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(Eftir 3. umr. í Nd.).

Dansk-íslensk sambandslög.

I.

1. gr.
Danmörk og ísland eru frjáls og fullvalda riki, í sambandi um einn 

og sama konung og um samning þann, er felst i þessum sambandslögum.
Nöfn beggja ríkja eru lekin í heiti konungs.

2. gr.
Skipun konungsertda er sú, er segir í 1. og 2. gr. konungserfðalaga frá 

31. júlí 1853. Konungserfðum mú ekki breyta, nema samþykki beggja rikja 
komi til.

3. gr.
Ákvæði þau, er gilda nú í Danmörku um trúarbrögð konungs og lög- 

ræði, svo og um meðferð konungsvalds þegar konungur er sjúkur, ólögráður 
eða staddur utan beggja rikjanna, skulu einnig gilda á ísiandi.

4. gr.
Konungur getur ekki verið þjóðhöfðingi i öðrum löndum án sam- 

þykkis Hikisþings Danmerkur og Alþingis Islands.

5. gr.

Hvort ríkí tyrir sig setur ákvæði um greiðslu af rikisfje til konungs 
og konungsættar.

II.

6. gr.
Danskir rikisborgarar njóta að öllu leyti sama rjettar á íslandi sem

íslenskir rikisborgarar fæddir þar, og gagnkvæmt.
Ríkisborgarar hvors tands eru undanþegnir herskyldu í hinu.
Bæði danskir og íslenskir rikisborgarar liafa að jöfnu, hvar sem þeir 

eru búsettir, frjálsa beimild til fiskiveiða innan landhelgi hvors rikis.
Dönsk skip njóta á íslandi sömu rjettinda sem íslensk skip, og

gagnkvæmt.
Danskar og íslenskar afurðir og afrek skulu gagnkvæmlega eigi að

neinu leyti sæta óhagkværaari kjörum en nokkurs annars lands.
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III.

7. gr.
Danmörk fer með utanrikismál íslands í umboði þess.
I utanrikisstjórnarráðinu skal skipa eftir ósk íslensku stjórnarinnar og 

í samráði við hana trúnaðarmann, er hafi þekkingu á islenskum högum, til 
þess að starta að islenskum málum.

Nú er einhversstaðar enginn sendiherra eða sendiræðismaður, og skal 
þá skipa hann eftir ósk islensku stjórnarinnar og i samráði við hana, enda 
greiði Island koslnaðinn. Með sömu skilyrðum skal skipa ráðunauta með 
þekkingu á islenskum högum við sendisveitir og ræðismannaembætti þau, sem 
nú eru. Ef stjórn Islands kýs að senda úr landi sendimenn á sinn kostnað, 
til þess að sernja um sjerstök íslcnsk málefni, má það verða i samráði við ut- 
anrikisráðherra.

Samningar þeir, sem þegar eru gerðir milli Danmerkur og annara 
rikja og birtir, og Island varða, gilda og þar. Rikjasamningar þeir, sem Dan- 
mörk gerir eftir að sambandslög þessi hafa náð staðfestingu, skuldbinda ekki 
ísland, nema samþykki rjettra islenskra stjórnvalda komi til.

8. gr.

Danmörk hefir á hendi gæslu fiskiveiða i islenskri landhelgi undir 
dönskum fána, þar til ísland kynni að ákveða að taka hana i sinar hendur, 
að öllu eða nokkru leyti, á sinn kostnað.

9. gr.

Myntskipun sú, sem hingað til hefir gilt i háðum rikjum, skal vera 
áfram i gildi meðan myntsamband Norðurlanda helst.

Ef ísland kynni að óska að stofna eigin peningasláttu, verður að semja 
við Sviþjóð og Noreg um það, hvort mynt sú, sem slegin er á íslandi, skuli 
vera viðurkendur löglegur gjaldeyrir i þessum löndum.

10. gr.
Hæslirjettur Danmerkur hefir á hendi æðsta dómsvald í islenskum 

málum, þar til ísland kynni að ákveða að stofna æðsta dómstól i landinu 
sjálfu. En þangað til skal skipa íslending i eitt dómarasæti í hæstarjetti, og 
kemur það ákvæði til framkvæmda þegar sæti losnar næst i dóminum.

11. gr.
Að þvi leyti, sem ekki er ákveðið að framan um hlutdeild íslands i 

kostnaði þeim, sem leiðir af meðferð mála þeirra, sem ræðir um i þessum 
kafla, skal hún ákveðin eftir samningi milli stjórna beggja landa.
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IV.

12. gr.

Öðrum málum en þeim, sem að framan eru nefnd, en varða bæði 
Danmörk og ísland, svo sem samgöngumálum, verslunar- og tollmálum, sigl- 
ingum, póstmálum, síma- og Ioftskeytasambandi, dómgæslu, máli og vigt og 
fjárhagsmálum, skal skipa með samningum, gerðum af þar til bærum stjórn- 
völdum beggja ríkja.

