saa vidt som 
dette kan sie ifolge Folkeretten, og alle danfle Konsuler, som 
ere bosatte i Havne, der besoges af siamesifle Skibe, flulle 
ogsaa yde didse al den venflabelige Hjcelp, som ifolge de 
respektive Landes Love, hvori de opholde sig, er tilstedelig.

Art. 2. De to hoie kontraherende Parter anerkjende 
gjensidigt Retten til i de respektive Staterß Havne og
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Stcrder at anscette og ndncrvne Konsuler og Konsularagenter. 3. k^edr. 
og skulle disse Embeddmcend nyde alle de Privilegien Fri- 
heder, Adkomster og Fritagelser, sorn ere eller nraatte vorde 
de mest begunstigede Landes Konsuler eller Konsularagenter 
tilstaaede. Saadanne Konsuler eller Konsularagenter kunne 
imidlertid ikke tiltrcede deres Funktionen fsrend de have 
modtaget Exekvatur af vedkommende Negjering. Danfle 
Konsuler eller Konsularagenter i Siam flulle have Frihed til 
at Heise deres Nationalflag paa deres Konsulatboliger. Den 
danfle Konsul eller Konsularagent i Siam flal have alle i 
Siam bosatte eller dertil ankommende danfle Undersaatters 
Jnteresser under fln Beflyttelse, Varetoegt og Opsigt. Han 
flal selv holde sig denne Traktats Bestemmelser efterrettelig 
og udvirke danfle Undersaatters Iagttagelse af samme.
Ligeledes flal Han offentliggjsre og soette i Kraft alle For- 
ordninger og Forflrifter, som nu ere, eller herefter maatte 
blive givne til Iagttagelse for danfle, i Siam sig opholdende 
Undersaatter med Hensyn til deres Handelsforretninger, og 
Efterlevelse af de siamesifle Love. I  Konsulens eller Konsu- 
laragentens Fravcerelse kunne danfle, i Siam bosatte eller 
dertil ankommende, Undersaatter ssge Bistand hos en ven- 
flabelig Nations Konsul, eller direkte henvende sig til Lokal- 
pvrighederne, og flulle disse i saa Tilfcelde drage Omsorg 
for at sikre saadanne danfle Undersaatter alle af ncervcerende 
Traktat flydende Fordele.

Art. 3. Danfle, Siam besagende eller der bosatte 
Undersaatter, flulle nyde fri Religionsovelse, og flal det staa 
dem frit for, at bygge Kirker Paa saadanne passende Steder, 
hvortil de siamesifle Autoriteter maatte give deres Samtykke, 
og vil saadant Samtykke ikke blive dem ncegtet, uden derfor 
at anfore ülstrcekkelige Grunde.

Art. 4. Danfle Undersaatter, der pufle at tage deres 
Ophold i Kongeriget Siam, have at lade sig indflrive ved 
det danfle Konsulat, og flnlle vedkommende siamesifle Auto-
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3. I^ekr. riteter forsynes med en Afftrift af Indflrivningen. Hver 
Gang en dansk Undersaat henvender sig til de siamesiske 
Autoriteter, maa Hans Andragende eller Fordring fsrst 
meddeles den danfle Konsul, som, hvis Han finder Andra- 
gendet eller Fordringen gründet og affattet i en passende 
Form, skal feemsende den, eller i modsat Fald forandre 
Jndholdet. Naar Siameserne paa deres Side maatte ty til 
det danfle Konsulat, have de at iagttage en lignende Frem- 
gangsmaade, nemlig fprst at henvende dem til de siamesiske 
Autoriteter, som da flulle iagttage de samme Regler, som 
ovenfor foreflrevet for de danfle Konsuler.

Art. 5. Danfle Undersaatter, der maatte tage blivende 
Ophold i Siam, bsr for ncervcerende Tid kun opholde sig i 
Bangkok eller indenfor en Omkreds, som betegnes af folgende 
Groendselinier, nemlig: 1. Mod Nord. Bang Putsa Ka
nälen, fra dennes sydlige Begyndelse ved Chan Phya 
Floden til Byen Lobpurys gamle Volde og en lige Linie 
fra Lobpury til Landingspladsen ved Tha Phrangam i 
Ncerheden af Byen Saraburi v d Floden Pasak. 2. Mod 
Vst. En ret Linie dragen fra Landingspladsen ved Tha 
Phrangam til Foreningspunktet mellem Klongkut Kanälen 
og Bangpakoug Floden, derfra ned ad Bangpakong Floden 
fra dennes Forening med Klongkut Kanälen indtil dens 
Munding og fra Mundingen af Bangpakong Floden henad 
Kysten til Den Srimaharajah og saa langt ind i Oplandet, 
som man kan naa paa en 24 Timers Reise fra Bangkok 
3. Mod Syd. Den Srimaharajah og Se-Chang-Derne 
paa den vstlige Side af Bugten, og Voldene ved Petschaburi 
paa den vestlige Side. 4. Mod Best. Den vestlige Kyst 
af Havbugten til Mundingen af Meklong Floden og saa 
langt ind i Oplandet, som man kan naa paa en 24 Timers 
Reise fra Bangkok. Meklong Floden fra dens Munding 
til Byen Rajpuris Volde, derfra i en lige Linie til Byen 
Suphanapuri og i en lige Linie fra Suphauapuri til Ud-



mundingen af Bangputsa Kanälen i Chan Phya Fladen. Z. 
Imidlertid kunne danfle Uudersaatter opholde sig udenfor 
disse Grcendselinier, naar de dertil erholde Tilladelse af de 
siamesiste Autoriteter. Det flal staa alle danfle Undersaatter 
srit for, at gjennemreise hele Kongeriget Siam og der at 
drive Handel, kjobe og scelge L^arer, som ikke ere Kontre- 
bande, af og til hvem som helft de finde for godt, og kan 
denne deres Rettighed ikke lide noget Afbroek ved noget 
som helft Forpagtningsmonopol eller andet exklusivt Kjvbs- 
eller Salgsprivilegium.

Art. 6. Den siamesifle Regjering vil ikke lcegge nagen 
Hindring i Veien for, at danfle Undersaatter tage Siamesere 
i deres Tjeneste i hvilken som helft Egenflab. Men naar den 
siamesifle Undersaat tilhsrer eller er tjenestepligtig til nogen 
bestemt Herre og uden dennes Tilladelse tager Tjeneste hos 
en danfl Undersaat, kan Hans fprste Herre forlange Ham 
udleveret, og den siamesifle Regjering vil ikke fremtvinge 
nogen Overholdelse af en Tyendekontrakt mellem en danfl 
Undersaat og en Siameser, medmindre den er stiftet med 
vedkommende Husbonds Vidende og Villie. Hvis nogen 
Siameser, medens Han staar i Tjeneste hos en danfl Under
saat, overtrceder de siamesifle Love, eller om nogen siamesifl 
Forbryder eller Flygtning tager Tilflugt hos en danfl 
Undersaat i Siam, vil Han blive eftersvgt og, efter at Hans 
Brvde eller Bortrpmmelse er bevist, flal Han af den danfle 
Konsul udlevereS til de siamesifle Autoriteter.

Art. 7. Danfle Undersaatter skulle ikke imod deres 
Villie kunne holdes tilbage i Siam, medmindre de siamesifle 
Autoriteter kunne godtgjpre for den danfle Konsul, at der 
findes lovlige Grunde for en saadan Tilbageholdelse. Inden 
de Grcendser, som ere fastsatte ved noervcerende Traktats 
Artikel 5, skulle danfle Undersaatter have Frihed til at 
foretage Reiser uden Hindring eller Ophold af nogen som 
helft Slags, forudsat at de ere forsynede med et af den

1 *

5 1860.
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3. Il'edr. danfle Konsul eller Konsularagent udstedt Pas, indeholdende 
i siamesiske Skrifttegn en Angivelse af vedkommendes Navn, 
Haandtering og Signalement, samt paategnet af den kom
petente siamesiske Vorig>'ed. Sknlde de Mfle at gaa ud oder 
de ncrvnte Grcendser og foretage Reiser i det Jndre af 
Kongeriget Siam, skulle de forshne sig med et Pas fra ved- 
kommende siamesiske Dvrighed, som vil udfcerdige et saadant 
paa Forlangende af den danfle Konsul eller Konsularagent, 
og Udstedelsen af et saadant Pas vil aldrig blive ncegtet i 
noget som helft Tilfcrlde, undtagen ifslge Aftale med den danfle 
Konsul eller Konsularagent.

Art. 8. Danfle Undersaatter kunne kjsbe Landeiend omme 
eller Plantager, og kunne forpagte eller bortforvagte Land- 
eiendomme og Plantager, samt leie, kjsbe og bygge Huse 
indenfor de i Art. 5 fastsatte Grcendser, med den Undtagelse 
og Indflrcenkning alene, at Nettigheden til at kjsbe Grunde 
i Staden Bangkok eller i dens Omegn, i en Omkreds af 4 
engelfle Mil, er betinget af, at vedkommende har opholdt 
sig i Siam i 10 Aar, eller erhvervet en scerlig Bevilling 
fra den siamesiske Negjering. For at kunne komme i Be- 
siddelse af en saadan Eiendom have danfle Undersaatter 
gjennem den danfle Konsul at henvende sig til den siame- 
sifle Negjering, som flal udncevne en Embedsmand til i 
Forening med Konsulen (efter forud erhvervet Vished om 
Anssgerens redelige Hensigter) efter Billighed at sastscette 
Kjvbesummen, samt bestemme og afsoette Eiendommens 
Grcendser. Den siamesiske Negjering flal da overdrage 
Eiendommen til den danfle Kjöber, og saadan Eiendom flal 
derefter staa under Distrikts-Guvernvrens og de scerlige 
lokale Autoriteters Beflyttelse; Kjoberen flal, i almindelige 
Tilfoelde, rette sig efter enhver billig Forskrift, som disse 
maatte give Ham, og Han flal vcere underkastet de samme 
Skatter, som siamesiske Undersaatter. Men hvis den danfle 
Undersaat paa Grund af Skjsdeslgshed, Mangel paa
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Kapital eller af andre Aarsager inden tre Aar fra den 3. b'ebr. 
Dag, da Han tag Eiendommen i Besiddelse, ikke har begyndt 
at dyrke eller forbedre denne, flal den siamesifke Regjering 
vcere berettiget til at tage Eiendommen tilbage imod at 
tilbagebetale Ham Kjobesummen. Det stal staa danfke 
Undersaatter frit for, at söge efter og grave Miner overalt 
i Siam. Og efter at tilbsrlig Forklaring er afgiven for 
Konsulen, flal denne i Forening med de siamesifle Autoriteter 
fastscette saadanne passende Betingelser og Vilkaar, som 
maatte gjore det muligt at bearbeide Minerne. Det flal 
ogsaa tillades danfle Undersaatter at anlcegge og drive 
Fabriker af enhver Slags i Siam (forsaavidt dette ikke 
strider imod Loven) paa lignende billige Bilkaar og Betin
gelser, hvorom Konsulen og de siamesifle Autoriteter maatte 
kunne komme overens.

Art. 9. Skulde en danfl Undersaat, der stadigt eller 
midlertidigt opholder sig i Kongeriget Siam, have nogen 
Klage eller Fordring at reise imod en Siameser, har Han 
fgrst at fremfore sine Besvceringer for den danfle Konsul, 
som, efter at have undersogt Sagen, flal söge at afgjore 
den i Mindelighed Paa lignende Maade flal Konsulen, 
naar en Siameser maatte have at beklage sig over en Danfl, 
laane Klagen Vre og söge at tilveiebringe en mindelig 
OverenSkomst; men hvis dette i saadanne Tilfcelde er 
umuligt, har Konsnlen at henvende sig til en kompetent 
siamesifl EmbedSmand, og i Forening med denne at under- 
spge Sagen og afgjsre den efter Billighed.

10. Skulde en danfl Undersaat gjore sig flyldig i 
nogen grov Forbrydelse i Kongeriget Siam, flal Han paa- 
gribes af de lokale Autoriteter og straffes af Konsulen efter 
de danfle Love, eller af denne hjemsendes til Danmark for 
der at straffes, hvis Hans Brode bliver bevist. Skulde en 
dansk Undersaat i Siam begaa en mindre Overtrcedelse eller 
Forseelse, flal Han paa lignende Maade unholdes ved de
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3. siamesifle Autoriteter, og, naar Han bliver overbevist om sin 
Bröde, af Konsulen straffes med Landsforvisning eller 
Pengebsder. Hvis en Siameser gjör sig flyldig i en For- 
seelse eller Forbrydelse mod en danfl Undersaat, flal For- 
bryderen paagribeß af de lokale Autoriteter og overantvordes 
til Lovens Strenghed i det ncevnte Kongerige.

Art. 11. Skulde nogen svrpverifl Handling blive be- 
gaaet imod danske Skibe ved Kongeriget Siams Kyster eller 
i Ncerheden deraf, flal L)vrigheden paa det ncermeste Sted, 
saasnart som dette kommer til dens Kundflab, yde al mulig 
Bistand til Paagribelsen af Rsverne og Gjenerhvervelsen af 
det stjaalne Gods, som flal udleveres til Konsulen, for af 
denne at tilbagegives Eierne. Samme Fremgangsmaade 
have de siamesifle Autoriteter at fölge, ifald nogen Plyn- 
dring eller noget Növeri bliver udxlvet paa danfle Under- 
saatters Eiendom paa Land. Den siamesifle Regjering flal 
ikke voere ansvarlig for stjaalet Gods, tilhvrende danfle 
Undersaatter, naar det kan godtgjyres, at den har anvendt 
ethvert til dens Raadighed staaende Middel til at flaffe det 
tilbage. Samme Bestemmelser skulle gjcelde med Hensyn 
til siamesifle Undersaatter og disses Eiendom, som staa 
under den danfle Regjerings Varetcegt.

Art. 12. Den danfle Konsul flal, naar Han derom 
flriftlig henvender sig til de siamesifle Autoriteter, hos disse 
kunne erholde al mulig Bistand og Underststtelse til at op- 
dage eller paagribe danfle Ssfolk, danfle Undersaatter, eller 

l andre Perforier, som staa under det danfle Flags Beflyttelse. 
Den danfle Äonsul flal ligeledes paa Forlangende af de 
siamesifle Autoriteter erholde enhver Hjcelp og Bistand, 
samt en saadan Styrke, der maatte udfordres til at soette 
Ham istand til cit udsve sin Myndighed oder danfle Under
saatter og opretholde Mandstugt blandt danfle Svfolk i 
Siam. I  lige Maade have de siamesifle Autoriteter, hvis 
en Siameser, der har gjort sig flyldig i Desertion eller en
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anden Forbrydelse, flulde ftge Tilflugt i en danfl Under-- Z. 
saats Hus, eller ombord i et danfk Skib, at henvende fig 
til den danfle Konsul, og flal denne, naar den anklagedes 
Brode er bevist, meddele Bemyndigelse til Hans Paagribelse.
Alt Hceleri og utidig Overbcrrenhed flal fra begge Sider 
omhyggelig undgaas.

Art. 13. Skulde en danfl Undersaat, der har Han- 
delsforretninger i Kongeriget Siam, der blive insolvent, 
flal den danfle Konsul tage samtlige Hans Eiendele i Be- 
siddelse, for at de knnne komme til forholdsmcessig Deling 
mellem Hans Kreditorer, og flal Konsulen ikke lade noget 
Middel uforsogt til paa Kreditorernes Vegne at faa lagt 
Bestag paa alt til Boets Masse henhprende Gods, der 
maatte findes i fremmede Lande, og flal Konsulen til dette 
Diemed erholde de fiamesifle Autoriteters Bistand. Paa 
samme Maade flulle de fiamesifle Autoriteter gaa frem og 
fordele fiamesifle Undersaatters Eiendom, der gjsre OpbuL 
i deres Handels Transaktioner med danfle Undersaatter.

Art. 14 Dersom en siamesifl Undersaat flulde afslaa 
eller söge at unddrage sig for at betale sin Gjceld til en 
danfl Undersaat, flulle de fiamesifle Antoriteter yde Kreditor 
al mulig Hjcelp og Lettelse for at erholde Hans Tilgode- 
havende; i lige Maade flal den danfle Konsul voere de 
fiamesifle Undersaatter behjcelpelig ved Jnddrivelsen af Gjcelds- 
fordringer, som disse maatte have paa danfle Undersaatter.

Art. 15 En i kongeriget Siam ved Dpden afgaaet 
danfl, eller en i Danmark afd§d siamesifl Undersaats Gods 
og Eiendom flal udleveres til disses respektive exeentores 
l68tam6nti, eller i Mangel af Testament til vedkommende 
Konsul eller Konsularagent, for af denne at behandles efter 
det Lands Love, hvortil den asdsde horte.

Art 16. Danfle Orlogsflibe knnne uhindret seile op 
ad Floden og käste Anker ved Paknam, men ville de gaa 
op til Bangkok, maa de underrette den fiamesifle Regjering
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3. derom og komme overens med samme om Siedet, hvor de 
kunne gaa til Ankers.

Art. 17. Skulde et dansk Skib i Nodstilfoelde söge en 
siamesifl Havn, have de lokale Autoriteter at udvise al 
mutig Jmodekommen, for at det kan blive istandsat og 
provianteret paany for at kunne fortscette Reisen. Dersom 
et dansk Skib skulde forlise paa Kongeriget Siams Kyster, 
skulle de siamesifle Autoriter paa det ncermeste Sted, saasnart 
de have faaet Underretning derom, nfortovet yde Bescet- 
ningen al mulig Hjcelp, sorge for dens Fornodenheder og 
tage enhver tilborlig Forholdsregel for at bjerge og beskytte 
Skib og Ladning; derpaa flal den danske Konsul underrettes 
om, hvad der af ncevnte Autoriteter er blevet foretaget, for 
at Konsulen i Forening med den kompetente siamesifle Dv- 
righed kan trceffe de fornodne Foranstaltninger for at faa 
Mandskabet bjemsendt og bjerge og scelge Vraget og Lad- 
ningen, samt berigtige enhver retlig Fordring, der maacte 
hvile paa samme.

Art. 18. Ved Erlceggelsen af den i det folgende om- 
talte IndforselS- og Udforselstold, stulle danske Skibe i 
siamesifle Havne, saavel ved Ankomsten som Afgangen, vcere 
sritagne for alle Lasteafgifter, Lods- og Havnepenge. Danske 
Skibe skulle nyde godt af alle de Privilegier og Friheder, 
som ere eller maatte blive, det vcere sig Junker eller siame
sifle Skibe, eller de mest begunstigede Nationers Skibe til- 
staaede.

Art. 19. Jndforselstolden af Varer, som i danske 
Skibe indfores i Kongeriget Siam, maa ikke overstige Ire 
Procent af Vcerdien; den kan, efter Jmportorens eget frie 
Balg, erlcegges in natura eller i Venge. Kan Jmportoren 
ikke enes med vedkommende siamesifle Dvrighed med Hensyn 
til Varernes Voerdi, maa Han henvende sig til den danske 
Konsul og en kompetent siamesifl Embedsmand, som, hvis 
de anse det for nodvendigt, skulle tilkalde en eller to .§job-



mcend hver, for at raadfvre stg med dem og derefter af- 3. 
gjxlre det omtvistede Spprgsmaal efter Billighed. Ester 
Erlceggelsen af den ncevnte Ire Procent Told kunue Varerne 
scelges i stvrre eller mindre Partier uden nogen som helft 
videre Afgift eller Paalceg. Dersom Barer landscettes uden 
at scelges og senere blive indftibede for paany at ndftres, 
flal den for disse Barer erlagte Jndfvrselstold fuldt tilbage- 
betales. Af en Ladning, der ikke bliver folgt, flal der 
ingen Told svares. Og ingen yderligere Afgift, Told eller 
Paalceg flal blive paalagt eller krcevet af saadanne indfvrte 
Barer, efter at de ere gaaede oder i siamesifle Kjoberes 
Hcender.

Art. 20. Siamesifle Produkter blive enten fpr eller 
ved Indflibningen fortoldede i Overensstemmelse med den 
ncervcerende Traktat vedfviede Tarif*.) Alle Produkter, der 
iftlge Tarifen ere Udfprselstold underkastede, flulle vcere 
fritagne for enhver Transittold eller anden Afgift i det 
Jndre af det ncevnte Kongerige og ingen siamesifle Pro
dukter, hvoraf der alt maatte vcere erlagt Transit- eller 
anden Told, kunne yderligere fortoldes hverken efter ved- 
ftiede Tarif, eller paa nogen som helft anden Maade, det 
vcere stg fsr eller samtidigt med deres Jndladning. Den 
siamesifle Negjering forbeholder sig Ret til i Fremtiden at 
underkaste enhver Vareartikel, som er eller maatte blive 
produceret i Siam, men ikke er opfort paa vedfviede Tarif, 
eller som for Tiden hverken direkte eller indirekte svarer 
nogen Regjeringsafgift, en enkelt Told eller Beflatning; 
men den siamesifle Negjering lover og tilsiger, at denne 
Told eller Asgift, hvis den overhovedet bliver hcevet, flal 
blive retfoerdig og billig ansat.
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*) Denne Tarif er det ikke anset fornvdent at med- 
tage her.
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Art. 21. Jmod Erlceggelsen af oveuncevnte Afgifter, 
som i Fremtiden aldrig tor forhvies, skulle danske Under- 
saatter have Frihed til i Kongeriget Siam saavel fra danske 
som fremmede Havne at indfpre, og ligeledes til ethvert 
som helft Sted at udfsre hvilken sor?l helft Bare, som ikke 
paa den Dag, da ncervcerende Traktat undertegnes, maatte 
vcere et formeligt Forbud eller et scerligt Monopol under- 
kastet. Dog forbeholder den siamesiske Negjering sig Ret 
til at forbyde Udfvrselen af Salt, Ris eller Fisk, naar der 
maatte vcere Grund til at befrygte Dyrtid i Landet. Men 
dette Forbud, som maa vcere ofsentliggjort en Maaned 
ftrend det trceder i Kraft, skal ingen Jndflydelse have paa 
Opfyldelsen af de Kontrakter, der i god Tro ere indgaaede 
fxlr dets Offentliggjprelse. Imidlertid flulle danfle Kjpb- 
mcend underrette de siamesifle Autoriteter om de Indkjxb 
de maatte have gjort fsr ForbudetS Udstedelse. Penge, 
Provisioner og Gjenstande til personligt Brug kunne ind- 
og udftres nden at svare nogen Told. Skulde den siamesifle 
Regjering herefter nedscette Tolden paa en Vareartikel, som 
indfxlres eller udfpres i siamesifle eller andre Skibe, skal 
denne Nedscettelse derved komme samme Vare tilgode, naar 
den indftres eller udfßres i danfle Skibe.

Art. 22. Den danfle Konsul skal paase, at danfle 
Kjvbmcend og Skibsförere rette sig efter de almindelige, 
ncervcerende Traktat vedhceftede Forflrifter, og flulle de 
siamesifle Autoriteter i dette Diemed yde Ham deres Bistand. 
Alle Pengebpder, som maatte blive paalagte for Over- 
trcedelsen af ncervcerende Traktats Bestemmelser, flulle tilfalde 
den siamesifle Negjering.

Art. 23. Den danfle Regjering og danfle Undersaatter 
flulle vcere delagtige i ethvert Privilegium, som fra den 
siamesifle Regjerings Side alt maatte vcere, eller herefter 
maatte blive noget andet Lands Regjering, Borgere eller 
Undersaatter tilstaaet.
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Art. 24 Ester 12 Aars Forlsb fro Ratifikationernes 3. I^edr. 
Udvexlings Datum flal paa et af de höie kontraherende 
Parter derom udtalt Dnfle, samt med 12 Maaneders 
Varsel, ncervcerende Traktat tilligemed Tarifen og de ved- 
foiede almindelige Forflrifter, samt saadanne Bestemmelser, 
der feuere maatte blive vedtagne, underkastes en Revision 
ved Kommisscerer, som begge Parter dertil udncevne, med Myn- 
dighed til at foretage saadanne Forandringer, Tillceg eller 
Forbedringer, hvis Dnflelighed Erfaringen maatte have 
godtgjort.

Art. 25. Denne Traktat, der er affattet paa Engelsk, 
som Forhandlingssprog mellem begge de hsie kontraherende 
Parter, og hvoraf en siamesifl Oversoettelse med siamesiske 
Skrifttegn er tilfpiet, flal strax troede i Kraft, og Ratifika
tionen af samme udvexles i Bangkok i L^bet af 18 Maaneder 
fra Undertegnelsens Datum*). Til Bekrceftelse heraf have 
de ovenncevnte Befuldmcegtigede underflrevet denne Traktat 
i tredobbelt Udfcerdigelse og paatrykt samme deres Signeter 
i Bangkok den en og tyvende Dag i Mai Maaned i Aar 
Et Tusinde Otte Hundrede Otte og HaldtredssindStyve efter 
Kristi Byrd; svarende til den niende voxende Dag af den 
syvende Maane, Aar Et Tusinde To Hundrede og Tyve 
efter den siamesiske Tidsregning.

A lm indelige F o rsk rifte r  for den danske Handel 
i S iam .

1. Föreren af ethvert danfl Skib, der i Handelsöiemed 
kommer til Bangkok, maa, enten fsr  eller efter Skibets 
Jndfart ind i Floden, eftersom det maatte vcere Ham be- 
leiligst, melde dets Ankomst ved Toldstedet i Paknam, og

*) Natifikationerne ere blevne udvexlede i Bangkok den 
15. September 1859.
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3. Pedr. opgive Antallei af Bescetningen og de Kanoner og Gevcerer, 
Han maatte ftre, samt Havnen, hvorfra Han kommer. 
Ester at Han er gaaet til i Paknam, skal Han
aflevere baade Kanoner, Gevcerer og AmMunition til Told- 
embedsmcendene, og vil en Toldassistent da blive bestemt til 
at gaa med Skibet til Bangkok.

2. Et Skib, som passerer Paknam uden at aflevere 
sine Kanoner, Gevcerer og Ammunition, som foreskrevet i 
den foregaaende Paragraf, vil blive sendt tilbage til 
Paknam, for at efterkomme denne Paragrafs Bestemmelser, 
og vil kunne blive idpmt en Mulkt af indtil 800 Tikals 
for denne Forssmmelse. Ester at Skibet har afgivet sine 
Kanoner, Gevcerer og Ammunition, vil det faa Tilladelse 
til at vende tilbage til Bangkok for at handle..

3. Naar et dansk Skib har kästet Anker i Bangkok, 
skal Foreren, medmindre en Helligdag ligger imellem, inden 
24 Timer begive sig til det danske Konsulat og der aflevere 
sine Skibspapirer, Konnossementer osv. tilligemed et npi- 
agtigt Manifest over den indfprte Ladning, og naar Kon- 
sulen har underrettet Toldvcesenet om disse Enkeltheder, vi 
samme strax give Tilladelse til at losse Ladningen. For- 
ftmmer Kapitainen at melde sin Ankomst eller foreviser Han 
et falfk Manifest, vil Han i begge Tilfcelde kunne idommes 
en Mulkt af indtil 400 Tikals; dog kan Han, uden at paa- 
drage sig nogen Bpde, inden 24 Timer efter Manifestets 
Aflevering til Konsulen rette de Feil, som Han maatte op- 
dage deri.

4. Hvis et dansk Skib skulde aabne Lasten og begynde 
at udlosse, ftrend tilbsrlig Tilladelse dertil er erholdt, eller 
hvis det gM sig skyldigt i Smugleri, det vcere sig iude i 
Floden eller udenfor Jndlpbet, vil samme kunue blive idpmt 
en Mulkt af indtil 800 Tikals, og ville de saaledes 
smuglede eller udlossede Barer blive konstflerede.

5. Saa snart som et dansk Skib har udlosset sin
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Ladning og indtaget Returladningen, samt erlagt alle Af- 3. 
gifter og afgivet til Konsilien et noiagtigt Manifest oder 
Returladningen, vil samme paa Konsulens Forlangende 
blive forsynet med et fiamesifl KlareringsbeviS, og vil Kon- 
sulen, naar ingen lovlig Hindring stiller fig i Veien for 
Skibets Afreise, tilbagelevere Kapitainen Hans Papirer og 
give Skibet Tilladelse til at afseile. En Toldembedsmand 
vil ledsage Skibet til Paknam, og ved Ankomsten dertil vil 
det blive inspiceret af Toldembedsmcendene paa Stedet, 
samt af dem modtage de i deres Vcerge beroende Kanoner,
Gevcerer og Ammunition.

6. Alle Toldembedsmcend stulle bcere et Tegn, hvor- 
paa de kunne kjendes, naar de komme i Embedsforretninger, 
g flal det kun voere to Toldembedsmcend ad Gangen 
tilladt at gaa ombord i et dansk Skib, medmindre et storre 
Antal flnlle udfordres til at foretage Beslaglcrggelsen af 
smuglede Barer.

Bckjendtgjor. ang. Ferierne i Landsbyflolerne. 18.
(Kirke- og U n dervisn in gsm in isteriet.)

Jndm. Saml. pLA. 1.

L o v  om S tra ffe n  sor Losgomgeri og B e tle ri.3 . N art8 . 

(Zu s titsm in iste rie t.)
Jndm. Saml. pax. 2.

L o v  ang. Brcendevinshandel og B vrn d vin s u d -g . 
stjirnkning paa Foeroerne, (Zustitsm inisteriet.)

Vi Frederik den S yvende osv. G. v.: Rigs- 
dagen har vedtaget og Vi ved Bort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

I. Til at forhandle Brcendcvin paa Fcrroerne udfordres
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3. Narts. Herester soerlig Bevilling. Bevillingen, der udfoerdiges af 
Amtmanden og kan meddeles enhver paa Foerverne üosat 
Mand, der er i Besiddelse af de til Handelsberettigelses 
Erhvervelse i Almindelighed forestrevne Egenstaber, giver 
Net til Forhandling af Broendevin i Stört og Smaat, men 
ikke til nogen som helft Udfljcenkning deraf. I  Bevillingen 
noevnes det Sted, hvorfra Handelen maa drives; den 
hjemler ikke Ret til at have flere Udsalgssteder. For Med- 
delelsen af den noevnte Bevilling erloegges en Kjendelse af 
20 Rdlr, og for sammes Benyttelse endvidere en aarlig 
Afgift af 100 Rdlr. Af Kjendelsen og Afgiften tilfalder 
Halvdelen Statskassen og den anden Halde Del Amtsfattig- 
kassen. Afgiften erloegges stedse fornd for et Aar og ind- 
krceves af Landfogden.

2. Dnsker nogen at udsoelge Broendevin fra Skib, 
vil dertil ligeledes voere at erhverve Bevilling, hvorfor er
loegges en Kjendelse af 60 Rdlr., hvoraf Halvdelen tilfalder 
Statskassen og Halvdelen Amtsfattigkassen. Bevillingen, 
der udfoerdiges af Amtmanden, udleveres i Thorshavn af 
Landfogden og i de 6 pvrige i Loden af 21. Marts 1855 
ß 4 anfprte Havne af vedkommende SySselmand, som for 
Kjendelsen aflcegger behsrig Nigtighed til Landfogden. 
Bevillingen gjoelder kun for en Handelsreise og bliver ved 
Skibets Ankomst til en anden Havn paa Foerperne at fore- 
vise for den dervoerende Oppebsrselsbetjent, f^rend nogen 
Handel med Broendevin sammesteds kan finde Sted.

3. Ret til udfljoenke Broendevin tilkommer kun dem, 
som dertil,af Amtmanden meddeles Bevilling. Slige Be- 
villinger meddeles kun paa saadanne Steder, hvor der 
maatte voere soerlig Trang dertil; de udfoerdiges paa 5 Aar 
ad Gangen, og efter den TidS Forlpb bliver ny Bevilling 
at lpse. Det er ikke nogen tilladt at have flere Udfljoenk- 
ningssteder. Bevilling til den i § 1 ommeldte Forhandling 
af Broendevin maa ikke forenes med Bevilling til Udfljoenk-



o ,li B rc rn d c v in S h a ird e l p .  K . 17 1860.

ning; sidstncevnte Bevilling giver ikke Ret til Salg af Z. Nartb. 
Brcendevin ud af Huset. Den til Udfljcenkning berettigede 
har at kjobe den Brcendevin, Han udfljcenker, hos en af de 
med Bevilling til Brcendevinshandel forsynede Handlende.
For Bevilling til Udfljcenkning erlcegges en Kjendelse af 10 
Rdlr. samt en aarlig Afgift af 50 Rdlr. Kjendelsen og 
Afgiften tilfalde Statskassen og Amtsfattigkassen, hver med 
det halve. Med Hensyn til Afgiftens Erlceggelse og Op- 
krcevning forholdes paa samme Maade, som i § 1 in üne 
er bestemt.

4. Enhver, der har erholdt Bevilling paa Brcendevins- 
handel eller paa Udfljcenkning, kan fri sig for den aarlige 
Afgift, som deraf flal erlcegges, ved til Amtet at indsende 
Bevillingen til Kassation.

5. Naar nogen findes flyldig i ulovlig Handel med 
eller Udfljcenkning af Brcendevin, vil Han derfor vcere at 
anse med samme Straf, som ved Loven af 21. Marts 1855 
§ N  in üne er bestemt for uberettiget Handel i Alminde- 
lighed, hvorhos den Brcendevin, som forefindes hos Ham, 
flal konfifleres. Boderne og det ved Salget af den kon- 
fiflerede Brcendevin indkomne Belob tilfalde Amtsfattigkassen.
Ved Bestemmelsen af Mulkten for ulovlig Udfljcenkning bor 
tages i scerdeles Betragtning, om Nattesvir, Hazardspil 
eller andre Uordener have vceret forbundne med den begaaede 
Forseelse. Det anses som Udfljcenkning, naar den, der 
scelger Brcendevin, tilsteder, at noget deraf paa Stedet 
fortceres.

6. De Säger, som maatte opstaa i Auledning af denne 
Lov, blive at behandle som offentlige Politisager.

7. Ved Brcendevin i denne Lov forflaas ikke blot 
Korn- og Kartoffelbrcendevin, men alle SlagS destillerede 
stcerke Drikke. Saa flal og hvad i denne Lov er foreflrevet 
om Udsalg og Udfljcenkning af Brcendevin gjcelde om al 
anden stcerk Drik, som er tilberedt dermed.



s .  om Jndkaldclse as O bli^cition er.

I 7 .^ a r t 8 . L o v  om Zndkaldelse og Om bytn in g a f O b lig a ti- 
oner, henhorcnde t i l  Kongerigets S ra ts g ja ld , in. m. 
(Zn d e n rig sm in iste rie t.)

Jndm. Samt 3.

31. Nsrt8. L o v  aug. de kommunale B a lg  i Kjobstaderne. 
(In d e n rig sm in isteriet.)

Jndm. Saml. 5.

3 l.U s.i-t8 . L o v  om Lonninger for de i Kongerigets M i n i -  
sterier ansatte EmbedSunrnd. (Zn d e n rig sm in iste rie t,)

Vi Frederik den S y v en d e  osv. G. v.: Rigs- 
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1- 8 ....................................................................
!). Opgjprelserne af de vedkommende Embedsmcend 

efter 88 5 og 6 tilkommende Gage- og Lonningsdele saa 
vel som af de efter tz 4 beregnede Scedtillceg blive at fore- 
lcegge den Minister, der bestyrer Kongerigets Finansvcesen, 
inden nogen Anviöning efter disse kan finde Sted, og 
har det fit Forblivende ved den af ncevnte Minister givne 
Bestemmelse, uden at samme kan gjores til Gjenstand for 
Domstolenes Afgjorelse.

11-12.........................................................................
13. ..................... Loven underkastes en almindelig

Revision inden Udlobet af Finansaaret 1865—66.

16. Lxrii. Jndellligsm in. S k r . (til  A m tm a n d e n  over 
Skanderborg A m t )  a n g ., hvorvidt Handel med Leer, 
Skjarcknive samt Agerdyrkningsredflaber a f egen eller 
andres Frembringelse er fr i  N a r in g .

1860. 18



......................................  da det ikke kan antages, at16.
der ved Loven af 29. December 1557 ..................  er gjort
nogen Jndskroenkning i den ved Forordningen af 22. Ok
tober 1794 K 1 og Plakat af 17. November 1825 alle og 
enhver uden Jndskroenkning hjemlede Frihed til saavel at 
forhandle som at forfcerdige alle til Agerdyrkningen hen- 
hprende Redstaber, maa Ministeriet holde for, at det af 
Andrageren reiste Sporgsmaal maa besvares bekroeftende.

Bekjeudtgjor. Mg. Jndkaldelse as Visse S t a t s -2ü. 
obligationer t il  O m b y tn in g . (Fin a n sm in iste rie t.)

Jndm. Saml. 7.

Kirke- og U nde rvis». M i » .  C irk. (til samtlige23. .^xrii 
B iflo p p e r) M g  Anvendelsen a f Loven a f 5 . Ja u n a r 
1 8 5 1  8  3.

Af nogle Säger, der i den senere Tid have vceret til 
Behandling i Ministeriet, har det erfaret, at Bestemmelsen 
i § 3 af Lov af 5. Januar 1851 om Embedsmcends For- 
pligtelse til at sikre deres Enker Overlevelsesrenter ved ftere 
Leiligheder ikke strengt er bleven overholdt af de vedkommende 
Proester. Ligeledes har Finansministeriet gjort Ministeriet 
opmcerksom paa, at det ved forfljellige Leiligheder er er
faret, at den ovennoevnte Bestemmelse af enkelte Proester er 
bleven anvendt saaledes, at den deri omhandlede Attest for 
den pligtige Enkeforsprgelses Berigtigelse affordreS vedkom
mende forinden Tillysningeu, hvilket ikke har Hjemmel i 
den noevnte Lovbestemmelse, der kun forbyder Vielsens Fuld- 
byrdelse, forinden saadan Attest fremflaffes, og Heller ikke 
stemmer med Forordningen af 30. April 1824, hvor den til- 
svarende Bestemmelse ikke er optagen mellem Reglerne for, 
hvad der stal iagttageS forinden Tillysningen (Z 3), men 
derimod (§ 11) i Rcekken af de forfljellige Forhold, der

K u l tm in . S k r .  ung4 L .  5 . J a n u a r  1 8 5 1  § 3 . 19 1860.



1860. 20 A n o rd n . Dm Uinundi^ce M id ie r i V cftin d ic u.

23. ^xril.skulle öcere ordnede forinden Bielsen tvr forrettes. Da den
ncevnte Fremgangsmaade derhos kan medfsre praktifle 
Ulemper, har Finansministeriet vnflet, at den rette For- 
staaelse af Lov af 5. Januar 1851 tz 3 maatte blive ind- 
flcerpet alle vedkommende.

I  Henhold til ovenstaaende flulde Ministeriet tjenstligst 
anmode Deres Hoicervcerdighed om behageligen at ville ind- 
flcerpe samtlige Prcester i det Dem betroede Stift den nxli- 
agtige Efterlevelse af Bestemmelsen i § 3 af den oven- 
ncevnte Lov af 5. Januar 1851, hvorefter ingen Prcest, 
under en Mnlkt af 100 Ndlr. til Stedets Fällige, maa vie 
nogen pensionsberettiget Embedsmand, forinden denne, ved 
Attest fra respektive Finans- eller Jndenrigsministeriet, har 
godtgjort at vcere fritaget for eller at have opfyldt For- 
pligtelsen med Hensyn til Enkeforsorgelsen, hvorimod 
saadan Attest ei kan forlauges flaffet til siede inden Tillys- 
ningen.

24 ^xrii L o v  om Afhcrudelse a f nagle Kiekers og offent- 
lige S tifte lse rs, Seminaricsaildets og det benesirerede 
Bonderg ods. (Zustitsm in iste rie t.)

Jndm. Saml. 7.

24. ^xrii. An oldning am Udvidelse t i l  de dausk-vestindiske
Besiddelser a f L o v  a f 2 9 . Derember 1 8 5 7  anga a - 
ende, a t U m y n d ig e s M id ie r  pa a  10 0  N d l r .  og 
derunder ikke fo r Fre m tid e n  flulle indscettes i  O v e r -  
form ynderierne m . m - *)  (Fin a n sm in iste rie t.)

*) Under s. D. udvidedes — ligesom ovenncevnte Lov 
„med de Afvigelser, hvortil Dernes eiendommelige 
Forhold give Anledning" — folgende Love til ogsaa at



Anordning indeholdende Foran drin g og nari»erc24. ^Vprii. 
Bestemmelse a f Re flrip te t a f 9 . December 18 2 5  tz 3 , 
om M o rtifik a tio n  paa bortkomne Gjaldsbreve i de 
daiifl-vestindiffe Bcsiddclser. (Fin a n s m in is te rie t.)

Vi Frederik den Syvende  osv. G. v.: Ester at 
have ladet Os af Vor Finansminister allerunderdanigst 
foredrage den af Kolonialraadet for Bore vestindifle Besid- 
delser afgivne allerunderdanigste Betcenkning over et samme 
forelagt Udkast til Anordning indeholdende Forandring og 
ncermere Bestemmelse af Neskriptet af 9. December 1825 
§ 3, om Mortifikation paa bortkomne Gjceldsbreve i de 
dansk-vestindiske Besiddelser, ville Vi allernaadigst have 
fastsat som folger: De i Reflriptet af 9. December 1825 Z 
3 indeholdte Bestemmelier angaaende de Modifikationer, 
hvormed Forordningen for Danmark af 7. Februar 1823 
om Mortifikation paa bortkomne Gjceldsbreve er gjort 
gjceldende paa de danfl-vestindiste Oer, forandres paa den i 
det folgende fastsatte Maade:

!. Den fornxidne Mortifikationsbevilling bliver i Hen  ̂
hold til Reflriptet af 2. Oktober 1816 fremdeles som hidtil 
at udstede af Guvernementet for de danfl-vestindifle Besid- 
delser i de Tilfcelde, hvor Mortifikationsdommen kan er- 
hverves i Besiddelserne; hvorimod Sagen i andet Fald 
bliver at foredrage for Finansministeriet.

A n o id n . om M o rtiü ka tlo n  i Vestindien. 21 1860.

gjcrlde i Vestindien: Lov 29. December 1857 om 
Forandring i Forordn. af 21. Mai 1845 (med Bi- 
beholdelse af den ved Reflript af 31. December 1848 
stadfcestede, sceregne Testationsfrihed), Lov 29. De
cember 1857 om Kvindens Myndighed, Lov 21. 
Januar 1857 om Straf for Dyrplageri (med Tiltale 
for Politirettenl, Lov 30. November 1857 om Pro- 
klamata i Boer (Jndkaldelser med 3 Maaneders 
Varsel indfores i St. Krost' Avis og St. Thomce 
Tideude, Jndkaldelser med 6 Maaneders Varsel til- 
lige i den Berlingfle Tidende.)



1860. 22 A n o rd n , om M o d ifik a tio n  i V e fiind ie n.

24. 2. De i Z§ 5 og 6 af Forordningen af 7. Februar
1823 indeholdteBestcmmelser om, ved hvilken Net Mortifikation 
paa et Gjceldsbrev flal soges, flulle herefter vcere ligefrem 
anvendelige paa de danfl-vestindiste Befiddelser. Com Folge 
heraf bliver Modifikationen, naar Gjceldsbrevet giver Pant 
i en fast Eiendom, at söge ved Underretten i den Juris
diktion, hvorunder Pantet er beliggende, men stulde Pantet 
ligge under flere Jurisdiktioner, er det nok, at Mortifika- 
tionsstcevningen udtages til en af de vedkommende Under- 
retter. Andre Gjceldsbreve flulle soges mortificerede ved 
den Net, under hvis Jurisdiktion Gjceldsbrevet er udstedt; 
hvorhos dog Finansministeriet er bemyndiget ül at gjore 
Undtagelse fra denne Regel i Henhold til Forordningens Z 6.

3. Naar det Gjceldsbrev, hvorpaa Mortifikation soges, 
lyder paa en Sum af fra 300 indtil 500 vestindisie Daler, 
bliver der for Mortifikationsbevillinger ikkun at erlcegge det 
halve af det i Neskriptet af 19. Mai 1850 besternte Gebyr; 
og lyder Gjceldsbrevet paa en ringere Sum end 300 vest- 
indifle Daler, bliver Bevillingen at ndstede uden Betaling.

4. Mortifikationsstcevningen, hvori Mortifikationsbevil-
Lingen stal vcere paaberaabt ved Aar og Datum, men ei 
behover at vcere indfort, bliver trende Gange efter Hinanden 
at indrykke i den Berlingske politiste og Avertissements- 
Tidende, St. Kroix Avis og St. Thomce Tidende.
Dog vil det, naar Gjceldsbrevet lyder paa en rin
gere Sum end 500 vestindiske Daler, vcere nok, at Stcev-
ningen forste Gang indrykkes ordlydende og de tvende fol
gende Gange i Udtog, ved hvilket Gjenstanden tilstrcekkeligeu 
betegnes, og tillige henvises til det forste Blad og 
sammes Nr.

5. Naar Gjceldsbrevet lyder paa en ringere Sum end
300 vestindiske Daler, bliver der for Mortifikationsstcev-
ningens Jndrykkelse i de vedkommende Tidender knn at er

. lcegge '/? Del imod den Betaling, som ellerö finder Sted,
og under Mortifikationssagen erlceggeS intet Gebyr.



6. De Säger til Erhvervelse af Modifikation Paa24. ^.xril. 
bortkomne Gjceldsbreve, som ere indstcrvnte for den vestin- 
difle Landsoverret forinden denne Anordnings Tinglcesning 
ved de vestindifle Retter, men endnu ikke til den Tid ere 
paadomte, blive at paakjende ved LandSoverretten; men der- 
som den udtagne Stcevning i saadan Sag af en eller anden 
Grund ftulde blive afvist ved den ncevnte Net, bor den tid- 
ligere erhvervede Mortifikationsbevilling ombyttes med en ny 
Bevilling, i Overensstemmelse med noervcerende Anordning, 
hvorfor dog intet Gebyr bliver at erlcegge.

Bekjciidtgjsr. ang. Forandring i  Anorduing afso. ^ x rii.
5 . M a i  18 3 V  Z  1 0  og R c flr ip t af 3 . September 
18 3 0  tz 9. (Fin a n sm in iste rie t.)

Ester at en af Kolonialraadet for de dansk-vestindifke 
Besiddelser afgiven allerunderdanigst Betcenkning over et 
samme forelagt Udkast til en allerhoieste Bestemmelse, hvor- 
ved den i Anordningen af 6. Mai 1830 § 10, jvfr. konge- 
ligt Reflript af 3. September 1830 Z 9, indeholdte Forskrift 
om Omvurderinger af de til Sikkerhed for Umyndiges 
og offentlige Midler pantsatte Eiendomme i de dansk-vest- 
indifle Besiddelser forandres, har vceret Hans Majest.
Köngen foredraget af Finansministeriet, har det behaget 
Allerhoistsamme ved allerhoieste Resolution af 24. dennes 
allernaadigst at fastscette folgende:

I  Lighed med den i kongelig Resolution af 23. Februar 
1842, bekjendtgjort ved Kancelliplakat af 1. Marts s. A., 
indeholdte Forskrift om Kontrollen med Tilstrcekkeligheden af 
Panter, der ere stillede for de under offentlig Forsorg staaende 
Midler i Danmark, fastscettes herved for de dansk-vestindifke 
Besiddelser, at de i Anordningen af 5. Mai 1830 § 10, 
jvfr. kongeligt Reskript af 3. September 1830 § 9, befalede 
Omvurderinger hvert 3. Aar af Eiendomme, hvori Umyu-

D .  om Fo n m d rin q  i Ano ro n  5 . M a i  1830 §  1 0 . 23 1860.



30. ^xril.digeß eller offentlige Midler indestaa, kunne bortfalde, naar 
det ved Attest af to paa Stedet bosatte gode Mcend, som 
efter deres Stilling kunne antages at have en begründet 
Formening om faste Eiendommes Vcerdi paa Stedet, godt- 
gjvres, at Pantet afgiver lovbefalet Sikkerhed for Gjcelden, 
og derhos, forsaavidt Umyndiges Midler angaar, vedkommende 
Overformyndere, og, forsaavidt angaar andre under offentlig 
Varetcegt staaende Midler, den ncermeste lokale Bestyrelse 
for disse Midler erkläre, at de ikke have nagen Anledning 
til at tvivle om Attestend Rigtighed, ligesom med Hensyn 
til Umyndiges Midler Erklcering bsr indhentes fra Vcergerne 
for de Umyndige, hvem Obligationen tilhsrer. om hvorvidt 
de, efter at have gjort sig bekjendte med Attesten, have 
naget at erindre imod, at Omvurderingen bortfalder. Om« 
vurderingerne kunne ogsaa bortfalde, uden at den forncevnte 
Attest af gode Mcend og Erklcering af Vcergerne behsver at 
tilveiebringes, naar Overformynderne eller den ncermeste 
lokale Bestyrelse af offentlige Midler attestere, at de efter 
deres personlige Kundflab til Pantet ere overbeviste om, at 
dette afgiver lovbefalet Sikkerhed, eller at de ved anstillet 
Undersogelse derom have overbevist sig; og ligeledes, naar 
der stilles en saadan Kaution, som Overformynderne i For- 
ening med de forncevnte Vcerger, eller den lokale Bestyrelse 
af andre Midler finde tilstrcekkelig. Ligesom imidlertid Om- 
vurderingerne i intet Tilfcelde kunne bortfalde mere end 
tvende efter Hinanden folgende Gange, saa at der altid hvert 
9. Aar bliver at foretage en lovlig Taxationsforretning oder 
Pantet, saaledes skulle Overformynderierne og de lokale Be- 
styrelser af offentlige Midler stedse erhverve Approbation paa 
Omvurderingerues Udscettelse, paa St. Kroix fra Gouverne- 
mentet, og paa St. Thomas og St. Jan fra Prcesident- 
flabet, forsaavidt de vedkommende Midler ikke staa under 
disses egen umiddelbare Bestyrelse.

1860. 24 B .  om Forandrinfl i A n o rd n . 5 . M a i  1830 § 1 0 .



Reglement sor Overholdelse a f Orden og S ik -  26. N a i . 

kerhed nnder Bygningen a f Zernbanen fra  Aarhus 

oder Langaa t il  Ständers. (Zustitsm inisteriet.)

1-13................................................................................

14. Naar en Arbeider vil paaklage nogen fra For- 
holdene ved Baneanlcegget hidrsrende privatret-ig Sag mod 
nogen as Hans Medarbeidere, en Marketender eller Entre- 
prenxlr, flal Han ftrst anmelde dette for eller henvende sig 
til sin Arbeidsherre, der vil spge at forhjcelpe Ham til Hans 
Ret. Finder Han sig. ikke herved tilfredsstillet, kan Han an
drage Sagen for vedkommende Politiassistent, der flal 
strcebe at tilveiebringe mindelig Overenskomst mellem Par- 
terne, men paa Forlangende, med en kort Fremstilling af 
Sagend Gjenstand og de af Ham tilveiebragte Oplysninger, 
henvise den til Behandling ved Politiretten. Have flere 
Arbeidere en Klage at forebringe, maa dette dog kun fle 
ved i det höieste 2 Ordftrere; de pvrige vedkommende 
flulle roligen blive ved deres Arbeide, og maa de i intet 
Tilfoelde ledsage deres Ordfsrere, naar disse forebringe 
Klagen.

15-19..............................................................................

O rd e n S -R e g lm . ved ZernbonerS B y fln in q . 25 1860.

A n o rd n ., hvorved de i Lo v e « a f 2 S . December is . 5uni. 

1 8 5 7  om Efte rtry k  m . m. iudeholdte Bestemmelser 

gjores anvendelige paa de i Hertugdommet S lesvig 

ndgivne Virrker. (Jn denrigsm in isteriet.)

Jndm. Saml. xa§. 12.

Syvende Hcefte. 2



13. llnii. Justitsm in S k r . (til  Udenrigsm inisteriet) om 
Bemyndigelse fo r de danfle Konsuler i Udlandet 
t i l ,  naar ingeu protestantifl Geistlig findes paa 
S ie d e t, at soretage Wgtevielser fo r danfle Under- 
saatter.

........ .............................. at der intet findes at erindre
mod, at Sagen ordnes saaledes, at der i ethvert enkelt 
Tilfcelde, hvor et ZEgteflab er indgaaet i Udlandet for 
vedkommende Konsul, soges erhvervet en allerh. Re
solution, hvorved ALgteflabets fuldkomne Gyldighed an- 
erkjendes*).

1860. 26 Ju s im . S k r . om J n d g . af Ä Eg te fla b  f .  Konsulem e.

*) Justitsministeriet havde tidligere erklceret fig villigt 
til for Kongerigers Vedkommende at forelcegge Rigs- 
dagen Udkast til Lov om Bemyndigelse for Konsulerne 
til paa Steder, hvor ingen protestantifl Geistlig fin
des, at foretage LEgtevielser, og da Ministerierne 
resp. for Hertugdommet Slesvig og for Hertug- 
dpmmerne Holsten og Lauenborg vare villige til 
forelobig at ordne Forholdet ad administrativ Bei, 
henstillede Udenrigsministeriet, som fra forst af havde 
sat Sagen i Bevcegelse, om det ikke i Betragtning 
af dens mere og mere paatroengende Vigtighed for 
mange i fjerne Egne bosatte Danfle samt for Uni- 
formitetens Skyld künde lade fig gjore forelobig ad 
Bevillingsveien at trceffe lignende Foranstaltninger 
for Kongerigets Vedkommende. Generalproku-  
r p r e n  ytrede i den Anledning, at naar Forholdet 
ordnes saaledes, at der ikke, som tidligere forudsat, 
er Tale om at erhverve en almindelig Bestemmelse 
om, at de for de danfle Konsuler i Udlandet ind- 
gaaede ALgteflaber uden videre ere at betragte som 
retsgyldige, men Afgjorelsen heraf i ethvert enkelt 
Tilfcelde bliver giort til Gjenstand for en efter an
stillet ncermere Provelse udvirket Resolution, künde 
der formeutlig ikke vcere nogen Betcenkelighed ved at 
tiltrcede, hvad Geheimeraad b r s t e d  i 1854 som 
Minister for Kirke- og UnderviöningtzvcLsenet havde



B .  cmg. S ta tSgjoe ldS-O bligatione r. 27 1860.

Bekjendtgjorelse ang. de t i l  Kongerigets S ta t s -  25. luii. 
gjirld hörende Obligationer. (Zndenrigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 12.

Jnstruktorifle Bestemmelser fo r Besthrelse» a f 25. L u z .  
Doimrnestovene og Ja g te n  i Kongeriget og det med 
samme forlinndne Regnflalisvlrsen. (F in a n s m in i- 
steriet.)

ytret i en Skrivelse til Justitsministeriet, nemlig at 
der i Henhold til Grundlovens Z 32 ikke vilde sav- 
nes Berettigelse for Hs. Majestcet til at meddele den 
i saa Henseende fornvdne Dispensation, eftersom der 
under den tidligere bestaaende Forfatning öftere er 
meddelt Tilladelse til, at danfle Undersaatter paa 
saadanne Steder, hvor ingen protestantifl Geistlig 
fandtes, maatte indgaa ALgteskab for Stedets Kon
sul, og det ligger i Sagend Natur, at disse Tilfcelde 
maa fremkomme i forskjellig Skikkelse og under 
uligeartede Beüngelser, uden at dette kan gjore Be
stemmelsen i tz 32 uanvendelig paa dem. — For 
saa vidt Sagen tillige angik Konsulernes Bemyndi- 
gelse til under de samme Beüngelser at forrette 
Daabshandlinger og Jordspaakastelser, erklcerede 
Ministeriet for Kirke- og Undervisningdvcesenet i 
Skrivelse af 22. November 1859 til Udenrigsmini- 
steriet, at der formentlig ikke behvvedes nogen legis
lativ Hjemmel for Konsulernes Bemyndigelse til at 
forrette disse Handlinger, men at kun saadanne 
Konsularembedsmcrnd, som selv bekjende sig til den 
kristelige Religion, burde vcere bemyndigede til at 
foretage disse kirkelige Handlinger, hvorhos de burde 
betjene sig af en bestemt Formular, affattet efter 
Forslag af Bifloppen over Sjcellands Stift, samt 
holde Protokol over slige Forretninger og gjsre 
Jndberetninger derom til Udenrigsministeriet. Ifr. 
Samliug af Refkripter m. v., udgiven af Th. 
Linde,  P. S c h j ö r r i n g  og Algreen-Ussing ,  
2. Bind. '



25. Da der Tid efter anden er foretaget adflillige For-
andringer i de ved allerh. Resolution af 27. Marts 1851 
vedtagne instruktoriske Bestemmelser og da Loven af 8. De- 
cember 1859 har medfort en gjentagen Revision af disse, 
er det fundet hensigtsmcessigt at forelcegge Hs. Majest. 
Köngen Forflag til nye instruktoriske Bestemmelser for 
Bestyrelsen af Domoeneflovene og Jagten i Kongeriget 
samt ved det med samme forbundne Regnflabsvcesen. Da 
dette Forflag af Hs. Majest. Köngen under 17. August 
d. A. er allern. bifaldet, ville folgende instruktoriske Be
stemmelser herefter gjcelde i Stedet for Bestemmelserne af 
27. Marts 1851, som herefter ophceves.

Skovbruge t s  Bestyrelse.

1. Bestyrelsen af samtlige Statsflove i Kongeriget hen- 
horer under Finansministeriet.

2. Overforsteren forer det overordnede Tilsyn og 
Kontrollen med Skovbruget i samtlige Skovdistrikter. 
Skovriderne forestaa det egentlige Skovbrug i deres Di- 
strikter og understottes derved af Skovfogder og Opsyns- 
mcend samt af Skovlpbere og Ledvogtere eller Hegnsmcend. 
Til Skovridere henregnes ogsaa de i Lovene af 25. Fe
bruar 1851 og 8. December 1859, om Statsfkovenes Be
styrelse, ommeldte Plantorer. Assistenterne ere til Hjcelp 
for Overforsterne og Skovriderne ved Udforelsen af disses 
Embedsforretninger. Skovkassererne oppebcere for et eller 
flere Skovdistrikter Indtcegterne og udbetale Udgifterne samt 
fore Regnflab derover.

3 - 4 2 ..............................................................................

1860. 28 Jn s tr . for Domoeneskoveneü Bestyrelse.

L. I a g t e n s  Bestyrelse.

43. Med Bestyrelsen af Skovene er forenet Bestyrelsen 
af Jagten i Skovene og paa den kongelige Vildtbane,



hvorved Overforsteren (som fungerende Jcegermester), Skov- 25. 
riderne og Underbetjentene gjore Tjeneste.

44. Bestyrelsen af Jagten Hörer under Finansmini- 
steriet med Undtagelse af de Jagter, i hvilke Hs. Majest.
Köngen selv vil deltage. For disseS Vedkommende har 
Overjoegermesteren at meddele Hs. Majestcets Befalinger, 
ligesom Han ogsaa umiddelbart leder bisse Jagter. Hvad 
derimod al anden Jagt angaar, da har Overforsteren at 
lade samme afholde gjennem Skovriderne, som de admini- 
nistrative Embedsmcend paa deres respektive Distrikter, hvad 
enten Han selv vil deltage i samme eller ikke.

45. Ligesom Skovrideren flal besorge hele Salget af 
Vildtet, og derfor aflcegge Regnflab, saaledes bor Han 
scettes i Stand til (overensstemmende med Jagtbudgettet 
for sit Distrikt — hvilket af Jcrgermesteren flal indsendes 
for hvert Skovriderdistrikt tilligemed Jagtbudgettet for det 
hele Jcegerlnesterdistrikt —) at kunne, paa Opfordring af 
Kjobere, lade flyde det attraaede Vildt, saa lcenge det kan 
leveres sra Distriktet uden Skade for Jagten.

46. Overforsteren kan for Jagtens Vedkommende ikke 
gjöre eller foranledige nogen Udgift for StatskaSsens 
Regning, med mindre den har Hjemmel i Budgettet 
og de Overstrsteren i Henhold til samme gjorte Med- 
delelser.

47. Overforsteren er som Jcegermester forpligtet til 
at vaage over, at Vildtstanden ei saaledes formeres, at 
Vildtet gjor den yngre Skovbestand eller Kulturerne util- 
borlig Skade.

4 8 -9 2 ..............................................................

Jn s tr . sor Dom^neskoveneö Bestyrelse. 29 1̂ )60

Zustitsm iil. S k r . (til  A m tm a n d e n  over V ib o rg  s . sextb. 
A m t )  ow Rodvendigheden a f F o rlig s u d flrifte r i

2*



6. L e M .  Aktssorm , naar Sagen angaar et storre Belob end 
l ü v  R d l r . ,  og om Beinlingen fo r samme.

I  behagelig Skrivelse af 19. Juni d. A. har Hr. 
Kammerherren, ved at fremsende en Foresporgsel fra For- 
ligsmcegleren i N. N. Herred, Provst N. N., om For- 
ligelseskommissionerne ere Pligtige til at meddele Udfkrister 
af Forligsprotokollerne i Aktsform, naar Sagen angaar et 
storre Belob end 100 Rdlr., samt om der kan fordres 
hoiere Betaling end den i Lov af 4. Marts 1d57 8 7 
foreskrevne, for saa vidt Udskrifterne skulle meddeles i Akts
form, begjcert Ministeriets Afgjorelse af de saaledeö reiste 
Sporgsmaal.

Foranlediget heraf stulde man — ncest at henlede Op- 
mcerksomheden paa, at Sporgsmaalet, om Exekution kan 
foretages efter en simpel Udskrift, eller Akt fordres, hen- 
horer under judiciel Afgjorelse, og at det ved en Hoieste- 
retsdom af 14. Oktober 1859, der findes i Hoiesterets- 
tidende Nr. 30 Side 457—458, er afgjort saaledes, at om 
end Udfcerdigelse i Aktsform ikke er fornoden, bor Udflriften 
dog, for saa vidt Forligslovgivningen ikke derfor er til 
Hinder, i Henseende til Jndholdet af, hvad der skal med
deles i samme, voere undergivet de for Domssager gjcel- 
dende Regler — tjenstligst melde, at Ministeriet i Henhold 
hertil maa formene, at der ikke er nogen Nodvendighed for 
at meddele Udflriften i Aktsform, men kun for at gjore 
den saa fuldstcendig, at den omfatter alt, hvad der behoves, 
for at den kan afgive Grundlag for Exekution, hvorhos 
man dog flulde tilfoie, at det maa anses for rettest at med
dele Udskrift i Aktsform, naar saadant forlanges, for at 
forebygge, at der under Exekutionsforretningen og en eventuel 
Paaanke af denne skal reifes Tvivl om Udflriftens Fuld- 
stcendighed. Hvad derncest det Sporgsmaal angaar, om der 
kan fordres hoiere Betaling end den i Lov af 4. Marts

1860. 30 Iu s !m . S k r . an g . Fo rltg s u d flrifte r.



1857 Z 7 foreflrevne, for saa vidt Udstristerne meddeles i 6. 8ept. 
Aktsform, skulde man tjenstligst melde, at der ikke i Lovgiv- 
ningen haves Hjemmel lil at forlange mere for Udstedelse 
af Forligsakt end det i Lov af 4. Marts 1657 ß 7 fastsatte 
Vederlag af 24 Skilling.

K .  om RygmvrvtyphuS h. Hestene. 3 1  1 8 6 0 .

Knndgjorelse ang. at de i L o v  a f 2 S . December 22. 8vxt 
1 8 5 7  om oadartede smitsomme Sygdom m e hos H us- 
dyrene givue Fo rs trifte r ogsaa stalle viere anveudelige 
paa Rygm arvstyphns blaudt Hestene*)

Jndm. Samt. 13.

*) Ved nnder 22. September 1860 at tilstille samtlige 
Amtmcend ovenstaaevde Kundgjorelse anmodede Jn- 
denrigsministeriet dem derhos om at indfljcerpe de i 
Amtet praktiserende Dyrlceger ved den i Kundgjorel- 
sen omhandlede Sygdoms Behandling at iagttage de 
i Jnstrnxen af 28. September 1858 nnder n. 
indeholdte almindelige Forstrifter angaaende For- 
holdsregler i Anledning af ondartede smitsomme 
Sygdomme, samt henlede saa vel Dyrlcegernes som 
Politimestrenes Opmcerksomhed paa efterfolgende 
ncermere Forstrifter. der i saa Henseende ville vcere 
at iagttage: De angrebne Dyr bor strax afsondres 
fra de sunde og henscettes paa et afsides liggende 
Sted, til hvilket andre Dyr ikke kunne komme, lige- 
som der omhyggelig maa vaages over, at disse ikke 
ikke komme til Gjodningen af de syge Dyr, til dode 
Dyr, som endnu ikke ere nedgravede, eller til Gjen- 
stande, som ere besudlede med Blöd eller Raad af de 
angrebne Dyr (Simer, Aareladsblod osv >, og som 
ikke kunne deßinficeres, hvilke samtlige Gjenstande i 
modsat Fald saa hurtigt som muligt maa fjernes 
fra Stalden og nedgraveS. De dode Dyr bor ned- 
graves med Hud og Haar i Gruber, der i det 
mindste maa vcere saa dybe, at de smittede Gjen
stande bedcekkes med et Jordlag af 4 Fod, i hvilket 
der kastes noget Kalk, hvormed Dyret ogsaa flal be-



8ept. Aillirdililtg, hvorved ß 3 N r .  1 0  i Foro rdllillg  
n f 3 0 . A p r il  1 8 2 4 , om Priesters Embede med 
Hellst)» til W gtefkab, ophirvcs fo r de danff-vest- 
indiffe Besiddclser. (Fin a n sm in iste rie t.)

Vi Freder ik den Syvende osv. G. v.: Ester 
at have ladet Os af Vor Finansminister allerund, fore- 
drage den af Kolonialraadet for Vore vestindifle Besiddelser 
afgivne allerund. Betcenkning oder et samme forelagt Ud- 
kast til Anordning, hvorved § 3 Nr. 10 i Forordningen af 
30. April 1824, om Proesters Embede med Hensyn til

1 8 6 0  3 2  A .om O pl).nlF .M .A ,m N S24§3N r. wiVcstind.

strss, inden Gruben tilkastes. Der bsr stroengt 
vaages over, at der ikke ster nogen som helft Öko
nomist Anvendelse af de dode Dyr. Rensningen af 
den Del af Stalden, hvor de syge Dyr have 'staaet, 
og de Gjenstande, hvormed de have havt Verbring 
lKrybbe, Hcekke, Spiltoug, Gulv, Sadeldcekken, Sele- 
toi og andet deslige), maa ste strax efter Bortflyt- 
ningen af de syge Dyr, ligesom de Stalde, hvor de 
have staaet, maa renses, saa snart Omstoendighederne 
tillade det. I  Staldene bor der svrges for en god 
Ventilation; de bvr joevnligen udstylles, ligesom der 
af og til bor anvendes Klorrygninger. Gaa Dyrene 
paa Grces, maa de ikke gaa lose, med mindre de ere 
uuder meget nviagtigt Tilsyn. De ülsyneladende 
sunde Hefte af en Eesoetning, i hvilken Sygdommen 
har vist sig, kunne benyttes udenfor Hjemmet, - 
uden dog at fodres eller vandes sammen med andre 
Hefte, at opstaldes paa fremmede Steder eller at 
fvres paa Markeder eller Torve, — naar 8 Dage 
ere forlybne, siden de ere blevne afsondrede i fuld- 
kommen usmittede Stalde, eller siden de Stalde, i 
hvilke de, medens Sygdommen herstede, henstode, ere 
blevne fuldstcendigt rensede. Dyrlcegens Eftersyn 
maa ste omtrent hver ottende Dag. Een Maaned 
efter det sidste Sygdomstilfoelde kan det Offentliges 
Tilsyn hceves. (Departementstidende for 1d60 Side 
864—865.)



H. oni Udvid. as L. 30. Nov. 18ä7 til Vejtind. 33 1360.

ALgteskab ophceves for bemeldte Vore Besiddslser, ville Vi26. 8axt. 
allern. have füstsat som folger:

Den i H 3 Nr. 10 i Forordningen af 30. April 
1824, jvfr. Reskript af 18. Mai 1827 Z 3, indeholdte Be
stemmelse, i Folge hvilken en af Fattigvoesenet oppebaaren 
urefunderet Understottelse kan blive til Hinder for Jnd- 
gaaelse af ZEgtefkab, ophceves herved for de danfl-vestindiste 
Besiddelser.

Anordm ng om Udvidelse t i l  de dansk-vestindiske 26. 8ept 
Besiddelser a f L o v  a f 30 . November 1 8 5 7  om O p - 
Havelse a f DaabenS Nodvendighed som Betingelse fo r '  
Arve re t. (Fin a n sm in iste rie t.)

Vi Frederik den Syven de  osv. G. v .: Ester 
at have ladet Os af Vor Finansminister allerund, foredrage 
den af Kolonialraadet for Vore vestindiste Besiddelser af- 
givne allernnd. Betcenkning over et samme forelagt Udkast 
til en Anordmng angaaende Udvidelse af Lov af 30. No
vember 1857 om Ophcevelse af Daabens Nodvendighed 
som Betingelse for Arveret, ville Vi allern. have fastsat som 
folger:

Loven af 30. November 1857 om Ophcevelse af Daa
bens Nsdvendighed som Betingelse for Arveret udvides til 
de dansk-vestindiske Besiddelser paa den i det folgende fast
satte Maade:

1. Den i D. L. 5—2—30 og 31, sammenholdt med 
Forordningen af 4. Juni 1828 (jvfr. Reskript af 6. April 
1831 § 6), indeholdte Bestemmelse om, at Daaben skal 
vcere Betingelse for Arveret, bortfalder. Heller ikke skal 
Undladelse af lovbefalet Anmeldelse til Kirkebogen om et 
Barns Fodsel medfore Fortabelse af Arveret.



1 8 6 0 .  3 4 L. Olli Hu.nl''i).rk Havnö Alhoendelse.

26. 8ext. 2. Ncervcrrende Anordning bliver uden Jndflydelse 
paa Afgjorelse af Sporgsmaal om Arveberettigelse efter 
Perforier, der allerede ere afgaaede ved Doden, saa vel som 
om Arveberettigelse, begründet paa allerede afdode Personers 
Arveret.

26. oittd. Raadstneplakat ang. Snudhedsvedtagte» fo r
Kjobenhavn og Forstcrdcr.

Jndm. Saml. 13.

s. X o v b . Bekjendtgjoretse ang. Rotering paa N a v n  i
Statsgjceldskontoirets Boger. (Finan sm in isteriet.)

Jndm. Saml. 18.

6. i^ovb. Bekjendtgjorelse ang. Indkaldelse as viöse 
Statsobligatiouer til  O m bytning. «F in a n s m in i
steriet.)

Jndm. Saml. xa§. 19.

i i .  M v b .  L o v  ang. Ophavelse a f de ved Pla ka t a f 1 .  
M a r ts  1 8 1 4  foreskrevne Jndbetalinger t i l  S t a t s -  
kassen fo r Bevilling som M a g ie r  m. v. (Z n d e n - 
rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xa§. 20.

11. N ovd L o v  ang. Afhandelse a f Humlebak H a v » . ( Z n -  
denrigsministeriet.)

Bi Freder ik den Syvende osv. G. v.: Nigs- 
dagen har vedraget og Vi ved Dort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

Jndenrigsminlsteriet bemyndiges til at afhcende Havnen 
ved Humlebcek med det til samme hörende Jordareal.



3 u s tm . S k r . an g . LEg te s tab . 3 5  1 8 6 0 .

L o v  ang. Ophavelse as den til  den saakaldte 11. H o v v . 
Krogaard i Nordby paa L e «  F a n s  knyttede Encrct 
t il  Bartshnshold og Handel med Drikkevarer i  Rordbh 
S o g n . (Zndenrigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 20.

Zilstitsm ill. S k r . ( til  B iflo p p e n  over Ribe22.Novi). 
S t i f t )  ang., hvorvidt en Eukemand kan trade i 
SEgteskab med sin afdode Hustrus Stifm oder.

....................  da Forordningen af 23. Mai 1800 Z 1
tillader uden Bevilling at indgaa ZEgtefkab i de Grader, 
som Forordningen af 14. December 1775 § 2 erklcerer at 
vcere tilladelige (s: dispensable), og det omspurgte For- 
hold netop befinder fig iblandt disse, jfr. den citerede Be
stemmelse 8ni) 2 e, synes der ikke at kunne vcere Tvivl 
om, at det omhandlede LEgteskab maa kunne indgaas uden 
Tilladelse.

Bekjeiidtgjorelse ang. Ro te ring paa R a n n  a f de so ^ o v b . 
t i l  Kongerigets S ta tsg jirld  hörende Obligationer. 
(Znden rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 20.

L o v  ang. nagle Forandringer i Besteinnlelserne i i 2.v s o ii .  
P la k a t a f 1 3 . Oktober 1 8 4 7  s  4 med Hensyn til 
Betalingeu fo r Patienter i Sindssygeanstalten ved 
A a rh u s . (Zustitsm inisteriet.)

Jndm. Saml. pa§. 21. "



1 8 6 0 .  3 6 ö . a n g . HoiesteictS.Gtoevninger i Vestindien.

12. v o e i,. L o v  indeholdeude Tillcrg til  L o v  a f 1 4 . A p r il 
18 5 2  angaaende nogle «ärm ere Bestemmelser om 
Korntieudens Forandring fra  W else i K ja rve n  t il  
faste aarlige A fg ifte r . (Zn d e n rig sm in iste rie t.)

Jndm. Saml. 22.

12. v s e b . L o v  indeholdende nogle Bestemmelser augaaende 
Hoiesteretsstavllinger, som udtageS i de danfl-vest- 
indiske Besiddelser. (Fin a n sm in iste rie t.)

Vi Frederik den Syvende osv. G v.: Rigs-
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcestet 
spende Lov:

1. De Hviesteretsstoevninger, som af Guvernoren for
de dansk-vestindiske Besiddelser, i Henhold til Reskript af 
13. Oktober 1758 og kongelig Resolution af 14. Mai 
1850, udfcerdiges i civile Säger, der indankeS fra 
Retterne i Vestindien, skulle herefter udfcerdiges in 
äuxlO) og de fornisdne Ältester om Stcevningens lov- 
lige Forkyndelse for de vedkommende i Vestindien paa-
tegned begge Exemplarer af Stoevningen; alt uden For- 
hsielse af de scedvanlige Gebyrer med Hensyn til en enkelt 
Stcevning.

2. Forevisning af en saadan Hsiesteretsstcevning flal
ikke vcere tilstrcekkelig til i Henhold til D. L. 1 -2 4  -64
at hindre Exekuüon af den indankede Dom i lcengere
Tid end 6 Maaneder, fra Udlobet af den i Dommen 
fastsatte Exekutionsfrist at regne, med mindre der forevises 
Attest fra Hoiesterets Justitskontoir om, at Stoevningen 
sammesteds er bleven indleveret, forsynet med ForkyndelseS- 
paategning. Saadan Attest bliver af Hpiesterets Justits
kontoir at meddele in äuxlo imod Gebyr som for en enkelt 
Attest. *



P .  an g . BegrnvelseSvoesenet i K b h v n . 37 1860.

3. Med Hensyn til de Höiesteretsstcevninger, som 12. veed. 
ere udtagne forinden denne Lovs Thinglcesning ved de 
vestindiske Retter, trceder Bestemmelsen i § 3 ikke i Kraft 
ftr Udlsbet af 6 Maaneder efter ThinglcesningenS Jvcerk- 
scettelse.

Bekjendtgjorelse ang. Dstcrsfifleriet i  de danfke 22. vs o d . 
Farvan de og am Meddelelse af Bevillinger t il  A n - 
lirg a f künftige Ostersbanker ved Kongerigets Kyster. 
(Fin a n sm in iste rie t.)

Jndm. Saml. 23.

R a ad stue-Plakat ang. Begravelsesvasenet i K js -  22. veed. 
benhavn.

Magistraten i Kjsbenhavn G. v .: Ved allerh. Re
solution af 7. Juli 1859 har Hs. Majest, Köngen paa 
derom nedlagt allerund. Forestilling fra Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvcesenet allern. approberet:

1) at Ligbceringen og Ligkjirrselen for Hovedstadens 
Vedkommende fremtidig flal besvrges fra et Be- 
gravelseskontoir, der bestyres af Magistralen efter et 
af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet 
approberet Regulativ *);

Dette Regulativ — der i en vcesentlig Grad er for- 
andret ved de i Kirke- og Undervisningsministeriets 
Skrivelse af 3. Mai 1880 indeholdte midlertidige 
Bestemmelser angaaende Begravelsesvcesenet i Kjv- 
benhavn — saa vel som det ved samme Plakat of- 
fentliggjorte, under 18. December 1860 af Ministeriet 
approberetze Reglement for Begravelsesvcesenet i Kjv- 
benhavn udelades her.



L .  om norbedrittstShuSarbeide i I s l a n d .1 8 6 0 .  3 8

22. veei). 2)

3)
4)

5)

at den Betaling, der fremtidig skal erlcegges for 
Ligbcerere, Ligvogne, Kirkegaardsjord, Ligklceder, 
Skamleklceder m. v., fastscetteö af Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvcesenet, efter at der er givet 
Kommunalbestyrelsen og andre vedkommende Leilig- 
hed til at ytre sig;
at Forpligtelsen til at bruge Bedemcend bortfalder; 
at Jord-, Sang- og Kopulationspenge, der hidtil ere 
erlagte til Metropolitanskolen og Holmens og Gar- 
nisons Kirkeskoler, ophceves; 
at det Privilegium, som under 30. Mai 1710, 26. 
Juli 1714 og 14. Oktober 1724 indtil videre er 
blevet meddelt Holmens Kirke til med sine Ligvogne 
at udfore Lig af Perforier, som höre til Hof-, Land- 
og Söetaten, ophceves.................................................

1861.

4. 5rm. L o v  oin uogle Forandringer i L o v  a f 2 9 . D e - 
cember 1 8 5 7  om W e r t e t  i  Lim fjo rd e n . (Z n d e n - 
rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 24.

4. 5su. P la k ., hvorved L o v  af 3 9 . November 1 8 5 7  
a »g . noermere Bestemmelser med Hensl>n t il  S t r a f  
af Forbedringshusarbeide med M odifikationer udvi- 
des til  Is la n d . (Justitsm inisteriet.)

Vi Frederik den Syvende osv. G. v .: Efter at 
Vi have modtaget Vort tro Althings allerund. Betcenkning 
angaaende en modificeret Udvidelse til Island af Lov af
30. November 1857 angaaende ncermere Bistemmelser med 
Hensyn til Straf af Forbedringshusarbeide, byde og befale 
Bi som fölger:



I  de Tilfoelde, hvor der efter de hidtil gjcrldende 4. lau. 
Love skulde tilfindes Tugthusarbeide paa 6 Aar eller 
kortere Tid, bliver i Stedet derfor ForbedringshuS- 
arbeide at idpmme. Hvor efter den nuvcerende Lovgiv- 
ning ForbedringshuSarbeide paa lcengere Tid end 6 Aar 
vil vcere at idpmme, trceder i sammes Sted Tugthus
arbeide.

Skr. om M yn dighedSbevilling til K v ln d e r. 3 9  1 8 6 1 .

Ju stitsm in . S k r . ( t i l  A m tm a n d e n  over S k a n - 8. 7 » » .  
verborg A m t )  ang. at der ikke kan gives e» Kvinde 
Fnldvlyndighedsbeviliing.

I  Anledning af en hertil indkommet Anssgning, hvori 
Andrea Marie Elisabeth H. af Horsens, der er i en Alder 
af 23'/2 Aar, anholder om Bevilling til at vcere fuldmyn- 
dig, stulde man ved hosfslgende Bilags Tilbagesendelse til 
behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjsrelse tjenstligst 
melde, at da Meddelelsen af deSlige Bevillinger ikke havde 
Hjemmel i de forinden Emanationen af Lov 29. December 
1857 gjceldende Regler, og da en Undtagelse fra denne 
Lov ikke kan anses tilstedelig, kan det anftgte ikke bevilges.

Fore lo big L o v  ang. extraordinär M skrivning t il  16. 
Sokrigstjeneste. (M arin e m in iste riet.)

Vi Freder ik den Sy ven de  osv. G. v.: Da For- 
holdene gjsre det npdvendigt, at der til Sskrigstjenesten 
udskrives et styrre Antal af det sövcernepligtige Mandflab 
end det ved Loven af 8. December 1859 angaaende Ud- 
strivningen til SokrigStjenesten for Aaret 1861 bestentte, og 
Udkast til Lov om denne extraordinäre Udflrivning ikke vil 
knnne blive Rigsraadet forelagt forinden Sosessionerne flulle 
afholdes, have Vi fundet det npdvendigt i Henhold til § 56 
af ForfatningSloven for Monarkiets fcelles Anliggender, at



16. lau. bestemme den extraordinoere Udflrivning ved en forelobig 
Lov. Ester de Os af Vor Marineminister foredragne Om- 
stcendigheder byde og befale Vi som folger:

1 8 6 1 .  4 0  S k .  om Nielse af en Zo d e  og en Christen.

28. 7 s L . Kirke- og Undervisningsm iu. S k r . ( t il  Zu s tits - 
ministeriet) at Prcrsten i det S o g » , hvor Brüden 
Hörer hjemme, ikke er tzliglig vie hende t i l  en 
jo d ifl Mcindspersou m. in.

Med den vedlagte Skrivelse fra Bistoppen oder Sjcel- 
lands Stift er til Ministeriet indkommet det med Bilag 
hosfslgende Andragende, hvori Sogneprcest for N. N. og 
N. N. Menigheder N. N., i Anledning af en hos Ham 
begjoert LEgtevielse mellem en jodist Mandsperson og en 
Pige af N. N. Menighed, blandt andet har forespurgt:

1) om det er den Prcest, der udforer Indvielsen af et 
saadant blandet LEgtestab, tilladt at foretage saadanne. 
Forandringer ved den anordnede Vielsesformular, 
som Han sinder nodvendige, og

2) hvorvidt der i Tilfcelde som det omhandlede paa- 
hviler Sogneproesten i det Sogn, hvor Brüden Hörer 
hjemme, en Forpligtelse til at forrette Vielsen.

Jdet Ministeriet i denne Anledning tjenstligst flnlde 
udbede sig Iustitsministeriets behagelige Dtringer, stal det 
n:ed Hensyn til det forste af de ncevnte Sporgsmaal lige 
tjenstligst bemcerke, at det forholder sig som af Bifloppen 
anfort, at de i Alterbogen anordnede Vielsesformulärer, der 
forudscette den christne Tro paa Treenigheden hos begge 
ALgtefceller, samt indbefatter Steder af det Nye Testamente 
og „Fader Vor", ikke passe paa LEgtestaber mellem Per- 
soner, af hvilke den ene ikke deler denne Tro. Der haves 
nu vel ingen almiudelig eller udtrykkelig Hjemmel for



Prcesterne til i saadanne Tilfoelde at foretage Forandringer 28. lau. 
i de foreflrevne Vielsesformularer, men ligesom de Bevit- 
linger, der forinden Grundlovens Emanation meddeltes til 
LEgtevielser af Ipder og Christne, hvilke altid flulde for- 
rettes af vedkommende christne Prcest, ligefrem maa antages 
at have forudsat Bemyndigelse for denne til ved deslige 
Leiligheder at foretage saadanne Forandringer ved Formu- 
larerne, hvorved det i disse, der ikke passede paa flige LEgte
vielser, udelodes eller ombyttedes med mere passende Ud- 
talelser, saaledes maa formentlig nu en lignende Bemyndi
gelse tilkomme Prcesterne som en middelbar Folge af den 
nyere Lovgivning, hvorefter saadanne ZEgteflaber af dem 
kunne foretages uden speciel Bevilling.

Hvad det andet ovenanforte Sporgsmaal angaar, fore- 
kommer det Ministerien at da det efter Lov af 13. April 
1851 H 2 staar Joder og Christne frit for at indgaa bor- 
gerligt LEgtestab, synes den Frihed, der ved Siden deraf er 
tillagt dem ved Lovens H tt til at erholde LEgtevielsen fore- 
taget ved den ene eller den anden LEgtefcelles Prcest, ikke 
at burde paadrage den vedkommende christne Prcest nogen 
Forpligtelse til at forrette en saadan Vielse, der paa Grund 
af den ene af ParterneS Trosbekjendelse mangler Forud- 
scetningen for den christelige Vielses Form, der er fore- 
flreven i Ritualet og Alterbogeu, og Ministeriet antager 
derfor, at det herom opkastede Sporgsmaal maatte besvares 
bencegtende*).

S k r . om Viclse as cn Jo d e  og en Christen. 4 1  1 8 6 1 .

*) Justitsministeriet svarede under 5. Februar 1861, at 
man, i Henhold til de af Ministeriet for Kirke- og 
Undervisningsvcesenet fremhcevede Grunde, maatte 
vcere enigt i, at det forste af de opkastede Sporgs- 
maal maa besvares bekrceftende, men det sidste 
Sporgsmaal derimod bencegtende. Dep. Tid. f. 1862
S. 443 -4 4 .
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30. 9au.

30. ^an.

30. öan.

30. l̂an.

30. 5an.

13. l?e1ir.

L o v  om Fifle rie t i  Ringkjobing og S ta b il  Fjo rd e .
(Zndenrigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xa§. 25.

L o v  ang. Barbernirringen samt om Abgang til  
at aarelade og kopscrtte. (Zndenrigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xa§. 26.

L o v , inbeholdeude nogle mrrmere Bestemmelser 
angaaeude Ja g te n . (Znde n rigsm iniste rie t.)

Jndm. Saml. xa§. 28.

L o v  ang. Fo rb n d  mod at medtage lose Hunde i 
Jlkgerßborg Dyrehave m . v . (Zndenrigsm inisteriet.) 

Jndm. Saml. xa§. 28.

L o v  ang. Fakten  paa Gndenaa mellem S ilk e 
borg og Standers. (Zndenrigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xa§. 30.

Kirke- og Nnbervisningsmin. S k r . (til  B iflo p p e n  
over Sjoellands S t i f t )  ang. Jndgaaelse a f Wgtestab 
mellem en Christen og e» Jode.

I  et med Ds. Hsioervcerdigheds behagelige Betcenkning 
af 19. f. M. indkommet Andragende har Sogneproest 
N. N. i Anledning af en Begjcering til Ham om at oegte- 
vie en jsdist Mandsperson ril en Pige af Hans Menighed 
forespurgt:

1) om den allerh. Resolution af 17. December 1819, 
hvorefter det, uaar LEgteskab indgaas mellem Per-
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soner af den mosaifke Trosbekjendelse og Medlemmer 13.I'edr. 
af Folkekirken, flal vcere en Forpligtelse for de paa- 
gjceldende at lade Bornene af dette LEgteflab opdrage 
i den evangelisk-lutherfle Religion, er hcevet ved Lo
den af 13. April 1851,

2) om det er den Prcest, der udforer Jndvielsen af et 
saadant blandet ZEgteflab, tilladt at foretage saadanne 
Forandringer ved den anordnede Vielsesformular, som 
Han finder notwendige, og

3) hvorvidt der i Tilfcelde som det omhandlede paahviler 
Sogneprcesten for den Menighed, hvortil Brüden ho- 
rer, nogen Forpligtelse til at foretage Vielsen.

Ester i denne Anledning at have brevvexlet med Ju- 
stitSministeriet skulde Ministeriet tjenstligst melde:
nä 1) at den ovenmeldte, i den allerh. Resolution af 17.

December 1849 indeholdte Bestemmelse er hcevet ved 
de almindelige Forflrifter i Loven af 13. April 
1851, hvis Bestemmelser i H 9 imidlertid blive at 
iagttage, forinden en Jode og en Christen sammen- 
vies;

aä 2) at der ved saadanne LEgtevielser maa foretages de 
Forandringer i Vielsesformularen, som deres sceregne 
Beskaffenhed gjor fornodne, og 

aä 3) at det ikke antages, at Sogneprcesten i Brüdens Me
nighed er pligtig til imod sit Dnske at forrette en 
Vielse som den her omhandlede.

L o v  ang. Opforelse a f e» Straffeaustalt paa i s . r ^ b r . 
Christiailshavu fo r kvindelige Forbrydcre og om  fo r- 
fljellige O m b y g n in g e r ved S traffe an sta lte rn e  paa 
K ristia n sh a vn , i  D ib o r g  og ved H o rs e n s ; samt om 
Nedlceggelse a f S traffe an sta lte n  i  Odense.
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19 .1'edr. Vi Frederik den Syvende osv. G. v.: Rigs- 
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samlykke stadfoestet 
folgende Lov:

1. Paa Christianshavn paa den gamle Veterincerfkoles 
Grund, som tilligemed de paa samme vcerende Bygninger 
overlades Fcengselsvcesenet, opfsres et Tugt- og Forbedrings- 
hus for kvindelige Fänger med Dagceller, Natceller og fcelles 
Sovernm.

2. Det nuvcrrende Tugt- og Forbedringshus paa 
Christianshavn ombygges og indrettes til 300 Mandsfanger 
med Dagceller, Natceller og fcelles Sovernm.

3. Det nuvcerende Tugt- og Forbedringshus i Viborg 
ombygges og indrettes til et Forbedringshus for 400 
Mandsfanger med 50 Dagceller, 190 Natceller og fcelles 
Sovernm for 160 Fänger.

4. I  Tugthuset ved Horsens indrettes fcelles Sove- 
rum for 50 Mandsfanger, saa at der i denne Straffeanstalt 
kan optages 500 Mandsfanger.

5. Odense Straffeanstalt nedlcegges, naar den i de 
forestaaende Paragrafer ommeldte Ombygning og Jnd- 
retning af de andre Anstalter er saa vidt fremflreden, at 
de i den forst ncevnte Straffe anstatt vcerende Fänger 
kunne overflyttes, og bliver derefter den denne Straffe
anstalt tilhorende Grund med de derpaa staaende Bygninger 
at afhcende.

6. Til Udforelsen af det i § 3 ommeldte Bygge- 
foretagende maa anvendes 116,935 Rd., til det i § 4 om
meldte 1,660 Rd., til forberedende Arbeider til de i §§ 1 og 
2 ommeldte Byggeforetagender 30,000 Rd.

7. Materialierne til disse Byggeforetagender, saa vel 
som Arbeidet ved samme, for saa vidt dette ikke ved Fan- 
gerne kan udfores, udbydes til Levering og Udforelse ved 
offentlig Licitation.
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L o v  om en Om ordning af de kommunale S k a t >b. i'sdr. 
ter i  S ta d e n  Kjobeuhav». (Znde n rigsm iniste rie t.)

Jndm. Saml. 33.

L o v  om S o n a rin g e n . (Znden rigsm inisteriet.)
Jndm. Saml. xa§. 40.

L o v  om en forandret Jnddeling a f H a n d e ls -19. in , r .  
virgten i Kongeriget Danm ark. (Z n d e n rig s m in i
steriet.)

Jndm. Saml. xa§. 43.

L o v  om Koncession t i l  A n la g  og Benyttelse a f i s .  i's d r. 
en Jernbane mellem K j-benhavn  og Helfingor. ( Z n 
denrigsministeriet.)

Jndm. Saml. 44.

L o v  om Foran drin g a f Loven  a f 2 0 . Ju n i 19.
18 5 0  om Oprettelsen a f Kreditforeninger m . m.
(Znden rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xa§. 44.

L o v  om nogle Forandringer i  Fastelovgivuingen. 19. i'ebr. 
(Znden rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xa§. 45.

L o v  om Brngen a f stemplet P a p ir . ( Z n d e n - 19. xebr. 
rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xax. 49.
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IS. ksbr. L o v  ang. en Foraudriiig og tildels Forhoielse i 
Heilseende til  de ved Foror-ningeriie a f 1 2 . Leptember 
1 7 9 2  og 8. Feb rua r 1 8 1 V  paabndne A fg ifte r af 
A r v , saa vel som Ophcevelse af den ved sidst- 
ncevnte A n o rd n in g s  Z  6 paabudne A f g i f t  af 
Fceste- og Arvefoestesteder saa og a f de i  D .  L .  
5— 2 — 7 S  ommeldte Forlovspen ge , (Zn d e n rig s - 
ministeriet.)

Indm. Saml. 104.

i s . i'e b i. L o v  om Oprettelse a f en S o -  og Handelsret i 
Kjobenhavn samt S o -  og HandelssagerS Behandling 
udenfor Kjobenhavu. (Zustitsm inisteriet.)

Indm. Saml. xag. 105.

is . L o v  om Fnldbyrdelse i Kougeriget Danm ark af
Dom me og Kjendclser, afsagte ved svenfle R etter 
m. m. (Zustitsm inisteriet.)

Indm. Saml. png. 122.

IS. I'sdr. L o v  om nogle Bestemmelser vedrorende Kirke-
syn, Prastegaardsslstl m. v . (Kirke- og U n d e rv is - 
ningsm inisteriet.)