13. gr.
Fjárhæð sú, að upphæð 60000 kr., sem rikissjóður Danmerkur hefir 

undanfarið árlega greilt Islandi, og kostnaður ríkissjóðs Danmerkur af skrií- 
stofu stjórnarráðs íslands i Kaupmannahöfn, fellur niður.

Sömuleiðis eru afnumin forrjettindi íslenskra námsmanna til hlunninda 
við Kaupmannahafnarháskóla.

14. gr.
Rikissjóður Danmerkur greiðir 2 miljónir króna, og skal stofna af 

þeim tvo sjóði, hvorn að upphæð 1 miljón króna, i þvi skyni að efla andlegt 
samband milli Danmerkur og íslands, styðja islenskar visindarannsóknir og 
aðra visindastarfsemi og styrkja íslenska námsmenn. Annar þessara sjóða er 
lagður til háskólans i Reykjavik, en hinn til háskólans í Kaupmannahöfn.

Nánari fyrirmæli um stjórn og starfsemi sjóðanna setur konungur eftir 
tillögum stjórnar hvors lands, að fengnu áliti háskóla þess.

15. gr.
Hvort land fyrir sig ákveður, hvernig hagsmuna þess sjálfs og þegna 

þess skuli nánar gætt í hinu landinu.

V.

16. gr.
Stofna skal dansk-islenska ráðgjafarnefnd, sem í eru að minsta kosti 

6 menn, annar helmingur kosinn af Rikisþingi Danmerkur og hinn helming- 
urinn af Alþingi Islands.

Sjerhvert lagafrumvarp, sem varðar nánari meðferð mála þeirra, er 
um ræðir í sambandslögum þessum, og lagafrumvörp um sjcrmál annarshvors 
rikisins, sem einnig varða hitt rikið og stöðu og rjettindi þegna þess, skal 
hlutaðeigandi stjórnarráð leggja fyrir nefndina til álita áður en þau eru lögð 
fyrir Rikisþing eða Alþingi, nema það sje sjerstaklega miklum vandkvæðum 
bundið. Nefndinni ber að gera tillögur um breytingar á þeim frumvarps- 
ákvæðum, sem hún telur koma i bága við hagsmuni annarshvors rikisins eða 
þegna þess.
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Nefndin hefir enn fremur það hlutverk, annaðhvort eftir tilmælum 
stjórnanna eða af eigin hvötum, að undirbúa samning lagafrumvarpa, er miða 
að samvinnu milli rikjanna og samræmi i löggjöf þeirra, og að taka þátt i 
samvinnu um sameiginlega löggjöf á Norðurlöndum.

Nánari fyrirmæli um tilhögun og starfsemi nefndarinnar setur konung- 
ur eftir tillögum frá stjórnum beggja landa.

17. gr.
Nú ris ágreiningur um skilning á ákvæðum sambandslaga þessara, 

sem stjórnirnar geta ekki jafnað með sjer, og skal þá skjóta málinu til gerð- 
ardóms 4 manna, og kýs æðsli dómstóll hvors lands sinn helming þeirra hvor. 
Gerðardómur þessi sker úr ágreiningnum og ræður afl atkvæða. Ef atkvæði 
cru jöfn, skulu úrslitin falin oddamanni, sem sænska og norska stjórnin á 
vixl eru beðnar að skipa.

VI.

18. gr.
Eftir árslok 1940 getur Rikisþing og Alþingi hvort fyrir sig hve nær sem 

er krafist, að byrjað verði á samningum um endurskoðun laga þessara.
Nú er nýr samningur ekki gerður innan 3 ára frá því að krafan kom 

fram, og getur þá Rikisþingið eða Álþingi hvort fyrir sig samþykt, að samning- 
ur sá, sem felst í þessum lögum, sje úr gildi feldur. Til þess að ályklun þessi 
sje gild, verða að minsta kosti 73 þingmanna annaðhvort i hvorri deild Rik- 
isþingsins eða í sameinuðu Alþingi að hafa greitt atkvæði með henni, og hún 
síðan vera samþykt við atkvæðagreiðslu kjósenda þeirra, sem atkvæðisrjett 
hafa við almennar kosningar til löggjafarþings landsins. Ef það kemur i ljós 
við slíka atkvæðagreiðslu, að 3/4 atkvæðisbærra kjósenda að minsta kosli hafi 
tekið þátt í atkvæðagreiðslunni og að minsta kosti 3/* greiddra atkvæða hafi 
verið með samningsslitum, þá er samningurinn fallinn úr gildi.

VII.

19. gr.
Danmörk tilkynnir erlendum rikjum, að hún samkvæmt efni þessara 

sambandslaga liafi viðurkent ísland fullvalda riki, og lilkynnir jafnframt, að 
ísland lýsi yfir ævarandi hlutleysi sinu og að það hafi engan gunnfána.

20. gr.
Sambandslög þessi ganga i gildi 1. desember 1918.