Indm. Saml. xa§. 123.

i s . i 's i r . L o v  om Foraudriug i Udredelseu a f Tiendeaf-
gisten sor F o l ,  K alve , L a m , Kid og Bisvarm e samt 
Smaaredsel m. m. (Kirke- og U n d e rvis n in g s m in i- 
steriet.)

Indm. Saml. 139.
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L o v  om faste Lsn n in ge r sor Retsbetjent- og i9 . 
M agistra ts - Embcder i Kongcriget D a n m ark, som 
h idtil gaufle eller til-e ls have vcrret astagte med 
S p o rtle r * ) .

L o v  om Lom nilger sor de ander Kongerigets 19. xgbr. 
M im sterier hörende E m b e d s - og Vestilliugsm irn- 
med Undtagelse a f selve Ministeriernes Personale. 
(Zndenrigsm inisteriet.)

Vi Frederik den Syvende osv. G. v.: NigS- 
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfoestet 
folgende Lov:

I.

Almindel ige Beftemmelser.

1. Af de faste Pengeindtoegter — saa vel egentlige 
Gager, Lsnninger og personlige Tillceg som faste Vederlag i

*) I  Z 11 af denue Lov, i hvilken for fsrste Gang 
gaves Regler for faste Lsnninger til Netsbetjent- og 
Magistrat - Embeder, som hidtil ganfke eller tildels 
havde vceret astagte med Sportler, bestemtes det, at 
Loven vilde voere at underkaste en almindelig Revi
sion inden Udlsbet af Finansaaret 1865 — 66, men 
efter at et Lovforslag til Opfyldelse af denne Be
stemmelse havde vceret Rigsdagen sorelagt, blev ved 
Lov af 23. Februar 1866 den forefkrevne Revision 
udsat, saaledes at den blev at foretage inden Udlsbet 
af Finansaaret 1867—68. I  Rigsdagssamlingerne
1867 og 1868 blevc derefter hertil sigtende Lovfor- 
flag fremsatte uden at blive tilendebragte; derimod 
blev et i 1869 forelagt Lovforslag gjennemfsrt og 
stadfoestet som Lov den 1. Juli 1870. Til denne 
Lov, der i det vcesentlige er enSlydende med Lov 
19. Februar 1861, kan her henvises.
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19. I^edr. Penge for Naturalydelser — der ere tillagte EmbedSmcend 
og Bestillingsmcend, som lonneS af Statskassen eller de i 
Finansloven opforte scerlige Fonds, anscettes 60 Rd. af 
hvert af de forste 5 Hundreder, 40 Nd. af hvert af de 
folgende 5 Hundreder, 20 Rd. af hvert af de nceste 0 
Hundreder og endelig 10 Rd. af hvert af de derefter fol
gende 5 Hundreder til Sced, saaledes at 4 Rd. scetteS lige 
med 1 Tonde Soed. Denne Ansoettelse finder kun Sted, 
for saa vidt den giver et helt Antal Tonder, medens det 
ovrige Belob ikke bliver Gjenstand for Ansoettelse. Frem
deles flal den Del af de aarlige Lonninger, som efter denne 
Bestemmelse kommer Embedsmoendene til Gode, afrundes 
saaledes, at den udgjor et lige Antal af hele Nigsdaler, 
saa at det overflydende bortfalder, hvorhos ingen Lonning 
ved denne Bestemmelse maa overstige 4,000 Rd. Det 
Kvantum Sced, der saaledes tilkommer en Embedsmand 
eller Bestillingsmand, beregnes Ham til Jndtcegt med 
Gjennemsnitsvcerdien af de 4 Scedarter, Hvede Nng, Byg 
og Havre efter Kapitelstaxten for det foregaaende Aars 
Afgrode af Hvede i det samlede Lolland-Falsters Stift og 
af Rüg, Byg og Havre i Sjcellands Srift> Den Sced- 
voerdi, som herefter kommer vedkommende til Gode, an
scettes dog i intet Tilfcelde til mere end 6 Rd. eller 
mindre end 4 Rd. pr. Tonde. Den udbetales Ham i 
Forbindelse med og paa samme Maade som Hans ovrige 
Gage.

2. Forener nogen flere af Staten lonnede Embeder 
eller Bestillinger, komme de Ham derfor tillagte Pengeind- 
toegter, hvad enten disse udredes af Kongerigets Finanser 
eller af de i Finansloven opforte scerlige Fonds, eller de 
ere opforte paa Monarkiets eller en anden Landsdels Bud
get, sammenlagte i Betragtning, og bliver for Kongerigets 
Vedkommende det Ham tilkommende Kvantum Sced at ud-
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rede med en forholdsmcessig Del af det til den samlede 19. ^edr. 
LMning svarende Belsb.

3. Foranstaaende Bestemmelser finde ikke Anvendelse paa:
1) De Embedsmcend og Bestillingsmcend, hvis Hoved- 

indtcegt bestaar i Sportler, Brugen af Jorder, Na- 
turalydelser eller andre Gjenstande, der maa anses 
at vcere stegne i Vcerdi under de forandrede Kon
junkturen eller de Biindtcegter, som Embeds- og 
Bestillingsmcend have ved flige Emolumenter,

2) De Beljsb, der udbetales som Honorarer eller ud-
redes af de i §§ 25 og 27 ncevnte Asfistancesummer 
eller af de i Lov af 12. Januar 1858 5, 9, 15,
18, 21, 28 og 32 ncevnte samlede Summer*),

3) Medlemmerne af Rigets Höiesteret, de ved Kjöbenhavns 
Univerfitet ansatte normerede Professorer og Nor
merede Docenter, de ved den polytekniske Lcereanstalt 
ansatte Lcerere samt de ved Blindeinstitutet ansatte 
Embeds- og Bestillingsmcend; ligesom det ved det 
kongelige Theater og Kapel ansatte ikke pensions- 
berettigede Personale kun har en af Ministeriet ncer- 
mere besternt Abgang lil det ved ovenncevnte An- 
scettelse i Sced bevirkede Lsnningstillceg.

4. Forener nogen flere Embeder eller offentlige Be- 
stillinger, flal Han i disses sammenlagte Lsnninger lide et 
Afdrag, saa stört som Halvdelen af alle bisse Lpnninger, 
med Undtagelse af den hsieste, eller, for saa vidt flere ere

*) Den citerede Lov af 12. Januar 1853 er Lov om 
Lsnninger for de ved Kjisbenhavns Univerfitet, den 
polytekniske Lcereanstalt, de lcerde Skoler og Sors 
Akademi samt det kongl. Dsvstummeinstitut og Skole- 
lcererseminarierne ansatte Embeds- og Bestillingsmcend.
Den er anset for at vcere af for specielt Jndhold til 
at medtages i denne Sämling. De i de citerede 
anfsrte samlede Summer ere til Honorarer, Assi- 
stancesummer, Lpnninger til underordnede Funktio- 
ncerer m. v. ved de ncevnte Jnstitutioner.

L-Yvende Hirfte. 3
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19. lige h§ie, en af bisse; dog b§r bette Afdrag aldrig over- 
stige en Fjerdedel af den samlede Lpnning. Dette Afdrag 
fordeles paa de forfkjellige Embeders eller Bestillingers 
Jndtcegter i Forhold til disses Stvrrelse, men indeholdes 
i Fslge denne Lov kun af de Lvnninger, der udredes af 
Kongerigets Finanser eller af de Stiftelser, hvis Jndtcegter 
og Udgifter bestemmes i Finansloven. For de nu ansattes 
Vedkommende flulle Afdragene ikkun fke af de ved denne 
Lov fastsatte Pengetillceg. Det forbeholdes i svrigt ncermere 
at ordne dette Forhold ved de aarlige Finanslove, for saa 
vidt saadant maatte vife sig npdvendigt.

5 Hvad nogen maatte have mere i LM, end
der efter ncervcerende Lov tilloegges Hans Embede,. be- 
holder Han som personligt Tillceg. Personlige Tillceg bort- 
falde med de Belsb, hvormed Gagen forsges ved Alderstillceg.

6. Med Hensyn til PensionSanscettelse komme de af HZ 
1 og 2 flydende Lpnningstillceg ikke i Betragtning.

7. Opgjorelserne af de vedkommende Embeds- og 
Bestillingsmcend efter ZZ 1 og 2 tilkommende Gage- og 
Lsnningsdele saa vel som af det efter §§ 25 og 27 be- 
regnede Scedtillceg blive at forelcegge den Minister, der be- 
styrer Kongerigets Finansvcesen, inden nogen Anvisning 
efter bisse Paragrafen kan finde Sted, og har det fit For- 
blivende ved den af ucevnte Minister givne Bestemmelse, uden 
at samme kau gjvres til Gjenstand for Domstolenes Afgjvrelse.

8. Enhver af Staten med fast Gage lsnnet Em- 
bedsmand, der konstitueres i et andet ligeledeS med fast Jnd- 
tcegt aflagt Embede for et Tidsrum af indtil 6 Uger, er- 
holder herfor foruden stn hidtil havte Gage intet scerliot 
Vederlag, hvorimod der tilkommer Ham Neiseomkostninger 
og Diceter, naar Han paa Grund af Konstitutionen maa 
forlade det Sted, hvor Han har havt fast Ophold. Ved- 
varer Konstitutionen ud over dette Tidsrum. lpnnes de ved
kommende med et Honorar ligt Forskjellen mellem den



hoieste Lonuingsgrad for den Gageklasse, hvortil Han Hörer, 19. ^ 61)1'. 
og den laveüe Lonuingsgrad for den Klasse, hvori Han mid- 
lertidig er ansat. Forener nogen Konstitution i andet Em- 
bede med sin hidtil havte Stilling, forholdes efter Reglerne 
i § 4, dog at det Belob, der herefter vil tilfalde vedkom- 
mende ud oder den af Ham hidtil oppebaarne Gage, be- 
tragtes som Honorar. Naar det ene af tvende saaledes 
midlertidig forenede Embeder, eller begge enten i det 
hele eller tildels er lonnet med uvisse Jndtcegter, bliver 
ved Anvendelsen af foranstaaende Bestemmelse Embedernes 
Gjennemsnitsbelob for de sidste 5 Aar at loegge til Grund 
for Samberegningen.

II.
9. For efterucevnte Embeds- og Bestillingsmcend fast- 

scetteS soerligt folgende Bestemmelser:
Embedsmoend under Jnde nr ig sm in i s t e r i e t .

10. Overproesidenten i Kjobenhavn lonnes med
3,400 Nd., der stige hvert 3. Aar med 200 Rd. indtil
4,000 Nd. Til Bolig tilstaas Ham desuden 500 Rd. 
Stiftamtmcend og Aintmcend, med Undtagelse af dem paa 
Island og Fceroerne, lonnes med 2,600 Nd., som stiger 
med 200 Nd. for hver 3 Aars Tjeneste indtil 3,600 Rd., 
og der anviseS dem tillige fri Bolig for dem selv og Kon- 
toir, eller Erstatning herfor. Der tilloegges derhos saa 
vel Overprcesidenten i Kjobenhavn som Stiftamtmcend og 
Amtmcrnd hver et Belob af 300 Rd. aarlig, som dog ikke 
medtages under Pensionsberegningen. De de nuvcerende 
Stiftamtmamd i Sjcellands og Fyens Stifter tillagte Belob 
af 100 og 500 Rd. i Godtgjorelse for Kontoirlokale og 
Embedsbolig bortfalde. Hvor der til noget Amt- 
mandsembede er henlagt Jorder, bliver der for Ind- 
tcegterne af disse at fradrage et passende Belob i Ga
gen. Naar Balance indtrceder enten i Skanderborg eller i 
Aarhus Amtmanddembeder,inddrages Gagen for det ene af dem.

0,11 2mmin(,er f. Embmd. under M in is t . 5 1  1 8 6 1 .



19. Pedi'. Embedsmcend under  Jus t i t s mi n i s t e r i e t .
11. Justitiarierne i Landsover- samt Hof- og Stads-

retten, Landsoverretten i Viborg samt Kjobenhavns Kri
minal- og Politiret lonnes med 3,000 Rd. aarlig, hvor-
hos der for hver 3 Aars Tjeneste tilstaas dem et Tillceg 
af 200 Nd. aarlig, dog kan Gagen ikke overstige 3,600 
Rd. Gaar nogen fra en af disse Stillinger over til at 
blive Assessor i Hviesteret eller omvendt, beregnes Alders- 
tillceget efter den paagjceldendes Tjenestetid i det hele i disse 
Stillinger.

12. Assessorerne i Landsover- samt Hof- og Stads-
retten, Landsoverretten i Viborg samt Kjobenhavns Kri
minal- og Politiret lvnnes med 1,600 Rd. aarlig, hvor-
hos der for hver 3 Aars Tjeneste tilstaas dem et Tillceg 
af 200 Nd. , dog kan Gagen ikke overstige 2,400 
Rd. Med Hensyn til Beregningen af Tjenestetid tages 
alene Hensyn til paagjceldendes Anscettelse i en af disse 
Retter.

13. Justitssekretcererne i Hsiesteret, Landsover- samt 
Hof- og Ätadsretten, Landsoverretten i Viborg, Kjöben- 
havns Kriminal- og Politiret, samt 5 Kontoirchefer under 
den kongelige Landsover- samt Hof- og Stadsret, derunder 
indbefattet Köngens Foged og Auktionsdirektvren i Kjvben- 
havn, lonnes hver med 1,400 Rd., hvorhos der for hver 5 
Aars Tjeneste tilstaas dem et Tillceg af 200 Rd., dog kan 
Gagen ikke overstige 2,000 Nd.

14. Arkivarius under Landsover- samt Hof- og Stads- 
retten, der tillige er Skriver ved ForligSkommissionen, og 
Skriveren i Gjoesteretten og Gjoeldskommissionen lxrnnes 
hver med 1,000 Rd., hvorhos der for hver 5 Aars 
Tjeneste tilstaas dem et Tillceg clf 100 Rd. aarlig, dog 
kan Gagen ikke overstige 1,400 Nd. Ligeledes lxmnes
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den celdste Protokolsekretcer i Hoiesteret . med 1,000 Rd. 19.1'eln'. 
aarlig med et AlderStillceg af 200 Rd. efter 5 Aars 
Tjeneste.

15. De to yngste Protokolsekretcerer i Hoiesteret, de 7 
celdste Assistenter under Landsover- samt Hof- og StadS- 
retten og de 4 celdste Protokolforere under Kriminal- og 
Politiretten lonnes med 900 Rd. hver. Med 700 Nd. 
hver lonnes Expedienten i Hoiesterets JustitSkontoir, de 
7 yngste Assistenter under Landsover- samt Hof- og 
Stadsretten og de 4 yngste Protokolforere under Kriminal- 
og Politiretten.

16. Politidirektoren i Kjobenhavn lonnes med 3,200 
Rd., hvorhos der for hver 3 Aars Tjeneste tilstaas Ham 
et Tillceg af 200 Rd. aarlig. dog at Gagen ikke overstiger
4,000 Nd. Der tillcegges Ham derhos et Belob af 500 
Nd. aarlig, som dog ikke medtages under Pensionsbereg
ningen.

17. Prcesten ved Kjobenhavns civile Arresthus lonnes 
med 400 Nd. aarlig af Statskassen.

18. Inspektorerne ved Straffeanstalterne lonneS: 1 
(Christianshavn) med 1,400 Rd., 1 (Vridslosselille) med 
1,200 Rd., 1 (Horsens) med 1,000 Rd., 1 (Viborg) med 
800 Nd. aarlig, hvorhos der for hver 5 Aars Tjeneste 
som saadan tilstaas dem et TiÜceg af 200 Nd., dog kan 
Gagen ikke overstige 1,800, 1,800, 1,400 og 1,200 Nd. 
Inspektoren ved Odense Straffeanstalt lonnes med 600 
Rd. aarlig, hvorhos der for hver 5 Aars Tjenestetid til
staas Ham et Tillceg af 100 Rd., dog kau Gagen ikke over
stige 800 Nd.

19. Prcesterne ved Straffeanstalterne paa Christians- 
havu, paa Bridsloselille Mark og i Horsens lonneS med 
henholdsvis 1,000 R d, 1,000 Rd. og 600 Rd. aarlig, 
hvorhos der for hver 5 Aars Tjeneste tilstaas dem et

3 *
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19. Tillceg af 200 Nd. aarlig, dog kan Gagen ikke overstige
1,400 Nd., 1,400 Rd. og 1,200 Rd. Prcesterne ved 
Straffeanstalterne i Viborg og Odense tillcegges der den 
fvrste 400 Rd., den anden 200 Rd. i aarligt Honorar.

20. Som Honorar for Udfsrelsen af Sekretcerforret- 
uinger ved Sundhedskollegiet bevilges et aarligt Belob af 
800 Nd.; Forstanderen for Vakcinationsanstalten tillcegges 
der et aarligt Honorar af 400 Nd.

21. Stifts- og Landfysici lonnes hver med 700 Rd. 
aarlig, hvorhos der for hver 5 Aars Tjeneste tilstaas dem 
et Tillceg af 200 Nd. aarlig, dog kan Gagen ikke over
stige 1,400 Rd. Med Hensyn til Stiftsfysikus i Nibe bliver 
Bestemmelsen i Forordningen af 27. Januar 1847 Z 1 at 
vedligeholde; men ved indtrcedende Vakance bortscelges de 
denne Embedsmand tillagte Tiender, Jorder m. v., og den 
herfor indkomne Sum inddrages tilligemed Embedskapita- 
lerne under Kongerigets scerlige Finanser.

22. Distriktslcegerne lonnes hver med 300 Rd. aar
lig, hvorhos der for hver 5 Aars Tjeneste tilstaas dem et 
Tillceg af 100 Rd. aarlig; dog kan Gagen ikke overstige 
700 Rd. Bestemmelsen i Forordningen af 27. Januar
1847 § 2 med Hensyn til de Lceger, som erholde Lpn 
af den Kommune, i hvilken de fungere, bliver i Kraft. 
Distriktslcegerne i Herning, Grindsted, Skagen, Tarm, 
Lceso, Feio og Fans erholde derhos et Tillceg af 100 Rd. 
aarlig.

23. Overlcegen ved Sindssygeanstalten ved Aarhus 
lMnes med 2,000 Rd. aarlig, og Overlcegen ved Hel- 
bredelsesanstalten for Sindssyge ved Vordingborg med 
1,600 Nd. aarlig, hvorhos der for hver 5 Aars Tjeneste 
tilstaas dem et Tillceg af 200 Rd. aarlig, der for den 
nuvcerende Overlcege ved ftrstncevnte Anstalt beregnes sra 
Hans Udncevnelse til Overlcege ved Helbredelsesanstalten, dog
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at Gagen ikke kan overstige respektive 2,800 Nd. og 2,100 19. I?edi'. 
Nd. aarlig.

24. Amtmanden paa Fceroerne lonnes med 1,600 
Nd. aarlig med et Tillceg af 2--0 Rd. for hver 3 
Aars Tjeneste; dog kan Gagen ikke overstige 2,400 Rd.
DerhoS tilstaas Ham 400 Rd. aarlig, hvoraf dog ingen 
Pension beregnes. Landfogden paa Foerserne lonnes med 
1,200 Rd. aarlig. Landkirurgen paa Fceroerne og Lcegen 
paa Sudero lonnes hver med 600 Rd. aarlig, hvorhos der 
lilstaas dem et Tillceg af 100 Rd. for hver 3 Aars Tje
neste, dog at deres Gage ikke derved kan overstige 1,000 
Rd. aarlig.

25. Til Raadighed for dermed at vederlcegge den for- 
nodne Medhjcelp ved Forretningernes Besorgelse bevilges
folgende Summer:

Hoiesteret......................................................  2,050 Rd.
Landsover- samt Hof- og Stadsretten----  19,500 —
Landsoverretten i Viborg............................  1,400 —
Kriminal- og Politiretten i Kjobenhavn.. .  6,000 —
Til Bestyrelsen af Fcengselsvcesenet............  2,400 —
De civile Straffeanstalter..........  ..........  . 61,000 —

i alt . .  92,350 Rd.,

hvoraf 2/5 omscettes til Sced og udbetaleS efter Bestem- 
melserne i § 1. Ovenncevnte Summer, med Undtagelse af 
de til Bestyrelsen af Fcengselsvcesenet bevilgede 2,400 Rd., 
kunne dog ikke benyttes til dermed at honorere nogen af 
de i Henhold til ncervcerende Lov fast ansatte Embeds- 
mcend. Jndtil de Poster, der efter denne Paragraf i For- 
bindelse med 13—15 ere besternte til Jnddragelse, ere
blevne ledige, vil i Stedet for de dertil udredede Gager 
et passende Belob af de her ncevnte Summer vcere at 
indeholde.



19 I'edr. Embedsmcend nnder Mini ster ie t  for Kirke- og 
Undervisningsvcesenet .

26. Ved det kongelige Geheimearkiv lonnes Geheime- 
arkivariuS med 2,000 Nd. aarlig, hvorhos der for hver 5 
Aars Tjeneste tilstaas Ham et Tillceg af 200 Rd.; dog kan 
Ljmningen ikke overstige 3,000 Rd. Posten som kongelig 
Historiograf bliver ved Vakance ikke at lonne af StatS- 
kassen. Registratoren ved Geheimearkivet lonnes med
1,400 Rd. aarlig, hvorhos der for hver 5 Aars Tjeneste 
tilstaas Ham et Tillceg af 100 Rd. aarlig; dog kan Linnen 
ikke overstige 1,900 Rd. Inspektoren ved Lcesestuen lonnes 
med 800 Rd. aarlig.

27. Til Naadighed for Ministeriet for Kirke- og Un- 
dervisningsvcesenet stilles, for dermed at lonne den for- 
nodne Medhjcelp ved Forretningernes Besorgelse og Bud- 
tjenesten, 1,300 Rd. aarlig for det kongelige Geheimearkiv, 
dog at der i dette Belob midlertidig afkorteS 600 Rd. aar
lig, saa lcenge Arkivaren ved det forrige historisk-genealogifle 
Arkiv vedbliver at forrette Tjeneste ved Geheimearkivet.
af ovenstaaende Belob, 1,300 Rd., omscettes til Sced og 
udbetales efter Bestemmelserne i § 1.

28. De ved H 1 og § 2 bevirkede Lonningstillceg 
for de ved det kongelige Theater og Kapel ansatte Embeds
mcend, samt hvad der maatte medgaa til lignende Tillceg, 
hvortil der maatte findes Anledning for det ved disse Jn- 
stituter ansatte ikke pensionsberettigede Personale, udredes af 
Theatrets Reservefond; dog kan, for saa vidt fornodent gjores, 
af Kongerigets Finanser hertil tilflydes et Belob af indtil
15,000 Nd. for Finansaaret 1861-62.

III.

29. Denne Lov trceder i Kraft den 1. April 1861, 
for saa vidt ikke Udforelsen af de Omordninger, der ved
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samme foranlediges for enkelte AfdelingerS Vedkommende 19. ^edr 
maatte nodvendiggjore en Udscettelse, som dog i saa Fald 
ikke maa gaa ud over den 1. Juli s. A. Loden under- 
kastes en almindelig Revision inden Udlobet af Fincmsaaret 
1865—66.

L o v  om Lonninger fo r de ved Kongerigets A r - 19. i?c-i,r 
kivvcesen ansatte Em bedsm and. (Jn d e n rig s m in i- 
steriet.) >

Vi Freder ik den Syvende osv. G. v.: Rigs- 
dagen har vedtaget og Vi ved Dort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

t. For en Kontoirchef og 2 Fuldmcegtige ved Konge- 
rigets Arkivvcesen bestemmes Gagerne saaledes: 

u) for Kontoirchefen til 1,400 Rd. aarlig, hvorhos der 
for hver 5 Aars Tjeneste tilstaas Ham et Tillceg af 
200 Nd.; dog kan Gagen ikke overstige 2,000 Rd., 

d) for Fuldmoegtigerne til 700 Rd. aarlig, der stige 
med 50 Rd. aarlig indtil 1,200 Nd.

Ved Fastscettelsen af det ved bemeldte Arkivvcesen nu 
ansatte Embedspersonales Lonning regnes Tjenestetiden for 
den fungerende Kontoirchefs Vedkommende fra den Tid,
Han erholdt Konstitution som Arkivarius under Justits- 
ministeriet, og for de ovrige Embedsmcrnds Vedkommende 
fra de paagjceldendes forste Anscettelse som kougelige Em- 
bedsmcend. De for Udfcerdigelsen af Gjenparter af Arkiv- 
dokumenter erlagte Kjendelser, saa vel som Jndtcegterne 
ved Salget af kasserede Arkivalier, flulle fremtidigen ind- 
betales i KongerigetS Finanser. Der tillcegges Justits- 
ministeriets nuvcerende Arkivarius et aarligt Belob af 250 
Rd. af Finanserne som Erstatning for det Tab i Jndtcegter,
Han herved lider; denne Erstatning bortfalder efterhaanden
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19. Pelir. med de Belvb, hvormed Hans nuvcerende Gage i Fxllge 
denne Lov forpgeS ved Alderstillceg.

2. Til Raadighed for dermed at vederlcegge den for- 
npdne Medhjcelp ved Arkivforretningernes Besorgelse bevil- 
ges et aarligt Belob af 2,900 R d , hvoraf /̂5 omscetted til 
Sced og udbetales efter de i Lov om Lonninger for de i 
Kongerigets Ministerier ansatte Embedsmcend af 31. Marts 
1860 § 5 fastsatte Regler. Jndtil de Poster, der efter 
denne Paragraf i Forbindelse med § 1 ere, bestemte til 
Jnddragelse, ere blevne ledige, vil i Stedet for de dertil 
ndredede Gager et passende Belob af den her noevnte Snm 
voere at indeholde.

8. De i forncevnte Lov af 31. Marts 1860 5— 12
indeholdte Bestemmelser blive anvendelige paa de ved Konge
rigets Arkivvcesen ansatte Embedsmcend.

4. Denne Lov trceder i Kraft den 1. April 1861. 
Laven underkastes en almindelig Revision inden Udlobet af 
Finansaaret 1865—66.

19. x-siii. L o v  om Redlaggelse a f B a ro n  Lndvig Holbergs 
Enkesirde paa Terslose Hovebgaard, G a a rd e n s  S a l g ,  
og U d d e lin g  a f aarlige Understottelser under N a v n  
a f :  H o lb ergs Understottelseslegat. (Kirke- og U n -  
dervisningsm inisteriet.)

Vi Freder ik den Syvende osv. G. v.: Rigs- 
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1. Det i Henhold til afgangne Baron Lndvig Hol
bergs under 20. Januar 1748 oprettede og den 1. Mai 
1754 allern. konfirmerede Testamente paa den Sorg Akademi 
stjcenkede Terslose Hovedgaard indrettede Enkescede nedlceg- 
ged. Ministeren for Kirke- og Undervisningsvcesenet be-
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L .  om Nedloeanelse af H o lb e rflS  Enkcscrde. 59 1861.

myndiges til ved offentlig Auktion at lade bortscelge den i9. 
tilbagestaaende Del af bemeldte Hovedgaards Bygninger 
med tilhorende Have og Jorder, staaende for Hartkorn 
Ager og Eng 3 Tdr. 1 Skp. 1 Fdk 1 Alb. og med 
Gammelfkat 17 Rd. 45 ß. Den indkomne Kjobesum ind- 
drages under Soro Akademis Kapitalformue, men Akade- 
miet afgiver af sine aarlige Jndtcegter et Belob af 800 
Rd. aarlig, der anvendes til et Legat, som skal bcere Navn 
af: HolbergS Understottelseslegat.

2. Det ncevnte aarlige Belob uddeles i livsvarige 
Understottelser af mindst 25 Rd. og ikke over 150 Rd.
R. M. aarlig, dels til trcengende Enker og aldrende Pi- 
ger, hvis Moend eller Fcedre have vceret ansatte som Em- 
bedsmcend eller Betjente enten under Soro Akademi eller 
paa det Gods, som henhorer eller har henhort til samme, 
eller ved det kongelige Theater og Kapel, dels til saa- 
danne vcerdige og trcengende Personer, som selv have gjort 
Tjeneste ved det kongelige Theater, men derfra ere afgaaede, 
uden at deres Stilling ved samme har berettiget dem til 
Pension.

3. Understottelserne bortgives af Ministern: for Kirke- 
og Undervisningsvcesenet, der til allerh. Stadfcestelse har at 
forelcegge de ncermere Bestemmelser, der blive at folge ved 
Legatets Bortgivelse.

L o v  om Vom iepligt fo r Kongeriget Danm ark. s. K arts

(Zustitsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 143.



1861. 60 L. om Zeinbcmer.

2. ülarts. L o v  om Brandpolitiet D a  Landet og det M e
inest dermed i  Forbindelse staaende Bygningsvasen.
(Zustitsm inisteriet.)

Jndm. Samt. pLZ. 159.

l o .N r u t s . L o v  om An lirg  og D r i f t  a f Jerillmiier i K o n - 
geriget. (Jn denrigsm in isteriet.)

Jndm. Samt. xsg. 174.

20, Nni'ts. Jn stitsm in. S k r . ( til  A m tm a n d e n  over R a n -  
ders A m t )  a » g ., hvorvidt en M o n d s  V id ra g  t il  
Hans Hustrus for W gteflabet sodte mrgte B o rn  kan 
fordres assonet as Ham.

Ester at det ved Hr. Kammerherrens Resolution af 
20. November 1857 var paalagt N. N. at yde et aarligt 
Bidrag til et af Hans Hustru forinden deres ALgteskab 
fsdt ucegte Barn, som Han havde ncegtet at modtage til 
Forssrgelse og som var udsat hos andre, og bemeldte 
N. N. derefter var flyttet til Kjobenhavn, har Hr. Kam
merherren paa Foranledning af vedkommende Fattigbesty- 
relse anmodet Overprcesidenten i Kjsbenhavn om at foran- 
stalle det for et halvt Aar fra 1. Januar 1860 resterende 
Belsb, der forgjceves var forsvgt inddrevet ved Udpantning, 
afsonet af bemeldte N. N. Da imidlertid Overprcesidenten 
i Kjvbenhavn har ncegtet at efterkomme denne Begjcering, 
fordi der formentlig mangler Lovhjemurel til at foretage 
yderligere Skridt mod bemeldte N. N., efter at Udpantning 
forgjceves er bleven foretagen, har De, der ikke kan dele 
den af bemeldte EmbedSmand ndtalte Anfknelse, i en af 
Jndenrigsministeriet Jnstitsministeriet til Afgjvrelse tilstillet
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Skrivelse af 6. f. M. begjcert Sagen afgjort ved Mini-20. Narts. 
steriets Resolution.

I  denne Anledning undlader man ikke tjenstligst at 
melde, at Ministeriet maa anse det for utvivlsomt, at naar 
Forordningen af 24. Januar 1844 Z 9 paaloegger en 
Mand at ftrge for Hans Kones i SEgteskabet indbragte 
ucegte Born, som om de vare Hans egne Born, da maa 
herved voere ment, at stille hin Forpligtelse lige med den,
Han har mod sine egne cegte Born. Ministeriet maa der- 
hoS, i Henhold til hvad der er udtalt i Koll. Tid. f. 1836
S. 918—20, Kanc. Skr. af 25. Mai 1841 og Iustitsmin.
Skr. af 23. Juli 1857, antage, at Afsoning ikke kan an- 
vendes mod Fcedre for de Bidrag, det paalcegges dem at 
svare til deres cegte Born, med mindre de egenmcegtigen 
have hcevet Kohabitationen med deres Hustruer eller ere 
separerede fra dem, i hvilke Tilfcelde deres Bidrag 
til de hos Moderen vcerende Born nemlig kunne hen- 
fores under Bidraget til hende, der er Gjenstand for 
Afsoning.

Indenrigsm in. C irk. (til  samtlige Amtm«nd)26. N-nts. 
ang. de G rn ndsatninger, der feiges ved Afgjorelsen 
a f S ä g e r om Landeiendommes Udstykning.

Nagtet man maatte kunne forudscette, at de Principer, 
som Ministeriet folger ved Afgjorelsen af Säger angaaende 
Landeiendommes Udstykning, uden Vanflelighed lode sig ud- 
finde ved Betragtningen af den Mcengde Resolutionen der 
i denne Slags Säger aarlig afgives af Ministeriet, og 
nagtet flere fra Ministeriet udgaaede Cirkulcerer i denne Hen- 
seende maatte kunne tjene til Veiledning, har man dog Grund 
til at antage, at der endog blandt dem, der jcevnligt be- 
stjceftige sig med Udstykningssager, navnlig de antoriserede 
Landmaalere og Landinspektorer, herster ikke lidet uklare
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26. Nai'tL.Anfluelser desangaaende, hvilket medfsrer blandt andet den 
Ulempe, at Säger, som, rigtigt behaudlede, uden videre 
Ophold vilde vcere blevne approberede af Ministeriet, enten 
blive remitterede til Omarbeidelse eller expederede med en 
afslaaende Resolution, ofte til ikke ringe Tab for den ved- 
kommende Landeiendomsbesidder.

Man har derfor til Veiledning ved Bedommelsen af, 
hvorvidt Approbation paa tilsigtede Udstykninger af Land
eiend omme vil kunne ventes meddelt, saa vel som for at 
fremme Udstykningssagernes hurtigst mulige Afgjorelse, 
fandet det hensigtsmcessigt at meddele folgende til Efterret- 
ning for og Jagttagelse af alle vedkommende:

1) Enhver Udstykning, der er foretagen i Overens- 
stemmelse med de i Forordningen af 3. December 1819 
§8 1—7, jvfr. §§ 11 og 12, foreskrevne Betingelser, og 
ved hvilken den i bemeldte Forordnings Z 9 ff., jvfr. For
ordningen af 25. Juni 1810, befalede Fremgangsmaade er 
iagttagen, vil selvfolgelig blive approberet, saafremt der ved 
Revisionen af de indsendte Udstykningsdokumenter intet 
maatte findes at udscette.

2) Udstykningen kan i Neglen ikke ventes approberet, 
naar de Parceller, hvori Eiendommen deles, gives ufor- 
holdsmcessige Figurer, t. Ex. naar de gives en uforholds- 
mcessig Lcengde eller afsoettes med icregulcere Groendser, 
eller naar en Eiendom bestaar af et storre Antal Lodder, og 
enhver af disse eller i alt Fald Hovedlodden eller Hoved- 
lodderne blive delte.

3) Naar der ved en tilsigtet Udstykning af en Bonde- 
gaard ikke vilde blive en Hovedparcel tilvage med et Til- 
liggende af i det mindste 20 Tdr. Land boniteret Jord til 
Taxt 24, vil Udstykningen i ethvert Fald kun kunne ap- 
proberes i Henhold til en dertil meddelt Bevilling, hvilken 
Ansogeren derfor i stt Andragende om Approbation paa 
Udstykningen maa erklcere sig villig til at indlose med 14
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Rd. 48 ß., med mindre en saadan Bevilling alt maatte vcere26.Nart8. 
lpst i Anledning af en tidligere Udstykning af den samme 
Eiendom, hvilket da i Anftgningen maa oplyses med An- 
givelse af Bevillingens Datum, jvfr. Cirkulcere af 30. No
vember 1852 Nr. 2.

4) Til Udstykning af en Bondegaard, der, uden at 
have den ved Forordningen af 3. December 1819 Z I  
ncevnte Swrrelse, dog har et Jordtilliggende paa oder 2 
Tdr. Hartkorn, vil, naar Hovedparcellen ligeledes beholder 
i det mindste 2 Tdr. Hartkorn, Bevilling i N e g l e n  
kunne ventes meddelt; hvis derimod Hovedparcellen vilde 
gaa under nysncevnte Hartkornbelvb, kan Bevilling i 
Reglen ikke ventes, med mindre sceregne Forhold, saa- 
som Gaardens flette Figur, dens Jorders adspredte Be- 
liggenhed, et uforholdsmcessigt stört Areal eller deslige 
maatte anbefale saadant. Er den Gaard, der agteS udstyk- 
ket, alt under 2 Tdr. Hartkorn, vil Bevilling i N e g l e n  
blive meddelt.

5) Udstykningen af en Hovedgaard vil i R e g l e n  
kunne ventes approberet, naar der bliver en Hovedparcel 
paa i det mindste 60 Tdr. Land boniteret Iord til Taxt 
24 tilbage, selv om der tidligere har vceret udredet flere 
end een Rytterhest af Gaarden.

6) Udstykning af saadanne Jordeiendomme, der ikke 
ere at anse som Gaarde, vil i N e g l e n  kunne ventes 
approberet. At en til Bebyggelse besternt Parcel ei erhol- 
der det i Forordningen af 3. December 1819 § 4 besternte 
Jordtilliggende vil i R e g l e n  ikke vcere til Hinder for 
Approbationens Meddelelse. I  ovrigt bliver herved at be
merke Cirkulceret af 30. November 1852 Nr. 1, hvorefter 
enhver Eiendom, der har et Jordtilliggende paa 1 Td.
Hartkorn eller derover, bliver at betragte som en Gaard, 
indtil det bevises, at den er en mindre Parcel af en 
Gaard, af hvilken en Hovedparcel er bleven tilbage, hvororn
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26. Nnrtg.Ansogningen da maa indeholde fornoden Oplydning, samt 
Cirkulceret af 14. December 1854, hvorefter i de Tilfcelde, 
i hvilke i en tidligere Periode ell Gaard er bleven udstykket 
i flere Parceller til Bebyggelse, hver paa mindst 1 Td. 
Hartkorn, uden at det udtrykkelig er bestemt, at nogen af 
Parcellerne flal betragtes som Hovedparcel, enhver af disse 
Parceller, for saa vidt angaar dens Udstykning, vil blive 
betragtet som Hovedparcel.

7) Ved Afgjorelsen af SporgSmaalet om, hvorvidt 
mindre betydelige og scerflilt beliggende Jordlodder kunne 
flyldscettes i Ministeriet efter MatrikulStaMionen i Henhold 
til Lov af 4. Juli 1850 8 4, vil der hovedsageligen blive 
taget Hensyn til, om den paagjoeldeude Lod er mindre 
betydelig i Henseende til dens virkelige Storrelse; Skyld- 
scetningen af Ager- eller Englodder vil Ministeriet saaledes 
i N e g l e n  ikke paatage sig, naar de ere storre end 1 
Td. Land; bestaar Lodden af uopdyrkede Hede- eller Mose- 
jorder, eller handles der alene om en Gammelskatsfor- 
deling, ville dog ogsaa noget storre Arealer kunne komme 
i Betragtning. Med Hensyn til de Oplysninger, der skulle 
ledsage Ansogninger om deslige Skyldscetninger, samt til 
hvad der i ovrigt i saa Henseende bliver at iagttage, hen- 
vises til Cirkulcererne af 30. November 1852 Nr. 4 og 11. 
Juli 1857 *).

8) Naar en Gaard ved den tilsigtede Udstykning vilde 
blive nedlagt, o: naar der ikke vil blive nogen Hoved
parcel tilbage med mindst 1 Td Hartkorn, vil Approbation 
i R e g l e n  ikke kunne forventes; kun naar ganfle scer- 
deles Omstcendigheder maatte anbefale saadant, saasom naar

'") Jsolge stdstuoevnte Cirk. bor Ansogningen vcrre led
saget af Hartkornsattest for den paagjceidende Eiendom 
samt, hvor Eiendommen efter de foreliggende Om- 
stcendigheder bliver at betragte som en Gaard, af ud
trykkelig Erklcering om, at Ansogeren er villig til i 
sornodent Fald at lose Bevilling paa Gaardens Udstyk
ning uden befalet Hovedparcel eller til dens Nedlcegning.



Gaarden har et uforholdsmoesstgt stört Areal af ringe Bo--26. Nnrts. 
nitet, der ved at udparcelleres maa antages lettere at kunne 
opdyrkes, vilNedlceggelsesbevilling undtagelsesvis blive meddelt.

9) Naar der paa Eiendommen findes Skov, som ved 
den tilsigtede Udstykning vilde blive delt, vil Ministeriet, 
forinden endelig Resolution afgives, korrespondere angaaende 
Sagen med vedkommende Distriktsforstmand. Skjvndt det, 
for at denne kan afgive sin Erklcering, ofte ikke vil vcere 
fornvdent, at Han foretager en Lokalundersvgelse, vil det dog 
til Sagens Fremme vcere hensigtsmcessigt, at vedkommende 
i Ansögningen erklcerer, hvorvidt Han er villig til at af- 
holde de med en saadan Underssgelse forbundne, i pvrigt 
mindre betydelige Omkostninger. Befindes Skoven at vcere 
Fredflov, vil Approbationen i R e g l e n  blive ncegtet, 
med mindre Forstmanden maatte foreflaa og Andrageren 
indgaa paa at foretage saadanne hensigtsmcesfige Knltur- 
arbeider i den ved Eiendommen tilbageblivende Skov, hvor- 
ved denne vil vinde lige saa meget, som den taber ved, at 
en Del af dens Areal ashcendes. Naar det blandt Ud- 
stykningsdokumenterne indsendte Hovedkort er en Kopi af 
et celdre Udstykningskort eller af Matrikulskortet, og der 
paa disse celdre Kort findes antegnet Skovsignaturer, som 
altsaa ogsaa blive at overfpre paa Kopien, nagtet der ei 
loenger findes Skov paa Eiendommen, bvr det ikke alene i 
Udstykningsberegningen, men ogsaa paa Körtet anmcer- 
kes, at der i saa Henseende er Uoverensstemmelse mellem 
Körtet og Marken, hvorhos der da i Udstykningsbereg
ningen tillige saa vidt muligt maa meddeles Oplysning om 
Bestaffenheden af den tidligere paa Eiendommen voerende 
Skov, saa vel som om naar og af hvem den er bleven ryddet.

10) Naar Ministeriet, forinden endelig Resolution 
paa en Udstykningssag kan afgives, maatte attraa yder- 
ligere Oplysninger angaaende Udstykningen, ville disse for 
Fremüden, for saa vidt den af denne Fremgangsmaade
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26. Na.rt8.tidligere fulgte Ulempe ikke atter sporeS, blive rekvirerede 
direkte hos den Landinspektör eller autoriserede Landmaaler, 
af hvem Forretningen er udfsrt, hvorom da Andrageren, 
hvis Sag det bliver at fremstynde Expeditionen fra Land- 
inspektörens Side, saafremt dens hurtige Fremme er Ham 
magtpaaliggende, samtidig vil erholde Underretning gjennem 
Amtet. Paa samme Maade vil der blive forholdt med 
Hensyn til de ved Udstykningsdokumenternes Revision i 
Matrikulkontoiret gjorte Udscettelser.

11) For at undgaa den ofte besvcerende Standsning 
i Udstykningssagernes Gang, som foraarsages derved, at 
Sogneforstanderfkaberne kun sjceldnere holde Möder, vil 
Ministeriet for sit Vedkommende intet have imod, at For- 
mcendene for Sogneforstanderftaberne paa disses Vegne for 
Fremtiden afgive de Forstanderskaberne affordrede Erklcerin- 
ger over Udstykningssager»

12) I  Forbindelse med Ministeriets Cirkulcerflrivelser 
af 20. April og 1. Juni 1858 til samtlige Amtstuer paa- 
lcegges det herved disse i de Hartkornsattester, der udfcerdi- 
ges til Brug ved Udstykniuger, at anföre samtlige til den 
paagjceldende Eiendom hörende Matrikulsnumere, at med- 
dele Oplysning om de tidligere muligen stedsundne Udstyk- 
ninger af Eiendommen med Angivelse af Approbationens 
Datum, samt udtrykkeligt at anmcerke, om det for Eiendom
men anförte Hartkorn er forhen privilegeret eller forhen 
uprivilegeret eller Landfkatshartkorn.

13) Det paalcegges Amtstuerne nöie at overholde Be- 
stemmelserne i Plakaten af 21. April 1848 ZZ 1 og 2, 
jvfr. Cirkulceret af 25. Juni 1855, hvorefter ny Skatte- 
konto for Parceller ikke maa aabnes i Amtstuens Böger, 
med mindre der tilligemed det thinglceste Adkomstbrev fore- 
vises Amtstuen et Kort over den paagjceldende Eiendom, 
hvis Overensstemmelse med Matrikulskortet er bekrceftet af 
Ministeriet og af Retsskriveren er paategnet at vcere fore-
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vist i Retten ved Adkomstbrevets Thinglcesning. Da Mi-26. Nd,i't8. 
nisteriet samtidigt med Udstykningens Approbation ikkun 
hvor saadant i Anssgningen udtrykkeligt er begjcert, med- 
deler Parcelkortene den omhandlede Attestation, vil det for 
at undgaa senere gjentagen Jndsendelse af bemeldte Kort 
vcere hensigtsmcessigt. at vedkornmende stedse i Anssgnin- 
gerne om ApprobationS Meddelelse begjcere Kortene oder 
de Parceller, der agtes afhcendede, forsynede med Atte
station, samt at det derhos oplyses, paa hvilken Amt
stue de saaledes attesterede Kort onskes indlsste, jvfr.
Cirkulceret af 30. November 1852 Nr. 5, idet bemcer- 
kes, at det i flere Henseender er Mskeligt, at Kortene ikke 
lcenger end hsist nvdvendigt henligge uindlvste paa Amtstuerne.

14) Da det har vist sig, at de i Cirkulcererne af 6.
December 1845 Post 1 og 14. December 1854 givne Ad- 
varsler mod at afslutte endelige Handeler om Parceller af 
Eiendomme, Paa hvis Udstykning Ministeriets Approbation 
ikke forinden er erhvervet, ikke ere blevne tilfulde paaagtede, 
sinder Ministeriet sig foranlediget til at gjentage, at den 
Omstcendighed, at vedkommende Eier i Forventning af 
Approbation paa Udstykningen af Hans Eiendom allerede 
har afhcrndet en eller flere Dele af samme, og at Scel- 
geren altsaa, saafremt Udstykningen ncegtes approberet, vil 
kunne komme til at yde Kjöberen Erstatning, maa blive 
uden Indflydelse paa Ministeriets Afgjprelse af Spsrgs- 
maalet om, hvorvidt Approbation kan meddeles paa den til- 
sigtede Udstykning, hvorfor Scelgeren maa tilfkrive sig selv 
Fvlgerne af at have afhcendet, hvad Han ikke ser sig i Stand 
til at hjemle.

15) Det indflcerpes samtlige Landinspektorer og au- 
toriserede Landmaalere ngie at overholde de i den gjcel- 
dende Lovgivning saa vel som i Cirkulcererne af 6. Juni 
1835, 21. Januar 1851, 30. November 1852, 1. Februar 
1853, 10. Februar 1855 og 22. Mai 1858 givne For-
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26. Nai-tL.skrifter, angaaende hvad de ved Udftrelsen af de dem 
overdragne Udstykningsforretninger have at iagttage, idet 
Tilfidescettelse af disse Forflrifter vil WdvendiggMe Korre- 
spondance eller Udstykningsdokumenternes Hjemsendelse og 
saaledes i ethvert Fald medfvre Forsinkelse af Sagernes en- 
delige Afgjvrelse.

Sluttelig undlader man ikke til Forebyggelse af Mis- 
forstaaelse at gjsre opmcerksom paa, at man ved i det fore- 
gaaende at meddele de Regler, hvorefter der ved Udstyk- 
ningssagernes Behandling i Miuisteriet gaas frem, selv-- 
fvlgeligen kun har kunnet udtale, hvorledes der i den om- 
handlede Henseende or dent l i gvi s  vil blive forholdt, og 
at man saaledes ingenlunde har villet tillcegge de opstillede 
Regler nogen saadan Karakter af Ufravigelighed, at jo 
Modifikationer af og Undtagelser fra samme, begrundede i 
de i det enkelte konkrete Tilfcelde forhaandenvcerende scer- 
egne Omstcendigheder, maa kunne finde Sted.

Ved at meddele (Titul) foranstaaende til Efterret- 
ning og videre Bekjendtgjyrelse for samtlige vedkom- 
mende, flulde man Ijenstligst anmode Dem om tillige at 
ville paalcegge disse> navnlig de autoriserede Landmaalere, 
Landinspektvrerne, Sogneforstanderskabernes Formcend og 
Retsbetjentene uopholdeligt at expedere de til dem frem- 
kommende Udstykningssager, ligesom man ogsaa holder fig 
forvisset om, at De selv vil lade vcere Dem magtpaalig- 
gende at fremme disse Säger saa hurtigt som Omstcendig- 
hederne tillade det.

16. Lxril, Zndenrigsm in. S k r . ( t i l  A m tm a n d e n  over A a l 
borg A m t )  ang h vorvidt Bestemmelseu i Z  6 i L o v
1 9 . Feb ru a r 1 8 6 1  om nagle Foranbringer i Farstc- 
lovgivilingen kan komme t i l  Anveudelsc, hvor det er 
et H u s , der bortfastcS.

at Lovens tz 6 vel efter dens



udtykkelige Jndhold alene Händler om Gaarde, og at S yns-16. 
forretninger ved Overleveringen af Fcestehuse saaleded, i 
Mangel af anden Overenskomst mellem Fcesterne, fremdeles 
maa fke paa den i Forordningen af 8. Juni 1787 Z 3 
foreskrevne Maade, men at man paa den anden Side ikke 
fljMner rettere, end at en overensstemmende med Lovens 
Forflrifter afholdt Synsforretning, naar begge Parier have 
voeret enige om at foretrcekke denne Fremgangsmaade, maa 
anses som gyldigen afholdt og bindende for Parterne med 
Hensyn til fremtidige Spprgsmaal om Godtgjprelse for 
Fald.

.ft. for A rm e e n . 69 1861.

Bekjendtgjor. ang. en Foran drin g a f R e n te -1 7  ^ m ii. 
betalings - Terminerne fo r Visse Statsobligationer. 
(Fin a n sn ü n iste rie t.)

Jndm. Samt MZ. 177.

Knndgjor. fo r Arm ee», hvorved der gives Vcer- 22. /V,irii, 
nepligtige Lilladelse t i l  at bytte V ilk a a r  med en 
Forstcerkningen tilhorende Voernepligtig. (K rig s - 
m inisteriet.)

Jndm. Samt. 177.

Jn s tits m in . S k r . (til  Am tm a n d e n  over A a l -  26. ^Mil. 
borg A m t ) , hvorved et P a r  frafkilte W g te fo lk saar 
Tilladelse til  atter at flytte sammen.

Bed at fremsende et Andragende, hvori de ved aller
beste Bevilling af 20. Februar 1858 adskilte LEgtefolk, 
pensioneret Toldassistent M. og Barbara, f. P., af Aalborg, 
der ere blevne enige om atter at leve sammen i LEgteskab, 
anholde om, at den ovenncevnte Bevilling maa blive kas- 
seret, har Hr. Stiftamtmmlden i behagelig Skrivelse af 27.
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26. ^xrii. f. M. med Bemcerkning, at den allerhoieste Resolution af 
20. September 1815 ingen Bestemmelser indeholder om, af 
hvem den i et saadant Tilfceld? forupdne Tilladelse flal 
meddeles, henstillet Sagen til Ministeriets Afgjorelse.

Foranlediget heraf flulde man til behagelig Efterret- 
ning og videre Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, at, naar 
den i den ovenncevnte allerhoieste Resolution i ovrigt fore- 
flrevne Fremgangsmaade iagttages, tillades det, at den 
ncevnte Bevilling af 20. Februar 1858 kasseres.

30. ^ p r ii. P la k . ang. N a r in g  som Sattestipper. (Kjsbe n - 
h avn s Raadstue.)

Jndm. Saml. 178.

i .  A » i .  Fnndatsmassige Bestemmelser sor Bestyrelseu 
og Ilddclingen a f det Anckerske Legat t il  Reise- 
stipendier sor Kmistnere. (Kirke- og U n d e rvis n in g s - 
m im steriet.)

I  Henhold til den under 8. Juli 1859 meddelte aller- 
hoieste Konfirmation paa det af afdode Proprietcer Carl 
Andreas Ancker og Hustru Augusta Frederikke Ancker, fedt 
von Schoultz, under 14. Oktober 1857 oprettede Testament 
har Ministeriet for Kirke- og UnderviSningsvcesenet fastsat 
folgende Bestemmelser for Bestyrelseu og Uddelingen af det 
Anckerske Legat til Reisestipendier for Kunstnere:

1. Legatet, der flal bcere Navn af „det Anckerske Legat 
til Reisestipendier for Kunstnere", bestyred af Ministeriet for 
Kirke- og UnderviSningsvcesenet.

2. Legatets rentebcerende Kapital, der udgjor 86,500 
Rd., flal gjores frngtbringende paa samme Maade, som 
andre offentlige StistelserS Midler i Almindelighed.



3. De aarlige Renter af Legatkapitalen deles i fire 1. Nai. 
lige störe Dele til et Aars Reisestipendier, nemlig to for 
Malere eller Billedhuggere, et for en Digter og et for eu 
Komponist. Den, der en Gang har nydt godt af Legatet,
kan ikke öftere erholde Stipendium af dette. Stipendie- 
portionerne udbetaled i hvert Aars 11. Juni og 1t. De- 
cember Terminer, hver Gang med Halvdelen, forste Gang 
i Juni Termin 1861. Reisen, hvortil Stipendiet tildeles, 
skal foretages i det Aar, i hvilket de Nenter forfalde, hvoraf 
Stipendiet afholdes, og Reisen maa gives i det mindste saa 
lang en Varighed, at Opholdet i Udlandet ikke bliver kortere 
end Tiden imellem de to Terminer, til hvilke Stipendiet 
udbetales den Reisende.

4. Saafremt der til r.ogen Tid ikke findes kvali- 
ficerede Ansogere til Bortgivelse af alle Stipendiepor- 
tionerne, eller hvis et bortgivet Stipendium af en eller 
anden Grund skulde forblive enten helt eller tildels uanvendt, 
bliver den saaledes til Legatet hjemfaldende Del af Nen- 
terne at henloegge til en disponibel Reservefond.

5. Udvcelgelsen af Stipendiaterne er ved Testamentet 
overdraget til Professor Simonsen og Maler Kjcerschou for 
Malere, Professorerne Jerichau og Bissen for Billedhug
gere, Etatsraad Heiberg og Professor Andersen for Digtere, 
Professorerne Gade og Hartmann for Komponister, saa
ledes at de samles for at vcelge „hvilke Genie og Talent 
maa forst komme i Betragtning". Naar nogen af disse 
Mcend afgaa ved Doden, vcelges i deres Sted de forste i 
dered Fag af Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
voesenet. I  Kraft heraf er i afdode Etatsraad Heibergs 
Sted Professor Christian Winther indsat til at udvoelge for 
Digtere. Disse Udvcelgere udncevne aarlig af deres Midte 
en Formand, som leder Forretningerne. Balget blandt 
Ansogerne ster saaledes, at, naar de to Udvcelgere for hver

F. ,'or det Atickeeske Leqat. 71 1861.



1861. 72 S k r .  om Tiendevederlag,

1. Nai. af de fire Klasser af Stipendier ere enige, er Sagen der- 
med afgjort. Ere de derimod ikke enige, afgjores Striden 
ved simpel Majoritet af alle 8 Udvcelgere. Ere Stemmerne 
her lige, gjor Formandens Stemme Udslaget. Bortgivelsen 
af Stipendierne flal fle i Lobet af ethvert Aars Januar, 
Februar og Marts Maaneder for det Slipendieaar, der 
tager sin Bcgyndelse den paafolgende 11. Juni, og Ansog- 
ningerne om Stipendierne flulle inden det foregaaende 
Aars 31. December voere tilstillede Ministeriet for Kirke- 
og Undervisningsvcesenet. Om de valgte Stipendiater 
bliver hver Gang umiddelbart efter Udvcelgelsen at gjore 
Jndberetning til ovennoevnte Ministerium, som meddeler 
vedkommende Stipendiat den fornodne Underretning.

7. U i » .  Jn denrigsm in. S k r . ( til  Am tin an d e n  over R i n g -  
kjsbing A m t ) , at Hovedparcelle», iiaar Tiendeveder- 
laget svares i K o rn , H after fo r det fnlde Vederlag 
m . m .

I  et med Hr. Grevens behagelige Erkloering af 6. 
Marts d. A. hertil indkommet Andragende har Proprietcer 
N. N. paa N. N. forespurgt, hvorvidt Han som Tiende- 
eier er Pligtig til at modtage det til en fast Afgift i Korn 
ansatte Tiendevederlag mod en forholdsmcessig Kvotadel for 
hver af Parcellisterne paa udstykkede tiendepligtige Eien- 
domme, eller om Han kan holde sig til vedkommende Ho- 
vedparcellister for det fnlde Tiendevederlag, der har voeret 
svaret af de tidligere samlede Eiendomme, ligesom ogsaa, 
hvorvidt Han, saafremt Tiendevederlaget forholdsvis bliver 
at prcestere af de enkelte Parcellister, behover af disse at 
modtage Tiendekornet Potte- og poeglevis.

Foranlediget heraf flulde man ikke undlade tjenstligst 
at melde, at Ministeriet ikke skjonner rettere, end at begge 
de opkastede Sporgsmaal finde deres Besvarelfe i Forord-
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ningen af 25. Juni 1810 § 8, der udtrykkelig ncevner 7. Nrü. 
Tiendeafgift, der svares i Korn, blandt de Udgifter, for 
hvis Udredelse Hovedparcellen flal hcefte rnod Regres til de 
mindre Parceller, samt -derhos for det Tilfcelde, at ingen 
Hovedparcel er udlagt og Afgiften saaledes bliver at op- 
krceve direkte hos Parcellisterne i Forhold til deres Hart
korn, fastsoetter /̂4 Skp. Korn som det mindste, der af hver 
enkelt Uder kan leveres. Jmod disse udtrykkelige Bestem
melser, der ikke, saaledes som det i Kanc. Skr. af 11. No
vember 1828 synes forudsat, kunne anses hcevede ved For- 
ordningen af 3. December 1819, jvfr. sammes tz 18, kan 
formentlig den i nysncevnte Kancelli-Skrivelse, jvfr. Kanc.
Skr. af 17. Februar 1846, ytrede modsatte Anskuelse ikke 
komme i Betragtning, men i svrigt er det en Selvfolge, at 
Spsrgsmaalet, saafremt vsdkommende ikke i Mindelighed 
kunne forenes om en anden Afgjsrelse af Sagen, henhörer 
under Domstolenes Paakjendelse.

Forelobig L o v  ang. Foran drin g i  L o v  a f 1 3 . io . N a i. 
September 18 5 5  om Abgang fo r banste Skibs- 
fsrere t i l  at sorhyre sremmebe S o s o lk *) . (Zu s tits - 
m inisteriet.)

Vi Freder ik  den S yve nde  osv. G. v.: Det er 
Os foredraget, at den ved Lov af 13. September 1855 i 
Abgängen til at forhyre fremmede Söfolk til danske Skibe, 
som udredes fra et Sted i Kongeriget, fastsatte Jndflrcrnk- 
ning, at Halvdelen af Skibsmandskabet flal bestaa af Per
forier, der ere hjemmehsrende i det danske Monarki, under 
de nuvoerende Forhold vil kunne medfsre Banfleligheder 
ved danske Skibes Forsyning med det fornödne Mandflab.

*) Stadfcestet ved Lov 23. Januar 1862.
Syvende Horste. 4



10. Nai. Paa Grund heraf ville Vi i Kraft af GrundlovenS tz 30 
ved denne forelobige Lov aller», have besternt folgende:

Den i Lov 13. September 1855 om Abgang for danske 
Skibsforere til at forhyre fremmede Sofolk indeholdte Be
stemmelse, at Halvdelen af Skibsmandflabet skal bestaa af 
Personer, der ere hjemmehorende i det danfle Monarki, op- 
hceves indtil videre.

22. N » i .  Jn stitsm in. S k r . ( til  Arntm a n de n  over B o r n 
holm s A m t )  ang. at Fin -e re u  a f Oldsager ikke er 
pligtig at indlevere dem t i l  P o litie t.

Ved med behagelig Skrivelse af 25. f. M. hertil at 
indsende en Udskrift af et Forhor, optaget ved Rönne 
Kjobstads Politiret i Anledning af, at Husmand N. N. af 
N. N. Sogn, som paa sin Mark havde fundet en Urne 
fuld af Monter og andre Gjenstande af Solv til en tem- 
melig betydelig Voerdi, ikke havde indleveret det fundne til 
Politimesteren, men overgivet det til en privat Mand til 
videre Besorgelse til det oldnordifle Museum, har Hr. Kam
merherren forespurgt, hvorvidt gamle Monter, Smykker og 
andre vcrrdifulde Oldsager, som findes i Jorden, lovlig 
kunne afleveres til Private til videre Besorgelse til det 
oldnordifle Museum, eller om de under alle Omstcen- 
digheder flulle overgives til Ovrigheden for af denne at 
indsendes.

I  denne AnledninM flulde man tjenstligst melde, at 
Ministeriet ikke antager, at der i den gjoeldende Lovgivning, 
jvfr. navnlig Jndholdet af Plak. af 7. August 1752, haves 
Hjemmel til at paalcegge Finderne at aflevere de ommeldte 
Gjenstande til Politiet, men at de, saafremt de ikke behorig 
aflevere det fundne til Finanöministeriet, i fornodent Fald 
ville kunne drages til Ansvar for dereS Forsommelse i saa 
Henseende.

1861. 74' S k r . ans,. Oldsa§ccS Jn d lc ve rin g .



A .  om F is te n . 75 1861.

A n o rd n . om, hvilke Redflaber der man bruges 25. N m . 
ved M e n e t  i „K ile n " og «»d e r hvilke nirrmere 
Betingelser de man brugeS. (Zndenrigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xa§. 178.

Bekjendtgjsr. om Adgangsbeviser l i l  at -r iv e  s o . N s ,: .  
D a m p fa rg e fa rt i  Kjobenhavns H a v » . (H a vne ka p- 
tainen.)

Jndm. Saml. 179.

L o v , hvorved Forordningen a f 26- November i .  iu m . 
1 7 6 8  og kongl. Resolution a f 1 1 .  August 1 8 1 8  
angaaeude indeulands fabrikerede Kobber- og M e s 
sing-Varers Forh an dling i Danm ark, ophaves ui. v . 
(Zndenrigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 180.

Bekjendtgjsr. ang. Bestemmelser om Bortgivel- 12. lu m . 
seu a f „Holbergs Understottelseslegat". (Kirke- og 
U nde rvisn in gsm in isteriet.)

Paa Ministeriets derom nedlagte allerund. Forestilling 
har det behaget Hs. Majest. Köngen ved allerh. Resolution 
af 28. Mai d. A. allern. at stadfceste folgende Bestemmelser 
angaaende Bortgivelsen af HolbergS UnderstxlttelseSlegat:

1. Det ved Lov af 19. Februar 1861 oprettede „Hol
bergs Understvttelseslegat" uddeles i livsvarige Understöttel- 
ser d e l s  til trcengende Enker og aldrende Piger, hvis 
Mcend eller Fcedre have v^ret ansatte som Embedsmcend 
eller Betjente enten under Sors Akademi eller paa det 
Gods, som henhjsrer eller har henhsrt til samme, eller ved



186 l. 76 B .  on , HolbergS Nndecststtelseölegüt.

^2. Inni. det kongelige Theater og Kapel, d e l s  til saadanne vcer- 
dige og trcengende Personer, som selv have gjort Tje-
neste ved det kongelige Theater, men derfra ere afgaaede, 
uden at deres Stilling ved samme har berettiget dem til 
Pension.

2. Den til Legatet i Folge Loven af Soro Akademis
Indtoegter henlagte aarlige Sum af 800 Rd. fordeles i 
folgende Portioner: 1 ä 150 Rd., 1 L 100 Rd., 7 L 50 
Rd., 8 ä 25 Rd. For saa vidt Omstcendighederne gjore 
det onskeligt, kunne flere af de to lavere Portioner tillceg- 
ges samme Person, dog saaledes at ingen paa denne
Maade kan komme til at oppebcere mere end 150 Rd., og 
at der altid bliver 4 Portioner paa 25 Rd. og 3 Por
tioner paa 50 Rd. Paa den anden Eide kan, naar ingen
af Ansogerne maatte egne sig til at faa en af de storre

-Portioner, denne da uddeles i flere mindre. Hver Gang 
en Legatportion bliver ledig, bortgiveS denne af Ministeriet 
for Kirke- og Undervisningsvcesenet, uden at der er ind- 
rommet dem, der alt nyde Legatet, nogen Net til Opstig- 
ning fra en lavere til en hoiere Portion.

3. Udbetalingen af Understottelsesportionerne sker, 
med Halvdelen hver Gang, i Begyndelsen af ethvert 
Aars April og Oktober Maaneder forud for det lobende 
Halvaar.

4. Ansogningerne om Legatet blive, ledsagede af 
fuldstoendig Oplysning om den ansogendes Formuesom- 
stcendigheder og behorige Attester om Trang og Voerdig- 
hed, at indgive til Ministeriet for Kirke- og Undervis- 
ningsvoesenet, som, hver Gang en Understottelsesportion bliver 
ledig, derom har at foranstalte en Kundgjorelse i de offent- 
lige Tidender.



ü. Understottelsen ophvrer, naar den legatnydendes 12. ^uni. 
Formuesomstcendigheder forbedres, eller Betingelserne for 
den paagjceldendeS Vcerdighed til Legatet i andre Henseender 
ikke lcenger ere til Stede.

K .  om Fuldbyrdclsc of svcnskc D v liim c  / l 1861.

Knndgjor. ang. Fnldbyrdelsen i Kongeriget D a n - i3 . 3uni. 
mark a f Damm e og Kjeiidelser afsagte i Kougeriget 
S verrig  og i sidstucevnte R ig e  a f Damm e og Kjendelser 
afsagte i Kougeriget Daiim ark. (Ju stits m in is te rie t.)

Vi Frederik den Syvende osv. G. v.: I  Hen- 
hold til § 8 i den af Os under 19. Februar d. A. stad- 
fcestede Lov om Fuldbyrdelse i Kongeriget Danmark af 
Domme og Kjendelser afsagte ved svenske Retter m. in., 
have Vi afsluttet en Konvention med Hs. Majest. Köngen 
af Sverrig og Norge angaaende Fnldbyrdelsen i Danmark 
af Domme og Kjendelser afsagte i Kongeriget Sverrig og i 
sidstnoevnte Rige af Domme og Kjendelser afsagte i Konge
riget Danmark, samt fastsat, at bemeldte Lov af 19. Fe
bruar d. A. flal troede i Kraft fra 1. Juli ncestkom- 
mende, og bringes dette saa vel som den afsluttede Kon
vention, efter at Ratifikationerne ere udvexlede, herved til 
offentlig Kundskab.

Koilvention augaaende Fnldbyrdelse i Danm ark af 
Domme og Kjendelser afsagte i Kongeriget S verrig  

og i sidstmrvnte Rige a f Dom me og Kjendelser 
afsagte i Kongeriget Danmark-

Hs. Majest. Köngen af Danmark og Hs. Majest. Kön
gen af Sverrig og Norge, i lige Grad besjoelede af Vnflet 
om til noermere Bescestelse af den gode Forstaaelse, som 
lykkeligen finder Sted mellem de respektive Stater, at flutte



13. lluni. en Overenskomst om gjensidig Net til Fuldbyrdelse i Dan- 
mark af Domme og Kjendelser afsagte i Kongeriget Sverrig, 
og i sidstncevnte Nige af Domme og Kjendelser afsagte i 
Kongeriget Danmark, have til den Ende udncevnt til Deres
Befuldmcegtigede, ..................................................................
hvilke, efter at have udvexlet deres respektive Fuldmagter, 
som befandtes i behprig Orden, have afsluttet og under- 
tegnet en Konvention, som, for hver af de kontraherende 
Parters Bekommende, Ord til andet lyder som fvlger*):

1. Domme og Kjendelser, (uts1a§, 1)68lut), afsagte 
ved svenske Netter, kunne, for saa vidt de bestemme andet 
end Straf, fuldbyrdes i Kongeriget Danmark ved Exekution 
i Gods. Med Domme scettes i Klasse Kjendelser, der i 
Sverrig ere afsagte af Overstatholderen i Stockholm, en 
Landshovding, en af de Magistrates hvilke der ved svensk 
Lov er tillagt lige Myndighed med Landshvvdinger til at 
afgjLire Visse civile Säger, eller et Rigskollegium, samt 
Beregninger over Bestrivelses- og Stempletpapirs Gebyr 
paategnede svenske Retsakter.

2. Den Dom, Kjendelse eller Beregning (Z 1), hvis 
Fuldbyrdelse forlanges, maa voere forsynet med Overstat- 
holderens eller en Landshvvdings Bevidnelse om, at den er 
udfoerdiget i den Form, der udfordres til Exekution, samt 
at den har den Egenfkab at give Abgang til Exekution i 
Overensstemmelse med, hvad der i den svenske Lovgivning 
er fastsat om Domme, som have upaaankelig Retskraft.

3. Domme og Kjendelser, afsagte i Sverrig, ere med 
Hensyn til Exekution i Kongeriget Danmark underkastede 
de samme Regler om Foroeldelse, som Domme afsagte her.

1861. 78 K . om Fuld dvldelse af svenske Dom »»rc.

Her meddeles kun Konventionens danfke Text.



K .  om Fuldbyrdelse a, svcnfte D o m m e . 79 1861.

Fra Forstrifterne om Forceldelse ere dog undtagne svenste 13. lluni. 
Donuue, som gaa ud paa at fastscette en Forpligtelse til at 
yde Bidrag til fraseparerede eller forladte Hustruer eller til 
cegte eller ucegte Bvrn.

4. Er offentlig Skiftebehandling af Skyldnerens Bo i 
Sverrig begyndt, bortfalder den ved ncervcerende Konven
tion indrsmmede Ret til Exekution.

8. Med Hensyi: til Fogdens Kompetence i Henseende 
til Fuldbyrdelsen af svenske Domme, samt de Gebyrer, der 
blive at betale for saadanne Forretninger, ere de samme 
Forskrifter gjceloende, som om Fuldbyrdelsen af Domme, - 
afsagte af Retter i Kongeriget Danmark.

' 6. Svensk Undersaat kan ikke sagssges ved danfl Dom- 
stol, undtagen i de Tilfcelde, hvor saadan Sag künde an- 
lcegges, om Sagvolderen var Dansk. Opholder Han sig 
her i längere Tid end 8 Uger, kan Han under dette fit 
Ophold saggives for Gjceld eller anden Forpligtelse, hvor 
Han findes.

7. Overprcesidenten i Kjvbenhavn eller vedkommende 
Amtmand have, naar det af den private Fordringshaver 
forlanges, at afgive de Bevidnelser, som ere forngdne for 
at en Dom, Kjendelse eller Resolution kan fuldbyrdes i 
Sverrig. Paa Domme afgives Bevidnelse om, at de ere 
afsagte af en Domstol i Kongeriget og udfcerdigede i den 
Form, som fordres til Exekution; paa Forlig meddeles Be
vidnelse om, at de ere indgaaede for en Forligskommission 
eller Domstol i Kongeriget og udfcerdigede i den Form, 
som fordres til Exekution. Paa Resolutioner afgivne af 
Overprcesidenten i Kjobenhavu eller en Amtmand, hvorved 
Bidrag paalcegges til fraseparerede eller forladte Hustruer, 
cegte eller ucegte Bvrn, meddeles Bevidnelse om, at de ere 
afgivne i den Form, som fordres til Exekution, og at de 
efter baust Lovgivning medftre Abgang til Exekution.



1861. 80 R e g u la tiv for S in d -syg e a nstalt.

13. ^nni. Dog maa saadan Bevidnelse ei rneddeles, naar Bidrag til 
st ucegte Barn er fastsat ved en Resolution, der grunder 
sig paa vedkommende Barnefaders Undladelse af at aflcegge 
en Ham paalagt Ed, forend 3 Muaneder efter Edsdommens 
Forkyndelse ere forlobne, og der derhos er tilveiebragt Op- 
lysning om, at Domfceldte ikke inden Udlobet af den ncevnte 
Frist har udtaget Edsstoevning til den Net, inden hvilken 
Edsdommen er afsagt, eller Stcevning til hoiere Net.

Denne Konvenüon trceder i Kraft fra og med den 1. 
Juli 1861 og forbliver gjceldende indtil et Aar fra den 
Dag af, da en af de hoie kontraherende Parter har til- 
kjendegivet den änden fit Forscet at ophceve den. Den flal 
ratificeres og Ratifikationerne udvexles i Stokholm inden en 
Tid af 6 Uger, eller for, om fle kan. Til yderligere Viöhed 
have de respektive Befuldmcegtigede i 8 Exemplarer under- 
tegnet og med deres Vaaben forsynet denne Konvention, 
hvilket stete i Stockholm den 26. Dag i April Maaned Aar 
Et Tusinde Otte Hundrede og En og Tredsindstyve.

19. luiü. Regu lativ fo r Siildssygeaüstalten fo r N a rre - 
jylla n d . (Zustitsm in isteriet.)

Jndm. Saml. xa§. 180.

22 lu m . T ra k ta t ang. Bruushauser-Stader-Toldens A f -  
losning. S l u t t e t  i  H a n n o v e r mellem D a n m a rk . 
N s te rrig , B e lg ie n , B ra s ilie n , S p a n ie n , F r a n k r ig , 
S to r b r it ta n n ie n , M ec kle n b org -S c hw e rin , Neder- 
landene, P o r t u g a l , P reu ss en , N u s la n d , S v e r r ig  og 
N o rg e , og Hansestcederne H a m b o rg , Lybek og B re m e n  
paa den ene S id e  og H a n n o v e r pa a  den a n d e n S id c *) .

*) I  DepartementStidende for 6. Juli s. A. offcntlig- 
gjorde UdenrigSministeriet de Bestemmelser af en af 
den hannoveranske Regjermg overensstemmende med



L m k ta t med A m e rik a. 81 1861.

Tillagsartikler l i l  den mellem H au s. M ajest. 11. luii. 
Köngen a f Danm ark og de forenede amerikanfle 
S ta te r den 2 6 . A p r il  18 2 8  i Washington afslut- 
tede almindelige Venskalis-, Handels- og Skibssarts- 
K o n ve n tio n .*)

Bekjeudtgjor. ang. Benyttelseu a f Boegtledder, 26. luii. 
som ere justerede i Hertngdommet S le s v ig . (Zn d e n - 
rigsm im steriet.)

Indm. Saml. 184.

Jn stitsm in. S k r . ( t il  A r n tm a n d m  over Fre d e - g i . 
riksborg A m t )  at M n lk te r t i !  Fattigkasseu i private 
S äg e r kuune exekveres nden Hensyu til  t Ä t a li a  
e x e v a lio v is .

I  et med Hr. Grevens behagelige Erklcering af 16. 
d. M. hertil indsendt Andragende har Bysoged i Hillerod 
og Birkedommer i Frederiksborg Birk, Etatsraad Arboe, 
begjcert Iustitsministeriets Resolution for, hvorvidt en 
Mulkt, der under en privat Sag er tilkjendt Faltigkassen, 
kan inddrives ved Exekunon, nagtet kalatia. exeeutioniL 
ere forlobne.

Foranlediget heraf undlader man ikke tjenstligst at 
melde, at da Mulkten til Fattigkassen er en Straf, der ikke 
kan eftergives af den private Domhcwer, men paa hvis

Traktaten udstedt Bekjendtgjorelse om den midlertidige 
Behandling af de Skibe, der passere Elben ved 
Schwinge, som have Hensyn til de Stater, der, som 
Danmark, for deres Vedkommende endnu ikke have 
fuldbyrdet Traktaten. Se Departementstidende for 
1861 Side 740—42.

-!-) Se Patent 16. Oktober 1861.



31. ^nli. Erlceggelse det Offentlige har erholdt et Krav paa samme 
Maade, som det Offentlige erholder Ret til Fuldbyrdelse af 
en idismt Straf, er det klart, at en Dom, der ikjender en 
saadan Mulkt, maa kunne exekveres uden Hensyn til, oin 
katalia, oxeeutioniL ere udlpbne ligesom enhver anden 
Straffedom.

31. inii. Jndenrigsm in. S k r . ( til  K jobenhavns M a g is tra t) 
a »g . at der til  at betragtes som danfl Ilndersaat 
ikke ndkrirves nogen bestemt Erklcrring sra den V e d - 
kommende eller nogen a f en Regjeringsmyndighed 
ndsaerdiget Optagelsesakt.

Ved behagelig Skrivelse af 15. f. M. har Kjvbenhavnd 
Magistrat tilstillet Ministeriet et Andragende, hvori Urte- 
krcemmer N. N. her af Staden har anholdt om, til Brug 
ved Indankningen for Norges Hviesteret af en af Kristiania 
Stiftsoverret paakjendt Sag, at meddeles en Attest om, at 
Konsul N. N. og dennes forhenvcerende Hustru N. N., 
hvilke ved Kjsbenhavns Amts Bevilling af 30. Mai 1854 
ere separerede i Henseende til Bord og Seng, og derncest 
under 10. November 1857 ligeledes af bemeldte Amt ere 
blevne endelig fraflilte, under deres Ophold her fiden 
Aaret 1853 have voeret at anse som danfke Undersaatter.

I  denne Anledning flulde man tjenstligst melde, at der 
ikke efter den danfke Lovgivuing til at blive dansk Under- 
saat udfordres enten nogen bestemt Erklcering fra den paa- 
gjceldende om at ville indtrcede i det undersaatlige Forhold 
eller nogen scerlig af en Regjeringsmyndighed udfcerdiget 
Optagelsesakt, men at derimod enhver maa anses som saa
dan, der i den Hensigt at forblive i Landet Lager fast 
Ophold sammesteds, uden enten ved en direkte Erklcering 
eller derved, at Han som Konsul eller diplomatifl Afsending 
fra en anden Stat vedligeholder den undersaatlige Forbin-

1861 82 S k r . om Optagelse som Nttdeisaat.



P a t .  om Tra kta t med Am erika. 83 1861.

else med denne, at holde sig udenfor det undersaatlige 81. ^uli. 
Forhold til Danmark; men at Ministeriet i ovrigt ikke kan 
indlade sig paa at meddele en Attest som den attraaede, idet 
Bedonnnelsen af de i et enkelt givet Tilfcelde til Stede 
vcerende faktifke Forhold og Anvendelsen af Lovgivningens 
Regler paa disse maa henhore under Domstolenes Ressort

P a te n t fo r det danske M o n a rk i ang. Affluttelsen 16. oictd. 
a f tvende Tillagsartikler t il  den mellem Daniiiark 
og de forenede amerikanfle S ta te r bcstaaende Beu- 
flabs-, H andels- og Skibsfartskonventio» a f 26 .
A p r il  1 8 2 6 . (Konseilsprcesidiet.)

Vi Freder ik den Sy den de osv. G. v.: Vi have 
altern, fundet Os foranledigede til med de forenede ameri
kanfle Stater at afslutte tvende Tillcegsartikler til den 
mellem Danmark og bemeldte Stater bestaaende VenflabS-,
Handels- og Skibsfartskonvention af 26. April 1826, og 
bringes disse Artikler, efter at de gjenfldige Ratifikatiouer 
ere udvexlede, herved til offentlig Kundflab..........................

Hans Majest. Köngen af Danmark og de Forenede 
Amerikanfle Stater, besjoelede af det Onfle at begünstige de 
respektive Staters Handel ved at tilstaa de respektive Skibe 
i deres Havne enhver notwendig Hjcelp og Bistand, have i 
den Anledning forsynet de underflrevne Befuldmcegtigede 
med de fornodne Fuldmagter, og ere disse nu blevne enige 
om folgende Tillcegsartikler til den almindelige Venflabs-,
Handels- og Skibsfartskonvention, der blev affluttet imellem 
de kontraherende Parter i Washington den 26. April 1826.

Art. 1. De respektive Generalkonsuler, Konsuler, 
Vicekonsuler og Handelsagenter skulle i denne Egenflab 
have Ret til at affige Domme og Voldgiftskjendelser i 
Stridigheder, der tilsos eller i Havnene maatte opstaa 
inellem Skipperen, Officererne og Mandflabet paa den 
Nations Skibe, hvis Jnteresser de flulle varetage, navnlig



16. Oktd forsaavidt angaar Hyrens Erlceggelse eller Opfyldelsen af 
gjensidig indgaaede Forpligtelser. uden. Jndblanding af de 
lokale Vvrigheder; medmindre at Bescetningens, OfficererneS 
eller Skippernes Opförsel flulde vcere forstyrrende for 
Landets Orden eller No. Dette er imidlertid saaledes at 
forstaa, at denne Slagö Domme eller Voldgiftskjendelser 
ikke vil beröve de stridende Parter den Ret, som de have, 
til ved deres Hjemkomst at lade Sagen paakjende af deres 
Lands Domstole.

Art. 2. Generalkonsulerne, Konsulerne, Vicekonsulerne 
og Handelsagenterne skulle vcere bemyndigede til at söge 
Understöttelse hos de lokale Ovrigheder for at efterspore, 
paagribe og fcengsle Desertörer fra deres Lands Krigs- 
eller Handelsflibe. De have til den Ende at henvende sig 
til vedkommende Domstole, Dommere og Embedsmcend og 
striftlig at fordre de omtalte Desertörer udleverede, idet de 
ved Forelceggelsen af Mönsterrullerne eller Mandflabslisterne 
eller ved andre osstcielle Bevisligheder, eller, saafremt 
Skibet er afreist, ved en af dem behörig bekrcestet Afskrift 
af de ncevnte Aktstykker godtgjpre, at disse Jndivider hvre 
til Bescrtningen. Naar denne Fordrings Berettigelse saa
ledes er bevist, skal Udleveringen ikke kunne ncegteS dem, 
medmindre det stulde blive tilstroekkelig godtgjort, at de 
ncevnte Jndivider ere det Lands Undersaatter eller Borgere, 
til hvilket Fordringen om Udleveringen er rettet. Naar 
Desertörerne ere blevne paagrebne, flulle de stilles til de 
ncevnte Generalkonsulers, Konsulers, Vicekonsulers eller 
Handelsagenters Raadighed, og ville de paa Forlangende af 
dem, der fordre Udleveringen, og paa deres Bekostning 
kunne indscettes i de offentlige Fcengsler, for der at holdes 
faste, indtil de kunne bringes tilbage til de Skibe, hvortil 
de horte, eller hjemsendes til deres Foedreland med et af 
samme Nations eller andre Skibe. Men dersom de ikke 
ere sendte tilbage inden et Tidsrum af 3 Maaneder fra den 
Dag at regne, da de bleve paagrebne, flulle de scettes i

1861. 84 P a t .  om Tra kta t med A m e rika.



B .  om Jndkaldelse af S ta tö o b lig a tio ne r. 85 1861.

Frihed og kunne ikke öftere anholdes for den samme Sag.i6. Olrtb. 
Hvis derimod Deserlmen findeS at have begaaet en For- 
brydelse eller Forseelse, saa kan Hans Udlevering opscettes, 
indtil den Domstol, der flal paakjende Sagen, har afsagt 
sin Dom, og Dommen er bleven exekveret.

Ncervcerende Tillcegsartikler flulle have samme Kraft og Gyl- 
dighed, som om de Ord til andet vare optagne i den i Washing
ton den 26. April 1826 undertegnede Konvention, og naar de 
ere blevne godkjendte og ratificerede af Hans Majest. Köngen 
af Danmark og de Forenede Amerikanfle Staters Prcesident 
ved og med de ncevnte Staters Senats Raad og Samtykke, 
skulle Ratifikationerne udvexles i Washington inden sex 
Maaneder fra denne Dag, eller fsr om fke kan. Dette til 
Bekrceftelse have vi Underfkrevne, i Kraft af vore respektive 
Fuldmagter, undertegnet de ncervcerende Tillcegsartikler og 
paatrykt samme vore Segl. Givet i tredobbelt Udfcerdigelse 
i Staden Washington den 11. Juli 1861.

Bekjcndtgjor. ang Jndkaldelse a f visse E t a t s - 16. oictd. 
obligationer til  Ombl>tning. (Fin a n sm in iste rie t.)

Jndm. Saml. 184.

Ju stits m in . S k r . (til  A m tm a n d e n  over Kjchen- 28. o irti,. 
h a vn s A m t )  ang. at Udskrifter a f kriminelle F o r h s r  
i S ä g e r, hvori Aktio n  ikke har virret a n la g t, kan 
meddeles den, mod hvem Uudersogelse» har va re t 
rettet.

Med Hensyn til at Amtet i Skrivelse af 17. f. M. 
har udtalt, at Gaardeier N. N. af N. N. paa Fabrikarbeider N. 
dt.ö Vegne maatte vcere berettiget til mod scedvanlig sportel- 
mcessig Betaling at erholde Udflrift af et over Ham i Au- 
ledning af et paa Brede begaaet Tyveri optaget Forhsr,



1861. 86 S k r .  om LsgerS V ib ne p lig t»

28. Oktd. hvilken Udflrift af Birkedomnieren i Kjobenhavns Amts 
nordre Birk, Justitsraad N. N., var bleven ncegtet, har 
Iustitsraad N. N. i et hertil indkommet Andragende fore- 
spurgt, om Han for Fremtiden har at efterkomme enhver 
Bestilling af Udflrifter af kriminelle Forhorer i Säger, 
hvori Aktion ikke har vceret anlagt, naar kun Amtet har 
resolveret, at der ikke findes Anledning til fra dei Offent- 
liges Side at foretage Videre i Sagen, og Udflriften for- 
langes af den, mod hvem Underftgelsen har vceret rettet.

Ester i denne Anledning at have niodtaget Hr. Kammer- 
herrens Bercenkning af 15. d. M. sknlde man tjenstligst melde, 
at det fremsatte Spprgsmaal maa besvares bekrceftende.

30. oictl,. Zustitsm in. S k r . ( t il  A m tm a n d e n  over Frede- 
riksborg A m t )  ang. Lagers Biduepligt.

Ester Modtagelsen af Hr. Grevens behagelige Erklcering 
af 7. d. M. over det med samme tilbagefulgte Andragende, 
hvori Distriktslcege K. i Esbvnderup forespvrger om, hvor- 
vidt Lceger maatte vcere Pligtige til at msde i Retten som 
Vidner i Säger, i hvilke de kun have havt og kun kunne 
have havt Virksomhed som Lceger, stulde man til behagelig 
Efterrettiing og videre Bekjendtgjprelse tjenstligst melde, at 
Ministeriet med Hr. Greven er enigt i, at der ikke findes 
nogen Bestemmelse, som fritager Lceger for den almindelige 
Borgerpligt at mßde som Vidner, naar de dertil indstcevnes, 
og at de ikke ved en ministeriel Resolution kunne fritages herfor.

i .  Novd. Jn stitsm in . C irk . ( t il  samtlige Am tm cend) ang. 
Bemyndigelse sor Am twandene og Overprasidenten i 
Kjobenhavn t il  at meddele forfljellige Bevillinger og 
Tilladelser.

Paa Justitsministeriets derom allerunderdanigst nedlagte 
Forestilling har det behaget Hans Majest. Köngen under
30. August d. A. allernaadigst at bifalde:
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1) at det overdrages Amtmcendene og i Kjöbenhavnl. 
Overprcesidenten at udlevere: a) Bevillinger til at fore 
nye Vidner og fremlcegge nye Dokumenter i Säger, soin 
indankes for Overretterne; d) Bevillinger til som exeeulor 
t68tam6nti at behandle Dvdsboer, naar Exekutorerne ere 
indsatte i et lovformeligt Testament og der isvrigt intet i 
Sagen findes at erindre; e) Bevillinger til at erhverve 
Mortifikationsdom paa Panteobligationer og Eiendomsdom 
paa faste Eiendonune; og ä) Bevillinger til at indgaa 
ALgteskab med Broders, Farbroders eller Morbroders Enke 
eller med asdpde Kones Faster eller Moster, forsaavidt 
ingen af Ansvgerne bekjender sig til den mosaifle Tro;

2) at Amtmcendene og i Kjsbenhavn Overprcesidenten 
bemyndiges til at meddele den lcengstlevende af tvende 
ALgtefceller Tilladelse til, naar de svrige Betingelser derfor 
ere tilstede, at hensidde i ufliftet Bo, nagtet en af Arvin- 
gerne er fravoerende, saaledes at Tilladelsen gives saalcenge, 
indtil den fravcerende Arvings Erklcering kan indhentes, og 
fremdeles, saafremt Han meddeler fit Samtykke;

og 3) at Overprcesidenten i Kjsbenhavn bemyndiges 
til at meddele fri Proces ved Retterne i Kjvbenhavn i förste 
Instand, og at Oversvrighederne udenfor Kjvbenhavn lige- 
ledes bemyndiges til at meddele fri Proces i private Politi- 
sager, der indbringes for Poltiretterne i detdemjunderlagte Amt.

Ved at meddele foranstaaende allerhsieste Resolution 
nndlader man ikke til Veiledning ved Udfcerdigelsen af de 
omhandlede Bevillinger og Tilladelser at tilfsie Folgende: 

aä  1 a. Disse Bevillinger, der allerede iftlge For- 
ordning af 23. Marts 1827 tz 19 § kunne udleveres as 
Stiftamtmanden over Viborg Stift som President i den 
kongelige Landsoverret i Viborg i de Säger, som indankes 
for bemeldte Overret, meddeles mod Erloeggelsen af et 
Gebyr af 16 Rdlr. 5 Mark, men, naar den paagjceldende 
har erhvervet fri Proces til Sagend Forelse, uden Betaling. 

uä 1 d. Disse Bevillinger ncegtes ikke, naar der ikke
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1. Rovk. kan reifes gründet Tvivl om de indsatte Exekutorerd Paa- 
lidelighed og Vederhceftighed. Gebyret, der ikke kan efter- 
gives, er 16 Rdlr 5 Mark. Det er imidlertid kun, naar 
Exekntorerne ere udncevnte ved et lovformeligt Testament, 
at Bevillingen vil kunne udlevered af Overpvrigheden; i det 
mindre hyppige Tilfcelde, at der ansoges om Exekutorer 
uden at noget Testament er oprettet, i hvilket Jndscettelsen 
har fundet Sied, saa vel som ogsaa, naar en i et Testament 
indsat Exekutor er afgaaet ved Döden eller sat ud af Stand 
til at fungere og en auden, ikke i Testamentet ncevnt,Anfles 
indsat i den afdpdes eller udtraadted Sted, forbeholdes det 
Ministeriet at afgjpre Sagen.

aä 1 e. For at erholde Bevilling til Erhvervelse af 
Mortifikationsdom paa en bortkommen Panteobligation 
udfordres, at det gjöres sandsynligt, at Obligationen virkelig 
er bortkommen og at der ikke med Onflet om at erholde 
den mortificeret er forbunden nogen svigagtig Hensigt, i 
hvilken Anledning der saa vidt muligt bvr gives de i 
Obligationsforholdet interesserede Parier Leilighed til at 
ytre sig, forinden Bevillingen meddeles. Betingelserne for 
Erhvervelse af Eiendomdret ere givne ved Lovens 5—5 -5 . 
Det maa med Hensyn til disse Bevillinger paased, at Eien- 
dommen, paa hvilken der flal erhverves Eiendomsdom, eller 
Panteobligationen, der flal mortificeres, betegnes saa nyi- 
agtigt som muligt. Gebyret er for begge Arier af Bevil
linger 16 Rdlr. 5 Mark-, dog at det i Henhold til For- 
ordniugen af 7. Februar 1823 § 7 iagttages, at Bevillinger 
til Mortifikationsdoms Erhvervelse, naar det Gjceldsbrev, 
hvorpaa Mortifikation söges, lyder paa en ringere Sum 
end 500 Rdlr. Svlv, blive at meddele uden Betaling.

aä 1 ä. Disse Bevillinger, der ogsaa kunne meddeles, 
nagtet Svogerflabsforbindelsen har vceret en saakaldet 
ulovlig, det vil sige gründet paa en Kjsnsforbindelse, der 
ikke var sanktioneret ved ALgteflab, blive i Reglen ikke at 
ncegte, naar der ikke finder en uforholdsmcessig Forfljel
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Sted i de paagjoeldendes Alder. Forinden Udleveringen 1. ^ovd. 
maa de paagjceldende derfor producere dereö Dpbeattester, 
ligesom de ogsaa paa fyldestgjvrende Maade maa godtgjsre, 
at de ere besvogrede i det Forhold, de have angivet. Gebyret 
er 34 Rdlr. 32 Sk., der dog, naar de derfor i kongelig 
Resolution as 19. August 1829, der indeholded i Kanc.
Cirkl. af 5. September s. A., fastsatte Betingelser^) ere tilstede, 
kan nedscettes til 16 Ndlr. 5 Mark.

uä 2. De her omhandlede Tilladelser knnue tilstaas, 
naar ipvrigt Betingelserne for, at det kan tilstedes den 
paagjceldende at forblive hensiddende i ufkiftet Bo, ere tilstede. 
Tilladelsen, der meddeles ved Skrivelse og for hvilken intet 
Gebyr erlcegges, gives stedse med den ncermere Bestemmelse, 
at den gjcelder saa lcenge, indtil den fravcerende ArvingS 
Erklcering kan blive indhentet, og fremdeles, saafremt den 
fravcerende meddeler fit Samtykke.

aä 3. Ved Meddelelsen af fri Proces i private 
Politisager, der indbringes for Politiretterne udenfor Kjs- 
benhavn, blive de samme Regler at iagttage, som ved For- 
ordning af 23. Marts 1827 ßtz 1—6 ere givne for Med
delelsen af fri Proces ved de ordincere civile Netter, kun at 
der tages Hensyn til, om der i Sagend Beskaffenhed er 
nogen Grund for den paagjceldende til at snfle en Sag- 
ftrers Bistand.

For Udleveringen af de nnder 1 a, d, e og ä om
handlede Bevillinger, til hvilke der hoslagt fremsendes 6 
Stkr. Blanketter af hvert Slags, ialt 24 Stkr., for hvis 
Modtagelse Tilstaaelse forventes hertil indsendt, vil der vcere 
at aflcegge og til Ministeriets Revision at indsende Regnflab, 
der bsr flutte sig til det, der i Henhold til de derom gjcel- 
dende Regler nu kvartalsvis aflcegges af Overpvrighederne 
for Udleveringen af kongelige Bevillinger aä mnncintnm.

For Bpnder, Matroser og Tjenestefolk faa vel som
ogsaa for andre, naar deres Kaar anbefale dem dertil.



1. ^ovd. De indgivne Ansvgninger, i Henhold til hvilke Bevillingerne 
ere udleverede, bvr medfolge Regnstabet, ledsagede af de 
M ag og Attester, der godtgMe, at Udleveringen har 
fundet Sted i OverenSstemmelse med de givne Forflrifter. 
Gebyrerne blive at indbetale paa samme Maade som Ge
byrerne sor de Bevillinger, der nu kunne udlevereS af 
Overvvrighederne, og prima, samt 86eunäa. Kvittering ved- 
lcegges Regnstabet. Til Veitedning ved Udfyldningen af 
Blanketterne har Ministenet ladet tage en Gjenpart af en 
celdre Bevilling af hvert Slags, hvilken Gjenpart hoslagt 
folger.
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6. Novd. Ju stitsm in. S k r . (til Overprcesidenten i  K jsb e n - 
h a vn ) ang. Meddelelser a f Fuldm yndighedsbevil- 
linger.

..........................  at Myndighedsbevilling ikke bor
meddeles blot for at Anssgeren kan nedsoette sig som Ncerings- 
drivende, naar det ikke tilstrcrkkelig oplyseS, hvilke de scerdeleS 
Omstoendigheder ere, som i det enkelte Tilfcelde medfsrer, 
at det maa betragtes som en Velfoerdssag for Anssgerne 
at blive fuldmyndige ved Hjcelp af Bevilling, forinden de 
have opnaaet den lovbefalede Alder.

11. r^ovd. Ju stitsm in. C irk. (til samtlige Am tm cend m . fl.)  
ang. i  hvilke Tilsirlde der bor beflikkes soerflilte 
Defensorer fo r slere nnder samme S a g  tilta lte  
Perforier.

JustitSministerietS Opmcerksomhed er af Hpiesteret 
blevet henledet paa, at der öftere i Justitssager har vceret 
beflikket flere Defensorer, end der efter Sagernes Bestaffenhed 
behvvedeS, hvilket baade medforer LidSspilde og nnodvendig 
Forsgelse af Omkostningerne.
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I  denne Anledning stulde man herved Ijenstligst bringen. Xovd. 
i Erindring, at der ikke be»r beskikkes scerskilte Defensorer 
for de flere under samme Sag Tiltalte, undtagen naar og 
forsaavidt deres indbyrdes Stilling i Sagen udfordrer saadan 
Adflillelse, navnlig naar Forsvaret for den eue i noget 
vcrsentligt maa komme i Strid med Forsvaret for den 
anden.

Bekjendtgjor. ang. Fnldbyrdclse i Kongeriget22. Novd, 
Danm ark a f Dom me og Retsdekreter, assagte i 
Hertugdommernc S le s vig , Holsten og Lauenborg.
(Zustitsm inisteriet.)

Jndm. Samt. 186.

Bekjendtgjor. ang. de Brandredflaber, der frem-30. M v b . 
tidigen skulle holdes ved Husc og Gaarde i Kjobenhavn.
(Udfcerdiget a f Brandkom m issionen.)

Jndm. Saml. 186.

L o v  ang. mrrmere Bestemmelser med Henshn t i l9 . ve e b . 
Forbedringshnsstraffen fo r kvindelige Forbrhdere. 
(Zustitsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 186.

L o v  ang. Anvisning a f Kvarterer med En m an ds- 9. veob. 
senge t il  det i Garinsonsbherne indkvarterede M a n d - 
flab. (Znden rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. pLZ. 187.
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9. ve cb . L o v  om Fritagelse fo r B ru g  a f stemplet P a p ir 
til  de Ob lig a tio n e r, som a f det sjcrllandfle Zernbaue
selflab ndstedcs fo r et P rio rite tsla a n , der agtes op- 
taget i Anledning a f Anlcrget a f e» Jernbaue 
mellem Kjobenhavn og Helsingor, samt t i l  T ra n s 
porter a f disse Ob liga tio n e r. (Zn d e n rig sm in iste rie t.)

Indm. Saml. 187.

21. veei>. Zndenrigsm i«. S k r . ( t il  Hofjcegermester C arlsen, 
Gam m elkjpgegaard) ang. Forstaaelse af ß  2 i L o v  
om nogle Forandringer i Firstelovgivningen a f I S .  
Febrnar 1 8 6 1 .

I  behagelig Skrivelse af 2. Oktober d. A. har Hr. 
Hofjoegermesteren begjoert en Udtalelse fra Ministeriet an- 
gaaende Forstaaelsen af den i Z 2 i Loven om nogle For
andringer i Fcestelopgivningen af 19. Februar d. A. givne 
Bestemmelse, at en Eier af Foestegods,- som deraf afhoender 
mindst 9 Gaarde til de i Paragrafen noevnte Perforier, stal 
voere berettiget til af fit svrige Bsndergods at udtage til 
fri Raadighed saa meget Hartkorn, som udgjsr Vs af det 
bortsolgte, og at det samme stal gjoelde for hver 9 Gaarde, 
Han fremdeles paa saadan Maade afhcender, idet De har 
fundet det tvivlsomt, om en Godseier, der har flere end 9 
Foestegaarde, herefter kan ordne Salget af fit Bsndergods 
saaledes, at Han ikke udtager det Hartkorn, oder hvrlket 
Loven indrsmmer Ham fri Raadighed, fsrend Han har folgt 
Vio af Godset, og at Han da beholder den tilbageblevne Vio 
til fri Disposition, selv om Summen af de til Godset 
hörende Gaarde ikke er delelig med 9 -  eller om der 
bliver at loegge soerlig Voegt paa, at der scelges 9 Gaarde, 
saa at altsaa Loven maa forstaas saaledes, at den kun 
hjemler en Eier af Foestegods Net til for hver 9 Gaarde,
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hall afhcender, at udtage saa meget Hartkorn af sit vorige 21.veed. 
Bpndergods, at det udgjor af de bortsolgte 9 Gaardes 
Hartkorn, og at altsaa den Godseier, der har benyttet denne 
Ret saa ofte, som Summen af de Ham tilhprende Fceste- 
gaarde er delelig med 9, ikke, efter at have udtaget saa meget 
Hartkorn, som disse Salg give Ham Ret til, kan ved 
Salget af de tilbageblevne Gaarde vcere berettiget til yder- 
ligere at udtage noget Hartkorn til fri Raadighed. Som 
en Udvei, hvorved der imidlertid efter Deres Formening 
vilde kunne bringes Overenssternmelse mellem de forskjellige 
i den omhandlede Lovbestemmelse brugte Udtryk, har De 
ncevnt den Fremgangsmaade, at den paagjoeldende Godseier 
fprst scelger den Del af Fcestegodset — dog over 9 Gaarde — 
hvormed Gaardenes Antal overstiger et Multiplum af 9, og 
faar sig udlagt '/» derimod, og derncest, hver Gang Han der- 
efter har folgt 9 Gaarde, -faar */s udlagt herimod. En Eier 
af 35 Gaarde vilde herefter af disse fprst kunne scelge 17 
og faa udlagt V9 derimod, oz derncest, hver Gang Han der- 
efter havde folgt 9 Gaarde, kunne erholde V- udlagt 
mod disse.

Foranlediget heraf flulde man ikke undlade tjenstligt at 
tilbagemelde, at det vistnok maa indrpmmes, at Ordene i 
den citerede Paragrafs fprste Passus, naar de betragles for 
sig og uden Forbindelse med Paragrafens efterfplgende 
Bestemmelse, maatte lede til den Fortolkning, at den Eier 
af Fcestegods, der har folgt 9 Gaarde eller derover til ved- 
kommende Brugere eller de porige med disse i Klasse stillede 
Personer, er berettiget til af sit pvrige Bpndergods til fri 
Raadighed at udtage saa meget Hartkorn, som udgjpr Vr» af 
det bortsolgte, uden Hensyn til om Lallet af de folgte 
Gaarde netop er et Multiplum af 9, ligesom ogsaa den 
senere i Paragrafen givne Bestemmelse om, at den samme 
Ret skal tilkomme den, som ved Lovens Udgivelse ikke eier 
10 Bpndergaarde, naar Han paa de foreskrevne Vilkaar



21. veeb.soelger hvad Han har, med Undtagelse af den Del, som efter 
det forestaaende tilfalder Ham selv, bedre lader sig forene 
med foranforte Fortolkning, end med al tillcegge Nitallet 
ovenmeldte gjennemgribende Betydning, o.q det maa ligeledes 
erkjendes, at en saadan Fortolkning vilde vcere i Samklang 
med den Tanke, der under Forhandlingerne paa Rigsdagen 
ledede til i Loven at optage den hele heromhandlede Paragraf, 
nemlig at opmuntre Eierne af Fcestegods til frivilligt Salg 
af samme ved at indromme dem fri Raadighed over en 
Kvotadel af det ovrige Bondergods. BetragteS imidlertid 
Paragrafens forste Passus i Forbindelse med den umid- 
delbart efterfolgende Bestemmelse: „det samme gjcelder for 
hver 9 Gaarde, Han fremdeles paa samme Maade afhcender", 
hvori udtrykkeligt er udtalt, at Goddeieren kun for hver 9 
Gaarde, Han afhcender, kan af det ovrige Gods udtage til 
fri Raadighed '/s mod det bortsolgte, og at den Regel, der 
saaledes opstilles om det fortsatte Salg af Gaardene, er den 
samme, som gjoelder for den i Paragrafens forste Passus 
omhandlede forste Afhcendelse, saa at der altsaa ogsaa der 
kun handles om Salg af 9 Gaarde, og det derhos tages i 
Betragtning, at, saafremt forncevnte Fortolkning af forste 
Passus var rigtig, vilde den citerede paafolgende Bestem
melse staa aldeles orkeslos, idet i saa Fald den i hin Passus 
indeholdte Regel vilde vcere fuldkommen udtommende, 
skjonner Ministeriet ikke rettere, end at de heromhandlede 
Forskrifter i Lovens § 2 maa forstaas saaledes, at en Eier 
af Fcestegods, hvad enten det er forste Gang Han i Henhold 
til Loven udtager Frihedshartkorn eller ikke, ikkun er beret- 
tiget til for hver 9 Gaarde, Han afhcender, at udtage saa 
meget Hartkorn af fit ovrige Bondergods, at det udgjor Vs 
af de bortsolgte 9 Gaardes Hartkorn, hvilken Ret GodS- 
eiereu derfor kun kan benytte saa ofte, som Summen af de 
ommeldte Gaarde er delelig med 9.
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L o v  vedkommende Sammensaettelsen a f de ved23. veeii. 
Forordningen a f 5 . M a r ts  18 45  5 og 1 9  au-
ordnede Kommissioner, forsaavidt angaar Anlcrg a f 
Zernbauer i  Kjobenhavn eller paa dcns G ru n d . 
(Jn d e n r ig s m in is te r ie t.)

Jndm. Saml. 187. *

L o v  ang. Forandringer i Byguingsafgiften m. v 23. veei>. 
a f L o ft s -  og K j«ld e rru m  i S ta de n  Kjobenhavn og 
dens ndenbhs Kvarterer. (Jn de nrigsm in isterie t.)

Jndm. Saml. 188.

L o v  ang. de kommunale B a lg  i Frederiksberg.W . ve e i,. 
Frederiksvm k, Silkeborg, Logstor og Norresundbh.
(Jn denrigsm in isteriet.)

Jndm. Saml. 188.

Bckjendtgjor. om Ophavelse a f den ved F o r -3 i . veei>. 
ordningen 1 5 . M a i  1 8 1 9  foreskrevne Forxligtelse 
tii  at nnderkaste Love for nye P la n e r til  F o rs o r- 
gelses- og Uuderstottelsesselskaber Bedommelse a f cn 
dertil anordnet Konnte. (Zustitsm inisteriet).

Jndm. Saml. xng. 191.

1862.

Bekjendtgjor. om S o - og Handelsrettens M od er 3. 3a». 
i Kjobenhavn. ( S o -  og Handelsrettens F o r m a n d .)

I  Henhold til Lov af 19. Februar 1861 om Op- 
rettelse af en Ss- og Handelsret i Kjobenhavn samt So- 
og Handelslagers Behandling udenfor Kjobenhavn 18
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3. ^Lii. og 19 bringeS herved til ofsentlig Kundflab, at So- og 
Handelsrettens ordentlige Moder ville blive afholdte i 
RettenS Lokale, Hjornet af Holmensgade og Holmens 
Kanal Nr. 18, Onsdag og Torsdag Kl. 10 Formiddag, 
saaledes, at der om Onsdagen vil blive foretaget Sosager, 
om Torsdagen Handelssager. Forligskommissionen vil 

 ̂ holde Mode sammesteds Tirsdag Kl. 10 for Handelssagers 
og samme Dag Kl. 12 for Sosagers Vedkommende. Forligs
kommissionen vil forste Gang holde ordentlig Mode Tirsdagen 
den 7. Januar, medens Rettend forste ordentlige Mode vil 
finde Sted Onsdagen den 15. Januar. Tillige bekjendtgjores 
herved, at Rettend Justitskontor indtil videre ordentligvis 
vil vcere aabent hver Sognedag fra Kl. 9 til 3 Formiddag 
og fra Kl. 5 til 7 Eftermiddag.

7 . 1-w . K o n g l. Resol. ang. det t il  Civillisten overladte 
S ta ts in ve n ta rin w . (Fin a n s m in is te rie t.)

Ester at der til Opfyldelse af Bestemmelsen i Kund- 
gjorelsen angaaende Civillisten af 30. Mai 1849 er affattet 
fuldstcendige Fortegnelser over det paa de forfljellige Slotte 
voerende Statsinventarium, fastscettes som folger: at den 
Del af de i de ncevnte Fortegnelser opforte Mobler og 
Jnventarier, der benyttes i de til allerhoieste Restdents 
besternte Slotte, fra bemeldte Tidspunkt af anses som over- 
leverede til Civillisten til fremtidig Vedligeholdelse; at Resten 
af Jnventariet opbevares som et Aaräe-meudle, der staar 
til Civillistens Raadighed, og, efterhaanden som nogen Del 
deraf henflyttes til Brug i Residentsflottene, ligeledes be
sagtes som overleveret Civillisten til Vedligeholdelse; at 
siimtlige Mobler og Jnventarier ville vcere at forsyne med 
Mcerke som Statseiendom; at Overtilsynet med samme 
overdrages til en permanent Kommission, bestaaende af 
wende ulonnede Medlemmer, begge udncevnte af Hans 
Majest., det ene paa Finansministerens allerunderdanigste 
Jndstilling for Statens Vedkommende, og det andet allerhoist



umiddelbart for Civillisten s, under hvilken Kommission af 
Ministeriet anscettes en as Staten lxmnet Jnventarieinspektvr, 
der tillige udftrer en Sekretcers Forretninger ved Kommis
sionen; at det gjores enhver Forvalter eller Negnflabsftrer 
til Pligt, under sin Ansvarlighed at meddele forncevnte 
Kommission flriftlig Underretning om, naar Mvbler eller
andre Inventariesager flulle flyttes fra et Slot eller Palce 
til et andet, til hvilken Flytning flal erhverves Kommis- 
stonens Samtykke; at det paaligger Kommissionen, saa ofte 
det anses fornodent, navnlig hver Gang der er aflagt 
Regnflab af vedkommende Forvalter eller Officiant, at 
undersvge, om MMerne og Jnventarierne ere til Stede og 
findes i de Lokaler, hvor de efter Regnflaberne flulle vcere; 
at der, naar enkelte Gjenstande af Statsinventariet vde- 
lcegges eller forringes saaledes, at de ikke kunne benyttes 
efter Bestemmelsen, uopholdelig vil voere at besorge paa 
Civillistens Bekostning det fornpdne Remplacement for det 
Sdelagte eller forringede Inventar, ganfle af samme Stvr- 
relse, Materiale og Beflaffenhed som dette, hvorimod et fligt 
Remplacement bortfalder for den Del af Inventariet, som 
maatte sdelcegges, forringes eller bortkomme ved Jldsvaade, 
Tyveri eller lignende, Civillisten utilregneligt, Tilfcelde; at 
samtlige Forvaltere og Regnflabsftrere forpligtes til, under 
deres Ansvarlighed, uden Ophold flriftligt at gjpre Anmel
delse saavel for Hofmarflallatet som for Kommissionen, 
saasnart denne eller hin Gjenstand troenger til Reparation 
eller er opflidt eller i den Grad forringet, at den ikke län
gere kan afbenyttes efter Bestemmelsen; at Kommissionen, 
efter noermere Aftale med Hofmarflallatet, foranstalter Re- 
paraüoner ivcerksatte eller nye Jnventariegjenstande anflaffede 
i de ubrugeliges Sted; at det paaligger Kommissionen 
aarligen at afgive Beretning til Finansministeriet om, hvilke 
Reparationer og Ny-Anflaffelser der ere foretagne og hvilken 
Bekostning derpaa er anvendt; at der til Bestridelse af 

Syvmde Hceste. 5
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1862. 98 Nes. cm§. Civillisten-

7. llnn. Udgifterne, i OverenSstemmelse med foranforte, ved Stats- 
inventariets Reparation og Vedligeholdelse, aarligen hen- 
lcegges en Sum af 8,000 Ndlr. af Civillisten, fornden dels 
et Nentebelob af 1,539 Rdlr. 65 Sk., der aarligen tilflyder 
Civillisten af Statskassen i Anledning af endel i Aaret 
1848 til Finansministeriets Raadighed stillet Solvtoi, dels 
hvad der under almindelige Omstcendigheder indkommer ved 
Salzet af ubrugbare Statsinventarier; at det Fond, der 
dannes af, hvad der hvert Aar maatte blive tilovers af be- 
meldte 8,000 Ndlr. og det anforte Nentebelob og Provenu, 
ikknn anvendes, forsaavidt Statsinventariets Vedligeholdelse 
i noget enkelt Aar maatte fordre en storre Udgift end de 
ncevnte Belob, eller andre med Vedligeholdelsen notwendig 
forbundne extraordinoere Udgifter maatte forefalde; at det 
i hvert enkelt Tilfcelde vil bero paa Hans Majest.s aller- 
hoieste Resolution, hvorvidt noget Aar et yderligere Bidrag 
vil kunne udredes af Civillisten til Jnventariets Vedlige
holdelse, men at nogen Forvligtelse i denne Henseende ikke 
paahviler Civillisten eller eventualiter HanS Majest.s Bo; 
at det gjores vedkommende Slots- og Palcrforvaltere eller 
Officianter til Pligt, aarligen eller saa oste som det af 
Finansministeriet ncermere besteinines, at aflcegge fuldstcrndigt 
og detailleret Regnflab for de dem betroede Statsinventarier, 
og i ethvert Fald aarligen at gjore tilstrcekkelig Rede for 
den i AaretS Lob forefaldne Af- og Tilgung i Jnventarierne; 
samt at Negnflaberne blive at vedlcegge behorige Af- og 
Tilgangsordrer — hvilke Konimissionen bemyndiges til at 
meddele -  og betimeligen at indsende til Kommissionen, 
for med de Bemcerkninger, hvortil den maatte finde Anled
ning, at tilstilles Finansministeriet til Revision og Decision 
i Ministeriets Revisionsdepartement.



J u f l m . S k r . ang. sri P roceS. 99 1862.

In stitsm iil. S k r . ( t il  K job en h avn s O v e r - 10. M 1. 
prcesident) ang. Overprirfidentens Bcmyndigelse til 
at mcddele fr i Proces.

......................  at kongl. Resolution af 80. August
1861 Cirkulcere af 1. November s. A.), hvorved Over- 
prcesidenten i Kjobenhavn beinyndiges til at afgjore Ansog- 
ninger om fri Proces i forste Instand i Kjobenhavn, er 
saaledes at forstaa, at Overproesidentens Bevilling eller 
Ncrgtelse af det ansogte er afgjprende, medmindre vedkom- 
mende, hvem fri Proces er nargtet, henvender sig til Justits- 
ministeriet eller begjcrrer Sagen forelagt for bette.

Ju stitsm in . S k r . (til A m tm a n d e n  over S t a n d e r - 18. .in», 
borg A m t )  ang. Medvelelse a f Separatiousbevilling 
t il  W g te fa lle r a f forstjellig Trosbekjendelse.

..................  at den Omstcendighed, at geistlig Mcegliug
efter Lov af 13. April 1851 bortfalder, ikke udelukker 
Amtet fra selv at afgjore Sagen.

L o v  ang. Foranstaltninger til  H usdyr- og isirr 23 . 3->». 
Hesteavlens Frem m e. (Zn d e n rig sm in iste rie t.)

Jndm. Saml. 191.

L o v  ang. Zndskrocnkning i  Abgängen t il  at 23. 3-m. 
borttage S te n , L e r , S a n d , G rn s  og deslige fra  
Forstranden. (Zndenrigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xnx. 195.

L o v  om lettet Abgang t i l  at erholde Tiende- 23. 3a». 
vederlagetS Storrelse og Idelsesmaade oplyst og 
bcrigtiget m. v . (Zndenrigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. pnK. 198.



L .  ans,. RedningSvcescnct.

23. ikw . L o v , indcholdende »ogle Forandriuger i § 2  i 
Loven a f 2 6 . M a r ts  18 5 2  angaaende Rednings- 
vcrsenet paa de danfle Kyster. (Znde n rigsm iniste rie t.)

Jndm. Saml. 201.

1862. 100

23. L o v  om Abgang til  R a riugsflatte ils Ophlkvelse
i Kjobstirderiic. (Jn de nrigsm in isterict.)

Jndm. Saml. 202.

23. ,ikm. L o v , indeholdcnde nogle Forandriuger i Au o rd- 
niiigen as 2 4 . Oktober 1 8 3 7 , U  1 7  og 1 8 .
(Zndenrigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 202.

23. 7-m. L o v  om A n lirg  a f Sporveie og Benyttelse a f 
Lokomotiver uden Anbriugelse as S p o r. (Z n d e n 
rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. pa§. 203.

23. 3-m. L o v  om Benyttelsen a f Firm a e r samt a f F n l d -  
magter t il  at underskrive p e r  p r v v n r r r  m. m.
(Zustitsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xa§. 203.

23. lau. L o v  ang. en Om ordning a f Landsover- samt 
H o f- og Stadsretteus Skistekommission. (Z u s tits - 
nrinisteriet.)

Jndm. Saml. 207.



L o v  M g . Fo ra n d lin g  i L o v  a f 1 3 . September SS. lim  
18 5 5  om Abgang fo r banste Skibsforere t il  at fo r- 
hyre fremmede S o fo lk . (Zustitsm inisteriet.)

Jndm. Saml. pLß. 208.

L o v  ang. Jndretningen a f en Straffeanstalt ss. ir w  
paa Christianshavn for kvindelige Forbrydere og 
O m bygninge» a f det dervarende T n g t- og F o r -  
bedringshns fo r M andsfanger- (Zustitsm in iste rie t.)

Vi Freder ik den S yv end e  osv. G. v.: Nigs- 
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1. Det i Lov af 19. Februar 1861 H 1 ommeldte 
Tngt- og ForbedringShus for kvindelige Fänger indrettes 
til et Antal af 350 ined 64 Dagceller. 216 Natceller og 
fcelles Soverum for 70.

2. Ved den i ovenncevnte Lovs § 2 ommeldte Om- 
bygning af det nuvcerende Tngt- og ForbedringShus paa 
Christianshavn indrettes samme med 46 Dagceller, 200 
Natceller og fcelles Soverum for 54.

3. Til Udforelsen af det i § 1 ommeldte Bygge- 
foretagende maa anvendes 173,370 Rdlr. og til det i Z 2 
ncevnte 215,762 Rdlr.

Illstitsniin. S k r . (til Chefen fo r K job en havn s 28. im i. 
P o l i t i  og K ystpolitiet) ang. Overprastdentens M h n - 
dighed t i l  a t med-ele fr i Proces fo r Krim in al- og 
P o litire tte n .

I  Anledning af at Overprcesidenten i Kjobenhavn ved 
allerhoieste Resolution af 30. August f A. er bleven be- 
myndiget til at meddele fri Proces ved Netterne i Kjoben- 
havn i 1. Instants, har Hr. Konserentsraadeu, da det

5*

?. ang. Straffmnllalten paa EhristianShann 101 1862.



28. lau. allerede ved Plakat af 28. Februar 1845 § 3 for Kjsben- 
havns Kriminal- og Politirets Vedkommende er overladt 
Politidirektsren efter Omstcendighederne at give Henstand 
med Gebyrernes Erlceggelse i private Politisager, ligesom 
ogiaa at nedscette eller aldeles eftergive samme. i behagelig 
Skrivelse af 15. November f. A. henstillet, om der ikke til 
Forebyggelse af al Miöforstaaelse maatte findes Anledning 
til en ndtrykkelig Tilkjendegivelse om, at den citerede Be
stemmelse i ovenmeldte allerhsieste Resolution ikke gjcelder 
de ved Kjsbenhavnd Kriminal- og Politiret forekommende 
private Säger, men at det med Hensyn til disse skal have 
fit Forblivende ved ovenncevnte Plakat af 28. Februar 
1845 § 2.

I  denne Anledning undlader man ikke tjenstligst at 
meddele, at den Overprcesidenten i Kjobenhavn ved den 
ovennavnte allerhsieste Resolution overdragne Myndighed 
til at meddele fri Proces for Kjsbenhavnd Kriminal- og 
Politiret kun gaar ud paa at forunde vedkommende Part 
fri Sagfsrer, men at Myndigheden til at give Henstaicd 
med Erlceggelsen af samt eftergive og nedscette Gebyrerne 
fremdeles i Henhold til Plak. af 28. Februar 1845 forbliver 
hos Politidirektsren.^)

1 8 6 2 .  1 0 2  Ju s tm . S k r .  an g . sri P rvce S .

Ved at meddele Overprcesidenten Indholdet af oven- 
staaende Skrivelse til Efterretning, tilfsiede Mini- 
steriet, at der med Hensyn til den Politidirektsren 
saaledes indrsmmede Myndighed og endvidere som 
en Folge af den Veiledniug, Parten erholder af 
Dommeren, kun ganste undtagelsesvid vil blive 
Spsrgsmaal om at indrsmme nogen Hi Proces for 
Kriminal- og Politiretten.



Jlldenrigsm iil. S k r . (til  Am tm a n d e n  o v e r i i .  k'oiir. 
S v e n d b o rg  A m i )  ang. Forstaaelsen a f flere Bestem
melser i Lo v  a f 1 9 . Februar 1 8 6 1  am nagle F o r - 
andringer i Flrstelovgivningen.

I  et i sin Tid hertil indkommet Andragende har 
Godsforvalteren ved Stambuset Juelsberg. N. N., begjcert 
en Udtalelse fra Ministeriet angaaende Befvarelsen af fol
gende Sporgsmaal, vedrorende Forstaaelsen af Loven om 
nogle Forandringer i Fcestelovgivningen af 19. Februar f. A.:

1) om det kan anses lovmedholdeligt og stemmende 
med bemeldte Lovs HZ 2, 8 og 10, at Stamhusbesidderen, 
for itide at sikre sig Naadighed over en Del af en under 
Stamhnset hörende Gaards Tilliggende, som ligger beteiligt 
til at arrondere HovedgaardenS Areal, i det Fcestebrev, som 
bliver at oprette med den tiltroedende Feester af bemeldte 
for Tiden fcesteledige Gaard. optager en Post, hvorefter 
Festeren stal voere pligtig, naar Jndtagelse af Bondejord 
paa Grund af Salg af Bondergods i Overensstemmelse 
med forncevnte Lovs Z 2 kan finde Sted, paa Herflabets 
Forlangende at afgive en vis bestemt Del af Gaardens 
Areal, der stoder umiddelbart op til HovedgaardenS Jorder, 
til Henlceggelse under disse mod et i Fcestebrevet ncermere 
fastsat Vederlag;

2) om de Skjonsmcrnd, der ifolge den ommeldte Lovs 
§ 6, jvfr. Z 5, for Fremtiden flulle foretage den Syns- 
forretning, som i Medfor af Forordningen af 8. Juni 
1787 flal finde Sted ved Overtagelsen og Afleveringen af 
en Fcestegaard, alene kunne gjore Fordriug paa Betaling 
for selve Forretningens Udforelse, eller om de tillige kunne 
sordre sig tillagt Befordringsgodtgjorelse;

3) om bemeldte Synsforretning af Skjonsmoendene flal 
afhjemles inden Retten, og

Jnd»,i> S k r .  an g . Koesteloven af 1 9 . F e b r . 1 8 6 1 . 1 0 3  1 8 6 2 .



11. I'edr. 4) om det som hidtil stal iagttages, at SkjvnSmcendene 
ikke ere Fcestere under samme Gods som den Fcester, lil 
hvem Overleverelse fler.

I  denne Anledniug flulde man, efter med Hr. Kammer- 
herrens Skrivelse af 1. d. M. at have modtaget nogle 
herfra begjcerte yderligere Oplysninger i Sagen, tjenstligst 
melde, at de fremsatte Sporgsmaal efter Ministeriets For- 
mening maa besvares saaledes:

aä 1) at der intet er til Hinder for, at en Eier af 
Fcestegods ved Oprettelse af Fcestekontrakt om en fcesteledig 
Gaard betinger sig den omspnrgte Naadighed oder en vis 
bestemt Del af Foestegaardens Areal, naar det Vederlag, 
der eventualiter bliver at tilstaa Festeren for det Areal, 
der frafkilles Gaarden, hvad enten dette Vederlag bestemmes 
til anden Jord eller til Tilbagebetaling af en forholds- 
mcessig Del af den erlagte Jndfcestning og Afflag i den 
aarlige Landgilde m. v., nsiagtigt fastscettes i Fcestebrevet, 
og det derhos i dette udtrykkeligt udtales, at Eieren ikke kan 
gjpre Brug af den saaledes forbeholdte Ret, fsrend Betin
gelsen for, at Han kan erholde fri Disposition over det 
Areal, Han Mfler at indtage i Henhold til Lovens § 2, er 
fuldstcendig opfyldt;

nä 2) at da de i Lovens H 6 ommeldte Skjsnsmcend 
efter den Maade, hvorpaa deres Udncevnelse efter den fore- 
gaaende Paragraf flal ivcerkscettes, ere at anse som Vold- 
giftsmcend, synes de for saadanne Mcend i den her om- 
spurgte Henseende i Almiudelighed gjceldende Regler at 
maatte komme til Anvendelse, og det maa saaledes vcere 
hver af Parternes egen Sag at komme overens med den af 
Ham nducevnte SkMsmand, om og i bekrceftende Fald hvor 
stört et Vederlag der bliver at tillcegge Ham, saavel for 
selve Forretningens Udforelse som for Hans Udgifter til 
Befordring m. v. i Anledning af Forretningen; de Om- 
kostninger, som efter Lovens § 5 skulle bceres lige af begge

1 8 6 2 .  1 0 4  J n d m . T k r .  an g . FoestelDven af 1 0 . Fe b rnar 1 8 6 1 .



F o rla tn in g ö lo v .

Parier, vedrgre saaledes formentlig alene Opmanden, hvisll. I^edr. 
Vederlag bliver at bestemme ved Overenskomst mellem Ham 
og begge Parterne, eller, saafremt Enighed Heroin ikke kan 
opnaas, ved Amtmandenö Resolution;

nä 3) at Synsforretningen ikke vil vcere at afhjemle 
inden Retten; og

nc! 4) at det staar hver af Parterne frit for til SkjönS- 
maud at udncevne, hvem Han vil, uden at vcere undergiven 
den Jndflrcenkning, at den valgte ikke maa vcere Fcester 
under samme Gods som den Fcester, til hvem Over
leverelsen fler.

F o rfa tn in g S lo v , indeholdende en noermere Be 12. k'svi. 
stemmelse a f Forfa tn in g S lo v a f 2 . Oktober 18 5 5  ^
3 7 . (Konseilsprcesidiet).

Indm. Saml. 208.

L o v  ang. forfljellige Forandringer i den gjcrl-12. 
dende Lo vgivn ing om Reisepas. sZustitLministeriet.)

Indm. Saml. 208.

Jn stits m iu . S k r . ang. hvorvidt en Person, hvem 7 . 
det ved D o m  var paalagt under daglig M n lk t  at 
afhjcrlpe M anglerne ved Udforelsen a f nogle Ham as 
Am tets Veivasen overdragne Arbeider, künde komme 
t i l  at afsone det paadragne M nlktbelob med Fangscl 
paa Ban d og B ro d .

Ved at meddele, at Amtsraadet bavde begjcert For- 
anstaltning truffet til, at N. N., hvem det ved Dom var 
paalagt under en daglig Mnlkt af 2. Rdlr. at afhjcelpe de 
stedfindende Mangler ved Udftrelsen af tvende Ham af 
Amtets Veivcesen overdragne Arbeider, kom til at afsone de

1 0 5  1 8 6 2 .



1 8 6 2 .  1 0 6 s . om Asdragkiretten i Vestindien

7. Nui-ts.paalobne Dagmulkter til Belob 74 Ndlr., for hvilke Exe
kution forgjceves var foretaget hos Ham, forespurgte Amt- 
manden oder N. N. Amt, hvorvidt denne Afsoning burde 
ivcerkscettes efter Forordning 16. November 1836 etter efter 
Forordning 6. April 1842.

Foranlediget heraf svarede Justitßministeriet, at da 
Amtsraadet i noervcerendeTilfcelde privat havde kontraheret med 
den paagjceldende, var det klart, at det paadragne Mnlkt- 
belob, der i ovrigt ved Dommen ikke saas at vcere tillagt 
nogen bestemt Kasse, ikke künde forlanges afsonet med 
Fcengsel paa Band og Brod, men at der ikkun vilde kunne 
gaas frem efter Forordningen af 16. November 1836 § 6 
in Uno, sammenholdt med Forordningen af 6. April 1842 
§ 4 og de sig dertil sluttende Lovbestemmelser.*)

10. N-u-t8. Bekjendtgjor. M g . Ndfcrrdigelse a f lithograferede
Kopier a f de i Judenrigsministeriet beroeude miiio- 
rerede M a trik u lö ko rt. (Znde n rigsm iniste rie t.)

Indm. Saml. pa§. 209.

1 1 .  Nartb. L o v  om Afdragsrettens Ophllvelse i de danfk-
vestüidiske Besiddelser. (Fin a n sm in isteriet.)

Vi Freder ik den Syvende  osv. G. v.: Nigs- 
raadet har vedtaget og Vi ved Dort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

Danfle Lovs 5 - 2 —76 til 79 ophceves for de dansk- 
vestindifle Besiddelser. Som Folge heraf vil der ved For- 
mues Udforsel fra de danfl-vestindiske Besiddelser til fremmede 
Stater og Lande, hvad enten saadan Udforsel fler i Anled- 
ning af Udvandring etter af Arv, Legat, Medgift, Gave

*) Deptmtt. 1863 Side 420.



eller paa anden Maade, for Fremtiden ikke blive at erlceggell. Nart8. 
noget Afdrag eller nogen Bortflytningsafgift. — Derimod 
blive de Afgifter af Zlrv, som, uden Hensyn til om Gjen- 
standen for samme forbliver i Landet eller ikke, ere at er- 
lcegge paa lige Maade af Jndlcendinge og af Fremmede, 
frenideles at opkrceve ligesom hidtil.

A n o rd n , om M videlse t il  de da nff-ve stindiflrii. N m ts . 
Besiddelser as L o v  a f 3. Ja n u a r 18 5 1 om Pressend 
Brust. (Fina n sm in isteriet.)

Vi Frederik den Syvende osv. G. v.: Ester at 
Halle ladet Os af Vor Finansminister allerunderdanigst 
foredrage den af Kolonialraadet for Bore vestindifke Be
siddelser indgivne allerund erdanig ste Forestilling angaaende 
Udvidelsen til bemeldte Besiddelser af Lov af 3. Januar 
1851 om Pressend Brug, ville Vi olleruaadigst have fastsat 
som folger: Lov af 3. Januar 1851 om Pressens Brug 
udvides til de dansk-vestindiske Besiddelser med de Afvigelser, 
der folge af de eiendommelige Forhold paa Oerne, paa den 
i det folgende fastsatte Maade, og skal i Henhold hertil 
Enhver vcere berettiget til ved Trykken at offentliggjore sine 
Tanker, dog under Ansvar for Domstolene, og Censur vcere 
afflaffet.

1 -10?) ........................................................................
II. Enhver der i et periodisk Skrift anser sig personlig 

angreben, eller som onster at berigtige Ham vedkommende 
Meddelelser i Skriftet, kan i bette fordre uden Betaling *)

A .  om Preüseloven i Vcstindicn. 1 0 7  1 8 6 2 .

*) DiSse Paragrafer ere overensstemmende med de til- 
svarende tzZ i Lov 3. Januar 1851. Mulkterne ere 
i den vestindifke Anordning fastsatte til de samme 
Belob i vestindifke Daler som i Presseloven i Rbdlr.



11. Nnrts.optagen en Bekjendtgjvrelse om Sags Anlcrg i Anledning 
af Angrebet saavelsom om Sagens Udfald, eller en Berig- 
tigelse, der dog ikke man optage mere end '/i Numer, 
eller en Henvisning til en Berigtigelse i et andet Skrift. 
Denne Optagelse flal sie i et af de to fgrste Numere af 
Skriftet, som udgives, efter at Optagelsen bevislig er for- 
langt; dog flal Udgiveren ikke i noget Tilfoelde vcere for- 
pligtet til i et Numer at optage flere saadanne Bekjendt- 
gjvrelser eller Berigtigelser, end der kunne faa Plads paa 
en Fjerdedel af Numeret- Undladelse af at efterkomme 
denne Forpligtelse straffes med Bsder fra 20 til 100 vest- 
indifle Daler, og den begjcerte Optagelse kan fremtvinges ved 
daglig Mulkt efter Nettens Kjendelse.

12-16.*) .......................................................................
17. Denne Anordning trceder i Stedet for de tidligere 

givne Bestemmelser om Pressend Brug.

n .N k u t g . A u o r d » ., indeholdende nogle Bestemmelser ang. 
Forhandlingen m. m. a f stemplet P a p ir  og S tem pel
marker fra 1 .  A p r il  1 8 6 2 . (Jn d e n rig s m in is te rie t.)

Jndm. Saml. 211. *)

1 8 6 3 .  1 0 8  A .  om  F o r h a n d li n ^  as Z tk m p e lp c ip il '.

*) Overensstemmende med Lov 3. Januar 1851 §8 
12-16,  kun at den Justitsministeriet i Loven af 
1851 13 og 14 tillagte Myndighed i Anordningen
er gaaet oder til Guvernoren for de danfl-vestindiske 
Besiddelser, og at der i Anordningens H 15 er tillagt 
Finansministeriet den efter Loven af 1851 § 15 
Justitsministeriet tilkommende Myndighed. De i 8 
14 omhandlede Bekjendtgjprelser skulle foruden i 
„Berlingfle Tidende" indrykkes i de i Vestindien 
udkommende Blade St. Thomce Tidende og St. 
Kroix Avis.



In stitsm in . S k r . ( t il  A m tm a n d e n  over B o r n -12. N a rts . 
Holm s A m t ) , at der ikke i offeutlige Politisager 
kan gives Approbation paa et Tilb ud om nden D o m  
at erlcrgge en M u lk t  til  en anden Kasse end den,
M u lk te n  vilde tilsalde, hvis der gik D o m  i Sagen.

I  behagelig Skrivelse af 18. f. M. har Hr. Kammer
herren forespurgt, om Amtet, naar Tiltalte i en offentlig 
Poliiisag i Henhold til Plakaten af 12. Januar 1821 tz 3 
tilbyder nden Dom at erlcegge en Mulkt, men denne 
ifolge det gjorte Tilbud stal tilfalde en anden Kasse end 
den, Mulkten, dersom der gik Dom i Sagen, efter Lov- 
givningen vilde tilfalde — kan anses berettiget til ved 
Approbation at bestemme, hvilken Kasse Mulkten skal til- 
falde, eller om der i saadanne Tilfcelde ubetinget bor gaa 
Dom i Sagen.

I  Gjensvar herpaa undlader man ikke tjenstligst at 
melde, at det er i sin Orden, at Amtet paaser, at den til- 
budte Mulkt erlcegges til den Kasse, den vilde tilfalde, hvis 
der gik Dom i Sagen, og at det kun er i Tilfoelde af, at 
der fra den paagjceldende selv skulde forekomme en bestemt 
Jndsigelse mod, at Hans Tilbud om Sagens A fgjorelse i 
Mindelighed tages til Folge, naar Mulkten saaledes erlcegges 
til en anden Kasse end den af Ham selv tilbudte, at Sagen 
bor henvises til Afgjorelse ved Domstolene.

Bekjendtgjor. ang. Jndkaldelse a f Visse S ta t s -is . N-n-ts. 
M ig a tio n e r t i l  Om bhtuing. (Fin a n sm in iste rie t.)

Indm. Samt. 212.

Bekjendtgjsr. ang. det ifolge L o v  a f 1 9 . Fe-s-t. N a rts . 
brnar 1 8 6 1  udsardigede Stenipelpapir og dets F o r -  

- Han dlin z, om Stempelunerker og Reglerne sor deres

Justm. Skr. an§. Tilbud af Mulkt. 1 0 9  1 8 6 2 .
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24. Llm ts.Aiiven-else samt om Doknmentstempling. ( In d e n -
rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 213.

25. U-u-t8. L o v  ang. eil Foran drin g i tz 53 a f F o rfa tttin g s .
lovcn sor det danfle M onarkiS Fallesanliggender af 
2 . Oktober 18 5 5 . (Fin a n sm in iste rie t.)

Jndm. Saml. xn§. 218.

26. Ugrts. Jilstitsm iu. C irk. (til  Udskrivningschefer og
Lcrgdsforstandere) ang. en Overenskomst med Neder- 
landene om Voernepligten.

Jmellem den kongl. danske og den kongl. nederlandfle 
Regjering er der indgaaet en Overenskomst, hvorefter neder
landfle Uudersaatter, der have erhvervet fast Hjem i det 
danfle Monarki, og danfle Undersaatter, der have erhvervet 
fast Hjem i Nederlandene, for Fremtiden ikke flulle vcere 
Vcernepligt underkastede i den Stat, i hvilken de saaledes 
have bosat sig.

Hvilket under Henvisning til Lov om Vcernepligt for 
Kongeriget Danmark af 2. Marts 1861 H 1 herved meddeles.

28.Nart8. An o rdil. ang. Erllkggelse a f Lte m p e la fg ift fo r 
Doknm enter, som udstedes i Hertugdommet S le s v ig , 
Hertugdommet Holsten eller paa O e n  S t .  K r o ix *)

Ved Bekjendtgjfsrelse sra Finansministeriet af 15. 
April s. A. meddeltes det, at det maatte anses stem
mende med Lovgivningens almindelige Grundscet- 
ninger, 1) at et Dokument, som udenfor St. Kroix 
i en til det danfle Monarki hörende Landsdel, for 
hvilken scerligt Stempletpapirs Brug er anordnet
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og derefter indkomme i  K o n g e rig e t, samt angaaendcS8. N a rts . 
denne A fg ifts  F o rd e lin g  imellem de paagjcrldende 
Landsdele. (Znden rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. pn§. 218.

Bekjendtgjor. om at den h idtil tilladte Z n d -29. Llm-t«. 
betaling t i l  Fo rre n tn in g  i Statskassen a f Umyndiges 
M id le r , offentlige Stiftelsers M id le r , Skiftcm idler 
og Sparekassemidier ophorer fra  3 1 . M a r ts  18 6 2 . 
(Zustitsm in iste rie t.)

Jndm. Saml. 219.

(Kongeriget Danmark, Hertugdsmmet Slesvig, Her- 
tugdsmmet Holsten) er oprettet paa denne Landsdels 
stemplede Papir, kan ogsaa paa St. Kroix passere 
paa det saaledes brugte Papir; og 2) at de Stempel- 
afgifter, som ere erlagte paa St. Kroix, tilh^re denne 
Ds Stempelintrader, selv om det paagjceldende 
Dokument ikke bruges paa St. Kroix, medmindre 
det angaar Disposttioner over faste Eiendomme i en 
af de andre Landsdele, da i saa Fald Taxtbelybet 
tilfalder vedkommende Landsdel, og at Belebet, naar 
Dokumentet angaar Eiendomme, beliggende dels paa 
St. Kroix dels i en af de andre Landsdele, bliver at 
dele imellem dem efter Eiendommenes Vcerdi og 
Dispositionernes Beskaffenhed, saaledes at Sagen i 
hvert msdende Tilfcelde afgj<sres ved Mellemregning 
imellem vedkommende Bestyrelser. Overensstemmende 
med de under 2 anstrte Regler er det derhos paa- 
lagt Guvernementet at paase det fornsdne iagttaget 
af Administrationen med Hensyn til saadanne ester 
St. Kroix's Lovgivning sammesteds stempelpligtige 
Dokumenter, som ere eller blive udfcerdigede efter 1. 
April 1862. I  Forbindelse hermed er Guverne
mentet derhos af Finansministeriet bemyndiget til at 
forelcegge det fprste sammentrcedende Kolonialraad et 
Udkast til en Anordning om Udvidelsen til St. Kroix 
af ovenmeldte Anordnings Indhold i det hele med 
de fornsdne Modifikationer.
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2. L x r ii .  K u n d g jo r. M g . Pasfrihcd sor Personer, der erc 
hjemmehoreude i F ra n k rig , Kederlandene,  Belgien 
og de forenede S ta te r o f Am erika. (Zu s titsm in i- 
steriet.)

Jndm Saml. 220.

7 . Jn denrigsm in. Cirk- ang. de Stempelvasenet
verkommende, in d til videre gjlrldende reglcmentarifle 
og instrnktorifle Bestemmelser.

Ester at alle Foranstaltninger i Anledning af at Lov 
af 19. Februar 1861 om Brugen af stemplet Papir den 
1. April d. A. trceder i Virksomhed ere trufne i Over- 
ensstemmelse med det Grundlag, som er givet ved Jnden-- 
rigsministeriets til Amtmcendene udsendte forelobige Med- 
delelse, og efter at Ministeriet fra Lokalautoriteterne har 
modtaget de denc affordrede Erklceringer angaaende samme, 
har Ministeriet fandet det hensigtsmcessigt, i Forbindelse 
med dets under 24. f. M. udstedte Bekjendtgjorelse angaa
ende forskjellige Stempelvcesenet vedkommende Punkter, som 
ved Loven ere forbeholdte Ministeriets Afgjsrelse, ved et 
Cirkulcere at lade meddele en Oversigt over de Stempel
vcesenet vedkommende, indtil videre gjceldende reglementariske 
og instrnktorifle Bestemmelser, der i enkelte Punkter modi- 
ficere det i den forelpbige Meddelelse foreflaaede. I  Hen- 
hold hertil meddeles efterfslgende, som vnfles bragt til 
enhvers Kundflab, som i hvilken som helft Egenflab har 
med Stempelvcesenet at gjsre:

Om S templ ingen  af Dokumenter .
1. Amtmanden resolverer i alle i Hans Amt fore- 

kommende Stempelsager, hvad enten disse indkomme direkte 
til Amtet etter indsendes fra Netsbetjentene. Disse sidste 
maa selvfslgelig paase, at Sagerne ere saaledes oplyste, at
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Amtet har de notwendige Nraterialier til at bekomme 7. ^xril. 
Stempelpligten og denS Omfang. I  Regelen bor hvert 
stempelpligtigt Dokument gjores til Gjenstand for en Ex
pedition; dog flal det vcere tilladt i enkelte Tilfcelde, saasom 
naar der i et Bo forefindes eller anmeldes flere ensartede 
Dokumenten der samtidig indsendes og tilbageleveres til 
samme Person eller Autoritet, da at samle disse i samnle" 
Expedition Ved Amtet holdes soerskilt Journal oder Stem- 
pelsager med fortlobende Numere, eftersom Sagerne ind- 
komme, for hele Finansaaret; efter dette begyndes en ny 
Nummerrcekke. Til dette Lobenummer bliver i alle Sagen 
vedkommende Expeditioner at henvise. Ved hver Sag ud- 
fores i den dertil bestemte Rubrik Belobet af Stemplet og 
eventualiter under samme den ikjendte Bode. Ere der flere 
Amtstuer i Amtet, maa en saadan Rubrik indretres for 
hver af disse. Amtets Stempelresolution meddeles ved
kommende gjennem Retsbetjenten ved Skrivelser, hvortil 
Blanketter ere tilstillede Amterne. Resolutionen forsynes 
med Sagens Lobenumer. Retsbetjenten har at paase, at 
det i paakommende Tilfcelde kan godtgjores, at Resolutionen 
er meddelt rette vedkommende, samt naar dette er sket.
Samtidig med Resolutionen udfcerdiges Indtcegtsordre (lige- 
ledes forsynet med Sagens Lobenumer) til Amtstuerne 
efter de fremsendte Blanketter. Med denne Ordre, som 
lyder paa alt hvad der flal betales, baade Stempeltaxt og 
Bode, folger det stempelpligtige Dokument, som overst til 
hoire, saavidt gjorligt, har Amtets Paategning af Stempel
belobet, men ikke af Boden. Amtstnen udleverer ikke 
Dokumentet, uden at Kommunikationen afleveres, som tydeligt 
flal vise, hvo der er berettiget til at modtage Dokumentet.
Da Amtmanden flal ikjende de lovbestemte Boder, selv om 
Han finder Anledning til Fritagelse, folger det af sig selv, 
at Dokumentes Expedition alligevel gaar for sig efter Re
solutionen. Naar der derefter ansoges hos Ministeriet om



7. ^xril. Nedscettelse eller Eftergivelse og denne bevilges, fler det ved 
en Udgiftsordre til Amtstuen paa det eftergivne Belob. 
Paa samme Maade forholdes, naar Ministeriet bevilger 
Godtgjorelse for ubenyttet stemplet Papir. I  det Tilfcelde, 
hvor en Amtmand har Betcenkelighed ved at resolvere i en 
Sag og indsender samme til Ministeriets AfgMelse, bliver 
dettes Resolution meddelt Amtet, fra hvilket Sagen expederes 
paa scedvanlig Maade under det Lobennmer, med hvilkct 
Sagen er anfort i Journalen.

2. Amtstuen er ene bemyndiget til for Distriktets 
Vedkommende at foretage Stempling af Dokumenter efter 
Amtets Resolution. Naar det beordrede Belob er betalt, 
forsynes Dokumentet med det Amtstuen til dette Diemed 
leverede Stempel og udleveres til den, der ifolge den med- 
bragte Kommunikation fra Dvrigheden, der afleveres til 
Amtstuen og forbliver ved samme, er berettiget til at mod- 
tage det. Den, som Letaler en Bode, er berettiget til at 
fordre en scerflilt Tilstaaelse for denne; for Taxtbelobet 
kvitteres kun ved Stemplets Paatrhkning. Den Kjendelse 
af 16 Sk., som kan beregnes for Stemplingen ved Amt
stuen, kan ikkun affordres for de Dokumenter, der frivillig 
indsendes efter tz 11. For Paaklcebning af Stempelmcerker 
kan ingen Kjendelse beregnes. Belceggelse kan, ifolge Z 10, 
ikke finde Sted ved Amtstnen. Saafremt Dokumentet ikke 
er indlost inden 4 Uger efter den i Kommunikationen givne 
Frist af 6 Uger, bliver det cu sende tilbage til Amtet til 
videre Foranstaltning. I  de maanedlige Extrakter af For- 
handlingsregnflabet anfores hvad der ved Dokumentstempling 
er indkommet kun med Angivetse af de berigtigede Ordrers 
Numere med Vedfoielse af StempelafgiftenS og Bodernes 
samlede Belob. Med det aarlige Regnflab derimod indsendes 
en Fortegnelse over de stemplede Dokumenter og Belobene 
af disses Taxter med Boder, samt over Restancer. For- 
tegnelsen attestereS af Amtet. Bevilger Ministeriet Efter-
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givelse eller Nedscettelse af Boder, eller Godtgjorelse for7. ^xril. 
ubenyttet stemplet Papir, fores Belobet til Udgift under 
Paaberaabelse af Ministeriets Udgiftsordre.

L. Om S tempe lpapirSforhandl ingen.
Amtstuen har Hovedforhandlingen af det stemplede 

Papir i Distriktet. De under samme ansatte Filialforhand- 
lere bestikkes af Amtet og stille den Kaution, som af Amtet 
forlanges. De kunne opsiges eller selv opsige Forhandlingen 
med 3 MaanederS Varsel. Filialerne erholde deres Forraad 
af Papir fra Amtstuen og astcegge Regnstab til denne;men 
Amtstuen har intet Ansvar for Filialernes Beholdninger af Penge 
eller Papirer, nagtet disse Beholdninger med Hensyn til Regn- 
flabsaflceggelsen betragtes som eu Del af Amtstuens Behold- 
ning, der legitimeres ved Beviser fra Filialerne for det 
modtagne og dettes Taxtvoerdi. Hvad Filialen indbetaler 
for folgt Papir afstriveS paa dens Konto i Amtstuens 
Boger, det Papir, som efterhaanden sendes den, tilflrives 
samme. Naar Forraad af enkelte Taxter begynder at svinde, 
har Amtstuen at sorge for dets Supplering ved betimelig 
derom at henvende sig umiddelbart til Stempelbureauet.
Af stemplet Papir vil der forelobig ikke blive udleveret 
Forhandlingerne hoiere Taxtnumere end til Nr. 50, 
hvorimod de hoiere Numere i hvert enkelt Tilfoelde be- 
gjcereö fra Stempelbureauet. Enhver Forhandling er 
pligtig at fore sit Regnstab saaledes, at der til enhver Tid 
kan gjores Rede for, hvor meget der er udleveret af hvert 
enkelt Taxtnumer og hvor meget der stal vcere i Behold.
Som Folge heraf har saavel Amtstuen som Filialen at fore 
Negnstab over Beholdningen, over Til- og Afgaug ved 
samme. Forhandlingerne ere Pligtige at underkaste sig den 
Kontrol, som maatte findes sornodeu. Ethvert Stykke 
stemplet Papir, hvis Taxt er over 2 Ndlr., stal, forinden 
det udgaar fra Udsalget, betegneö med Forhandlerenö Navns



7. H.xri1. Paaflrift umiddelbart ved Stemplet. Dog kan det tillades, 
at Forhandleren bemyndiger en anden til at underflrive 
paa Hans Vcgne. Embedsmcend knnne hertil benytte deres 
fast antagne, anerkjendte Fuldmcegtig; andre maa hertil 
erhverve Amtets Samtykke og i saa Fald flal der i Ud- 
salget vcere opflaaet en Bekjendtgjorelse om denne Bemyn- 
digelse. Forhandleren er i ethvert Tilfcelde ansvarlig for» 
hvad Fuldmcegtigen i denne Egenflab foretager. Flere 
Stykker stemplet Papir til en lavere Taxt knnne sammen- 
lcegges og benyttes i Stedet for eet Stykke til den lovbestemte 
hoiere Taxt, men Forhandleren flal da give hine Paa- 
tegning ved Siden af Stemplerne om at de saaledes i For- 
ening gjcelde i Stedet for det hoiere Stempel Ligeledes kan 
flig Sammenlcegning fordres i Henhold til Loven af 19. 
Februar 1861 H 3 i Slutningen til Brug til Dokumenter, 
som lyde paa en Sum, hvortil der ikke svarer noget 
Stempelnummer. F. Ex. der fordres Papir af 1. Klasse 
for 1,540 Ndlr.; dertil udfordres 4 Ark Papir, og gives 
da det storste, Nr. 27, folgende Paategning: „Gjcelder med 
Nr. 7, 2 og 1 for et Dokument af 1. Klasse paa 1,540 
Ndlr." (eller: til Taxt 10 Ndlr. 28 Sk.) De tre sidst- 
ncevnte Ark maa tilsvarende Paategninger gives. Denne 
vidtloftige Fremgangsmaade kan undgaas ved, at det forste 
Ark forsynes med Stempelmcerker a 48, 32, 8 og 4 Sk., 
som af Forhandleren kasseres, hver for sig. Forhandleren 
er berettiget til paa Blanketter eller ikke underflrevne Doku
menter og paa ubeflrevet Papir at paascette Stempelmcerker 
og selv kassere disse paa foreflreven Maade ved Navn og 
Datum. Dette kan ogsaa paa Forhandlerens eget An- og 
Tilsvar fle ved Hans Fuldmcegtig .se ovenfor). Det kau 
ikke nok som indflcerpes enhver, hvem det er tilladt at paa- 
scette og kassere Mcerker, at Han ved Kassationen med fit 
Navns Underflrift bevidner, at det paa Mcerket tegnede 
Datum er den Dag, paa hvilken Mcerket er paasat. Ud-
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salget af Stempelpapir flal, hvor det er overdraget Embeds- 7. ^xril. 
mcend, som holde offentligt Kontor, vcere tilgcengeligt for 
Publikum i deres scedvanlige Kontortid; for andre For- 
handlere bestemmes Udsalgstiden af Amtet. Udsalget bor 
forsynes med et Opslag eller Skilt, der tillige angiver, paa 
hvilken Tid Udsalget er aabent. Forhandleren er forpligtet 
til i Henhold til Lov af 19. Februar 1861 § 8 at give 
reut Papir i Bytte for makuleret af samme Taxt, dog ikke 
naar Papiret bevislig er kjpbt hoS en anden Forhandler.
For hvert Stykke Papir, som saaledes ombyttes, affordres 
vedkommende en Kjendelse til Statskassen af 4 Sk. Det 
saaledes tilbyttede Papir forbliver indtil videre ved Behold- 
ningen. Med Hensyn til Regnflabsformen for disse Om- 
bytninger og for de i Anledning af samme erlagte Kjen- 
delser vil ncermere Bestemmelse blive given. Ved Ombyt- 
ningen af befladiget Papir maa erindres, at det er en Be
tingelse, at intet Stykke, hvorpaa noget flriftligt kan have 
vceret udfcerdiget, mangler, da det intet Steds er paabudt, at 
et Dokuments Text flal begyndes umiddelbart under Stemplet, 
og denne altsaa kan vcere flrevet nederst paa samme Side 
eller endog paa det andet Blad. For Papir, som lovlig er 
sammenlagt af flere Ark, eller hvis Taxt er suppleret med 
Mcerker, betales kun som for Ombytning af et enkelt Ark.
Naar det i § 8 hedder, at Godtgjsrelse af erlagt Taxt- 
betaling Um kan fle ved Stempelbureauets Hovedkontor i 
Kjobenhavn, da vil det kun sige, at Tilladelsen udfcerdiges 
gjennem samme; Udbetalingen vil derimod finde Sted ved 
Amtstuerne efter scerlig Udgiftsordre. Forhandleren maa 
ikke give Kredit. Ei Heller kan nogen Rabat tilstaas, da 
Ministeriet ikke for Tiden finder Anledning til at gjsre 
Brug af den ved Loven us 19. Februar 1861 § 6 i saa 
Henseende givne Bemyndigelse. Det er Filialforhandleren 
tilladt til enhver Tid ganfle eller tildels at indsende til 
Amtstuen sin kontante Beholdning; naar denne har naaet
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7. en Storrelse af 500 Ndlr., flal den indsendes. For For- 
seelser imod de foreskrevne Regler om betimelig Jndsendelse 
af Beholdninger kan af Amtmanden diktereß Mulkt af 10 
Ndlr. For enhver Jndbetaling meddeler Amtstuen Kvit- 
tering Ln äuxlo. Filialforhandleren er forpligtet til at 
have Udsalg paa det Sted. som er Ham anvist ved Hans 
Antagelse, medmindre Amtet tillader, at Udsalget flyttes; og 
Han tor ikke uden Tilladelse have Udsalg paa andre Steder 
og ved andre. For Forhandlingen tilstaas 2 pCt. af det 
folgtes Vcerdi, dog ikke i Brok af Skillinger, men for 
Salget ved Filialforhandlingerne tillcegges Amtstuen end- 
videre 1 pCt. for Regnflabsforingen. Disse Vederlag 
bringes i Afregning ved hver Maaneds Opgjorelse. De 
maanedlige Afregninger indsendes fra Amtstuerne direkte til 
Stempelbureauet. De indrettes i Overensstemmelse med de 
Amtstuerne tidligere tilstillede Schemata, med Hensyn til 
hvilke bemcerkes, at ôr det stemplede Papir anfores Vcer- 
dien af det folgte efter Stykketallet af hvert Taxtnumer, 
medens for Stempelmcerker Vcerdien ikkun anfores med en 
samlet Sum. Fra Filialforhandlingerne indsendes til Amt
stuerne maanedlige Specifikationer over de folgte Numere 
af stemplet Papir og folgte Stempelmcerker in llnplo, hvoraf 
det ene Exemplar vedlceggeS Amtstuens Extrakt. Slutningen 
af Schemaet indeholder en Opgjorelse af Vcerdien af den 
Papirbeholdning, som gaar over til nceste Maaned. Filialen 
maa afflutte og affende sin Afregning saa betimeligt, at 
den kan optages i Amtstuens. Paa hvilken Dag dette skal 
fle, afhcenger af lokale Forhold og bliver i hvert enkelt 
Tilfcelde at bestemme af Amtsforvalteren. Det kan for- 
udses, at de vedtagne forelobige Bestemmelser efterhaanden 
ville nndergaa saadanne Forandringer, som Erfaringen 
maatte vife at voere tilraadelige. Ministeriet forventer, at 
de lokale Autoriteter ville henvende Opmcerksomheden paa 
forekommende Tilfcelde, der künde indeholde Grund til en
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forandret eller en Tillcegsbestemmelse, og maa scerligt an- 7. 
befale, at der fvres Tilsyu med, om de vedtagne Kontrol- 
bestemmelser — fornemmelig med Hensyn til Stempelmcerker 
— i enkelte Tilfcelde maatte findes ufyldestgjsrende. For- 
saavidt der ad administrativ Bei kan trceffeS Bestemmelser 
i saa Henseende, ville disse ved paafvlgende Cirkulcerer 
bringeS til alle vedkommendes Kundstab

Lo v »m Bidrag til Apanage for H s . kongl.i6. ^xrii. 
Hoihed Prinds Christian Freden! Wilhelm Carl til 
Danmark. (Finansm inisteriet.)

Vi Freder ik den S yv end e  osv. G. v.: Rigs- 
raadet har vedtaget og Vi ved Dort Samtykke stadfoestet 
folgende Lov:

Som Bidrag til Apanage for Hans kongl. Hxühed 
Prinds Christ ian Frederik Vi lhe lm Carl  til Dan
mark bevilges aarligt 10,000 Rdlr. fra den 3. Juni 1861 
at regne. — Forsaavidt Hans kongl. Hsihed maatte ind- 
trcede i Statstjenesten, flal Han ikke derfor nyde scerligt 
Vederlag, saalcenge Han oppebcerer Apanage.

Lov indeholdende Bestemmelser til Forberedelseis. ^xrii. 
af en Reform af Lovgivningen for de danfl-vest- 
indifle Besiddelser i finausiel Henseende, samt om 
Forandring af nagle Skatter og Afgifter i bemeldte 
Besiddelser. (Finansministeriet.)

Jndm. Saml. 220.

Lo v ang. Skibsfart og Handel paa S t .  Thom as.16. ^i>iii. 
(Finansministeriet.)

Jndm. Saml. 221.



22. äpiii. Fiilansmiil. S k r. (til  Zustitsministeriet) ang. 
Betydilingeil as Fornyelsen af et snldstlrndigt op- 
hLvet Wgtestab, navnlig med Hensyn til Enkens 
R e t til Pension.

ToldaSsistent Peter Wilhelm M. indgik i 1832 
ALgtestab med Barbara Christine P . , hvilket LEgteflab 
efter foregaaende Separation blev fuldstoendig ophcevet ved 
allerh. Bevilling af 20. Februar 1858. Under 21. April 
1860 blev M. paa Grund af W er og Svagelighed af- 
stediget med Pension, og Han er derefter dod den 17. De- 
cember f. A., men forinden var bemeldte Mgteskab i Hen- 
hold til allerh. Resolution af 26. September 1861 fornyet 
paa den ved kongl. Resolution af 20. September 1815 
fastsatte Maade. Hvorvidt Enken kan faa Pension, vil 
vcesentligt bero paa, hvilken Betydning der maa tillcegges 
den stedfundne Fornyelse af det fuldstcendig ophcevede 
ALgteflab, om nemlig denne Fornyelse i alt vcesentligt maa 
betragtes som et nyt ZEgteskab, hvis Jndgaaelse kun paa 
Grund af det sceregne tidligere Forhold er forbundet med 
sceregne Betingelser og Former, eller om Bevillingen til 
LEgteflabets Fornyelse alene er en Kassation af den celdre 
Bevilling til ZEgteskabets Ophcevelse, saa at altsaa ved 
denne Bevilling det celdre LEgteflab eo ixso trceder i Kraft 
igjen og fortscettes, thi under fvrstncevnte Forudscetning 
vilde, da Pensionsloven udelnkker de Enker, hvis LEgteskab 
fprst er indgaaet efter Mandens Affkedigelse, og saadant 
her var Tilfceldet med ALgteflabets Fornyelse, Enken ikke 
kunne faa Pension. Finansministeriet maa nu vistnok 
holde for, at Sagen maa opfattes saaledes, at der to 
Gange er indgaaet ZEgteskab mellem de samme Perforier, 
og at den nye Bevilling ikke indskrcenker fig til en blot 
Annullation af den tidligere Skilsmissebevilling, d a dog 
i Folge kongl. Resolution af 20. September 1815 ZEgte-
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stabets Fornyelse ikke indtrceder 60 ipso ved Bevillingen, 22. 
men fuldbyrdes ved en kirkelig Handling, hvis Foretagelse 
saaledes netop er Bevillingens Gjenstand; da der, forinden 
denne foretages, skal stilles Forlovere, hvoraf fslger, at 
SEgtestabets Fornyelse trods Bevillingen kan blive umulig, 
og altsaa ikke kan voere stet ved Bevillingen selv; da Re
solutionen af 20. September 1815 udtrykkelig bestemmer, 
at den scedvanlige Vielsesformular dog ikke flal anvendeS 
af Proesten, hvilken Bestemmelft vilde voere baade overflodig 
og umotiveret, hvis der overhovedet stet ikke stiftedes noget 
ZEgtestab, og da endelig Fornyelsen af et ved Dom op- 
hoevet ALgteflab i Fslge den öftere citerede Resolution ster 
ganste paa samme Maade, medens det dog i saa Tilfcelde 
formentlig ikke kan antages, at Bevillingen direkte stulde 
gaa ud paa at annuliere Dommen.

Eftersom Sporgsmaalet dog ikke synes hcevet over 
enhver Tvivl, og da dets Afgjorelse i sin Almindelighed 
heuhsrer under Justitsministeriets Ressort, flal Finans- 
ministeriet, forinden videre foretages, tjenstligst udbed sig 
sammes behagelige Dtring derom*).

H in m . S k r . (m g. ugyldisie LE^te fla k'e r. 121. 1862.

'̂ ) Ester at have brevvexlet om Sagen med Kirke- 
ministeriet svarede Justitsmiuisteriet bl. a. under 
26. Mai 1863, at Kancelliet i sin Motivering af 
Indstillingen, der gik forud for Resolutionen af 20. 
September 1815, aldeles besternt havde udtalt sig 
for den Mening, at Gjenoptagelsen af Samlivet 
mellem fraflilte LEgtefceller ikkun var en Fortscet- 
telse af det tidligere ZEgtestab og ikke et nyt LEgte- 
stab, og at der kun burde foregaa en Formalitet, 
hvorved det künde blive Kirken, gjennem hvilken 
LEgtestabet var stillet, bekjendt, at Forbindelsen 
paany var sat i Kraft. Der var saaledes i det af 
Finansministeriet omhandlede Tilfcelde ikke Tale om 
Meddelelse af nogen Bevilling til LEgteflabets For
nyelse, men kun om Tilladelse til SkÄsmissebevillin-

Syvenve Hcefte. 6
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26 . ^xrii. Bekjeudtgjor. ailg. Klager over Fyrene. ( M a -  
rineministeriet.)

Jndm. Saml. 230.

gens Kassation, og at den forudgaaende kirkelige 
Handling dar Betingelsen for denne — altsaa ikke 
nogen Vielse. Iustitsministeriet tilfsiede, at Spsrgs- 
maalet i svrigt henhprte under Domstolenes Af- 
gjvrelse. Under 7. August 1863 svarede Finans- 
ministeriet, at det ikke künde tilegne fig den An- 
fluelse, at der ikke flulde vcere vcegtige Tvivlsgrunde, 
som med Rette künde gjsre sig gjceldende ved Spsrgs- 
maalets Besvarelse. Da nu paa den ene Eide ikke 
blot Pensionssporgsmaalet, men ogsaa det alminde- 
lige Spsrgsmaal om Betydningen af ALgtestabets 
Fornyelse, hvoraf Pensioneringen ene og alene af- 
hang, henhxlrte under Domstolenes Paakjendelse, 
men paa den anden Eide dette Spvrgsmaal stet og 
ret var et Lovfortolkningsspsrgsmaal, og der selv 
med Hensyn til Pensionsspsrgsmaalet ikke sandles 
andre faktiske Forudscetninger end hvad der havde 
Notorietet, forekom det Finansministeriet, at denne 
Sag fra alle Sider set bedst vilde egne sig til at 
undergives Betcenkning af Hoiesteret I  Anledning 
heraf meddelte Iustitsministeriet under 29. August 
1863 Finansministeriet, at det var Ministeriet be- 
kjendt, at Hoiesteret ikke afgiver Betcenkning i Til- 
fcelde som det foreliggende. Spsrgdmaalet blev der- 
efter indbragt for Domstolene og afgjordes ved 
Landsover- samt Hof- og Stadsrettens Dom af 16. 
Juli !866 derhen, at de frastilte LEgtefolks Gjen- 
sorening ikke künde anses for nyt LEgtestab, og at 
Enken "derfor var berettiget til Pension efter Alan
den. (Ussings Neskriptsamling for 1862 Side 
116—121 og Juridifk Ugestrift for 1866 Side 
637-643.
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Forelobige Beste»»»elser om Gronlandernes 7. Ll»i. 

Kasse- og Forstauderflaber i Sydgronlands Jnspek- 
torat * ) .  (Zndenrigsministeriet.)

Gronlcendernes Kasse.

1 - 4 ..............................................................................................................

5—9.

Forstanderskabet.

Kolonikassen. 

10—15.........................................

Fcelleskassen. 

16—19...........................................................

20 25.

Re tsple ie .

Bekjendtgjor. ang. Stempelmoerkers Benyttelse 24. Nrü. 
til Transporter as Anvisninger m. m. (Zndenrigs- 
ministeriet.)

Jndm. Samt. M». 231.

Disse forelobige Bestemmelser saa vel som de til- 
svarende for Nordgronland as 1. Mai 1863 hoevedes 
ved § 25 i forelobige Bestemmelser as 31. Januar 
1872, til hvilke her kan henvises for de enkelte As
snits Vedkommende.
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30. Ns>. Bekjeudtgjor. for Sofareude aiig. at Somarker 
og Vagere ikke inaa beffadigcs eller flyttes. (M a - 
rinciinnisteriet.)

Jndm. Saml. 231.

4. iinii. Lo v om Mrcdelsen af Bederlaget for Stadcr- 
Brnnshanser-Toldens Aflosning.

Vi Frederik den Syvende osv. G. v.: Nigs- 
raadet har vedtaget og Vi ved Vort Samthkke stadfcestet 
folgende Lov:

Til Fyldestgjprelse af den under 22. Juni f. A. af- 
slnttede Traktat om Aflssningen af Stader-Brunshauser- 
Tolden bevilgeS 0,7868 af 208,929 PreuSsifle Thaler med 
4 pCt. aarlig Rente fra 1. Oktober 1861 til Beta- 
ling fler.

Udgifterne herved anslaas til 228,000 Rigßdalec 
NigSmvnt.

i 4 . 4um. Indcnrigsniiu. S k r. (til Anrtmandeir over H js r - 
ring A m t) aug., hvilke fremmcdc Staters Ilnder- 
saattcr der efter Lo v af 29. December 18 5 7 8 2 
N r .  4 er hjcmlct sar'ig Abgang til at drive N a rin g 
her i Landet.

I  et med Hr. AmtmaudenS Skrivelse af 8. f. M. til 
Justitsministeriet indkommet og derfra hertil oversendt An- 
dragende Hai By- og Herredsfoged N. N. i Hjsrring, med 
Hensyn til den i Nceringslov af 29. December 1857 Z 2 
Nr. 4, 2. Membrum, indeholdte Bestemmelse, hvorefter den 
i ParagrafenS 1. Membrum indeholdte Hovedregel au- 
gaaende JndfvdSret eller et femaarigt Ophold her i Niget 
som Betingelse for Berettigelse til at vinde Borgerstab eller



NceringsbeviS er uanvendelig i saadanne Tilfcelde, hvor 14. lluni. 
traktatmcessige Beflemmelser give et fremmed Lands Under- 
saatter samme Abgang til at nedscette sig og drive Ncering 
her i Landet, som tilkommer Landets egne Born, fore- 
spurgt, om der bestaar nogen saadan Traktat imellem 
PreuSsen og Danmark.

I  Anledning heraf flulde man herved tjenstligst melde, 
at det ved Bestemmelsen i Lov af 29. December 1857 H 2 
Nr. 4 fremkaldte Sporgsmaal om, hvilke fremmede Sta- 
ters Undersaatter der ved Traktater maatte vcere hjemlet en 
scerlig Abgang til her at nedscette sig og under samme Be
tin gelser som Landets egne Born at drive Ncering, har 
vceret Gjenstand for Brevvexling imellem Udenrigsministeriet 
og bette Ministerium, og at man er bleven enig om, at de 
bestaaende Traktater i den omhandlede Henseende lebe ül 
folgende Resultates nemlig:

1) at der knn med Hensyn til Handelsncering bliver 
Sporgsmaal for fremmede Staters Undersaatter om 
en Fritagelse fra den i Lov af 29. December 1857 
H 2 Nr. 4, 1. Membrum, angivne almindelige Be
tingelse ;

2) at de nordamerikanfle Fristaters og Grcekenlands 
Undersaatter med Hensyn til Handelsncering i Folge 
Traktaterne have Abgang til lige med Jndfodte at 
nedscette sig her og drive Handel;

3) at de ovrige i Folge Traktaterne „mest begunstigede"
Nationer, nemlig Storbritannien, Rusland, Preus- 
sen, Brasilien, Dsterrig, Venezuela, Oldenborg, Meck- 
lenborg - Schwerin, Sicilien, Sardinien og St.
Domingo, knn for saa vidt kunne gjore Krav paa 
Begunstigelse med Hensyn til Lov af 29. December 
1857 § 2 Nr. 4, som danfke Undersaatter i bisse 
Stater med Hensyn til Handelsncering behandles som 
de indfodte Undersaatter, samt

J n d m . S L l .  om Fremmedeö Na-ringSret. 125 1862.
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14. ^uiü. 4) at andre fremmede Undersaatter henhpre under Be
stemmelsen i den ncevnte Paragrafs 1. Membrum.

Det fremgaar derncest af de lil ncermere Oplysning 
om, hvorvidt danfle Undersaatter i de ovenfor under 3) 
henhprende Stater i den her omhandlede Henseende blioe 
behandlede lige med disses indfpdte Undersaatter, fra de 
paagjceldende fremmede Staters Negjeringer gjennem Uden- 
rigsministeriet indhentede Erklceringer, at danfle Under
saatter, som nedscette sig i Storbritannien, Rusland, S ar
dinien, Neapel, Venezuela, Brasilien og St. Domingo samt 
i det under Storhertugdpmmet Oldenborg hörende Fyrsten- 
dpmme Birkenfeldt for at drive Handelsncering, behandles 
med Hensyn til Abgang og Udpvelse heraf efter de samme 
Regler som Landets egne Born, hvorimod en saadan 
Ligeberettigelse ikke synes at vcere indrpmmet Danfle i den 
pvrige Del af Storhertugdpmmet Oldenborg eller i Preus- 
sen, Mecklenborg-Schwerin og Vsterrig, hvorfor disse sidste 
Landes Undersaatter maa henhpre under Bestemmelsen i den 
oftncevnte Lovbestemmelses 1. Membrum.

24, 5um. Bekjendtgjor. ang. Pasfrihed for danfle Nndcr- 
saatter i Äederlandene og Belgien. (Zustitsinini- 
steriet.)

Jndm. Saml. 231.

25. luui. Patent for det danfle M onarki ang. en med 
de» ottomannifle P o r t afflnttet Handelstraktat.
(U denrigsm inisteriet.)

Bi Frederik den Syvende osv. G. v.: Vi 
have allein, fundet Os foranlediget til at afflutte en Han
delstraktat med den ottomannifle Port, og bringes bemeldte 
Traktat, efter at Ratifikationerne gjensidigen ere udvexlede,
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herved til offentlig Kundflab. Hvorefter alle vedkommende 26. ^uni. 
sig allerund, have at rette.

Art. 1. Alle de Nettigheder, Begunstigelser og Fri- 
heder, som ved tidligere Kapitulationer og Traktater have 
vceret tilstaaede danfle Undersaatter og Skibe, ere stad- 
foestede, med Undtagelse af de Bestemmelser i de noevnte 
Traktater og Kapitulationer, som ncervcerende Traktat har 
til Hensigt at forandre, og er man endvidere udtrykkelig 
kommen overens om, at alle de Nettigheder, Begunstigelser 
og Friheder, som den hxlie Port for Tiden tilstaar eller i 
Fremtiden maatte indrpmme eller hvis Nydelse den maatte 
tillade en anden fremmed Magts Undersaatter, Skibe, Han
del eller SkibSfart skulle ligeledes indrvmmes danfle 
Undersaatter, Skibe, Handel og SkibSfart, saaledes 
at Udovelsen og Nydelsen deraf med Rette tilkommer 
samme.

A rt. 2. Hanß Majestcet Köngen af Danmarks Un
dersaatter eller deres Besuldmcegtigede kunne i alle det 
tyrkifle Riges Provindser tilforhandle sig alle Barer, vcere 
sig Frembringelser af Iordbunden eller af Landets Industri, 
uden Undtagelse, hvad enten de dermed drive Handel i Lan
det selv eller de have til Hensigt at udfpre saadanne. Da 
den HM Port ved Artikel 2 af Traktaten af 1. Mai 1841 
udtrykkelig har afflaffet alle Monopoler paa Agerdyrknings- 
produkter og andre hvilke som helft Frembringelser af dets 
Territorium, og da samme ligeledes har givet Afkald paa 
Licencer (leZkeräs), som forlangtes af Lokal-Dvrighederne 
for at kunne kjsbe disse Barer eller fsre dem fra et Sted 
til et andet, efter at de vare kjvbte, vil ethvert Forftg. som 
af en eller anden Dvrighed maatte blive gjort for at tvinge 
danfle Undersaatter til at forsyne sig med saadanne Til- 
ladelser (1?68lr6r68), vcere at betragte som et Brud paa 
Traktaterne, og vil den hoie Port ufortvvet med Streng-
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25. lluni. heb straffe enhver Embedsmand, der maatte have gjort sig 
skyldig i et saadant Brud, samt holde danfle Undersaatter 
fladeslose for de Tab eller Ulemper, som de af den Grund 
bevislig maatte have lidt.

A rt 3. Danfle Handlende eller deres Befuldmcegtigede, 
som kjpbe en eller anden Gjenstand, vcere sig en Frembringelse af 
tyrkifl Jordbund eller Industri, for atter at scelge samme til 
Forbrng i det Jndre af det ottomannifle Rige, skulle ved 
Kjsbet eller Salget eller hver anden HandelSforretning, som 
har Hensyn til disse Gjenstande, betale de samme Afgifter, 
som under lignende Forhold betales af tyrkifle Under
saatter eller af de mest begunstigede Fremmede, der drive 
Jndenrigshandel.

Art. 4. Ingen Bare flal i de Haie kontraherende 
Parters Stater kunne underkastes andre eller haiere Af
gifter og Byrder ved Udfarelsen til den anden Stat, end 
saadanne, som ere eller kunne blive at erlcegge ved samme 
Bares Udfarsel til hver anden fremmed Stat. Ligeledes 
flal intet Forbud mod Udfarsel af en eller anden Bare fra 
den ene eller den anden af de Haie kontraherende Parters 
Stater til den andens Lande kunne paalcegges, uden at 
saadant Forbud udvides til Udfarselen af samme Bare til 
alle andre fremmede Stater. Ingen som helft Afgift 
eller Skat flal kunne fordres af en Bare, vcere sig en 
Frembringelse af tyrkifl Jordbund eller Industri, der 
kjabes af danfle Undersaatter eller deres Befuldmcegtigede 
hverken der, hvor Kjabet er foregaaet, eller ved dens 
Transport derfra til Udfaiselsstedet. Ankommen dertil flal 
den vcere undergiven en Udfarselstold, som ikke maa over- 
stige 8 (otte- pCt. af Darens Vcerdi i Havnen, og som er 
at erlcegge ved Udforselen. Ingen Bare, hvoraf Udfprsels- 
told een Gang er erlagt, kan, selv om den er gaaet over i 
andre Hcender, senere underkastes nogen saadan i noget
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som helft af de ottomanniste Lande. Man er endvidere 26. lum. 
kommen overens om, at forncevnte Afgift af 8 pCt. flal 
uedscettes aarligt med 1 pCt., indtil den endelig er falden 
ned til en fast Afgift af 1 pCt. af Vcrrdien, der er be- 
stemt til at afholde de almindelige Administrations- og 
Toldopsynsomkostninger.

Art. 5. Ingen som helft Frembringelse af Dcmmarks 
Jordbund eller Jndustri, ligegyldigt hvorfra den kommer 
og om den indfores til Sos eller til Lands i Hans Keiser- 
lige Majestcet Sultanens Stater, og omvendt ingen som 
helft Frembringelse af Tyrkiets Jordbund eller Jndustri, 
ligegyldigt hvorfra den kommer og om den indfores til 
Sos eller til Lands i Hans Majestcet Köngen af Dan- 
marks Stater, skal i Hans Keiserlige Majestcet Sultanens 
Stater eller i Hans Majestcet Köngen af Dcmmarks Stater 
kunne underkastes andre eller hoiere Afgifter end saadaune, 
som ere eller maatte blive at erlcegge ved Jndforselen af 
den samme Vare, naar den er en Frembringelse af hvilken 
som helft anden fremmed Etats Jordbund eller Jndustri.
Ligeledes flal intet Forbud kunne ramme Jndforselen af 
nogen Vare, som er Frembringelse af den ene eller den 
anden af de hoie kontraherende Parters Jordbund eller 
Jndustri, uden at dette udstrcekker fig til Jndforselen af 
samme Vare, prodnceret af hvilket som helft andet fremmed 
Lands Jordbund og Jndustri. Hans Keiserlige Majestcet 
forpligter sig endvidere til, paa folgende Undtagelser ncer, 
ikke at forbyde Jndfsrselen i sine Stater af nogen Vare, 
som er Frembringelse af Dcmmarks Jordbund eller Jndu
stri, ligegyldigt hvorfra indfort, samt til at de Afgifter, der 
ere at opkrceve af danfle Jordbunds- eller Jndustrigjen- 
stande. naar de indfores i Hans Keiserlige Majestcet Sul
tanens Stater, i intet Fald overstige en enkelt og fast 
Afgift af 6 pCt. af Vcerdien, eller en scerlig tilsvarende 
ved fcelles Overenskomst fastsat Afgift. Denne Afgift flal
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25. ^uni. beregnes ester Varernes Vcerdi paa Jndfvrselsstedet og be- 
lales ved Losningen, naar de indtrceffe svveis fra, og ved 
det fvrste Toldsted, naar de komme landveis. Naar 
Varerne, ester at ovenncevnte Told af 8 pCt. er erlagt, 
scelges enten paa Ankomststedet eller i det Indre af Landet, 
skal der hverken askrceves Scelger eller Kjvber nogen 
yderligere Afgift. Men dersom de ikke blive folgte til
Forbrug i Tyrkiet og derimod atter udfvres inden 6 
Maaneder, ere de at betragte som Transitgods og at be
handle som nedenfor bestemt i Artikel 12. I  dette 
Tilfcrlde er Toldvcesenet forpligtet til ved Gjenudfvr- 
selen at tilbagebetale til den Handlende, som godtgjvr at 
Indfvrselstolden af 8 pCt. er erlagt, Forfljellen imellem 
denne Told og den i fornoevnte Artikel omhandlede 
Transittold.

A rt. 6. Man er kommen overens om, at fremmede 
Indfvrselsartikler med Bestemmelse til de forenede Fyrsten- 
dvu mer Moldau-Wallachiet og til Fyrstendvmmet Serbien, 
som transitere de vvrige Dele af det ottomannifle Rige, kun 
stulle erlcegge Told ved dereS Ankomst til disse Fyrsten- 
dvmmer, og omvendt, at fremmede Jndfvrselsartikler, som 
transitere disse Fyrstendvmmer for at forsendes til andre 
Dele af det ottomannifle Rige, kun skulle erlcegge oven
ncevnte Afgifter ved fvrste Toldsted, som direkte sorterer 
under den hvie Port. Paa samme Maade flal forholdes 
med disse Fyrstendvmmers Iordbunds- eller Jndustri- 
stembringelser, saa vel som ogsaa med det vorige otto
mannifle Riges Produkter, der ere besternte til Udfvrsel 
og som skulle erlcegge Toldafgifter, de fvrste til Lold- 
vcesenet i disse Fyrstendvmmer, de fidste til den otto
mannifle Statskasse, saaledes at Jndfvrsels- og Udfvrsels- 
told i intet Tilfcelde flal kunne opkrceves mere end een 
Gang.



Art. 7. De höie kontraherende Parterd Undersaatter 25. lluni. 
skulle i den andens Stater behandles paa samme Maade 
som de indftdte Undersaatter med Hensyn saa vel til Op- 
lagSretten som til at drive Handel og Industri, samt med 
Hensyn til Pakhns- og Oplagsleie, Proemier, Udfsrselsgodt- 
gjorelser og Toldlettelser.

Art. 8. Enhver Bare, som lovlig kan eller i Frem- 
tiden vil kunne indfvres i Hans Keiserlige Majestät Sul- 
tanens Stater i ottomanniste Skibe, flal ligeledes kunne 
indfores i danfle Skibe, uden at unde^kastes andre 
eller hsiere Afgifter eller Paalceg af hvad Navn ncevnes 
kan, end om denne Vare blev indfsrt i ottomanniste 
Skibe, og omvendt enhver Vare, som lovlig kan eller vil 
kunne indfsres i Hans Majestcet Köngen af Danmarks 
Stater i danste Skibe, stal ligeledes kunne indfpres i 
tyrkifle Skibe, uden at vcere andre eller hviere Afgifter og 
Byrder af hvad Navn ncevnes kan underkastet, end om 
denne Vare blev indfvrt i danfle Skibe. Denne gjensidige 
Lighed i Behandling flal finde Sted, ligegyldigt om Baren 
kommer direkte fra Produktionsstedet eller fra hvilket som 
helft andet Land. Der flal ligeledes finde fuldkommen 
Gjensidighed Sted med Hensyn til Udfsrseleu saaledes, at 
ved Udfvrselen af en Vare, som lovlig kan udfvres, flal 
den samme Udfprselstold erlcegges og de samme P re
mier, Lettelser og Toldgodtgjprelser indrsmmes i den ene 
eller den anden af de hpie kontraherende Parters Stater, 
hvad enten Udforselen fler i et ottomannifl eller danfl 
Skib, eller Barens Bestemmelsessted er en af de hpie 
kontraherende Parterd Havne eller hvilken som helft tredie 
Magts Havn.

A rt. 9. Ingen Skibs-, Havne-, Lods-, Fyr- eller 
Kvarantcene- eller anden lignende eller tilsvarende Afgift af 
hvilken som helft Natur og Bencevnelfe, som opkrceves til 
Fordel for Regjeringen, offentlige Embedsmcend, Private,
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25. rsuiii. Korporationer eller Stiftelser, flal ' i den ene af de to 
Landes Havne kunne paalcegges den andens Skibe, med 
mindre den ligeledes og under samme Forhold i lig- 
nende Tilfcelde ramnrer de indenlandfle Skibe; denne Lig- 
hed i Behandling flal gjensidigt komme til Anvendelse 
paa de Io Landes Skibe, fra hvilken Havn eller hvilket 
Sted de end maatte komme og hvorhen de end maatte vcere 
bestemte.

Art. 10. Ethvert Skib, som efter den ottomannifle 
Lovgivning er at betragte som ottomannifl Skib, og ethvert 
Skib, som efter danfl Lovgivning er at betragte som danfl, 
flal med Hensyn til ucervcerende Traktat respektive anses 
som ottomannifl og som danfl.

Art. 11. Ingen som helft Afgift flal opkroeves af 
danfle Iordbunds- eller Indnstrifrembringelser indladede i 
danfle eller andre Skibe, eller af Barer, som ere et hvilket 
som helft andet fremmed Lands Iordbunds- eller Jndustri- 
frembringelser, indladede i danfle Skibe, naar disse Skibe 
passere Strcederne ved Dardanellerne og ved BoSphorns, 
ligegyldigt om de komme gjennem disse Strceder i de 
Skibe, hvormed de ere hidfsrte, eller de ere omladede i 
andre Skibe eller om de ere folgte til Udftrsel og skulle 
oploegges i Land for et begrcendset Tidsrum, indtil 
de blive omladede i andre Skibe for at gaa videre. 
I  sidste Tilfcelde skulle Varerne oplcegges i Konstanti
nopel i Toldvcesenets Transit-Pakhuse og hvor der ikke 
er noget Oplagssted skulle de vcere under Toldbestyrelsens 
Opsyn.

Art. 12. Da den hsie Port pnfler ved gradvise 
Jndrömmclser at tilstaa Landtransitten enhver mulig 
Lettelse, har man bestemt og er man kommen overenS 
om, at den Afgift af 3 pCt., som hidtil har vceret opkrcevet 
af Barer indfvrte i Tyrkiet med Bestemmelse til andre 
Lande, flal nedscettes til 2 pCt., at betale, ligesom hid-
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indtil TreprocentSafgiften, ved Varens Jndforsel i det 25. Inni. 
ottomannifle Rige; ved Slutningen as det 8. Aar, at 
regne sra den Dag, da ncervcereude Traktat trceder i Kraft, 
flal den indflrcenkes til en fast og endelig Afgift af 1 
pCt.. som ligesom Udforselstolden paa ottomannifle Pro- 
dukter ene opkrcrves for at dockte Negistreringsomkostnin- 
gerne. Den hoie Port erklcerer paa samme Tid at for-
beholde sig Net til ved et soerligt Reglement at be
stemme de til Forebyggelse af Svig nodvendige Forholds- 
regler.

A rt 13. Danfle Undersaatter eller deres Befuld- 
mcegtigede, som i det ottomannifle Rige drive Handel med 
fremmede Landes Iordbunds- eller Jndustriprodukter, flulle 
svare de samme Afgifter og nyde de samme Rettigheder,
Privilegier og Friheder som fremmede Undersaatter, der 
handle med deres eget Lands Iordbunds- eller Jndustri- 
frembringelser.

Art. 14. Som Undtagelse fra Bestemmelserne i Ar
tikel 5 er Tobak i enhver Form og Salt undtaget fra de 
Barer, som danske Undersaatter have Adkomst til at indsore 
i det ottomannisie Rige. Som Folge heraf ere danfle 
Undersaatter eller deres Befuldmcegtigede, som kjobe eller 
scelge Salt og Tobak til Forbrug i Tyrkiet, undergivne de 
samm  ̂ Forflrifter og flulle erlcegge de samme Afgifter som 
ottomannifle Undersaatter, der drive Handel med disse to 
Slags Barer, men som Skadeslosholdelse for Forbudet mod 
Jndforsel af disse to Produkter, flal for Fremtiden ingen 
Afgift opkroeves af disse to Artikler, naar de sra Tyrkiet 
udfores af danfle Undersaatter. Jkke desto mindre flulle 
danfle Undersaatter vcere forpligtede til for Toldvcesenet at 
gjore Anmeldelse om det Kvantum Tobak og Salt, som de 
ville udfore, og de ncevnte Toldautoriteter have som hidtil 
Net til at fore Opsyn med Udforselen af disse Artikler, uden
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25. .luni. dog derfor at vcere befoiede til at paalcegge dem nogen som 
helft A M .

Art. 15. De to hsie kontraherende Parter ere komne 
overens om, at den hoie Port forbeholder sig Befoielsen og 
Retten til at lcegge et almindeligt Forbud paa In d forse l i 
det ottomannifle Riges Stater af Krudt, Kanoner, Krigs- 
vaaben eller Ammunition. Dette Forbud gjcelder kun for 
saa vidt som det officielt er kundgjort og kan kun omfatte 
de i Forbudsdekretet ncevnte Gjenstande. Den eller de af 
disse Artikler, hvis Indfvrsel saaledes ikke er forbudt, flulle 
ved Udftibningen i en ottomannisk Havn blive behandlede 
efter de lokale Regimenter, med mindre Hans Majestoet 
Köngen af Danmarks Gesandtskab maatte undtagelsesvis 
forlange en Jndftrselstilladelse, hvilken flal blive tilftaaet, 
naar ikke alvorlige Grunde forhindre det. Krudtindforsein 
i Scerdeleshed flal, naar den tillades, vcere folgende Be
stemmelser underkastet:

1) Det maa ikke scelges af danfle Undersaatter ud- 
over det ved de lokale Regimenter soreflrevne 
Kvantum.

2) Naar en Ladning eller et betydeligt Kvantum Krudt 
ankommer i et danfl Skib til en ottomannisk Havn, 
er Skibet forpligtet til at ankre paa et bestemt af 
Lokalsvrigheden ncermere betegnet Sted, samt til i 
Oplagene eller andre ligeides af Dvrigheden 
anviste Steder og under dennes Tilsyn at ud- 
flibe Krudtet, hvortil Vedkommende flulle have 
Adgang i Overensstemmelse med de gjceldende Be
stemmelser.

Under ncervcerende Artikels indflrcenkende Bestemnielser 
er ikke indbefattet Iagtgevcerer, Pistoler, Luxnsvaaben lige- 
som Heller ikke et ringe Kvantum Jagtkrudt, forbeholdt pri
vat Brng.



Art. 16. De Firmcmer, soin fordres af danfke Han- 25. Innl. 
delsflibe ved Gjennemseilingen af Dardanellerne og Bos- 
phorus, flulle altid udleveres dem saaledes, at der paadrages 
dem mindst muligt Ophold.

Art. 17. Fsrerne af danfle Handelsflibe, som om- 
bord have Varer bestemte til det ottomanniste Rige, ere, 
ufortovet efter deres Ankomst til Losningsstedet, forpligtede 
til hos Toldvcesenet at aflevere en nsiagtig Afflrift af deres 
Manifest.

Art. 18. Indsmuglede Varer ere underkastede Kon
fiskation til Fordel for den ottomanniste Stalskasse, men 
en Beretning eller et Forhpr angaaende den paastaaede 
Jndsmugling flal, saa snart. de ncevnte Varer ere anholdte 
af Vvrigheden, optages og meddeles den Konsul, under 
hvilken den fremmede Undersaat, hvem de for Jndsmugling 
mistoenkte Varer tilhvre, sorterer, og ingen Vare kan kon- 
fisteres som indsmuglet, saa lcenge Toldsvigen ikke er fuld- 
stcendigt og lovligt bevist.

Art. 19. Det ottomanniste Riges Jordbunds- eller 
Jndustriprodukter, indforte i Danmark, flulle behandles , 
som de tilsvarende Produkter fra de mest begunstigede 
Lande. Alle Rettigheder, Privilegier og Friheder, som den 
danfle Regjering nu indrpmmer eller maatte indrsmme 
eller hvis Nydelse den i Fremtiden maatte tilstaa enhver 
anden fremmed Magls Undersaatter, Skibe, Handel og 
Skibsfart, flulle ligeledes indrommes ottomanniste Under
saatter, Skibe, Handel og Skibsfart, der med fuld Ret flulle 
have Udsvelsen og Nydelsen deraf.

Art. 20. Saa snart ncervoerende Traktat er bleven 
ratificeret flal den troede i Stedet for den imellem de hoie 
kontraherende Parter den 1. Mai 1841 afsluttede Konvention 
og gjcelde i 28 Aar at regne fra den '/io Marts 1862.
De hoie kontraherende Parter forbeholde sig imidlertid Be- 
fvielse til ved Slutningen af det 14. eller 21. Aar at fore-
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25. 3nni. flaa de Forandringer, som Erfaringen maatte tilraade, eller 
lil at opsige den, i hvilket stdste Tilfcelde Traktaten op- 
horer at vcere forbindende for de hoie kontraherende Parter 
efter et Aars Forlob at regne fra Opsigelsesdagen. Denne 
Traktat flal gjcelde for alle det ottomannifle Niges Pro- 
vindser, det vil sige for Hans Keiserlige Majestcet Sul- 
tanens Besiddelser beliggende i Europa, i Asien, i ALgypten 
og de ovrige Dele af Afrika som tilhore den hoie Port, 
for Serbien og de forenede Fyrstendommer Moldau og 
Wallachiet.

Art. 21. Det er en Selvfolge, at Hans Majestcet 
Köngen af Danmarks Regjering ikke ved nogen af ncer- 
vcerende Traktats Artikler har til Hensigt at betinge sig 
noget udover de anvendte Udtryks naturlige og klare 
Mening, eller paa nogen Maade at lcegge Hans Keiser
lige Majestcet Sultanens Regjering Hindringer i Veien 
i Udovelsen af dens Rettigheder med Hensyn til den 
indre Bestyrelse, for saa vidt som disse Rettigheder 
dog ikke gjore et aabenbart Brud paa Bestemmelserne 
i celdre Traktater eller paa de Begunstigelser, som ncer- 
vcerende Traktat indrommer danfle Undersaatter eller deres 
Eiendom.

A rt. 22 ..........................................................................
Art. 23. Ncervcerende Traktat flal ratificeres og Na- 

tifikationerne udvexles i Konstantinopel inden 2 Maaneder, 
eller om muligt for, og trcede i Kraft fra ^/i3 Marts 1862.

Givet i Konstantinopel Vis Marts Aar Atten Hnndrede 
og To og Tredsindstyve.

12. l u ii . A n o rd n . aug. hvilke nproeparerede M cdicinal- 
varer det i  Henhold t il  L o v  om Haandvirrks- og 
Fa b rik d rift samt Handel og B e vartnin g m . m . a f
2 9 . December 1 8 5 7  § 46 ffa l voere Apothekerne



Konvention rned Lübeck. 1 3 7  1 8 6 2 .

forbeholdt at forhandle i  visse mindre Dele. ( Z u -  12. lu ii . 
stitsmimsteriet.)

Jndm. Saml. xaZ. 232.

Bekjendtgjor. ang. nagle Forhandlingen as p r « r - 12. lu ii . 
parerede M edicinalvarer vedkommende Bestemmelser.
(Zustitsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 236.

Konvention ang. Forholdsregler t il  Fo rh in d rin g  is . in ii. 
a f Snighandel pan Grm ldsen mellem det holstenfle 
Toldforeningsgebet og de» lybeckfle E t a t .

A rt 1. Der Hohe Senat der Freien und Hansestadt 
Lübeck gestattet, daß die Zollbeamten, denen die Bewachung 
der Grenze des Holsteinischen Zollvereinsgebietes obliegt, 
unter den in den nachfolgenden Artikeln enthaltenen Be
schränkungen und näheren Bestimmungen die Nacheile über 
die Grenzen des Herzogthums Holstein und des Fürsten
thums Lübeck hinaus auf dem angrenzenden Lübeckischen 
Gebiete ausüben dürfen

A rt. 2. Demzufolge soll den gedachten Zollbeamten 
die Befugniß zustehen, Schmuggler og Zolldefraudanten, 
welche im Herzogthum Holstein oder im Fürstenthum 
Lübeck auf der That betroffen und, um der Anhaltung zu 
entgehen, auf Lübeckisches Gebiet übergetreten sind, auf 
letzeres zu verfolgen und daselbst mit den Gegenständen 
der Kontravention und den Transportmitteln anzuhalten. 
Tritt ein solcher Fall der Verfolgung und Anhaltung ein, 
so ist davon durch die Zollbeamten dem nächsten zu
ständigen Ortsvorstande oder dem nächsten Polizeibeamten 
sofort Anzeige zu machen, und, soweit erforderlich, deren
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19. ^uli. Mitwirkung zu beantragen, welche stets gewährt werden 
wird.

Art. 3 - 6 .......................................................................
Art. 7. Der Hohe Senat verspricht, daß wenn die 

gedachten Zollbeamten bei ihrem berechtigten Betreten des 
Lübeckischen Gebietes wörtlich oder thätlich beleidigt werden, 
oder Widersetzlichkeit gegen sie angewandt wird, solche 
Fälle von der zuständigen Lübeckischen Behörde der
gestalt erledigt werden sollen, als ob die Beleidigung 
oder Widersetzlichkeit gegen einen in der Ausübung seines 
Amtes begriffenen Lübeckischen Zollbeamten verübt worden 
wäre.

Art. 8 - 1 5 .....................................................................

6 äug. Re g u la tiv fo r Aflcrggelseu a f de i L o v  a f 2 9 .
Deeember 1 8 5 7  ommeldte frivillige Sveudeprover i 
Kjobenhavn. (Zn d e n rig sm in istc rie t.)

Indm. Saml. xn§. 245.

i s . -Vug, Bekjendtgjor. om Udstedelsen a f de i Birrne-
pligtsloven a f 2 . M a r ts  1 8 6 1  Z  45 ommeldte S o -  
fartsbsger. (Zustitsm in isteriet.)

Indm. Saml. xa§. 250.

21. L u x . Bekjendtgjor. om en Foran drin g i de ved den 
i Henhold t il  allerh. Resolution a f 1 3 . September 
18 5 8  a f Zndenrigsministeriet udfirrdigede Bekjendt- 
gjorelse a f 30. s. M .  givnc Bestemmelser med Heu« 
fyn  t i l  Noteringeu a f Kursen paa Kjobenhavns B o rS . 
(Znden rigsm inisteriet.)

Indm. Saml. iinA. 251.



Instruktion fo r Lokomotivers Benyttelse pan 21.
Veic og Gader i  Henhold t i l  Lo v ns 2 3 . Ja n u a r 
1 8 6 2 . (Znde n rigsm iniste rie t.)

Jlldm. Saml. pLA. 251.

Bekjendtgjor. om, at de i Kongeriget Spanien 2s. ^ u x . 
hjcmmehoreude S kibc, som beseilc Is la n d  og Fcrr- 
oerne, fo r  der at drive Handel, ere fritagnc for at 
crlagge den i kongl. Resolution a f I .  A p r il  1856 
fastsatte T illa g s a fg ift  a f 2 R d . pr. dansk Konimercc- 
l«rst. (Zu s titsm in iste rie t)

Jndm. Saml. 255.

Ad o rd n . ang. Handelsstedet Aknreyris Oprettelse 29. 
t il  en Kjobstad og sammes okonomiste Bestyrelsc.
(Zustitsm inisteriet.)

Vi Frederik den Syvende osv. G. v.: Ester at 
Vi have modtaget Vort tro Althings allerund. Betcenkning 
oder et samme forelagt Udkast til en Anordning angaaeude 
Handelsstedet Aknreyris Oprettelse til en Kjsbstad og sam
mes ökonomifle Bestyrelse, byde og befale Vi som fölger:

I. Handelsstedet Akureyri med dets nuvcerende Grcend- 
ser flal for Fremtiden udgjore en scerflilt Kommune med 
scerstilt Jurisdiktion og kalded Kjpbstad, dog forbeholdeS 
det vedkommende Ministerium, efter indhentet Betcenkning 
fra Kommunalbestyrelsen, at henlcegge den saakaldte Oddeyri 
til Kjvbstadgrunden. Bestyrelsen af alle Byens kommunale 
Anliggender, der ikke ere undtagne ved andre Bestemmelser, 
tilkommer Byfogden og Byens Reprcesentanter i Forening 
under Tilsyn af Aiutmanden i Nord- og Vst-Amtet og 
vedkommende Ministeriums Overbestyrelse. Den For-
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29. ^u§. bindelse, som hidtil har bestaaet mellem Handelsstedet 
Akureyri og Hrafnagils Rep, flal som Folge heraf vcere 
ophcevet, dog flal Adflillelsen, hvad Faltigvcesenet an- 
gaar, forst indtrcede saa snart fle kan, efter at denne 
Anordning er bleven bekjendtgjort paa begge Steder. 
Den Akureyri og Hrafnagils Rep i Forening tilhorende 
Formue, saa vel som alle de paa samme hvilende Byrder, 
bliver at dele mellem Kjobstaden og Neppen efter For- 
holdet 4 :5 . Denne Deling bliver at foretage af Syssel- 
manden i Dfjord Syssel, samtlige Kjobstadens Reprcesen- 
tanter og lige saa mange delegerede Mcrnd fra Hrafnagils 
Rep, der vcelges paa et Valgmode for Sysselmanden med 
Stemmeflerhed af alle de til Fattigvcrsenet kontribuerende 
Bonder i Neppen.

2. Antallet af Reprcrsentanter for Akureyris Kjobstad 
bestemmes til 5, der vcelges af de i Folge denne Anord
ning valgberettigede Beboere af Kjobstaden.

3. Valgberettigede ere, med de i § 5 anforte Und- 
tagelser, alle fuldmyndige Mcend, der itke staa i personligt 
Tjenesteforhold, naar de have havt fast Ophold i Kjobstaden 
det sidste Aar og erlcegge i kommunale Afgifter et Belob 
af i det mindste 2 Rd. aarlig.

4. Valgbar til Borgerreprcesentant er enhver, der i 
Folge foranstaaende Paragraf er valgberettiget.

5. Ingen kan deltage i Valget af Neprcesentanter 
eller blive valgt, som ved Dom er funden skyldig i nogen 
i den offentlige Mening vancerende Forbrydelse eller er sat 
under Tiltale for en saadan Forbrydelse og ikke ved endelig 
Dom er bleven aldeles frifunden for samme; ei Heller den, 
som er sat under Voergemaal, eller hvis Bo er under 
Fallitbehandling, eller som i ovrigt er undergiven nogen 
Retsforfolgning, der efter Loven betager Ham Naadigheden 
over alt sit Gods. Ascendenter og Descendenter kunue ikke 
paa een Tid have Scede i Kommuuatbestyrelsen. Den,
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som er valgt til Vorgerreprcesentant, flal ikke fratrcede 29. ^.u§. 
denne sin Post, fordi Han senere mister de Kvalifikationer, 
som hjemle Ham Valgbarhed i Fölge 88 3 og 4; men 
hvis et saadant Tilfcelde iudtrceder, som i Overensstemmelse 
med ncervcerende Paragraf betager Ham sin Habilitet til 
foranfxlrte Post, bliver Han midlertidig at udelukke fra 
Forretningerne, indtil Forhindringen er oplMt, eller den 
gaar over til en vedvarende Forhindring. Det tilfalder
Byfogden og Neprcesentanterne at afgMe de Spsrgsmaal, 
der kunne opstaa i nysncevnte Henseender, eller naar nogen 
af Neprcesentanterne ellers har gjort sig flyldig i saadanne 
Pligtovertrcedelser, som gMe Hans Udtrcedelse nsdvendig, 
dog at Adgang til at andrage Sagen for hpiere Autoriteter 
staar vedkommende aaben.

6 -2 6 .........................................................................

K o n g l. Resol. ang. Benaadning a f S tr a ffa n - 29. L u Z .  
ger. (Zustitsm inisteriet.)

Der meddeles allern. Justitsministeriet Bemyndigelse til 
i de Tilfcelde, i hvilke det ved Straffangers Benaadning i 
BenaadningSresolutionen er bestemt, at den paagjceldende 
uden Dom vil vcere at gjenindsoette, naar Han gjor sig 
flyldig i nogen Forbrydelse, der ikke medfsrer stsrre 
Straf end den Forbrydelse, for hvilken Han tidligere 
er dpmt, at tillade, at Lpsgcengeri og Betleri, hvori 
den benaadede maatte have gjort sig flyldig, maa paa- 
kjendes uden Hensyn til det ved Resolurionen tagne For- 
behold.

Bekjendtgjor. ang. den grevclige Hjelm stjerne-Ro- i .  86M>. 
sencroufke Stistelse. (S tifte ls e n s  D ir e k tio n .)

Ved allerh. Resolution af 6. Februar d. A. har det 
behaget Hs. Majest. Köngen allern. at bifalde, at den
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I.Lextl). grevel ige Hj e l ms t j e r ne- Rosencronske S t i f t e l s e  
troeder i Virksomhed. I  Folge den af afdode Grevinde 
Rosencrone under 12. Januar 1822 underflrevne og 
derefter den 12. April s. A. allern. konfirmerede Fundats 
for Stiftelsen, har denne til Hensigt at lindre uforstyldt 
Trang, bidrage til lykkelige LEgteskabers Formerelse i Nce- 
ringsstanden, understotte fremadstrcebende uformuende Ung- 
dom, udbrede Kultur og Videnskabelighed, samt opmuntre 
Talenters heldige Udvikling. I  Overensstemmelse med disse 
Diemed indbefatter Stiftelsen fem Klasser, af hvilke den 
forste Klasse understotter gamle Tjenestefolk af begge 
Kjon, der formedelst Alder og Svaghed ere uflikkede til 
Tjeneste, den anden Klasse udstyrer uformuende Piger, 
der gifte sig i Nceringsstanden, den t redie Klasse sigter 
til at hjcrlpe trcengende Enker at opdrage uforsorgede Born, 
den fj erde Klasse har til Formaal at befordre viden- 
flabelige Bestrcebelser, den fem Le Klasse virker til Vi- 
denflabeligheds Fremme igjennem det danste Videnskabernes 
Selflab og til Talenters Udvikling blandt Kunstnere og 
Haandvcerkere. De Personer, som have Abgang til at er- 
holde Understottelse af nogen af Stiftelsens tre forste Klasser, 
maa vcere enten fodte og opdragne eller bosatte og hjemme- 
horende i Kjobenhavn eller en Kjobstad i Sjcelland eller en 
i Norrejylland. For at have Abgang til Understottelse af 
forste Klasse for gamle Tjenestefolk, der formedelst 
Alder og Svaghed ere uskikkede til videre Tjeneste, ud- 
fordres paalidelige Vidnesbyrd om en scedelig, god og 
upaaklagelig Opforsel, ligesom ogsaa flere Aars Tjeneste 
hoS een Person eller i een Familie. Saadanne trcengende 
hjcelpes enten med en aarlig Pension eller med en Gave, 
hvis rigtige Anvendelse künde bringe en flig Person i en 
passende Nceringdvei. De, som enten ere forsorgede af 
dem, de have tjent, eller som fra andre Steder nyde en 
saadan Understottelse, som efter Omstcendighederne maa



anses tilstrcekkelig til at sikre dem for Mangel, kunne ikke I.Leptd. 
vente Hjcelp i denne Klasse. Med Hensyn til anden 
Klasse,  hvis Nemed er at udstyre uformuende Piger, 
der gifte sig i Nceringsstanden, maa de, som kunne vente 
Abgang til at tilstaas Udstyr, have nydt en soedelig Op- 
dragelse og vise et saadant Forhold, at der kan vcere 
gründet Formodning om, at de ville blive gode Hus- 
modre. Det paaligger derfor saadanne Personers For- 
crldre eller Vcerger at tilveiebringe paalidelige Ältester om 
deres Borns eller Myndlingers scedelige og gode Opforsel, 
samt ligeledes om, at de Mcend, med hvilke ZEgtestaber 
maatte indgaas, ere i en saadan Nceringsvei og vise et 
saadant Forhold, at det kan vcere rimeligt, de ville kunne 
erncere en Familie. I  Henseende til t redie Klasse,  der 
har til Hensigt at understotte trcengende Enker til at op- 
drage uforsorgede Born, er Bornenes gode og hensigts- 
mcessige Opdragelse Hovedoiemedet for Understottelsen.
Hjcelpen gives uden Hensyn til Stand. Naar Opdragelsen 
er tilendebragt og Bornene komme til den Alder, at de selv 
bor kunne fortjene deres Underholdning, i det seneste naar 
de have opnaaet det 18. Aars Alder, ophorer Under
stottelsen. Den fjerde Klasses Jndtcrgter blive for inde-- 
vcerellde Aar at anvende til at fremkalde videnstabelige 
Oplysninger og Berigtigelser i Foedrelandets celdre og 
nyere Historie. As den femte Klasses  aarlige Ind- 
tcegter tilstilles den ene Trediedel det danfle Videnflabernes 
Selstab i Kjobenhavn for at anvendes til saadanne viden- 
flabelige Gjenstande, som dette Selflab maatte finde pas
sende. De ovrige to Trediedele af Jndtcegterne anvendes 
for indevcerende Aar til gavnlige Opfindelser af icye eller 
lettere Veie og Midler i Kunster og Haandvcerker. Der 
maa ikkun meddeles saadanne Kunstnere Understottelse, der 
godtgjore ved Vidnesbyrd fra det kongelige Kunstakademi, 
eller, om de ere Mekanici, ved saadanne Vidnesbyrd fra
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1. 8eptd. bekjendte duelige og fagkyndige Mcend, al de have gjort 
heldig Fremgang i den Kunst, de dyrke. Da Stiftelsen 
af forstjetlige Aarsager i flere Aar ikke vil kunne trcede i 
fuld Virksomhed, saa ville UndersWtelserne i de forstjetlige 
Klasser for Aaret .862 indstrcenke sig til: ssrste Klasse 
1,273 Rd. 77 ß., auden Klasse 1,273 Nd. 77 ß., tredie 
Klasse 1,273 Rd 77 ß., fjerde Klasse 1,436 Nd. 89 ß., 
femte Klasse (til det danste Videnstabernes Selstab) 478 
Rd. 93', 3 ß., til Underststtelser 957 Rd. 9 1 ^  ß., 1,436 
Rd. 89 ß. Anssgninger om Understottelse af Stiftelsen 
blive at indgive til undertegnede Direktion. Der vil knn 
blive taget Hensyn til de i de striftlige Anftgninger op- 
gwne Momenter, og Direktionens Medlemmer snste der- 
for, at Ansogerne og de Personer, som maatte interessere 
sig for disse, hverken mundtlig eller flriftlig uleilige sig 
med yderligere at henvende sig til dem. For Aaret 1862 
blive Anssgningerne at indsende inden den 1. November 
d. A. Anftgningerne ville, for saa vidt de angaa Under- 
Dttelser af Stiftelsens foranncevnte fprste, anden og tredie 
Klasse, vcere at ledsage af et behorigt udfyldt og undei> 
strevet Skema, hvortil Blanket udleveres fra Stiftelsens 
Kontoir her i Staden, Bag Börsen Nr. 10, i Stuen til 
venstre. Sammesteds afleveres Anftgningerne om ethvert af 
Legaterne. Udbetalingen af Understottelserne ster til hvert 
Aars 11. December Termin Paa de Dage, som noermere 
hver Gang ville blive bekjendtgjorte.

1^62. 144 B .  om Hjelmstjerne-Nosencronske Stiftelse.

2 . 8extb. Ju stits m in . S k r . (til  M in iste rie t sor Kirke- og 
Undervisningsvcesenet) ang. Betydilingen as A n e r- 
tjendelsen as fremmedc Trossam fund m. m.

Ved at fremsende den med Bilag hoslagt tilbagefpl- 
gende AnsjSgning, hvori Christian Willerup her af Staden, 
der efter den bifloppelig-methodistifle Kirkes Ritus er ind-



viet til Superintendent for samtlige bemeldte Kirkes Me- 2. 8eptd. 
nigheder i de nordiske Niger, anholder om Hand Majestcet 
Köngens Anerkjendelse af forncevnte Kirke og Trossamfund 
her i Landet, har Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
vcesenet i behagelig Skrivelse af 1. Februar d. A. ytret, at 
samme antager, at den i Grundlovens Z 82, jvfr. Lov af 
13. April 1851, omhandlede Anerkjendelses Vcesen bestaar i 
Abgang for det paagjceldende Neligionssamfund til at der 
tillcegges de for samme beflikkede Proester Ret til at fore- 
tage kirkelige Handlinger, navnlig LEgtevielser, med borger- 
lig Gyldighed samt til at de af dem udfoerdigede Attesta- 
tioner eller Udstrifter af deres Kirkebxlger erholde borgerlig 
Trovoerdighed. En saadan Anerkjendelse indeholder imi-ler- 
tid, efter velbemeldte Ministeriums Formening, ingenlunde 
ligefrem en Berettigelse for de ved TroSsamfundet ansatte 
Proester til at foretage Vielse osv. med borgerlig Virkning, 
men alene Abgang for Samfundet til paa noermere An- 
dragende under Visse Forudsoetninger og med noermere Be
stemmelser at erholde den dertil fornsdne Anerkjendelse af 
de enkelte Proester eller Regjeringens Autorisation for hver 
af bisse til at fungere som Proest med borgerlig Virkning 
i Henseende til de kirkelige Handlinger, der bersre det 
borgerlige Liv, saaledes at det i hvert enkelt Tilfoelde maa 
bero paa Regjeringen efter de oplyste Omstoendigheder at 
meddele eller noegte Proesten Anerkjendelse, saa vel som at 
knytte denne til de noermere Betingelser, der maatte findes 
betryggende. Velbemeldte Ministerium har derhos be
merket, at der som Betingelser for Anerkjendelsen af et 
fremmed Neligionssamfund maa fordres, d e l s  at der 
hverken i detS Loere eller i Formerne for dets Gudstjeneste 
findes noget, der strider imod Soedeligheden eller den 
offentlige Orden, d e l s  at det paagjceldende Samfund 
har udprceget sin Tilvcerelse og Karakter i en besternt Be- 
kjendelse og Organisation, der indeholder ikke blot dets 
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2. Leptd. Berettigelse til at erkjendes for et selvstcendigt kirkeligt 
Samfund, men tillige Garantien for dets fortsatte Bestaaen 
under faste ordnede Forhold, i hvilken Henseende det navn- 
lig maa voere af Vigtighed, at der baade Hades Anstalter til 
tilborlig Uddannelse af vordende Prcester og bestemte og 
betryggende Regler for disses Kaldelse eller Beskikkelse, og 
d e l s  endelig at det til en fremmed Religionsbekjendelse 
hörende Menighedssamfund her i Landet, om hvis Aner- 
kjendelse der bliver Spsrgsmaal, maa have konstitueret sig 
som en selvstcendig Menighed, som maa forudscrttes og i 
fornxldent Fald maa oplyse at vcere i Besiddelse af de for- 
nödne Midler til sin Subsistents som saadan og i sin 
Spidse maa foruden Prcesten have Forstandere eller Re- 
prcesentanter, der ere berettigede til paa Menighedens 
Vegne at indgive Andragender til Regjeringen, og til hvilke 
denne i fornsdent Fald kan holde sig navnlig med Hensyn 
til Kirkebsgernes betryggende Forelse. Jdet Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvcesenec derhos med Hensyn til 
Spßrgsmaalet om, hvorvidt en saadan Anerkjendelse be»r 
fle ved Lov eller kan foregaa administrativ ved en aller- 
hoieste Resolution, har henvist til de i Folkethinget i den 
sidste RigSdagssession i Anledning af en Interpellation 
foregaaede Forhandlinger, hvornnder Deres Excellence blandt 
andet har udtalt, at Anerkjendelsen künde foregaa admini- 
strativt, har velbemeldte Ministerium fluttelig ytret den 
Formening, at Spsrgsmaalet om Meddelelse af en saadan 
Anerkjendelse, naar dennes Betydning bestemmes Paa den 
ovenanfgrte Maade, maa afgjores gjennem Justitsmini- 
steriet, eller at dets Afgjorelse i ethvert Tilfcelde maa af- 
hcenge af, hvorvidt Justitsministeriet maatte finde, at der 
med Hensyn til de borgerlige Jnteresser, hvis Varetagelse 
er henlagt under sawme, intet er at erindre imod, at den 
omspurgte Anerkjendelse meddeles. I  Henhold hertil har



velbemeldte Ministerium henstillet, om Iustitdmiuisteriet 2. Leptd. 
maatte finde, at der er Fpie til at foretage videre Skridt 
i ncervcerende Sag, idet samme har ytret, at det, naar 
Hensynet indflrcenkes til de kirkelige Betragtninger, der 
maa komme under Overveielse, i Beflaffenheden af det 
kirkelige Samfund, til hvilket de hervcerende methodistifle 
Acenigheder slutte sig, ikke for fit Bekommende kan finde 
noget at erindre imod, at den anssgte Anerkjendelse maatte 
blive dem til Del, men at Ministeriet, naar den borgerlige 
Side af Sagen tillige tages i Betragtning, maa formene, 
at der, forinden der meddeles disse Menigheder den anssgte 
Anerkjendelse, maatte foreligge ncermere Oplysninger om 
deres Beskaffenhed og at i alt Fald deres Anerkjendelse 
eventualiter maatte knyttes til ncermere Bestemmelser be- 
trceffende deres Organisation og Reprcesentation ligeoverfor 
Negjeringen saa vel som angaaende Betingelserne for den 
specielle Anerkjendelse af deres Prcester.

Foranlediget heraf flulde jeg ikke undlade tjenstligst at 
melde, at Ministeriet, der ganste maa tiltrcede hsad Mini
steriet for Kirke- og Undervisningsvcesenet har ytret i Hen- 
seende til Anerkjendelsens Vcesen og Betydning, er enigt 
i, at Anerkjendelsen maa fle administrativt ved en allerh. 
Resolution. Idet hverken Grundlosen eller nogen af de 
senere Lose, der forudscette, at fra Folkekirken afvigende 
Trossamfund kunne anerkjendes og give Forskrifter for 
dens Bedkommende, indeholder noget, der viser hen til, at 
Anerkjendelsen Hörer ind under Lovgivningsmagten, saa 
lidt som der antydes, at den kan udgaa fra Administra
tionen, maa en Betragtning af selve Anerkjendelsens Vcesen 
vcere det, hvorefter Spsrgömaalet om det er nsdvendigt 
at henvende sig til Lovgivningsmagten bliver at afgjsre.
Medens nu i Folge det i det foregaaende anfsrte Aner
kjendelsens Vcesen ligger i en Abgang for Trossamfundet
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2. til at faa en af samme vertil indstillet Proest, naar Han af
Regjeringen findes at have den fornodne Kvalifikation, er
klirret berettig.t til at foretage kirkelige Handlinger med 
samme borgerlige Retsvirkning som Folkekirkens Prcesters, 
m. m., skjMned AnerkjendelsenS Meddelelse ikke at ligge 
udenfor Groendserne af en Köngen tilkommende Myndighed, 
hvorved bemcerkes, at der ikke til Anerkjendelsen knytter sig 
andre Virkninger, som maatte gjore det nodvendigt at bringe 
den ind under Lovgivningens Omraade, og at den saa 
meget mindre kan medfore noget, der künde prcejudicere en 
fremtidig Ordning af de afvigende Trossamfunds Forhold 
efter GrundlovenS § 83, som det er en Selvfolge, at en 
eventuel Lov maatte blive bindende ogsaa for de allerede 
ved dens Emanation anerkjendte Samfund. Ogsaa fra en 
anden Side frembyder sig en Betragtning, der efter Mini- 
sterietS Mening maa lede til at anse Köngen beriet til at 
meddele et TroSsamfund Anerkjendelse. Den Stilling, 
hvori Köngen stod til Kirken forend Grundloven udkom, 
vedbliver med de af samme og senere Love flydende For- 
andringer og Lempelser at vcere den samme, indtil den 
forandres ved Lov, og det har sig med den Köngen fsrend 
Grundloven gaves tilkommende Myndighed i Henseende til 
kirkelige Anliggender som med den ved GrundlovenS 
Emanation med Hensyn til andre Forhold gjceldende Lov- 
givning, at den nemlig vedbliver at vcere i Kraft for saa 
vidt den ikke ved Grundloven eller andre Love er hoevet. 
Ligesom det heraf er en Folge, hvad der ogsaa er anset for 
givet, at der i Overensstemmelse med de tidligere fulgte 
Regler kan meddeles af Köngen selv eller aä mnnäatum 
Bevillinger og Dispensationer vedkommende kirkelige For
hold, saaledes maa det formentlig ogsaa antageS, at Kön
gen fremdeles er i Besiddelse af den Myndighed, i Medfor 
af hvilkeu det reformerte, katholfle og mosaifle TroSsam
fund i sin Tid ere blevne anerkjendte, naar dette ikke er i
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Strid med Grundlovens eller de senere Loves Bestemmelser, 2. Lsptd. 
men det er saa langt fra, at disse antyde, at heri er gjort 
Forandring og at Anerkjendelsen flal ske gjennem Lov, at 
meget mere Grundlovens § 82 og Lov af 18. April 1851 
ved den Maade, hvorpaa de stille et Trossamfunds Aner- 
kjendelse som Betingelse eller Forudsoetning for de paa- 
gjceldende Bestemmelsers Anvendelighed, syneö at vidne om, 
at Anerkjendelsen ikke er betragtet som en Akt, der skulde 
henhsre under Lovgivningsmagten, hvilket der i alt Fald 
havde vceret stör Opfordring til at udtale. Hvad angaar 
Betingelserne for et Trossamfunds Anerkjendelse deler Ju- 
stitsministeriet den af Ministeriet for Kirke- og Undervis- 
ningsvcesenet n'oviklede Anfluelse, der maa anses saa fuld- 
komment hjemlet ved de Forholds Natur, hvorom Talen 
er. at man, naar det fsrst antages, at Anerkjendelsen ikke 
flal fle ved Lov, men ad administrativ Bei, ikke finder, at 
den Omstcendighed, at der ei haves lovbestemte Forstrifter 
angaaende Betingelserne, hvorunder Anerkjendelse vil kunne 
meddeles, srembyder nogen Betcenkelighed ved at tage Be
stemmelse om, hvorvidt Anerkjendelse i de enkelte forelig- 
gende Tilfcelde kan finde Sted. For saa vidt betrceffer 
Sporgsmaalet om Anerkjendelsen flal fle igjennem Kirke- 
oo Undervisningsministeriet eller igjennem Justitsmini- 
steriet, holder jeg for, at den bpr foregaa gjennem forst- 
ncevnte Ministerium, paa Grund af sammes Stilling til de 
kirkelige Hensyn, der fortrinsvis maa komme i Betragtning, 
hvor Talen er om et Trossamfunds Anerkjendelse. I  den 
ForudsLtning, at Ministeriet for Kirke- og Undervisnings- 
voesenet tiltroeder denne Formening, flal jeg ytre, at Ju- 
stitsministeriet, efter de Oplysninger, der foreligge an
gaaende det omhandlede Methodistsamfund ikke finder 
noget at erindre mod dets Anerkjendelse, naar denne 
knyttes til den Betingelse, at der til Ministeriet for Kirke- 
og Undervisningsvoesenet indgives og af samme appro-
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2. 8extd. bered Forslag til SamfnndetS Reprcesentation ligeoverfor 
Negjeringen,. og at det flal voere pligtigt at under- 
kaste sig de Regler, der maatte forestrives i Henseende 
til Jndretningen og Forelsen af Kirkeboger, Udflrifter af 
bisse, Jndberetninger, m m. Sluttelig vedlcegges en fra 
Willernp modtagen Skrivelse af 16. Juli d. A., hvori 
Han ytrer sig angaaende den eventuelle Dannelse af 
et Forstanderstab for det oftncevnte TroSsamfnnd her i 
Landet.

10. 8oxtd. Bekjendtgjor. ang. Bchandlingeu a f nindloste 
B reve . (Fin a n sm irn ste rie t.)

Indm. Saml. xn§. 256.

24. övptd, IllstitS m in . S k r . <til K jöb en havn s M a g is tra t)  
a »g . Betiidningeil a f Ordct „ F i r m a "  i Lo v a f 2 3 . 
Ja m ta r 18 6 2  § 1  og a f M r y k k e t  „borgerlig N cr- 
riilg" i Loveus Z Z  1  og 8.

I  behagelig Skrivelse af 14. Juli d. A. har Kjoben- 
havnS Magistrat forespnrgt, del S om Lov om Benyttelseu 
af Firniaer samt af Fuldmagter til at nnderstrive por 
proeurn m. m. af 23. Januar d. A. H 8 kan antages at 
have paabudt Anmeldelse for Dvrigheden om Fuldmagter 
til at nnderstrive per procura fra saadanne Ncerings- 
drivende, der ikke fore noget Firma i den i bemeldte Lovs 
8 1 angivne Betydning, d e l s  om der ved Udtrykket 
„borgerlig ^Ncering" i Lovens §§ 1 og 8 er ment den 
Ncering, som i Folge Lov om Haandvcerks- og Fabrikdrift 
m. m. af 29. December 1857 Z 1 som Kunden Ncering 
knn kan driveS i Folge Borgerstab etter NceringSbevis, 
etter om der stal seS hen til det noget videre Begreb, der 
har ligget til Grund for den her i Staden nu ophcevede,



men i andre Kjobstoeder endnu bestallende Noerings- 24.8ei>t. 
stats Paaligning, under hvilken Skat ogsaa frie Noerin- 
ger ere blevne inddragne, jvfr. Lov af 29. December .'857 
8 70.

Foranlediget heraf stulde man, efter oder Sagen at 
have brevvexlet med Indenrigsministeriet, ikke undlade 
tjenstligst at melde, at Ministeriet saa vel efter det al- 
mindelige Udtryk „nogen" i Z 8 som efter de paa Rigs- 
dagen stedfundne Forhandlinger, hvoraf fremgaar, at Ordet 
„Firma" i den citerede Paragraf ikke er at forstaa alene 
om det Forretningsnavn, der er forskjelligt fra vedkom- 
mendes eget Navn, stjsndt kun et saadant efter § 1 bliver 
at anmelde for den vedkommende Dvrighed, men at der- 
under ogsaa indbefattes det Tilfoelde, at nogen dritter en 
borgerlig Noering under sir eget Navn, maa antage, at den 
omspnrgte Bestemmelse i § 8 ogsaa sinder Anvendelse paa 
saadanne Fuldmagrer, hvorved nogen, der dritter borgerlig 
Nceriug uden dertil at benytte andet Forretningsnavn end 
fit eget Navn, bemyndiger en anden til at underskrive paa 
sine Vegne i de Nceringen eller Forretningen vedkommende 
Anliggender. Hvad dernoest angaar SporgSmaatet om 
Betydningen af Udtrykket „borgerlig Noering" i Lottens 
HZ 1 og 8, da kan Ministeriet saa meget mindre antage, at 
der herved er sigtet udelukkende til Kunden Noering, som 
Begrebet om saadan Noering i Folge Noeringslovens Z I 
er periodist Forandring underkastet, jvfr. ogsaa Bestemmel
sen i samme Lovs tz 70, hvorefter de, der dritte en fri Noe
ring som selvstoendigt Erhverv, kunne anscrttes til Noerings- 
ftat, om de end ikke have taget Borgerstab, hvorimod Mini
steriet maa holde for, at Begrebet maa tages i den videre 
Betydning, hvori det omfatter enhver Handels-, Kommis
sionS-, Haandvoerks- eller Fabrikdrift, der drittes som selv
stoendigt Erhverv.
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2 3 .8 oxt. Bekjendtgjor. ang. de Re gle r, der i Kongeriget 
Danm ark blive at iagttage ved Bedommelsen as 
m m c p lig tig t M a n d fla b s Tjenstdygtighed m. v . ( Z u -  
stitsmimsteriet.)

Indm. Saml. xa§. 256.

2 5 .8oi,t. R e g u la tiv fo r Bedommelsen as de B m n e p lig ti- 
geS Dygtighed t il  KrigStjenesteu enten i Harren 
eller ved Sovoernet. (Zustitsm in isteriet.)

Indm. Saml. 265.

1 8 6 2 .  1 5 2  B. on: V r̂nep!is,tlstcö Bedo.nmvlsc.

2 8 .8 e i , t .  K un dgjsr. ang. en med det Forenede Kongerige 
S to rbritan nie n  og Ir la n d  afslnttet Konvention om 
gjensidig Udlevering a f Forbrydere. (Z u s tits m in i
steriet.)

Vi Freder ik den Syvende osv. G. v.: Vi 
have allern. sundet Os foranlediget til med Hendes Maje
stät Dronningen af det Forenede Kongerige Storbritannien 
og Irland at afslutte en Konvention angaaende gjensidig 
Udlevering af Forbrydere, og bringes bemeldte Konvention, 
efter at RatMationerne ere udvexlede, herved til offentlig 
Kundflab. Hvorefter alle vedkommende üg have at rette.

Art .  1. De hsie kontraherende Parter forpligte sig 
til, paa derom i Deres Navn gjennem Deres diplomatifle 
Agenter fremsat Begjcering, at udlevere Perforier, som, an- 
klagede for eller overbeviste om at have indenfor den Parts 
Territorium, der begjcerer Udleveringen, begaaet Mord 
(derunder indbefattet Snigmord, Forceldre- og Frcendemord, 
Fostermord og Giftmord) eller derpaa at have gjort At
tentat, Falfl (derunder indbefattet Eftergjsren af Bank-



sedler, Statspapirer eller Penge) eller svigagtig Fallit, 28. 8ext. 
maatte blive antrufne indenfor den anden Parts Terri
torium, forudsat at saadanne Personer ikke ere den Parts 
Undersaatter, til hvilken Begjoeringen om Udlevering er
rettet. Det fastscettes fremdeles, at en Person, der er an
klaget for en Forbrydelse, tun kan fordres udleveret, naar 
der er tilveiebragt et saadant Bevis for Udforelsen af 
denne, at der efter det Lands Love, hvor den undvegne 
eller for en Forbrydelse anklagede antroeffes, heri vilde 
indeholdes tilstroekkelig Hjemmel til at paagribe Ham og 
stille Ham for Retten, hvis Forbrydelsen var begaaet i det 
paagjoeldende Land; samt at Udleveringen af en domfoeldt 
Person alene skal finde Sted, naar en bekroeftet Gjenpart 
af Dommen er bleven fremlagt, og Hans Jdentitet er 
bleven godtgjort. Som en Folge heraf flal fra den danske 
Negjerings Side Udleveringen alene finde Sted, naar det 
Ministerium, under hvilket Netspleiens Ledelse henhorer, 
dertil har givet fit Samtykke, og efter at, dersom Personen 
er sat under Anklage, en Arrestordre eller andet tilsvarende 
Retsdokument er blevet tilveiebragt, udfoerdiget af en Dom- 
stol eller anden kompetent Myndighed i det Forenede 
Kongerige og indeholdende en klar Angivelse af de Hand- 
linger, i hvilke den undvegne Person formenes at have 
gjort sig flyldig; eller, dersom Personen er domfoeldt, efter 
at en bekroeftet Gjenpart af Dommen er bleven fremlagt, og 
Hans Jdentitet er bleven godtgjort. Fra den storbritan- 
nifle Negjerings Side flat Udleveringen alene finde Sted, 
for en anklaget Persons Bekommende, mod Tilveiebringelse 
af et Arrestdekret eller andet tilsvarende Retsdokument, 
udfoerdiget til Paagribelse af den undvegne af en Domstol 
eller anden offentlig Myndighed i Danmark, som er be- 
rettiget til at anstille Undersögelser om de Handlinger, der 
loegges den undvegne til Last, samt af behprigen bekroeftede 
Udsagn eller Forklaringer, afgivne under Eds Tilbud for
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28. 8ext. en saadan Domstol eller en offentlig Myndighed og inde- 
holdende en tydelig Angivelse af bisse Handlinger, eller af 
anbei saadant Bevis, som i Overenssteuunelse med Eng
lands Love indeholde Hjemmel til at paagribe den undvegne 
og stille Ham for Netten, dersom Handlingerne vare blevne 
begaaede i bemeldte Land; eller, for en domfceldt Persons 
Bekommende, mod Tilveiebringclsen af en bekrceftet Gjenpart 
af Dommen og af Bevis for Hans Jdentitet.

Art .  2. Dersom en Person, anklaget eller domfceldt 
for nogen af de i foregaaende Artikel ncevnte Forbrydelser, 
flulde vcere undvegen fra en Koloni eller Besiddelse til- 
hvrende den ene af de hoie kontraherende Parter og blive 
antrnffen i en Koloni eller Besiddelse tilhvrende den andeu 
Part, skal Udleveringen, dog ikknn under de i foregaaende 
Artikel fastsatte Betingelser, finde Sted paa en af den ene 
KoleniS Guvernor til den anden Kolonis Guvernsr direkte 
rettet Begjcering. Det flal staa den Guvernor, til hvem 
Begjceringen er rettet, frit for enten at indrvmme Udleve
ringen eller at henstille Sagen til sin Regjerings Afgjsrelse.

Art .  3. Omkostningerne ved en i Overensstemmelse 
med ovenstaaende Artikler stedfunden Anholdelse og Ud- 
levering skulle bceres og udredes af den Negjering, i hvis 
Navn Begjceringen er fremsat.

Art.  4. Ncervcerende Konvention flal trcede i Kraft, 
saa snart den fornvdne Sanktion af den lovgivende Magt 
er tilveiebragt. Hver af de hoie kontraherende Parter 
flal til enhver Tid vcere berettiget til at opsige den 
anden Part denne Konvention, der i saadant Tilfcelde flal 
ophvre at vcere gjceldende sex Maaneder fra Opsigelsens Dato.

A rt 5. Ncervcerende Konvention flal ratificeres, og 
Natifikationerne flulle udvexles i London om en Maaned, 
eller tidligere, hvis fle kan.

.......... .. Givet i London den femtende April Aar efter
Christi Byrd atten hundrede og to og tresindstyve.



A iio rd ». aug. Abgang fo r dem, der have lost 2. 0M >, 
Sognebaand, til  at benytte deres egen Sognekirke 
og Kirkegaard. (K irk e- og U n d e rv is n in g s in in i-
steriet.)

Jndm. Saml. xa§. 272.

A « o r d n ., indeholdcnde ncrrmere Bestemmelse a f 2. oittd.
Forbud et i kongl. Resolution a f 2 0 . August 1 7 9 0  
imod Fa rto ie rs Zudlobeu eller Laudiug udeufor de 
rette Las se - og Ladesteder paa D e n  S t .  C roix. 
(Fin a n sm in iste rie t.)

Jndm. Saml. 273.

Zusti,. Skr. cmri. Vrrelgjrrld, 1 5 5  1 8 6 2 .

Justitsm in. S k r . (til  Am tn ra n d e n  over Odense 15. Okru. 
A m t ) ,  at Laven a f 6 . A p r il  185 5  ikke er t il  
Hiuder fo r , at der i  Pantebreve, der angaa Vexel- 
gjirld, tages de» ved Vexelsorordniugen hjemlede 
hoiere Reute.

Med behagelig Erkloering af 23. August d. A. har 
Deres Exellence tilstillet Jndenrigsministeriet en af dette 
Ministerium til Justitsministeriet oversendt Skrivelse, hvori 
By- og Herredsfoged Möller i Middelfart, ncest at ind- 
berette, at der i et mellem Handelshuset Meyer, Bernhardt 
L Co. i Hamborg ved Prokurator Jespersen i Odense og 
Kjobmand Niels Holm Jversen af Middelfart den 9. Juli 
d. A. indgaaet Forlig er betiuget 6 pCt. Rente fra For- 
faldsdagen af en sidstncrvnte paahvilende forfalden Vexel- 
gjceld, nagtet der ved Forliget er givet Pant i en fast 
Eiendom, forespörger mod hvem Tiltalen for den saaledes 
formentlig begaaede Aager flal rettes.



1 8 6 2 .  1 5 6 D .  om „borgeclig N o m n g " .

15. Olrtd. I  den Auledning flulde man ved hoslagte Bilags Til- 
bagesendelse til behagelig Efterretning og videre Bekjendt- 
gjorelse tjenstligst melde, at Loven af 6. April 1855 ikke 
kan antages at have forandret den Kreditor ved Forord- 
ningen af 18. Mai 1825 § 45 og § 59 hjemlede Ret til 
fra Vehlens Forfaldsdag at oppebcere de i den ncevnte 
Lovbestemmelse omhandlede hoiere Renter, hvilken Ret ikke 
var betinget af, at der ikke til Sikkerhed for Fordringen 
var givet Pant i faste Eiendomme, jfr. ogsaa Justitsmini- 
steriets Skrivelse af 21. August 1855.

28. oictii. Bekjendtgjor. ang. Jndkaldelse a f visse S t a t s -
obligationer til  O m b ytn in g . (Fin a n s m in is te rie t.)

Iudm. Saml. 276.

12. L o v  om e» Forogelse a f Assessorenies A n t a l i
Landsover- samt H o f- og Stadsretten i Kjobenhav» 
og Landsoverrette» i V ib o rg . (Zustitsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 276.

20. N o v i. Bekjendtgjor. om Forstaaelsen a f Udtrykket „b o r- 
geriig N a r in g " i  L o v  om F i r m a «  a f 2 3 . Ja n n a r 
1 8 6 2 , m. m. (Kjo be nhavns M a g is tra t.)

Jndm. Saml. 277.

2 9 . n » v i ,. Ju stitsm in. S k r . ang-, at Alim entatiousbidrag,
som det i  M edhold a f Lovgivningen er paalagt 
M oderen til  et nagte B a rn  at yde t i l  dets linder- 
holdning, ikke kan soranstaltes assonet med Fan gsel 
paa B a n d  og B r o d * ) .

En Amtlnand havde besvceret sig oder, at Kjobenhavns 
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Magistrat havde noegtet at efterkomme et fra Forstander- L9.r7ovd. 
stabet for N. N. Sogn fremkommet Andragende om, at 
et i Kjobenhavn tjenende Fruentimmer, hvem det ved Kjp- 
bcnhavns Overproesidents Resolution Var paalagt at yde et 
aarligt Underholdningsbidrag til sit i bemeldte Kommune 
forsorgelsesberettigede ucegte Barn, maatte konnne til at 
afsone det for det forste halve Aar forfaldne, men ikke er- 
lagte Bidrag.

Ester i denne Anledning at have indhentet Erklcering 
fra Overprcesidenten i Kjobenhavn og derefter oder Sagen 
at have brevvexlet med JndenrigSministeriet, svarede Ju- 
stitsministeriet, at der, i Folge hvad der er udtalt i Mo- 
tiverne til Forordningen af 16. November 1836, jfr.
Kanc. Skr. 25. Mai 1841, ikke haves nogen Hjemmel til 
at foranstalte det omhandlede Bidrag, der i Medhold af 
Lovgivningen er paalagt Moderen, jfr. Kanc. Skr. 8. Mai 
1830, afsonet med Fcengsel paa Band og Brod.

Benskabs-, Handels- og Skibsfartstraktat ,»ed 19. veei>. 
Republiken V e n e zu e la *).

L o v  ang. en fo rlange t Barighed a f Laven as 29. Neci, 
1 2 .  Ja n u a r 18 5 8  om Tilveiebringelsen as S n n d - 
he-svedtrgter m . m. (Zu s titsm in iste rie t.)

Indm. Samt. xa§. 277.

L o v  indeholdende Foraudring i Fororduiugen a f2 9 .i> s o i,
2 6 . M a r ts  1 8 4 5 . (Zu s titsm in iste rie t.)

Indm. Saml. 278.

J u l t m . S k r . an g . A lim e n ta n o n . 1 5 7  1 8 6 2 .

*) Se Patent 10. August 1863.



29.O eoi). L o v  aug. Opforelsen as eil fast B ro  over 
Anldborgsnnd. (Znde n rigsm im ste rie t.)

Jüdin. Saml. xa§. 278.

1 8 6 2 .  1 5 8  L ,  om n atu lh ilto riff M u m u » .

29 .1)eoi>. L o v  om det koilgl. uatnrhistorifle Museums 
Ovcrgaug t il  Kjobeuhavns Univcrsitet m- m. (K irke- 
og U n derviS n in gsm in isterict.)

Jüdin. Saml. xax. 279.

29. voei). L o v  om Forau drin g i L o v  a f 2 4 . A p r il  18 6 0  
om Afhorudelse a f nagle Kirkers og offentlige S t i f 
telsers, Seminariefoudets og det bcuificerede B o n - 
dcrgodS. (Kirke- og Undervisningsm inisteriet.)

Jüdin. Saml. 280.

29. n eoi,. L o v , indeholdeude midlcrtidigc Bestcmmelser om 
Lovgivniugen fo r de danfl - vestindifle Bcsiddclser i 
sinanstcl Henseende. (Fin a n sm in iste rie t.)

Jüdin. Saml. xaZ. 280.

1863.

is . la u . T ra k ta t aug. Heudes kongl. Hoihed Prindsesse 
Alexandra Caroline M a r ie  Charlotte Louise Ju lie  
til Danm arks Wgteskab med H an s kongl. Hoihed 
P rin d s A lb e rt Ed w ard a f W ales.

I  den heilige og hsilovede Treenigheds Navn! Det 
bringes herved til almindelig Kundskab, at, saasom Hans 
Majestcet Longen af Danmark paa den ene Eide og HendeS 
Majestcet Dronningen af det Forenede Kongerige Stör-
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britannien og Irland paa den anden Side, allerede sam- 15. Inn. 
menknyttede ved Venstabs Baand, have fundet for godt at 
stifte en Forbindelse niellem Deres respektive kongel. Hufe 
ved Jndgaaelsen af et fra begge Sider bifaldet LEgtestab 
imellem Hendes kongl. Hsihed Prindsesse Alexandra Caro
line Marie Charlotte Louise Julie, Hans kongl. Hsihed 
Prinds Christian til Daninarks celdste Datter, og Hans 
kongl. Hsihed Albert Edward Prinds af Wales, Hertug 
af Sachsen, Prinds af Sachsen-Coburg og Gotha etc. etc.,
Hendes Majestoet Dronningen af det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Irlands og Hs. kongl. Hsihed Prinds- 
gemalen, Prinds Albert af Sachsen-Coburg og Gothas 
celdste Ssn, saa have, efter at de to Hsie Forlovede saa 
vel som Hand kongl. Hsihed Prinds Christian til Danmark 
og Hsisammes Gemalinde, Hendes kongl. Hsihed Prind
sesse Louise Wilhelmine Frederikke Caroline Augusta Julie, 
have givet Deres Samthkke til den ommeldte Forbindelse,
Hans Majestoet Köngen af Danmark paa den ene Side og 
Hendes Britiste Majestoet paa den anden Side til Deres 
Besuldmoegtigede til Opnaaelsen af hint saa snstelige For
maal, samt for at underhandle om, afstutte og vedtage de 
ncermere Bestemmelser vedkommende det omhandlede ZEqte- 
flab, udncevnt:

hvilke, efter at have meddelt Hinanden deres respektive Fnld- 
magter, som befmtdtes i god og rigtig Form, ere komne 
overens om og have afsluttet folgende Artikler:

Art. 1. Det er bestuttet og vedtaget, at ALgtestabet 
imellem Hendes kongl Hsihed Prindsesse Alexandra Caro
line Marie Charlotte Louise Julie, Hans kongl. Hsihed 
Prinds Christian til Danmarks celdste Datter, og Hans 
kongl. Hsihed Albert Edward Prinds af Wales, Hertug af 
Sachsen, Prinds af Sachsen-Coburg og Gotha etc. etc.,



15. lau. Hendes Majestcet Dronningen af det Forenede Kongerige 
Storbritannien og Irlands og Hans kongl. Hoihed Prinds- 
gemalen, Prinds Albert af Sachsen-Coburg og Gothas 
celdste Son, flal indgaas personlig, saa snart som det lader 
sig gjpre, i den Del af det Forenede Kongerige Stor
britannien og Irland, der kaldes Storbritannien, i Over- 
ensstemmelse med de engelfle Loves Forflrister, samt efter 
den engelfle Kirkes Ritus og Ceremonier.

Art. 2. Hendes Britiske Majestcet lover, at Hans 
kongl. Hsihed Albert Edward, Prinds af Wales, Hertug af 
Sachsen, Prinds af Sachsen-Coburg og Gotha etc. etc., flal 
sikre Hendes kongl. Hsihed Prindsesse Alexandra Caroline 
Marie Charlotte Louise Julie af Indtcegter, der tilhore 
Hans kongl. Hpihed eller maatte blive Deres kongl. Hsi- 
heder tilstaaede af Parlamentet, en aarlig Sum af Ti Tu- 
smde Pund, at betale under Deres kongl. Hpiheders LEgte- 
flab til Hendes kongl. Hvihed halvaarlig til Hendes ude- 
lukkende og scerflilte Brug. saaledes at bemeldte Sum ikke 
udbetales forfludsvis.

Art. 3. Hendes Britifle Majestcet forbinder sig til at 
foreflaa S it Parlament, at Hendes Majestcet scettes i Stand 
til at sikre Hendes kongl. Hxühed Prindsesse Alexandra 
Carolme Marie Charlotte Louise Julie, for det Tilfcelde, 
at Hendes kongl. Hpihed flulde have den Ulykke at blive 
Enke efter Hans kongl. Hchhed Prindjen af Wales, den 
aarlige Sum eller Udbetaling af Tredive Tusinde Pund 
Sterling, storbritannifl Mpnt, som Livgeding, saaledes at 
bemeldte Sum, i det omhandlede Tilfcelde bliver at udbetale 
i kvartalsvise Rater til Hendes ncevnte kongl. Hoihed eller 
Hendes Befuldmcegtigede.

A rt. 4. Ncervcerende Traktat flal ratificeres af Hans 
Majestcet Köngen af Danmark og Hendes Majestcet Dron
ningen af det Forenede Kongerige Storbritannien og Irland,
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og Ratifikationerne skulle udvexles i Kjsbenhavn saa snart 15. lau. 
som muligt.

Til Bekroeftelse heraf have de fra begge Sider 
Befuldmoegügede underteguet bemeldte Traktat og forsynet 
samme med et Aftryk af deres respektive Vaaben.

Saaledes sket i Kjöbenhavn den femtende Dag i J a 
nuar Maaned, i Herrens Aar Et Tusinde Otte Hundrede 
og Tre og Tredsindstyve.

Zndenrigsm in. S k r . (til  A m tm a n d e n  o v e r i s . ^ u .  
Prcests A m t )  ang. hvilke Bevisligheder Pursten 
fla l affordre Vedkommende fo r at undgaa Ansvar 
ester Fororduingen a f 3 0 . A p r il  1 8 2 4  8 3 N r .  1 0 .

I  Anledning af det med Amtets Skrivelse af 3. d. M. 
tilbagefulgte Andragende, hvori Sogneproest N. N. i Bor
dingborg har forespurgt, hvilke Bevisligheder Han flal af- 
sordre Vedkommende, der snfle Vielse, for at voere ansvars- 
lss ligeoverfor Fattigvoesenet, flulde man tjenstligst melde, 
at Ministeriet maa holde for, at naar Sogneprcesten efter 
de foreliggende Legitimationsdokumenter ei har Anledning 
til at antage, at Mandspersonen i de fidste 5 Aar har 
nydt Fällig understpttelse, og i vvrigt sikrer sig ved For- 
lovere, vil yderligere Underssgelse, navnlig for at udfinde 
Forssrgelseskommunen og flaffe Attest fra samme, ordentlig- 
vis voere ufornoden, men at Proesten dog selvfslgelig er 
undergiven Ansvar for Domstolene.

L o v  om Tilbagebetaling a f det as Statskassen is . 
bevilgede La a n  paa 2 5 ,0 0 0  R g ü l. til  Opssrelse a f 
S t .  Johannes Kirke paa N s rre b ro .

Jndm. Samt. xa§. 281.
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1863. 162 S k r . om S e p a ra tio n .

19. .IA.I1. Lol» nng. narmere Bestemuitlser vedrorende D .  
L .  2 — 2 2 — 64 og L o v  om Kirkesyu m. m. a f 1 9 . 
Feb rua r 1 8 6 1  tztz 33 og 3 4 .

Jndm. Saml. 282.

19. 9an. L o v  om Foraudring af L o v  1 0 . M a r ts  1 8 6 1
8 2.

Jndm. Saml. 283.

1 9 . 1A ,1. P la k . ang. Antorisatiou af 3 Handelssteder i
Js la u d .

Jndm. Saml. pAg. 283.

5. k'ebr. Jn stits m in . S k r . (til  A m tm a n d e n  over R a n -  
ders A m t )  ang. at et a f et P a r  separerede W g te - 
folk avlet B a rn  er «rgte og at Separationsbevillin- 
gen bliver ugyldig ved Wgtefolkenes feuere K jo n s - 
forbindelse.

Ved at tilbagesende det Hr. Kammerherren til Be- 
tcenkning tilstillede Andragende, hvori Sogneprcesten for 
N. N. Menigheder N. N. forespsrger, om et af N. N. af 
N. N., der ved Bevilling er separeret i Henseende til Bord 
og Seng fra sin Mand, fodt Barn, til hvilket Moderen 
har udlagt sin Mand som Fader, uden at denne noegter 
Paterniteten, skal indfvres i Kirkebogen som cegte eller som 
ucrgte fydt, har De i behagelig Skrivelse af 24. f. M. — 
ncest at fremsende Udfkrift af Randers Amts Forhandlings- 
protokol, hvoraf fremgaar at Manden ogsaa for Amtet har 
vedgaaet Paterniteten til det omhandlede Barn -  for saa 
vidt angaar Spsrgsmaalet om, hvilken Indflydelse den 
Omflcendighed, at Forcrldrene faaledes have fornyet Kjons-



forbindelsen, bor tillcrgges paa den tidligere bevilgede Se- 5. 
paration, henstillet, om ikke det i sin Tid indgaaede Forlig 
oin Formnesvilkaarene for Separationen fremdeles man 
staa ved Magt, da det ikke ses noget Vieblik at have vceret 
Parternes Mening at scette dette ud af Kraft. De har 
derhoS, da Konen i det hele snsker Separationen opret- 
holdt, heustillet, om der ikke atter bsr foretageö geistlig og 
verdslig Moegling, samt om Amtet ikke, hvis Mauden ncrgter 
sit Samthkke til Separationen, maatte bemyndiges til, mulig 
ved en Paategning paa den celdre Bevilling paany at scette 
denne i Kraft.

I  denne Anledning flulde mau tjenstligst melde, 
at Separationsbevillingen efter det passerede har tabt 
enhver Gyldighed, og at ny Separationsbevilling kun kan 
meddeles under fornyet Pryvelse af de foreliggende Om- 
stcendigheder.

Jiideurigsm in. S k r . (fr a  M inisteriets forste t i l  io , xs lir. 
dets andet D e p a rte m e n t) a » g ., hvorvidt der kan 
sordres A rve a fg ift a f Forlag sre t in. v.

Ved at fremsende det med Bilag hoölagt tilbagefislgende 
Andragende, hvori Konferentsraad og HsiesteretsaSseösor 
N. N. blandt andet forespvrger, hvorvidt der ved Bereg
ningen af Arveafgifter m. v. i Boet efter afgangne Etats- 
raad og Professor i de nordiske Sprog ved Kjobenhavns 
Universitet N. M. Petersen og ligeledes afdode Hustru vil 
vcere at tage Hensyn til den Jndtcegt, der ved Ud- 
givelsen af forncevnte Etatsraad Petersens Skrister kan til- 
flyde den af Ham og Hustru ved det blandt Bilagene 
vcerende Testament af 23. April 1862 indsattc Arving. har 
IndenrigsministerietS 2. Departemet i behagelig Skrivelse 
af 9. f. M. begjcert dette Departements Dtringer, om den 
ved Testamentet indsatte Arving kan antages at have en 
ved Lovgivningen hjemlet Rettighed til at udgive de ncevnte 
Skrifter, samt i bekrceftende Fald, om denne Rettighed kau
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10.1'edi'. betragtes som en Formuesgjenstand, af hvilken der kan 
fordres Arveafgift.

I  denne Anledning stulde man herved tjenstligst til- 
bagemelde, at efter Forlagsrettens sceregne Natur og den 
Maade, hvorpaa dens Overgang ved Testament er hjemlet 
i Laven af 29. December 1857 § 3, kan den, der ganske 
i Almindelighed indscettes til testamentarifl Universalarving 
efter en Forfatter, formentlig ikke antages derved tillige at 
vcere indsat til Arving af Hans Forlagsret, og at man saa- 
ledes efter det foreliggende Testaments Udtryk maa for- 
mene, at det fsrste Spprgsmaal bvr besvares bencegtende 
(jvfr. Grams Thingsret 2. Udg. S. 418). Da fremdeles 
Forlagsretten ikke er en egentlig Formueret, men efter fit 
Vcesen er en personlig Ret, hvilken der kun ved en positiv 
Lov er givet en vis begrcendset Varighed efter den op- 
rindelige Jndehavers Dvd, kan den Omstcendighed, at be- 
meldte Net i et givet Tilfcelde forflaffer en Jndtcegt for 
den, til hvem den ved Testament eller ad intestato er 
gaaet over, ikke bringe den ind under Begrebet af en For
muesgjenstand, hvoraf der fkal svares Arveafgift. Denne 
Jndtcegt er for saa vidt normest analog med en Over
levelsesrente eller en Pension, som en afdod ved Udbetaling 
af Penge i levende Live eller ved sin Virksomhed i ofsentlig 
eller privat Tjeneste har forstaffet sine Efterladte. At 
Forlagsretten vcesentlig er en personlig Ret, synes ogsaa 
anerkjendt ved Laven af 29. December 1857 Z 3, idet 
denne paa den ene Side ikke har indrsmmet den afdsde 
Forfatters Kreditärer Ret til at söge Fyldestgjvrelse i For
lagsrettens Provenu, og paa den anden Side ved at give 
Bestemmelse om dens Overgang til andre efter Forsat- 
terens Dvd ikke har bragt de almiudelige Arveregler til 
Anvendelse, men ncermest har taget Hensyn til at bringe 
den i saadanne Personers Hoender, om hvilke det maa for- 
modes, at de ved dens Benyttelse ikke blot ville se paa det
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pekunicere Udbytte, men tillige vcerne om Forfatterens 10. I^edr. 
litercere ZEre. Herfra hidrprer det, at Forfatterens Testa
ment ubetinget udelukker Jntestatarvingerne, at den efter- 
ladte LEgtefcelle udelukker Livsarvingerne, og at fjernere 
Slcegtninge end Sisdflende aldeleS ikke kaldes til Arv.
Man maa saaledes, selv afset fra de i det ommeldte An- 
dragende paapegede praktifle Vansteligheder ved i dette For- 
hold at anvende de almindelige Forstrifter om Arveafgiftens 
Beregning, antage, at ogsäa det andet af de fremsatte 
SpflrgSmaal maa besvares bencegtende.

L o v  indeholdende T illirg  t il  Loven a f 8 . M a r ts  
18 5 6  ang. Oprettelsen as en V e te rin ä r- og Landbo- 
hoiffole. (Znden rigsm inisteriet.)

Jndm. Samt. 284.

L o v  om en Forandring i L o v  om An lirg  og 11, 
D r i f t  as Jernbaner i  Kongeriget a f 1 6 . M a r ts  
1 8 6 1  tz 2 . (Znden rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xn§. 284.

L o v  ang. Foran drin g i L o v  om So na rin geu  a f 11. 
1 9 . Feb rua r 1 8 6 1 . (Zn d e n rig sm in iste rie t.)

Jndm. Saml. 284.

L o v  om Begunstigelser i Henseende t il  Brugen u  
a f stemplet P a p ir . (Zn d e n rig sm in iste rie t.)

Jndm. Saml. 285.
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11. x--dr. L o v  om den kommunale Beflatniug i Kjobstlk- 
derne udenfor Kjodenhavn. (Zndenrigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xs§. 287.

i i .  i'ei,r. L o v  indeholdende nogle Forandriuger i Besiem- 
melserne om Behandlingcn a f offentlige Politisager 
i Kjobenhavn m. v . (Ju stitsm in iste rie t.)

Jndm. Saml. xsZ. 296.

i i . i ' s i i i .  L o v  ang. Om ordning af Kjobenhavns P o l i t i  
m . v . (Zustitsm inisteriet.)

Jndm. Saml. pLZ. 301.

2. Nm-ts. Jn s tits m i». S k r .  ( t il  M iniste rie t fo r K irk e - og 
Undervisningsvcesenet) ang. at B o r n  a f F o ra ld re  
a f samme anerkjendte Trossamsund skulle opdrages 
enten i Foraldrenes eller Folkekirkens T r o .

Ved at tilstille Justitsministeriet det med Bilag hoslagt 
tilbagefslgende Andragende, hvori Kommissionen for de 
katholske Skoler her i Staden besvcerer sig over et den i 
Henhold til Kirke- og Undervisningsministeriets Resolution 
af Direktionen for Borger- og Almueflolevcesenet i Kjöben- 
havn givet, imod Grundloven formentlig stridende Tilhold 
om paa Grund af konfessionelle Forhold at bortvise Visse 
Clever af de hervcrrende katholske Skoler, har velbemeldte 
Ministerium i behagelig Skrivelse af 16. December s. A. 
yttret, at der af den i Slutningen af Z 9 i Lov af 13. 
April 1851 indeholdte Bestemmelse, at Bprn af Forceldre, 
der höre til forskjellige Trossamsund, i ethvert Tilfcelde 
skulle opdrages i enTrosbekjen'oelse, til hvilken en af Forceldreue



Hörer, eller i Folkekirkens Tro, med Sikkerhed syneS at 2. Narts. 
kunne udledes et Princip, der ogsaa maa finde Anvendelse 
paa ZEgteflaber, hvor begge ALgtefceller höre til samme 
anerkjendte Trossamfund, nemlig at Börnene flulle op
drages enten i Forceldrenes eller i Folkekirkens Tro, og 
at det fölgelig ikke staar Forceldrene frit for at lade Bör
nene opdrage i hvilken som helft Religion de ville, og 
har Ministeriet sor Kirke- og UnderviSningsvcesenet i for- 
ncevnte Skrivelse begjcrrt Iustitsministeriets Jinnger om, 
hvor vidt samme maatte vcere enigt i velbemeldte Mini
steriums Opfattelse af LovgivningenS Bestemmelser om det 
anförte Punkt.

Foranlediget heraf stulde man ikke undlade herved 
tjenstligst at ytre, at Justitsministeriet deler den Betragt- 
ningsmaade i Henseende til det omhandlede Forhold, for 
hvilken Kirke- og UnderviSningsministeriet har erkläret sig, 
idet man ikke skjönner rettere, end at de Hensyn, der have 
rnotiveret den i Slutningen af § 9 i Lov af 13. April 
1851 indeholdte Forflrift for det Tilfcelde, at For- 
celdrene höre til forskjellige Trossmnfund, maa med- 
före, at Börn af ALgtefceller, der höre til samme TroS-- 
samfund, saafremt de ikke opdrages i Forceldrenes Tros- 
bekjendelse, flulle opdrages i Folkekirkens Tro, hvilket 
da ogsaa har til Fölge, at lutherfle Forceldre ikke ere 
berettigede til at lade deres Börn opdrage i den katholfle 
Religion.
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Bekjendtgjor. a»g. Pasfrihed for Perforier, der 
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11. N a rts. Ju stitsm in. S k r . ( t i l  A m tm a n d e n  over Odense
A m t )  ang. Fattigvcrsenets Straffemyndighed overfor 
Hattiglemmer.

Foranlediget af det med Deres Excellences paategnede 
Erkloering as 20. December f. A. hertil indsendte Andra- 
gende, hvori Herredsfogden i Bjerge-Aasum Herreder fore- 
sporger, hvorvidt den Sogneforstanderstaberne i Folge 
Plakat 14. December 1810 HZ 21, 22 og 23, jsr. Plakat 
21. December 1825 § 5, tilkommende Myndighed til i 
Forening med Stedets Politimester at diktere Straf af 
indtil 4 Ugers Tvangsarbeide for Fattiglemmer, der gjore 
sig flyldige i Opscetstghed m. v., kan antages bortfalden ved 
Lov om Straffen for LoSgoengeri og Betleri af 3. Marts 
1860, flulde man, efter at have brevvexlet med Jnden- 
rigsministeriet om Sagen, til behagelig Efterretning og 
videre Bekjendtgjorelse tjenstligst melde, at man med 
Deres Excellence er enig i, at den omspurgte Myndighed 
ikke kan anses bortfalden ved Lov 3. Marts 1860.

12. U a rts. Jndeurigsm in. S k r . ( t il  samtlige Am tm cend)
ang. Anvendelse« a f L o v  af 2 3 . Ja n u a r 18 6 2  ved 
Udstykninger a f tiendepligtige Eiendomme.

Da Ministeriet har bragt i Erfaring, at der i flere 
Henseender herfler Tvivl om, hvorledes de i Lov om kettet 
Abgang til at erholde Tiendevederlagets Storrelse og 
Idelsesmaade oplyst og berigtiget m. v. af 23. Januar 
f. A. indeholdte Bestemmelser ved forefaldende Udstyk
ninger af de tiendepligtige Eiendomme blive at bringe i 
Anvendelse, skulde man til Veiledning herved meddele 
folgende:

1) Naar der i Overensstemmelse med Lovens § 6 
paa en Eiendoms Konto i Registrene til Skjode- og
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Panteprotokollerne er stet Tilforsel om den samme paa- 12.^1nrt8. 
hvilende Tiendebyrde, maa denne for Fremtiden betragtes 
som haftende paa samtlige de lil Eiendommen hörende, for 
Ager og Engs Hartkorn flyldsatte Iorder, uden Hensyn til 
om nogle af disse i Folge den oeldre Lovgivning hidtil have 
voeret at anse som tiendefrie; selv om derfor en eller flere 
af de ved en saadan Eiendoms Udstykning udlagte Parceller 
alene eller tildels maatte bestaa af forhen tiendefrie Iorder, 
bliver ikke destomindre den paa den samlede Eiendom hvi
lende Tiendebyrde af den, som udforer Udstykningsforret- 
ningen, at fordele ogsaa paa disse Parceller i samme For- 
hold som Hartkornet.

2) Naar der til den Eiendom, der udstykkes, og paa 
hvilken Lovens ß 6 bliver at bringe i Anvendelse, Hörer 
Andel i en Fcelleslod, bliver den paa den samlede Eiendom 
hvilende Tiendebyrde at fordele paa hver enkelt af de ud
lagte Parceller efter det Forhold, hvori Parcellens Hart
korn staar til den samlede Eiendoms Hartkorn, deri ind- 
befattet en til Andelens Storrelse svarende Kvotadel af hele 
Fcellesloddens Hartkorn, dog saaledes, at ved Beregningen 
af denne Kvotadel ikke mindre Dele end '/4 Album med- 
regnes. Paa samme Maade udfindes Hartkornet for den 
Parcel, til hvilken Andelen agtes henlagt.

3) Da Lovens ß 6 ikkun ncevner Udstykning og Om- 
deling af Foestegods som de Tilfcelde, i hvilke den fore- 
flrevne Fordeling af den en Eiendom paahvilende Tiende
byrde skal finde Sted, er det heraf en Folge, at der, naar 
i Henhold til Lov om Torvemosers Udstiftning af 30. De- 
cember 1858 Grcesningslodder udlcegges til de Torveflcers- 
berettigede eller naar i Folge Forordningen af 27. Sep
tember 1805 Skovgrund ved Udstiftning af Skovfcellesflab 
udlcegges til Overflovseierne, ikke bliver Sporgsmaal om 
en saadan Fordeling, uanset at den Eiendom, fra hvilken

Syvendc Hcejte. 8
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12.Nart8. Grund saaledes afgives, herved kommer til al lide Afgang 
i Hartkorn.

4) Ved Hartkorn forstaas i Lodens Z 6 ikknn nyt 
Ager og EngS Hartkorn, og der bliver saaledes ved Ti- 
endebyrdens Fordeling intet Hensyn at tage til det en Ei
end om endvidere muligen paahvilende Skovflyldshartkorn 
eller til de andre Arter af Hartkorn, hvortil vidse Dele af 
Eiendommen eller scerlige til samme knyttede Jndtcegtskilder 
ved den gamle Matrikul ere ansatte.

5) Bestemmelsen i Lodens Z 6 om, at der ved 
Deling af Tiendeafgifter ikke maa antages mindre Broker 
end */4 Fdk., er at forstaa saaledes, at ingen af de ved 
Delingen fremkomne ny e  Broker maa erholde en storre 
Ncevner end 4. Derimod er det en Selvfolge, at for saa 
vidt det den samlede Eiendom paahvilende Tiendevederlag 
indeholder en Brok med en storre Ncevner, maa ogsaa 
for een  af ParcellerneS Vedkommende en saadan Brok 
tilstedes.

6) Naar Tiendeafgiften for Fol, Kalve, Lam, Kid og 
Visvcerme samt Smaaredsel overensstemmende med Loden af 
19. Februar 1861 er bleven forandret til en Afgift i Byg 
og derefter noteret paa den i forncevnte Lov af 23. Januar 
f. A. § 9 ncermere foreskrevne Maade, bliver denne Afgift 
ved fremtidige Udstykninger af de afgiftspligtige Jordbrng 
samt ved Omdelinger af de paagjceldende Fcesteeiendomme at 
fordele paa samme Maade, som i sidstncevnte Lovs Z 6 er fastsat.

7) Ved i Cirkulcere af 15. Marts f. A. at fore-- 
fkrive, at enhver til Ministeriet indsendt Ansogning om 
Approbation paa en foretagen Udstykning eller om Notering 
i Matrikulen af stedfnndne Omdelinger af Ftestegods stal 
vcere ledsaget af en udtrykkelig Erklcrring om, hvor vidt 
der paa den paagjceldende Eiendoms Konto i Negistrene til 
Skjode- og Panteprotokollerne er sket nogen saadan Til- 
fprsel om den Eiendommen paahvilende Tiendebyrde, som i
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Loven af 23. Januar ncestforhen § 5 er ommeldt, eller ikke, 12.NartL. 
har Ministeriet forudsat, at denne Erklcering, i alt Fald i 
mange Tilfcelde, vil kunne afgives enten af Eieren selv 
eller af vedkommende Landinspektor efter Forhandling med 
Eieren. Saafremt imidlertid Ansogeren til Oplysning i 
den omhandlede Henseende maatte foretrcekke at erhverve en 
Attest fra Retsstriveren, antager Ministeriet, at denne i 
Folge forncevnte Lovs 8 8 Ln üne er pligtig til at ester
komme det til Ham derom rettede Forlangende. For denne 
Attest, der i Henhold til Lodend § 1l kan skriveS paa 
ustemplet Papir, tilkommer der, hvad enten den gaar 
ud paa at angive, hvorledeS den paa Eiendommens Konto 
stete Tilforsel om Tienden lyder, eller ikkun paa at ingen 
saadan Tilforsel endnu har fundet Sted, i Folge den 
citerede Bestemmelse i 8 8 Retsstriveren en Betaling af 
12 ß.

Foranstaaende flulde man tjenstligst anmode Hr. Amt- 
manden om at meddele de i det Dem anbetroede Amt
vcerende Landinspektorer og autoriserede Landmaalere til
fornoden Efterretning og Iagttagelse.

Lo v om Opforelsen a f eil Uh Banegaard v e d i3. N » i t 8. 
Kjobenhavn og om en Foraudring i den Kjoben
havn -  KorSor'ste JernbaneS R e tn in g . (Z n d e n rig s - 
ministeriet.)

Jndm. Saml. 306.

An o rdn . indeholdende «ogle forandrede Bestem-i3.Ll-u-ts. 
weiser med Hensyn t il  Forhandlingen a f stemplet 
P a p ir  og Stempelmirrker i  Kjobenhavn. (Anden- 
rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 307.
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B .  vui Stempelbegunstigelse^

i 9 .N L r t s .  Bekjendtgjor. ang. Jndkaldelse a f visse S t a t s -  
obligationer t il  O m b y tn in g . (Fin a n sm in isteriet.)

Jndm. Saml. 307.

,863. 17L

N a its . Bekjendtgjor. a »g . Dokilmcntstempliugen i K jo - 
benhav» samt Stem pling af reut P a p ir  efter P r i 
vates B e gja ring. (Jndenrigsm inisteriet.)

Jndni. Saml. i)a§. 308.

27. Narts. Bekjendtgjor. ang. de „Jndnstribanken i Kjoben- 
havn" og Sparckassen „ D e n  lille Biknbe i Tjustrnp 
og Haldagerlillc P a s to ra t" tilstaaede Begnnstigelser 
i Hensecnde til  Brngen a f stemplet P a p ir . ( Z n -  
denrigsministeriet.)

Jndm. Saml. 309.

ü O .N m -ts. Alle rh . Knndgjorelse ang. Hertngdommet H o l
stens Forfa tn in gsfo rh o ld * ) .  (Konseilsprcesidiet.)

Jndm. Saml. 309.

J i .N N - t s .  Bekjendigjsr. ang. Pasfrihed i  Fra n k rig  fo r 
danske Reisende. (Zustitsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 312.

Sat ud af Kraft ved Patent 4. December l803.



C irk . om P a S  for Kludesamlcrc. 173 1863.

Zu stitsm iil. C irk. (til  samtlige Aintm cend) ang. 1 . L p iii  
»ärm ere Regler fo r Meddclelse af P a S  t i l  Klnde- 
samlere.

Da Ministeriet har anset det for henfigtsmoessigst ncer- 
mere af bestemme og tildels modificere de hidtil gjceldende 
Regler for Meddelelse af Passe til Kludesamlere, flulde 
man til behagelig Efterretning og videre Bekjendtgjorelse 
tjenstligst melde, at de ved det forhenvcerende kongelige 
danfle Kancellis Cirkulcerer af 1. Marts og 2. September 
1823 i saa Henseende givne Bestemmelser Heroed scettes ud 
af Kraft, og at der derimod for Fremtiden ved Meddelelse 
af Passe til Kludesamling bliver at forholde paa folgende 
Maade:

1) Deslige Passe maa ikkun udstedes efter Papir- 
vcerkseieres Begjcering og kun til virkelig bosatte Personer 
af uberygtet Bändel.

2) Disse Passe maa ikkun lyde paa en enkelt Per
son, ikke gjcelde for et storre Distrikt end en enkelt Juris
diktion og ikkun meddeles til et efter vedkommende Politi- 
mesters Skjon passende Antal Personer.

3) Naar Papirvoerkseiere onste et saadant Pas udstedt 
for nogen Kludesamler, have de derom flriftlig at henvende 
sig til Politimesteren i den Jurisdiktion, hvori Kludesam- 
lingen attraas Personen overdraget. Saafremt Politi
mesteren ikke finder noget at erindre imod et saadant Pas
ses Udstedelse, bor Han lade Personen tilsige til at mode for 
sig og, dersom denne dertil findes kvalificeret, uden 
Betaling udfcerdige og meddele Ham Passet, der bsr 
indeholde en noie Beftrivelse af Kludesamlerens Person, 
ligesom det derhos tillige i Passet bor anfores, at det ikke 
gjcelder for lcengere Tid end 3 Maaneder fra dets Ud- 
stedelseSdag.



1. ^xril. 4) Den Politimester, der udsteder saadant Pas til 
Kludesamling, bxlr strax sende en Gjenpart af Passet til den 
eller de Amtmoend, under hvem Han sorterer.

5) Dersom en Kludesamler maatte Mske det Ham 
meddelte Pas udvidet til at gjcelde for en andeu Juris
diktion end den, for hvilken det er udstedt, har Han derom 
at henvende sig til Politimesteren i den Jurisdiktion, til 
hvilken Passet vnfles udvidet, og saafremt Tilladelse til 
Kludesamling der ikke allerede maatte vcere meddelt et pas
sende Antal Personer, bjsr vedkommende Politimester da 
uden Betaling meddele Passet Paategning om, at det ogsaa 
maa afbenytteS i den Ham undergivne Jurisdiktion, og derom 
meddele Amtet Underretning.

6) Naar de 3 Maaneder, paa hvilke Passet lyder, 
ere forlsbne, bvr samme tilbageleveres til Udstederen, og vil 
den Kludesamler, der ikke tilbageleverer Passet i rette Tid, 
ikke senere kunne vente det fornyet.

i .  M i .  Forelobige Bestemmelser om Gronlandernes Kasse 
og Forstanderflaber i Rordgronlands Jn spe kto ra t*).
(Zndenrigsininisteriet.)

26. M i. L o v  ailg. B idrag t il  Brndeudstyr fo r Hendes 
kongl. Hoihed Prindsesse Alexandra t il  Dan m ark.
(Fin a n sm in isteriet.)

Vi Frederik den Syvende osv. G v̂ : Nigs- 
raadet har vedtaget og Vi ved Bort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

Som Kongerigets og Hertugdvmmet Slesvigs Bidrag 
til Brndeudstyr for Hendes kongl. Hpihed Prindsesse
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Alexandra Caroline Marie Charlotte Louise Julie til Dan- 26. Llai. 
mark i Anledning af Hpistsammes Formoeling med Hans 
kongl. Hsihed Prinds Albert Edward af Wales bevilges 
herved en Sum af 78,690 Nd.

Aabent Brev ang. Modtagelsen a f det paa Hans io . 
kongl. Hoihed P rin d s  Vilhelm  faldne B a lg  t i l  Grcr- 
kernes K o n g e ^).

Vi Frederik den Syvende osv. G. v.: Ester at 
en af den grcefle Nationalforsamling hidsendt Deputation 
har overrakt Os Nationalforsamlingens Dekret af 
Marts d. A., hvorved Hans kongl. Hsihed Prinds Christian 
Vilhelm Ferdinand Adolph Georg, ncestceldste Sön af Hans 
kongl. Hsihed Prinds Christian til Danmark, er bleven 
valgt og proklameret som Grcekernes konstitutionelle Konge, 
og da Frankrigs, Englands og Ruslands Gesandter, for- 
samlede i Konference i London, have tilkjendegivet deres 
respektive Hoffers Tilflutning til dette Valg i deres Egen- 
skab af det grcefle Niges Skytsmagter, have Vi modtoget 
ligesom Vi paa Hans kongl. Hsihed Prinds Christian Vil
helm Ferdinand Adolph Georgs Vegne herved modtage den 
arvelige Souvercenitet over Kongeriget Grcekenland, paa 
Betingelse af, at de jonifle Oer blive forenede med det 
grcefle Rige.  ̂*)
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*) Ovenstaaende allerh. af Konseilsprcesidenten Unden- 
rigsminister Hall kontrasignerede AabneBrev, tillige- 
med Oplysning om de forudgaaende Forhandlinger, 
de af Reprcesentanterne for Grcekenlands tre Skyts
magter: Frankrig, Storbritannien og Nusland den 
16. og 27. Mai 1863 i London undertegnede Pro- 
tokoller, den af samme Reprcesentanter under 5. Juni 
1863 undertegnede Protokol med dertil hörende Noter 
(Annex og IZ) samt den grcefle Nationalsorsamlings 
Dekret og de ved dets Overlevering holdte Taler 
findes i Dep. Lid. f. 1863 S. 485—92.



1 2 . . iu v i. Regu lativ fo r Kjobenhavns P o litis  Jndretning og 
Bestlirelse. (Zustitsm inisteriet.)

1. Kjobenhavns Politis Myndighed omfatter Staden 
Kjobenhavn og dens Grund samt de Dele af'Kjobenhavns 
Amts Grund, som for Tiden ere henlagte under Kjoben
havns Politi, hvorhos den af Köngen kan udvides til at 
omfatte Fcestningsvcerkerne og Citadellet Frederikshavn samt 
Nyboder. Staden og dens Tilliggende efter det foregaaende 
inddeles i 6 Politikredse (hvoraf 1 for Udenbys-Vester og 
1 for Udenbys-Kloedebo Kvarter), der erholde Numer fra 
1—6. I  hver Kreds skal vcere en Station med tilhorende 
Vagtstue, Kontor for Politiassistenten samt Opholdssted for 
anholdte. Politiassistenten skal bo Stationen saa ncer som 
muligt efter Politidirektorens ncermere Bestemmelse. Poli- 
tiets Hovedkontor med tilborende Kontor er paa Politi- 
kammeret. Samtlige Stationer flulle holdes aabne Dag og 
Nat. Der indrettes Bolig i det hele for mindst 50 ugiste 
Politibetjente og 6 Overpolitibetjente. Om Kredsinddelin- 
gen og Stationernes Beliggenhed udstedes ofsentlig Bekjendt- 
gjorelse.

2. Under Politidirektoren og Vicepolitidirektoren an- 
soettes: 3 Politiinspektsrer, 6 Politiassistenter, 27 Over
politibetjente, 210 Politibetjente. Assistenternes, Overbe- 
tjentenes og Betjentenes Antal kan forogeS, naar Midler 
dertil blive bevilgede ved Kommunens Budget. Ved Poli- 
tiet anscettes en Loege, der har at yde Loegehjcelp til Over- 
betjente og Betjente og at udftre de Lcegeforretninger, der 
ellers forefalde ved det udvvende Politi.

3. Overbetjentene og Betjentene fordeles til Tjeneste 
i Stadens 6 Kredse og paa Politikammeret, ved Retten og

 ̂ Politiets Kontor. Blandt de dygtigste af dem kan Politi- 
direktvren udvcelge saa mange, som Han sinder det hensigts- 
mcessigt, til soerligt at give sig af med at efterspore For-
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brydelser, og kan til bette Diemed, naar fornpdent gjvres, 12. lluni. 
fritage dem for andre Forretninger. Af det hele Antal 
Politibetjente skulle mindst 174 regelmcessig anvendes til 
Patronillering i Kredsene og deraf mindst 36 i Udenbys- 
Vester og Udenbys-Klcedebo Kvarterer.

4. I  Politiets Kontor anscettes: 1 Kontorchef, der 
tillige udftrer Kassererforretningerne, 3 Fuldmcegtige, 1 
Juventariefkriver, der tillige er Fyrbpder og Partner, samt 
det i pvrigt fornsdne Kontorpersonale.

5. Ved Stadens Arresthus anscettes: 1 Vagtme- 
ster og det fornxidne Antal Vcegtere og kvindelige Med- 
hjcelpere.

6. Politiinspektgrerne, Politiets Lcege, Politiassisten-' 
terne, Kontorchefen og Fuldmcegtigene beflikkes efter Politi- 
direktsrens Jndstilling af Justitsministeren, efter at denne 
derom har hört Kjsbenhavns samlede Magistrat. Det 
Svrige Politidirektsren underordnede Personale antages af 
Ham Paa 3 Maaneders Opfigelse. Den, som Mfler at an
tageS i Politiets Tjeneste, har til Politidirekwren at indgive 
en af Ansogeren selv streven Anssgning, indeholdende nxli- 
agtig Oplysning angaaende Hans Alder, Opdragelse og 
tidligere Forhold og bilagt med Vidnesbyrd om Hans 
Opfprsel i de Stillinger, i hvilke Han tidligere har 
vceret.

7. Ingen kau anscettes ved det udpvende Politi, der
1) er under 22 eller over 40 Aar gammel;
2) lider af nogen legemlig Mangel, der gjvr Ham 

ufkikket til Polititjenesten;
3) ikke kan lcese og strive, og
4) har vceret straffet for nogen i den offentlige Mening 

vancerende Handling.
8. Bescettelsen af de hyiere Poster i det udövende

Politis Tjeneste, jvfr. § 2, bsr i Regien fle ved Op- 
rykning fra de lavere Klasser. Oprykningen fler alene
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12. ^uni. efter Dnelighed, ikke efter Tjenestealder. Til illgen af 
Posterne, med Undtagelse af Lcegens, udfordres nogen 
Examen.

9. Lsnningerne for de ved det udsvende Politi an
satte, jvfr. Z 2 ere:

Den Overpolitibetjent, der faar Bolig 
for sig og Familie, afkortes i LM-
ningen............................................  7 Nd.

Den Overpolitibetjent, der faar Bolig
til sig alene.......................................4 —

Den Politibetjent, der kaserneres......... 3 —
alt maanedligt.

Den Betaling, der gives for Politihjcelp ved private 
Foretagender eller andre scerlige Anledninger, saasom for 
Tilsyn ved Theatrene, ved Bryllupper, Begravelser og des- 
lige, tilfalder Kommunens Kasse, hvorimod Politipersonalets 
anordningdmcessige Andel i Bsder og dereS andre lov- 
hjemlede tilfceldige Jndtcegter fordeles imellem de vedkom- 
mende efter Politidirektsrens ncermere Bestemmelse. Om 
denne Fordeling gjsres Forklaring ved det aarlige Regn
flab over Politivcesenets Udgifter. Overordentlige Udgifter, 
der nxldvendiggjvres ved Udfsrelsen af en Tjenestepligt, er- 
stattes den vedkommende efter Politidirektprens ncermere 
Bestemmelse. I  Sygdomstilfcelde erholde Overbetjentene 
og Betjentene uden Afkortning i deres LM frit Lcegetilsyn 
og Medicin samt i fornsdent Fald sri Kur og Pleie paa 
et Hospital.

10-11.........................................................................
12. Overpolitibetjente og Politibetjente skulle altid, 

naar ikke anderledes befales, bcere Uniform i Tjenesten, 
og saa vel overordnede som underordnede skulle vcere i 
Uniform ved alle Leiligheder hvor de lige over for Be- 
folkningen have at virke til Ordens Overholdelse.



I  övrigt bruges som Kjendingstegn, hvor et saadant be- 12. luni. 
höves, det nu anordnede Politistilt eller den saakaldte Po- 
litihaand. Overbetjentene og Betjentene indöves efter mili- 
tcer Skik og Brug.

13.....................................................................................
14. Til Brug ved Tjenesten leveres der Overbetjen

tene og Betjentene en UniformSfrakke, der flal vare 
1'/2 Aar (förste Gang kun i 1 Aar), og en Overkjole, der 
flal vare i 3 Aar, samt hvert Aar 1 Halsbind og 1 Par 
Benkloeder (det förste Aar 2 Par); hvilke Gjenstande efter 
de fastsatte Terminers Udlöb blive deres Eiendom. Des- 
uden leveres dem Hat, Hue, Hoette, Handfler og Negn- 
kappe til Lider, der noermere bestemmes ved Bnd- 
gettet. Enhver af de i Politiets Tjeneste ansatte erholder 
et Exemplar af ncervoerende Regulativ samt vedkommende 
Instruier.

15. Politiinspektörerne, Politiets Lcege, Politiassisten- 
terne, Kontorchefen og Fuldmcegtigene afflediges efter Po- 
litidirektörens Jndstilling af Justitsministeren, efter at denne 
har hört Kjöbenhavns' samlede Magistrat. Det af Politi- 
direktören antagne Personale kan af Ham afflediges med 3 
Maaneders Varsel. Hvor der bliver Tale om Udredelsen 
af en Pension af Kommunens Kasse, flal Politidirektören 
dog forinden Affledigelsen derom höre Kjöbenhavns samlede 
Magistrat. Enhver, der gjör stg flyldig i nogen grov 
Forseelse eller Forsömmelse i sine Pligters Udförelse, kan 
strax afflediges, og flal Affledigelse altid finde Sted i Til- 
foelde af betydelig Misbrug af Myndighed. For ringere 
Forseelser kan der af Politidirektören anvendes Straf af 
Lönningsafkortning, Böder indtil 20 Rd. eller Suspension 
indtil 2 Maaneder.

16. Kontorchefen, Fuldmcegtigene, Politiinspektörerne,
Politiets Lcege og Politiassistenterne ere, naar de afflediges 
formedelst Alder eller Svagelighed eller anden dem util-
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12. luni. regnelig Aarsag, berettigede til Pension af Kommunens 
Kasse fra den Tid, de ere indtraadte i en af de ncevnte 
Stillinger, og fastscettes Pensionen efter de i Vedtcegt af 
30. December 1857 § 25 givne Regler, der ligeledes finde 
Anvendelse i Henseende til deres Enkers Pensionering. 
Inventarieflriveren, Overbetjentene og Arrestvagtmesteren 
have, naar de affkediges, som nys anfsrt Ret til Pension 
af bemeldte Kasse, saafremt de för Asskedigelsen i mindst 
15 Aar uafbrudt have tjent i en af disse Stillinger eller 
som Politibetjente. Med Hensyn til deres og deres Enters 
Pensionering forholdes ligeledes efter den ncevnte Vedtcegt. 
Gaar nogen over fra en af de sidst ncevnte til en af de 
fvrst ncevnte Stillinger, regnes den Tid, hvori Han forud 
i en af de sidst ncevnte Stillinger eller som Politibetjent 
har tjent, Ham til Gode ved eventuel Pensionsberegning. 
Den, der ved Udfsrelsen af sin Tjeneste kommer saaledes 
til Skade, at Han maa afflediges, erholder stedse, nden 
Hensyn til Tjenestetid eller Stilling, i Pension to Tredie- 
dele af det Belob, som Hans Indtcegt af Kommunen efter 
Gjennemsnit af de forudgaaende 5 Aar har udgjort. Der
er forbeholdt de tidligere under Politidireltoren ansatte 
Embedsmcend og Betjente, der efter den nye Ordning for- 
blive i Politiets Tjeneste, saa vel som deres eventuelle 
Enker Ret til ved en senere dem utilregnelig Affkedigelse 
at erholde en Pension i det mindste af den Storrelse, 
hvortil de efter de tidligere gjceldende Bestemmelser maatte 
have vceret berettigede, hvorhos den Tid, de for Omord- 
ningen ansatte Betjente, der gaa over i penstonsberettigede 
Stillinger, have tjent som saadanne, regnes dem til Gode 
ved eventuel Pensionsanscettelse.

17. I  Spidsen for Kjobenhavns Politi staar Politi- 
direktoren, der beskikkes af Köngen og lonnes af Stats- 
kassen. Han giver de fornodne Befalinger med Hensyn til 
Udforelsen af de Politiet paahvilende Forretninger, sorger

1863. 180 R e g u la tiv foe Kjoüenhavnö P v l i t l .



R e g u la tiv sor Ä jsb enh avn S P o l i t i . 181 1863.

for, at de til Tjenesten antagne Persouer uddannes for 12. Inni. 
denne, og trceffer Bestemmelse angaaende deres Fordeling 
til Tjeiieste.

18. Kontortjenesten ordnes ved en af Politidirek- 
toren udfcerdiget Jnstrux; dog flal den Instrux, der af 
Ham maatte blive udfcerdiget for Kontorchefen i Hans 
Egenfkab af Kasserer, forud vcere Gjenstand for Forhand- 
ling med den Borgermester, under hvem Bestyrelsen af 
Kommunens Kasse- og Regnflabsvcesen er henlagt. Po- 
litidirektoren bestemmer, til hvilke Tider Poliükontoret 
flal vcere aabent, hvorom offentlig Bekjendtgjorelse flal 
finde Sted.

19. Politidirektjsrektoren er berettiget og, naar Han 
anmodes, Pligtig til at overvcere saa vel Magistratens som 
Borgerreprcesentanternes Forhandlinger om de Afdelinger 
af Kommunens Budget og Tillcegsbevillinger, som ved- 
komme Hans Forretningskreds. De til Udgifter for Poli
tik og ovrige Ham underlagte Forretninger bevilgede 
Summer anvender Han under fit Ansvar til de Diemed, 
hvori de enkelte Poster ere bevilgede. Det af Politiets 
Kasserer forfattede aarlige Regnflab over samtlige af Ham 
modtagne Jndtcegter og betalte Udgifter bliver af Politi- 
direktsren at forsyne med Erklcering om dets Rigtighed og 
i svrigt at behandle efter Reglerne for Revisionen og De- 
cisionen af de kommunale Regnflaber.

20. Vicepolitidirektsren, der beflikkes af Köngen og 
lsnnes af Statskassen, udfsrer paa eget Ansvar de Politi- 
direktsren i Fslge Forordningen af 28. Februar 1845 Z 4 
paahvilende Forretninger med Hensyn til Aktions Anlceg i 
kriminelle Säger og de afsagte Dommes Fuldbyrdelse eller 
Jndankning, dog uden at Politidirektsren derfor er nde- 
lnkket fra, naar Han dertil maatte finde Anledning, selv at 
besorge disse Forretninger. Han understotter derhos, for 
saa vidt sorncevnte Hans Forretninger dertil levne Ham



12. llmü. Tid, Politidirektpren i Politiets Bestyrelse, og fungerer i 
Politidirektprens Forfald i Hans Sted. Naar Politidirektv- 
ren fritages for de Ham ved Forordningen'af 28. Februar 
1845 tillagte Amtmandsforretninger, bortfalder Vicepoliti- 
direktsrens Embede.

21. Kontorchefen sprger for den forsvarlige Udfsrelse 
af Kontorforretningerne, de Pasvcesenet vedkommende der- 
under indbefaltede. Han fungerer tillige som Kasserer og 
oppebcerer som saadan de Ham til Politiets Udgifter anviste 
Belxlb, Betalinger, der erlcegges af andre Kommuner eller 
af private og deslige. og udbetaler ligeledes de Politidirek- 
tprens Forretningskreds vedkommende mindre og ubestemte 
Udgifter. Ingen Jndtcegt maa af Ham modtages, ei Heller 
nogen Udgift afholdes uden Politidirektorens flriftlige Or
dre, der af Kassereren bliver at opbevare og fremloegge 
som Bilag til Hans Regnstab. Han opgjvr i Slutningen 
af hver Maaned en Status, som udviser, hvad Han for den 
nceste Maaned vil have at indbetale i eller erholde udbetalt 
fra Stadens Hovedkasse, og aflcegger ved hvert Aars Ud- 
gang behrsrigt dokumenteret Regnstab over samtlige af Ham 
modtagne Indtcegter og betalte Udgifter. For de Ham be- 
troede Oppebsrseler stiller Han en Kaution af 1,000 Rd. i 
anordningsmcessige Effekter. Endelig ftrer Kontorchefen 
fornodent Tilsyn med, at den Ham underordnede Jnven- 
tariestriver forsvarligen udstrer de Ham overdragne Forret- 
ninger.

22. Jnventariestriveren, der tillige er Partner og 
Fyrbsder, drager Omsorg for Opbevaringen af og fprer 
nviagtig Fortegnelse over stjaalne og fundne Säger, samt 
beftrger Anflaffelsen af Uniformsstykker til det udpvende 
Politi og af Inventariestykker for Politiet og Arresthuset, 
og opbevarer de deraf ei i Brug voerende Beholdninger. 
Med Hensyn til Udftrelsen af de Ham overdragne Forret- 
ninger er Han undergiven Kontorchefens Kontrol og pligtig

1 8 6 3 .  1 8 2  R e g u la tiv  sor Kjobenhavnü P o l i t i .



at rette sig efter de Ham af denne givne Anvisninger. Han 12. ,7nni. 
aflcegger aarlig dokumenteret Jnventarieregnflab.

23. Det til det' udpvende Politi hsrende Personales 
Tjenesteforhold og Pligter bliver ncermere at bestemme ved 
Instruier, der udfoerdiges gjennem Justitsministeriet efter 
Forhandling med Kjvbenhavns Kommunalbestyrelse. Ligele- 
des maa saadan Forhandling finde Sted, forinden der af 
Justitsministeriet kan fle Forandring i eller Tillceg til 
Jnstruxerne.

24. Dette Regulativ trceder i Kraft den 1. Juli 
1863. Fra samme Tid inddrages Paskontoret, den nu- 
vcerende Politikassererpost og de til Vcegtervcesenet hörende 
Embedsposter, samt ophoeves Vcegterkorpset og afflediges 
dets Mandstab. Ligeledes ophsrer fra den ncevnte Tid 
Politipersoualets Jnddeling i Politi-, Patrouille- og Op- 
sigtsbetjente. De Godtgjsrelser eller Understvttelser, som 
enkelte af Politipersonalet for scerlige Forretninger eller 
som Husleiehjcelp have havt af Politiets eller Kommunens 
Kasse eller af de Politidirektsren underlagte Fonds, for 
hvis Anvcndelse Regnskab ikke aflcegges, bortfalde. De af 
Kommunen hidtil udredede Udgifter til Taarnvcegterne 
bortfalde. Den hidtil ander det udvvende Politi nor
merede Portnerpost inddrages, hvorhos den nuvoerende 
Portnerbolig anvendes til Detentionslokaler og anden 
Brng for Politiet. Den under Politiet hörende Veierbod 
henloegges under Magistraten. Alle nugjceldende Bestem
melser, der ere i Strid med ncervcerende Regulativ, trcede 
ud af Kraft.
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18. In n i. Ju stits m in . S k r . ( t il  M in iste rie t fo r Kirke- og 
Undervisningsvoesenet) ang. at der ikke som B e 
tingelse fo r Ndlirndinges Vielse kan sordres andre 
Bevisligheder end de i Lovgivningen almindelig 
hjemlede.

Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvoesenet har i 
behagelig Skrivelse af 12. f. M. meddelt Justitsministeriet, 
at Ministeriet for Hertugdrsmmet Slesvig har henledet 
Kirke- og Undervisningsministeriets Opmoerksomhed paa, at 
der öftere er indtruffet det Tilfoelde, at Udloendinge, der 
havde midlertidigt Ophold i en slesvigfl Kommune og der- 
paa agtede at indgaa ALgteflab sammesteds, men uden at 
kunue opnaa Tilladelse dertil paa Grund af, at de ikke 
kunne tilveiebringe det i Patentet af 5. November 1841 § 
5 forefkrevne Bevis fra Hjemstedskommnnen, have begivet 
sig til et noerliggende kongerigsk Sogn for der at lade sig 
vie og umiddelbart efter Vielsen ere vendte tilbage til deres 
tidligere Opholdssted i Hertugdommet. For at sikre de 
flesvigfle Kommuner imod, at Udloendinge saaledes stifte 
Familie, og kort efter, som soedvanlig fker, falde Fattig- 
voesenet til Byrde, hvoraf Folgen bliver, at Manden maa 
sendes til vedkommende Hjemstedskommune og Konen lige- 
ledes til den Kommune, hvor hun har Forsorgelsesret, har 
det flesvigfle Ministerium ikke troet at kunne foreslaa noget 
bedre Middel, end at det formenes Proester i Kongeriget at 
vie Udloendinge, om hvem de have gründet Anledning til 
at formode, at Vielsen blot begj«res udfyrt af dem, paa 
Grund af, at Vielsen i de paagjoeldendes tidligere Opholds- 
kommune efter Bestemmelserne i det ovennoevnte Patent af 
5. November 1841 ikke kan opnaas. Forinden imidlertid 
videre i denne Anledning foretages, har Ministeriet for 
Kirke- og Undervisningsvoesenet, ved at fremsende det fles- 
vifle Ministeriums ovennoevnte Skrivelse tilligemed en
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fra Biskoppen over Ribe Stift indhentet Erkloering med 18. tluni. 
Bilag, begjcert sig Justitsministeriets Itringer over Sagen 
meddelte.

Foranlediget heraf flulde Ministeriet ved at remitiere 
de oversendte Bilag tjenstligst Ytre folgende: Naar Perfo- 
ner, der andensteds fra ere komne ind i Kongeriget og her 
have taget Ophold, begjcere at dies, har vedkommende Prcest 
i Henseende til Vielsen og hvad der fkal gaa forud for den 
at forholde sig efter de her i Almindelighed giceldende Lov- 
bestemmelser, og har navnlig ikke at affordre paagjoeldende 
andre Legitimationer og Bevisligheder end de, for hvilke 
Han har Hjemmel i Lovgivningen, som ikke indeholder nogen 
Forskrift om eller Antydning af, at Proesten flal i Hen
seende til Beviser og Oplysninger stille soeregne Fordringer 
til de paagjoeldende, fordi der maatte voere Omstcendigheder 
til Stede, som voekke Formodning om, at de ikke ville ved- 
blive at have Ophold i Kongeriget. I  det, der saaledes 
antageß at maatte gjcelde med Hensyn til hvad Proesterne 
have at iagttage, kan der efter Justitsministeriets Forme- 
ning ikke ad administrativ Bei gjores nogen Forandring i 
den af Ministeriet for Hertugdommet Slesvig betegnede Ret- 
ning, og til at svge Forandringen bevirket igjennem en Lov 
forekommer der ikke Justitsministeriet at vcere tilstroekkelig 
Anledning, i hvilken Henseende man for ovrigt ikke flal 
tilbageholde den Bemcerkning, at en Bestemmelse, der gik ud 
paa,. at det flulde voere Proesterne forment at vie Udlcen- 
dinge, om hvilke de havde gründet Anledning til at for
mode, at Vielsen blot begjceres udfsrt af dem paa Grund 
af at Vielsen i de paagjoeldendes tidligere Opholdskommune 
ikke kan opnaas, utvivlsomt vilde fremkalde mange Ulemper, 
navnlig som Folge af den Ubestemthed, hvoraf en saadan 
Forflrift vilde komme til at lide, idet det maatte overladeS 
til Proesten i ethvert enkelt Tilfoelde at afgjore, om de for- 
haanden voerende Omstcendigheder maatte kunne retfoerdig- 
gjore en Voegring ved at foretage Vielsen.
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öv. .luni. Bekjendtgjor. om Ophcrvelse a f de» ved L o v
I S .  Feb rn ar 1 8 6 1  om en sorandret Znddeliug af 
Handelsvagten i Kongeriget Danm ark § 4  midler- 
tidig tilladte Iilsteriug a f Bagtlodder paa V 4,  V s , 
V is  og V s r P u n d , samt Forbn d mod Benyttelse a f 
visse crldre Zernlodder af den i Lovens §  5 »irvnte 
A r t .  (Znde n rigsm iniste rie t.)

Jndm. Samt. xnx. 313.

.luii. L o v  om T o ld -o g  S k ib s a fg iftc r. (Fin a n sm in istcrie t.)
Jndm. Saml. l>nx. 314.

13.  lu ii. T ra kta t med C h in a *) .

13. ln ü . T ra kta t ang. P rin d s  Wilhelm t i l  Danm arkS Be- 
stigelse a f de» graste Throne.

1̂1 110m de 1a 1re8 8ainte et Indivieilile Drinite! 
DeurL N^68tä8 l'Lmxereiir (168 Kran^ai8, 1a keine du 
Ko^anme-Dni de 1a (brande-Bretagne et d'Irlande et 
l'Lmxereur de tout68 1e8 Kii88ie8, de8irant axlanir 1e8 
dMeultes 8urvenii68 dan8 1e ko^anme de Oreee, xlaee 
80118 1.6111' eommune garantie. out '̂uge nee688aire de 
8'entendre 8ur 1e8 arrangement8 a xrendre, aün de 
I'6a1i86i' 1e8 V0611X de 1a Nation Dreeyne liui axxellent 
1e krinee Oiiillaume de Dänemark an träne Ilel- 
leiiiliiie. De 8on eote, 8a Na^je8te 1e koi de Däne
mark, 8e rendant a 1'invitatioii de Deur8 dites 
Îa^68ter-, a 00ii86iiti a Deur xreter 8on eoneoiii'8 en 

vue de ee re8il1tat, eont'orme aux interetL de 1a xaix 
generale. Ln eon86tiiienee, 8a Na^68te 1e koi de 
Dänemark, d'une xart, et 1eni8 1VIâ e8te8 l'Lmpereur 
de8 Lran^ai8, 1a keine du Ko^anme-Dni de 1a Orande-
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IretaZue 6t 6'Ii'1an6e 6t l'lm xereur 6e toute8 les 13. 6u1i. 
HU88168) 6e l'auti'6) out I'680lu 6e eoiielure UN lia ite ,
6t, a 66t eilet, ont nomine pour 1eur8 IlenipOtentiaireL) 
savoir:

T r .  om P n n d ö  V ilh c lm ü  Beltigclse af dm grcrske T h ro n e . 1 8 ?  1 8 6 3 .

1e8ciu6l, axi'68 avoir eeliange leur 1)161118 i)ouvoii8, 
tl'0UV68 611 1)011116 6t l1l16 forme, out arrete 6t 81AN6 
168 artiol68 8uivant8:

^Vrtiele I. 8a. Na^este 16 Roi 66 vanemarlc, 6'ae- 
eoiä avee 16 Irinee 01iri8tia.ii 6e lanem ail, a§i88ant 
6ii gualite 6e tutein' 6e 8on üls xuine 16 Irinee Olni- 
stian Ouillaume 1er6inan6 ^6o1x1i6 Oeor^e, aeeexte 
xour 66 krinee, eneore mineur 1a 8ouverainete 
1ere6itaire 66 1a Oreee, <iui lu i 68t cEerte xar 
1^886m1)l66 Nationale 66 1a Oreee au nom 66 1a Nation 
Il6ll6Ilil1U6.

.̂rtiele II. 1,6 krinee Ouillaume 66 lauemarl 
xortera 16 titre 66 Oeor§e I, Hoi 668 Orees.

S tie le  HI. 1a  Oreoe, 8ou8 1a souverainete 6u 
Irinee Ouillaume 66 Dänemark 6t 1a Garantie 668 
ti'0i8 0oui8 forme un Itat monarelii^ue, in6exen6ant, 
60N8titutioN6l.

^.rtiele IV. 1,68 limites 6u territoirs Oree, 
tleterminees xar l'arranxement eonelu ä Ooustantinoxle 
entre 168 trois Ooui'8, et 1a Dorte Ottomane, 1e LI 
luület 1832, reeevront une 6xt6ii8ioii xar 1a reunion 
668 1168 Ionnienn68 au Do^aume Ilellenitiue, L 
l'exoliue ou eette reunion, xroxo866 xar 1e Oouverne- 
meut 6e 8a Na '̂e8te Lritanniciue, aura ete trouvee 
6'aeeoi'6 avee 168 voeux 6u Darlement lonien, et oü 
eile aura oltenu 1'asSentiment 6es Oours 6^utrie1i6, 
6e Iranee, 6s 1ru886 6t 6e Dussie.



13. duli. ^rtiele V. 1e8 I1e810M6LU68,1oi'8liue leur i'euuiou 
Lu llo^aume de Oreee aura ete elleetuee, 8ei'out 
eomxrie63 dau8 1a. §ai'autie Ltixulee xar 1' .̂i'tiele III 
du xreeeut Iraite.

S tie le  VI. Vau8 aueuu ea8 1a Oourouue de 
dieee et 1a Oourouue de vauemarlr ue xourrout 86 
trOUVbl' 1'6uuie8 8U1' 1a M6M6 tete.

^rtiele VII. Ooulormemeut au iiiiueixe (16 1a 
Oou6titutiou Il6ll6uiciu6) reeouuu par 16 Iraite 8i§ue a 
loudi'68,16 20. Rovemdre 1852, 6t proolame xar 16 dseret 
ä6 1'^886w1)l66 National ä6 1a Oreee du 30. Nai'8 1863, 
168 8U666866ur8 16Zitiin68 du Hoi OeorZe I devrout 
1)r0l68861' 168 do§M68 d6 1'1§1i86 Ortdodoxe d'Ol'Leut.

^rtiele VIII. 1a maM'ite du kriuee Ouillaume 
d6 lauemarlL, üxee par 1a loi d6 1a Kamille Ito^ale ä 
dix-liult au8 revo1u8, e'68t-L-dü?6 au 24. veeemdre 
1863, 86ra e0N8id6re6 eomme aeeomxlie avaut eette 
exogue, 8i uu deeret d6 1'^886md1ee ^atiouale 6U 
1'6e0LUai88a1t 1a L6e688ite.

.̂rtilrle IX. ^  l'exociue oü 1a i'duuiou d68 1168 
I01L6UL68 au Ho^aume Helleui^ue ama lieu, aux 
terme8 d6 1'̂ 1'tielo IV du xr686Lt Iraito, 8a Na^68te 
Liitauniliue i'eeommaudera au Oouveruemeut d68 1tat8- 
II1Ü6 d68 II68 Ioui6NU68 d'a^eeter aLLUellt-meut UL6 
80INU16 d6 dix Lli1l6 Iivi'68 8tei'1iu§ a aUAMeuter 1a 
1i8t6 eivile de 8a Nao'68te Oeoi'Ke I, Hoi (168 Oree8.

S tie le X. Oliaeuue d68 troi8 Oour8 lera adaudou, 
6u laveur du I^riuee Ouillaume de vauemarlc, de 
<iuati'e mllle 1ivre8 8ter1iu§ ^ar au, 8ur 1o8 80MM68 
<iue 1e Ir68or Oiee 8'e8t eu§a§e a pa^er annuellemeut 
a eliaeuue d'11168, eu veitu de l'airaLZemeut eouelu 
3. ^11i6L68 xar 1e OouveruemeLt Oree, avee 1e 60U- 
eoui'8 de8 Oliamdi'68, au moi8 de dum 1860. 11 68t
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6Xpr6886U16Ut 6u t6u d u  (1U6 668 troi8 80MIl168, lo n u a u t 13 . lu l l ,  

uu  to ta l ä6 d0U26-mi1l6 1ivi'68 8t61'1iu§ aNUU6ll6M6Ut)
8orout d68tiuo68 a 60U8titu6i' UNO dotatiou xoi'L0U6l1o 
Ü6 La Na^68t6 Io Roi, 6U 8U8 äs 1a 1i8t6 eivil6 ÜX66 
par 1a loi äe 1'Ltat.

S tie le  XI. 1'av6U6M6ut du kriu66 0ui11auui6 au 
1rou6 86ll6ui<iu6 u'axportora aueuu oliauZ-emout aux 
6n§a§6iu6ut8 üuaueierZ <iu6 1a Oi'666 a coutraotoZ par 
l'^iticle XII ä6 1a Oouveutiou si§u66 a loudi-68, Io 
7. ^lai 1832, 6uv6r8 168 ?^Ü88au668 §aiaut68 ä6 
1'6UM'UUt. II 68t outendu 6§al6IN6Ut YU6 1e8 kui8- 
8aU668 V6l1l61'0Ut, ll'uu oorumun aeeoi'd, a 1'6X66ut1ou 
ä6 1'ou§a§6!U6ut xri8 xar 16 douv6i'U6in6ut Ü6ll6ui<iu6 
au luoi8 ä6 duiu 1860, 8ur 1a r6xr68eutatiou d68 troi3 
Ooui-8.

^.I'tiolo XII. 1̂ 68 ti'018 Ooui'8 8'6mx1oi6rout d68-a- 
xu'686ut L sairo r660uuaitr6 16 ? 1'1U66 Ouillaumo de 
Vau6iuai1r 6u h a llte  ä6 Hoi d68 Oi'668 xar tou8 168 
LouV61'aiU8 6t Ltat8 av66 l63<1U6l8 11168 86 tl'0UV6Ut 6U 
i'6latiou8.

^.rtiele XIII. La Naj68tä 16 Hoi de Dänemark 86 
ro86i'V6 de xreudre 168 M68ur68 168 x1u8 xropi'68 a 
laeiliter l'arrivee du Roi OeorZe I dau8 868 1tat8, 16 
x1u8 tot <iu6 laire 86 xourra.

^.rtiele XIV. 168 troi8 Ooui'8 xorteront 16 xre86nt 
Ira ite  a 1a 60uuai88an66 du Oouveruemeut Oreo 6t 
lui xreterout tout 1'axxui <iui xourra dexeudre 
d '11168, dau8 1'attout6 d6 l'arrivee xroekaiue de La 
Na^68t6 1e Doi.

^rtiele XV. 1,6 xi686ut Ira ite  8era ratlüo, et 
168 Hatiüeatiou8 6u 8erout 6e1iauZ668 a 1oudre8 
dau8 16 delai de 8ix 8emaiue8, ou x1u8 tot, 8i laire

T r .  on, P rin d ö  V ilh e lm S  Bestigelsc as den graste T h r o n e . 1 8 9  1 8 6 3 .
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13. duli. 86 xeut. Dn koi de <iuoi, 168 Dlenipotentiair^ 
respeetiks l'ont 8i§ne et ^ out axxo3e 1e eaeket de 
leurs arme8.

Dait L Dondre8 le treibe duillet, kan de §raee mil 
kuit eent 8oixante-troi8.

(D. 8.) (siZno) L ille . (D. 8.) (8i§ne) Don Oro8.
(D. 8.) (81§Iie) Du886ll.
(D. 8.) (8i§ne) Drunnov^.*)

Umiddelbart efter Ratifikationernes Udvexling blev af 
de Befuldmcegtigede underflrevet en Protokol af fol
gende Indhold:

Dekrineixal 8eeretaire d'Dtat äe 8a Naj68te 
Dritanni^ue xour Ie8 ^.Mire6 Dtran§ere8 a^ant 
ouvert la 8eanee, ^1on8ieur 1e Mni8tre de 8a 
Na^68te 1e Doi de Dänemark a donne leeture 
de 1a deelaration 8uivante: 8a Na^68te 1e Doi 
deorxe I voulant 8e eontormer aux U8a§68 liui 
xrevalent en Oreee et 8'identiüer autant ĉ ue 
xo38idle a 8a xatrie d'adovtion, eroit devoir 
deelarer aux Dui88anees xroteetniee8 de 1a Oreee, 
<iu'11 d68ire xrendre de3ormai8 le titre de Doi 
de8 Lellenes. De8 D1enixotentiaire8 de Dranee 
et de 1a Orande-DretaZne n'a^ant xre3ente 
aueune ol)8ervation a ee 8ujet, et de8nant 86 
rendre au voeu exxrime au nom de 8a Na^63te 
le Lei Oeor§e I xar Noimieur le Dienixotentiaire 
de 8a l̂a^68te le Lol de Dänemark, 86 8ont 
en§a§68 au nom de 1eur8 Oour8 r68xeetiv63 a 
reeonnaitre a 8a lVtaje8te Oeor§e I, Doi de8 
I1e1l6N68, le nouveau titre yu'11 vient de xrendre. 
De Dlsnixotentiaire de Du85ie 8'e8t i'68erve de 
xorter 1a deelaration du Dlenixotentiaire de Däne
mark a 1a eonnai88anee de sa Oour.

Don Oro3 . Du88e11. Drunno^v. D ille.
Baron Brunnow blev Dagen efter ad telegrastsk 

Bei bemyndiget til i den keiserlig ruSsifle Negjerings
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T ra kta t ang. Aflosning as Schelde-Tolden.* * )

K n n d g js r., at intet Bygningsarbeide maa nd- 22. 5»ii. 
f-r e s  mellem Kjobenhavns og Christiaushavns F e s t-  
uingsvlrrker og Dem arkationslinien. (K jobenhavns 
M a g is tr a t.)

Jndm. Saml. 408.

Zn stitsm in . S k r .  ( t i l  U denrigsm inisteriet) ang. 24. 
Exekntion her i  Landet a f D a m m e , afsagte ved 
ndenlandske R e tte r.

Ved at fremsende en Afftrift af en Note, hvori den 
hervcerende interimististe kongelig belgiste 01mi§e ä'.' 
ifolge Ordre fra sin Regjering begjcerer Meddelelse af de 
positive Love eller i Mangel af saadanne om den ved de 
danske Domstole gjceldende Praxis med Hensyn til Exeku- 
kution her i Landet af en ved en fremmed Net afsagt Dom 
i en civil Sag eller i en kriminel Sag, for saa vidt der 
ved denne maatte vcere tillagt den privat forncermede noget, 
har Udenrigsministeriet, ncrst iovrigt at henvise til den 
ncevnte Afskrift af den omhandlede Note, i behagelig Skri- 
velse af 26. Marts d. A. anmodet Juüitsministeriet om 
for Kongerigets Vedkommende at forsyne samme med de 
fornodne authentifle Oplysninger til videre Meddelelse.

Navn ligeledeö at anerkjende Kong Georg den For
stes Titel af Hellenernes Konge. (Dep. Lid. f. 1863 
S . 765—69.)

*) Ved denne Traktat, hvoraf Ratifikationerne ere ud- 
vexlede i Brüssel den 12. August 1863, er Aflos- 
ningssummen for Schelde-Tolden fastsat til 17,141.640 
Gylden, hvoraf den paa Danmark salbende Andel 
udgjorde 1,096,800 Gylden.



24. 4u1i. Foranlediget heraf stulde man ikke undlade tjenstligst 
at melde, at det, som velbemeldte Ministerium bekjendt, efter 
forudgaaende Forhandlinger med den kongelig svenfle Re- 
gjering, ved Lov af 19. Februar 1861, hvoraf nogle 
Exemplarer vedlcegges, blev tilladt, at Domme og Kjen- 
delser afsagte ved svenfle Retter, uden nogen soregaaende 
Revision eller Sradfcestelse her i Landet, maatte, for saa 
vidt de bestemme andet end Straf, fuldbyrdes her ved Exe
kution i Gods, paa Vilkaar, at en lignende Bestemmelse 
blev truffet for Sverrigs Bekommende med Hensyn til 
danfle Domme, men ligesom den danfle Lovgivuing ikke 
indeholder lignende Bestemmelser med Hensyn til Domme 
afsagte i andre fremmede Lande, saaledes savnes der i det 
hele Bestemmelser om, hvilke Virkninger der kunne tillcegges 
deslige Domme her i Landet. De danfle Fogedretter, til 
hvem Rekvisitioner om Exekution af Domme skulle stiles, 
ville imidlertid ikke, uden udtrykkelig Hjemmel i den posi
tive Lovgivuing, kunne tage Hensyn til Rekvisitioner, der 
statte sig til fremmede Domme, saa lcenge disse ikke ere 
stadfcestede af dertil kompetente danfle Autoriteter, og da 
den danfle Lovgivning ikke foreflriver, under hvilken Form 
en saadan Stadfcestelse flal ftges, maa Domhaveren i des
lige Tilfcelde henvises til, overensstemmende med de sced- 
vanlige her gjceldende Regler for eu Retssags Behandlung, 
at indklage domfceldte for vedkommende Forligelseskommis- 
sion, for saa vidt Sagen egner sig til Behandling samme- 
steds, og eventualiter gjöre Sagen anhcengig ved de hei- 
vcerende Domstole, for saaledes at erhverve et exigibelt 
Forlig eller Dom for sin Fordring. Hvad derncest angaar 
Spsrgsmaalet om, hvilken Virkning de danfle Domstole i 
deslige Tilfcelde ville tillcegge den Afgjörelse af Parternes 
Retsforhold, som har fundet Sted ved den i Udlandet af
sagte Dom, da flal jeg tillade mig at bemcerke, at det efter 
fra Hsiesteret i denne Anledning indhentet Oplysniug maa

1863. 192 Skr« om Erekution af sremmcde Domme.



S k r .  om Erekution as sremmede D o m m e . 193 1863.

antages, at bette Spörgsmaal ikke hidtil har fundet sinU4. 
Afgjvrelse ved Hpiesterets Dom og, saa vidt Ministeriell 
bekjendt, har det kun i meget faa Tilfcelde foreligget de 
underordnede Domstole, navnlig Overretterne, til Af- 
gjyrelse. Ministeriet kan derfor ikke udtale fig med Be- 
stemthed om, hvilke Regler de danske Domstole ville fplge i 
deslige Tilfoelde, men efter de Prcejudikater, der haves, an- 
tager jeg, at de, naar ingen Jndsigelse fremscettes mod den 
udenlandfle Domstols Kompetenee eller Dommens formelle 
Gyldighed, ville betragte den Afgjsrelse af Parternes Rets- 
forhold, som har fundet Sted ved den i Udlandet afsagte 
Dom, som endelig ogsaa her i Landet. Endnu mindre tvr 
jeg ytre nogen besternt Formening om, hvilke Regler de 
danfle Domstole ville fplge ved Afgjprelsen af de Jnd- 
sigelser, som maatte blive fremsatte mod den fremmede 
Domstols Kompetenee og Dommens formelle Gyldighed, 
men flal indflrcenke mig til at fremhceve, at det ved en 
her i Staden i 1855 afsagt Gjcesteretsdom er bleven 
statueret, at det ikke er tilstrcekkeligt, at det godtgjyres, at 
Dommen er erhvervet under Former, der ere hjemlede ved 
den vedkommende fremmede Lovgivning, men at det ogsaa 
maa fordres, at bisse Former ikke staa i Strid med den 
danfle Lovgivnings Bestemmelser i denne Henseende. For 
saa vidt den kongelig belgifle OttarZe ä'^Laires har pnflet 
Oplysning om, paa hvilke Maader Domme kunne exekveres 
her i Landet, tilfsies, at naar Dommen gaar ud paa, at 
en Pengesum flal udredes af domfceldte, fler Exekutionen 
derved, at Domhaveren ved Fogdens Hjcelp lader udtage 
saa meget Gods hos Debitor, at Forpligtelsen ved dets 
Realisaüon kan fyldestgjpres, og derefter under Visse lov- 
befalede Former lader bette realisere; og naar Fyldest- 
gjsrelse ikke ved Hjcelp af Exekution i den paagjceldendes 
Gods kan opnaas, kan Han henscettes i Gjceldsfcengsel,

Syvende Horste. 9



24. lluli. hvorved bemcerkes, at dette Tvangsmiddel ikke kan an-
vendes for et rnindre Belsb end 50 Rd., ligesom Debitor 
tun kan holdes i Gjceldsfcengsel i en vis bestemt 
Tid, der retter sig efter Fordringens Stsrrelse og Be- 
flaffenhed. Gaar Dommen derimod ud paa, at dom-
sceldte skal foretage en Handling, er der ordentligvis ved 
Dommen fastsat en Mulkt for hver Dag, eller andre
efter Sagend Omstcendigheder valgte Tidsrum, domfceldte 
stdder Dommen overhvrig, og denne Mulkt kan da paa 
scedvanlig Maade inddrives hos domfceldte; og i for-
stjellige Tilfcelde vil, f. Ex. hvor det, den domfceldte 
flal foretage, er at fravige Besiddelsen af ei^ fast Eien- 
dom eller udlevere Domhaveren Visse Ting, Forholdet 
stille sig saaledes, at Fogden umiddelbart kan scette Dom
haveren i Besiddelse deraf. For saa vidt Dommen endelig 
gaar ud. paa, at domfceldte er uberettiget til at foretage 
en vis Handling, kan Domhaveren, naar en saadan Hand
ling desuagtet er foretaget, sagsvge den paagjceldende til at 
udrede Erstattung og efter Omstcendighederne at anses med 
Straf.

1863. 194 S k r . om P a S  for Kludesamlere.

6. L u x . Ju stits m in . S k r . ( t il  A m tm a n d e n  over S v e n d - 

borg A m t )  a »g . Forstaaelsm  a f Cirkiilcrre as 1 .  

A p r il  18 Ü 3  om P a s  fo r Kludesamlere-

Med behagelig Erklcering af 6. d. M. har Hr. 
Kammerherrell hertil indsendt en Skrivelse med Bilag, 
hvori Kancelliraad, By- og Herredsflriver N. N. i Rud- 
kjpbing foresp^rger:

1) om Justitsministeriets Cirkulcere af 1. April d. A. 
angaaende Udstedelsen af Passe til Kludesamling ikke
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alene angaar de Passe til Kludesamling, der ere 6. 
udstedte efter P a p i r v c e r k s e i e r n e s  Begjcering, 
og saaledes flutter sig til de disse tilstaaede Be- 
gunstigelser, og om Forordningen af 23. April 1845 
tz 6, nagtet de almindelige Udtryk i Cirkulcerets tz 
1, ikke vedblivende maa anses gjceldende for Klude- 
samling i Almindelighed, og

2) om det maa anses forrwdent, at vedkommende Pa- 
pirvcerkseiere tilstille Politimesteren egenhcendig eller 
af en Fuldmcegtig underskrevne Begjceringer, 
eller om Cirkulceret kan anses fyldestgjort derved, 
at Eierne udsende lithograferede Blanketter, som 
vedlagte hoslagt tilbagefplgende Blanket, til Kjob- 
mcend og andre i Provindserne, som modtage de 
til Fabrikkerne opkjpbte Klude, til Afbetjening, saa 
at disse Blanketter, efter at vcere üdfyldte, blive 
tilstillede Politimesteren.

Foranlediget heraf flulde man herved tjenst- 
ligst melde:

nci 1) at Ministeriets ovenncevnte Cirkulcere alene angaar 
de af Papirvcerkscierne udsendte Kludesamlere, med 
Hensyn til hvilke Forordningen af 23. April 1845 
§ 6 lader det indtil videre forblive ved de gjcel
dende Bestemmelser, og at Cirkulceret saaledes lader 
de xwrige Forskrifter i Forordningen af 23. April 
1845 Z 6, altsaa ogsaa for saa vidt den angaar 
Kludeindkjsb, aldeles uforandrede, og

all 2) at Ministerien saa lcenge der ikke har vist sig nogen 
Ulempe deraf, anser de ovenncevnte lithograferede 
Nekvisitioner tilstrcekkelige.



10. P a te n t for det danfle M o n a rk i ang. en med
Republiken Venezuela asfluttet B e n fla b s -, Handels
og Skibssartstraktat. (Udenrigsm inisteriel.)

Hans Majest. Köngen af Danmark og Republiken 
Venezuela, ledede af Vnflet om at afflutte en ny Benflabs-, 
Handels- og Skibssartstraktat, for ved alle mulige Midler 
fastere at knytte de Venflabsbaand, som til alle Lider have 
bestaaet imellem de to Lande, have udncrvnt til dered 
Befuldmcegtigede, nemlig ..............................

hvilke, efter gjensidigen at have meddelt Hinanden 
deres Fuldmagter, som bleve befundne i god og rigtig 
Form, have fastsat folgende Bestemmelser:

Art. 1. Der flal for Fremtiden, ligesom hidtil, herfle 
en ukroenkelig Fred og et oprigtigt Venflab imellem Hans 
Majest. Köngen af Danmark og Hans Undersaatter paa den 
ene og Republiken Venezuela og dens Borgere paa den 
anden Eide.

Art. 2. Danfle Undersaatter i Venezuela og venezue- 
lanfle Borgere i Danmark kunne gjensidigt og med fuld- 
kommen Frihed, i Lighed med de indfodte Undersaatter, med 
deres Skibe og Ladninger lobe ind til alle Steder, Havne 
og Floder, som ere eller maatte blive aabne for den uden- 
landfle Handel. De kunne ligesom de indfodte Undersaatter 
reise eller opholde sig i de respektive Lande, der drive 
Handel, saavel en Zros som en detail, leie og bebo Huse, 
Magasiner og Butiker, hvorfor de maatte have Brug, fore- 
tage Transport af Varer og Penge, og modtage Konstg- 
nationer saavel fra Indlandet som fra fremmede Lande. 
De skulle nyde fuldstcendig Frihed i alle Kjob og Salg, 
kunne fastscette og bestemme Priserne paa Gods, Varer og 
alle Arter Gjenstande, saavel indforte som indenlandfle, 
hvad enten de scelge dem i Indlandet eller bestemme dem 
til Udforsel, naar de iovrigt iagttage Landets Love og Be-
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stemmelser. De flulle ligeledeS have fuldkommen Frihed til 10. 
selv at besorge deres Forretninger, selv at afgive deres 
Toldangivelser eller til at lade sig reprcesentere af hvem de 
ville, som Befuldmcegügede, Faktorer, Agenter, Konsigna- 
tcerer eller Tolle, voere sig ved Kjob eller Salg af deres 
Gods, Effekter eller Barer, eller ved Ladning, Losning eller 
Expedition af deres Skibe. De flulle ligeledeS have Ret til 
at udfsre alle de Hverv, som maatte blive dem betroede af 
deres Landsmcend eller af Fremmede eller af de Indfodte, 
i Egenflab af Befuldmcegtigede, Faktorer, Agenter, Konsig- 
natoerer eller Tolle. Endelig flal der ilke i noget Tilfcelde 
paalcegges dem andre Byrder, Glatter eller Paalceg end 
saadanne, som de Jndfodte eller den mest begunstigede 
Nations Undersaatter ere underlastede.

Art. 3. De respektive Undersaatter eller Borgere flulle 
i begge Stater nyde en beständig og fuldstcendig Beflyttelse 
for deres Personer og Eiendele. De flulle paa Grund 
heraf have en fri og let Abgang til Domstolene til For- 
fplgelse og Forsvar af deres Rettigheder og det under de 
samme Betingelser, som gjcelde for Borgerne i det Land, 
hvor de opholde sig. De flulle iovigt vcere fritagne for 
enhver personlig Tjeneste saavel i Landarmeen som til 
Orlogs og i Borgervcebningen eller Militsen, ligesom ogsaa 
for enhver Krigslontribution, for Bidrag ttl Tvangslaan, 
Nelvisitioner eller Welser til Heeren af hvilken som helft 
Art, og i alle andre Tilfcelde flulle de med Hensyn til 
deres Eiendomme saavel faste som Lvssre ilke underlastes 
andre Byrder, Afgifter eller Paalceg end saadanne, som de 
Jndfsdte eller den mest begunstigede Nations Undersaatter 
og Borgere uden Undtagelse ere undergivne. I  Tilfcelde af 
en Negjeringsforandring eller Borgerkrig flulle de kon- 
traherende Staters Undersaatter og Borgere i den anden 
Stats Territorium have Ret til Erstatning for den Skade 
eller Forurettelse, som de maatte lide med Hensyn til deres

9*
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10. Eiendomme, og hvortil de faktiske Dvrigheder eller den 
militcere Magt, som staar under disse, give Anledning, efter 
de Bevisligheder, som de Skadelidte gjvre gjceldende iOver- 
ensstemmelse med den bestaaende Lovgivning.

Art. 4. Hver af de kontraherende Parters Undersaatter, 
som opholde sig i den andens Lande, skulle med Hensyn til 
Religion og Gudsdyrkelse nyde alle de Friheder, Garantier 
og al den Beskyttelse, hvoraf de Indfvdte ere i Besiddelse.

Art. 5. Skibe, Mandskaber, Barer, Effekter, Befor- 
dringer og Dyr, som tilhöre den ene af de kontraherende 
Parters Undersaatter eller Borgere, skulle ikke i den andens 
Territorium kunne anholdes eller tilbageholdes til nogen 
nlilitcer Expedition, eller til noget som helft offentligt Brug, 
imod Eiernes eller deres Agenters Villie.

Art. 6. De to Landes Undersaatter og Borgere skulle 
i de respektive Lande have Ret til at besidde faste Eien- 
domme og til ved Saig, Gave, Bytte, Testament eller paa 
hvilken som helft anden Maade at raade oder de Eiendomme, 
som de maatte besidde. Danske Undersaatter skulle i Lighed 
med Venezuelanerne paa Venezuelas Grund vcere berettigede 
til efter Landets Love at oppebcere og overdrage Arvemidler 
saavel ad intestato fom ved Testament, uden i deres 
Egenskab af Udloendinge at vcere noget Paalceg eller nogen 
Afgift underkastede, som ikke ligeledes maatte ramme de 
Indfvdte. Omvendt stulle Venezuelanerne i Danmark 
nyde Ret til at oppebcere og overdrage Arvemidler saavel 
ad intestato som ved Testament, ligesom danske Under-- 
saatter efter Landets Love, og uden, i deres Egenskab af 
Fremmede, at vcere nogen Afgift eller Byrde underkastede, 
som ikke ligeledes maatte ramme de Jndfodte.

Art. 7. Alle Varer og Handelsgjenstande, vcere sig 
Frembringelser af Jordbunden eller af Kunstfliden i de to 
kontraherende Stater eller i hvilket som helft andet Land, 
hvis Jndfsrsel ved Lov er tilladt en anden fremmed Nation,



selv om dette kun undtagelsesvis er Tilfceldet, kunne lige-10. 
ledes indfsres i danske eller venezuelanfle Skibe, uden at 
der kan paaloegges dem andre eller hsiere Afgifter, af hvad 
Navn ncrvnes kan, end saadanne, som vilde vcere at erlcrgge, 
hvis Indfsrselen stete i nationale Skibe. Denne Lighed i 
den gjensidige Behandling stak uden Forfljel komme til An- 
vendelse, hvad enten Varerne komme direkte fra Prodnktions- 
stedet eller fra hvilket som helft andet Sted. Den samme 
Lighed i den gjensidige Behandling flal finde Sted med 
Hensyn til alt, som angaar Udfsrsler eller Gjenudförsler 
uden Hensyn til Varernes Afgangs- eller Bestemmelsessted, 
ligesom og med Hensyn til Prcemier, Lettelser og Afgifts- 
godtgjprelser, som Lovgivningen i de to Lande har besternt 
eller i Fremtiden maatte bestemme.

Art. 8. Forestaaende Artikel er ikke anvendelig paa 
Kystfarten, som ordnes i de to Lande efter de respektive 
Love; men man er kommen overens om, at Jndbyggerne i 
begge Lande gjensidigt skulle nyde alle de Rettigheder, som 
i denne Retning maatte tilstaas den mest begunstigede 
Nation. Det flal imidlertid voere hvert af de to Landes 
Skibe tilladt, saalcenge de respektive Love ikke forbyde saa- 
dant, at losse en Del af deres Ladning i en Havn og 
derpaa begive sig til andre Havne paa den anden Etats 
Grund, som ere aabne for udenrigs Handel, enten for der 
at fuldende Lodningen eller for at fuldstoendiggjsre deres . 
Neturladning, uden i hver Havn at erlcegge andre eller 
hoiere Afgifter end dem, som under lignende Forhold svares 
af nationale Skibe.

Art. 9. Som danske Skibe i Venezuela og som 
venezuelanfle Skibe i Danmark skulle alle Skibe anses, som 
fare under de respektive Flag, og som före de efter hvert 
Lands Lovgivning for sig fornpdne Papirer til at godtgjsre 
et Handelsflibs Nationalitet.

Art. 10. De respektive Skibe og Fartpier af hvilken
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10. som helft Droegtighed eller Bygningsmaade, som lvbe ind i 
den ene eller den anden af de hvie kontraherende ParlerS 
Havne, eller som löbe ud af disse, det voere sig i Ballast 
eller med Ladning, flulle ikke underkastes andre eller hsiere 
Skibsafgifter, Fyrafgifter, Havnepenge, Lodspenge, Karan- 
tcenegebyr eller andre Afgifter, som ramme Skibet, af hvad 
Slags eller Bencevnelse det maatte vcere, end saadanne, som 
ere eller blive paalagte de nationale Skibe i de to Lande.

Art. 11. Den danske Handel i Republiken Venezuela 
og Venezuelas Handel i Danmark er med Hensyn til Told- 
afgifter, voere sig ved Jndfvrsel eller Udsvrsel, at behandle 
paa samme Maade som den mest begunstigede fremmede 
Nations.

Art. 12. Jndförsels- eller Udforselsafgifter, som i den 
ene af de to kontraherende Stater paalcegges Produkter af 
den andens Iordbund eller Kunstflid, kunne ikke voere andre 
eller stvrre end saadanne, som ere eller maatte blive paa
lagte de samme Barer, som komme fra hvilket som helft 
andet Land. Intet Forbud og ingen Jndflrcenkning i Ind- 
fvrsel eller Udfvrsel kan finde Sted med Hensyn til de to 
Landes gjensidige Handel, medmindre en saadan ligeledes 
udvides til alle andre Nationer; og de Formaliteter, som 
maatte udfordres for at godtgMe de respektive i det ene eller 
det andet Land indfprte Varers Oprindelse eller Afgangssted, 

. flulle ligeledes voere foelles for alle andre Nationer.
Art. 13. Naar noget af de to kontraherende ParterS 

Skibe maatte strande, lide Skibbrud, eller nogen anden 
Skade, som maatte nvde dem til at lvbe ind i den andens 
Havne, til denS Kyster eller under dens Jurisdiktion, flulle 
de gjensidige Undersaatter eller Borgere, saa vel selv som med 
Hensyn til deres Skibe og Varer nyde den samme Bistand, 
som bliver det Lands Jndvaanere, hvor Ulykken fler, tildel; 
og de flulle ikke underkastes andre eller stvrre Skibsafgifter, 
under hvilken Benoevnelse disse end gjensidigt ere fastsatte,



end saadanne, som under lignende Forhold hceves af de 10. 
nationale Skibe, forudsat at de omhandlede Skibe ikke fore- 
tage nogen Ladning eller Losning af Barer. I  Tilfoelde af, 
at de respektive Skibe paa Grund af Soskade blive nodte 
til at losse de Barer, hvoraf Ladningen bestaar, eller til at 
overfore dißse paa andre Skibe for at forebygge, at de for- 
dcerves, flal der ikke afkroeves dem andre Afgifter end saa- 
danne, som i lignende Tilfoelde paalcegges nationale Skibe.
I  alle begge Parters Lande og Besiddelser stal der tilstaas 
den andens Skibe, hvis Bescetninger paa Grund af Sygdom 
eller af hvilken som helft anden Aarsag ere blevne for- 
mindflede, Ret til at forhyre de Sofolk, som de bruge for 
at fortsoette Reisen, forudsat at de rette fig efter de stedlige 
Bestemmelser, og at Forhyringen er frivillig.

Art. 14. Skibe, Barer og Gjenstande, som tilhsre den 
ene af de kontraherende Parters Undersaatter, og som maatte 
blive tagne af Sorovere, ligegyldigt om det ster indenfor 
Grcendserue af deres Landshoihed eller i aaben So, og som 
fores til og stndes i den andens Havne, Floder, Rhede,
Bugter eller Besiddelser, skulle tilbagegives Eieren mod Er- 
lceggelse af de mulige Omkostninger ved Tilbagetagelsen, 
forudsat at Eiendomsretten bevises for Domstolene samt 
efter derom stillet Krav fra de interesserede Parter, disses 
Befuldmcegtigede eller deres Nations Agenter, hvilken For
dring er at indgive inden et Aar.

Art. 15. Den ene af de to Magiers Krigsskibe kunne 
lvbe ind til, opholde sig og udbedres i de af den anden 
Magts Havne, hvortil Abgang er den mest begunstigede 
Nation tilstaaet; de skulle der voere undergivne de samme 
Bestemmelser og nyde de samme Fordele.

Art. 16. De to kontraherende Parter antage i deres 
gjensidige Forhold til Hinanden folgende Grundscetninger:
1) Neutralt Flag dcekker fjendtligt Gods, med Undtagelse 
af Krigskontrebande. 2) Neutralt Gods, med Undtagelse
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10. af Krigskontrebande, kan ikke beflaglcegges under fjendtlig 
Flag. 3) En Blokade skal voere virkelig for at vcere for- 
bindende, det vil sige, opretholdes af en tilstrcrkkelig Styrke 
til i Virkeligheden at lukke Abgängen til fjendtlig Grund. 
I  Kraft af den fprste af bisse Grundscetninger skulle, naar 
den ene af de to Parier forbliver neutral, medens den 
anden fsrer Krig med en tredie Magt, de Varer, som be- 
flyttes af det neutrale Flag, med Undtagelse af Krigs
kontrebande, betragtes som neutrale, selv om de tilhöre den 
anden kontraherende Parts Fjender. Man er ligeledes 
kommen overens om, at Flagets Beskyttelse ogsaa gjcelder 
for de Personer, som findes ombord paa de neutrale Skibe, 
medmindre de maatte vcere Militoere og gjöre Tjeneste hos 
Fjenden. Man er fremdeles enig om, at neutral Eiendom, 
med Undtagelse af Krigskontrebande, som findes ombord 
paa et fjendtligt Skib, ogsaa flal anses som neutral. De 
to kontraherende Parier ville ikkun bringe bisse Grund
scetninger i Anvendelse paa de Magier, af hvilke samme 
anerkjendes.

Art. 17. I  det Tilfcelde at den ene af de kontra
herende Parier skulde komme i Krig med en tredie Magt, 
skal intet af den ene eller den anden Nations Skibe kunne 
opbringes paa Grund af, at det fsrer Krigskontrebande, 
saafremt Eieren, Fsreren eller Superkargoen paa Skibet 
afleverer bisse Artikler til den, som anholder Skibet, med
mindre de ere tilstede i en saa betydelig Mcengde og ind- 
tage et saadant Rum, at de ikke uden stör Ulempe kunne 
modtages ombord i det Skib, som har foretaget Anholdelsen. 
I  bette sidste Tilfcelde, ligesom ogsaa i saadanne, som lovligt 
hjemle Opbringelse, flal det standsede Skib sendes til den 
bekvemmeste, sikreste og ncermeste Havn for der at dummes 
i Overensstemmelse med Lovene. Ligeledes skulle det andet 
Lands Undersaatter eller Borgere kunne fortscette deres 
Handel med de krigsfsrende Magier, alene med Undtagelse
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af de Byer eller Havne, der i Virkeligheden maatte vcere lO. 
blokerede eller beleirede. Det er en Selvfplge, at denne Net 
til at drive Handel og SkibSfart ikke kan udvides til Barer, 
anerkjendte som Krigskontrebande. I  intet Tilfoelde kan et 
Handelsflib, som tilhsrer det ene af de to Landes Under- 
saatter eller Borgere, og som sendes til en Havn, der er 
blokeret af den andens Krigsmagt, anholdes, opbringes eller 
prisedsmmes, dersom det ikke forinden af et af Blokade- 
efladrens eller Divisionens Skibe har modtaget en Med- 
delelse eller Underretning om Blokadens Tilstedevcerelse.
Og for at man ikke flal kunne paaflyde en formentlig 
Uvidenhed, og for at det Skib, som paa lovlig Maade har 
modtaget en Advarsel, flal kunne opbringes, dersom det 
paany under Blokaden flulde vise sig foran den samme 
Havn, flal Föreren af det Krigsflib, som ftrst antrceffer 
det, visere dets Papirer samt angive Dagen naar, Stedet 
og Hviden hvor Han har visiteret det og givet det den om- 
meldte Underretning, hvilken isvrigt flal indeholde de samme 
Data som Visaen. Alle, den ene af de to kontraherende 
Parter tilhprende Skibe, som maatte lvbe ind i en Havn, 
fvrend den er bleven beleiret, blokeret, eller indesluttet af 
den anden Magt, kunne med deres Ladninger uden For- 
hindring forlade en saadan Havn; og dersom disse Skibe 
befinde sig i en Havn efter Stadens Overgivelse, flulle de 
lige saa lidt som deres Ladninger kunne konfifleres, men blive 
at gjengive deres Eiere.

Art. 18. Hver af de kontraherende Parter flal have 
Ret til at anscette Generalkonsuler, Konsuler og Vicekonsnler 
i den andens Havne og Byer, hvor denne maatte finde det 
passende at tilstede sremmede Magters Konsuler Abgang. 
Disse Agenter flulle imidlertid ikke kunne trcede i Virk- 
somhed, uden at have erholdt Exekvatur af det Lands Re- 
gjering, hvor de flulle residere. De flulle i de to Lande i 
alle Henseender nyde de samme Friheder, Begunstigelser og
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10. ^u§. Fortrin som enhver anden begünstiget NationS Konsular- 
agenter af samme Klasse. De respektive Konsnlatarkiver og 
Papirer skulle vcere ukrcenkelige og kunne ikke under noget 
som helft Paaflud beslagloegges eller underssges af den sted- 
lige Ovrighed.

Art. 19. Overholdelsen af den indre Orden paa begge 
Nationers Handelsskibe er de respektive Konsuler og Vice- 
konsuler udelukkende overdragen, og den stedlige Ovrighed 
kan i saa Henseende ikke trcede til, uden at de stedsundne 
Uordener ere af den Natur, at den offentlige Ro forstyrres 
enten i Land eller ombord i Skibene. De skulle have Ret 
til at anholde Desertier fra deres Nationd Krigs- eller 
Handelsstibe og til at sende dem ombord eller hjem. I  den 
Anledning skulle de skriftlig henvende sig til vedkommende 
stedlige Ovrighed og godtgjore ved Fremlceggelse af Mand- 
skabslisten eller M^nsterrullen, eller, dersom Skibet maatte 
vcere afseilet, ved lovligt bekrceftede Afstrifter af disse 
Papirer, at de Personer, som fordres udleverede, udgjorde 
en Del af Bescetningen. Paa et saaledes begründet For- 
langende flal Udleveringen ikke kunne ncegtes; der skal ivvrigt 
ydes dem al Hjcelp og Bistand for at efterspore, paagribe 
og fcengsle saadanne Desertxlrer, som paa KonsulerneS For- 
langende og paa deres Bekostning flulle holdes fast i Landets 
offentlige Fcengsler, indtil disse Agenter have fundet en 
Leilighed til at aflevere eller hjemsende dem. Dersom en 
saadan Leilighed ikke maatte findes inden Udlgbet af 3 
Maaneder, at regne fra Anholdelsesdagen, skulle Desertorerne, 
esterat Konsilien 3 Dage forinden herom er bleven under- 
rettet, soettes i Frihed og kunne ikke öftere anholdes for den 
samme Sag. Dersom imidlertid Desertsren i Land maatte 
have begaaet nogen Forseelse, kan den stedlige Vvrighed 
opscette Hans Udlevering, indtil Domstolen har assagt sin 
Dom, og denne fuldstoendig og i enhver Henseende er fuld- 
byrdet. De kontraherende Parter ere komne overens om,



at Matroser og andre Skibsfolk, som ere det Lands Under-10. 
saatter, hvor Desertionen er foregaaet, skulle vcere undtagne 
fra Kenne Artikels Bestemwelser. medmindre de ikke have 
kunnet opfylde de af dem indgaaede Pengeforpligtelser.

Art. 20. De respektive Konsuler og Vicekonsuler have 
Ret til at affige Domme og Voldgiftskjendelser i Tvistig- 
heder, som maatte vcere opstaaede paa Soen eller i Havnen 
imellem Kaptainen, Styrmcendene og Bescetningen paa den 
Nations Skibe, hvis Jnteresser de varetage, navnlig for- 
saavidt angaar Hyrens Erlceggelse eller Opfyldelsen af gjen- 
sidig indgaaede Forpligtelser, uden Jndblanding af den sted- 
lige Ovrighed, medmindre at Mandskabets, Officerernes 
eller Skibsforernes Opforsel maatte forstyrre Landets Orden 
og Ro. Dette er imidlertid saaledes at forstaa, at denne 
Slags Domme eller Kjendelser ikke kan berove de stridende 
Parier den Ret, som de have, til ved deres Hjemkomst at ty 
til deres Lands Domstole.

Art. 21. De respektive Konsuler eller Vicekonsuler 
kunne, naar deres Landsmcend afgaa ved Doden uden at 
have efterladt et Testamente, eller naar der ikke ere Arvinger 
tilstede (eller efterladende umyndige Arvinger), ei Heller ud- 
ncevnte Testamentsexekutorer med lovlig Myndighed:

1) Enten paa Embedsvegne eller paa Opfordring af de 
interesserede Parier forsegle den afdodes Losore og Papirer, 
naar, forinden denne Handling foretages, den stedlige Ov- 
righed herom er underrettet, hvilken flal kunne vcere tilstede 
og, dersom den finder for godt, tilfoie sin Forsegling. og i 
saa Fald kan denne dobbelte Forsegling kun brydes efter 
fcelles Overenskomst;

2) Ligeledes i Ncervcerelse af vedkommende Vvrighed, 
dersom denne finder sin Ncervcerelse for notwendig, optage 
et Inventar over Arvemassen;

3) I  Overensstemmelse med Landets Brug lade det til 
Arvemassen hörende Losore scelge, hvis dets Vcerdi ved Opscet-
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10. telse maatte vcere udsat for Forringelse, eller Konsulen maatte 
anse Salget fordelagtigt for den afdsdes Arvinger; og

4).Uden den stedlige§)vrighedsJndblanding personlig bestyre 
og ordne, eller nnder eget Ansvar udncevne en Agent til at 
bestyre og afslutte Boet, medmindre en eller flere af Landets 
eller en tredie Magts Borgers have Rettigheder at gjsre 
gjoeldende i Boet; fordi i sidste Tilfcelde, dersom der opstaar 
Vanfleligheder, disse da flulle afgjsres af Domstolene, og 
Konsulen tun Händler som Repräsentant for Boet, der ikke 
kan betragtes som fluttet, ftrend Domstolene have assagt deres 
Kjendelse, eller en mindelig Overenskomst maatte vcere truffen.

Bemeldte Konsuler flulle vcere forpligtede til at an
melde deres LandsmcendS D§d i en af de Tidender, som 
udgives i deres Distrikts Omraade, og knnne ikke udlevere 
et Bo eller dets Jndkomster til de lovlige Arvinger eller 
disses Befuldmcegtigede uden fprst at have betalt al den 
Gjceld, som den afdsde maatte have paadraget stg i Landet 
eller efter et Aars Forlsb fra Dvdsfaldets Bekjendtgjsrelse, 
uden at nogen Fordring har vceret anmeldt i Boet. Det 
er en Selvftlge, at, i det Tilfcelde at Arvingerne selv 
maatte indfinde fig i Landet, Konsulen eller Vicekonsulen 
flal vcere forpligtet til at aflcegge Negnflab for dem og, 
saafremt de fordre det, at afgive Boets Bestyrelse i deres 
Hcender. Der flal forholdes paa samme Maade, dersom 
Arvingerne ved en lovformelig Akt befuldmcegtige een eller 
flere Agenter til at handle i deres Navn. I  alle Tilfcelde 
flal den endelige Opgjörelse og iscer Salget af Jordegods 
ikke knnne finde Sted inden et Aars Forlob efter Arve- 
laderens Dpd, medmindre Konsulen eller Vicekonsulen af 
Arvingerne scerlig er bemyndiget til at forkorte denne 
Tidsfrist.

Art. 22. I  alle de Tilfcelde, hvor ikke modsatte Be
stemmelser i god og behorig Form ere fastsatte mellem Rhe- 
dere, Afladere og Assurandörer, flulle Havarier, som de to 
Landes Skibe maatte lide i de respektive Havne, ordnes af
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deres Nations Konsnler, rnedmindre Beboerne i det Land, 10. 
hvor Konsulerne ere anfatte, ere interesserede i disse Hava
rier; thi i dette Tilfoelde flulle de ordnes af Dvrigheden 
paa Siedet, med mindre mindelig Overenskomst kan opnaas 
imellem Parterne.

Art. 23. Alt, hvad henhsrer til Bjergning af Skibe, 
tilhsrende den ene af de kontraherende Stater, og som ere 
strandede eller have lidt Skibbrud paa den andens Kyster, 
flal vcere under Opshn af den Nations Konsnlaragenter, 
hvem Skibet tilhvrer, medmindre dette er konsigneret til en 
bestemt Person. En Jndblanding fra de stedlige Dvrig- 
heders Side kan i begge Lande finde Sted for at opretholde 
Ordenen, varetage Bjergernes Jnteresser, saafremt disse ikke 
hx»re til den flibbrudne Besoetning, og sikre Opfyldelsen af 
de Bestemmelser, som ere at iagttage med Hensyn til Jnd- 
og Udforsel af de bjergede Barer. Under Konsulernes eller 
Vicekonsulernes Fravoerelse og indtil deres Ankomst, skulle 
de stedlige Vvrigheder for svrigt tage alle nxidvendige For- 
holdsregler til Beskyttelse af Personerne og Bevarelse af det 
strandede Gods. Man er endvidere kommen overens om, 
at der ikke skal paalcegges de bjergede Barer nogen Afgift, 
medmindre de ere besternte til Forbrug i Landet og med 
Undtagelse af de i de to kontraherende Staters respektive 
Lovgivninger udtrykkelig betegnede Tilfoelde.

Art. 24. Noervoerende Traktats Bestemmelser flulle 
ligeledes finde Anvendelse paa Hans Majest. Köngen af 
Danmarks Kolonier, forsaavidt som Venezuelanfle Borgere 
der flulle nyde de samme Rettigheder, hvoraf enhver anden 
begünstiget Nation nu er eller fremtidig maatte komme i 
Besiddelse.

Art. 25. Dersom i Fremtiden en af de kontraherende 
Parter maatte indromme nogen anden Nation i Henseende 
til Handel, Skibsfart, diplomatifle eller konsulcere Privilegier 
nogen scerdeles Begunstigelse, flal denne uopholdelig ud-
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10. strcekkes til den anden Part og det uden Vederlag, dersom 
Jndrsmmelsen er ubetinget, eller mod den samme Godt- 
gjyrelse, dersom JndrKimmelsen er betinget.

Art. 26. Dersom ved et Sammenstod af uheldige Om- 
stcendigheder Uenighed mellem de to hyie kontraherende 
Parter flulde medftre en Afbrydelse af deres venflabelige 
Forhold, og dersom de have udtsmt en venflabelig og for- 
sonlig Diskussion uden at have naaet Maalet for deres 
gjensidige Fordringer, skulle de ved fcelles Overenskomst 
paakalde en tredie venflabelig og neutral Magts Voldgift, 
ftrend de flride til den beklagelige Anvendelse af Vaaben- 
magt. Herfra er det Tilfcelde undtaget, naar den Part, 
som tror sig forncermet, ikke inden 3 Maaneder, at regne 
fra den Dag Jndbydelsen derom fler, kan opnaa Enighed 
med den anden om Valget af en Mcegler, eller, i Mangel 
af en saadan Enighed, om Afgjorelse ved Lodtroekning. 
Man er enig om, at ved Afbrydelsen af Forbindelsen eller 
ved et fuldstcendigt Brud, den ene af de hpie kontraherende 
Parters Borgere, som ere bosatte eller opholde sig i den 
andens Stater og der drive Handel eller hvilken som helft 
privat Haandtering, skulle have Net til at forblive der og 
fortscette deres Haandtering eller Forretninger, uden at for- 
styrres i Nydelsen af deres Frihed og af deres Gods, for- 
udsat at de opfore sig fredeligt og ikke overtroede Landets 
Love; og deres Gods og Varer skulle ikke beflaglcegges eller 
sekvestreres og ikke paalcegges nogen Afgift, som Landets 
Borgere ere fritagne for at svare af Gods af samme Be- 
flafsenhed. Handlende og andre Personer, som bo ved Ky- 
sterne, skulle have 6 Maaneder til at opgjöre deres Regn- 
flaber og tage Bestemmelse med deres Gods, dersom de 
have til Hensigt at forlade Landet; de, som bo i det indre, 
skulle have en Frist af et Aar, og et Leidebrev flal udleveres 
dem, for at de kunne indflibe sig i en Havn efter eget 
Balg. I  intet Tilfcelde flal der kunne lcegges Beflag paa
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privat Gjceld, offentlige Papirer eller Aktier tilhvrende 10. 
Handelsselflaber, ei Heller kunne disse sekvestreres eller 
konfifleres.

Art. 27. Ncervoerende Venstabs-, Handels- og Skibs- 
fartstraktat flal bestaa i l0 Aar, at regne fra Udvexlingen 
af Ratifikationerne, og dersom ingen af de kontraherende 
Parter et Aar ftrend Udlvbet af denne Tidsfrist tilkjende- 
giver sin Hensigt at lade den ophore, vedbliver den at vcere 
forbindende for de to Parter indtil Udlvbet af et Aar, efter 
at en saadan Tilkjendegivelse er stet.

Art. 28. Denne Traktat flal ratificeres og Ratifika
tionerne'udvexles i Caracas saa snart som fle kan*).

Dette til Bekrceftelse have de respektive Befuldmcegtigede 
undertegnet ncervcerende Traktat samt paatrykt samme deres 
private Segl.

Sket i Caracas den 19. December 1862.

H an dels- og S kib sfartstrak tat med B e lg ie n **) . 17. L u x .

Be kjcndtgjo r., indeholdende Forholdsregler til2 3 .8 s p tb . 
Jagttagelse a f Forere a f D a m p - og S e ilffib e , for 
at nndgaa Paaseiling. (Znde n rigsm iniste rie t.)

Jndm. Saml. 409.

Bekjeudtgjor. ang. Anvendelse a f Disciplin lrr-26.8 o x tii. 
straffe paa det t i l  Landtjeneste ved § -e ta te n  ansatte 
voernepligtige M a n d fla b . (M a rin e m in iste rie t.)

Jndm. Saml. 413.

*) Ratifikationerne udvexledes den 13. Juni 1863.
**) Patent for det danfle Monarki om denne Traktat 

udkom under 4. December 1863 (s. n.).



1863. 210 S k r »  oni NoeciugSlovene § 1 6 .

22. oictb. Bekjendtgjor. ang. Sporveien fra  S t .  A n n « -  
plads t i l  Frederiksderg. (K jsbe n h avn s P o l i t i .)  

Indm. Saml. 414.

4. N o vb . Zudenrigsm in. S k r . (til  A m tm a n d e n  over 
H js r r in g  A m t )  ang. Forstaaelse a f Rlrringslovens 
§ 16.

I  et med Amtets Skrivelse af 8. f. M. hertil ind- 
kommet Andragende har By- og Herredsfoged Uttenreitter i 
Hjsrring forespurgt:

1) om Haandvcerkere i Kjvbstaden, der uden at have 
taget Borgerflab udsve den ved Nceringslovens § 16 tilladte 
Virksomhed, ere berettigede til ikke blot at udfsre Arbeider efter 
Bestilling, men ogsaa til uden foregaaende Bestilling at 
forfcerdige Arbeider og forhandle dem fra Butikker og paa 
Markeder ligesom de Haandvcerkere, der have löst Borgerflab, 
samt til at have Udhcengsflilt, og 2) om den ved forncevnte 
Lovsted hjemlede Nceringsret ogsaa tilkommer dem, der paa 
Grund af Umyndighed eller af andre Grunde ikke vilde 
kunne erhverve Borgerflab.

I  den Anledning flal man til behagelig Efterretning 
og videre fornpden Bekjendtgjprelse tjenstligst melde:

nä 1) at det efter Nceringslovens 8 16 ikke kan for
melles Vedkommende at arbeide lige saa vel for egen Regning 
som efter Bestilling, og at forhandle de forfcerdigede Gjen- 
stande fra Bopcel (Vcerksted) og paa Markeder, ligesom det 
Heller ikke kan formenes dem at have Skilt, naar derved 
ikke betegnes, at de holde Butik, og

'aä 2) at dette Spsrgsmaal maa besvares bekrcef- 
tende.



Aabent B re v , hvorved Kong Christian den R ien d esio  ^ o v d . 
Thronbestigelse kundgjsres. (Konseilsprcesidiel.)

Vi Chr i s t i an den Niende osv. G. v.: Det haarde 
Slag, som saa uventet har rammet Fcedrelandet, idet den 
Almcegtige har kaldet Kong Freder i k  den Syvende  til 
sine Fcedre, har ikke kunnet troeffe nogen smerteligere end 
Os, thi ingen af Hans Undersaatter flyldte Ham mere 
end Vi, hvem Han har kaldet til Sin Efterfolger paa 
Thronen. Idet Vi tiltrcede det alvoröfulde Kald, Forsynet 
har paalagt Os, er det Vor faste Beslutning ubrodeligen 
at holde Rigets Forfatningslove og at yde alle Vore Under
saatter lige Retfcerdighed og Velvillie. Naar Folket med 
Tillid til Vor redelige Villie vil understotte Vor Strceben, 
vil Gud fljcenke den sin Velsignelse. Det er Vor Villie, 
at alle offentlige Forretninger stulle have deres ustandsede 
Gang, og at de af Vor forevigede Forgjcenger beflikkede 
eller stadscesiede Embedsmcend indtil videre flulle vedblive 
deres Bestillinger under den af dem aflagte Troflabsed.

G ru n dlov fo r Kongeriget Danm arks og H e rtu g -18. R o vb. 
domuret S lesvigs Fallesauliggeuder. (Konseils- 
prcesidiet.) .

Vi Chr is t ian den Niende osv. G. v.: Rigsraadet 
har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcestet folgende 
Grundlov for Kongeriget Danmarks og Hertugdomniet 
Slesvigs Fcellesanliggender.

I.
1. Regjeringsformen er indskromket-monarkisk. Kon- 

gemagten er arvelig. Arvefolgen er den i Lhronfolge- 
loven af 31. Juli 1853 for hele det danfke Monarki 
fastsatte.

2. Köngen kan ikke uden RigSraadets Samtykke vcere 
Regent i andre Lande end dem, som höre til det danske 
Monarki.

Aab. Br. om Kristian den NtcndeS Tbwnbestigelse. 2 1 1  1 8 6 3 .
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18. Mvd. 3. Köngen fkal höre til den evangelifk-lutherste Kirke.
4. Köngen er myndig, naar Han har fyldt sit 18. 

Aar. Det samme gjcelder om de kongelige Prindser.
5. Forinden Köngen tiltroeder Regjeringen, afgiver 

Han flriftlig til Geheimestatsraadet den edelige Forsikring 
ubrodeligen at holde Rigets Forfatningslove. Har Han alt 
som Thronfolger aflagt denne Ed, tiltrceder Han umiddelbart 
Regjeringen. Af Forsikringsakteu udstedes tvende lige- 
lydende Originaler, af hvilke den ene nedlcegges i Geheime- 
arkivet, den anden overgives til Rigsraadet for at opbevares 
i sammes Arkiv.

Jndtil Eden er aflagt, fores Regjeringen af Geheime
statsraadet, med mindre anderledes bestemmes ved Lov.

6. Bestemmelser angaaende Regjeringens Forelse i 
Tilfcelde af Köngens Umyndighed, Sygdom, eller Fravcerelse 
fastsoettes ved Lov. Er saadan Lov ikke given, fores Re
gjeringen, naar Tilfceldet indtrceder, midlertidigt af Geheime
statsraadet. Dette fkal da uopholdelig indkalde Rigsraadet, 
som beslutter det fornodne.

7. Köngens Civilliste bestemmes for Hans Regjeringstid 
ved Lov. Derved sastscettes tillige, hvilke Slotte og andre 
Statseiendele der skulle henhore til Civillisten. Civillisten 
kan ikke behceftes med Gjceld.

8. For Medlemmerne af det kongelige Hus kan der 
bestemmes Apanager ved Lov. Apanagerne kunne ikke uden 
Köngens Samtykke nydes udenfor Monarkiet.

II.

9. Köngen har med de i det folgende fastsatte Jud- 
flroenkninger den hoieste Myndighed over Rigets FcelleS- 
anliggender og udover den gjennem sine Ministre.

10. Köngen er ansvarsfri. Hans Person er hellig 
og ukroenkelig. Ministrene ere ansvarlige for Regjeringens 
Forelse.
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11. Köngen udrcevner og afflediger sine Ministre. 18. ^ovd. 
Han bestemmer deres Antal og Forretningernes Fordeling 
imellem dem. Köngens Underskrift under de Lovgivningen
og Regjeringen vedkommende Beflutninger giver disse Gyl- 
dighed, naar den er ledsaget af en eller flere Ministres 
Underskrift. Enhver Minister, der har underskrevet, er 
ansvarlig for Beflutningen.

12. Ministrene for de fcelles Anliggender udgj^re i 
Forening med Ministrene for Landsdelenes scerlige Anlig
gender Geheimestatsraadet, hvori Thronfplgeren, naar Han 
er myndig, og den eller de af de svrige kongelige Prindser, 
som Köngen dertil maatte kalde, tage Scede.

Köngen fsrer Forscedet med Undtagelse af de i 5 og 
6 ncevnte Tilfcelde.

13. Alle Love og vigtigere Regjeringsforanstaltninger 
behandles i Geheimestatsraadet.

Er Köngen i enkelte Tilfcelde forhindret fra at holde 
Geheimestatsraad, kan Han lade Sagerne forhandle af Mini- 
sterraadet. Dette bestaar af samtlige Ministre under Forscede 
af den, hvem Köngen har udncevnt til Konseilsprcesident.
Denne forelcegger den over Forhandlingerne ftrte Protokol 
for Köngen, som derefter bestemmer, om Han umiddelbart 
vil bifalde Ministerraadets Jndstilling eller lade sig Sagen 
foredrage i Geheimestatsraadet.

14. Köngen befcetter alle Embeder i samme Omfang 
.om hidtil. Ingen kan beflikkes til Embedsmand, som ikke 
har Indfsdsret.

Köngen kan affkedige de af Ham ansatte Embedsmcend.
Disses Pension fastscettes i Overensstemmelse med Pensions- 
loven. Den Embedsmand, som forflyttes mod sin Villie, 
har Ret ül at fordre Affled med Pension.

Forandringer i det Omfang, hvori Köngen kan anscette, 
affkedige og forflytte Embedsmcend, kunne ske ved Lov.

15. Köngen erklcerer Krig og flutter Fred samt ind- 
gaar og ophcever Forbund og Handelstraktater. Dog kan



18. NovI). Han ikke uden NigSraadets Samtykke afstaa nogen Del af 
Riget eller indgaa nogen Forpligtelse, som forandrer de be
stallende statsretslige Forhold.

16. Köngen kan benaade og give Amnesti.
17. Köngen kan dels umiddelbart, dels gjennem ved- 

kommende RegjeringSmyndigheder meddele saadanne Be- 
villinger og Undtagelser fra Lovene, som enten efter de nu 
gjceldende Regler ere i Brug, eller hvortil Bemyndigelse 
fremtidigen ved Lov maatte indrsmmes.

III.

18. Den lovgivende Magt i Kongeriget Danmarks og 
Hertugdpmmet Slesvigs Fcellesanliggender er hos Köngen 
og NigSraadet i Forening.

En af Rigsraadet vedtagen og af Köngen stadfcxstet 
LovS Virksomhed i Kongeriget og Slesvig kan kun ved en 
i Loven optagen udtrykkelig Bestemmelse gMes afhcengig af 
en tilsvarende LovS Vedtagelse for et andet Lovgivningsom- 
raade eller for en enkelt Landsdel.

19. Fcellesanliggender ere alle Anliggender, som ikke 
udtrykkelig ere besternte at skulle vcere scerlige for Lands- 
delene.

Opstaar der Tvist mellem Rigsraadet og en Landsdels 
Neprcesentation om, hvor vidt et Auliggende er fcelles eller 
scerligt, stal Sagen fgrst behandles i Ministerraadet. Enhver 
Minister skal da afgive sit Votum til Protokollen. Denne 
forelcegges derefter i Geheimestatsraadet for Köngen, som 
afgjsr Sagen. Köngens Beslntning medunderskrives af de 
Ministre, som ere enige i samme.

20. Rigsraadet bestaar af et Folkething og et Lands
thing.

Folkethinget har 130 Medlemmer, hvoraf 101 ere 
valgte i Kongeriget og 29 i Slesvig.

1863. 214 G ru n d k o v .
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Landsthinget bestaar af 83 Medlemmer, hvoraf 5218. Mvd. 
vcelges i Kongeriget, 13 i Slesvig og 18 udncevnes af 
Köngen.

21. Valgret til Folkethinget har enhver uberygtet 
Mand, som har Jndfvdsret, naar Han har fyldt fit 30. Aar, 
med mindre Han

u) uden at have egen Husstand staar i privat Tjeneste- 
forhold;

d) nyder eller har nydt UnderDttelse af Fattigvcesenet, 
som ikke er enten eftergiven eller tilbagebetalt;

e) er ude af Raadighed over fit Bo; - .
ä) ikke har havt fast Bopcel i eet Aar i den Valgkreds 

eller Stad, hvori Han opholder fig paa den Tid,
Balget foregaar.

22. Valgret til Landsthinget har i Kongeriget og 
Slesvig enhver, som har Valgret til Folkethinget, — dog 
at der kun fordres fast Bopcel i eet Aar i vedkommende 
LandsthingdvalgkredS — naar Han i det sidste Aar har 
svaret 200 Rd. i direkte Skat eller Afgift til Staten eller 
Kommunen eller godtgjpr at have havt en ren aarlig Ind- 
tcegt af 1200 Rd.

Balget udsves paa Fcerserne af Lagthinget.

23. Valgbar til begge Rigsraadets Afdelinger er en
hver uberygtet Mand, som har Jndfödsret, er bosat i Riget 
og har fyldt fit 25. Aar, med mindre Han er ude af Raa
dighed over sit Bo.

24. Folkethingets Medlemmer vcelges umiddelbart i 
mindre Valgkredse. Valgkredsenes Fordeling og Valgmaa- 
den fastscettes i Valgloven.

Balget er gyldigt for 4 Aar.

25. Af Landsthingets Medlemmer vcelges 51 i Kon
geriget og 13 i Slesvig ved umiddelbart Balg i stvrre
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18. Rovd. Valgkredse. Valgloven bestemmer Valgkredsene, det Antal 
Landsthingsmcend, der flal voelges i hver af dem, og Valg- 
maaden.

For Fceroerne vcelges et Medlem af Lagthinget.
Balget gjcelder for 8 Aar; men ved Udlobet af hvert 

sjerde Aar afgaa de for Halvdelen af Valgkredsene valgte 
efter den i Valgloven fastsatte Fordeling.

26. De ovrige 18 Medlemmer udncevnes af Köngen, 
og flulle paa den Tid, Udncevnelsen foregaar, 12 vcere bo- 
satte i Kongeriget og 6 i Slesvig.

Udncevuelferne gjoelde for 12 Aar, som for hvert Med
lem regnes fra Udncevnelsesdagen.

Disse Udnoevnelsers Gyldighed ophceves ikke ved Lands- 
thingets Oplosning. De nuvcerende kongevalgte Rigsraads- 
medlemmer tage Soede i Landsthinget, indtil de 12 Aar ere 
udlobne for hvert af dem.

27. Köngen sammenkalder Rigsraadet til en ordentlig 
Sämling hvert andet Aar. Efter Forlob af 2 Maaneder 
kan Köngen slutte dets Moder.

28. Köngen kan udscette Rigsraadets ordentlige Säm
ling paa bestemt Tid, dog uden Rigsraadets Samtykke ikke 
lcengere end paa 4 Maaneder og ikke mere end een Gang 
i Tidsrummet indtil nceste ordentlige Sämling.

29. Köngen kan indkalde Rigsraadet til overordent- 
lige Samlinger, hvis Varighed beror paa Hans Bestem
melse.

30. Köngen kan oplose Rigsraadet eller een af 
dets Afdelinger. Oplpses kun eet af Thingene flal det 
andet Things Moder udscettes, indtil hele Rigsraadet 
atter kan samles. Dette flal fle inden 4 Maaneder efter 
Oplosningen.

I  et Tidsrum af 2 Aar kunne ikke flere end 2 Op- 
losninger finde Sted.
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31. Saa lcenge Rigsraadet er samlet, kan intet Med- 18. dlovd. 
lem uden Sarntykke af det Thing, hvortil Han hprer, hleftes
for Gjoeld, ei Heller fcengfleS eller Males, med mindre Han 
er greben paa ferfl Gjerning.

For sine Utringer i Rigsraadet kau intet Medlem 
uden vedkommende Things Samtykke drages til Ansvar 
udenfor samme.

32. Rigsraadets Medlemmer ere ene bundne ved 
deres Overbevisning og ikke ved nogen Forskrift af deres 
Bcelgere.

Embedsmcend, som voelged ül Medlemmer af Rigs
raadet, behove ikke Regjeringens Tilladelse til at modtage 
Valget.

33. Rigsraadets Medlemmer erholde et dagligt Ve- 
derlag.

34. Kjsbenhavn er Rigsraadets Forsamlingssted. I  
overordentlige Tilfcelde kan Köngen dog sammenkalde det til 
et andet Sted i Riget.

35. Ethvert af Thingene afgjsr selv^Gyldigheden af 
sine Medlemmers Valg.

Ethvert nyt Medlem underflriver en edelig Forstkring 
om ubrodeligen at ville holde Rigets Grundlov. Vcegrer 
Han sig ved at aflcegge denne Ed, bortfalder Hans Balg. Det 
samme ster, hvis Han udebliver og ikke indsender Eden in
den 14 Dage, efter at den til Understrist er tilstillet Ham 
af Formanden.

36. Kammer den gyldigen valgte i et af de Tilfcrlde, 
der udelukke fra Valgbarhed, mister Han den af Valget flh- 
dende Net.

37. Ethvert af Thingene vedtager selv sin Forret- 
ningsorden.

38. Ethvert af Thingene vcelger selv sin Formand og 
den eller dem, som i Hans Forfald flal fsre Forscrdet.

Syvende Hcette. 10
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18. Aovd. 39. Thingenes Moder ere offentlige. Dog kan Re- 
gjeringen eller Formanden eller det i ForretningSordenen 
besternte Antal Medlemmer forlange, at alle uvedkornmende 
sjernes, hvorpaa Thinget afgjor, om Sagen flal forhandles 
i et offentligt eller hemmeligt Mode.

40. Nigsraadets Beslutninger udfcerdiges paa Darrst. 
Under Forhandlingerne kunne de Medlemmer, som ville det, 
betjene sig af det tydste Sprog. Protokollen fores i begge 
Sprog. -

41. Samtlige Ministre have Abgang til hvert af 
Thingene og ere berettigede til under Forhandlingerne at 
erholde Ordet, saa ofte de ville, idet de i ovrigt iagttage 
ForretningSordenen. Stemmeret udove de kun, for saa vidt 
de ere Medlemmer af vedkommende Thing.

42. Ingen Bestutniug kan tages i noget af Thin
gene, med mindre en Trediedel af dets Medlemmer er til 
Stede.

43. Ethvert RigsraadSmedlem kan i det Thing, 
hvortil Han Hörer, med detted Samtykke bringe et
hvert til Nigsraadets Omraade hörende offentligt An- 
liggende under Forhandling og derom erste Ministrenes 
Forklaring.

44. Intet Andragende maa overgives noget af Thin
gene uden igjennem et af dets Medlemmer.

45. Ethvert af Thingene er berettiget til angaaende 
Fcellesanliggender at indgive Adresser til Köngen.

46. Lovforflag indbringes af Regjeringen efter Kön
gens Befaling.

Ethvert af Thingene er berettiget til at foreflaa og for 
fit Vedkommende at vedtage Love.

47. Intet Lovforflag kan endelig vedtages af noget 
Thing, forinden det 3 Gange der har vceret behandlet.
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48. Naar et Lovforstag er vedtaget i det ene Thing, 18. Mvd. 
flal det i den Form, hvori det er vedtaget, tilstilles det 
andet Thing. Hvis det der vedtages i uforandret Skik- 
kelse, tilstilles det Regjeringen for at forelcegges Köngen til 
Stadfcestelse.

Vedtages Lovforslaget i det andet Thing med For- 
andringer, vender det tilbage til det fvrste Thing, hvor det 
underkastes en eneste Behandling. Vedtages det her med 
Forandring, gaar det atter til eneste Behandling i det andet 
Thing. Opnaas ei Heller da Enighed, er Lovforslaget for- 
kastet, med mindre et af Thingene fordrer Fcellesudvalg. 
Fcellesudvalget, som flal bestaa af et lige Antal Med- 
lemmer fra hvert af Thingene, afgiver en fcelles Betcenk- 
ning oder Uoverensstemmelserne. I  Henhold til dets Jnd- 
stillinger finder den endelige Afgjvrelse Sted i hvert Thing 
for sig.

Med Hensyn til de finansielle Bevillingslove gjcelder 
den i tz ü6 fastsatte Regel.

IV.

49. Ingen Udlcending kan erholde Jndfvdsret nden 
ved Lov.

59. Ingen Foellesflat kan paalcegges, forandres eller 
ophceves, ei Heller noget fcelles StatSlaan optages uden 
ved Lov.

51. Enhver ordentlig eller overordentlig Udflrivning 
af Mandflab til Hceren eller Flaaden flal vcere hjemlet 
ved Lov.

52. Ingen fcelles Domcene kan afhoendes, ei Heller 
nogen saadan erhverves uden i Fvlge Lov.

53. Köngens Net til at flaa Mvnt udvves i Over- 
ensstemmelse med Loven.
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18. Rovb. 54. For de ordincere Fcellesiudtcegter og Fcelles-- 
udgifter gjcelder det forelobige Normalbudget af 28. Fe
bruar 1856 med de feuere ved Lov deri foretagne For- 
andringer. Naar en Jndtcegts eller Udgifts Gjenstand 
ophorer at vcere fcelles for hele Monarkiet, ophorer ogsaa 
ved Finansperiodens Slutning Normalbudgettets Gyldighed 
for samme. Det bliver da ved Lov at bestemme, om Jnd- 
tcegten eller Udgiften fkal optages paa Normalbudgettet eller 
bevilges ved TillcegSlove for den toaarige FinanSperiode. 
Normalbudgettet kan forandres og gauste eller tildels hceves 
ved Lov.

For hver toaarig FinanSperiode bevilges de extra- 
ordincere Jndtcegter og Udgifter ved TillcegSlove, selv 
naar der om den Gjenstand, de angaa, gives en scer- 
lig Lov.

Ingen Udgift maa afholdes, som ikke har Hjemmel i 
de ovenncevnte finansielle Love.

55. Det Belob, hvormed de for Kongeriget 'og  
Slesvig fcelles Udgifter overskride de for disse Landsdele 
fcelles Jndtcegter, dcekkes af deres scerlige Jndtcegter, saa- 
ledes at Kongeriget deraf udreder 79,61 pCt. og Slesvig 
20,3s pCt.

Forandring i Forholdstallet fler ved Lov.

56. Saa snart Rigsraadets ordentlige Sämling er 
aabnet, forelcegger Regjeringen hvert af Thingene en samlet 
Oversigt over samtlige Fcellesindtcegter og Fcellesudgifter for 
den kommende FinanSperiode i Henhold til Normalbudgettet 
og Forstagene til TillcegSlove.

Tillcegslovene kunne forelcegges saa vel for Landsthin- 
get som for Folkethinget, og skulle fordeles imellem dem i 
et saa vidt muligt liqeligt Forhold.

Naar en Tillcegslov anden Gang er bleven oversendt 
til det Thing, der behandler den sidst, og Enighed ei Heller
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da opnaas, stal der stedse nedscettes et Fcellesudvalg, hvortil 18. I^ovb. 
hvert Thing vcelger 15 Medlemmer, idet Valgene foretages 
overensstemmende med de ved den forelvbige Valglov af 
2. Oktober 1855 for Rigsraadsvalgene foreflrevne Regler, 
med de ncermere Bestemmelser i Henseende til Udfvrelses- 
maaden, som af hvert Things Formand fastscettes. Dette 
Fcellesudvalg forhandler da om Uoverensstemmelserne og 
Lager for NigSraadets Bekommende den endelige Beflut- 
ning. I  Udvalget skal i Tilfcelde af Stemmelighed For- 
mandens Stemme gjvre Udflaget. For svrigt vedtager det 
selv sin Forretningsorden.

57. Statsregnskabets endelige Afflutning fler ved 
Lov. Forflaget til denne forelcegges ssrst i Folkethinget.

For Revisionen og Deeisionen af de forfljellige For- 
valtningSgrenes Regnstaber oprettes ved Lov en Regn- 
stabsret. Denne stal tillige vaage over, at ingen Udgift 
afholdes uden tilstroekkelig Hjemmel (§Z 54 og 58), og af- 
give Betcenkning over Statsregnflabet.

Jndtil Regnflabsretten er oprettet, afgives denne Be
tcenkning af fire lvnnede Revisorer, af hvilke hvert Thing 
udncevner wende. Revisorerne kunne fordre sig alle for- 
nsdne Oplysninger meddelte.

Betcenkningen forelcegges Rigsraadet tilligemed Lov- 
forflaget om Statsregnskabets Afflutning.

58. Under scerdeles paatrcengende Omstcendigheder 
kan Köngen, naar Rigsraadet ikke er samlet, beflutte Af- 
holdelsen af Udgister, der ikke ere bevilgede. For- 
slaget til en saadan Beslutning stal vcere vedtaget af 
Ministerraadet under den i § 19 foreflrevne Form, for- 
inden det i Geheimestatsraadet forelcegges for Köngen.
Köngens Beslutning medunderflrives af de Ministre, som 
deri ere enige.

2 2 1  1 8 6 3 .

10*
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18. Mvd. BesLutningen stal forelcegges for Folkethinget i den 
fprste derpaa folgende Sämling, og afgjvr samme,
hvor vidt noget Ansvar flal gjvres gjceldende for Nigs- 
retten mod de Minisire, som have medunderskrevet Beflut- 
ningen

59. Paa samme Maade kan Köngen i scerdeles 
paatrcengende Tilfcelde, naar Nigsraadet ikke er samlet, 
efter Ministerraadets Forflag (jvfr. Z 58) udstede forelsbige 
Love, der dog ikke maa stride mod Forfatningen. De skulle 
stedse forelcegges det ftrst sammentrcedende Rigsraad til 
Beslurning.

V.

60. Nigsretten bestaar af Landsthinget og 9 af 
Landsdelenes hvieste Dommere, hvoraf Kongerigets Hvie- 
steret vcelger Ü Medlemmer og Slesvigs Appellationsret 
3, alle blandt disses egne Medlemmer. Balget sker paa 
8 Aar.

Indtil Rettergangsmaaden er ordnet ved Lov, folges 
Loven af 3. Marts 1852 med de Lempelser, som den for- 
fljellige Sammenscctning gjor fornvdne, og som Retten selv 
bestemmer.

61. Nigsretten paakjender de af Köngen eller af 
Folkethinget mod Ministrene for deres Embedsfprelse an- 
lagte Säger.

Köngen kan ikke uden Folkethingets Samtykke be- 
naade Ministrene for de af Nigsretten dem idpmte
Straffe.

62. For Nigsretten kan Köngen ogsaa lade andre 
tiltale for Statsforbrydelser, som findes scerdeles sarlige, 
naar Folkethinget dertil giver stt Samtykke.

63. Spvrgsmaal om Dvrighedsmyndighedens Grcend-
ser skulle vcere undergivne Domstolenes Afgjprelse.
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Dog kan ingen ved at indbringe Sagen for Domstolene 18. Xovd. 
unddrage sig fra forelöbigen at efterkomme DvriAhedens 
Befaling.

64. Den dommende Myndigheds Udövelse kan kun 
omordnes ved Lov.

VI.

65. Forandringer i denne Grundlov kunne kun ved- 
tages af NigSraadet, naar oder Halvdelen af hvert Things 
samtlige Medlemmer stemmer for dem.

66. Denne Grundlov trceder i Kraft den 1. Januar 
1864.

M i d l e r t i d i g e  B e s t e m m e l s e r .

Jndtil Forholdet mellem Kongeriget Danmark og Her- 
tugdommet Slcsvig paa den ene Side og de til det tydske 
Forbund hörende Hertugdönrmer Holsten og Lauenborg paa 
den anden Side med RigSraadets Samtykke er blevet ord
net, skulle derom for Kongerigets og Slesvigs Vedkommende 
gjcelde nedenstaaende midlertidige Bestemmelser, som dog 
kunne forandres ved Lov.

1) Nngaar et Fcellesanliggende, som tillige omfatter 
Hertugdsmmet Holsten, Forhold, hvori Fcellesflabets 
Opretholdelse krcever en ensartet Lovgivning, og 
vedtager Rigsraadet derom en ny Lov med den 
udtrykkelige Betingelse, at den kun skal trcede i 
Kraft for Kongeriget og Slesvig, saa fremt en til- 
svarende Lov samtidigen kan udstedes for Holsten, 
kan den ikke stadfoestes af Köngen, forinden Betin
gelsen er opfyldt.

Lykkes dette, og stadfoester Köngen derefter Lo
tten, vedbliver Foellesflabet under de tvende nye, 
samstemmende Love. Stadfoestes Loven ikke inden 
noeste ordentlige Rigsraadssamling, bortfalder den.
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2) Vedtager Rigsraadet om et Foellesanliggende af for- 
ncevnte Beflaffenhed en Lov uden saadan Betingelse, 
og stadfoester Köngen samme, uden at der er tilveie- 
bragt en tilsvarende Lov for Hertugdommet Hol
sten, bliver dens Gjenstand et Foellesanliggende 
for Kongeriget og Slesvig alene. Der skal i saa 
Fald trceffes de Foranstaltninger, som ere en Folge 
af, at det tidligere Foellesflab med Holsten for saa 
vidt er ophort.

3) Angaar et Foellesanliggende Forhold, hvori en For- 
fljellighed i Lovgivningen er forenelig med det be
stattende Fcellesflabs Opretholdelse, kunne Love derom 
vedtages af Rigsraadet og stadfcestes af Köngen for 
Kongeriget og Slesvig alene, uden at Fcellesskabet 
derved ophorer.

4) De for hele Monarkiet fcelles Udgifter afholdes af 
dets fcelles Jndtcegter. Give disse et Overflud, ül- 
godeflrives deraf 78,es pCt. Kongerigets og Slesvigs 
Fcelleskasse.

5) De Tillceg til Normalbudgettets Udgiftsp oster, fom 
ifslge samme og senere Tillcegslove forlods afholdes 
af Jndtcegterne, bevilges af Rigsraadet alene, for 
saa vidt de angaa de vedkommende Anliggenders 
Forvaltning i Kongeriget og Slesvig.

6) De Tillceg, som behoves til Normalbudgettets ovrige 
Udgiftsposter til Anliggender, som ere fcelles ogsaa 
for Holsten, bevilges af Rigsraadet med et Belob, 
som svarer til 78,es pCt. af det hele Belob.

Er Bevillingen betinget af, at de manglende 
21,3i pCt. af det hele Belob udredes af Holsten, flal 
dette udtrykkes ved selve Bevillingen. Opfyldes Be
tingelsen ikke, bortfalder Bevillingen.
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7) Er Bevillingen derimod given uden saadan Betin-18. Mvb. 
gelse, flal det tilsvarende Tilflud for Holsten ligefuldt
soges tilveiebragt.

Lykkes bette ikke eller kun for en Del, kan det 
af Niqsraadet bevilgede Belob dog anvendes over- 
enSstemmende med Bevillingen; men i saa Falb flal 
den Del af Udgiften, som er udredet uden tilsvarende 
Bidrag fra Holsten, opfores som en FcelleSudgift for 
Kongeriget og Slesvig alene.

Hvor vidt nogen Gjenstand eller noget Anlig- 
gende som Folge heraf flal udgaa af det bestaaende 
Fcellesflab, bestemmes ved Lov.

8) Med Hensyn til Hertugdommet Lauenborgs retlige 
Stilling i Monarkiet flal det have fit Forblivende 
ved det hidtil bestaaende Forhold

Givet paa Dort Slot Christiansborg, den 18. Novem
ber 1863.

Under Vor Kongelige Haand og Seal.
O l i r i s t i a n  U.

(I.. 8.)

C. Hall. Steen Bille. Wolfhagen. D. G. Monrad.
Casse. Fenger. Orla Lehmann. C. C. Lundbye.

Bekjendtgjsr. ang. Sorgedragt i Anledning a f i d .^ o v b . 
Hsisalig K o ng Frederik de» Syvendes D - d * ) .  ( Z u -  
stitsministeriet.)

I  Anledning af Hoisalig Kong Frederik den Syvendes

*) Under 16. Novelnber vare to Bekjendtgjorelser ud- 
komne henholdsvis om, at alle ofsentlige Forlystelser



19. I^ovb. dsdelige Afgang har det behaget Hans Majestcet Köngen 
allern. at tilkjendegive, hvorlunde Han forventer, at ogsaa 
de af Hans Undersaatter, for hvilke der ikke paa Grund af 
deres scerlige Stilling alt er truffet scerlig Anordning, ville 
ved i et halvt Aar efter Evne og Leilighed at bcere Ssrge- 
dragt lcegge deres Deltagelse i Landesorgen for Dagen.

2 i .N o v b . Jndenrigsm in. S k r . ( lil  A m tm a n d e n  over 
Thisted A m t )  ang. Fattigvcrsenets M yndighed over 
Fattiglem merne.

I  et med Amtets behagelige Skrivelse af 23. f. M. 
hertil in^kommet Ändragende har Sogneforstanderskabet for 
N. N. og N. N. Sogne til Ministeriets Afgjörelse indstillet 
forfljellige Spsrgsmaal vedrorende Fattigvcesenets Myn
dighed over de dets Forsorgelse undergivne Personer, 
nemlig: 1) om der, naar en Familie nyder Understvttelse af 
Fattigvcesenet, men Manden viser sig aldeles uvillig til ved 
eget Arbeide at bidrage til Familiens Underholdning, eller 
vel endog forsder den af Fattigvlvsenet ydede Understottelse, 
tilkommer Sogneforstanderflabet Ret til at foranstalte en 
saadan Mand indsat i en i Amtet vcerende Lvangsarbeids- 
anstalt; 2) om samme Net tilkommer Forstanderflabet, naar 
Manden vel ikke aldeles tilsidesoetter sin Forpligtelse til at 
bidrage til sin Families Underholdning, men Han dog efter
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stelser indtil videre stulde ophpre, og om at der i 
Kirkerne flulde ringeS med alle Klokkerne hver Dag 
to Timer om Formiddagen fra Kl. 10—12 og to 
Timer om Eftermiddagen fra Kl. 4—6, saa loenge 
indtil Köngens Lig blev bisat, samt at alt Spil i 
Kirkerne ligeledes i samme Lid flulde ophore. Ved 
Bekjendtgjorelser af 14 December for Slesvig og 
Holsten og 15. s. M. for Danmark blev fra den
20. s. M. at regne det ncevnte Forbud mod For- 
lystelser ophcevet.



Forstanderflabets SkjM ikke i saa Henseende prcesterer hvad 21. Novd 
Han künde og burde; 3) om en Kommune, naar den ind- 
retter sig et FattighnS, der er stört nok til at optage alle, 
sorn nyde Understottelse af Fattigvcesenet, kan tvinge enhver, 
som begjcercr Fattighjcelp, til at indtrcede i Fattighuset, og 
4) om Kommunen, naar et saadant Fattighus som under 
Nr. 3 omhandlet er indrettet, er berettiget til at disponere 
over de i samme indsatte Fattiged Arbeidskraft til Fordel 
for Fattigvcesenet saa vel i som udenfor Fattighuset.

I  Antedning heraf skulde Ministeriet tjenstligst meddele 
folgende: 1 og 2) Naar en Familiefader, som nyder
fast Understottelse af Fattigvcesenet, viser sig forsommelig i 
efter Evne at bidrage til Familiens Fornodenheder, maa 
Sogneforstanderfkabet anses berettiget til som Betingelse for 
den ydede Understottelse at paalcegge Ham Arbeide, samt til 
at auvise Ham dette i en for vedkommende Distrikt autoriseret 
TvangSarbeidöanstalt, og Han vil da kun kunne fri sig for at 
indtrcede i en saadan Anstalt ved strax at give Wald paa 
yderligere Fattighjcelp; er Han allerede indtraadt i Arbeids- 
anstalteu, vil Han derimod ikke atter kunne forlade den uden 
efter forudgaaende Anmeldelse om, at Han renuncerer paa 
Fattighjcelp, ledsaget af Forklaring om, paa hvilken Maade 
Han formener fremtidigen selv at kunne forsorge sig og 
Familie; Antageligheden af det opgivne Selverhverv bliver 
a't bedomme af Fattigvcesenets Bestyrelse eller, saafremt den 
paagjceldende flulde vcere utilfreds med denne Afgjorelse, 
af vedkommende Politimester, jvfr. Plakat af 19. December 
1832. De ovenangivne Regler maa ogsaa gjcelde, naar 
en Familiefader vel ikke har begjcert Fattighjcelp eller maafle 
endog har protesteret imod denne, men Fattigvcesenet dog 
har vceret nodsaget til at tage sig af Familien, fordi det er 
notorifl, at Han lader denne lide Mangel. Naar derimod 
en Mand enten er retlig separeret fra sin Hustrn eller 
faktisk lever adflilt fra sin Familie, og denne derover bliver
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21. trcengende til offentlig Understottelse, vil Fattigvcesenet vcere 
henvist til efter scedvanlig Omgang at söge Ham ülpligtet til 
at yde et passende Bidrag til Familiens Underholdning, 
men er ikke i soa Tilfcelde berettiget til at foranstalte Ham 
indsat i en Tvangsarbeidsanstalt. I  ovrigt er det en Selv- 
fvlge, at der ved Anvendelsen af den forncevnte, Fattig
vcesenet tilkommende Myndighed vil vcere at tage de for- 
nodne Billigheds- og Humanitetshensyn. uä 3) I  Fattig- 
og Arbeidsanstalter, oprettede for en enkelt Kommune, 
kunne imod deres Villie ordentligvis ligeledes ikkun f a s t e  
Almisselemmer indscettes, dog saaledes, at ogsaa for disses 
Vedkommende Humanitetshensyn, navnlig Hensynet til 
Familiens naturlige Krav paa ikke at ölive adsplittet, kunne 
krceve Undtagelser. uä 4) Forinden en kommunal Fattig- 
og Arbeidsanstalt tages i Brug, vil der vcere at udarbeide 
et Reglement for sammes Bestyrelse og Ordning, paa 
hvilket Ministeriets Approbation maa erhverves, og som 
da ogsaa vil indeholde Reglerne for Benyttelsen af Lem- 
mernes Arbeidskraft. Til Oplysning om de af Ministeriet 
i denne Henseende fulgte Principer bemcerkes kun, at det i 
Reglen ikke kan veutes tilstedet at benytte Lemmerne udenfor 
Anstalten til andre end kommunale Arbeider.

27.^ o v b . L o v  om Udlobet a f Fnnktionstideil for de mid- 
dclbart og nmiddelbart valgte Medlemmer af ncrr- 
virrende Rigsraad. (Finansministeriet.)

Vi Chr i s t i an  den Niende osv. G. v.: Rigs- 
raadet har vedtaget og Vi ved Dort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

Funktionsüden for de Medlemmer af ncervcereude 
Rigsraad, som ere valgte for 8 Aar eller for den tilbage- 
vcerende Del af den 8-aarige Valgperiode, ndlober den 31. 
December 1863.
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Koloniallov fo r de dansk-vestindifle D e r. (Finans- 27. Novi,. 
Ministerien)

1—19. Jndm. Saml. 415.
20. Valgene forestaas i hver Valgkreds af en Valg- 

bestyrelse, der bestaar af Inrisdiktionend Underdommer som 
Formand og tvende Jndvaanere i Kommunen, den ene ud- 
ncevnt af Overvvrigheden, den anden af Kolonialraadet.
Er ingen ndnoevnt af Kolonialraadet, eller har nogen af 
de udncevnte Forfald paa Valgdagen, tiltoger Formanden en 
anden Jndvaaner som midlertidigt Medlem af Valgbesty- 
relsen. Valgbestyrelsen forsynes med en af Overovrigheden 
autoriseret Valgbog, hvortil de til Bestyrelsen indlvbne 
Skrivelser og Valglisterne fremlcegges. I  Valgbogen op- 
tegnes det vcesentlige Indhold af Valgbestyrelsens Forhand- 
linger og Udfaldet af Valghandlingerne. Balgbogen under- 
strives af Valgbestyrelsen efter hvert Mode og opbevares af 
Formanden. I  Tilfcelde af Meningsforskjellighed mellem 
Valgbestyrelsens Medlemmer gjsr Stemmeflerhed Udstaget, 
men Mindretallet har Ret til at erholde sin Mening tilfort 
Valgbogen.

21. Valgene foregaa i Henhold til Lister over de Valg- 
berettigede, der aarligen optages. Som det ene Grundlag 
for disse Lister har Skattekommissionen i Kommunen i 
December Maaned at tilstille Formanden i hver Valg- 
bestyrelse en Fortegnelse over alle dem, der eie Eiendomme 
i Kommunen, som ifplge den senest forudgaaede Anscettelse 
af de aarlige Leiesummer til Beregning af Procentleieafgis- 
terne ere anslaaede at kunne indbringe den i Z 18 ncevnte 
aarlige Leiesum, samt over dem, der eie Eiendomme i 
Kommunen, som vel ikke svare Procentleieafgift, men som 
ifplge en af SkattekoinmiSsionen, i Forening med tvende 
paa scedvanlig Maade udncevnte kyndige Mcend, efter samme 
Grundscetninger foretagen Anscettelse ere anslaaede at ville



27. Aovd. kunne indbringe mindst den ncevnte aarlige Leiesum. I  
Fortegnelsen maa derhos ved Eiden af Eiernes Navne an- 
gives de vedkommende Eiendommes Numere og de an- 
slaaede Leiesummer. Befiddes en Eiendom i Fcelleöskab 
as flere, beregned Leiesummen enhver af disse tilgode i 
samme Forhold, som Han er lodtagen i Eiendommen.

22. Valgbestyrelsens Formand opfordrer derhos i 
Begyndelsen af Decembe,.- Maaned ved en offentlig^Bekjendt- 
gjvrelse, og, hvor det maatte anses fornvdent, lillige ved 
omsendte Schemata, dem, der maatte formene at have den 
i Z 18 ncevnte aarlige Jndtcegt og i yvrigt at vcere valg- 
berettigede, til inden Maanedens Udgang skriftligen at an- 
give saadant til Ham, hvilke Angivelsers Nigtighed bedvmmes 
af Valgbestyrelsen. Ved Opgjvrelsen af den rene Jndtcegt 
stulle de med hver enkelt Jndtcegtskilde forbundne Vyrder 
fraregnes. Saaledes vil ved Beregningen af Jndtcegten E  
en fast Eiendom ikke blot Skatter og Afgifter samt Vedlige- 
holdelses- og Driftsomkostninger, men ogsaa Nenterne af 
de i samme indestaaende Pantefordringer vcere at fradrage; 
fra Jndtcegterne af en borgerlig Nceringsvei draged de Ud- 
gifter, som dens Drift medfvrer; fra Embedsindtcegter 
drages de med Embedet forbundne Udgifter til Kontoirhold 
w. m. I  svrigt komme ikke blot de egentlige Pengeindtcegter, 
men ogsaa Natnralydelser, fri Bolig og andre saadanne 
Emolumenter efter deres Pengevcerdi i Betragtniug. Ved 
Jndtcegtens Opgjvrelse bliver fremdeles at iagttage, at det 
ikke er tilstrcekkeligt, at nogen i det sidste Aar har havt en 
ren Jndtcegt af den udfordrede Styrrelse, men denne Jnd
tcegt maa tillige hidrsre fra saadanne Kilder, at den kau 
anses for aarlig eller antages at ville aarlig vende tilbage 
med omtrent det samme Belvb.

23. Efter at de fornvdne ncermere Oplysninger, som 
behvves til Bedpmmelse af de paagjceldendes Valgberet-
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tigelse, ere blevne erhvervede af Valgbestyrelsens Formand i 27. Aovb. 
Lobet af Januar, trceder Valgbestyrelsen sammen i de forste 
Dage af Februar og forfatter Valglisten indeu Udlobet af 
8 Dage. Valglisten skal i forfljellige dertil indrettede 
Rcekker indeholde de Valgberettigedes fulde Navn, Alder, 
Livsstilling. om de bcsidde Jndfodsret eller have opholdt sig 
paa de danfk-vestiudiske der i 5 Aar, Tidsrummet, hvori de 
have havt fast Bopcel i Kommunen og i Valgkredsen, sarnt 
om de besidde en Eiendom af den fastsatte Leievcerdi eller 
have den udfordrede aarlige Jndtoegt De, for hvilke Be- 
tingelserne i Henseende til Alder, Ophold paa Verne eller i 
Valgkredsen vel endnn ikke finde Sted, men kunne ventes 
at ville indtrcede i Lobet af det Aar, for hvilket Valglisten 
flal gjcelde, opfores paa et Tillceg til Listen med udtrykkelig ^
Angivelse af den Dag i Aaret, naar Betingelserne ville 
vcere opfyldte.

24. Den saaledes forfattede Valgliste stal fra den 1 .̂ 
til den 28. Februar, begge Dage indbefattede, fremligge til 
almindeligt Eftersyn paa Thingstedet for Valgkredsen i 6 
Timer hver Sognedag. Fremlceggelsens Tid og Sted be- 
kjendtgjores med miudst 3 Dages Varsel paa den for offent- 
lige Kundgjorelser ellers brugelige Maade.

25. Enhver, som tror sig uden Foie at vcere udeladt 
af Valglisten, eller som formener, at en uberettiget herpaa 
er optaget, har inden 3 Dage fra Udlobet af den Tid, hvori 
Valglisten fremligger til Eftersyn, fkriftligen til Valgbesty
relsens Formand at fremscette sin Begjcering om Optagelse 
eller sin Paastand om en andens Udslettelse, Iledsaget af en 
kort Angivelse af de Grunde, hvorpaa Paastanden er bygget.
De mod Valglisten saaledes fremkomne Jndsigelser paa- 
kjendes af Valgbestyrelsen i et offentligt Mode, der afholdes 
i Lobet af de paafolgende 14 Dage, efter at dens Formand 
paa den hurtigste og simpleste Maade har indhentet de for-



27. Novl). nodne Oplysninger til Indfigelsernes Bedommelse. Til 
bette Mode tilsiges saavel de, der have fremfort Indsigelser, 
som og de, hvern flige Jndsigelser angaa, til hvilke derhos 
en Gjenpart af den med Hensyn til dem fremkomne Skri- 
velse flal leveres. Ester de af Parterne fremlagte Doku- 
menter og de af dem fremstillede Vidners Forklaringer, i 
Forbindelse med de Oplysninger, som Balgbestyrelsens 
Formand har tilveiebragt, afgjores de opstaaede Sporgs- 
maal, hvorom en kort Kjendelse tilfores Valgbogen. Den 
derefter berigtigede Valgliste underflrives af den samlede 
Valgbestyrelse.

26. Den, som er utilfreds med Balgbestyrelsens Kjen
delse, hvorved Balget er ncegtet Ham, kan fordre sig en 
Udflrift af samme meddelt uden Betaling, og indbringe 
Sporgsmaalet til Afgjorelse ved Nettergang. Saadanne 
Säger behandles i forste Instans ved den vestindifle Lauds- 
overret, og Parterne ere saavel ved denne Ret som under 
de Thingsvidner, der maatte blive optagne ved Underretterne 
til Sagernes Oplysning, fritagne for at erlcegge Rets- 
gebyrer og for Brugen af stemplet Papir, ligesom der af 
det Offentlige skal beflikkes en Sagforer for den indstcevnede 
Valgbestyrelse. Opnaar Vedkommende Dom for at vcrre 
valgberettiget, flal Han optages paa Valglisten, saasnart Han 
foreviser en Udflrift a? Dommen.

' 27. Balglisterne, som hvert Aar paa foreflreven Lid
og Maade blive at berigtige og fuldstcendiggjore, gjcelde fra 
1. April til 31. Marts i det paafolgende Aar. Ester 
samme foretägeS alle i bette Tidsrum forefaldende Balg, 
dog saaledes, at det paases, at de paa Tillcegdlisten (H 23) 
opforte Mcend kun ere stemmeberettigede, dersom de inden 
Valgdagen have opfyldt Betingelserne med Hensyn til Alder, 
Ophold paa Oerne og i Valgkredsen.
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28. Dagen til det offentlige Valgmodes Afholdelse, 27. I^ovb. 
saavelsom Msdestedet, bestemmes af Overovrigheden. Dog
bsr, naar ingen Hindringer ere iveien derfor, Valgkredsens 
Thingsted bestemmes til Modested. Ved almindelige Valg i 
en Kommune bor Valgene, saavidt muligt, foregaa i tvende 
paa Hinanden folgende Dage, saaledes som Brugen af de 
fcelles Thingsteder kan ttlstede. Valgbestyrelsens Formand 
bekjendtgjor i det mindste 8 Dage for Valgmodet Siedet, hvor 
det flal holdes, samt Dagen og Klokkeslettet, naar det skal 
begynde. Bekjendtgjorelsen ster paa St. Kroix og St.
Thomas i den Tidende, hvori offentlige Bekjendtgjorelser 
indrykkes, men paa St. Jan ved Opslag paa Cruxbay og 
Koralbey samt en Rundskrivelse til de Valgberettigede.

29. Valgbestyrelsen moder ül Valghandlingen paa den 
besternte Dag og Time. Dens Formand aabner Valghand
lingen og drager Omsorg sor, at Valgene fremmes i god 
Orden. Forhandlingsbogen og Valglisten sor Valgkredsen 
skulle vcere tilstede. Enhver, der vil benytte sin Valgret, 
flal Personligen mode paa Valgstedet. Naar Han fremtrceder 
til Valg, noevner Han saa mange Mcend, som der sor Valg
kredsen flal vcelges Medlemmer, og opgiver derved deres 
fulde Navn og Livsstilling, og, dersom Valgbestyrelsen 
maatte finde det fornodent til ncermere Betegnelse af nogen 
af dem, tillige deres Bopcel. Stemmerne indfores i 2 af 
Overovrigheden autoriserede Boger, hvoraf hver fores af et 
af Valgbestyrelsens Medlemmer, saaledes at i den ene Bog 
indfores hver Vcelgers Navn, og ved Eiden deraf de Mcends 
Navne, paa hvilke Han stemmer, og i den anden deres 
Navne, paa hvilke der stemmes, og under hvert af diSse de 
vedkommende Vcelgeres Navne. Tilforflerne oplceses for 
Vcelgeren, bekrceftes af denne og sammenholdes indbyrdes.
Om en Vcelger stemmer paa nogen, som Valgbestyrelsen



27. Novd. ikke anser for valgbar, kan den dog ikke ncrgte at indfsre 
Stemmen.

30. Modtagelsen af Stemmer kan ikke fluttes, for- 
inden 3 Timer fra Valghandlingens Begyndelse ere forlpbne. 
Naar efter Udlvbet af den Tid ingen, nagtet Formandens 
Opfordring, mere begjcerer at deltage i Valget, tilfvre 
Valgbestyrelsens Medlemmer, forsaavidt de selv ere valg- 
berettigede, deres egne Stemmer, og underskrive de tvende 
Afstemningsbvger, hvormed Afstemningen er fluttet. Efterat 
Stemmerne for hver af de Moend, paa hvilke der er bleven 
stemt, ere optalte, bekjendtgjvres Udfaldet for de tilstede- 
vcerende. De Mcend, som have erholdt de fleste Stemmer, 
erklcrres for valgte. Have flere lige mange Stemmer, gjvr 
Lodtrcekning, der foretages af Formanden, Udslaget.

3!. De Mcend, som ere blevne valgte, flal der af 
Valgbestyrelsens Formand strax meddeles flriftlig Under- 
retning om deres Balg. Enhver, som er valgbar i Kom
munen, er Pligtig at modtage Balg til Medlem af Kolonial- 
raadet, med mindre Han har en gyldig Undflyldningsgrund. 
Den, som er 60̂  Aar gammel, eller som i Lgbet af de fidst 
forudgaaende 6 Aar har vceret Medlem enten af et af de hid- 
tilvcerende Borgerraad eller af noget af de ved denne Lov 
oprettede Kolonialraad med en Funktionstid af mindst 4 
Aar, kan undslaa sig for at modtage , et paa Ham faldet 
Valg. Det samme gjcelder om enhver Embedsmand. 
Dersom den valgte ikke inden 8 Dage efter Valghandlingen, 
hvis Han for Tiden er til Stede paa den §), hvor Balget 
er forcgaaet, men ellers inden en af Valgbestyrelsen i hvert 
enkelt Tilfcelde fastsat Frist, fremscetter flriftligen sin Und- 
flyldningsgrnnd til Valgbestyrelsen, Danses Han for at 
have modtaget. Valget. Fremscettes derimod betimeligen 
en Undflyldningsgrund, har Valgbestyrelsen i et dertil 
afholdt Mvde at afgjsre, hvor vidt^Undflyldningsgrunden
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kan anses for fyldestgj^rende, og erkjendes dette at vcrre Til- 27. M vd. 
fceldet, bvr Omvalg finde Sted efter de foreskrevne Regler.
Naar Valget er modtaget, eller den af den valgte fremsatte 
Undskyldningsgrund er bleven forkastet af Valgbestyrelsen, 
udfcerdiger denne et Valgbrev for Ham og tilstiller Ham 
dette. Underretning om Valgene bliver derhos at meddele 
Overvvrigheden. Valgbrevene udfcerdiges efter en af Gü
tz ernpren foreskreven Form.

32. Vifer nogen Forsvmmelighed i Udfsrelien af de 
Ham efter ZZ 20—31 paahvilende Forrelninger, bliver Han, 
for saa vidt Han ikke efter Lovgivningens Bestemmelser har 
gjort sig flyldig til en hsiere Straf, at anse med en Bvde 
fra 10 indtil 200 vest. Dlr.

33. Efter at Folkevalgene have fundet Sted, tager 
Köngen Bestemmelse om, hvem hau vil vcelge til Med- 
lemmer af vedkommende Kolonialraad ifslge § 14. For 
saa vidt Köngen ikke umiddelbart vil foretage Val
get, kan Han overdrage det til Guverngren. Med 
Hensyn til Forpligtelse til at modtage Balg og Undflyld- 
ningsgrunde derfor gjoelder det samme, som ved Folke- 
valg. men Undskyldningsgrundenes Antagelighed bedsm- 
mes af Guvernsren med Forbehold af den valgtes Net 
efter § 46.

34. Kammer nogen, der gyldigen er valgt til Medlem 
af Kolonialraadet, i et Tilfcrlde, der betager Ham Valgbar- 
hed, udtrceder Han af Naadet, hvorfra dog undtages de 
Tilfcelde, at Han ophsrer at vcere Eier af en Eiendom af den 
fastsatte Leievcerdi eller at have den fastsatte aarlige Jndtcegt.
Bortreise for lcengere Tid end 4 Maaneder eller anden 
midlertidig Forhindring, som vedvarer oder den Tid, med- 
fvrer ligeledes Udtrcedelse.') Naar et Medlem afgaar, for- 
anstalteS strax nyt Balg. Dog udscettes de nye Valg i 
Anledning af Afgang i de 3 fidste Maaneder forinden det
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27. Novd. almindelige Balg indtil bette, med mindre flere end 3 
Medlemmer afgaa.

35. De almindelige Balg foregaa ordentligvis hvert 
andet Aar paa Halvdelen af Kolonialraadets Medlemmer. 
Saa vel i bette Tilfoelde, som naar et Kolonialraad er op- 
lvst, gjcelde Valgene, saa vel de fsrst foretagne som de 
mulige Omvalg, sra de almindelige Valgdage. Sker et 
Valg paa Grund af et Medlems Afgang, gjcelder det nye 
Balg for den samme Tid, i hvilken den afgaaede efter de 
scedvanlige Forhold vilde have havt Scede i Raadet.

36—85. Jndm. Saml. 419-430.

2 7 . r^ovb. L o v  om en midlertidig Forbedring a f Lonningen 
sor Embedsmernd og Betjente ander Flkllesm ini- 
sterierne i Finansperioden 18 6 4 — 6 6 . (F in a n s - 
m inisteriet.)

27. N o v v . L o v  om Ophavelse af Extrapoststationer i K job - 
stoederne. (Finan sn iin iste rie t.)

Jndm. Saml. 431.

3. veoii. Znstitsm in. S k r . ( t i l  Kirke- og U n d e rvisn in g s- 
milüsteriet) ang. hvilken R eligion L>orn a f Wgteska- 
ber, hvor M anden ikke Hörer t i l  noget anerkjendt 
Trossam sund, ffulle opdrages i.

I  en hertil indkommet Skrivelse har Amtmanden oder 
Ringkjvbing Amt begjcert MinisterietS Resolution i Anled- 
ning af en af Justitsraad Herredsfoged Feddersen gjort 
Foresporgsel om, hvorvidt der kan vcere noget til Hinder



for, at O. B. F., der efter de af Ham meddelte Oplysnin- 3. Deel), 
ger om Hans Trosbekjendelse ikke kan siges at henhore til 
noget her i Landet bestaaende anerkjendt eller ikke anerkjendt 
Trossamfund, og Anna U. G. stedeS til at indgaa bor- 
gerligt ALgteskab, navnlig med Hensyn til den af be- 
meldte O. V. F. i Henhold til Lov af 13. April 1651 § 9 
udstedte Erkloering om at ville opdrage de Born, der maatte 
blive en Frugt af dette ALgteskab, i den Tro, hvortil Han 
selv bekjender sig.

Efter at man i den Anledning har modtaget Kirke- og 
Undervisningsministeriets Atringer i behagelig Skrivelse af
12. f. M.*), har Iustitsministeriet, der maa tiltrcede, hvad 
der af velbemeldte Ministerium i den ncevnte Skrivelse er 
ytret, under D. D. tilflrevet Amtmanden over Ringkjobing 
Amt, at den ommeldte, af den paagjceldende afgivne og af 
Hans tilkommende Hustru tiltraadte Erkloering, hvorefter de 
Born, der maatte fodes i deres LEgteskab, ikke flulle op- 
drages i Folkekirken, maa antages for gyldig overensstem- 
mende med Loven af 13. April 1651 8 9.

S k r . oil, den religiöse Opdragelse ai B o m  af borgerl. LEg te s k . 2 3 7  1 8 6 3 .

*) Kirke- og Undervisningsministeriets Atringer gik ud 
paa, at 8 9 i Loven af 13 April 1851 formentlig 
vel ikke er ligefrem anvendelig i dette Tilfoelde, hvor 
Manden ikke kan siges at hsre til noget egentligt, 
anerkjendt eller ikke anerkjendt, Trossamfund, men at 
Ministen et, saa vel efter de Principer, der dels ere 
forudsatte, dels udtrykkeligt gjorte gjceldende i Loven 
af 13. April 1851, som efter den yderligere Udvik- 
ling, Lovgivningen angaaende disse Forhold senere 
har modtaget, antager, at der ikke haves Hjemmel 
for Staten til med Hensyn til Bsrn, der ftdes i 
saadanne ALgteflaber som det her omhandlede, at 
skride ind, naar ALgtefcrllerne ere enige angaaende 
deres Borns religiöse Opdragelse, ved at forlange 
deni opdragne i Folkekirkens eller i det anerkjendte 
Trossamfunds Tro, til hvilket den ene af Forcel- 
drene Hörer.
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4. Deel). L o v  om Frilagere og Fridokker. (F in a n s n n n i- 
steriet.)

Jndm. Saml. 431.

4. ve e v. P a te n t fo r det daufle M o n a rk i ang. en Nied 
Koirgeriget Belgien afsluttet Handels- og S k ib s fa rts - 
T ra k ta t. (lldenrigsm inisteriet.)

Vi Chr i s t i an den Niende osv. G. v.: Da Hans 
Majestcet Hoisalig Kong Frederik den Syvende havde fandet 
sig foranlediget til at afslutte en Handels- og Skibsfarts- 
Traktat med Kongeriget Belgien, saa bringes bemeldte 
Traktat, efter at Natifikationerne gjensidigt ere udvexlede, 
herved til offentlig Kundflab. Hvorefter alle vedkommende 
sig allerund, have at rette.

Hans Majestcet Köngen af Danmark og Hans Maje
stcet Köngen af Belgien, lige besjcelede af Dnflet om at 
leite og udvide Skibsfarts - og Handels - Samkvemmet 
mellem deres Stater, samt af Villieu til, for at naa et saa 
nyttigt Maal, at fjerne de Hindringer, som hcemme Han- 
delsforholdene, have besluttet til den Ende at afslutte en 
Traktat og have til deres Befuldmcegtigede udncevnt:

som, efter at have meddelt Hinanden deres i god og behorig 
Form befundne Fuldmagter, ere komne overens om fol
gende Artikler:

Art. 1. Der flal nu og for Fremtiden bestaa gjen- 
stdig Handelsfrihed mellem alle de wende hoie kontraherende 
Parters Stater, Besiddelser og Kolonier, og den enes Un- 
dersaatter flulle i den andeus Lande og Besiddelser, i deres 
hele Udstrcekning, med Hensyn til Handel, Skibsfart og Fi- 
fleri nyde de samme Nettigheder, Privilegier, Friheder, Be- 
gunstigelser, Fritagelser og Lettelser, hvori de mest begunsti-



gebe Nationers Undersaatter nu ere eller fremdeles maatte 4.Deed. 
blive delagtige.

Art. 2. Den ene af de hvie kontraherende Parters 
Undersaatter, der ere bosatte i den andens Lande, Besid- 
delser eller Kolonier, skulle gjensidigen haue fuld Frihed 
til, i Lighed med de paa Stedet indfvdte, enten selv at 
ordne deres Anliggender, eller betro dem til hvilke som 
helft andre Personers Omsorg, saasom Moeglere, Fuld- 
mcegtige, Agenter og Tolke. De skulle ikke vcere bundne i 
deres Valg, ei Heller pligtige at erlcegge noget Salcer eller 
Godtgjsrelse til dem, som de ikke have fundet for godt at 
benytte i den omhandlede Henseende, efterdi det flal staa 
Scelger og Kjvber fuldkommen srit for at komme overens 
om deres Handelsforetagender, samt bestemme Prisen paa 
alle Barer og Gjenstande, som enten ere indförte eller 
besternte til Udforsel, under Betingelse af, at de holde sig 
Landets Anordninger og Toldlove efterrettelige.

Art. 3. Danske i Belgien og Belgiere i Danmark 
flulle vcere fritagne for Krigstjeneste, saa vel i Land- og 
Sphceren, som i Nationalgarden og Borgervcebningen, og 
flulle ikke vcere andre, vcere sig Lvssre- eller Grundflat ei 
Heller andre Byrder, Jndstrcenkninger, Afgifter eller Paalceg 
underkastede end saadanne, der tillige ramme selve de paa 
Stedet indfvdte.

Art. 4. Alle Skibe, som efter danske Love betragtes 
som danske, og alle Skibe, som efter belgifle Love be
tragtes som belgifle Skibe, erklceres gjensidig for danske og 
belgifle.

Art. 5. Ingen Laste-, Havne-, Fyr-, Lods-, Kvaran- 
tcene- ei Heller lignende eller tilsvarende Afgift af hvilken 
Art eller Navn, som ncevnes kan, hvad enten den oppe- 
bceres for Statens, offentlige Betjentes, Kommunernes eller 
hvilke som helft Korporationers og Jndretningers Neguing
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4. veed. eller i deres Navn, skal i hvert af de to Landes Havne, 
med Jndbegreb af deres Besiddelser og Kolonier, afkrce- 
des den anden Nations Skibe, der anlvbe en Havn eller 
anden Plads, eller som seile fra Havn til Havn, med 
mindre den i lignende Tilfcelde lillige udredes af inden- 
landfle Skibe.

Art. 6. I  alt, som vedkommer Anvisning af Plads 
til Skibe, deres Ladning og Losning i de to Landes 
Havne, Bassiner, Dokker, Rhede, Udhavne eller Fla
der, flal ingen Forrettighed indrsmmes de jndenlandfle 
Skibe, uden i lige Maade at blive den andens Skibe 
tilstaaet, efterdi det er de to hoie kontraherende Parters 
Villie, at deres respektive Skibe ogsaa i denne Henseende 
flulle blive satte paa en fuldkommen lige Fod med Hin
anden.

Art. 7. Danske Skibe, der lobe ind i en af Belgiens 
eller belgifle Besiddelsers og Koloniers Havne, og omvendt 
belgifle Skibe, der indgaa til en af Danmarks, eller danfle 
Besiddelsers og Koloniers Havne, uden der at ville losse 
mere end en Del af deres Ladning, kunne, forudsat de 
rette sig efter vedkommende Stats Love og Anordninger, 
beholde ombord den Del af Ladningen, der maatte vcere 
bestemt til en anden, det vcere sig inden- eller udenlandfk 
Havn, samt bortfpre den uden Forpligtelse til deraf at 
erlcegge nogen anden Told end Afgift til Toldopsyn, der 
i ovrigt kun kan affordres i den for indenlandfle Skibe 
besternte Maalestok.

Art. 8. Alle SlagS Barer, hvis Indfsrsel til danfle 
Havne, med Jndbegreb af Danmarks Besiddelser og Ko
lonier, er eller maatte vorde lovlig tilladt i danfle Skibe, 
hvorfra disse end komme og om de gaa fra Havn til 
Havn, kunne i lige Maade indfsres dertil i belgifle Skibe, 
uden at vcere andre eller hsiere Afgifter, af hvilken Art



eller Navn ncevnes kan, underkastede, end om de samme 4.v6ed. 
Barer vare indfsrte i indenlandfle Skibe. Omvendt kunne 
Barer af enhver Art, hvis Jndforsel til belgifle Havne, 
med Jndbegreb af Belgiens Besiddelser, er eller maatte 
vorde lovlig lilstedelig i belgifle Skibe. hvorfra disse end 
komme, og om de gaa fra Havn til Havn, ligeledes ind- 
fsres dertil i danfle Skibe uden at erlcegge andre eller 
höiere Afgifter, af hvad Navn ncevnes kan, end om de 
samme Barer vare indfsrte i indenlandfle Skibe. Fra 
ncervcerende Overenskomsts Bestemmelser fler kun Undta- 
gelse med Hensyn til de Begunstigelser, der i det ene eller 
det andet af begge Lande ere eller maatte blive Udbyttet 
af de indenlandfle Fiflerier til Del. Imidlertid forpligter 
hver af de hvie kontraherende Parter sig til i denne Hen- 
seende at behandle den anden lige med de mest begunstigede 
Nationer.

Art. 9. Barer af enhver Art, der udfpres fra 
Danmark, dets Besiddelser og Kolonier, i belgifle Skibe 
eller fra Belgien og dets Besiddelser i danfle Skibe, lige- 
gyldig hvorhen de ere besternte, skulle ikke underkastes 
andre Afgifter, eller Udfprselsformaliteter, end om de 
vare udfsrte i indenlandfle Skibe, og skulle, i begge 
Tilfcelde, delagtiggjsres i alle Prcemier eller Toldgodt- 
gjorelser, eller andre Begunstigelser, som, i hvert af de to 
Lande, ere eller maatte vorde den indenlandfle Skibsfart 
tilstaaede.

Art. 10. I  den ved hvert af de to Landes Love for 
Vare-Oplag bestemte Tid skulle Varerne, indtil de igjen 
udfpres til Transit eller Gjenudfsrsel, eller de scettes i 
Forbrug, fra begge Sider behandles i Lighed med de 
under indenlandfl Flag indfsrte Barer. I  intet Fald skulle 
de omhandlede Gjenstande vcere en hsiere Oplagsafgift 
eller andre Formaliteter underkastede, end om de havde 

Syvende Horste. 11
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4. veed. vceret indforte under indenlandfl eller et inest begünstiget 
Lands Flag.

Art. 11. National Behandlung er ligeledes fra begge 
Sider hvert af de to Lande tilsikret med Hensyn til Tran- 
sitten. Jmidlertid er Gjennemgangen af Krudt forbudt i 
Belgien, og de to hoie kontraherende Parter forbeholde sig 
at betinge Gjeunemforselen af Krigsvaaben ved scerlige Be- 
myndigelser.

Art. 12. Tilladelsen til at drive Kystfart i begge 
Staters Lande, Besiddelser og Kolonier flal vcere de gjcel- 
dende Love og Forskrifter underkastet. Jmidlertid ere begge 
de hxlie kontraherende Parter komne overens om, at den 
enes Skibe og Undersaatter i den andend Lande, Besiddelser 
og Kolonier i alle Maader skulle nyde de Begunstigelser og 
Forrettigheder, som ere eller maatte blive de niest begunsti- 
gede Nationer tilstaaede.

Art. 13. Hverken den ene eller den anden af de hoie 
kontraherende Parter vil paalcegge den anden Parts Iord- 
bunds- eller Kunstflidsfrembringelser andre eller hoiere 
Jndfprseld-Afgifter, end dem, som ere eller maatte blive 
de samme Barer paalagte, naar de komme fra en hvilken 
som helft anden fremmed Stat. Hver af de to Parter 
forpligter sig til at lade den anden nyde godt af enhver 
Handels-, Skibsfarts- eller Fiskeribegunstigelse, af enhver 
Forrettighed eller, det vcere sig Indforsels-, Udforsels- eller 
Gjennemforselstoldnedscettelse paa Barer, hvad enteu de i 
ncervcerende Traktat ere ncevnte eller ei, som den ene af 
dem maatte indrvmme en tredie Magt. De forpligte sig 
fremdeles til ikke den ene overfor den anden at fastscette 
nogen Toldsats eller det vcrre sig Jndfsrsels-, Udfvrsels- 
eller Gjennemfvrselsforbnd, der ikke samtidig maatte ramme 
andre Nationer. Som Folge deraf forvligter Belgien sig 
til paa Danmark at anvende den Tarif, som fremgaar af
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den med Frankrig under 1. Mai 1861 affluttede Traktat 4. veed. 
under de samme Betingelser, hvorunder samme er bleven 
udstrakt til England ved Traktaten af 23. Juli 1862.
Ligeledes skulle til Danmark udstrcekkes de Toldnedscettelser, 
der ere blevne ivcerksatte ved de mellem Belgien paa den 
ene og Schweitz, Italien, Nederlandene, Frankrig og 
Sverrig-Norge paa den anden Eide, henholdsvis 11. De- 
cember 1862, 9. April 1863, 12. Mai 1863, 12. Mai 
1863 og 26. Juni 1863 affluttede Traktater. Scerlig er 
man kommen overenS om, at efterdi Danmark har sam- 
tykket i at stille det belgiske Flag fuldkomment lige med 
Landets eget ei blot i Farten paa og Handelen med Kon- 
geriget, men ogsaa i Farten paa og Handelen med dets 
Besiddelser Island og Foeröerne, samt dets Kolonier i 
Vestindien og Grönland, naar dette sidste maatte blive 
aabnet for fremmed Handel, saa overtager Belgien, noest i 
denne Henseende at tilstaa det danske Flag fuldkommen til- 
svarende Behandling, den Forpligtelse til Gunst for det 
danske Flag at ophceve det belgiske Skibe sorbeholdte Mo
nopol paa Salt, samt, til Fordel for Fist fra danske Fi-
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skerier, at nedscette JndförselStolden Paa Fifk af fremmed 
Oprindelse til folgende Satser:

1. Fersk Fist og Torsk, 200 P u n d ..............  4 Ires.
2. Al anden Slags, med Jndbegreb af Stok- 

fifl, og med Undtagelse af Hummer, Dsters
og andre Skalfifl pr. 200 Pd..................  1 —

3. Hummer og Dsters pr. 200 Pd............... 10 —
4. Andre Skalfifl........................ .................  fri.

Art. 14. De hoie kontraherende Parier have Ret til 
i Hinandens Lande, Besiddelser og Kolonier at udncevne 
Konsuler, Vicekonsuler og Konsularagenter. De saaledes 
udncevnte Bestillingsincend flulle der nyde alle de Forret- 
tigheder, Friheder- og Begunstigelser, som ere eller maatte
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4. veeb. blive Agenter af samme Rang og Titel, der udncrvnes eller 
beflikkes af den niest begunstigede Nations Regjering, til- 
staaede. Forinden en Konsul kan optrcede som saadan, bvr 
Han paa scedvansmoessig Maade voere antagen og anerkjeudt 
af den Regjering, hvorhen Han er sendt, og hver af de 
h§ie kontraherende Parter er berettiget til fra Konsulers 
Opholdssted at undtage de scerlige Pladser, som de maatte 
finde for godt.

Art. 15. Alle Foranstaltninger, vedrsrende Bjergning 
af danfle Skibe, der maatte strande eller lide Skibbrnd paa 
Belgiens eller belgifle Besiddelsers Kyster, flulle fle under 
danfle Konsularagenters Opsyn, og omvendt flulle Belgiens 
Konsularagenter have Tilsyn med de Foranstaltninger, der 
trceffes til Bjergning af deres Nations Skibe, der maatte 
lide Skibbrnd eller strande paa Danmarks, dets Besiddel
sers og KolonierS Kyster. Jmidlertid flal Ordningen af
Strandingssager overlades til de interesserede Parter, hvis 
disse ere til Stede, eller hvis Skipperne ere udrustede med 
tilstroekkelige Fuldmagter. De stedlige Myndigheders Mel- 
lemkomst flal kun finde Sted for at ovretholde Ordenen, 
varetage Bjergernes Tarv, hvor disse ere fremmede for 
Bescetningen, samt betrygge Efterlevelsen af de for Jnd- og 
Udfprselen af det bjergede Gods gjceldende Bestemmelser. 
I  Konsularagenternes Fravcerelse og indtil deres Ankomst 
flulle de stedlige Myndigheder iovrigt gribe alle til Be- 
siyttelsen af Personerne og Bevarelsen af det strandede 
nsdvendige Forholdsregler. Det bjergede Gods flal ikke 
erlcegge nogen Told, med mindre det indgaar til Forbrug 
i Landet.

Art. 16. Begge Landes Konsuler knnne lade Sofolk, 
der maatte rxmune bort fra deres Nations Skibe i et andet 
Lands Havne, paagribe og sende, vcere sig ombord eller til 
deres Hjemsted, naar disse ikke ere det Lands Undersaatter,



hvor Desertionen har fundet Sted. Til den Ende skulle de 4. veed. 
flriftlig henvende sig til vedkommende stedlige Ovrighed og 
ved Fremlceggelse af Monsterrnllerne eller Mandflabs- 
listerne, vcere sig i Original eller legaliseret Afflrift, eller 
ved andre officielle Bevisligheder godtgjore, at de Personer, 
der fordres udleverede, horte til Bescetningen. Naar For
dringens Berettigelse saaledes er bevifl, skal Udleveringen 
ikke kunne ncegteö dem. Der flal blive ydet dem al mulig 
Bistand til Eftersporingen og Paagribelsen af de omhandlede 
Desertorer, der endog paa Konsulernes Forlangende og 
deres Bekostning flulle blive anholdte og holdte fast i 
Landets Fcrngsler, indtil de ncevnte BestillingSmoend kunne 
finde en Leilighed til at flaffe dem bort. Skulde denne 
Leilighed imidlertid ikke frembyde sig i Lobet af 2 Maaneder 
fra Paagribelsens Datum, blive Desertorerne satte paa fri 
Fod og kunne ikke mere anholdes for den samme Sag.
Hviß Desertoren i Land har begaaet en Forbrydelse eller 
Forseelse, stal Hans Udlevering opscettes, indül vedkommende 
Domstol har paakjendt Sagen og Dommen er fnldstcendig 
fuldbyrdet.

Art. 17. Skibe, Barer eller Gjenflande, tilhorende 
danfke eller belgifle Undersaatter, som indenfor en af de 
to kontraherende Parters Jurisdiktionsgrcendser eller i rum 
So maatte blive tagne af Sorovere og derpaa bragte til 
eller fnndne i den anden kontraherende Parts Havne,
Rhede, Bugter/ Udhavne og Floder, flulle tilbagegives Ei- 
erne, om fornodent, imod Erlceggelse af Tilveieflafnings- 
omkostningerne, der, efter at Eiendomsretten er bevist for 
Domstolene, flulle bestemmes af vedkommende Net, samt paa 
derom inden et Aars Forlob fra de inceresserede Parters, 
deres Befuldmcegtigedes eller vedkommende Regjerings 
Agenters Side indgivet Forlangende.
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4. veed. Art. 18. I  alt, hvad som angaar Skibsfart, Handel 
og Fifkeri kunne de hoie kontraherendeKarter ikke indromme 
en anden Etat nagen Forret, Begunstigelse eller Fritagelse, 
uden at denne med det samme bliver udstrakt til deres 
gjensidige Undersaatter.

Art. 19. De Haie kontraherende Parter erklcere, at de 
gjenstdig tilkjende alle Handelskompagnier og andre kom- 
mercielle, industrielle eller finansielle Foreninger, naar 
disse ere stiftede og godkjendte efter hvert af de to 
Landes gjceldende Love, Net til indenfor Grcendserne af 
deres Niger og Lande og overensstemmende med disses 
Love at udove alle deres Rettigheder, og mode for 
Retten, vcere sig som Saggiver eller Sagvolder. Det er 
sorstaaet, at foregaaende Bestemmelser finde lige saa vel 
Anvendelse paa de Foreninger og Kompagnier, der ere 
blevne stiftede og godkjendte for Afflutningen af ncer
vcerende Traktat, som paa dem, der herefter maatte komme 
i Stand.

Art. 20. Udforelsen af de gjenfidige Forpligtelser, som 
ere indeholdte i ncervcerende Traktat, er udtrykkelig betinget 
ved Opfyldelsen af de ved begge Landes Forfatningslove 
henholdsvis paabudne Former og Regler. De to Regjerin- 
ger forpligte sig til med den körtest mulige Tidsfrist at 
fremkalde deres Anvendelse

Art. 21. Med det Maal for Die at gjore Ende paa 
de Misligheder af forskjellig Art saa vel for Handel og 
Skibsfart som for Negjeringerne, der flyde af Uensartet- 
heden af de for Tiden gjceldende Skibsmaalingssystemer, 
vitte de wende hoie komraherende Parier indbyde Somag- 
terne til at komme overens om en fcelles almindelig Skibs- 
maalingsinstruktion.

Art. 22. Ncervcerende Traktat bliver i Kraft i 12 
Aar og 10 Dage efter Ratifikationernes Udvexling. I



Tilfcelde af, at ingen af de tvende hyie kontraherende Par- 4. veod. 
ter 12 Maaneder fvr den ncevnte Frists Udlvb har opsagt 
Traktaten, flal denue blive i Kraft endnu 1 Aar fra Op- 
flgelsens Datum. De hsie kontraherende Parter forbeholde 
sig Net til efter fcelles Overenskomst i denne Traktat 
at foretage alle de Forandringer, der ikke stride imod dens 
Aand eller Principper, og hvis Nytte Erfaringen maatte 
godtgjsre.

Art. 23. Ncervcerende Traktat flal ratificeres og Na- 
tifikationerne snarest muligt udvexles i Kjsbenhavn eller 
Brüssel*).

Dette til Bekrceftelse have de Befuldmcegtigede under- 
flrevet og med deres Vaabensegl beseglet Traktaten.

Givet i Kjvbenhavn i tofold Udfcerdigelse den 17. Dag 
i August Maaned i Herrens Aar et tusind otte hundrede 
tresindstyve og tre.

(nndertegnet.) (undertegnet.)
0. Hall. Lo8o1i-8x6neei'.
(I.. 8.) (I.. 8.)

Vedfviet-Erklcering.
De to hsie ̂ kontraherende Parter forbeholde sig ved en 

yderligere Overenskomst, ' hvis Bestemmelser skulle have 
samme Gyldighed som de i ncervcerende Traktat indeholdte, 
at ordne alt, hvad der . vedrörer Behandlingen af den ene 
af de to Nationers Fabrikanter. Kjobmcend og Handels
reisende, naar de reise i den^andens Lande, Besiddelser og 
Kolonier, saa vel med Hensyn til Patentrettigheder som 
midlertidig Toldfrihed for indfsrselstoldpligtige Gjenstande, 
naar disse indftres som Prpver, i hvilken Henseende de

P a te n t om T ra ktat med B e lg ie n. 2 4 7  1 8 6 3 »

*) Ratifikationerne udvexledes i Brüssel den 29. Sep
tember 1863.
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4. veod. for at sikre Gjenudsorselen eller Oplaget as de omspurgte 
Gjenstande forusdne Toldformaliteter ved fcelles Aftale 
flulle forestrives, lige saa vel som alt, hvad der angaar 
Eiendoms-, Brugs- og Besiddelsesretten til Tegninger, 
Modeller og Fabrik- eller Handelsmcerker, tilhörende den 
ene Etats Undersaatter i den andens Lande, Besiddelser og 
Kolonier, under Efterlevelse af de stedlige Love og Anord- 
ninger.

ä. u. 8.
(undertegnet) (undertegnet)

6. Lall. LoZeli-Lxeneer.
(I- 8.) (I. 8.)

4 . v e e b .  L o v  ang. Valgeue til  Rigsraadet. (Konseils- 
prcesidiet.)

I -  9..............................................................................
10. Ved Beregningen af det anfsrte Afgiftsbelsb

medtages ikke blot alle de direkte Skatter og Asgifter, som 
vedkommende i Penge have erlagt til Statskassen, Amts- 
repartitionsfouden, Sognekommunen eller til soeregne kom
munale Diemed — derunder dog ikke indbefattet Tiendeu 
eller den Del af Bankhceftelsen, for hvilken der ikke gives 
Godtgjorelse i Landstatten — men ogsaa Vcerdien af de 
direkte Afgifter, der til Etat eller Kommune ere erlagte i 
Naturalydelser, udregnede efter gangbare Priser. Saa med- 
regnes og i Slesvig flyldsat Kanon og Herrepenge.

Afgifter af faste Eiendomme betragtes som udredte af 
Eieren, med mindre de ved selve Lovgivningen ere paalagte 
Brngeren.

I  Fcellesstabet mellem LEgtefolk betragtes Manden som 
Eier. I  alt andet Fcellesstab beregnes Skatterne for enhver 
af Deltagerne i samme Forhold, hvori Han er lodtagen i 
Eiendommen.

I I -  2 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Pensionslov sor de imder Kolonialbestyrelsen 4. veed. 
hörende Embedsmand og disses Enker og B o rn , 
(Fin a n sm in iste rie t.)

Vi Chr i s t i an den Niende osv. G. v .: Rigs- 
raadet har vedtaget og Vi ved Dort Samtykke stadfcrstet 
folgende Lov:

1 Enhver af Köngen udncevnt og fremtidigen af 
nogen af Kolonialkasserne lpnnet Embedsmand, som af- 
flediges formedelst Alder eller Svagelighed eller anden Ham 
utilregnelig Aarsag, er berettiget til Pension ifslge denne 
Lov, for saa vidt Hans Pensionsret ikke er besternt ved Pen- 
sionsloven af 24. Februar 1858.

Lovgivningen bestemmer, hvilke Embedsmcend udncevnes 
af Köngen; men hvor saadan Beffemmelse mangler, vil 
dette fle i det hidtil gjceldende Omfang, dog saaledes at 
ingen Bestilling, som efter de hidtil gjceldende Regler ikke 
har givet Abgang til Pension, M ge denne Lov skal give 
det, ligesom paa den anden Side enhver, der ved ncervce- 
rende Lovs Udgivelse er ansat i en Bestilling, som ifolge 
de hidtil gjceldende Regler har givet Abgang til Pension, 
men som efter denne Lov ikke medfsrer Pensionsberettigelse, 
for sin Person skal have Krav paa Pension efter de i ncer- 
vcerende Lov indeholdte almindelige Regler

Udncevnelser paa Tid eller paa Opsigelse give ikke 
Pensionsret.

2. For saa vidt vedkommende i sin hele Tjenestetid 
under Kolonialbestyrelsen eller dog i de sidste 12 Aar af 
denne har nydt sin Lpnning af samme Kolonialkasse, af- 
holdes Pensionen af denne. Har Han derimod, indenfor 
et Tidsrum af 12 Aar fvr Afskedigelsen, til forfljellig Tid 
nydt Lpnning af begge Kolonialkasser, skal hver af disse 
Kasser boere en Andel af Pensionen i Forhold til den Tid, 
indenfor den ncevnte Grcendse af 12 Aar, hvori den har

P-lis io tti'lo v s. E m b m d . under Kolonialkassen. 2 4 9  1 8 6 3 .



4. veed. udredet Hans Lonning. Dog ka:l der ikke falde den Kolo
nialkasse, af hvilken Han ikke umiddelbart forinden Afskedi- 
gelsen oppebar Lonning, et storre Belob af Pensionen til 
Last end det, som Hans Pension vilde have udgjort, dersom 
Han var blevet afflediget paa den Tid, Han ophorte at nyde 
Lonning af den.

De Lonninger, der hidtil ere betalte af Statskassen 
under Kolonialbudgettet, skulle betragtes som betalte af den 
eller de Kolonialkasser, der i Fremtiden ville have at afholde 
disse Lonninger.

3. Pensionen beregnes efter vedkommendes hele Tje- 
nestetid som pensionsberettiget Embedsmand i forskjellige 
Stillinger og efter Gjennemsnitsbelobet af de Embeds-
indtcegter, som Han har havt i de sidste 5 Aar for Af-
skedigelsen, eller i hele sin Tjenestetid, saafremt denne ikke 
har varet i 5 Aar. For Officerer og de med dem i
Klasse staaende Embedsmcend bliver ved Beregningen af 
Tjenestetiden og Gjennemsnitsbelobet det Aar, hvori ved- 
kommende har gjort et Felttog eller vceret udkomman-
deret i Anledning af Krig og paa Krigsfod, at regne for 
2 Aar.

Pensionens Storrelse bestemmes saaledes, at

fra 0 — 2 Aars Tjeneste giver /̂Lo af Gjennemsnitsbelobet
i Pension.

1803. 250 PensionSlov f. Embmd. under Koionislkaösen.

-  2 — 4 — — '/IO — —
-  4 - 7  - — 2/lO  - —
-  7 - 1 0  - — /̂io — —
-  1 0 - 2 0  — — °/l0 - —
— 20—21 - — " / s o  — —
-  2 1 - 2 2  - — "/ko - —
-  22—23 — — - —
— 23—24 - — "/eo - —
-  2 4 - 2 5  - — " / ° o  - —



fra 25—26 Aars Tjeneste giver ^/so af Gjennemsnitsbelobet 4. Deel).
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- 2 6 - 27 - "/60 -
i Pension.

— 27—28 — — "/eo - —
— 28—29 - — "/«o - —
over 29 Aar — — "/«o - —

4. De Embedsindtoegter, som komme i Betragtning 
ved Penfionsberegning, ere:

1) fast aarlig Gage, hvortil ogsaa henregneS Erstattung 
for Embedet tillagte Naturalydelser, for saa vidt denne 
er fastsat til en besternt Pengesum;

2) personlige Tilloeg;
3) Sportler, Gebyrer, Procenter, Skriverpenge og lig- 

nende lovhjemlede uvisse Jndtoegter (Strafandele, 
Extrahonorarer, Taffel-, Kontorholds- samt Heste- 
holdspenge og deslige, samt Diceter, for saa vidt 
disse itke ifolge Lov medregnes ved Fastscettelsen af 
Pension eller Vartpenge, herunder ikke indbefattede) 
saa og saadanne Naturalydelser (fri Bolig, Embeds- 
jord, Brcendsel og Lys dernnder indbefattede), der 
udtrykkelig ere tillagte vedkommende som Lonning 
eller Lonningsdel.

Ligesom den Visse Embeder tillagte KontorholdSsum 
ikke bliver at medregne blandt Embedsindtoegterne, saa- 
ledes bliver ved de med Kontorho.ld, Neiseudgifter og 
deslige forbundne Embeder, hvilke intet soerligt er til- 
lagt til saadanne Omkostningers Bestridelse, det Belob, 
som dertil aarligt kan antageS at medgaa, at fradrage i 
EmbedetS Brutto-Jndtcegter, og da navnlig felrst i de 
ovenfor ncevnte uvisse Jndtcegter og Naturalydelser, for 
saa vidt saadanne ere Embedet tillagte og dertil kunne 
tilstroekke.



4. veed. Af de uvisse Indtcegters og Natnralydelsers saaledes 
udfundne Netto-Belvb fradrages en Trediedel. Dog bliver 
ved Embeder, hvilke enten ingen af de ovenfor under Nr. 1 
og 2 anfsrte Indtcegter er tillagt, eller hvor disse tilsam- 
mentagne ikke naa 1,000 vest. Dlr., kun at fradrage V- Del 
af det Belsb, hvormed Embedets samlede Netto-Jndtcegt 
overstiger denne Sum.

Naar vedkommende affledigeS fra et af Statskassen i 
Moderlandet lvnnet Embede, omscetteS Hand i en tidli- 
gere Embedsstilling i Kolonierne havte Indtcegter fra vest- 
indifke Daler til Nigsdaler N. M. efter den i H 6 givne 
Regel.

Hvad Gjennemsnitsbelvbet af Embedsindtcegter, bereg
net efter ovenstaaende Regler, overstiger 6,000 vest. Dlr., 
kommer ikke i Betragtning.

Ingen Pension tpr overstige 3,000 vest. Dlr.
5. Den Embedsmand, der ved Udförelsen af sin 

Tjeueste kommer saaledes til Skade, at Han maa af
fledigeS, faar stedse af sin sidste Embedsindtcegt i 
Pension.

Naar et Embede inddrages, har den, som beklceder 
det, Krav paa i 5 Aar at oppebcere af sine Embeds
indtcegter i Vartpenge, imod Forpligtelse til igjen at mod- 
tage passende Anscettelse med i det mindste samme Jnd- 
tcegt, som det inddragne Embede gav. Har Han ikke inden 
Udlobet af 5 Aar faäet et nyt Embede, scettes Han paa 
Pension. De Aar, i hvilke Han har staaet paa Vartpenge, 
tcelles ved senere Pensionsberegning som Tjenesteaar, men 
Pensionen beregnes efter Belpbet af de Embedsindtcegter, 
Han oppebar, fsrend Han kom paa Vartpenge. Hvor ikke 
anderledes er bestemt, sorstaas ved Embedsindtcegt Gjennem- 
snitSbelobet af samme beregnet efter de i de foranstaaende 
8Z 3 og 4 indeholdte Regler.
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Den, der har fyldt sit 70. Leveaar, flal vcere beret-4. Deel), 
tiget til at erholde sin Affked med Pension efter noervcerende 
Lov. Har en i Kolonierne ansat Embedsmand tjent sam- 
mesteds i 20 Aar, opnaar Han denne Ret med del fyldte 
65. Leveaar.

6. Naar en fra et Embede i Kolonierne med Pen
sion eller Vartpenge efter denne Lov affkediget Embeds
mand forlader de danfl-vestindifke Der, forandres Hans 
Pension eller Vartpenge, saa loenge Han er fravcerende, 
fra vestindifle Daler til Rigsdaler N. M. paa folgende 
Maade:

af de forste 1,000 vest. Daler forandres hver vest. Daler til
1̂ /2 Rd. R. M.

af de nceste 1,000..................................  IV- — —
af det ovrige Belob..............................1 — —

Dog er vedkommende berettiget til i et Tidsrum af 
i det hele eet Aar og en Gang for alle at nyde sin 
fulde Pension i vestindifle Daler under sit Ophold i Mo
derlandet.

7. Forbrydelse af Embede medforer Fortabelse af Ret
ten til Pension.

8. Naar en Embedsmand afflediges paa Grund 
af Misligheder, der, uden at medfore EmbedetS For
brydelse, svoekke den for Hans Stilling nodvendige Ag- 
telse og Tillid, bestemmes Hans Pension ved Lov eller 
Anordning.

9. Pension eller Vartpenge ophorer:
1) naar den vedkommende igjen anscettes i et med 

Pensionsberettigelse forbundet Embede, eller af Kön
gen eller af Guvernoren konstitueres i et saadant.

P e n s io n 'lo v  f . E m b llid . ander K o lo nialkasfe n. 2 5 3  1 8 6 3 .



4. veed.
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Modtager vedkonimende saadan Ansoettelse eller 
Konstitution i et Embede, der er mindre end det, 
hvorfra Han er affkediget, bortfalder af Pensions
eller Vartpenge - Belebet saa meget, som Halvdelen 
af det nye Embedes Jndtcegter udgjvr, eller mere, 
hvis det tidligere Embedes Jndtcegter (hvilke, for 
saa vidt dette var et Embede i Kolonierne og ved- 
kommende ansoettes eller af Köngen konstituereS i 
Moderlandet, omscettes fra vestindifle Daler til 
Nigsdaler R. M. efter den i § 6 givne Regel) 
ellers vilde overflrides, og vil ved senere Pensions- 
beregning det ovrige af Pensions- eller Vartpenge- 
Belsbet vcere at betragte som personligt Tillceg.

Endvidere:
2) naar Han uden Köngens Tilladelse modtager fremmed 

Tjeneste;
3) naar Han tager Ophold i Udlandet uden Köngens 

Samtykke;
4) naar Han i 3 Aar ikke har hcevet samme, uden senere 

at kunne bevise lovlig Forhindring;
5) naar Han ved Dom kjendes skyldig i et saadant For- 

hold, som, medens Han var i Embede, vilde have 
havt dettes Forbrydelse til Fylge, eller naar Han 
overbeviseS inden sin Afsked at have gjort sig flyldig 
i et saadant Forhold.

Naar en Embedsmand, efter at vcere affkediget 
med Pension eller Vartpenge, modtager Anscettelse 
i et nyt Embede, er Han ved sin Afskedigelse fra 
dette berettiget til, for saa vidt der ikke maatte til- 
komme Ham en stsrre Pension, at erholde den, Han 
tidligere har havt eller hvorpaa Han efter Vartpengenes 
Ophsr vilde have havt Krav.
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10. Hvo, som Herester bliver Enke efter en pensions- 4. veed. 
berettiget (jvfr. § 1), i Tjenesten eller paa Pension eller 
Vartpeuge staaende Embedsmand, flal med de i Z 11 an-
förte Undtagelser have Ret til Pension af den eller de samme 
Kasser som Manden, af hvilke den udredes forholdsvis paa 
samme Maade som foreflrevet i § 2.

Pensionen beregnes til Vs af Mandens Embedsindtcegt, 
saaledes som denne efter ncervcerende Lovs 3, 4 og 5 
anflaas, naar den lcegges til Grund for Beregningen af 
Hans Pension. Dog kan den saaledes udkommende Enke- 
pension ikke overstige 600 vest. Dlr, og Heller ikke den Pen
sion, hvortil Manden havde vceret berettiget, eller som Han 
oppebar ved sin Dsd.

Hvor Omstcendigheder tale derfor, kan Köngen derhos 
for hvert as Enkens uforftrgede Bsrn bevilge et Pensions- 
tillceg af 10 til 50 vest. Dlr. aarlig indtil hvert Barns 
18. Aar; dog stal dette Pensionstillcegs Vedbliven gjores 
afhcengig af, at de Omstcendigheder, som have begründet det, 
vedblive at vcere til Stede, hvilket aarligt maa godtgjores i 
Kolonierne for Overovrigheden og i Moderlandet for Fi- 
nansministeriet.

11. Uberettigede til Pension ere Embedsmcends Enker, 
hvis ALgteflab er indgaaet efter Mandens 60. Aar, eller 
paa Hans Dpdsleie, eller efter at Han var afflediget med 
Pension, eller hvis LEgteskab var aldeles ophcevet inden 
Mandens Dgd.

12. Embedsmcends Hustruer, som efter denne Lov ikke 
ere pensionsberettigede, men ifslge de hidtil gjceldende 
Regler allerede have  ̂erhvervet Adgang til Pension inden 
Lovens Udgivelse, beholde for deres Personer Adgang til 
en Pension af den tilforn fo? hver iscer scedvanlige Ste>r- 
relse, dog ikke udover det Belsb, som ifolge ovenstaaende



4. veed. Beregningsmaade (jvfr. § 10) künde tilkomme den Paa- 
gjceldende.

13. Enkepensionen ophörer:
1) naar Enken indgaar nyt dEgteftab;
2) naar hun tager Ovhold i Udlandet uden Köngens 

Samtykke;
3) naar hun i 3 Aar ikke har hcevet samme, uden senere 

et kunne bevise lovlig Forhindring;
4) naar hun ved Dom findes styldig i en i den offent- 

lige Mening vancerende Handling.
Hvis en Enkepension er ophört derved, at Enken har 

indladt sig i nyt ALgteskab, er hun berettiget til atter at 
faa den samme Pension, naar hun igjen bliver Enke.

14. Fader- og moderlöse Born af pensionsberettigede 
Embedsmcend kan Köngen tilstaa hver en Pension af 20 
indtil 100 vest. Dlr. aarlig, for saa vidt og saa lcenge de 
dertil ere trcengende og vcerdige, dog ikke udover deres 18. 
Aar; deres Drang og Vcerdighed cnaa aarligt godtgjöres i 
Kolonierne for Overövrigheden og i Moderlandet for Fi- 
nansministeriet.

15. Naar en Enke eller fader- og moderlöse Börn, 
der have erholdt Pension efter denne Lov i vestindiske Da- 
ler, forlade de danst-vestindiste Der, forandres deres Pen- 
sioner saa vel som Pensionstilloeggene, saa Icenge de ere fra- 
vcerende, til Rigsdaler R. M. paa den i ß 6 bestemte 
Maade. Dog ere vedkommende berettigede til i et Tids
rum af i det hele eet Aar og en Gang for alle at nyde 
de fulde Pensioner og Penstonstillceg i vestindiske Daler 
under Ophold i Moderlandet.

16. For de ved Kolonialbestyrelsen i Moderlandet 
ansatte Embedsmcend og diSses Enker og Börn bestemmed 
Pensionen fremdeles efter Pensionsloven af 24. Februar

1863. 256 Pensionölov f. Embmd. under AolonialkaSsen.
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1858, men Belobet udredes af Kolonialkasserne efter de al- 4. vsed. 
inindelige Regler (jvfr. § 2).

17. Enhver Pension, hvad enten den bliver at ud- 
betale i vestindifle Daler eller i Rigsmont, fastsoettes til et 
aarligt Belob af hele Dalere, saaleded at den ved Bereg
ningen ndkomne Brok bortkastes.

18. Naar en Pension eller Vartpenge ikke i et helt 
Aar er hcevet, hjemfalder Belobet for det Aar til den eller 
de Kasser, som det paahviler at udrede samme, med rnindre 
lovlig Forhindring senere bevises.

19. Sporgsmaalet om Embedsmcends Ret til Pension 
eller Vartpenge samt om deres Enkers Pensionsberettigelse 
kunne fordres afgjorte ved Domstolene.

20. For de isolge ncervoerende Lov pensionsberettigede 
Embedsmcend stal Loven af 5. Januar 1851 vcere gjcel- 
dende med Hensyn til den dem paahvilende Enkeforsorgel- 
seSpligt, dog saaledes at den pligtige Overlevelsesrente 
fast'cettes til af Mandens isolge ncervoerende Lovs Z 4 
ved Pensionsberegning i Betragtning kommende Embeds- 
indtcegter (hvorved 1 vestindifl Daler regnes lige med 2 
Daler Rigsmont) og ikke skal overstige 800 Nigsdaler R.
M. aarlig.

De i Loven af 5. Januar 1851 tz 2 Nr. 1 og 2 
givne Bestemmelser blive at henfore til ncervoerende Lovs 
Jkrafttroeden.

De lutherfle Proester i Kolonierne ere forpligtede til 
Enkeforsorgelse ga'nsie paa samme Maade som andre pen- 
sionsberettigede Embedsmcend sammesteds.

I  Stedet for den i Loven af 5. Januar 1851 Z 6 
ncevnte Forordning af 2. Juni 1830 blive de i Kolonierne 
om Jnddrivelse af kongelige Skatter gjceldende Bestemmelser 
at folge.



4. veed. Det BeW, hvortil Overlevelsesrenten iftlge Loven 
af 5. Januar 1851 Z 10 kan nedscettes, er /̂s af den ved- 
kommende Embedsmand for Opholdet i Kolonierne Wagte 
Pension.

21. Denne Lov trceder i Kraft samtidig med Kolonial  ̂
loven for de danst vestindifle Oer.

I5 .v e e b . K n n d g jvr. om Jndlevering a f de igjeimem J n -  
denrigsmiuisteriet ndfirrdigede Privilegier og andre 
E x p e d itio n » til allerhoieste Stadfcestelse. (Zn d e n - 
rigsm inisteriet.)

Jfolge Hs. Majest. Köngens allerh. Befaling indkaldes 
herved:

1) Enhver, hvem der af Hoisalig Kong Frederik den 
Syvende er blevet forundt noget Privilegium eller nogen 
anden Benaadning, hvorved der, for saa vidt Jndenrigs- 
ministeriets Forretningskreds angaar, er hjemlet vedvarende 
Ud̂ velse af sceregne Rettigheder udenfor den almindelige 
Lovgivning, saa vel som enhver, hvem der af HMamme er 
bleven meddelt allerh. Stadfcestelse paa nogen Benaadning 
af foranforte Beflaffenhed, samt

2) Enhver, hvem der ifölge allerh. Bemyndigelse i den 
Hgisalige Konges Navn og under det kongl. Segl er bleven 
meddelt nogen af efterncevnte Bevillinger eller Stadfcestelse 
paa samme:

a) Bevillinger til paa Landet at drive Gjcestgiveri 
(Krohold), Vcertshushold, Nestauration, Brcendevins- 
handel, Brcendevinsbrcenderi, Bogtrykkeri, Guld- 
flageri, Guldtrcekkeri og Guldsmedncering;

d) Bevillinger til Hesteflagterier;
e) Bevillinger til at falholde Barer paa Reiser; 
ä) Bevillinger til at udgive Sliftstidender; og 
e) TranslatjSrbevillinger;

1863. 258 K .  om Indle verinü af P riv ile g ie r.



til, saafremt Han agter fremdeles at ville nyde godt af det 15. Deel). 
Ham meddelte Privilegium, Benaadning eller Bevilling, in
den 1. Marts 1864, for saa vidt Han boer eller opholder 
sig i Kongeriget Danmark, Hertugdommet Slesvig eller i 
Hertngdpmmerne Holsten og Lauenborg, og inden l. Sep
tember 1864, for saa vidt Han boer eller opholder sig 
andetsteds, at indgive allerund. Ansogning til Jndenrigs- 
ministeriet om allerh. Stadfcestelse paa vedkommende Ex
pedition. Med Ansogningen maa indsendes saa vel det 
vedkommende originale Dokument som en Gjenpart af 
samme eller, hvis Originalen flulde vcere bortkommen, 
noiagtig Oplysning om Dokumentets Datum og Jndhold.
Ligeledes blive alle af Hoisalig Kong Frederik den Syvende 
udstedte eller fladfoestede Bestallinger, der henhore under 
Jndenrigsministeriets Forretningskreds, for saa vidt de ikke 
allerede ere indsendte ifolge Ministeriets Cirkulcere af 19.
November d. A., inden forncevnte Tid at indsende til Mini- 
steriet, for at forelcrgges Hs. Majest. Köngen til allerh. 
Stadfcestelse.

Li>v ang. Bidrag til  Kong Christian den RiendeS 17 . v s v b . 
Civilliste. (Finansministeriet.)

Vi C h ris tian  den N iende osv. G. v.: Rigs- 
raadet har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1. Som Bidrag til Kong Christian den Niendes
Civilliste bestemmes for Kongerigets og Hertugdommet 
Slesvigs Vedkommende 500,000 Rd. aarlig, der udbe- 
tales med V12 maanedlig og forud ved hver Maaneds 
Begyndelse. -

2. Under Civillisten henhore folgende Slotte og 
Palceer:

L .  an g . B id ra g  til C iv illijie n . 259 1863



1863. 260 8 . (in .,. B ld ra ^  til L iv illis te n .

17. Oeed. 1) den Del af Christiansborg Slot med Tilbygninger, 
som var overtagen af Hpisalig Kong Frederik den 
Syvendes Civilliste,

2) Et af Palceerne paa Amalienborg,
3) Palceet Matrikul-Nr. 123 i Amaliegaden,
4) Bernstorfs Slot,
5) Fredensborg Slot, og
6) Glücksborg Slot.

I  Henseende til Bernstorfs Slot og Parken ved samme 
saa vel som den i Parken voerende Avlsgaard har det fit 
Forblivende ved de ved allerh. Resolution af 8. Mai 1854 
givne Bestemmelser. Ved de pvrige ovenfor ncevnte kongl. 
Slotte og Palceer bliver den indvendige Vedligeholdelse at 

. bekoste af Civillisten, Vedligeholdelsen paa Tag og Fag 
derimod af Statskassen. Lokalerne m. m. blive i tilbvrlig
Stand paa lovlig Maade at overlevere og i sin Tid igjen 
paa samme Maade at aflevere af Civillisten eller Köngens 
Bo. Paa samme Maade blive de ved de ncevnte Slotte 
vcerende Haver, for saa vidt de tilhsre Monarkiet,/at over
levere Civillisten til fremtidig Vedligeholdelse. Fremdeles 
overtager Civillisten Rosenborg Slots Driveri- og Blumi- 
sterihaver med alle dertil hörende Bygninger og med de 
samme Forpligtelser i Henseende til den ved disse Haver 
kongl. ansatte Gärtner, som nn paahvile Statskassen. Ci
villisten afholder samtlige med de her ncevnte Hävers Drift 
samt Havernes og Bygningernes Vedligeholdelse i det hele 
forbundne Omkostninger.

3. Med Hensyn til samtlige Staten lilhorende MMer 
og Jnventarier i forfljellige Slotte og Palceer — det 
saakaldte Statsinventarium — bliver at forholde efter den 
Ordnittg af Forholdet mellem Staten og Hsisalig Kong 
Frederik den Syvendes Civilliste, der er foreskreven ved 
allerh. Resolution af 7. Januar 1862; og paaligger det 
Civillisten aarlig at afgive den Sum , som behpves til



StatsinventarietS Vedligeholdelse og dets Erstatning med nyt 17. Deed. 
ifölge den ncevnte Ordning.

Samtlige til den kongl. Staldetat hörende Hefte,
Vogne, Staldrekvisiter og övrige Jnventarier afgives til Ci- 
villisten i den Stand, hvori de nu befindeö, og overleveres 
efter lovlig Taxation, samt afleveres igjen i sin Tid paa 
samme Maade.

For saa vidt Vcerdien ved Afleveringen maatte findes 
at voere ringere end ved Overleveringen, bliver det 
manglende at erstatte Statskassen af Civillisten eller Kön
gens Bo.

4. Köngen har lovmcessig Iagtret i samtlige Stats-
stove og paa de under Domcenerne hörende Söer. Ci
villisten afholder alle med Iagterne forbundne Udgif- 
ter. Det Vildt, som Köngen vil beholde, saa vel som 
andre Naturalprcestationer af Statens Eiendomme, betales 
af Civillisten.

5. De i tztz 2 og 3 omhandlede Overleverings- og 
TaxationSforretninger blive ved Afleveringen til Civillisten 
at bekoste af Statskassen, men ved Tilbageleveringen af 
Civillisten eller Köngens Bo.

L .  om Apanage til Kronprindsen. 261 1863.

L o v  om Bidrag til Apanage fo r H S . kongl. 17. v e e i,. 
Hoihed KronprindS Christian Frederik V ilh e lm  C a rl. 
(Fin a n sm in iste rie t.)

Bi C h ris tian  den N iende osv. G. v.: Rigs- 
raadet har vedtaget og Vi ved Bort Samtykke stadfoestet 
fölgende Lov:

Som Bidrag til Apanage for Hs. kongl. Höihed Kron- 
prinds Christian Frederik Vilhelm Carl bevilges for Konge- 
rigets og Hertugdömmet Slesvigs Bekommende 25,000 Rd. 
aarlig fra den 1. December 1863 at regne.



1863. 262 L .  oni Pensioner ved Thronskistet.

17. Deck. L o v , hvorved Regjeringen bemyndiges t i l  fore- 
lobig at udrede Pensioner og Understottelser i A n -  
ieduing a f T h ro n flifte t. (Finan sm in isteriet )

Vi C hristian  den N iende osv. G. v .: Rigs- 
raadet har vedtaget og Vi ved Bort Samthkke stadfcestet 
folgende Lov:

Jndtil det ved Lov bestemmeS, hvilke Pensioner Stats- 
kassen flal udrede i Anledning af Thronfliftet, dog ikke nd- 
over Udgangen af Finansperioden 1864—66, bemyndiges 
Regjeringen til forelgbig at fastscette og udrede den paa 
Kongeriget og Hertugdomniet Slesvig faldende Andel af 
Pensioner til de i Anledning af Thronfliftet affledigede 
Embedsmcend og Betjente, som have vceret lpnnede af 
Hpisalig Kong Frederik den Syvendes Civilliste, for saa 
vidt de enten have vceret umiddelbart udncevnte af Köngen 
eller for 30. Mai 1849 vare ansatte i en saadan StiÜing 
i Hofstaten, som efter de da gjceldende Regler medforte 
Abgang til Pension af Statskassen. Disse forelobige Pen
sioner blive at beregne efter Tjenestetid og Jndtoegt, over- 
ensstemmende med Reglerne i Pensionsloven af 24. Februar 
1858, dog saaledes, at derved ikke medregneS nogen Ind- 
tcegt, som efter sin Veflaffenhed har vceret udelukket fra at 
komme i Betragtning ifolge de for den paagjceldeude Ci
villiste vedtagne Pensionsregler.

Endvidere bemyndiges Regjeringen til for samme Tid 
forelobig at udbetale af Statskassen den paa Kongeriget og 
Hertugdommet Slesvig faldende Andel af de Pensioner til 
forhenvcerende Embedsmcend og Betjente under Civillisten 
samt til saadannes efterladte, som hidtil have vceret afholdte 
af Civillisten.

Til Kammerherre, Oberstlieutenant F. Blücher kan som 
Pension udbetales den paa Kongeriget og Hertugdsmmet 
Slesvig faldende Andel af saa stört et Belob, som behoveS



til at supplere Hans Pension som Officer til 3,187 Rd. 17. veek. 
aarlig.

De saaledes af StatSkassen udredede Pensioner blive 
at behandle efter Pensionslovens Forskrister, og danavn- 
lig at inddrage eller nedscette, naar vedkommende paany 
maatte anscettes enten i Statens eller det kongl. Hofs 
Tjenesie.

Til de under den Hvisalige KongeS Hofstat henhßrende 
Vetjente, der ifvlge foranstaaende ikke faa forelvbig Pen
sion, kan der ved Affkedigelsen udbetales en UndersWtelse, 
der dog, indtil Stprrelsen for hver enkelts Vedkommende 
fastscettes ved Lov, ikke tvr overstige 78,69 pCt. af 1 Aars 
fast Lon for en Tjenestetid af indtil 5 Aar og af 2 Aars 
Lxm for en längere Tjenestetid.

F o re l. L .  om Forsorgelse af M ilitcrreö F a m ilie r . 263 1863,

Forelsbig L o v  om Forsorgelse a f tjenstgjorcnde 17 voed. 

M ilitcrres F a m ilie r *) . (Zn d e n rig sm in iste rie t.)

Vi Chr is t ian den Niende osv. G. v.: Da det er 
at befrygte, at den stedfundne Jndkaldelse af Mandskab til 
Landhceren og Sxlvoernet i mange Tilfcelde vil udscette de 
indkaldtes hjemmevcerende Familier for en Trang, til hvis 
Afhjcelpning de nodes at ty til det almindelige Fattig- 
vcesen, men den Hjcelp, som dette saaledes maa yde de 
fravcerende Foedrelandsforsvareres Hustruer og Bprn, ikke 
bor have de Virkninger, som ellers fslge af modtagen 
Fattigunderststtelse, have Vi i Henhold til Grundlovens Z

*) Stadfcestedes ved Lov 12. Marts 1864, Indm. Saml. 
438.



17. veel). 30 fundet Os foranledigede til allern. at byde og befale 
som folger:

1. Den Understottette, hvortil de i Vor Militcer- 
tjeneste til Lands eller til Sos fravoerende Personers Hustruer 
og Born paa Grund af denne deres Forsorgeres Fra- 
voerelse maatte blive trcrngende, flal ydes af den Kom
mune, hvor de paa den Tid, da Forsorgerne indkaldtes til 
Tjeneste, havde fast Ophold, uden at saadan Understottelse 
flal kunne fordres erstattet af Forsorgelseskommunen, og 
uden at den flal kunne foranledige de paagjceldendes Anbrin
gelse i en Arbeidsanstalt eller overhovedet medfore de 
Folger, som ellers flyde af en hos Fattigvoesenet modtagen 
Understottelse.

2. Ovenstaaende Bestemmelser komme ogsaa til An- 
vendelse med Hensyn til saadanne Understottelser, som 
af forncevnte Grund efter den 15. November d. A. alle
rede maatte vcere ydede indkaldte Militcerpersoners Hustruer 
og Born.

1863. 264 L. om kt nyt StatSlcrcm.

2i.v seb . L o v  om et N yt S ta ts la n n . (F in a n s m in i-  
steriet.)

Vi Chr is t ian  den Niende osv. G. v.: Rigs- 
raadet har vedtaget og Vi ved Bort Samtykke stadfcrstet 
folgende Lov:

FinanSministeren bemyndiges til at söge op- 
taget et StatSlaan indtil en Sum af 10 Millioner 
Rigsdaler kontant at modtage, under sit Ansvar for 
Laanets Tilveiebringelse paa hensigtsmcessigste og billigste 
Maade.



Bekjendtgjor. ang. Foran drin g i Beregningen a f 5. lau. 
Brandkontingentet as de i Landets almiudelige B ran d- 
sorsikring indtegnede B yg n in g e r, som ere betagte 
ined asfalterede Tagpapper etter F ilt e r . (Z u s tits - 
ministeriet.)

Jndm. Saml. 434.

K. om Jndsendelse af Privilegier til Stadsoestelse. 265 1864.

K u n d g jo r. om Jndsendelse a f de gjennem I n - 14. lau. 
stitsministeriet ndfcrrdigede Privile g ier og andre 
Expe ditio n e  tit  allerhoieste Stadflkstetse. (Z u s tits - 
m inisteriet.)

Jfolge Hs. Majest. Köngens allerhoieste Befaling ind- 
kaldes herved:

1) Enhver, hvem der af Hoisalig Kong Frederik den 
Syvende er bleven forundt noget Privilegium eller nogen 
anden Benaadning, hvorved der, for saa vidt Iustitsmini- 
steriets Forretningskreds angaar, er hjemlet vedvarende Ud- 
ovelse af sceregne Rettigheder udenfor den almindelige Lov- 
givning, saa vel som enhver, hvem der af den Hoisalige 
Konge er bleven meddelt allerhoieste Stadfcestelse paa nogen 
Benaadning af foranforte Beflaffenhed, samt

2) Enhver, hvem der ifslge allerhoieste Bemyndigelse 
i den Hoisalige Konges Navn og under det konge- 
lige Segl er bleven meddelt nogen Bevilling til at 
drive Apothek og til at vcere Strandingskommisstoncrr,

til, saafremt han agter fremdeles at nyde godt af det Ham 
meddelte Privilegium, Benaadning eller Bevilling, inden 1.
April d. A., for saa vidt Han boer eller opholder sig i 
Kongeriget Danmark, Hertugdommet Slesvig eller i Her- 
tugdommerne Holsten og Lauenborg, .og inden 1. September 

Syvende Hoeste. 1 2



1864. 266 Jndmstr. ang. Forlig.

14. Irm. d. A., for saa vidt Han boer eller opholder sig andetsteds, 
at indgive allerund. Anssgning til Justitsministeriet om 
allerhvieste Stadfcestelse paa vedkommende Expedition. Med 
Anftgningen maa indsendes saa vel det vedkommende origi
nale Dokument, som en Gjenpart af samme, eller, hvis 
Originalen flulde voere bortkommen, npiagtig Oplysning 
om Dokumentets Datum og Indhold. Ligeledes blive alle 
af Hsisalig Kong Frederik den Syvende udstedte eller stad- 
fcestede Bestallinger, der henhvre under Justitsministeriets 
Forretningskreds, for saa vidt de ikke allerede ere indsendte 
ifslge Ministeriets Bekjendtgjorelse af 19. November f. A., 
inden forncevnte Tid at indsende til Justitsministeriet for 
at foreloegges Hs. Majest. Köngen til allerhsieste Stad- 
fcestelse.

16. Indenrigsm ill. S k r .  ( t il  A m tm a n d e n  ove r S o r o
A m t )  b llin -t andet aug. Spsrgsm aalet om, hvorvidt 
det paahviler OverlaildvoesenSkommissioiierne a t prove 
F o r lig  i  de til  dem indankede S äg e r.

I  Forbindelse hermed maatte det derhos tilkjendegives 
Overlandvcesenskommissionen, at Ministeriet opfatter tidt- 
ncevnte Lovbestemmelses (Lov 30. December 1858) Z 20 
saaledes, at Overlandvcesenskow.miSsionerne altid bvr prvve 
Forlig, naar Parterne mvde, og at man navnlig ikke skjsn- 
ner, at Forligsmcegling, saaledes som fra Overlandvcesens- 
kommissionens Side paaberaabt, i det her omhandlede Til- 
scelde havde vceret umulig, da der ikke, som Overlandvcesens
kommissionen synes at have antaget, til Forligsmcegling 
behvves faste Holdepunkter i det foreliggeude Materiale, idet 
de modsatte Anfluelser muligen gjennem Mceglingen kunne 
ledes til en af det tidligere passerede uafhcengig Afgjorelse 
og Ordning af Sagen.



L .  om Valgene til RigScaadet. 267 1864.

Forelobig L o v  om nogle Fo ra n -rin g e r i  de ved s i .  
L o v  a f 4 . December 18 6 3  angaaende Valgene til  
Rigsraadet soreflrevne Tidsbestemmelser. (F in a n s - 
m inisteriet) * ) .

Vi Christ ian den Niende osv. G. v.: Da For- 
holdene kunne gjore det nadvendigt, at Rigsraadet sam- 
menkaldes tidligere, end de ved Valgloven af 4. December 
f. A. forestrevne Tidsbestemmelser tilltede, have Vi efter 
Bort Ministeriums Forflag i Henhold til Grundloven af 
18. November f. A. Z 59 befiuttet med Hensyn til de 
forestaaende ftrste Balg til Rigsraadet at forandre nogle 
af bemeldte Tidsbestemmelser. Thi byde og befale Vi som 
folger:

Indenrigsm in. S k r . (til  M inisteriet fo r Kirke- 9. 
og Undervisningsvoesenet) ang. at L o v  2 3 . Ja n n a r 
18 6 2  ikke er anvendelig med Hensyn t il  de Bederlag 
fo r Kvagtiende og Smaaredsel, der ere sastsatte ved 
konfirmerede Foreninger.

I  behagelig Skrivelse af 16. f. M. har Ministeriet 
for Kirke- og Undervisningsvoesenet begjcert Jndenrigsmini- 
steriets Dtringer meddelte med Hensyn til at Provsten for 
Arts og Lsve Herreder N. N. i en til samme indkommen 
Skrivelse har forespurgt, om det Bederlag for Kvoegtiende 
og Smaaredsel, som forinden Emanationen af Lov af 19. 
Februar 1861 er scerlig bestemt ved allerhoist konfirmerede 
Foreninger, bxlr optageß paa de i Lov af 23. Januar 1862

*) Stadfoestet ved Lov 26. Juli s. A. — jfr. Forelsbig 
Lov af 24. Februar s. A.



9. 8 1 omhandlede Tiendefortegnelser i ^Forbindelse med Ve-
derlaget for Korntienden. Velbemeldte Ministerium har i 
Anledning af det saaledes reiste Spsrgsmaal bemerket, at 
det, for saa vidt Kvcegtienden og undertiden tillige Smaa- 
redselen ikke sjeldent er bleven aflsst i Forbindelse med 
Korntienden ved allerhöist konstrmerede Foreninger, for- 
mentlig er en Selvfplge, at bemeldte Lovs H 1 maa komme 
til Anvendelse med Hensyn til det hele saaledes stipulerede 
Bederlag, og at samme derhos antager, at Lov af 23. J a 
nuar 1862 § 1 og § 9 analogifl maa kunne bringes til 
Anvendelse i det sjoeldnere Tilfcelde, at der scerlig stulde 
vcere oprettet og konstrmeret Foreninger om Kvoegtiende og 
Smaaredsel.

Foranlediget heraf flulde man tjenstlig tilbagemelde, 
at medens man med velbemeldte Ministerium maa voere 
enig i, at Lov af 23. Januar 1862, naar Kvoegtiende og 
Smaaredsel er bleven aflost i Forbindelse med Korntienden, 
maa komme til Anvendelse paa det saaledes bestemte samlede 
Bederlag, antager man derimod ikke, at Lovens Bestemmel
ser analogifl lade sig bringe til Anvendelse med Hensyn til 
de Bederlag for Kvoegtiende og Smaaredsel, der scerligt ere 
fastsatte ved konstrmerede Foreninger, uden at disse Proe- 
stationer efter Emanationen af Lov af 19. Februar 1861 
paany ere blevne fastsatte i Overensstemmelse med den i 
denne Lov foreflrevne Fremgangsmaade. Ligesom nemlig 
Lov af 23. Januar 1862 HZ 1—8 alene foreflrive, hvad 
der flal iagttages for at erholde den en Eiendom paa- 
hvilende Korntiende oplyst og berigtiget, saaledes er den 
Abgang, der ved Lovens Z 9 er aabnet til at erholde de 
Afgifter, der ere traadte i Stedet for Kvoegtiende og Smaa
redsel, noterede Paa det afgiftSpligtige Jordbrugs Konto, 
efter Lovstedets Jndhold betinget af, at Afgifterne ere 
blevne fastsatte i Henhold til Lov af 19. Februar 1861. 
Dette staar saa meget klarere for Ministeriet, som man ved

1864. 268 S k r . ang. Tiendeforeninger.



Fo re l. L .  om extraord. U d flc iv n . t .  SokciflStjenesten. 269 1864.

Udarbeidelsen af denne Paragraf gik ud fra, at Lov af 19. 9. ledr. 
Februar 1861 ogsaa maatte komme til Anvendelse paa de 
Eiendomme, for hvilke Kvcegtienden ydedes efter konfir- 
merede Foreninger, saaledes at Kvcegtienden i saa Fald 
paany maatte fastscettes paa den i nysncevnte Lov fore- 
flrevne Maade, og forst senere under den med Ministeriet 
for Kirke- og Undervisningsvcesenet derom stedfundne Kor- 
respondance erholdt Kundflab om, at velbemeldte Ministerium 
fandt ikke at kunne tiltrcede denne Anfluelse, men formente, 
uanset den fra dette Ministeriums Side derimod fremsatte 
ncermere Begründete heraf, at burde fastholde den Op- 
fattelse, at deslige Foreninger maatte llaa ved Magt ogsaa 
efter Emanationen af Lov af 19. Februar 1861. Mini
steriet fljonner saaledes ikke rettere, end at den Abgang til 
ved Noteringen paa vedkommende Eiendoms Konto at er- 
holde Tiendeafgiften sikret. som det var Lovens Hensigt at 
aabne for alle Tiendetagere, som Folge heraf er bleven 
afflaaren for dem, der forinden Emanationen af Lov af 19.
Februar 1861 have erholdt deres Kvcegtiende og Smaaredsel 
bestemt ved allerhoist konfirmerede Foreninger.

Forelobig L o v  ang. extraordinär M skrivn in g  t i l  n .  ^s b r. 
Sokrigstjeneste». (M arine m in iste riet) * ) .

Vi Chris t ian den Niende osv. G. v.: Da det 
Antal af sovcernepligtigt Mandflab, som efter Loven af 5.
December f. A. om Udflrivning til Sokrigstjenesten for 
Aaret 1864 kan udflrives, ikke vil vcere tilstrcekkeligt til de 
Udrustninger, som Krigsforholdene gjore nodvendige, og 
Udkast til Lov om en extraordincer Udflrivning ikke itide 
vil kunne blive Rigsraadet forelagt, have Vi fundet det

*) Stadfcestet ved Lov 3. August s. A.
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11.1'edr. nodvendigt, i Henhold til § 69 af Grundloven for Konge- 
riget Danmarks og Hertugdommet Slesvigs Fellesanlig- 
gender, ved en forelobig Lov at bemyndige Vor Marine
minister til at lade udskrive det Antal Vernevligtige, som 
maatte behoves til bemeldte Udrustninger. Thi byde og 
befale Vi, som folger:

Vor Marineminister skal vere bemyndiget til at for- 
anstalte udskrevet et saadant Antal, saa vel af befarent 
som ubefarent Mandskab, som maatte udfordreS til de 
Udrustninger, der foretages i Anledning af de nuvcerende 
KrigSforhold.

13. i'ebr. Forelobig L o v  om Nudersogelse og Paakjen- 
delse a f S ä g e r , betreffende opbragte fjendtlige 
ellcr misteukeiige Skibe. (M arinem in isteriet) * ) .

Vi Chr i s t i an  den Niende osv. G. v.: Da Udkast 
til Lov om Undersogelse og Paakjendelse af Säger, be
treffende opbragte fjendtlige eller mistenkelige Skibe ikke 
forinden FjendtlighederneS Udbrud har kunnet forelcegges 
RigSraadet, have Vi fundet det nodvendigt, i Henhold til 
§ 59 i Grundlov for Kongeriget Danmarks og Hertug- 
dommet Slesvigs Fellesanliggender, at treffe den for- 
nvdue Anordning ved forelobig Lov.

Jfolge de Os af Bort Ministerraad foredragne Om- 
stendigheder, byde og befale Vi, som folger:

1. Til at foretage den fornodne Undersogelse af S ä
ger betreffende opbragte fjendtlige eller mistenkelige Skibe 
anordnes herved, saa lenge de nnverende KrigSforhold 
vedvare, i enhver Jurisdiktion, i hvilkeil der findes en 
Havn, en UndersogelseSret. Den fkal bestaa i Kjobenhavn
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af Formanden i Ss- og Handelsretten og i de ovrige I n - 13. 
risdiktioner af Stedets Underret. Om alt, hvad der pas- 
serer i Netten, fler fornpden Tilfsrsel i en dertil af Retten 
selv autoriseret Protokol. Skriveriet bestrides i Kjobenhavn 
af Ss- og Handelsrettens Justitskekretcer og andet Sted af 
Underrettens Skriver, efter Omstcendighederne med dertil af 
Dommeren tiltaget extraordinoert Personale. I  Kjsbenhavn 
og, hvor der ved Underretten findes en soerlig af Köngen 
beskikket Skriver, tiltages intet Vidne, ellers overvcereS For- 
hvret af en af Dommeren mod et passende Honorar antaget 
nberhgtet, fuldmyndig Mand som Retsvidne. Retten kan 
cettes til enhver Tid og paa ethvert Sted i Jurisdiktionen 
og paa dens Ssterritorium.

2. Til denne Underssgelsesret har Opbringeren, saa 
snart Han indkommer til en danfl Havn med et opbragt 
Skib, strax at melde sig. Retten bsr uopholdelig begynde 
Forhvret oder Skipperen med Skibsfolk og Passagerer, 
hvorunder tillige Opbringeren og dennes Mandflab vil 
blive at afhsre. Forhöret ftemmes med den stvrst mulige 
Hurtighed, og flal Retten navnlig drage Omsorg for, at det 
opbragte Skibs Mandflab og Passagerer snarest muligt 
afhvres. Naar Afhvringen af det opbragte Skibs Mand
flab og Passagerer er tilende, tilstedes dem frit Samkvem 
med Landet, saafremt ikke Undersögelseus Fremme maatte 
lcegge scerlige Hindringer i Beien herfor.

3. Finder Retten, at den ikke uden stxlrre Arbeids- 
kraft kan fremme Forhsret, flal udenfor Kjobenhavn 
vedkommende Ovrighed og i Kjobenhavn Justitsmini- 
steriet paa Andragende derom fra Retten tilforordne 
samme en eller flere retSkyndige Moend som Forhsrs- 
dommere.

4. Forhsrsretten har at ssrge for Sagend fuld- 
stcendige og npiagtige Oplysning og er til dette Oiemed i
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13. li'edr. Bestddelse af hele den en Forhsrsret paa Stedet tilkom- 
mende Myndighed. Den har under Forhsret omhyg- 
geligt at paase saa vel den opbragtes som det offent- 
liges Tarv og stal navnlig inden Forhsret flutteS opfordre 
den opbragte til at erkläre, om Han Msker nogen yder- 
ligere Oplysning eller har noget videre at erindre, inden 
Sagen gaar oder til Admiralitetsrettens Paakjendelse. Ved 
samme Leilighed tilkjendegives det, at Sagen vil blive for- 
handlet for Admiralitetsretten uden videre scerlig Jnd- 
varsling.

5. Over Skib og Ladning lader Forhsrsretten ved 2 
af samme udmeldte, edsvorne, kyndige Mcend forfatte et 
nsiagtigt Jnventarium. Herved bliver for Ladningens 
Vedkommende i Reglen alene at tage Hensyn til de 
samme betreffende Papirer, da ingen Losning flal 
finde S ted, med mindre det findes npdvendigt for 
Ladningens Bevaring, eller Retten maatte have begründet 
Formodning om Misligheder, der ved Udlosningen künde 
opdages.

6. Naar Sagen ved Underspgelsesretten er tilende- 
bragt, bsr fornpden Udflrift af Rettens Protokol og 
Sagend pvrige Dokumenter af Retten uopholdelig ind- 
sendes til Admiralitetsretten. Paa Forlangende bliver 
der at meddele det opbragte Skibs Fvrer en Udflrift af 
Forhyret.

7. Til at paakjende Opbringelsessager i 1. Jnstans 
oprettes indtil videre en Admiralitetsret i Kjvbenhavn, som 
flal bestaa af en retskyndig Formand og to andre Medlem- 
mer, af hvilke den ene flal vcere en nuvcerende eller forhen- 
vcerende Spofficer eller i Mangel deraf en anden sokyndig 
Mand, og de beflikkes alle af Marineministeren. Retten 
beflikker selv en Skriver. Sagerne udfpres paa det offent- 
liged Vegne af Spkrigsprokurpren.
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8. Saa snart Admiralitetsretten fra vedkommende 1.3. I'ettr. 
Underssgelsesret har niodtaget Forhvrsakten i en Opbrin- 
gelsessag, tilstiller den strax Svkrigsprokurvren samme lil 
videre Behandling. Han har da i Reglen senest inden 8 
Dage derefter at deducere Sagen i et skriftligt Jndlceg og 
deri at nedlcegge sin Paastand saa vel i Hovedsagen som 
angaaende Omkostninger m. m. Dog kan Netten, naar 
Omstcendighederne maatte göre saadant fornsdent, paa Be- 
gjcering ülstaa en kort Anstand, saaledes at det ved S a
gend Paadöminelse vil vcere ncermere at undersvge, hvor- 
vidt Anstanden har vceret fornvden. Hvis paa den til 
Sagend Forhandling i et offentligt Msde af Rettend For- 
mand fastsatte og paa det Sted, hvor Netten holdes, be- 
kjendtgjorte Dag, vedkommende ikke personlig eller ved en 
Fuldmcegtig giver Mxlde, optages Sagen strax til Paa- 
kjendelse. I  modsat Fald oives der de meldende Leilighed 
til at gjvre sig bekjendt med det fremkomne Jndlceg og den 
deri nedlagte Paastand, hvorefter de enten til Protokollen 
kunne lade tilfore, hvad de i den Anledning maatte have 
ac bemcerke, hvilket Sökrigsprokurören da strax har at 
imvdegaa, eller i fornodent Fald begjcere Udscettelse til at 
svare paa det fremkomne, hvortil der bliver at tilstaa dem 
en Tid, som i Reglen ikke maa overstige 8 Dage. I  det 
paafolgende Retsmvde optages Sagen til Paakjendelse, 
efter at Svkrigsprokurvren har gjort sig bekjendt med det 
fremkomne Jndlceg, og, hvis fornsdent gjpres, imLldegaaet 
samme ved Tilforsel i Protokollen. Finder Retten videre 
Oplysning i Sagen nsdvendig, har den ved Kjendelse at 
foranstalte det fornpdne i saa Henseende, efter hvis Jvcerk- 
scettelse Sagen atter paa lige Maade foretages til endelig 
AfgjLirelse, dog at de yderligere Bemcerkninger, som fra 
nogen af Siderne i den Anledning kunne blive nsdvendige, 
i Almindelighed blive at afgive ved Tilfprsel til Rets- 
Protokollen, uden at nogen Anstand i dette Diemed bliver
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13. at ülstaa. Dommen flal derefter voere afsagt inden 8 Dage 
efter Sagend Optagelse med mindre scerdeles Omstoendig- 
heder deri flulde have gjort Hinder, hvilket da paa Domd- 
akten anftred.

9. Saa snart Dommen er afsagt, foranstalter So- 
krigsprokuroren strax Konklusionen af Dommen indrykket i 
den Berlingfle politifle og Avertissementstidende. En Ud- 
flrift af Dommen bliver derhos af Admiralitetsretten uop- 
holdelig at tilstille den Net, der har optaget Undersogelses- 
forhoret. Denne Ret meddeler det opbragte Skibs Forer 
eller Hand Fuldmoegtig en Afflrift af Dommen, for hvis 
Modtagelse bor gives behorig Tilstaaelse. Er Skipperen 
bortreist uden at have for Retten anmeldt en Fuldmoegtig, 
maa Han tilflrive sig selv, at Han ikke faar nogen For- 
kyndelse af Dommen. Ved Forkyndelsen betydes det 
vedkommende, at Han, hvis Han vil paaanke Dommen, 
flal erklcere dette inden trende Solemoerker til den Ret, 
hvorfra Forkyndelse er stet. Naar Undersogelsesretten 
har modtaget en saadan Indankningserkloering. meddeler 
den strax Admiralitetsretten den fornodne Underretning 
herom.

10. Admiralitetsrettens Domme indankes for Over- 
admiralitetsretten. Angaaende denne Rets Sammensoet- 
ning, samt i Henseende til Sagend Udforelse og Behand- 
ling ved denne Net har det sit Forblivende ved Jnstrux 
af 30. April 1806 og dertil sig fluttende Bestemmelser.

11. Naar Dom er afsagt ved Admiralitetsretten, har 
denne uopholdelig at indsende en fuldstcendig Domsakt til 
Marineministeriet, der har at trceffe Bestemmelse om, hvor- 
vidt der i de Tilfoelde, hvor det opbragte Skibs Fprer ikke 
indanker Dommen, fra det offentliges Side flal finde en 
Indankning Sted, hvorom vil vcrre at tage Beflutning i 
Lobet af 3 Dage efter Akternes Modtagelje.
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For saa vidt SpkrigsprokurjSren paa det offentliges 13. I^ebr. 
Vegne ivcerkscrtter Dommens Jndankuing, flal Stcev- 
ningen udfcerdiges inden 8 Dage ^fter Domsaktens Mod- 
tagelse og uopholdelig affendes til Forkyndelse. Erklceres 
derimod Appel af det opbragte SkibS Forer, skal Appel
lanten inden 4 Uger efter Dommens Afsigelse have for- 
anstaltet sin Stcevning forkyndt for alle paagjceldende, og 
bliver det udtrykkelig i Stcevningen at bemcerke, at 
det ved Forsömmelse heraf har sit Forblivende ved den 
afsagte Dom.

12. Dersom Appel ikke fra nogen af de vedkom- 
mendes Side erklceres, trceder Dommen strax i fuld Virk- 
somhed.

13. Naar et . opbragt Skib ved Admiralitetsret- 
tens. Dom er frikjendt, og Skipperen snfler at raade 
over Skib og Ladning, uanset den ivcerksatte Paaank- 
ning af Dommen, flal saadant vcere Ham tilladt, naar 
Han stiller fuld Sikkerhed for Skibs og LadningS Vcerdi.
Alle Spsrgsmaal om denne Gjenstand afgjores af Ad- 
miralitetSretten inden 24 Timer ved en upaaankelig 
Kjendelse.

14. Naar et kondemneret Skib, eller en kondemneret 
Ladning flal bortscelges, bliver saadant at foretage ved of- 
fentlig Auktion.

15. RetSgebyrerne i Opbringelsessagerne blive, hvad 
Undersvgelsesforretningerne angaar, at beregne efter de al- 
mindelige for Sportler ved Underretterne gjceldende Regler.
Gebyrerne ved Admiralitetsretten beregnes efter Neglerne i 
Gjcesteretssager ved Landsover- samt Hof- og Stadsretten 
og ved Overadmiralitetsretten efter Jnstrux af 30. April 
1806 III § 19.



16. ^edr. Reglement fo r de fjendtlige Hannes Blokade 
samt de fjendtlige og mistLnkelige Skibes O p - 
bringelse a f danfle Krydsere. (M arin e m in iste riet.)

I. Om Blokaden af f jendt l ige Havne.

1. En fjendtlig Havn er blokeret, naar den ved et 
eller flere Krigsskibe er spcerret saaledes, at intet Handels- 
flib, uden siensynlig Fare for at blive opbragt, kan l§be 
ind i eller ud af samme.

2. Naar vedkommende Skibschef er ankommen paa 
Blokadestationen, bekjendtgM Han Blokaden ved aabent 
Cirkulcere til samtlige Magiers Konsuler paa Stedet, og 
opfordrer derhos alle neutrale Skibe, som paa den Tid 
allerede befinde sig i vedkommende Havn, til at opgive en 
Termin, inden hvilken de atter kunne forlade samme, og 
naar denne Termin maatte anses rimelig, samt siden ikke 
overskrideö, har Han at lade disse Skibe frit udpassere af 
Havnen.

3. Det er paalagt Lodserne i Sundet og Belterne at 
meddele Fgrerne af de Skibe, der benytte deres Hjcelp, et 
Exemplar af de Kundgjprelser, der maatte blive udstedte 
om Blokaden, og vil det af Lodserne for deres Foresatte 
uopholdelig blive anmeldt, hvilke Skibe der have erholdt 
saadan Underretning. Det er Köngens Villie, at der ikke i 
noget Tilfcelde anvendes Magt mod neutrale Skibe, med 
mindre de, efter at vcere underrettede om Blokaden, gjsre 
Forsög paa at bryde samme. Udklarering til en blokeret 
Havn eller Skibets Kurs imod en saadan er derfor ikke 
tilstroekkelig Grund til Opbringelse af neutralt Skib, og 
selv Forssg paa at bryde Blokadelinien medfsrer ikke denne 
Virkning, saa loenge der som Fslge af den körte Tid, 
der er forlsben efter Blokadens Deklaration og Notifika
tion, er rimelig Grund til at antage, at det neutrale Skib
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ikke har vceret vidende om Blokaden, den Gang Forsöget 16. IHIir. 
gjordes. Men i dette Tilfcelde har Chefen venflabelig at 
underrette vedkommende Skib om Blokaden, og efter derom 
at have gjort Paategning paa Skibspapirerne, navnlig det 
Dokument, der tjener til Bevis for Skibets Nationalitet, 
samt i Skibsjournalen, uden Opbringelse at bortvise Skibet 
og frit lade det gaa anden Kurs.

4. Skulde Skibet efter denne Advarsel paany söge 
at bryde Blokaden, eller, dersom det ente'u paa Grund as 
Tiden, da Skibet forlod Afgangsstedet, eller af andre 
Grunde maa antages, at Skibet har maattet kjende Blo
kaden, da anses det ved Forsöget paa desuagtet at ville 
lobe ind i Havnen, forsoetlig at have overtraadt Blokaden, 
og bliver at opbringe.

5. Den Skibschef, som overtroeder forncevnte til de 
neutrale Skibes Sikkerhed givne Bestemmelser eller over- 
hovedet til Skade for disse misbruger sin Magt, vil blive 
at anse med passende Straf efter Sagend Beskaffenhed, 
og kan derhos tilpligtes at erstatte den uretmoesfig tilföiede 
Skade.

II. Om Opbringel se  af f jendt l ige og mis- 
tcenkte Skibe.

6. Opbringelsen vil kun kunne finde Sted ved de kon- 
gelige Skibe, og skulle Skibscheferne voere Pligtige til saa 
vidt muligt at tage og opbringe:

u) Skibe, som tilhöre de fjendtlige Stater eller disses 
Undersaatter, med indladet fjendtligt Gods; derimod 
er neutralt Gods ombord paa det fjendtlige Skib frit 
med Undtagelse af Krigskontrebande;

d) Skibe, som imod Bestemmelserne i Z 4 forssge paa 
at bryde Blokaden med det i dem indladede Gods 
uden Hensyn til dettes Nationalitet eller Befkaffenhed;
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16. e) Skibe, hvis Neutralitet ikke i Overensstemmelse med
§ 9 af bette Reglement behvrig er legitimeret, eller 
imod hvilke der i yvrigt af nogen af de i Z 10 
noevnte Aarsager haves vel begründet Mistanke.

7. Skibe, tilgende neutrale Magier og dieses Un- 
dersaatter — hvem disse Skibes Ladning end maatte til- 
höre — kunne ikke opbringes, naar de Skibet og Lad- 
ningen vedrsrende Papirer befindes at vcere i Orden, 
og Skibet ikke er ladet med Krigskontrebande, bestemt 
til Fjenden, ei Heller i pvrigt efter § 6 er Opbringelse 
underkastet.

8. Intet Skib kan anholdes eller opbringes paa 
neutralt Spterritorium.

9. De Papirer, som bpr befindes i Orden paa 
neutrale Skibe, ere de, som efter vedkommende Skibs 
Hjemsteds Love udfordres for at legitimere dets Natio- 
nalitet.

10. Som mistcenkte anholdes og indbringes til Un- 
derstgelse:

a) de Skibe, som have dobbelte eller og efter Nimelig- 
hed falfle Papirer;

d) Skibe uden Papirer og Skibe, om hvilke det er bragt 
i Erfaring, at deres Papirer ere blevne kastede 
overbord eller paa anden Maade tilintetgjorte, iscer 
naar saadant er flet, efter at Krydseren Var kommet 
dem i Sigte;

e) de Skibe, som ikke lcegge bi paa Krhdserens Opfor- 
dring eller modscette fig Eftersynet af saadanne 
Gjemmesteder, hvori Krigskontrebande eller Skibs- 
papirer formodes at vcere fljnlte.
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1!. Som gode Priser anses: 
a) Skibe, som tilhvre de fjendtlige Slater eller disses 

Undersaatter;
d) Skibe, som helt ere ladede med KrigSkontrebande. 

Er derimod tun en Del af Ladningen Konterbande, 
da kan Skipperen ved frivillig at losse samme enten 
paa Siedet eller i noermeste Havn, undgaa Opbrin- 
gelse og efter Udlosningen seile videre med den 
övrige Ladning;

e) Skibe, som med Magt modscette sig Anholdelsen; 
ä) danfle fra Fjenden gjenerobrede Skibe.

Lige med de i denne Paragraf behandlede Skibe be- 
handles de i Z 10 ncevnte mistcenkte Skibe, saafremt den 
imod dem opstaaede Mistanke ikke hceves.

12. Til KrigSkontrebande (jvfr. §§ 7 og 11) henreg- 
nes: Kanoner, Mvrsere, Espingoler, alle Slags Vaaben, 
Bomber, Granater, Kugler, Knaldhoetter, Lunter, Krudt, 
Salpeter, Svovl, Kyradser, Armaturgjenstande, Sadler og 
Bidseler samt overhovedet alle saadanne Gjenstande, som 
umiddelbart kunne anvendes til Krigsbrug, undtagen det 
Forraad af forannoevnte Artikler, som kan behpves til 
SkibetS eller dets Mandskabs Forsvar, alt under Forud- 
soetning, at forncevnte Gjenstande ere besternte til fjendtlige 
Havne.

13. Naar en Krydser mpder et Handelsskib, som ikke 
gaar under Konvoi, skal Chefen praie Skipperen for at 
lade Ham komme ombord til sig med Skibspapirerne. 
BefindeS disse at vcere i Orden, skal Han strax lade Skibet 
uhindret fortscette Reisen. Finder Han derimod, at der er
gründet Anledning til Mistanke om ulovligt eller svigagtigt 
Forhold, da b§r Han affende en Officer for npiere at 
underssge Omstcendighederne. Ved denne Visitation maa

16.
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16. ^edr. Anholderne ikke aabne eller bryde Stabe, Aflukker, Kister, 
Skrin, Tonder, Fustager eller andet, hvori noget af Lad
ungen kan vcere forvaret, ei Heller egenmcegtig gjennem- 
sxlge, hvad deraf ligger lpst i Skibet. Men naar Han har 
Mistanke om, at Krigskontrebande eller mistcenkelige Pa- 
pirer nogetsteds maatte vcere fljulte, flal Han lade Skip- 
peren aabne de Gjemmer, med Hensyn til hvilke der haves 
Mistanke. Den Officer, der forser sig mod ovenstaaende, 
bliver derfor at drage til Ansvar.

14. De neutrale Handelsskibe, som gaa under Konvoi 
af en neutral Magts Krigsskibe, ere ei Visitation under- 
kastede, men en af Konvoichefen afgiven Erklcering om, at 
de konvoierede Skibes Papirer ere i Orden, og at de ikke 
have Konterbande ombord, flal vcere tilstrcekkelig.

15. Opbringes noget Skib, maa Opbringeren under 
lige Ansvar, som i § 13 er fastsat, hverken losse, scelge, for- 
bytte eller i nogen Maade afhcende eller forkomme noget 
af Ladningen, men Han bsr i Forening med Skipperen 
eller Styrmanden paa det opbragte Skib saa vidt muligt 
forsegle eller laase hele Ladningen. Skibets Papirer blive 
af Opbringeren at indlcegge i en med Skibschefens og 
Skipperens Segl forsynet Konvolut. Skibet indbringes 
derpaa med Ladningen uaabnet (for saa vidt Skipperen ikke 
med Hensyn til dens Bevarelse samtykker i dens Aabning) 
til et hvilket som helft danfl Toldsted, eller til det ncermeste 
Sted, hvor Opbringeren kan vente militcer Beflyttelse. Til 
andre eller til fremmede Steder kan Skibet ei fsres, med 
mindre Storm, Uveir, Mangel paa Provisioner eller fjendt- 
lig Forfslgelse gM det nodvendigt; og sew i dette Tilfcelde 
flal Opbringeren, uden at bryde Lasten, vcere Pligtig, saa 
snart Omstcendighederne tillade det, at fsre Skibet til et 
indenlandfl Toldsted.

16. Dog flal det, hvis Ladningen bestaar af let
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fordcervelige Barer, eller Skibet formedelst Havari ikke 16.1?edr. 
kan fortscette sin Reise, vcere' Opbringeren tilladt paa eget 
Ansvar eller med Skipperens Samtykke at foranstalte, 
hvad der til Skibets og Ladningens Bedste findes hensigts- 
mcessigst.

17. Saa snart Opbringeren indkommer til en dansk 
Havn med et opbragt Skib, flal Han strax melde sig 
for den i forelpbig Lov af 13. dennes om Underssgelse og 
Paakjendelse af Säger betreffende opbragte fjendtlige eller 
mistcenkelige Skibe § 1 anordnede Undersogelsesret.

III. Om det opbragte Sk ibs  Mandskabs Under- 
holdning,  Forp le in ing  osv.

18. Mandflabet paa et opbragt Skib underholded og 
forpleies for Köngens Kasses Regning, indtil endelig Dom 
er falden i Sagen, dog at vedkommende Skipper har at 
stille Kaution for det hertil medgaaede Belpb, efter at Dom 
i fvrste Jnstants er falden, naar det er fra Hans Side, at 
Appel begjoeres, da Han, hviö Sagen i Overadmiralitets- 
retten gaar Ham imod, har at udrede de under Appellen 
medgaaede Omkostninger.

19. Det Mandflab, som findes paa et opbragt og 
kondemneret Skib, har Stedets Ovrighed at modtage og 
aflevere til ncermeste Fcestning som Krigsfanger, hvis de 
opbragte ere fjendtlige Undersaatter. Undersaatter af ven- 
stabelige eller neutrale Magter afleveres til deres respektive 
Konsuler.

20. Af dette Reglement bor et Exemplar stedse fore- 
findes paa enhver kongelig Krydser.

Forelobig L o v  ang. en K rig sfla t paa B ra n d e n - is  k s v r. 
driften og Bareiudforsele». (Fina n sm im sterie t.)

Jndm. Sam l. 435.
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2 4 .§ 6 b r. Forelobig L o v , hvorvcd Finansministeriet be- 
myndiges til  at foretage Forandringer i de fo r F o r -  
bercdelserne til  de forestaaeiide Rigsraadsvalg sore- 
strevne Frisier samt t i l  at forandre de foreflrevne 
Valgdage. (Fin a n sm in iste rie t) * ) .

Vi Chr is t ian den Niende osv. G. v.: Da det 
formedelst indtrufne Omstcendigheder paa flere Steder har 
vist sig umuligt at tilveiebringe Forberedelserne til Valgene 
til Rigsraadet inden de i Valgloven af 4. December f. A. 
og den forelsbige Lov af 31. Januar d. A foreflrevne 
Frisier, og da Valgene saa vel paa Grund heraf som iftlge 
andre Forhold ikke alle Vegne ville kunne foregaa paa de i 
Vort allerh. aabne Brev af 31. Januar d. A. fastsatte 
Dage, ville Vi efter Vort Ministerraads Forslag i Henhold 
til Grnndloven af 18. November f. A. § 59 have bestemt 
som fölger:

26. i 'v i.r , Bekjendtgjor. om Judseudelsc a f de Fin a n s m i- 
nisteriets Forretningskreds vedkommende Privile gier 
og andre Expeditioner t il  allerhoieste Stadscestelsc. 
(Fin a n sm in iste rie t.)

Iftlge Hs. Majest. Köngens allerh. Besaling indkaldes 
herved, for saa vidt Finansministeriets Forretningskreds 
angaar. enhver, hvem der af hpisalig Kong Frederik den 
Syvende er blevet forundt noget Privilegium eller nogeu 
anden Benaadning, hvorved der er hjemlet vedvarende Ud- 
pvelse af sceregne Rettigheder udenfor den almindelige Lov- 
givning, saa vel som enhver, hvem der af den hoisalige

*) Stadfcestet ved Lov 26. Juli s. A.
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Konge er bleven rneddelt allerh. Stadfcestelse paa nogen 26. 
Benaadning af foranforte Beskaffenhed, ligesom enhver, 
hvem der ifvlge allerh. Bemyndigelse i den hoisalige Kon- 
ges Navn og under det kongl. Segl er bleven meddelt 
nogen Bevilling eller Benaadning, hvorved Rettigheder. som 
efter dereö Natur ere Gjenstand for vedvarende og gjen- 
tagen Udsvelse, ere tillagte vedkommende, ül, saafremt Han 
agier fremdeles at nyde godt af det Ham meddelte Pri
vilegium, Benaadning eller Bevilling, inden 1. Mai d. A., 
for saa vidt Han boer eller opholder sig i Kongeriget og 
Hertugdsmmet Slesvig eller i Hertugdgmmerne Holsten og 
Lauenborg, og inden 1. Oktober d. A., for saa vidt Han 
boer eller opholder sig andetsteds, at indgive allerund. An- 
ftgning til Finansministeriet om allerh. Stadfcestelse paa 
vedkommende Expedition. Med Ansxlgningen maa indsendes 
saa vel det vedkommende originale Dokument, som en 
Gjenpart af samme, eller, hvis Originalen flulde vcere 
bortkommen, noiagtig OplySning om Dokumentets Datum 
og Indhold. Ligeledes blive alle af hsisalig Kong Frederik 
den Syvende udstedte eller stadfcestede Bestallinger, der hen- 
hsre under Finansministeriets Forretningskreds, for saa vidt 
de ikke allerede ere indsendte, inden forncevute Tid at ind- 
sende til dette Ministerium for at forelcegges Hs. Majest.
Köngen til allerh. Stadfcestelse.

Bekjeudtgjor. ang. de To ld afgiste r, der sra den 27 xo b r. 
1 .  A p r il  18 6 4  ville voere a t beregne a f forfljeüige 
Gjenstande, hvis Ansattelse t i l  T o ld  ved L o v  ang.
T o ld - og Skibsafgifterne a f 4 . J u l i  18 6 3  er sor- 
beholdt allerhoieste Stadfastelse. (F in a n s m in i
steriet.)

Jndm . Sam l. 438.
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12. Li!>rt8. L o v  om Forssrgclsen as tjenstgjorende M ittle re s  
Fa m ilie r. (Znden rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 438.

12. Na.rts. L o v  om Forandring i de i Forordiiingeu a f 2 4 . 
Za n n a r 18 4 4  8 1 4  indeholdte Bestemmelser ang. 
den Godtgjorclse, som ka» fordres for de Fo rp le i- 
ningsomkostninger, der a f en Kommune anvendes 
paa andetsteds hjemmehorende Personer m. v . ( Z n 
denrigsministeriet.)

Jndm. Saml. xa§. 439.

i2 .N s .rt8 . L o v  ang. Bemyndigelse sor Jndenrigsministeriet 
til  at bevilge Fritagelse fo r B rn g  a f stemplet P a -  
pir t il  Tilstaaelser sor haandfaaet P a n t. (Z n d e n 
rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 441.

19. N s rt8 . Forelobig L o v  ang. at Soetatens kombinerede 
R e t maa sirttes me- et mindre A n ta l Dommere 
end det i  Krigsartikelsbrevet fo r Landtjenesten ved 
Soetaten a f 2 9 . J u l i  1 7 5 6  Z  7 4 9  fastsatte. ( M a -  
rineministeriet) * ) .

Vi Christ ian den Niende osv. G. v.: Paa Grund 
af de Os af Vort Ministerraad foredragne Omstcendigheder 
og i Henhold til H 59 i Grundloven for Kongeriget Dan- 
marks og Hertugdsmmet SlesvigS FMesanliggender af 18. 
November 1863 byde og befale Vi, som splger:

*) Stadfcestet ved Lov 3. August s. A.
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Soetatens kombinerede Net kan indtil videre behandle19. Narts. 
og paakjende de under sammes Omraade hörende Säger, 
skjondt det i Krigsartikelsbrevet for Landtjenesten ved So- 
etaten af 29. Juli 1756 § 749, sammenholdt med Lov af 
21- Juni 1856 angaaende visse Jurisdiktionsforhold ved 
Soetaten, fastsatte Antal Dommere ikke er tilstede, naar 
i det mindste tvende Officerer foruden Auditoren deltage i 
Voteringen i enhver S ag ; dog finder dette ikke Anvendelse 
paa de Tilfoelde, der omhandles i det ncevnte Krigsartikels- 
brev tz 752.

Kongelig Beflntning i Henhold t i l  H 58 i G rn u d -19. N »rt8 . 
loven a f 1 8 . November 18 6 3  om Afholdelsen as ikke 
bevilgede U d g is te r *) .

Vi Chr is t ian den Niende osv. G. v.: Da de ved 
Lov af 21. December f. A. til overordentlige Udgister ved- 
kominende Land- og Sovcernet bevilgede Midler ikke ere tilstroek- 
kelige til Bestridelse af de ved den stedfindende KrigStilstand i Fi- 
nansperioden 1862—64 foranledigede Udgister, og da Nigs- 
raadet ikke vil kunne samles inden bemeldte Finansperiodes 
Udlob, have Vi, paa Forslag af Vort Ministerraad og efter 
at Sagen har vceret Os allerund, forelagt i Vort Geheime- 
statsraad, befluttet at gjore Brug af den Os efter Grund-

*) Ovenstaaende kongl. Beflntning er, i Henhold til Z 
58 i Grundloven af 18. November 1863, kontrasig- 
neret af Ministrene Monrad, Lundbye, Lütken, Casse, 
Engelstoft, Nutzhorn, Quaade og Johansen. Be- 
flutningen er forelagt Rigsraadets Folkething i over- 
ordentlig Sämling 1864, hvor derom under 31. Au
gust 1864 fattedes folgende Beflntning: „Rigs
raadets Folkething finder ikke Anledning til at gjore 
Ansvar gjceldende for Rigsretten mod de Ministre, 
som have medunderskrevet den allerhoieste Beflntning 
af 19. Marts d. A."



19.Nruts. loven af 18. November f. A. 8 58 tilkommende Net til, 
under scerdeles paatrcengende Omstcendigheder, naar Rigs- 
raadet ikke er samlet, at beflutte Afholdelsen af Udgifter, 
der ikke ere bevilgede.

Thi byde og befale Vi som folger:
Til Udgifter i Anledning af KrigSforholdene bevilges 

for indevcerende FinanSperiode et extraordincert Tillcrg, for 
Krigsministeriets Bekommende med 1,573,800 Nd. og 
for Marineministeriets Vedkommende med 393,450 Rd. 
Forncevnte Belob blive at afholde af Udbyttet af det 
i Henhold ül Lov af 21. December s. A. optagne 
Statslaan.

2i .N a r i 8. L o v  indeholdende en nocrmere Bestemmelse aug. 
Loven  a f 1 9 . Fe b ru a r 1 8 6 1  om nogle Forandringer 
i FustelovgivningeNs (Znde n rigsm iniste rie t.)

Jndm. Samt. 442.

2i . N » r t 8. L o v  indeholdende Forb u d  mod ved Trykken at 
offentliggjore Efterretninger vedkommende Krigen.
(Zustitsministeriet.)

Vi Chris t ian den Niende osv. G v .: Rigs- 
dagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1. Ingen maa, saa lcenge de Krigsforhold, hvori 
Staten nu befinder sig, vedvare, ved Trykken offentligjore 
Efterretninger om forestaaende eller forventede Krigsforeta- 
gender, om vore Troppers Styrke, Stilling og Bevcrgelser, 
Krigsmateriels Transport, de overbefalendeS Opholdssted 
og Reiser, ei Heller om vore Krigsskibes Ankomst og Af- 
gang, med mindre Efterretningen forud er meddelt af 
Krigsbestyrelsen.

18 64. 286 L .  om Fo rb u d  mod O ffe n tlirig jo r. af KrtgSefterretn.
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2. Overtrcedelse af foranstaaende Forbud straffes med21.Nart8 
Boder, efter Omstcendighederne fra 20 til 500 Rd., der 
tilfalde vedkommende Fattigkasse.

L o v  om Krigsskat fo r Finansaaret 1 8 6 4 — 65. s u r u - t « , 
(Zndenrigsm inisteriet.)

Vi Chr is t ian den Niende osv. G. v.: Rigs- 
dagen har vedtaget og Vi ved Dort Samtykke stadfoestet 
folgende Lov:

1. Af hver Tonde Ager og Engs Hartkorn bliver i
Krigsskat i Finansaaret 1864—65 at udrede 3 Rd. og af 
hver Tonde Skovfkylds-Hartkorn 1 Rd. 48 ß.; dog undtageS 
herfra det Staden Kjobenhavn samt Derne Roms og List 
paahvilende Hartkorn..............................................................

2. Staden Kjobenhavn svarer i Krigsskat i Finans
aaret 1864 -65  et Belob af 540,000 Rd. Skattens samlede 
Belob indbetales af Kjobenhavns Kommune den 30. Sep
tember 1864 og den 31. Marts 1865, hver Gang med det 
halve, og tilveiebringes ved Ligning paa Stadens Jnd- 
vaanere i Overensstemmelse med de Regler, som ere fast
satte for Ligning af Jndkomstskatten i Lov af 19. Februar 
1861 om en Omordning af de kommunale Skatter i Staden 
Kjobenhavn.

3. Af samtlige ovrige Kjobstceder svares i Krigsskat i 
Finansaaret 1864—65 et Belob af 390,000 Rd., hvilken 
Sum af Indenrigsministeriet fordeles mellem disse, 3̂ 
efter Folketallet den 1. Februar 1860, '/3 efter Assurance- 
summen den 30. September 1863 og V3 efter Gjennem- 
snittet af Kjobstcedernes ordincere Jndtcegter i de 4 sidste 
Aar, for hvilke fuldstcendig Oplysning i saa Henseende 
haves. Om Fordelingen udfoerdiges gjennem Jndenrigs- 
ministeriet en offentlig Kundgjorelse. Det paa hver enkelt 
Kjobstadkommune faldende Belob indbetales i Statskassen
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LI.Nai'tk. den 30. September 1864 og den 31.. Marts 1865, hver 
Gang med det halve. Belebet tilveiebringes ved Ligning 
efter Jndkornst i Overensstemmelse med de Forskrister, som 
nedenfor gives med Hensyn til Ligningen udenfor Kjpb- 
stcederne. Ligningen foretages af de i Lov om de kom
munale Valg i Kjsbstcederne af 31. Marts 1860 Z 2 om- 
meldte LigningSkommissioner, der have at foretage alt, hvad 
der nedenfor er paalagt Sogneforstanderskaberne. For hver 
enkelt Kjpbstad eller for flere Kjsbstceder under eet beskikker 
Jndenrigsministeren en Overligningskommission af 3 Med- 
lemmer.

4. I  samtlige Landkommuner, derunder Frederiks- 
berg, Frederiksvcerk, Norre-Sundby, Lpgstsr og Silkeborg, 
svares i Krigsskat i Finansaaret 1864—65 et Belsb af 
630,000 Rd. Denne Sum fordeles af Indenrigsmini- 
steriet mellem Amtsraadskredsene halvt efter deres Hart
korn og halvt efter deres Folketal den 1. Februar 1860 
og Befolkningens Tcethed paa det dyrkede Areal..................

5—6.................................................................................
7. Jndkomstflatten svares af al i Lpbet af Aaret 1663 

falden Jndtcegt, bestaaende i Penge eller Gjenstande af 
Pengevcerdi, som anvendes enten til egen eller til Families 
Underhold, Nytte eller Behagelighed, eller til Udvidelse af 
Noering eller Drift, eller til Formues Forpgelse, herunder" 
indbefattet Livrente, Overlevelsesrente eller deslige, saa og 
til Gaver. Undtagen er den Formueforsgelse, der fler ved 
Arv eller Forskud paa samme.

8 - 1 0 .............................................................
11. Efter den 15. Mai anscetter Sogneforstanderskabet 

^Ligningskommissionen) Jndtcegten for samtlige flattepligtige
i Kommunen...........................................................................

12-13..............................................................................
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14................................................................................................ 21. Nart8.
Sogneforstanderflabet udarbeider en Fortegnelse oder 

Skatteyderne og den Jndkomstflat, hvori de ere satte, i den 
Form, som af Jndenrigsministeren foreflrives; den henlceg- 
ges til almindeligt Eftersyn i 14 Dage paa et for Kom- 
munens Beboere beteiligt Sted efter Bekjendtgjvrelse paa 
Kirkestcevne eller anden i Kommunen brugelig Maade.

15. Efter disse 14 Dages Forlvb kan enhver Skatte- 
yder i 8 Dage meddele Sogneforstanderskabet de Bemcerk- 
ninger, som Han maatte have' at gjore ved sin Skatte- 
anscettelse. Forlanger Han denne forhviet, tages Hans 
Begjcering til Fslge uden videre Undersvgelse; gaar Be- 
gjceringen ud paa Nedscettelse, har Sogneforstanderskabet at 
overveie og bestemme, hvor vidt uogen saadan flal kunne 
finde Sted. og flal der, saafremt Han ved sit Andragende 
om Nedscettelse har fremsat Dnfle derom, gives Ham Lei- 
lighed til mundtlig for Sogneforstanderflabet at fremftre 
de yderligere Forklaringer og Oplysninger, hvortil Han 
maatte finde sig foranlediget. Sogneforstanderflabets Be
stemmelse, hvorved Nedscettelse enteu ncegtes eller bevilges i 
mindre Omfang end af Klügeren begjcert, fler ved en 
Kjendelse, der flal vcere ledsaget af Grunde.

16. Er Klageren utilfreds med Sogneforstanderflabets 
Kjendelse, kan hau i 14 Dage efter dens Forkyndelse for 
Ham indgive en paa Grunde stvttet Klage til Overlignings- 
kommissionen. Det samme staar den Skatteyder frit, som 
har benyttet Selvangivelse, naar denne ikke er bleven taget 
tilfslge af Sogneforstanderflabet. Overligningskommis- 
sionen bestaar i hver Amtsraadskreds af Amtmanden og to 
andre Medlemmer, som Amtsraadet dertil voelger af sin 
Midte; dens Medlemmer ere forpligtede til at iagttage 
ubrsdelig Taushed med Hensyn til de Oplysninger om 
Skatteydernes Formuesforhold, hvorom de ved Varetagelsen

>LYvcnde Hafte. 13



2l.Nart8. af dereS Hverv maatte komme til Kundflab. Sognefor- 
standerflabets Bestemmelse med Hensyn til den i § 12 om- 
handlede Lempelse kan ikke indankes for Overligningskom
missionen. Dersom nogen onfler personlig at mode for 
denne og afgive mundtlig Forklaring, da har Han herom 
at ytre sig i selve Klagen, og vil Hans Begjoering herom 
vcere at tage til Folge.

17. Overligningskommissionen afgjor endelig alle de 
Anscettelsen vedrorende Sporgsmaal, der indankes til den, 
med Undtagelse af de Tilfcrlde, i hvilke en Skatteyders 
Anscettelse staar i nodvendig Forbindelse med Hans Skatte- 
anscettelse i en anden Kommune udenfor Amtsraadskredsen; 
thi i saadanne Tilfcelde indsendes Sagen til Jndenrigs- 
ministerens Afgjorelse. For saa vidt Skatteanscettelsen ikke 
beror paa faktifle Oplysninger, der lade sig efterregne, 
eller paa Lovens rette Forstaaelse, men paa et umiddelbart 
Skjon af Sogneforstanderflabet, da har det fit Forblivende 
ved dette Skjon, med mindre Klügeren erklcerer at ville 
meddele fuldstcrndige, saa vidt Forholdene tillade det, doku
menterede Oplysninger om sine Jndtcegter, hvorved Over
ligningskommissionen scettes i Stand til at danne sig en selv- 
stcendig Mening. Overligningskommissionen kan, naar den 
dertil sinder Anledning, lade vedkommende bekrcefte en af 
Ham afgiven Erklcerings Rigtighed med sin Ed. Den er 
berettiget til at antage Medhjcelpere, som lonneS af Amts- 
repartitionsfonden, navnlig for at staa den bi ved at gjen- 
nemgaa de Aktstykker og Dokumente^ som skulle tjene til 
Oplysning ved Anscettelsen. Disse Medhjcelpere have 
samme Taushedspligt som Overligningkommissionens Med- 
lemmer.

Overligningskommissionens Kjendelser meddeles saa vel 
Klageren som vedkommende Sogneforstanderflab.

1 8 -2 4 .......... ..................................................................

1864. 290 s. vm Änggftat.
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L o v  om Eftergjsrelse a f Knnstarbeider. (J u d e n - s i.^ a r t s . 
rigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 444.

L o v  indeholdende »ärm ere Bestemmelser om A f - s n a r t s .  
Holdelsen af de i L o v  2 3 . Ja n u a r 1 8 6 2 , angaaende 
Foranstaltuinger t il  H n sd yr- og iscrr Hesteavleus 
Frem m e, foreflrevne Hiugsteflner. (Zn d e n rig s m in i- 
steriet.)

Jndm. Saml. 447.

L o v  ang. H avn e afgift i  Kjobenhavns H a v » . ( Z n -  g i.N s.rts. 
denrigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xa§. 447.

L o v  om Adgang fo r norfle og svenfle linder- s i .N s r ts . 
saatter til  at fare som Styrm crnd med danfle Skibe.
(Jn de nrigsm in isterie t.)

Vi Chris t ian den Niende osv. G. v .: Rigs- 
dagen har vedtaget og Vi ved Bort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

Norske og svenfle Undersaatter, der godtgjore, at de ere 
i Besiddelse af de Egenflaber, som efter deres Hjemsteds 
Ly.ve udfordres til at fare som Styrmoend, flulle, saa lcenge 
de nuvcerende Krigsforhold vedvare, vcere berettigede til at 
lade sig forhyre som forste eller eneste Styrmand med 
danfle Skibe i den i Lov om Sonoeringen af 19. Februar 
1861 tz 5 (jfr. Lov af 11. Februar 1863 § 2) ommeldte 
Fart.
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19. L o v  om M a a d c n , hvorpaa Bekjendere af de»
mosaifle T rö  flnllc edfastes inden Retten ellcr sor 
Lvrigh ed ea. (Justitsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 448.

19. Lxrii. L o v  »n g. Tilveiebringclsen af ByguingSregle- 
ineuter fo r Handels-, Lade- og Lossepladser. ( Z u -  
stitsministeriet.)

Jndm. Saml. xa§. 450.

19. ^prii. Jn stitsm in . S k r . (til  Fina nsm in isterie t) at der 
i Grnndloven a f 1 8 . November 186 3  Z  15  havcs 
tilstrakkelig Hjeminel t i l ,  «den at indhente R ig s - 
raadets Sam tykke, at afflntre cu Ovcrenskomst om  
Ophoevelsen a f den i Traktaten mellem D a n m a rk  
og S v e r r ig  - N o rg e  a f 2 . N ove m ber 18 2 6  A r t .  I I  
indeholdtc Andflrcenkning i den de kontrahcrende 
S ta t e r s  S kibe  reciprokt tilstaaede n ationale B e - 
h a n d lin g , n a vn lig  fo r saa v id t anga a r Forselen af 
S a l t  og visse tra n s a tla n tifle  V a r e r * ) .

i .  Lim. T ra k ta t med I t a l i e n * ^ ) .

9. N m . Proto ko l ovcr det a f Konferencen i London a f- 
holdte M o d e , i  hvilket er afflnttet en Vaadeuhicke

Se ncrrmere Jnstitsmin. Skr. om det samme af 23. 
August 1864.

**) Se Patent 10. December 1864.



mellem Köngen a f Danm ark og Reiferen a f Dsterrig 9 Nai. 
samt Köngen a f Prensseu.

P ro to ko l over Londoncr'Konferencen. 293 1864.

Drotoeole Nr. 3 — Leanee du 9. Nai, 1864. 
?re8ent8: NN. 168 ? l6nix0tentiaire8 de l^utrieke; 
NN. 168 D1enix0tentiaire8 äu Dänemark; N. 1s Dleni- 
xotentiaire de k'ranee; N. 1e Dlonlxotentiaire de 1a. 
Oonkederation Oermaniciue; NN. 1e8 D1enix)0tentiair68 
de 1a, Orande LretaZne; NN. 168 Dlenixotentian'68 de 
1a krn886; N. 1e Dlenipotentiaire de D.U88ie, et N. 1e 
Dlenixotentialre de 8uede et NorveZe. Da Oonkerenee 
ünit xar tomber d'aeeord 8ur une 8U8xen8ion 
d'Ii08ti1it63, dont 163 terme8 80nt redi§68 de 1a 
manieie 8uivante: „II ^ aura 3U8xen8ion d'1i08ti1it68 
8ur mer et xar terre, a dater du 12. Nai, xmir 
1'68xaee d'un moi8; 1e meine '̂our 1e Dänemark levera 
168 d1oeu8; 1a ?ru386 et l^utrieke 8'odljAent, pendant 
1a 8U8pen8i0n de8 ko8ti1ite8, a ne xa8 entraver, dan8 
168 parti68 du dutland oeeuxee8 par 1eur8 armee8, 1e 
eommeree, ni 1e8 60mmunieati0N8, ni 1a mareke 
reguliere de 1'adnüm8tration; a ne xolnt lever de 
60ntriduti0N8 de Zuerre, mai8 a pa^er au eontraire 
tout ee gui 8erait fourni aux 1rouxe8 ^11emand68, 
l^ui eontivueraient 8eu1ement » oeeuxer 1eur8 xo8i- 
tion8 8trateKi<iu68 aetuelleZ; 1e8 xartie8 be11i^erante8 
eonviennent liu'e11e8 eon8erv'eront 1eur8 xo8ition8 
mi1itaire8 re8i>6etiv68 xar terre et xar mer; et 
8'interdi86nt de 1e8 renforeer, xendant 1a duree 
de 1a 8U8xen8i0n de8 K08ti1ite8; notiüeation okdei- 
elle en 8era falte aux 6ommandant8 de8 foreeb

13*
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9. Nrü. d6lli§6rrmt68 äe terre 6t cle mer xar leurs xouverue- 
M6nt8 r6k^6etif8."

( 8 l§ 116)

^xxou^i. LisZeleben. 0. (juaaäe. Lille .
LrieZer. La. lour O'^nverZue. Leu8t.
Ru886l. Olareuäon. LernZtorlk. Lalau.

Lruuuo^v. Le O'- ^Vaedtm6i8t6r.

2v . L l» i . Overenskomst om Skibsafgisten a f danfle Skibe 
i franste Hanne. Affluttet i Kjobenhavn af de i Kraft 
af Tillcegskonvention af 9. Februar 1842 Art. 2 af den 
kongelig danfke og den keiserlig franste Regjering udncevnte 
Kommisscerer, nemlig:

1. I  Betragtning af den ved Loven af 4. Juli 1863 
stedfundne Nedscettelse af Skibsafgifterne af franste Skibe i 
danste Havne, samt i Betragtning af Loven af 31. Marts 
1864 om Havneafgifterne i Kjsbenhavns Havn, vil det 
danfle Flag i franste Havne herefter kun have at erloegge 
1 kraue (i Stedet for tidligere 2kre8. 10et8?, Pr. touuean, 
og beregnes 2.so touueaux som lige med 1 danst Kom- 
merceloest.

2. De respektive Regjeringers Samtykke til den om- 
meldte Ordning forbeholdes udttykkelig.

4. inm. Forelobig L o v  om S tifte ls e » a f en svcrvende 
S ta ts g jc rl-. (Fin a n s m in is te rie t.)

Vi Chr is t ian den Niende osv. G. v.: Ester 
Vort Ministerraads Forflag ville Vi i Henhold til 
Grundlosen af 18. November f. A. § 59 have bestemt som 
folger:



Finansministeren er bemyndiget til at lilveiebringe en 4. ^uni. 
overordentlig Indtcegt for Statskassen indtil et Belob af 6 
Millioner Rigsdaler ved at stifte en svcevende Statsgjceld, 
under sit Ansvar for, at Gjcelden stiftes paa hensigtsmces- 
sigste og billigste Maade.

B .  om V aab e nh vile n- Forlsengelse. 295 1864.

Bekjeudtgjor. ang. Baabenhvilens Forlangelse. io . 3mü. 
(U denrigsm inisteriet.)

Det bringes herved til almindelig Kundflab, at i det 
i Gaar afholdte Konferencemode i London er Vaabenhvilen 
bleven forloenget indül den 25. d. M. inkl.

Bekjendtgjor. ang. en ny T a r if  fo r Akciseasgiften i s . 3 uw . 
i Kjobenhavn. (Znd e n rig sm in iste rie t.)

Jndm. Saml. 451.

P la k . ang. Autorisation a f et Handelssted ved 16 3uui. 
Lambhnssnnd paa Skipaskaga i B orgarfjords S y s -  
scl inden Is la n d s  Sonderam t. (Austitsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xa§. 453.

Bekjendtgjor. fra  Armcens Ovcrkommando, hvor- s. 3uii. 
ved, isolge den dertil meddelte Bemyndigelse, Fye n  
og nocrliggende D e r erklares i Beleiringstilstand.

Anordning med Hensyn t il  Skibes og Personers 17 . 3M i. 
Adgang t i l  og Afreise fra  F y e n . (Arm eens O v e r 
kom m ando.)



2S6 Kreds-pra-liminoerer.

5uii. Bekjendtgjor. mig eil Fo rau d rin g  i Re g lm e n te t
sor Natioiialbailkeil - a f 2 7 .  J u l i  1 8 1 8  tz 8 Lite , v 
og P la k a t af 3 . A p r il  1 8 4 7 . (Ju stitsm in isteriet.)

Jndm. Saml. 454.

L n Z . Fredspralim incerer*).
Ncervcerende: For Vsterrig: Grev Nechberg, Baron 

Brenner. For Danmark: Hr. Quaade, Hr. Oberst 
Kauffmann. For PreuSsen: Hr. v. Bismarck, Baron 
Werther.

Ester at de Befuldmcegtigede for Vsterrig, Danmark 
og Preussen i Dag havde samlet sig til en Konference i 
Udenrigsministeriet og produceret deres respektive Fuldmag- 
ter, som befandtes i god og rigtig Form, ere de komne 
overens om folgende Fredsprcelimincerer:

1. Hs. Majest. Köngen af Danmark renuncerer Paa 
alle sine Nettigheder til Hertugdommerne Slesvig, Holsten 
og Lauenborg til Fordel for Deres Majestceter Keiseren af 
Vsterrig og Köngen af Preussen, idet Allerhoistsamme 
forpligter sig ril at anerkjende de Dispositioner, som de 
ncevnte Majestceter ville trceffe med Hensyn til disse Her- 
tugdommer.

2. Afstaaelsen af Hertugdommet Slesvig omfatter alle 
de til dette Hertugdomme hörende Ver lige saa vel som 
det paa Fastlandet beliggende Territorium.

For at simplificere Grcendsereguleringen og for at gjore 
Ende paa de Ulemper, der opstaa af de jydste Territoriers Belig- 
genhed som Enklaver i det flesvigfle Territorium, afstaar Hs. 
Majest. Köngen af Danmark til Deres Majestceter Keiseren af

*) Afsattede paa Franst. Ovenstaaende danste Over- 
scettelse meddeles efter Departementstidende for 1864 
xa§. 701—702.
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Lsterrig og Köngen af Prenssen de jydste Besiddelser, der 1. 
ligge Syd for Distriktet NiLes paa Landkürtet augivne syd- 
lige Grcendselinie, saasom det jydste Territorium Mogel- 
tonder, Ven Amrom, de jydfle Dele af Verne Fohr, Sild 
og Romp osv.

Derimod samtykke Deres Majestceter Keiseren af 
Vsterrig og Köngen af Preussen i, at en tilsvarende 
Del af Slesvig, indbefattende foruden Ven LEro Terri- 
torier, der tjene til at frembringe forncevnte Distrikt Ribes 
Sammenhoeng med det ovrige Jylland og til at korrigere 
Grcendseliuien mellem Jylland og Slesvig henimod Kol- 
ding, bliver adskilt fra Hertugdommet Slesvig og inkorpo- 
reret i Kongeriget Danmark. Ven LEro danner tun i Forhold 
til sin territoriale Udstrcekning en Del af denne Kompensation.

Enkelthederne ved Grarndseliniens Afstikning skulle 
ordues ved den endelige Fredstraktat.

3. Den Gjceld, der er kontraheret enten for Kouge- 
riget Danmarks, eller for et af Hertngdommerne Slesvigs, 
Holstens o,; Lauenborgs soerlige Regning, vedbliver at fatde 
hvert iscer af disse Lande til Last.

Den Gjceld, der er kontraheret for det danfke Monarkis 
Regning, flal deles imellem Kongeriget Danmark paa den 
ene og de afstaaede Hertugdommer paa den anden Side i 
Forhold til begge Deles respektive Folketal.

Undtagne fra denne Deling ere:
1) Det af den danfke Regjering i December Maaned 

1863 i England kontraherede Laan, der vedbliver at 
falde Kongeriget Danmark til Last.

2) De allierede Magters havte Krigsomkostninger, hvis 
Godtgjorelse overtageS af Hertugdommerne.

4. De hoie kontraherende Parter forpligte sig til at 
slutte en Baabenstilstand paa Grundlag af den militcere 
Besiddelsestilstand fra 2. August at regne, hvilken Vaaben- 
stilstands Bilkaar ere specificerede i den vedlagte Protokoll
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I. 5. Saa snart disse Prcelimincerer ere undertegnede,
ville de hoie kontraherende Parier trcede sammen i Wien for 
at underhandle om en endelig Fredstraktat.

Sket'i Wien den 1. August 1864.

1.  Protokol ang. Baabenstilstandens Be tinge lse r*).
Til Ivcerkscettelse af Artikel 4 i Fredsprcelimincererne, 

der ere undertegnede i Dag imellem Hs. Majest. Köngen 
af Danmark paa den ene Side og Deres Majestceter 
Keiseren af bsterrig og Köngen af Preussen paa den 
anden Side, ere de undertegnede Befnldmcegtigede, der ere 
forsamlede i Konference, komne overens om folgende Be
stemmelser :

1) Fra den 2. August forstkommende at regne stal 
der vcere en fuldstcendig Standsning af Fjendtlighederne 
tillands og tilvands, som flal vare indtil Fredens Afslut- 
ning. I  det Tilfcelde, at imod al Forventning Freds- 
underhandlingerne ikke skulde vcere lykkelig tilendebragte til 
den 15. September forstkommende, flal det fra denne Dag 
staa de hoie kontraherende Parter frit for at opsige Vaaben- 
stilstanden med 6 Ugers Varsel.

2) Hs. Majest. Köngen af Danmark forpligter sig til 
definitivt at lade Blokaderne ophceve fra den 2. August at 
regne.

3"> Deres Majestceter Keiseren af Vsterrig og Köngen af 
Preussen vedblive at holde Jylland besät paa de nuvcerende 
Betingelser af uti xossläetiZ, men erklcere sig dog beredte 
til ikke at holde et storre Antal Trapper i bette Land, end 
bemeldte Majestceter af rent militcere Hensyn maatte anse 
for nodvendigt.

*) Protokollen er affattet paa Franfl. Ovenstaaende 
danfle Overscettelse er taget fra Departementstidende 
for 1864 xa§. 703—704.
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4) Opkrcevningen af Kontributionerne stilles i Bero, 1. 
for saa vidt den endnn ikke er bleven ivcerksat. De Varer 
eller andre Gjenstande, som ere blevne beflaglagte som 
Sikkerhed for disse Krigskontributioner, og som ikke ere 
blevne folgte for den 3. August, skulle frigides. Nye Paalceg
af Konttibutioner maa ikke udflrives.

5) De allierede Trappers Forpleining stal fle paa 
Jyllands Bekostnina i OverenSstemmelse med de Forplei- 
ningsreglementer, der ere gjceldende respektive for den 
preussiske og den osterrigfle Armee paa Krigsfod. Jnd- 
kvarteringen af Tropperne og de med Armeerne fol
gende EmbedSmamd saa vel som de til Armeen fornodne 
Befordringsmidler flulle ligeledes ydes paa Jyllands Be- 
kostning.

6) Det Overflud af Jyllands ordentlige Jndkomster, 
der befindes i de offentlige Kasser i dette Land, efter at de 
forskjellige forncevnte Leveringer og Prcestationer ere blevne 
betalte af disse samme Kasser til de Kommuner, hvem det 
bliver paalagt at efterkomme de militcere Nekvisitio- 
ner, og efter at de til Administrationenß Gang nod- 
vendige Udgifter ligeledes ere blevne afholdte af bemeldte 
Kasser, stal tilbagebetales enten i rede Penge eller ved 
Likvidation til den danske Regjering, naar Jylland bliver 
rommet.

7) De allierede Troppers Lonning, Felttilloeget (Kriegs
zulage) derunder indbefattet, er undtaget fra de Udgifter, 
der flulle afholdes af Jylland.

8) Krigsfangerne og de politifle Fänger flulle scrttes 
i Frihed imod den Forsikring, at Krigsfangerne ikke mere 
flulle tjene i den danske Armee for Fredsflutningen. Fan- 
gernes Frigivelse flal fle snarest muligt i Havnene ved 
Swinemünde og Lübeck.



1. 9) De danfle Soldater, der blive permitterede til
Jylland under Vaabenstilstanden, stulle uden nogeu som 
helft Hindring kunne vende tilbage til den danske Armee i 
Tilfcelde af Fjendtlighedernes Gjenoptagelse, saa snart de 
igjen maatte blive indkaldte til Tjeneste.

Saaledes flet i Wien den 1. August 1864.

5. L o v  Mlg. en K rig K fla t paa Brcrllderidrifteu og
Vareindforseleu samt Stadsastelsc ns fvrclobig Lo v  
af I S .  Februar 18 6 4  ang. samme Vjeastaud. ( F i -  
»ansm inisteriet.) ^

Jndm. Saml. MS. 451.

15. ^»A. Foraudringer i Regulativ a f 6 . August 18 6 2
for Aflirggelscn a f de i Lo v a f 2 S . December 1 8 5 7  
»uiuieldte frivilligc Svcudeprovcr i Kjobeuhavu. ( J n -  
deim gsm inisteriet.)

Jndm. Saml. 457.

16. Bekjeudtgjor. aug. Aumeldelse om Kuustardei- 
ders Bcuhttelse ved Brugsgjenstaudcs Forarbcidelsc 
cller M sm hkiiing. (Zndenrigsrninistcriet.)

Jndm. Saml. 458.

20. R e g u la tiv for Afllrggclsen a f de i L o v  29 .
December 1 8 5 7  ommcldte frivilligc Svcudeprover i 
Kjobstirdernc ndenfor Kjobeuhavu. (Z u d e n rig ö - 
m inisteriel.)

Jüdin. Saml. priK. 459.

1864. 300 L. om Kriüeftat.
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J»stit8iilill. S k r .  (til Finansm in isteriet) at der L3. 
i  Grnndlovcn a f 1 8 . November 18 6 3  tz 18  haves 
tilstmkkelig Hjemmel til «den Nigsraadets S a m - 
tykke at gjore Foran drin g i T ra kta t 2 . November 
182 6  A r t .  I I .

Ester at det fra Justitsministeriets Side i en desan- 
gaaende med Finansministeriet fort Brevvexling er blevet 
gjort gjceldeude, at de i Traktaten mellem Danmark og 
Sverrig-Norge af 2. November 1826 Art. II indeholdte 
Jndskrcenkninger i den de ovenncevnte Staters Skibe reci- 
prokt tilstaaede nationale Behandling matte kunne forandreS 
ved en mellem Staterne udvexlet ministeriel Deklaration, 
uden at det künde anseö fornodeut fra danfl Side at tage 
noget Forbehold af Nigsraadets Samtykke og folgelig uden 
senere at forelcegge Deklarationen for Rigsraadet, stulde man 
paa dertil given Foranledning til ncermere Begrundelse ikke 
undlade at bemcerke folgende:

Den af Iustitöministeriet ytrede Formening stottes 
selvfolgelig fornemmeligt til Grnndlov af 18. November 
1863 § 15. Naar det i denne Bestemmelse, der er over- 
ensstemmende med Lov af 2. Oktober 1855 § 17, hedder, 
at Köngen indgaar og ophcever Forbund og HandelStrak
rater, og naar der til denne Bestemmelse knytteö den Jnd- 
strcenkning, at Nigsraadets Samtykke dog udfordres til 
Afstaaelse af nogen Del af Riget eller Jndgaaelse af nogen 
Forpligtelse, som sorandrer de bestaaende statsretslige For- 
hold, da skjonner Ntinisteriet ikke rettere, end at denne be- 
stemte Angivelse af de traktatmcessige Forhandlinger, der 
krceve Nigsraadets Samtykke, ifolge Forbindelsen med Be
stemmelsens forste Del i Henhold til almindelige Fortolk- 
ningsregler giver Ret til den Slutning, at de ovrige under 
Bestemmelsens forste Del henhorende traktatmcessige For- 
haudlinger maa kunne afsluttes uden Nigsraadets Samtykke.
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23. .̂uA. Der maatte altsaa for i saa Henseende at statuere en Jnd- 
strcenkning af de ample Ord i ForfatningSlovens § 15, 1. 
Passus, fremfores besternte Grunde for en saadan ind- 
flrcenkende Fortolkning, men saadanne Grunde ere efter 
Ministeriets Formening ikke tilstede. Det er vel i saa 
Henseende fra Finansministeriets Side, som det af Sagens 
Bilag ses, gjort gjoeldende, at den Köngen ifolge den an
forte Bestemmelse tilkommende Ret maa finde sin nod- 
vendige Begrcendsning i den bestaaende Lovgivning, og at 
Hcevdelsen af den Köngen i § 15 tillagte Ret uden anden 
Jndflrcenkning end den, der folger af Ordene i bemeldte 
Paragraf, vilde medftre en Jndflrcenkning i den Rigs- 
raadet ifolge ForfatningSlovens § 50 tillagte Ret, ifolge 
hvilken ingen Fcellesflat kan paalcegges, forandres eller 
ophceves uden ved Lov. Herved er imidlertid at bemcerke, 
at der intet er til Hinder for at forstaa § 50 som be- 
grcendset af den af den bogstavelige Fortolkning af Z 15 
folgende Jndflrcenkning, og der fljonnes ikke at vcere storre 
Grund til at indflrcenke det bogstavelige Jndhold af § 15 
af Hensyn til § 50 end til omvendt at indflrcenke den 
ample Regel i ForfatningSlovens Z 50 af Hensyn til den 
af den forudgaaende § 15 flydende Regel. At dette sidste 
netop turde vcere Forfatningens Hensigt stottes navnlig 
ved en Sammenligning mellem Lov af 2. Oktober 1855 
8 17 — af hvilken som anfort Lov af 18. November 1863 
8 15 er en Gjentagelse — og Grundlov af 5. Juni 1849 
ß 23. Jfolge denne sidste Bestemmelse er nemlig Köngens 
Ret til at indgaa og ophceve Forbund og Handelstraktater 
indflrcenket ved den Tilfoielse, at Han ikke uden RigsdagenS 
Samthkke kan raade over nogen Statsindtcegt. Jdet denne 
sidste Bestemmelse er udeladt i Lov af 2. Oktober 1855 
Z 17, hvis Regel iovrigt synes bygget paa Lov af 5. Juni 
1849 8 23, fijonnes det ikke rettere, end at den af den 
bogstavelige Fortolkning af Lov af 2. Oktober 1855 8 17
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fremgaaende Mennig vinder en afgjvrende Bekroeftelse, og 23. ^u§. 
at Forholdet mellem den den lovgivende Magt og den 
Köngen tillagte Myndighed viser fig at vcere dette, at medens 
Köngens Myndighed til at afflutte Handelstraktater ifvlge 
Grundlov af 5. Juni 1849 Z 23 i Henseende til Spvrgs- 
maalet om Forandring af Statsafgifter begrcendses af den 
Repräsentationen i samme Lovs 8 51 tillagte Myndighed, 
saa er ifvlge Lov af 2. Oktober 1855, og altsaa ogsaa 
ifslge Lov af 18. November 1863, Reprcesentationens lov
givende Myndighed begrcendset ved Köngens Net til at af
flutte Handelstraktater. Det skjsnnes Heller ikke rettere, end 
at den modsatte Fortolkning i alle Tilfcelde vilde gjvre 
Rigsraadets Samtykke fornpdent; det kan nemlig ikke ret 
vel forudscettes, at de af Köngen affluttede Handelstrak
tater skulle gaa ud paa at Paalcegge Udlcendinge stvrre 
Jndflroenkninger, men idet der saaledes altid vil vcere 
Spsrgsmaol om at tilstaa dem Begunstigelser, og idet Ud- 
lcendingenes tidligere Retsforhold stedse vil have vceret 
bestemt ved Landets Lovgivning, fljvnnes det ikke rettere, 
end at enhver Handelstraktat under det af Finansministeriet 
hcevdede Forhold mellem Forsatningslovens § 60 og tz 15 
vil udkrcrve Rigsraadets Samtykke, men under denne 
Forudscetning vilde formentlig Slutningsbestemmelsen i §
15 vcere overflsdig og vildledende. Selv om man imidler- 
tid ikke maatte tiltrcede den ovenstaaende Udvikling af For
holdet mellem Forsatningslovens 8 15 og § 50, saa at det 
af Hensyn til denne fidste Bestemmelse maatte statueres, at 
den almindelige Skattelovgivning ikke kan forandres ved de 
af Köngen affluttede Traktater uden Rigsraadets Sam- 
tykke, maa Justitsministerier dog formene, at det, for at 
ilke den Köngen ved Forfatningens § 15 tillagte Ret til at 
afflutte Handelstraktater flal blive betydningslvs, i alt Fald 
maa statueres, at saadanne scerlige Bestemmelser, som ved- 
rvre fremmede Landes Undersaatter, idet de nemlig stille
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23. .̂U§. dem i et andet og mindre gunstigt Forhold end Landets 
Undersaatter, maa kunne modificeres og ophcrves gjennem 
Traktater uden Rigsraadets Medvirkning — dog med den 
naturlige Begrcendsning, at der ikke ved samme tilstaas 
fremmede Begunstigelser fremfor Landets egne Under
saatter —, men til denne Art af soerlige Bestemmelser Hörer 
netop den under ncervcerende Sag omspurgte. Til det 
ovenanforte skal jeg endnu foie en Henvisning til vor tid- 
ligere konstitutionelle Praxis, og skal jeg som Bestemmelser 
af den omspurgte Art, der ikke have vceret forelagte Rigs- 
raadet, navnlig fremhceoe Deklaration af 1. Oktober, jvfr. 
Bekjendtgjorelsen af 19. November 1856 om en Udvidelse af 
Bestemmelserne i Handels- og Skibsfartstraktat af 13. J a 
nuar 1846, ved hvilken de for direkte ankommende Skibe 
og Barer i Traktat 13. Januar 1846 indrommede Be
gunstigelser udvides til Jndforsel af alle Ladninger ved 
indirekte ankommende Skibe saa vel som til indirekte Ud- 
fprsel med hvilken som helft Bestemmelse, og Deklara
tion af 16. April 1858, hvorved der tilstedes svenske og 
norske Skibe af over 15 Kommercelcesters Drcegtighed Ab
gang til Kystfarten mellem danfle Havne, Traktat med 
Persien af 24. September 1859 in 8̂1 eew Art. 4, Traktat 
med Siam af 3. Februar 1860 og flere, hvorhos det 
eneste Exempel i modsat Rettung, nemlig Traktaten om 
Sundtoldens Aflosning, saa vel paa Grund af Gjen- 
standens omfattende finansielle og politiske Betydning, som 
ogsaa fordi der selvfplgeligt ikke er noget til Hinder for 
at en Traktat kan forelcegges Nigsraadet, selv om denö 
Foreloeggelse ikke er notwendig, formentligt turde vcere 
uafgjorende.

26. L o v  om Forhoielse a f de i  L o v  «mgaamde Peusio- 
nering a f M ilitaretaternes Underklasser samt I n -



valideforsorgelse a f 9. A p r il 18 5 8  H Z  2 4  og 3V 26. 
fastsatte Satser. (Fin a n sm in iste rie t.)

Jndm. Saml. 465.

L o v  om Udstedelsen as Kreditbeviser. (F in a n s - 26 . 
ministeriet.)

Vi Chri s t i an  den Niende osv. G. v.: Nigs- 
raadet har vedtaget og Vi ved Bort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

1. Finansministeren bemyndiges til at udstede rente- 
bcerende Kreditbeviser for et Belob af indtil 4 Millioner 
RigSdaler. hvoraf Renten betales halvaarsvis. Renten be- 
regnes daglig og maa ikke overstige ls/3 ß. for hvert Hun
drede Rigsdaler.

2. Kreditbeviserne indloses med deres fulde paalydende 
Belob inden den 31. December 1866.

3. Ifolge den Overenskomst, der for dette Tilfcelde er 
trnffen med Nationalbankens forenede Bestyrelse, modtages 
Kreditbeviserne ved alle kongl. Kasser i Betaling for deres 
fulde paalydende Belob tilligemed Belobet af de paalobne 
Reuter.

4. Det ncermere angaaende Kreditbevisernes Storrelse, - 
Form, samt disses Indfrielse, saa vel som Renternes Beta
ling, overlades til Finansministeren, der herom vil lade 
udgaa de fornodne Bekjendtgjorelser.

L o v  om Tilveiebringelse a f extraordimrre M i d - 12 . 8spt. 
ler i Aiilediiiiig a f de politifle Fo rh o ld . ( F in a n s 
m inisteriet.)

Vi Christ ian den Niende osv. G. v. : Nigs- 
raadet har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfcestet 
folgende Lov:

L .  om Udstedelse of Kreditbeviser. 3 0 5  1 8 6 4



12. 8ext. Finansministeren bemyndiges til dels ved Afbenyttelse 
af Oresundöfonden, dels ved Statslaan at söge tilveiebragt 
et Belob af indtil 8 Millioner Rigsdaler kontant under 
stt Ansvar for, at saadant fler paa hensigts massigste 
Maade.

19. Lept. Iu stitsm iil. S k r . ( t il  Po litid ire k tsre n  i K jsb e n - 
havn) at Prokuratorer ere pligtige eftcr Ordre ogsaa 
at ndfore private Politisager.

I  behagelig Skrivelse af ZI. f. M. har Hr. Etats- 
raaden meddelt, at Landsover- samt Hof- og Stadsrets- 
prokurator Winther, der i Henhold til meddelt deueüeium 
xroeessuZ Zratuiti er beskikket til paa N. N. Sognefor- 
standerflabs Vegne at sagsoge N. N. her af Staden til at 
betale Underholdningsbidrag til et af Fruentimmer N. N. 
af N. N. udenfor ZEgteskab fodt Barn, har gjort Indsigelse 
mod den Ham saaledes meddelte Ordre, hvilken Han, paa 
Grund af, at den paagjceldende Sag henhorer under Po- 
litiretsbehandling, hverken anser sig Pligtig eller kompetent 
til at efterkomme, og har Hr. Etatsraaden derhos henstillet 
det saaledes opstaaede Sporgsmaal til Ministeriets Afgjorelse.

Foranlediget heraf flulde man ikke undlade tjenstligst 
at meddele, at Ministeriet maa fastholde den i Skrivelse 
af 2. December 1856 i Anledning af et lignende Til- 
fcelde udtalte Formening, at en Sagforer ikke er berettiget 
til at voegre sig ved at efterkomme en Ordre som den 
omhandlede, og at der derfor af Overprcesidenten. som 
derom er tilskrevet, paa ncermere Henvendelse fra Hr. 
Etatsraadens Eide vil blive meddelt Dem sri Proces til 
Sags Anlceg mod Prokurator Winther i den omspurgte 
Anledning *).

Ved Landsover- samt Hof- og Stadsrettens Dom af 
3t. Juli 1865 (I. U. 1865 70 t-N O ) blev
Prokurator Winther kjendt pligtig at efterkomme den 
Ham givne Ordre.
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Zndenrigsm in. C irk. (til  samllige Am tm cend) 22 . Le x t. 
ang. hvad der bsr iagttages, naar ustemplede eller 
utilstrakkeligt stemplede Doknmenter inden Udlsbet 
a f den i Stempellovens Ztz 1 v  og I I  fastsatte F ris t 
passere vedkommende Antoriteter.

Det er öftere Tilfceldet, at Dokumenter, der anholdes 
paa Grund af en med Hensyn til samme begaaet Stempel- 
overtrcedelse, ere forsynede med Paategninger eller ved Ind- 
sendelseu ledsagede af Oplysninger, hvoras fremgaar, at de 
umiddelbart efter deres Oprettelse i en eller anden Anled- 
ning have vceret forelagte en af de i Loven om Trugen 
af stemplet Papir af 19. Februar 1861 H 83 ncevnte Au- 
toriteter, hvorefter de da maa antages atter at vcere til- 
bageleverede vedkommende inden Udlsbet af den i bemeldte 
Lovs ß§ 10 og 11 indrsmmede Frist for StempelafgiftenS 
Berigtigelse ved Dokumentets Beloeggelse med stemplet Papir 
eller efterfslgende Stempling.

MedenS Ministeriet tidligere er gaaet ud fra, at det 
ogsaa udenfor de i Stempellovens Z 11 scerligt omhandlede 
Tilfcelde, at et Dokument indleveres til Thinglcesning eller 
fremlcegges i nogen Net, maatte paahvile de vedkommende 
Antoriteter at drage Omsorg for, at flige Dokumenter be- 
hsrigt stempledes eller omstempledes, inden de udleveredes 
paagjoeldende, har man nu, efter at Spsrgdmaalet herom 
paa given Anledning har vceret taget under fornyet Over- 
veielse, i Henhold til en fra Generalprokursren indhentet 
Betcenkning fundet at burde fravige denne Anstuelse, idet 
overveiende Grunde lede til at antage, at Stempelloven — 
selvfslgeligt fraregnet de ovenbersrte i Lovens § 11 scerligt 
ncevnte Tilfcelde — ikke afgiver den fornsdne Hjemmel for 
Autoriteterne til uden vedkommende privates Samtykke at 
indeholde saadanne Dokumenter til Stempling eller Om- 
stempling, naar der i svrigt ikke er noget til Hinder for
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22. Lext. deres Udlevering inden Udlvbet af den ovenncevnte Frist. 
Men, idet saaledes ustemplede eller ikke behorigt sternplede 
Dokumenter under den anftrte Forudscetning ville kunne 
passere Autoriteterne uden nogen Berigtigelse af Stempel- 
afgiften, maa man dog antage, at det vcesentligt vil kunne 
bidrage til at forebygge Stempelovertrcedelser, naar ved- 
kommende Embedsmand ved Dokumentets Tilbagelevering 
til paagjceldende henleder sammes Opmcerksomhed paa 
Nvdvendigheden af, at den i Henseende til Dokumentets 
Stempling stedfindende Mangel betimeligt afhjcelpes, og 
man flulde derfor herved rjenstligst have samtlige de i 
Stempellovens § 83 ommeldte Embedsmcend anmodet om 
enhver for sit Vedkommende at iagttage, at det, naar et 
ustemplet eller ikke behvrigt stemplet Dokument, som umid- 
delbart efter dets Oprettelse er Autoriteterne forelagt, atter, 
uden at Stempelafgiften er berigtiget, udleveres vedkom
mende inden Udlsbet af den i Stempellovens HZ 10 og 11 
omhandlede Frist, scerligt betydes Ham, at hau, for at Ansvar 
kan undgaas, maa drage Omsorg for, at Dokumeutet for- 
synes med behvrigt Stempel inden Udlsbet af tidtncevnte 
Frist i Overensstemmelse med de i Stempellovens ZK 7, 10 
og 11 givne Forskrifter.

3v. L e x t. L o s  om M a g  t i l  Losen as 2 . M a i  18 5 5 . 
(M in iste rie t fo r K irk e - og Undervisningsvcesenet.) 

Indm. Saml. 465.

3 0 . oictt». F r e d s tr a k ta t  m e llc m  K ö n g e n  a f  D a n m a r k , K ei-  
seren  a f  L s te r r ig  o g  K ö n g e n  a s  P r e n s s e n * ) .

*) Se Kundgjvrelse af 16. November 1864.



a irk . o n ,i. at Doium e re jlkebeh. S ta b s , v .  Thronfkistc. <509 1864.

Bekjendtgjor. a »g . Judlem mclsm a f en D e l a f i .  ^ o v b . 
Frederiksbcrg S o g n s Landdistrikt under bemeldte 
S o g n s Bl)distrikt. (Zndenrigsm inisteriet.)

Jndm. Saml. xag. 466.

Zustitsm in. C irk. (til  Zu stitiarie rn e  i  de forfkjel- 6. Mvi>. 
lige R e tte r) at Bestallinger fo r de Dämm ere, der 
ikke tillige have administrative Forre tnin gcr, ikke de- 
hove Stadsastelse ved Thronfliste.

Da Ministeriet med Hensyn til Bestemmelserue i 
Grundlovens 8§ 2 og 78 har nceret Tvivl, om det künde 
auses fornvdent at forsyne Bestallingerne for de Däm
mere, der ikke tillige have administrative Forretninger, 
med allerhvieste Stadfcestelse i Anledning af Thronfliftet, 
har Ministerlet forelagt Hs. Majest. Köngen denne Sag ül 
allerhvieste Afgjvrelse, og har det derefter behaget Hs.
Majest. under 21. f. M. allern. at bifalde, at de af Ju- 
stitiarierne og vvrige Tilforordnede i Hviesteret, den kongl.
Landsover- samt Hof- og Stadsret, den kongl. Viborgske 
Landsoverret og Kivbenhavns Kriminal- og Politiret samt 
Formanden i Sv- og Handelsretten i Kjvbenhavn til aller- 
hvieste Stadfcestelse indsendte Bestallinger maa tilbagesendes 
med Tilkjendegivende, at allerhvieste Stadfcestelse ikke er 
fornvden. Ved tjenstligst at melde foranstaaende undlader 
man ikke at lade folge de af (Tit.) i sin Tid hertil ind
sendte Bestallinger.

P a te n t for Kongeriget Danm ark ang. en m e d r 2 H i > .  
Keiserdommet Küia  asfluttet Venflabs-, Handels- og 
Skibssarts-Traktat. (Udenrigsm inisteriet.)

Vi Chr i s t i an  den Niende osv. G. v.: Vi have
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12. Mvd. allem, forsynet den af Hs. Majest. Hpisalig Kong Frederik 
den Syvende med Keiseren as Kina affluttede Venflabs-, 
Handels - og Skibsfarts - Traktat med allerhpieste Rati
fikation, og bringes bemeldte Traktat nu, efter at Nati- 
fikationerne gjensidigt ere udvexlede, herved til offentlig 
Kundflab.

Hs. Majest. Köngen af Danmark og Hs. Majest. Kei
seren af Kina, i lige Grad besjcelede af Dnflet om trygt 
at begründe og for alle kommende Tider at sikre venflabe- 
lige Forbindelser mellem deres respektive Lande, have be- 
fluttet at afflutte en Traktat eller almindelig Venflabs-, 
Handels- og Skibsfarts-Overenskomst, hvis Bestemmelser 
for Fremtiden skulle iagttages fra begge Sider i de to hoie 
kontraherende Parters indbyrdes Samkvem og Forhold, og 
have til den Ende udncevnt og beflikket til deres Befuld- 
mcegtigede, nemlig:

som, efter gjensidig at have meddelt Hinanden deres i god 
og rigtig Form befundne Fuldmagter, ere komne overenS om 
folgende Artikler:

1. Der flal for Fremtiden, ligesom hidtil, vcere Fred 
og Venflab mellem Hs. Majest. Köngen af Danmark og 
Hs. Majest. Keiseren af Kina, og deres respektive Under- 
saatter skulle i de hpie kontraherende Parters Besiddelser i 
lige Grad nyde udelt og fuldstoendig Beflyttelse for deres 
Personcr og Eiendom.

2. For des bedre at bevare Enigheden i Fremtiden har 
Hs. Majest. Köngen af Danmark og Hs. Majest. Keiseren 
af Kina gjensidigt vedtaget, at, i Overensstemmelse med 
hvad der overalt er Skik og Brug imellem störe og ven- 
flabelige Nationer, kan Hs. Majest. Köngen, hviö Han finder 
for godt, anscetre en diplomatifl Agent hos Hs. Majest. Kei
seren af Kinas Regjering, og Hs. Majest. Keiseren af Kina
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kan ligeledes, hvis Han finder for godt, anscette en di-12. ^ovd. 
plomatifl Agent hos Hs. Majest. Köngen as Danmarks 
Negjering.

3. Hs. Majest. Keiseren af Kina tillader herved, at 
den saaledes af Hs. Majest. Köngen af Danmark ansatte 
diplomatifke Agent kan besoge Peking, saa ofte som Af- 
gjsrelsen af paatrcengende vigtige Forretninger gjsr saa- 
dant sornxldent. Hs. Majest. Köngens Neprcesentant stak 
nyde alle de Privilegier og Jmmuniteter, der tilkomme 
Hand Stilling efter Folkeretten. Det skal staa Ham 
frit for selv at vcelge sit Tyende og fine Betjente, og 
maa der ikke tilfsies disse nogen som helft Overlast.
Enhver, der gM sig flyldig i ucerbsdig eller voldsom 
Adfcerd mod Hs. Majest. Köngens Reproesentant eller ' mod 
noget Medlem af dennes Familie eller Husstand i Ord 
eller Gjerning, vil blive alvorligt straffet af de kinesifle 
Ovrigheder.

4. Det er fremdeles vedtaget, at der ikke flal lcegges 
nogen Hindring eller Baand paa Hs Majest. Köngens 
Reprcesentants eller paa nogen- af Hans Folges frie Be- 
vcegelser. Hcm flal fremdeles have fuldkommen Frihed til 
at sende og modtage sin Brevvexling til og fra et hvilket 
som helft Punkt paa Spkhsten, som Han dertil maatte udse, 
og Hans Breve og Effekter skulle anses for hellige og 
ukrcenkelige. Han kan til deres Befordring anvende soer- 
egne Kurerer, der flulle nyde den samme Beflyttelse og Let- 
telse for deres Reise, som de til at befordre Depescher for 
den keiserlige Negjering ansatte Personer, og flal Han over- 
hovedet nyde de samme Privilegier, som ere tilstaaede Em- 
bedsmcend af samme Rang efter Skik og Brug hos eller 
ifolge Overenskomst med de vestlige Nationer. Alle med 
den danfle diplomatifle Mission forbundne Udgifter flulle 
boeres af den danfle Negjering.



12. Mvtt. 5. Det er vedtaget, at Hs. Majest. Köngen af 
Danmarks Repräsentant skal i alle Forretningsforhold 
forhandle med Hs. Majest. Keiseren af Kinas Ministre, 
det varre sig mundtligt eller flriftligt, som Ligemand med 
Ligemand.
. 6. Hs. Majest. Köngen af Danmark bifalder, at de
herved tilstaaede Privilegier i Hans Stater flulle indrömmeS 
Hs. Majest. Keiseren af Kinas Ambassadörer, Ministre eller
andre diplomatifle Agenter, der maatte blive akkrediterede 
ved Hs. Majest. Köngens Hof.

7. Hs. Majest. Köngen kan anscette en eller flere 
Konsuler i Keiseren af Kinas Stater, og skal det staa 
denne eller disse Konsuler frit for at boscette sig i hvilken 
som. helft af Kinas aabne Havne eller Stceder, som Hs. 
Majest. Köngen maatte anse for tjenlig for den danfle 
Handels Interesser. De flulle behandles med flyldig 
Agtelse af de kinefifle Vvrigheder og nyde de samme 
Privilegier og Immuniteter, som den mest begunstigede 
Nations Konsularembedsmcend. Konsuler og Vicekonsuler, 
der fungere som Konsuler, flulle rangere med Distrikts- 
övrigheder; Vicekonsuler,' Vicekonsulatsbestyrere og Lotte 
med Prcefekter. De flulle have Abgang til disse Embeds- 
mcends officielle Boliger og forhandle med dem personligt 
eller flriftligt paa suldkommen lige Fod, eftersom den 
offentlige TjenesteS Tarv maatte udkrceve det. Naar den 
danfle Negjering ikke anser det nodvendigt at anscette en 
Konsul i en aaben Havn, kan den betro det danfle Kon
sulats Forretninger i denne Havn til en venflabelig Magts 
Konsul.

8. Danfle Undersaatter, der Lekjende sig til eller 
undervise i den christelige Religion, skulle have Krav paa 
de kinesifle Vvrigheders Beflyttelse; ei Heller flulle de, naar 
de fredeligt fplge deres Kald og ikke stöbe an imod Loven, 
vcere udsatte sor Forfölgelse eller Fortrcedigelse.
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9. Danfle Undersaatter bliver det herved tilladt at12. I^ovd. 
reise for deres Fornvielse eller i Handelsviemed til alle 
Dele af det Jndre med Pas, udstedte af deres Konsuler og 
kontrastgnerede af Lokalovrighederne. Disse Pas maa paa 
Forlangende forevises paa de Steder, man reifer igjennem.
Dersom Passet er i Orden flal Ihcendehaveren have Til- 
ladelse til at reise videre, og fkal Han uhindret kunne leie 
Folk eller Fartpier til Befordring af Hans Neisegods eller 
Handelsvarer. Er Han uden Pas, eller gjvr Han sig flyldig 
i nogen Lovovertrcedelse, flal Han afleveres til den ncermeste 
Konsul for at straffes; men Han maa ikke underkaftes 
nogen ilde Medfart, der gaar ud oder den notwendige 
Tvang. Personer, som begive sig paa Udflugter sra de 
for Handelen aabnede Havne i en Afstand af ikke oder 
100 Li, og for et Tidsrum, der ikke overstiger 5 Tage, 
behsve intet Pas. Denne Artikels Bestemmelser vedkomme 
ikke Skibsbescetninger, til hvis behsrige Kontrol Regle- 
menter ville blive foreflrevne af Konsulerne i Forening 
med de stedlige Ovrigheder. Til Nanking eller andre 
Steder, hvis Nolighed forstyrres af Personer, der ftre 
Vaaben imod Regjeringen, stal intet Pas udstedes, fvr de 
ere gjenerobrede.

1V. Formen for Korrespondancen mellem de danste 
og kinesiste Autoriteter vil rette sig efter deres respektive 
Rang og Stilling, gründet paa fuldkommen Ligeberettigelse.
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11. Det er vedtaget, at danfle Handelsflibe maa 
anlsbe alle de efterncevnle Havne, nemlig: Canton, 
Swatow, Amoy, Foo-Chow, Ningpo, Shanghai, Nanking, 
Chinkiang, Kiukiang og Hankow ved Uang-tze Floden, 
Chefoo, Tientsin, Niuchuang, Tamsui og Taiwanfu paa 
Den Formosa, samt Kiung-Chow paa Den Hainan. Det 
er danfle Undersaatter tilladt at drive Handel paa disse 
Havne med hvem de lyste og at reise til og fra dem efter 

Syvende H«fte. 14
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12. Mvl). Behag med deres Fartsier og Handelsvarer, at bygge og 
leie Huse, at forpagte Jord paa Stedet, samt opfsre Kirker 
og Hospitäler og anloegge Kirkegaarde.

12. Danfle Undersaatter, hvad enten de befinde sig 
i Havnene eller paa de andre Pladser, som onfle enten 
at opfsre eller aabne Bygninger, Pakhuse, Kirker eller 
Hospitäler eller at indrette Begravelsespladser, skulle er- 
holde den Grund eller Bygning, som de behove, for de 
mellem Maud og Mand gcengse Priser, mod billige 
Vilkaar og uden nogen overdreven Fordel paa nogen af 
Siderne.

13. Den kinesifle Regjering vil ikke lcrgge nogen 
Hindring i Veien for, at danste Undersaatter tage kinesifle 
Undersaatter i Tjeneste i nogen lovlig Egenflab.

14. Danfle Undersaatter knnne leie hvilke som helft 
Baade de Mfle, for at fxire Gods og Passagerer, og 
skulle Parterne selv enes om Baadeleien uden Indblanding 
sra den kinesifle Regjerings Side. Baadenes Antal flal 
ikke vcere underkastet nogen Jndflrcenkning, Heller ikke 
flal der bevilges nogen Eneret paa Dragere eller Coolier, 
til at bcere Godset. Hvis Smugleri finder Sted med saa- 
danne Baade, vil Smugleren selvfslgelig blive straffet efter 
Loven.

13. Alle Tvistigheder imellem danfle Undersaatter om 
Eiendoms- eller personlige Rettigheder skulle vcere danfle 
Dvrigheders Jurisdiktion undergivne, og alle Stridigheder, 
som i Kina opstaa imellem danfle og enhver anden frem- 
med Magts Undersaatter, skulle afgjores i Henhold til de 
imellem Danmark og de respektive Stater bestallende 
Traktater, uden Mellemkomst sra kinesifl Side. Men 
dersom kinesifle Undersaatter ere indviklede i saadanne 
Stridigheder som Parter, skulle de kinesifle Vvrigheder 
voere Meddomsmcend i alle Netssager, saa som i de Tilfcelde, 
som omhandles i denne Traktats Artikler 16 og 17.



16. Kinesifle Undersaatter, sorn maatte gjore sig flyl-12. Novd 
dige i nogen forbryderfl Handling imod danfle Under
saatter, flulle anholdes og straffes ved de kinestfle Dvrig-
heder i Overeusstemmelse med kinesifle Love. Danfle 
Undersaatter, som maatte begaa nogen forbryderfl Hand
ling imod kinesifle Undersaatter, flulle anholdes og straffes 
af de danfle Dvrigheder i Henhold til deres Lands Love 
under de Former og paa den Maade, som herefter vil blive 
bestemt af den danfle Negjering. Den kinesifle Regjering 
vil paa sin Side ligeledes have Tilseende med kinesifle Un
dersaatter. Retfcerdigheden flal fra begge Sider forvaltes 
med Billighed og Upartiflhed.

17. En danfl Undersaat, som har Anledning til at 
besvcere sig over en Kineser, flal henvende sig til Konsulatet 
og fremfsre sin Klage; Konsulen flal underssge Sagen og 
gjpre sig Flid for at ordne den i Mindelighed. Paa 
samme Maade, dersom en Kineser har Grund til at klage 
over en danfl Undersaat, flal Konsulen ligervis laane Hand 
BesvKring Vre og strcebe at ordne Sagen paa en venflabe- 
lig Maade. Dersom Stridigheder opstaa af en saadan 
Natur, at Konsulen ikke kan bilcegge dem i Mindelighed, 
flal Han söge de kinesifle Vvrigheders Hjcelp, for at de i 
Forening kunne undersöge Sagend Omstcendigheder og af- 
gjöre den efter Billighed.

18. De kinesifle Dvrigheder flulle til enhver Tid yde 
danfle Undersaatter den fuldstoendigste Beflyttelse saa vel for 
Person som for Eiendom, naar disse maatte have lidt nogen 
Kroenkelse eller Bold. I  Tilfcelde af Ildspaascettelse eller 
Röveri flulle de stedlige Dvrigheder af egen Drift troeffe 
de fornydne Foranstaltninger til Opdagelse af det rovede 
Gods, til Undertrykkelse af Uordener og til Anholdelse af 
de flyldige Parter, som de flulle straffe i Overensstemmelse 
med Loven. Men dersom de Vvrigheder, hvem saa- 
dant paaligger, undlade at anholde saadanne Personer,
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12. Novb. sour have gjort sig flyldige i ovenncevnte Forbrydelser, kan 
intet videre fordres af den kinesifle Regjering, end at 
den straffer diSse Dvrigheder i Henhold til de kinesiske 
Love.

19. Dersom noget danfl Skib i de kinesifle Far- 
vande flulde blive plyndret af Növere eller Pirater, flal 
det voere de kinesifle DvrighederS Pligt at anvende deres 
yderste Md for at fange og straffe disse Rövere eller 
Pirater og erholde det stjaalne Gods tilbage, for at dette 
kan blive udleveret til Konsulen til Tilbagelevering til 
Eierne. Men dersom det ikke flulde lykkes den Dvrighed, 
hvem saadant paaligger, at paagribe de flyldige og at 
flaffe det rsvede Gods tilveie, kan intet videre fordres af 
den kinesifle Regjering, end at den straffer den ncevnte 
Dvrighed i Henhold til kinesifle Love; det paaligger den ikke 
at holde de bestjaalne Personer fladeölose.

20. Dersom et danfl Skib nogensinde flulde strande 
eller lide Skibbrud paa Kinas Kyst eller blive nsdt til at 
sSge Nsdhavn i Keiseren af Kinas Besiddelser, flulle de 
kinesifle Dvrigheder, saa snart de blive underrettede herom, 
Sieblikkelig tage de fornodne Forholdsregler til dets Bjerg- 
ning og Sikkerhed; Personerne ombord skulle behandles 
med Velvillie og, om forn^dent, forsynes med Midler til 
Reise til den ncermeste Konsul.

21. Dersom kinesifle Forbrydere söge Tilflugt i danfle 
Undersaatters Hufe eller Skibe i de aabne Havne, maa de 
ikke der Hufes eller fljules, men de flulle udleveres paa 
Anfordring af de kinesifle Vvrigheder stilet til den danfle 
Konsul.

22. Skulde nogen kinesisk Undersaat undlade at betale 
sin Gjceld til en danfl Undersaat eller svigagtig sjerne sig, 
flulle de kinesifle vrigheder gjpre deres Flid for at 
ivcrrkscette Hans Anholdelse og indkrceve Gjceldeu. Paa 
samme Maade ville de danfle Autoritcter gjpre deres
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Dderste for at gjore Retskrav gjceldende mod enhver danfl 12. Novb. 
Undersaat, der svigagtig har fjernet eller unddraget sig for 
at betale sin Gjceld til en kinesifk Undersaat. Men paa 
ingen af Siderne er Regjeringen pligtig til at fladeslos- 
holde Kreditor.

23. Man er bleven enig om, at danfle Under- 
saatter af alle, saa vel indforte som udsorte Barer, flulle 
erlcrgge den i Tarifen foreflrevne Told, men i intet Til- 
fcelde stal der affordres dem andre eller hoiere Toldafgifter, 
end de, som erlcegges af en hvilken som helft anden Etats 
Undersaatter.

24. Indforselstold erlcegges ved Barernes UdloSning 
og Udforselstold ved disses Jndladning.

25. Danfle Kjobmcend, som indfore Barer til, eller 
ndfore Barer fra en kinesifl Havn, flulle erloegge Told 
deraf overensstemmende med den denne Traktat vedfoiede 
Tarif.

26. Man er kommen overens om, at hver af de hoie 
kontraherende Porter kan fordre en Revision af Tarifen og 
af Handelsartiklerne i denne Traktat ved Slutningen af 
Juni Maaned 18i8, men hvis et saadaut Forlangende ikke 
fler fra nogen af Parterne inden Maaneder fra dette 
Tidspunkt, flal Tarifen vcere gyldig i 10 Aar endnu, fra 
ovenncevnte Datum at regne; og saaledes flal det vcere ved 
Slutningen af hvert tiende Aar.

27. Enhver dansk Undersaat, der onfler at fore Ba
rer, kjobte inde i Landet, til en Havn, eller at fore impor
terede Barer fra en Havn til et Oplagsmarked, kan efter 
eget Dnfle frigjore sine Barer for al Transittold, ved en 
Gang sor alle at erlcegge den Afgift, der er foreflreven i 
Regel 7 af de denne Traktat vedfoiede Handelsartikler.
Storrelsen af denne enkelte Afgift flal vcere det halve af 
den tarifmcessige Told, undtagen af toldfrie Barer, der ere 
underkastede en Transittold af 2'/- pCt. af Vcerdien, som

14*
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12. lisovd. forefkrevet i Rege! 2 af de denne Traktat vedfoiede Handels- 
artikler. Det er en Selvfslge, at Erloeggelsen af Transit- 
told, enten ved Affindelse eller paa andeu Maade, ingen 
som helft Jndflydelse har paa den tarifmcessige Told paa 
Jnd- eller Udfprfler, som vedblivende vil blive hcevet scer- 
flilt og fuldstcendig.

28. Danfle Handelsflibe af oder 150 Tons Drcegtig- 
hed flulle erlcegge 4 maee Pr. Ton i Lcesteafgift; dersom 
de ere af 150 Tons Drcegtighed eller derunder, erlcegge de 
1 mnee pr. Ton. Ved Beregningen af Lcesteafgifterne 
flal 1 danfl Kommercelcest regnes lig med 2 Tons. Et- 
hvert Skib, der udklareres fra hvilken som helft af de aabne 
kinesiske Havne til hvilken som helft anden aaben Havn eller til 
Hongkong, flal paa Kaptainens Forlangende voere berettiget 
til at erholde et scerligt Certifikat fra Toldvcesenet, og ved 
Forevisning deraf vcere fritaget for al yderligere Er- 
lceggelse af Lcesteafgift i enhver aaben Havn i Kina for 
et Tidsrum af 4 Maaneder fra Udklareringens Datum 
at regne.

29. Fyreren af et danfl Skib kan inden 48 Timer 
efter Skibets Ankomst, men ikke senere, bestemme sig til 
at seile bort, uden at aabne Lasten, i hvilket Tilfcelde Han 
ingen Lcesteafgift flal erlcegge. Men efter Udlvbet af disse 
48 Timer bliver der at svare Lcesteafgift. Ingen andre 
Gebyrer eller Afgifter flulle opkrceves af Skibet ved Jnd- 
eller Udgaaende.

30. Ingen Lcesteafgift svares af Baade, der af dan
fle Undersaatter anvendes til at stre Reisende, Neisegods, 
Proviant eller andre toldfrie Artikler mellem de aabne 
Havne. Dog flulle alle Transportbaade, der fpre toldbart 
^Zods, erlcegge Lcesteafgift en Gang hver fjerde Maaned, 1 
ma.ee pr. Ton.

31. Konsulerne og de pverste Toldembedsmcend flulle 
raadflaa med Hinanden om Opfsrelsen af Ssmcerker og
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Fyr og Udlceggelsen af Bvier og Fyrflibe, eftersom saadant 12. RovI). 
maatte gjvres fornodent.

32. Toldafgifterne flulle erlcegges til de af den 
kinesiske Regjering dertil bemyndigede Bankiers, enten i 
L^eee eller i fremmed Msnt, hvilken sidste flal mod- 
tages fra danfle Kjobmcend til samme Kurs, som fra 
andre Kjgbmoend, og i intet Tilfcelde til en anden eller 
hviere Kurs.

33. Overtolddirektvren flal til Konsulerne i hver 
Havn udlevere et Scet justeret Vcegt og Maal, forfoerdiget 
paa samme Maade, som de af Departements for de 
offentlige Jndtcegter til Toldboden i Canton afgivne.
For at fikre Enhed og forebygge Forvirring, er det 
blevet fastsat, at ovenncevnte Vcegt og Maal flal gjoelde som 
i Regel 4 af de denne Traktat vedfviede Handelsartikler 
opgivet.

34. Det flal staa ethvert danfl Handelsflib, der 
ankommer til en af de aabne Havne, frit for at tage Lods 
til at komme i Havn. Paa samme Maade flal det, ester 
at alle lovbestemte Gebyrer og Afgifter ere erlagte og 
Skibet er seilfoerdigt, kunne voelge en Lods til at komme ud 
af Havnen.

35. Naar et danfl Handelsflib ankommer til en af de 
aabne Havne, flal Tolddirektvren sende en eller flere 
Toldembedsmoend til Skibets Bevogtning. De flulle 
enten forblive i deres egen Baad eller ombord i Skibet, 
efter Forgodtbefindende. De flulle forsynes med Fvde og 
andre Fornchenheder fra T)ldboden, og de ere ikke be- 
rettigede til at oppebcvre nogen som helft Gebyrer, 
hverken hos Skibets Fvrer eller dets Konsignatcerer.
Hvis de overtrcrde denne Forflrift, flulle de straffes af 
Tolddirektpren i Forhold til det ulovlig oppebaarne Belobs 
Stsrrelse.



12. lifovd. 36. Inden 24 Timer efter Ankomsten flulle Skibs- 
papirerne, Konnossementer etc. afgives til Kousulen, som 
inden andre 24 Timer vil have at soette Tolddirektvren 
i Kundflab om Skibets Navn og Lcestedrcegtighed. saurr 
hvad Ladning det har inde. Hvis denne Regel, ved Skjs- 
deslvshed fra KaptainenS Side, ikke bliver efterkommet 
inden 48 Timer efter Skibets Ankomst, har Fsreren at 
erlcegge en Bvde af 50 taels for hver Dags Ophold, dog 
saaledes at hele Mulktens Stvrrelse ikke maa overstige 
LOO taels. Skibsfvreren er ansvarlig for Manifestes Paa-- 
lidelighed, og flal dette indeholde fuldstcendig og nviagtig 
Oplysning om den indehavende Ladning. Ved at forevise 
et falfl Manifest, vil Han paadrage sig en Bode af 500 
taels, dog fkal det vcere Ham tilladt, inden 24 Timer efter 
at Manifeste er afgivet til Toldbetjentene, at rette enhver 
Feil, som kan den maatte opdage, uden at hjemfalde til 
ovenncevnte Böde.

37. Tolddirektvren stal, efter at have modtaget 
Konsulens Indberetning i behvrig Form, give Skibet 
Tilladelse til at bryde Lasten og at begynde Udlosning af 
hvilke som helft Barer. Hvis Fvreren uden en saadan 
Tilladelse bryder Lasten og begynder Udlosningen, stal Han 
erlcegge en Bpde af 500 taels, og alle de loSsede Barer 
konfifleres.

38. Enhver baust Kjvbmand, der har Barer at losse 
eller lade, flal henvende sig til Tolddirektvren for at erholde 
en scerlig Tilladelse dertil; Barer, lossede eller ladede uden 
en flig Tilladelse, hjemfalde til Konfiskation.

39. Ingen Omflibning af Barer fra det ene Skib 
til det andet kan foretages uden en scerlig Tilladelse, og 
ville de omflibede Barer i modsat Fald blive konfiskerede.

40. Efter at alle Gebyrer og Afgifter ere erlagte, 
flal Tolddirektsren udstede et Klareriugsbevis.

1864. 320 P a t .  om Tra ktat med K in a .
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41. Hvis den danfle Kjobmand ikke kan blive enig 12. Ĥ ovb. 
med den kinesifle Embedsmand om Vcerdianscettelsen af
det Gods, hvoraf der ifolge Tarifen skal svares Vcerditold, 
flulle begge Parier, hver for sig, tilkalde to eller tre Kjob- 
mcend til at syne Varerne, og den hoieste Pris, som nogen 
af disse Kjobmcend maatte vcere villig ül at give for Va- 
rerne, flal anscettes som deres Vcerdi.

42. Toldafgifterne flulle svares af Nettovcegten af 
hver Bare, med Fradrag af Thara, Emballage osv. Hvis 
den danske Kjobmand og den kinesifle Toldembedsmand ikke 
kuune blive enige om Fastscettelsen af Tharaen paa en 
Bare, saasom The, da flulle begge Parier udtage et vist 
Antal Kister af hvert Hundrede; disse flulle forst veies 
Brutto, siden thareres, og den gjennemsnitlige Thara paa 
dem flal betragtes som Thara paa det hele Parti; efter 
dette Princip flal Tharaen paa alle andre Barer og 
Pakker sastscettes. Hvis der flulde vcere noget andet 
Punkt, hvorom der ikke künde opnaas Enighed, maa 
den danfle Kjobmand bringe Sagen for sin Konsul, som 
vil underrette Tolddirektoren om Sagens Sammenhceng, 
for at den kan finde en billig Asgjorelse. Men denne 
Henvendelse maa fle inden 24 Timer, da den ellers ikke 
vil blive taget til Folge. Saa lcenge disse Punkter staa 
uafgjorte, flal Tolddirektoren opscette at indfore dem i sine 
Boger. '

43. Paa alle befladigede Barer flal der fle 
Nedscettelse i Tolden i Forhold til Befladigelsen. Hvis 
Uenighed opstaar i denne Anledning, flal Sporgsmaalet 
afgjores paa den i denne Traktats Artikel 41 angivne 
Maade, hvilken Artikel omhandler Barer, som erlcegge 
Vcerditold.

44. Kinesifle Produkter kunne fores längs Kysterne 
i danfle Skibe fra en aaben Havn til den anden, naar den 
tarifmcessige Told erlcegges ved Jndflibningen, samt Kyst-
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12. Mvl). fartstold — der flal belvbe det Halde af Tariftolden — 
paa Udflibningßstedet Kinesifle Produkter, der ere ind- 
ftrte fra en anden Havn og igjen längs Kysten udfsres 
inden 12 Maaneder, tilkommer der Godtgjprelse af Halv- 
delen af den erlagte Told, og ingen Udfvrselstold vil blive 
lagt paa Varerne ved Jndflibningen; men den Halde Ta- 
riftold eller Kystfartsafgift vil atter blide opkrcrvet paa Ud- 
skibningsstedet.

45. Hvis danfle Kjsbmcend, der maatte have ind- 
sort Varer til nogen af de aabne Havne og svaret Told 
deraf, snfle at gjenudfyre dem, skulle de, for at erholde 
Tilladelse dertil, vcere berettigede til at henvende sig til 
Tolddirektoren, som, for at forebygge Toldsvig, flal lade 
vedkommende Embedsmcend undersoge, om den Told, der 
ifslge Toldbdgerne er erlagt af disse Varer, svarer til den 
gjorte Opgivelse, og om Varerne beholde de oprindelige 
Mcerker uforandrede. Hvis Tolddirekwren ved en slig 
Underftgelse opdager nogen Toldsvig, hjemfalde Varerne 
til Konfiskation af den kinestste Regjering. Ester Op- 
fyldelsen af disse Betingelser stal den danfle Kjobmand ved 
Gjenudfsrsel af fremmede Barer til et fremmed Land 
eller til en anden kinefifl Havn vcere berettiget til at 
erholde Toldgodtgjörelsesbevis for det Belvb, der er er
lagt i Jndssrselstold deraf; ved Gjenudfvrsel af kinesifle 
Produkter til et fremmed Land inden 12 MaanederS For- 
lsb flal den danfle Kjobmand vcere berettiget til at 
erholde ToldgodtgMelsesbevis for den deraf erlagte Kyst
fartsafgift. Toldgodtgjorelsesbeviser skulle vcere gyldige 
Betalingsmidler for Jndfsrsels- og Udfprselstold til Told- 
vcesenet i den Havn, hvor de ere udstedte. Fremmede 
Kornvarer, der af danfle Skibe ere indbragte til en kinefifl 
Havn, kunne uhindret gjenudftres, naar intet deraf er 
b vet lasset.



46. De kinesifle Autoriteter i hver Havn skulle an-12. Novd. 
vende de Midler, som de maatte antage for mest passende
for at forebygge Toldsvig og Smugleri.

47. Danfle Handelsstibe ere ikke berettigede til >it 
söge andre Havne end dem, der ved denne Traktat ere er- 
klcerede aabne. De flulle ikke paa ulovlig Maade anlöbe 
andre Havne i Kina eller drive Smughandel lang« Ky- 
sterne. Ethvert Skib, der overtrceder denne Bestemmelse, 
vil tillige med Ladningen blive konfiskeret af den kinesifle 
Negjering.

48. Bliver noget danfl Skib grebet i Smugleri, ere 
Barerne, hvilken deres Bcerdi eller Beflaffenhed end nraatte 
vcere, hjemfaldnc til Konfiskation af den kinesifle Negjering, 
og Skibet kan udelukkes fra yderligere Handel og blive 
sendt bort, saa snart som dets Regninger ere opgjorte og 
berigtigede.

49. Alle ifölge denne Traktat paalagte Böder og 
Konfiskationer flulle tilfalde den kinesifle^Negjering og an- 
vendes i dens offentlige Tjeneste.

50. Alle officielle Meddelelser sra Hans Majestcet 
Köngens diplomatifle eller Konsularagenter, stilede til de 
kinesifle Autoriteter, flulle affattes paa Engelfl. De ville 
for Tiden vcere at ledsage af en kinesifl Overscettelse, men 
det er forudsat, at hvis der flulde opstaa Meningsforfljel 
mellem den engelfle og den kinesifle Text, flal den danfle 
Negjering holde den i den engelfle Text udtrykte Mening 
for den rigtige. Denne Bestemmelse flal ogsaa vcere an- 
vendelig paa ncervcerende Traktat, af hvilken Exemplarer 
baade paa Engelfl og Kinesifl flulle undertegnes og for- 
synes med de höie kontraherende Parters Befuldmcegtigedes 
Segl.

Pat. om Traktat nieb Kma. 323 1864.
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12. Mvb. 51. Det er blevet besternt, at Tillcegsordet ^  
„Barbar" ikke skal anvendes paa Hans danske Majestcets 
Regjering eller Undersaatter i naget officielt kinesisk Doku
ment udstedt af kinesifle Autoriteter, det vcere sig i Hoved- 
staden eller i Provindserne.

52. Det skal staa danske Orlogsflibe, der komme i 
fredelig Hensigt eller ere i Fcerd med at forfvlge Svrovere, 
frit for at besvge alle Havne i Keiseren af Kinas Stater, 
og de flulle nyde enhver Lettelse med Hensyn til Jndkjob 
af Proviant, Forsyning med Band og i paakommende Til- 
scelde til at foretage Neparationer. Cheferne paa disse 
Skibe flulle omgaas de kinesifle Autoriteter paa lige Fod 
og med Hvflighed.

58. I  Betragtning af den Skade, der tilfoies saa 
vel Landets egen som andre Nationers Handel ved det over- 
haandtagende Sorsveri i de kinesifle Farvande, have de hvie 
kontraherende Parter besluttet i Forening at tage Forholds- 
regler til dets Undertrykkelse.

54. Det bliver herved udtrykkeligt fastsat, at 
der flal tilstaas den danske Regjering og dens Under
saatter fri og ligeberettiget Nydelse af alle Begunsti- 
gelser, Rettigheder og Fordele, som af Hans Majestcet 
Keiseren af Kina maatte have vceret eller herefter maatte 
blive indrsmmede nogen anden Nations Regjering eller 
Undersaatter.

55. Ratifikationerne af denne Traktat, henholdsvis 
forsynede med Hans Majestcet Köngen af Danmarks og 
Hans Majestcet Keiseren af Kinas Underflrift, flulle ud- 
vexles i Shanghai eller Tientsin inden et Aar fra Under- 
tegnelsens Datum.

Dette' til Bekrceftelse have de respektive Befuldmceg-
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ttgede underskrevet denne Traktat og Paatrykt samme deres 12. No vi) 
Segl.

Sket i Tientsin den trettende Dag i Juli Maaned i 
Herrens Aar Et Tusind Otte Hundrede og Tre og Tred- 
sindstyve*).

Allerh. Knndgjorelsc ang. de» i Wien de» 3 0 .16  ^ovi,. 
Oktober 1864 asflnttede Fredstraktat med tilhorende 
Protokol aug. Jyllands Romning.

Vi Chr i s t i an  den Niende osv. G. v.: Ester at 
Nigsraadet har givet sit Samtykke, have Vi stadfcestet den 
mellem Os og Deres Majestceter Keiseren af Dsterrig og 
Köngen af PreuSsen under 30. Oktober d. A. i Wien af- 
flultede Fredstraktat, der i Overlcettelse lyder som ftlger:

I  den allerhelligste og udelelige Treenigheds Navn!
Hans Ma'estcet Köngen af Danmark, Hans Majestcet Kei
seren af Vsterrig og Hans Majestcet Köngen af Preussen 
have besluttet at forandre de den 1. August sidstleden un- 
dertegnede Prceliminarier til en endelig Fredstraktat. Til 
den Ende have Deres Majestceter udncevnt til Deres Be- 
fuldmcegtigede:

hvilke ere sannnentraadte i Konference i Wien og, ester 
at have udvexlet deres Fuldmagter, som befandtes i god og 
rigtig Form, ere komne overens om folgende Artikler:

*) Til Traktaten er knyttet et her udeladt „Tillceg" in- 
deholddnde dels den i Traktaten ommeldte Tarif 
dels nogle Regler og Forskrifter til bedre Forstaaelse 
af Traktaten.
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16. Novd. 1. Der stal for Freintiden beständig vcere Fred og 
Venflab imellem Hans Majestcet Köngen af Danmark og 
Deres Majestoeter Keiseren af Dsterrig og Köngen af 
Preussen, saa og imellem Deres respektive Arvinger og 
Efterfslgere, Deres Stater og UndersaLtter.

2. Alle Traktater og Overenskomster, der fsr Kri- 
gen ere affluttede imellem de hsie kontraherende Parier, 
scettes paany i Kraft, for saa vidt de ikke ere ophcevede eller 
forandrede ved ncervcerende Traktats Jndhold.

3. Hans Majestcet Köngen af Danmark renoncerer 
paa alle sine Nettigheder til Hertugdsmmerne Slesvig, 
Holsten og Lauenborg til Fordel for Deres Majestceter 
Keiseren af Dsterrig og Köngen af Preussen, idet Aller- 
hsistsamme forpligter sig til at anerkjende de Dispositioner, 
som de ncevnte Majestceter ville trceffe med Hensyn til disse 
Hertugdsmmer.

4. Afstaaelsen af Hertugdsmmet Slesvig omfatter 
alle de til dette Hertugdsmme hörende Der, lige saa vel 
som det paa Fastlandet beliggende Territorium.

For at fimplicere Grcendsereguleringen og for at 
gjsre Ende paa de Ulemper, der opstaa af de jydfke Terri- 
toriers Beliggenhed som Enklaver i det slesvigste Terri
torium, afstaar Hans Majestcet Köngen af Danmark til 
Deres Majestceter Keiseren af Dsterrig og Köngen af 
Preussen de jydfle Besiddelser, der ligge syd for Distriktet 
Ribes sydlige Grcendselinie, saasom det jydfle Territorium 
Msgeltsnder, Den Amrom, de jydfle Dele af Derne Fshr, 
Sild og Roms osv.

Derimod samtykke Deres Majestceter Keiseren af 
Dsterrig og Köngen af Preussen i, at en tilsvarende Del 
af Slesvig, indbefattende foruden Den ALrs Territorier, 
der tjene til at frembringe forncevnte Distrikt Ribes Sam- 
menhceng med det Svrige Jylland og til at korrigere



Grcendselinien mellem Jylland og Slesvig henimod Kolding, 16. ^ovd. 
bliver adskilt fra Hertugdommet Slesvig og inkorporeret i 
Kongeriget Danmark.

6. Den nhe Grcendselinie imellem Kongeriget Dan- 
rnar? og Hertugdommet Slesvig flal udgaa fra Midten af 
Udlobet af Fjorden Heilsminde ved Lillebelt, og, efter at 
have gjeunemstaaret denne Fjord, folge den nuvcerende 
Sydgrcendse af Sognene Heils, Veistrup og Taps, denne 
sidste indtil det Vandlob, som findes Syd for Geilbjerg og 
Brcendore, den skal derncest folge dette Vandlob fra dets 
Udlob i Fovs-Aa, längs med Sydgrcendsen af Sognene 
Ddis og Vandrup og Vestgrcendsen af dette sidste indtil 
Kongeaaen Nord for Holte. Fra dette Punkt stal Konge- 
aaens Flodleie danne Grcendsen indtil Dstgrcendsen af 
Hjortlund Sogn. Fra dette Punkt stal Linien folge den 
samme Grcendse og dens Fortscettelse indtil det i Nord 
fremspringende Hjorne af Landsbyen Obekjcer, og derpaa 
Dstgrcendsen af denne Landsby indtil Gjels-Aa. Derfra 
stnlle Dstgrcendsen af Seem Sogn og Sydgrcendserne af 
Sognene Seem, Ribe og Vester-Vedsted danne den nye 
Grcendselinie, som i Nordsoen stal gaa i lige Afstand imellem 
Derne Mano og Nomo.

Som Folge af denne nye Grcendsebestemmelse er- 
klceres fra begge Sider for ophcevede alle blandede Adkomster 
og Nettigheder, saa vel i verdslig som i geistlig Henseende, 
der hidtil have mndet Sted i Enklaverne, paa Derne og i 
de blandede Sogne. Folgelig stal den nye Landshoihed, i 
hvert af de ved den nye Grcendselinie adstilte Territorier, 
i denne Henseende indtroede i det fulde Omfang af sine 
Nettigheder.

6. En international Kommission, sammensat af 
Reproesentanter for de hoie kontraherende Parter, stal 
umiddelbart efter Udvexlingen af Ratifikationerne af ncer- 
vcerende Traktat skride til i Marken at afstikke den nye

K .  om FredSlraktat. 327 1864.



16. Aovd. Grcendselinie overensstenimende med den foregaaende Artikels 
Bestemmelser.

Denne Kommission vil ogsaa have at fordele An- 
lcegsomkostningerne ved den nye Chaussee sra Nibe til 
Tpnder imellem Kongeriget Danmark og Hertugdvmmet 
Slesvig i Forhold til den Landstrcekning, som den gjennem- 
lsber paa hver Eide.

Endelig skal den samme Kommission forestaa For
delingen af de faste Eiendomme og Kapitaler, der hidtil i 
FcellesskaL have tilhort Distrikter eller Kommuner, som ere 
ölevne adfkilte ved den nye Grccndselinie.

7. Bestemmelserne i Artiklerne 20, 21 og 22 af 
den imellem Dsterrig og Rusland den 3. Mai 1815 af- 
fluttede Traktat*), der udgjor en integrerende Del af

1864. 328 K .  om

*) Disse Artikler ere saalydende:
20. De Eiere, hvis Besiddelser overskjceieö af 

Grcendsen, skulle i Henseende til disse Besiddelser 
behandles ester de liberaleste Grundscetninger. Disse 
blandede Eiere, deres Tjenestefolk og Beboerne flulle 
have Ret til at paösere frem og tilbage med deres 
Avlsredskaber, deres Kvceg, deres Bcerktoi osv. osv. 
fra den eue Del af den saaledes ved Grcendsen over- 
skaarne Eiendom til den anden, uden Hensyn til den 
forfkjellige Landshoihed, ligeledes til sra et Sted til et 
andet at besordre deres Hklst, alle Iordens Produk- 
ter, dereS Kvceg og alle Produkter af deres Fabri
kation, uden at behove Pas, uden Forhiudring, uden 
noget Paalceg og uden at erlcegge nogen som helft 
Afgift Denne Begunstigelse er dog indflrcenket til 
Natur- eller Industriprodukter i det saaledes ved 
Grcendselinien overskaarne Territorium. Ligeledes 
udstrcrkker den sig kun til de Grundeiendomme, der 
tilhpre den samme Eier indenfor den bestemte Af- 
stand af en Mil (15 paa en Grad) paa hver Eide, 
og som maatte vcere blevne overskaarne af Grcendse- 
linien.

21. Begge Magters Undersaatter, navnlig Kvceg-
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Wienerkongressens Hovedakt, hvilke Bestemmelser angaa de16. Novd. 
blandede Eiere, de Rettigheder, som de kunne udsve, og 
Naboforholdene i de af Grcendserne overskaarne Eien- 
domme,. flulle anvendeS paa de Eiere og de Eiendomme, 
som i Slesvig og i Jyllcmd maatte befinde sig i de ved 
ovenncevnte Bestemmelser af Wienerkongres-Akterne forud- 
sete Tilfcelde.

8. For at opnaa en billig Fordeling af det danske 
Monarkis Statßgjceld i Forhold til Kongerigets og Hertug
dommernes respektive Folketal og for derhos at afhjcelpe de 
uoverstigelige Vanfleligheder, som en detailleret Opgjorelse 
af de gjenfidige Rettigheder og Fordringer vilde frembyde, 
have de hoie kontraherende Parter fastsat den Andel af det 
danfle Monarkis Statsgjceld, der stal falde Hertugdommerne 
til Last, til en rund Sum af ni og tyve Millioner Rigs- 
daler (danfl NigsmontV

9. Den Del af det danfle Monarkis Statßgjceld, der 
ifolge den foregaaende Artikel flal falde Hertugdommerne 
til Last, vil som en ovenncevnte tre Hertngdommer paa- 
hvilende Gjceld til Kongeriget Danmark under Deres 
Majestoeter Keiseren af Dsterrigs og Köngen af Preuösens 
Garanti vcere at afgjore i Lobet af et Aar, eller om

drivere og Hyrder, skulle vedblive at nyde de Ret
tigheder, Friheder og Privilegier, som de hidtil have 
nydt. Der flal Heller ikke loegges nogen Hindring i 
Veieu for det daglige Groendsesamkvem mellem Ra- 
boerne, paa Tydfl: Gränz-Verkehr.

22. HjemstedetS Vcernething flal ogsaa vcere 
det afgjorende i private Sogsmaal, der opstaa an- 
gaaende disse Landstrcekninger. Men det er det faste 
Eiendoms-Vcernething, hvori den omtvistede Eien- 
dom er beliggende, der flal lade Dommen exekvere. 
Denne Bestemmelse flal gjcelde i sex Aar, hvorefter 
de to hoie Hoffer forbeholde sig, om fornodent gjoreß, 
at komme overens om en anden Regel.
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16. IHsovI). muligt tidligere, ira Hertugdommerues endelige Organisa
tion at regne.

A'gjorelsen af denne Gjceld kan efter Hertugdom
mernes Valg helt eller tildels fle paa en af folgende 
Maader:

1 Kontant Betaling (75 prenssiske Dalere -  100 Daler 
. danfl Rigsmont);

30. Afgivelse til den danste Statskasse af uopstgelige Fire- 
Procents Obligationer hörende til det danske Mon- 
arkis indenlandske Gjceld;

30. Afgivelse til den danske Statskasse af nye Stats- 
obligationer, som Hertugdommerne udstede og hvis 
Vcerdi vil vcere at angive i prenssiske Dalere (L 30 
pr. Pnnd) eller i Hamborger-Bankomark. Disse 
Obligationer ville vcere at likvidere ved en halvaarlig 
Annuitet af 3 pCt. af Gjceldens oprindelige Belob, 
saaledes at 2 pCt. udgjore den til hver Termin for- 
faldne Rente af Gjcelden, medens Resten erlcegges 
til Amortisation af Gjcelden.

Betalingen af ovenncevnte halvaarlige Annuitet 
af 3 pCt. sker saa vel ved Hertugdommernes ofsentlige 
Kasser, som ved Bankierhuse i Berlin og Hamborg.

De under 2 og 3 omhandlede Obligationer ville 
blive modtagne i den danske Statskasse til deres Nomi
nalbelob.

10. Indtil Hertugdommerne endeligen have over
taget den Sum, som de i Overensstemmelse med ncervce- 
rende Traktats Artikel 8 ville have at erlcegge i Stedet for 
deres Kvotadel af det danske Monarkis foelles Gjceld, skulle 
de hvert Halvaar betale 2 pCt. af bemeldte Sum, det er 
580,000 Daler (danfl Rigsmont). Denne Betaling flal 
finde Sted saaledes, at de Renter og Afdrag paa den 
danske Etats gjceld, som hidtil have voeret anviste ved Her- 
tugdommerues offeutlige Kasser, ogsaa fremdeles ville blive
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erlagte af de samme Kasser. Disse Udbetalinger flulle lb. I^ovd. 
likvideres hvert Halvaar, og for det Lilfcelde, at de ikke 
andrage det ncevnte Belpb, stulle Hertugdvmmerne erlcegge 
Resten til den danfle Statskasse i kontante Penge; i det 
omvendte Lilfcelde vil Overfluddet paa samme Maade voere 
at tilbagebetale Hertugdommerne kontant.

Likvidationen flal finde Sted mellem Danmark og de 
Autoriteter, som bave den hoieste Bestyrelse af Hertug- 
dommerne. paa den i ncervcerende Artikel fastsatte Maade 
eller hvert Fjerdingaar, saafremt man paa begge Sider 
maatte anse dette nxidvendigt. Den fvrste Likvidation flal 
specielt angaa alle de Nenter og Afdrag paa det danfle 
Monarkis fcelles Gjceld, som ere blevne erlagte efter den
23. December 1863.

11. De saakaldte Holsten-plvnfle Ekvivalentsummer,
Resten af VederlagSsummen for de forhenvoerende hertuge- 
lige angustenborgfle Godser, derunder indbefattet den paa 
dem hvilende Prioritetsgjceld, samt de flesvigfle og hol- 
stenfle Domanial-Obligationer flulle udelukkende falde Her- 
tugdommerne til Last.

12. Den vsterrigfle og den prenssifle Regjering ville 
lade sig Krigsomkostningerne erstatte af Hertugdvmmerne.

13. Hans Majestcet Köngen af Danmark forpligter 
sig til at udlevere nmiddelbart efter Udvexlingen af ncer
vcerende Traktats Ratifikationer alle de under Krigen op- 
bragte vsterrigfle, preusstfle og tydfle HandelSflibe tilligemed 
deres Ladninger saa vel som de, vsterrigfle, prenssifle og 
tydfle Undersaatter tilhvrende Ladninger, som maatte vcere 
tagne paa neutrale Skibe, endelig alle de Skibe, som 
Danmark af militcere Hensyn har taget i de afstaaede Her- 
tugdsmmer.

De ovenncevnte Gjenstande ville blive tilbagegivne i 
den Stand, i hvilken de befinde sig dona knie paa den Tid 
Udleveringen gaar for sig.
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16. Novd. Dersom de Gjenstande, der skulle tilbagegives, ikke 
lcenger ere til Stede, vil deres Vcerdi vcere at erstatte, og 
dersom de efter Bemcegtigelsen have lidt en betydelig Vcerdi- 
forringelse, stal en tilsvarende Erstatning ydes deres Eiere. 
Endvidere anerkjendes Forpligtelsen til at godtgjpre Skibe
nes Befragtere og Mandskab saa vel som Ladningseierne 
â le de direkte Udgifter og Tab, som bevislig ere blevne 
foranledigede ved Skibenes Opbriugelse, saasom Havneafgifter 
^droits äo xort on äo racle ^Liegegelder ,̂ Retsomkostnin- 
ger og Udgifter paadragne ved Skibs og Mandskabs Un- 
derhold og Hjemsendelse.

Hvad de Skibe angaar, som ikke kunne tilbagegives 
in natura, skal Erstatningen fastscetttS efter den Vcerdi, som 
diSse Skibe havde paa den Tid, de bleve opbragte. Med 
Hensyn til de Ladninger, som ere havarerede eller ikke län
gere ere til Stede, skal Godtgjsrelsen fastscettes efter den 
Vcerdi, som de vilde have havt paa Bestemmelsesstedet til 
den Tid, Skibet efter en Sandsynlighedsberegning vilde vcere 
ankommen dertil.

Deres Mojestceter Keiseren af bsterrig og Köngen af 
Preussen ville paa samme Maade tilbagegive de Handels- 
skibe, som ere blevne tagne af deres Tropper eller Krigs- 
stibe, saa vel som Ladningerne, for saa vidt som diSse vare 
privates Eiendom.

Dersom Lilbagegivelsen ikke kan finde Sted in natura, 
vil Erstatningen vcere at fastscette efter de ovenangivne 
Grnndscetninger.

Bemeldte Majestceter forpligte sig tillige til i Bereg- 
niugen ät medtage Belsbet ai de Krigskontributioner, som 
deres Tropper i rede Penge have oppebaaret i Jylland. 
Dette Belsb skal fradrages den Erstatning, som Danmark 
vil have at udrede i Overensstemmelse mcd de i ncervcerende 
Artikel fastsatte Grnndscetninger.



Deres Majestceter Köngen af Danmark, Keiseren af 16. Mvd. 
§)sterrig og Köngen af Preussen ville udncevne en scerfkilt 
Kommission, som vil have at bestemme Storrelsen af den 
gjensidige Skadeserstatning, og som stal trcede sammen i 
Kjobenhavn senest 6 Uger efier Udvexlingen af ncervcerende 
Traktats Natifikationer.

Denne Kommission stal söge at fuldfore sit Hverv 
i Lobet af tre Maaneder. Dersom den efter Udlobet af 
dette Tidsrum ikke har kunnet komme overens om alle de 
Reklamationen som ere blevne den forelagte, ville de, som 
endnu ikke ere blevne afgjorte, vcere at undergive en 
Voldgiftskjendelse. I  dette D iem ed ville Deres Majestceter 
Köngen af Danmark, Keiseren af Dsterrig og Köngen af 
Preussen trceffe Overenskomst angaaende Valget af en 
Voldgiftsmand.

Erstatningen vil vcere at udrede senest 4 Uger, efter 
at den er bleven endelig fastsat.

14. Den danfke Regjering vedbliver at vcere for- 
pligtet til at tilbagebetale alle de Summer, som af Her
tugdommernes Undersaatter, Kommuner, offentlige Stif
telser og Korporationer ere blevne indbetalte i de offent
lige danfke Kasser som Kautionen Deposita eller Kon- 
signationer.

Desforuden skulle afgives til Hertugdommerne:
1. Fonden til Amortisation af de holstenfle KasseanviS- 

ninger (Kassenschelue);
2. Fcengselsbygnings-Fonden;
3. Brandforsikrings-Fondene;
4. Deposito-Kassen;
5. De Kapitaler, som hidrore fra Legaten tillagte kom

muner eller offentlige Jnstituter i Hertugdommerne;
6. Kassebeholdninger (Kassenbehalte) hidrorende fra Her

tugdommernes scerlige Jndtcegter, og som kona üäe 
befandteö i de offentlige Kasser paa den Tid,
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16. Novd. Forbundsexekutionen og Bescrttelsen as bisse Landsdele 
foregik.

Det vil blive overdraget en international Kommis
sion at likvidere Belobet af ovenncevnte Summer efter 
Fradrag af de med Hertugdommernes scerlige Bestyrelse 
forbundne Udgifter.

Sämlingen af Oldsager i Flensborg, som knyttede 
sig til Slesvigs Historie, men som for en stör Del er 
bleven adsplittet ved de seneste Begivenheder, vil ved den 
danfle Negjerings Medvirkmng vcere at gjenoprette.

Ligeledes skal den nye Negjering noiagtigen tilbage- 
betale vedkommende danske Undersaatter, Kommuner, offenr- 
lige Stiftelser og Korporationer de Summer, som ere blevne 
indbetalte i Hertngdommernes offentlige Kasser som Kau- 
tioner, Deposita eller Konsignationer.

15. De Pensioner. som ere opforte euten paa Konge- 
rigets eller paa Hertngdommernes scerlige Budgetter, skulle 
vedblive at betales af de respektive Lande. De Pensionerede 
kunne frit vcelge deres Bopcel enten i Kongeriget eller i 
Hertugdommerne.

Alle andre Pensioner, saa vel eivile som militcere, 
derunder indbefattet Pensioner til Embedsmcend ved Hans 
Majestcet hoisalig Kong Frederik den SyvendeS Civilliste, 
hos Hans kongl. Hoihed hoisalig Prinds Ferdinand og hos 
Hendes kongl. Hoihed hoisalig Landgrevinde Charlotte af 
Hessen, fodt Prindsesse af Danmark, som og de Pensioner, 
som hidtil have vceret betalte af Naades-Sekretariatet, forde
les mellem Kongeriget og Hertugdommerne i Forhold til 
det respektive Folketal.

I  den Anledning er man kommen overens om at 
lade affatte en Liste over alle bisse Pensioner, at kapitali- 
sere deres Vcerdi som aarlig Livrente og at opfordre alle 
de Pensionerede til at erklcere, om de fremtidig onske at 
oppebcere deres Pensioner i Kongeriget eller i Hertug-
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dommerne. For saa vidt, som Folge af bette Balg, For-16. Novd. 
holdet rnellem de to Kvotadele, bet vil sige mellem den 
Del, som falber paa Hertugdommerne, og den Del, som 
vedbliver at paahvile Kongeriget, 4kke maatte vcere overens- 
stemmende med Principet om Fordeling efter det respektive 
Folketal, betaleß Forfkjellen af det Land, som den Herester 
paahviler.

De Pensioner, som ere anviste paa den almindelige 
Enkekasse og paa de militcere Underklassers Pensions
fond, skulle vedblive som hidtil at betales, for saa vidt 
de ncevnte Fonds stroekke til. Med Hensyn til de Tilfkud, 
som Staten maa betale til bisse Fonds, overtage Hertug
dommerne en Kvotadel heraf i Forhold til det respektive 
Folketal.

Det Udbytte i Livrente- og Forsorgelsesanstalten af 
1842 i Kjobenhavn, til hvilken Perforier, fodte i Hertug
dommerne, have erhvervet Net, er dem udtrykkelig for- 
beholdt.

En international Kommission, sammensat af Reproe- 
sentanter ira begge Sider, flal sammentrcede i Kjobenhavn 
umiddelbart efter Udvexlingen af Natifikationerue af denne 
Traktat for i det enkelte at ordne Bestemmelserne i denne 
Artikel.

16. Den kongelig danske Regjering overtager Ud- 
betalingen af folgende Apanager:

Hendes Majestoet Enkedronning Caroline Amalies,
Hendes kongl. Hoihed Arveprindsesse Carolines,
Hendes kongl. Hoihed Hertnginde Wilhelmine Marie af 

Glücksborgs,
Hendes Hoihed Hertnginde Caroline Charlotte Mariane 

af Mecklenborg-Strelitz's,
Hendes Hoihed Enkehertuginde Louise Caroline af 

Glücksborgs,
Hans Hoihed Priuds Frederik af Hessens,
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16. Rovli. Deres Durchlanchtigheder Prindsesserne Charlotte, Vic
toria og Amalie af SleSvig-Holsten-Spnderborg-Au- 
gustenborgs.

Kvotadelen af denne Udbetaling, som i Forhold til 
Folkemcengden falber Hertugdvmmerne til Last, godtgMes 
den danfle Regjering af Hertugdvmmernes Regjering.

Den i den foregaaende Artikel ncevnte Kommission 
vil ligeledes have at trceffe de forngdne Forholdsregler til 
Udfprelsen af ncervcerende Artikel.

17. Den nye Regjering i Hertugdvmmerne ind- 
trceder i de Rettigbeder og de Forpligtelser, som fvlge af 
Kontrakter, der paa regelmcessig Maade ere indgaaede af 
den kongelig danfle Administration med Hensyn til Anlig- 
gender af almen Interesse, som scrrlig vedkomme de af- 
staaede Landsdele.

Man er bleven enig om, at alle de Forpligtelser, 
som fslge af Kontrakter, som den danfle Regjering har 
indgaaet af Hensyn til Krigen og til Forbundsexekutionen, 
ikke ere indbefattede under den ovenncevnte Bestemmelse.

Hertugdjsmmernes nye Regjering anerkjender enhver 
i Hertugdvmmerne af fysifle og juridifle Perforier lovlig 
erhvervede Ret.

I  Tilfcelde af Tvist er det Domstolene, som have at 
afgjpre Säger af denne Art.

18. De i de afstaaede Landsdele fvdte Personer, som 
gjsre Tjeneste i den danfle Armee eller Marine, have Ret 
til uopholdelig at blive fritagne for Militcertjeneste og til 
at vende tilbage til deres Hjem.

Man er bleven enig om, at de iblandt dem, som 
forblive i Hans Majestcet Köngen af Danmarks Tjeneste, 
ikke herfor maa blive forulempede paa Person eller Ei
end om.

De samme Nettigheder og Garantier ere fra begge 
Sider tilstaaede de civile i Daumark eller Hertugdsmmerne
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fodte Embedsmoend, som tilkjendegive den Hensigt at for-16. Mvi). 
lade de Poster, de beklcede enten i Danmarks eller i Her
tugdommernes Tjeneste, eller som foretrcekke at forblive i 
oisse Poster.

19. De Undersaatter, som ere hjemmehorende i de 
ved denne Traktat afstaaede Territorier, have suld Frihed 
til i Lobet af 6 Aar, at regne fra den Dag, da Ratisika- 
tionerne udvexles og efter forudgaaende Anmeldelse til den 
paagjceldende L)vrighed, Aoldfrit at udfore deres Losore 
og at begive sig med deres Familier til Hans danste 
Majestoets Lande, i hvilket Tilfcelde de bevare deres Egen- 
flab som danfle Undersaatter. Det staar dem frit for 
at bevare deres paa de afstaaede Territorier beliggende faste 
Eiendomme.

Den samme Ret er paa den anden Eide tilstaaet 
danfle Undersaatter og Personer, som ere fodte paa de af
staaede Territorier, men bosatte i Hans Majestcet Köngen 
af Danmarks Stater.

De Personer, som benytte sig af disse Bestemmel
ser, maa ikke paa Grund af deres Balg sorulempes fra 
nogen af Siderne med Hensyn til deres Person eller 
med Hensyn ül deres i de respektive Stater beliggende Ei
endomme.

Den ovenncevnte Frist af 6 Aar kommer ogsaa de 
enten i Kongeriget Danmark eller paa de afstaaede Terri
torier fodte Personer til Gode, som paa den Tid, da Ud- 
vexlingen af Ratifikationerne af denne 'Traktat finder 
Sted, opholde sig udenfor Kongeriget Danmarks eller Her
tugdommernes Territorium. Deres Erklcering kan modta- 
ges af det ncermeste danfle Gesandtflab eller af en over
ordnet Dvrighed i en hvilken som helft Provinds i Konge
riget eller i Hertugdommerne.

S y v e n d e  H o rs te . 15



16. Rovd. Alle de Personer, som have Jndfvdßret paa den Trd, 
da Udvexlingen af Ratifikationerne af denne Traktat sin
der Sied, bevare den saa vel i Kongeriget som i Hertug- 
dvmmerne.

20. De Eiendomsadkomster, administrative og civil- 
judicielle Dokumenter, som vedkomme de afstaaede Terri- 
torier og som findes i Kongeriget Danmarks Arkiver, over- 
leveres snarest muligt til Hertugdvmmernes nye Regjerings 
Kommisscerer.

Ligeledes ville alle Dele af de kjvbenhavnske Arkiver, 
som have tilyvrt de afstaaede Hertugdvmmer, og som ere 
blevne udtagne af deres Arkiver, vcere at aflevere til dem 
tilligemed de tilhvrende Fortegnelser og Registre.

Den danske Regjering og Hertugdvmmernes nye 
Negjering forpligte sig gjensidig til, paa de overordnede 
administrative Vvrigheders Begjcering at meddele Hinan
den alle de Dokumenter og Oplysninger, som have Hen- 
syn til Anliggender, der angaa baade Danmark og Hertug- 
dvmmerne.

21. Danmarks og de afstaaede Hertugdvmmers Han
del og Skibsfart nyde gjensidig i de to Lande de samme 
Rettigheder og Privilegien som ere tilstaaede den mest be- 
gunstigede Nation, indtil scerlige Traktater have ordnet dette 
Anliggende.

De Fritagelser og Begunstigelser med Hensyn til 
Transittold, som i Henhold til Traktaten af 14. Marts 
1857 Artikel 2 ere tilstaaede de Barer, som befordres ad 
de Veie og Kanaler, som forbinde, eller maatte komme til at 
forbinde Nordsven med Dstersven, finde ogsaa Anvendelse 
paa de Barer, som ad en hvilken som helft Forbindelsesvei 
fvres igjennem Kongeriget eller Hertugdvmmerne.

22. Jyllands Nvmning af de allierede Tropper flal 
finde Sted snarest muligt, senest i Lvbet af 3 Uger efter 
Udvexlingen af ncervcerende Traktats Natistkationer.

O
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De scerlige Bestemmelser med Hensyn til denne Nsm-16. I^ovd. 
ning ere fastsatte i en denne Traktat vedhoeftet Protokol.

23. For af al Magt at bidrage til Gernytternes 
Beroligelse erklcere og love de h§ie kontraherende Parter, 
at ingen, som er kompromitteret ved de seneste Begiven- 
heder, af hvilken Stand og Vilkaar Han end er, skal 
blive forfulgt, foruroliget eller forulempet paa Person eller 
Eiendom paa Grund as sin Adfcerd eller sine politifke 
Meninger.

24. Ncervcerende Traktat flal ratificeres og Ratifika- 
tionerne flulle udvexles i Wien inden tre Ugers Forlvb 
eller fvr, om sie kan.

Til Bekrcestelse herpaa have de respektive Befuld- 
mcegtigede undertegnet den og forsynet den med deres 
Vaabensegl.

Saaledes flet i Wien den 30. Dag i Oktober Maa- 
ned i Herrens Aar atten hundrede og fire og tresindstyve.
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Pro toko l  angaaende J y l l a n d s  Rpmning  af de 
al l ierede Tropper.

I  Overensstemmelse med Artikel 22 af den under Dagß 
Dato mellem Hans Majestoet Köngen af Danmark paa den 
ene og Deres Majestoeter Keiseren af Osterrig og Köngen 
af Preussen paa den anden Side afsluttede FredStraktat ere 
de hyie kontraherende Parter komne overens om folgende 
Bestemmelser:

1. Jyllands Rvmning af de allierede Tropper flal 
finde Sted senest i et Tidsrum af tre Uger, saaledes at 
Amterne Hjvrring, Thisted, Viborg, Aalborg og Randers 
flulle vcere rjsmmede ved Udlvbet af den fvrste Uge, for- 
uden de ncevnte Ämter ogsaa Aarhus, Skanderborg og
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16. Novd. Ringkjgbing ved Udlsbet af den anden Uge, og det hele 
jydfle Territorium ved Udlobet af den tredie Uge.

2. Paa den Dag, Udvexlingen af deune Traktats Ra- 
tifikationer finder Sted, ophsrer det ncervcereude Militcer- 
guvernementd Virksomhed i Iylland. Hele Landets Admini- 
strarion overgaar da til eu af den kongelig danfle Regjering 
udncevnt Kommisscer, som, saa lcenge Nomningen varer, 
tager Ophold paa samme Sted som Hovedkvarteret for de 
allierede Tropper i Iylland.

3. De danfle Vvrigheder i Iylland skulle uden 
Vcegring yde alt, hvad de allierede Tropper trcenge til med 
Hensyn til Indkvartering, Forpleining og Befordringdmidler 
(Vorspann), saa lcenge som Tropperne befinde sig paa jydfi 
Territorium. Den kongelig danfle Regjering flal gjsre sin 
Kommisscer ansvarlig for Udfsrelsen af denne Bestemmelse. 
De i denne Artikel ncevnte Udelser flulle begrcendses til det 
allernsdvendigste.

4. Alle Lazarether, Feltposter og Telegraflinier, som 
for Dieblikket ere indrettede for de allierede Tropper, flulle 
vedblivende kunne benyttes, indtil Rjsmningen af de respek
tive Ämter fuldstcendig er foregaaet, dog uden Skade for 
den danfle Administrations tilsvarende Etablissementer. Den 
kongelig danfle Regjering garanterer udtrykkeligen, at der 
ikke lcegges nogen Hindring i Veien for en punktlig Ivcerk- 
soettelse af denne Artikel.

5. Dersom den allierede Armee ved Iyllands Rom- 
ning flulde blive nsdsaget til at esterlade Syge eller Saa- 
rede. forbinder den kongelig danfle Regjering sig til at 
drage Omsorg for, at de blive tilbyrligen behandlede og 
pleiede, og til efter deres Helbredelse at lade dem med 
„Vorspann" transportere til de allierede Troppers ncermeste 
Militcrrstation.



6. Fra den Dag, Udvexlingen af denne Traktats R a-16. Novd. 
tifikationer finder Sted, ville alle de ved ovennoevnte Ddelser 
med Hensyn til Indkvartering, Forpleining, Behandling 
af Syge og Befordringsmidler (Vorspann) foranledigede 
Bekollninger blive godtgjorte af de allierede Tropper i 
Overerensstemmelse med de i ForpleiningSreglementet for 
det tydske Forbunds Armee paa Forbundsgebetet indeholdte 
Bestemmelser.
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A a b m t B rev ang. de afstaaede T e r r i t o r i e r .i 6 .M v i ,.  

(Udenrigsm inisteriet.)

Vi Chr i s t i an  den Niende osv. G. v.: Ved den i 
Wien den 30. f. M. undertegnede FredStraktat have Vi til 
Fordel for Deres Majestceter Köngen af Preussen og Kei- 
seren af Dsterrig frasagt Os alle Vore Rettigheder til 
Hertugdommerne Lauenborg og Holsten, til Hertugdommet 
Slesvig sydlig for den i bemeldte Traktats Artikel 5 ncer- 
mere fastsatte Gramdselinie, dog med Undtagelse af Den 
2Ero, samt til de Syd for samme Linie beliggende jydske 
Enklaver, saa vel paa Fastlandet som paa Derne, med 
Jndbegreb af Den Amrom. Ligesom Vi i OverenSstem- 
melse hermed som Folge af bemeldte Traktat have lost, saa- 
ledes lose Vi og ved dette Vort Aabne Brev alle de saa- 
ledes afstaaede Territoriers Jndbyggere i Almindelighed og 
enhver af dem i Scerdeleshed fra den undersaatlige Troskab, 
som de i Almindelighed ere Os skyldige, saa og fra den 
Ed, de som Smbedsmcend i Scerdeleshed, enhver i sin 
Stilling, civil eller militcer, geistlig eller verdslig, til Os 
have aflagt.

15*
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i 6.N m 4,. Aabent Brev t i l  Bore kjare og tro Nndersaat- 
ter i  Kongeriget D a u m ark, paa Is la n d  og F a ro e rn c , 
samt i Bore vestindifle og gronlandskc Kolonier.
(Konseilsprcesidiet.)

Vi Christ ian den Niende osv. G. v.: Det Aar, 
som er forlobet, siden Vi besteg Danmarks Throne, har 
vceret opfyldt af de tungeste Prxlvelser for Os og Eder. 
Haablös maatte Kämpen -fra forste Fcerd vise sig, naar 
ikke fremmed Bistand opveiede den Overmagt, som Lallet 
og Krigsmidlerne gave Bore Modstandere. Denne Bistand 
blev os ikke tildel, og under disse Omstcendigheder vilde 
enhver yderligere Fortscettelse af Kämpen kun have tjent 
til at undergrave, om ikke tilintetgjore Landets Fremtid. 
Det var ikke Mangel paa Redebonhed til at bringe endnu 
styrre Ofre for Fcedrelandet, som tilraadede Freden; men 
I  folte med Os det Ansvar, som den nuvcerende Slcegt 
har mod Efterkommerne. Saaledes blev det Vor tunge 
Lod at slutte en Fred som tilintetgior de skjonne Forhaab- 
ninger, med hvilke Vi havde modtaget Kronen for at be- 
vare den Hel og uforkrcenket, saaledes som den i Aar- 
hundreder har vceret baaren af den danfle Kongeslcegt. 
Det blev Vor ssrgelige Skjcebne at se Monarkiet delt og 
det Land flilt fra Os, som fra Oldtiden havde vceret en 
Del af det gamle danfle Nige, og som tusindaarige Kampe 
ei havde formaaet at losrive derfra. Men haardest af alt 
har det vceret Os, at Dele af selve kongeriget og den 
storste Del af den Befolkning i Slesvig, som med Hjerte 
og Tunge tilhorer Danmark, have maattet se sig adflilte 
sra Moderlandet og Stammen. Til Eder, hvis Vel frem
deles er Os anbetroet, lyder Bort kongelige Ord om 
Fremtidend Haab og om tillidsfuld VirksomheL i Fcedre- 
landets Tjeneste. I  ville mindes, at Enighed giver de
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svage Styrke, og selv i Ulykken er der en mcegtig Kraft til16. Mvd. 
at forene og knytte fastere. I  ville endrcegtigen füllte Eder 
om Os til Udforelsen af den Gjerning, som Freden 
mere end nogenstnde for gjor nodvendig. Med Os ville I  
arbeide paa Landets Udvikling ved oise Love og ved Be- 
nyttelse og Fremme af de rige Hjcelpekilder, som Naturen 
har givet dort Fcedreland. Meget er labt, men dog ikke 
Haabet; og Fremtiden Hörer dem til, der alvorligt ville.
Som Vi stole paa EderS faste Villie til at fremme Dan- 
marks Del, saaledes ville I  ogsaa stole paa, at dette skal 
vcere Maalet for alle Vore Bestrcebelser. Gud velsigne vort 
Fcedreland!

Aabeut Brev til  Befolkningen i Hertugdommerneiö. ^ovi». 
S le s vig , Holste» og Lanenbvrg samt Jndbliggerne i 
de afstaacde jydfle Enklaver i S le s vig .

Vi Chris t ian den Niende osv. G. v.: At Bi ved 
en i Wien den 30. Oktober d. A. afsluttet og nn af Os 
ratificeret Fredstraktat have givet Afkald til Fordel for 
Deres Majestceter Keiseren af Dsterrig og Köngen af 
Preussen paa alle Vore Rettigheder til Hertugdommerne 
Slesvig, Holsten og Lauenborg, samt til nogle i Slesvig 
enklaverede Dele af Norrejylland, imod at en tilsvarende 
Del af Slesvig indlemmes i Kongeriget Danmark; og 
Vi have derhos, ved et i Folge af Traktaten udstedt 
Aabent Brev, lost Beboerne af de afstaaede Lande fra den 
undersaatlige Trostab og Lydighed, de hidtil have vceret 
Od styldige, ligesom ogsaa Embedsmoendene fra deres 
Embedsed. Nu, da det smertelige Offer, som Vi, nsd- 
tvungne af Begivenhedernes Gang, have maattet under- 
kaste Os, er fuldbyrdet, fole Vi Trang til for Eder, Be- 
boere af Slesvig og de fraflilte jydfle Enklaver af Holsten



16. Novb. og af Lauenborg, endnu en Gang at Male, med hvilken dyb 
Smerte Vi have maattet bringe det. Mange af Eder ville 
forstaa og dele denne Smerte; thi ogsaa for Eders Tanke 
maa det i denne Stund staa, hvor lykkeligt Eders Fcedre 
have levet under de danfle Kongers milde og retfcerdige 
Scepter, og i hvilken hm Grad den Udvikling og det al- 
mindelige Velvcere, hvoraf I  kunne vcere stolte, styldes 
Vore forevigede Forgcengeres Bestrcebelser for at fremme 
Eders Vel. Ogsaa I  ville nu mindes, hvor mange lysende 
Exempler paa Troflab for den danfle Konge Eders Aarbsger 
fremvise, og at de Baand, der knyttede Eder ttl Danmark, 
selv der, hvor fcelles Sprog og Nedstamning ikke helligede 
dem, vare inderlige og faste. Ogsaa om den Troflab staar 
der et uudfletteligt Minde i Dort Hjerte, som saa mange 
iblandt Eder have vist imod Os i Vor körte Regjeringstid, 
og for hvilken Vi sende Eder Vor inderlige Tak; og aldrig 
vil det danfle Folk kunne glemme dem, der paa denne eller 
hin Side Eideren, eller i det stedse loyale Lauenborg, kap- 
pedes med det i Kjcerlighed til og Troflab imod det foelles 
Fcedreland. Det har vceret Vort stolte Haab at kunne 
hellige alle Vore Tanker og Bestroebelser til Sikringen 
af Eders Velvcere i M e Forbindelse med det danfle Folk. 
Nu kunne Vi kun lade det vcere Maalet for Bore Bnfler, 
at det i Tidernes Lob altid maa gaa Eder vel; og Vi inde
slutte dette inderlige Onfle i Vor Bvn til Gud, som holder 
Folkenes Lykke og Rigernes Skjcebne i sin almcegtige Haand. 
Til Hans milde Varetcegt i Nutid og Fremtid anbefale Vi 
Eder, og hermed sende Vi Eder Vor sidste Hilsen.

ss. M v b . Aabent Brev t i l  V o re  kjcrre og tro Undersaatter 
i  Jy lla n d . (Znde n rigsm iniste rie t.)

Vi Chr is t ian  den Niende osv. G. v .: Da de 
Trcengfler, som i saa lang Tid have hjemftgt Jylland, nu
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ere ophorte, have Vi folt Lcengsel efter igjen at se dette 29. ^sovd. 
Vort kjcere Land, som fremfor noget andet har maattet 
bcere de tunge Byrder, som en ulykkelig Krig har fsrt med 
sig. Tid og Omstcendigheder ville imidlertid ikke tillade 
Os under Vort ncervcerende Ophold at besage alle Egne i 
Landet, og Vi have derfor ved dette Vort aabne Brev villet 
bringe Eder alle, Vore kjcere og tro Undersaatter i Jylland,
Vor kongelige Hilfen og Vor hjertelige Tak for den Nede- 
bonhed og Udholdenhed, hvormed I  have bragt saa mange 
Ofre for det fcelles Fcedreland, og for den vcerdige Hold- 
ning, I  under saa vanflelige Forhold have vidst at be- 
vare lige over for de allierede Tropper. Det har paa det 
smerteligste berort Os, at det ikke har staaet i Vor Magt 
at lindre Eders Lidelser, men derfor vil det ogsaa nu vcere 
Gjenstand for Vore ivrigste Bestrcebelser snarest muligt at 
forflaffe Eder den Erstatning, som Landets Ärcefter tilstede 
at yde, og hvorpaa I  have et saa billigt Krav. Idet Vi 
glcede Os ved atter at samles med Vore tro Jyder, forblive 
Vi Eder med al kongelig Naade Huld og bevaagen.

Givet i Vor Stad Aalborg, den 29. November 1864.

P a te n t fo r Kongcriget Danm ark ang. en med 10. Noei,. 
Kongeriget Ita lie n  affln tte t S kib sfa rts - og Handels
traktat. (U denrigsm inisteriet.)

Vi Christ ian den Niende osv. G. v.: Vi have 
allern. forsynet den af Os med Hans Majestoet xongen af 
Italien afsluttede Skibsfarts- og Handelstraktat med aller- 
hsieste Ratifikation, og bringes bemeldte Traktat nu, efter 
at Ratifikationerne gjensidig ere udvexlede, herved til offent- 
lig Kundflab.

Hans Majestcet Köngen af Danmark og Hans Maje
stät Köngen af Italien, besjcelede af Onflet om at lette og



10. Deod. udvide Handelssamkvemmet mellem deres respektive Under- 
saatter, samt til for hele Kongeriget Italien at befoeste det 
mellem Danmark paa den ene Eide og Republiken Genua, 
de sardinske Stater og Kongeriget Begge Sicilierne paa 
den anden Side henholdsvis ved Traktaterne af 30. Juli 
1789, 14. August 1843 og 13. Januar l846 knyttede 
gode Forhold, ere komne overens om at afslutte en Skibs- 
farts- og Handelstraktat, som, gründet paa Principet om 
fuldstcendig Gjensidighed, forskaffer begge Stater vcesentlige 
Fordele, og have de til den Ende udncevnt til deres Be- 
suldmcegtigede:

1864. 346 P a t .  oni T ra ktat med Ita lie n .

hvilke, efter at have udvexlet deres i god og behorig 
Form befundne Fuldmagter, ere komne overens om fol
gende Artikler:

1. Danfle Skibe, der med Ladning eller i Ballast 
ankomme til Kongeriget Italiens Havne, og omvendt 
italienfle Skibe, der med Ladning eller i Ballast an
komme til Kongeriget Danmarks Havne, skulle, saa vel ved 
Jndgaaende og und er deres Ophold, som ved Udgaaende, 
og hvilket deres Afgangs- og Bestemmelsessted end maatte 
vcere, behandles paa samme Fod som vedkommende Na- 
tions egne Skibe med Hensyn til alt, hvad der angaar 
Told-, Laste- og Fyrafgifter, Lods-, Prikte-, Bolvcerks-, 
Havne- og Vropenge, Kvarantcene, Expeditions- og andre 
Gebyrer og overhovedet med Hensyn til alle Vyrder eller 
Afgifter af Skibet, af hvad Navn ncevnes kan, hvad enten 
disse Afgifter oppebcereS for Negjeringeus eller de stedlige 
Vvrighederd, offentlige AnstalterS, Privates eller Korpora- 
tioners Negning.

2. Danfle Skibe paa den ene og italienfle Skibe paa 
den anden Side knnne ikke nyde godt af de ved ncervcerende 
Traktat begge Parier tilsikrede Afgiftsfriheder og Fordele,



med mindre de befindes forsynede med de Papirer og B e-10. Deel), 
visligheder, som, ifylge de i hvert af de to Lande gjceldende 
Anordninger, udfordres til at godtgjvre deres Nationalitet.
Og til den Ende ville de hvie kontraherende Parter inden 
den körtest inulige Frist meddele Hinanden disse forstjellige 
Bevisligheder, idet de forbeholde sig gjensidigt at give Hin
anden Underretning om de Forandringer, som hver af dem 
i Fremtiden maatte anse det for hensigtsmcessigt deri at lade 
indtrcxde.

3. I  alt, hvad der angaar Anvisning af Liggepladse,
Ladning og Losning i en af de wende Staters Havne, 
Jndrehavne, Rhede etter Indrerhede, skal der ikke tilstaas 
Landets egne Skibe nogen Forret, som ikke paa lige 
Maade tilstaas den anden Etats Skibe, efteroi det er de 
hoie kontraherende Parters Villie, at begge Staters Skibe 
ogsaa i denne Henseende flnlle stilles paa fuldkommen 
lige Fod.

4. Danfle Skibe, som ankomme til Hans Majestcet 
Köngen af Italiens Havne, og italieufke Skibe, som an
komme til Hans danfle Majestcets Havne, knune efter 
Kapitainens eller Gierens Forgodtbefindende lade eller 
losse delvis, og derefter begive sig til andre af samme 
Etats Sohavne for der at fuldfsre deres Ladning eller 
Losning.

5. I  Tilfcelde af, at et danfl Skib svger Nvdhavn i 
en af Kongeriget Italiens Havne, eller at et italienfl Skib 
svger Nvdhavn i en af Kongeriget Danmarks Havne, flal 
saa vel Skib som Ladning nyde godt af de Begnnstigelser 
og Afgiftsfriheder, som ethvert af de wende Landes Lov- 
givning tilstaar dets egne Skibe under lignende Omstcen- 
digheder, forudsat at Nodvendigheden af at söge Nvdhavn 
behvrig godtgjores. Samme begunstigede Behandling flal 
fra begge Sider tilstaas Skibe, der strande eller lide
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10. veeb. Skibbrud. Det er desforuden en Selvfvlge, at der skal 
gives de respektive Konsuler og Konsularagenter Abgang til 
at have Opsyn med de Foranstaltninger, der vedrvre 
Istandscettelsen, Provianteringen eller Salget, hvis et saa- 
dant finder Sted, af Skibe, der have sogt Npdhavn, ere 
strandede eller have lidt Skibbrnd paa Kysten.

6. Alle Arter af Gods og Handelsvarer, der bestaa i 
Natur- eller KunstflidS-Frembringelser fra Hans Majestcet 
Köngen af Danmarks Stater eller fra ethvert andet Land, 
og som lovligt kunne indföres, landscettes eller oplcegges i 
Hans Majestcet Köngen af Italiens Stater ved italienske 
Skibe, og omvendt alle Slags Gods og Handelsvarer, der 
bestaa i Natur- eller KunstflidS-Frembringelser fra Hans 
Majestcet Köngen af Italiens Stater eller fra ethvert andet 
Land, og som lovligt kunne indfvres, landscettes eller op
lcegges i Hans Majestcet Köngen af Danmarks Stater ved 
danfke Skibe, hvad enten bisse Skibe komme direkte fra det 
Lands Havne, hvis Flag de fore, eller de komme fra et 
hvilket som helft fremmed Land, kunne ligeledes der ind- 
stres, landscettes eller oplcegges ved den anden kontra- 
herende Parts Skibe uden at vcere Pligtige til at betale 
andre eller hoiere Afgifter, af hvad Art eller Navn ncev- 
nes kan, og hvad enten de opkrceves i Regjeringens Navn 
og for dens Negning eller for de stedlige Vvrigheders eller 
hvilke som helft private Anstalters Regning. end saadanne, 
som bisse samme Barer eller Frembringelser maatte er- 
lcegge i samme Tilfcelde, dersom de vare indfvrte, landsatte 
eller oplagte ved de i Landet hjemmehvrende Skibe. Paa 
samme Maade kunne alle Arter af Gods eller Handels
varer, som lovligt kunne udfsres eller gjenudfvres fra 
Hans Majestcet Köngen af Danmarks Havne paa danfke 
Skibe, ligeledes udftres eller gjenudfores derfra paa 
italienske Skibe, og omvendt kunne alle Arter af Gods 
eller Handelsvarer, som lovligt kunne udfsres eller gjen-



udfores fra Hans Majestcet Köngen af Italiens Havne i10. veed. 
italienfle Skibe, ligeledes derfra udfsres eller gjenudftres i 
danske Skibe, uden at svare andre eller hpiere Afgifter 
eller Byrder, af hvad Art eller Navn ncevnes kan, og hvad 
enten de opkrceves i RegjeringenS Navn og for dens Reg- 
ning, eller for de stedlige Z^vrigheders eller hvilke som helft 
private Anstalters Regning, end saadanne, som svareS af det 
samme Gods eller Handelsvarer, naar de blive udfsrte eller 
gjenudförte paa Landets egne Skibe. Den mest begun- 
stigede Nations Behandling tilsikreS gjensidigt hvert af de 
to Lande med Hensyn til alt, hvad angaar Gjennemfsrse- 
len. Dog vedbliver Forbudet med Hensyn til Krudt at 
bestaa, og de to hoie kontraherende Parter forbeholde sig 
at gjsre Gjennemfsrselen af Krigsvaaben til Gjenstand for 
scrrlig Tilladelse.

7. Der flal, uden Hensyn til det Skibs Nationalitet, 
hvori en Handelsvare indfsres, hvad enten dette ülhsrer 
den ene eller auden Part, i hvis Havne Jndfsrselen fler, 
hverken direkte eller indirekte af nogen af de kontraherende 
Parter eller af nogen Forening, Selflab eller Person, der 
Händler i sammes Navn eller efter sammes Bemyndigelse, 
indrsmmes nogen Fortrins- eller Forkjsbsret med Hen
syn ül Kjobet af en saadan Vare, der lovmedholdelig 
indfores paa den anden Parts Grund, efterdi det er de 
ovennoevnte to hsie ParterS Hensigt og Villie, at der i 
denne Henseende ikke fkal finde nogen som helft Ulighed eller 
Forfljel Sted.

8. Med Hensyn til Kystfarten er det vedtaget mellem 
de hsie kontraherende Parter, at de hver af dem tilhsrende 
Skibe af over 30 tonnes (15 danske Kommercelcester) skulle 
i den andens Stater nyde de samme Forrettigheder og i 
alle Henseender behandle« paa samme Fod som de i Landet 
hjemmehsrende Skibe.
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10. Deel). 9. Den ene af de kontraherende Parier kan ikke 
paalcegge den andens Handel og Skibsfart nagen ny 
eller hsiere Afgift, ei Heller naget Baand eller Jndflrcenk- 
ning, som ikke i lige Maade og i samme Forhold ere an- 
vendelige paa ethvert andet Lands Handel eller Skibs
fart. Den ene af de kontraherende Magier kan ikke ind- 
rpmme en fremmed Nations Handel og Skibsfart nogen 
Begunstigelse, uden at den anden Magts Undersaatters Han
del og Skibsfart derved med Rette blive delagtige i denne 
Begunstigelse.

1V. Hver af de to Parter forpligter sig til at lade 
den anden nyde godt af enhver Handels-, Skibsfarts- eller 
Fiskeribegunstigelse, af enhver Forret, enhver Indfsrsels-, 
Udforsels- eller Gjennemftrselstoldnedscettelse for hvilke som 
helft i denne Traktat ncevnte eller ikke ncevnte Barer, som 
en af dem maatte indrxlmme en tredie Magt. Endvidere 
forpligte de sig lige over for Hinanden til ikke at paalcegge 
nogen Forbuds-, Jndfprsels-, Udfvrsels- eller Gjennenl- 
ftrselstold, som ikke samtidig finder sin Anvendelse paa 
andre Nationer. Det er scerligt vedtaget, at efterdi Dan- 
mark har samtykket i at scette det italienfle Flag paa suld- 
kommen ligeberettiget Fod med sit eget Flag, ikke blot i 
Henseende til Skibsfarten og Handelen paa Kongeriget og 
Hertugdsmmerne, men ogsaa i Henseende til Skibsfart og 
Handel paa sammes islandske, fcerviste og vestindiste Besid- 
delser, skal Danmark i saa Henseende nyde en fuldkommen 
Gjeusidighed i Behandlingen og med Hensyn til Toldsatser 
delagtiggjvres i alle de Fordele, som fremgaa af de af 
Kongeriget Italien med et hvilket som helft andet Land 
sluttede Traktater.

11. Hver af de to hvie kontraherende Parters Kon- 
suler, Vicekonsuler og Konsularagenter skulle i den andens 
Stater besidde de samme Privilegier og den samme



Myndighed, som der tilkommer de niest begunstigede N a-10. veed. 
tioners Konsularembedsmcend af samme Klasse; de skulle 
have Ret til at vcere Dämmere og Voldgiftsmcend i lokale 
Sporgsmaal, der opstaa med Hensyn til Kontrakter, af- 
sluttede paa andre Steder imellem Forere og Bescetninger 
af Skibe henhorende til deres Nation, og stedlige Ovrig- 
heder kunne kun blande sig deri i det Tilfoelde, at Skibs- 
forerens eller Bescetningens Opforsel maatte forstyrre Lan- 
dets Orden eller Ro. Naar en af de to hoie kontra-
herende Parters Sofolk bortromme i den andens Stater 
og Besiddelser, flulle de, for saa vidt som de ikke ere det 
Lands Undersaatter, hvor Bortromningen finder Sted, paa 
derom fra Konsulerne, Vicekonsulerne eller deres Fuld- 
mcegtige til vedkommende Ovrighed rettet Begjcering, efter- 
spores, anholdes og, efter at deres Desertion behorigt er 
godtgjort, alter fores ombord paa deres Skib. Deser- 
torerne flulle fremdeles, om fornodent, holdes fast og be- 
vogtes i Landets offentlige Fcengsler paa Konsulernes For- 
langende og Bekostning, indtil disse Agenter have fundet 
en Leilighed til deres Bortsendelse. Skulde imidlertid en 
saadan Leilighed ikke frembyde sig i Lobet af to Maaneder, 
at regne fra Anholdelsesdagen, flulle Desertorerne scettes i 
Frihed og kunne ikke atter paagribes for den samme Aar- 
sags Skyld. Dersom Desertoren har begaaet nogen For- 
brydelse i Land, flal den stedlige Vvrighed opscette Hans 
Udlevering, indtil vedkommende Domstol angaaende For- 
seelsen har afsagt en Dom i god og behorig Form og denne 
er fuldbyrdet.

12. Hver af de to hoie kontraherende Parters Under
saatter flulle have Ret til i den andens Lande at modtage 
Efterladenflaber, det vcere sig ad Lntestato eller ifolge Te
stament, der at besidde Formue af enhver Art og at raade 
over den paa samme Maade som Landets egne Born ved
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10. veed. Testament, Gave eller paa anden Vis, uden til de respek
tive Negjeringer at svare andre Afgifter end dem, som det 
Lands Jndbyggere, hvor den ncevnte Formue findes, ved 
lignende Leilighed ere underkastede. I  Tilfcelde af at Ar- 
vingerne ere fravcerende, vil der forelobigt, indtil den lov- 
lige Arving har truffet Foranstaltning til at hoeve Arven, 
blive draget den samme Omsorg for den omhandlede For
mue, som der i lignende Tilfcelde bliver de indfodtes Eien- 
dom til Del.

13. Ncervcerende Traktat skal staa ved Magt i ti 
Aar at regne fra Ratistkationernes Udvexlingsdatum. Der- 
som den ene af de hoie kontraherende Parter ikke, et Aar 
for denne TidSfrists Udlob. ved en officiel Meddelelse har 
forkyndt den anden sin Hensigt at lade dens Birkning op- 
höre, vedbliver den ncevnte Traktat at vcere forbindende 
i tolv Maaneder udover dette Tidspunkt og saa fremdeles, 
indtil Udlobet af de tolv Maaneder, som folge efter en 
saadan Erklcering, ligegyldigt naar den maatte have fundet 
Sted.

14. Natifikationerne af noervcerende Traktat flulle ud- 
vexles i Turin i et Tidsrum af 3 Maaneder at regne fra 
Underskriftens Datum, eller tidligere, om fle kan.

Dette ril Bekrceftelse have de respektive Befuldmoegtigede 
undertegnet Traktaten i dobbelt Original og forsynet samme 
med deres Vaabensegl.

Sket i Turin den 1. Mai 1864.

1864. 352 GrundlovSbestemmelser.

23. Oeei,. Gruudlovsbestemmelser, hvorved Grundloven af
1 8 . November 18 6 3  fo r Kougcriget Danmarks og 
Hertngdommet S lesvigs Fallesanliggender indflrankes 
og forandres. (Fina n sm in isteriet.)

Vi C h ris tian  den N iende osv. G. v.: Rigs-



raadet har vedtaget og Vi ved Bort Samtykke stadfcestet fol-23. veed. 
gende Grundlovöbestemmelser:

1. Ligesom de kongelige Udncevnelser til Landsthinget 
for Hertugdomn.et Slesvigs Bekommende bortfalde, saa- 
ledes bortfalder og Reprcesentationen for de hidtilvcerende 
flesvigske Valgkredse saa vel i Landsthinget som i Folke- 
thinget, dog med Undtagelse af den cerofle Folkethings- 
kreds. Ligeledes bortfalder Reprcesentationen for den 
hidtilvcerende Ribe Amts femte ValgkredS. Antallet 
af Landsthingets Medlenrmer bliver herefter 64; An
tallet af Folkethingets Medlemmer fastscettes for Fremtiden 
til 102.

2. Af Rigsretten udtrcede de i Folge Grund- 
lovens 60 af den flesvigske Appellationsret valgte 
Medlemmer.

3. Normalbudgettet af 28. Februar 1856 med de 
senere den ved Lov foretagne Forandringer trceder ud af 
Kraft den 31. Marts 1866.

4. GrundlovenS Z 40 ophceves.

M id lertid ig  Bestemmelse.

Jndtil nye Balg ere foretagne i de Valgkredse, hvor- 
til de ikke afstaaede Dele af Hertugdommet Slesvig saa 
vel som af Nibe Amts femte Valgkreds henlcegges, ved- 
blive i Folkethinget det i sidst ncevnte Kreds valgte Rigs- 
raadsmedlem og i Landsthinget de for de tidligere 
trettende og fjortende Rigsraads - Landsthingskredse valgte 
Rigsraadsmedlemmer at have Scede som Reprcesentanter 
for de ikke afstaaede Dele henholdsvis af Ribe Amts femte 
Folkethingskreds og af de ncevnte tidligere RigsraadS- 
Landsthingskredse.

Grunb?ovSi)estemniciser. 353 1864.



1864. 354 Z .  om Toldforholdene.

23.v<zci>. L ö v  ang. cn Foran drin g i 8 §  13  og 52 i  L a 
ven a f 4 . J u l i  18 6 3  oiq, T o ld - og Skidsafgiftcrne.
(Finansminsteriet.)

Indm. Saml. 467.

23. V 66I,. L o v , hvorved Regjeringen bcniyndiges til  at 
ophirve forfljellige Bestemmclser i  L o v  4 . J u l i  
18 6 3  om T o ld - og Skibsafgifterne. (F in a n s m in i- 
steriet.)

Indm Saml. xa§. 467.

23 vsed. L o v  om Toldforholdene ved Landgramdsen samt 
om Toldforholdene og Brandevinsbrirnderi - Bestal
lungen i de Dele a f Hertngdommet S lc s v ig , der 
i  F e lg e  Freds traktateu a f 30 . Oktober 1 8 6 4  
flnlle inkorporeres i K o n g m g e t. (F in a n s m in i- 
steriet.)

Indm. Saml. x>a§. 467.

23. v s e d . K o n g l. Resol. ang. Bemyndigelse for Znstits- 
ministeriet t i l  a t afgjorc Visse S äge r m. m .
Resolution, hvorved Hs. Majest. Köngen paa Justitsmini- 
steriets Forestilling altern, bifalder:

I. At Iustitsministeriet maa vcere bemyndiget til 
for Frcmtiden i Hand Majestcets Navn at afgjore efter- 

' ncevnte, hidtil i det Geheime-Statdraad foretagne Säger, 
nemlig:



1) at eftergive eller nedsoette Mulkter i alle Tilfcelde, 23. veol). 
hvor Mulkten er under 60 Rd.;

2) at meddele Adoptionsbevillinger, hvor der er Born 
eller Livsarvinger, under Betingelse af at den Arv, 
som tilfalder Adoptivbarnet, ikke maa overstige det 
Belsb, som Adoptivforceldrene i Medhold af den 
gjceldende Lovgivning gyldig kunne tillcegge Barnet 
ved en testamentarifl Disposition;

3) at tilstaa Fritagelse for Arrest eller Beslag for 
de i Laane- og Sparekasser samt andre lignende 
Jnstituter indsatte Summer og dissed Renter, saa 
lamge de indestaa sammestedS, og Tiüadelse for 
deslige Jnstituter til, uden foregaaende Ssgsmaal 
og Dom, ved offentlig Auktion, som afholdes efter 
forudgaaende Bekjendtgjxlrelse i enkelte Aviser med 
et passende Varsel, at realisere de efter Forfalds- 
tiden muligt henstaaende Panter, som bestaa af Lss- 
yregjenstande:

4) at meddele Bevillinger til fuldstcendig Ophcevelse af 
LEgteflab i Tilfcelde, hvor ALgtefcellerne uden 
nogen forudgaaende formelig Overenskomst have 
levet faktifl adstilte i en längere Aarrcekke, samt i de 
Tilfcelde, hvor ZEgtefcellerne efter forud for Amt- 
manden indgaaet Overenskomst have levet separerede 
i 3 Aar eller lcengere;

6) at meddele Bevillinger til fuldstcendig Ophcevelse af 
LEgtefkab paa Grund af den ene LEgtefcelles Afsin- 
dighed i alle Tilfcelde, hvor der ikke er synderligt 
Haab om den afsindige LEgtefcelles Helbredelse, og 
selv om det paa Grund af Andragerens Uformuenhed 
ikke kan paalcegges Ham at udrede Bidrag til sin 
afsindige Hustrus Underholdning.

Resol. ang. Iustm. Afqj. af viSse S ä g e r. 365 1864.



23. veed. II. At efternoevnte, hidtil i det Geheime - Statsraad 
foretagne Säger for Fremtiden maa foredrages Hans Maje- 
stcet udenfor Statsraadet, nemlig:

1) ZEgtefkabsskilsmissesager i de Tilfcelde, hvor den ene 
ZEgtefoelle bevisligt har gjort sig flyldig i et For- 
hold, paa Grund af hvilket ALgtestabet künde bevirkeS 
hoevet ved Dom;

2) Ansegninger om Tilladelse lil at indgaa nyt 
LEgteflab i de Tilfoelde, hvor Ministeriet ikke er 
bemyndiget til at afgjpre Sagen i Hans Majestcets 
Navn;

3) Säger angaaende Eftergivelse eller Nedsoettelse af 
Straffe i de Tilfoelde, hvor Straffen er 2 Aars 
Strafarbeide eller ringere Straf, og Ministeriet ikke 
er bemyndiget til at afgjvre Sagen aä inanäatuin, 
dog at disse Säger i de Tilfoelde, hvor Hans Maje- 
stoet maatte finde Betoenkelighed ved at bifalde Ju- 
strtsministeriets Jndstillinger, blive at foretage i det 
Geheime-Statsraad;

4) Anftgninger om Bevillinger for Besiddere af Lehn, 
Stamhuse og Fideikommisgodser til at optage Laan 
enten af vedkommende Majorats Midler eller imod 
Sikkerhed i disse eller i Majoratets SubstantS, for 
saa vidi Sagen ikke er forbunden med extraordinoere 
Omstoendigheder, navnlig naar Laanet flal anvendes 
til Opfvrelse og Restauration af de fornsdue Byg- 
ninger paa et Majorat, til Drcening af Hovedgaar- 
dens Jorder, og overhovedet til saadanne Foranstalt- 
ninger, der enten som nvdvendige for Driften eller 
som Fislge af Udviklingen og Fremflridt i de land- 
Skonomifle Forhold utvivlsomt forbedre Majoratet og 
derved komme Sukcessorerne til Gode, forudsat at

186 j. 356 N cs o l. n n g . Z u s tm . M j .  af Visse S ä g e r .



Laanet ikke onskes knyttet til extraordincrre for Suk-23. Deel», 
cessorerne trykkende Betingelser.

III. At JustitSministeriet maa vcere bemyndiget til 
for Fremtiden at fastscette de Rekognitioner, der i Medfor 
af Plakaten af 28. Juli 1845 skulle erlceggeS ved Apothe- 
kerbevillingers Overgang fra en Eier til en anden, for 
saa vidt de ikke udtrykkeligt lyde paa Arvinger, men 
Heller ikke i Overensstemmelse med den allerhsieste Re
solution af 23. December 1842 kunne anses for blot 
personlige.

Nesol ang. Justm. d lfg j. af Visse S ä g e r . 357 1864.
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