
5. Frumvarp

til laga um heimild fyrir rikisstjórnina til að ganga inn í viðbótarsamning við 
myntsamning N orðurlanda.

(Lagt fyrir Alþingi 1926).

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilað að ganga inn í viðbótasamning þann við 

myntsamning N orðurlanda frá 27. mai 1873 með viðaukasamningi frá 16. okt. 
1875, sem Danmörk, Noregur og Sviþjóð bafa gert með sjer 22. m ars 1924, 
og prentaður er sem fylgiskjal með lögum þessum.

2. gr.
Skiftimynt, sem rikisstjórnir D anm erkur, Noregs og Sviþjóðar hafa 

látið slá samkvæmt myntsamningi dags. 27. mai 1873, viðaukasamningi dags. 
16. okt. 1875 ásamt viðaukagreinum, hættir að vera löglegur gjaldeyrir á ís- 
landi 6 m ánuðum  eftir að auglýst verður fullgilding á inngöngu íslands í við- 
bótarsamning þann, er ræðir um i 1. gr.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Á s t æ ð u r  f y r i r  f r u m v a r p i n u .

H inn 22. m ars 1924 gerðu ríkisstjórnir D anm erkur, Noregs og Sviþjóð- 
ar með sjer viðbótarsamning þann við m yntsam ning N orðurlanda frá 27. mai 
1873 með viðaukasamningi 16. okt. 1875, sem prentaður er sem fylgiskjal með 
lagafrumvarpi þessu, og ætlast er til samkv. 1. gr. að einnig verði prentaður 
með löguuum, éf frv. þetta verður að lögum. Við undirbúning þessa viðbót- 
arsamnings var íslandi áskilinn rjettur til þess að ganga inn i sam ninginn síð- 
ar, ef það óskaði þess. Hann heim ilar þá undanþágu frá m yntsam ningunum



1873 og 1875, að hvert ríkjanna geti látið slá skiftimynt, sem aðeins skuli 
gjaldgeng innanlands, og nái ákvæði m yntsam ninganna eigi til slíkrar skifti- 
myntar.

í 4. gr. samningsins er svo ákveðið, að skiftimynt annara samnings- 
rikja, sem slegin hefir verið sam kvæm t fyrri m yntsam ningum , skuli hætta að 
vera gjaldgeng f hverju riki fyrir sig, þegar liðnir eru 6 m ánuðir frá því við- 
bótarsam ningurinn gengur i gildi þar.

Loks er ákveðið i 6. gr. samningsins að fullgilda skuli hjer um rædd- 
an viðbótarsamning.

Með því að gera má ráð fyrir að bráðlega verði lokið að slá inn- 
lenda skiftimynt samkvæm t lögum nr. 19, 1925 og með því að þá er ekki 
heldur ástæða til að nota lengur skiftimyntir annara rikja hjer á landi, 
þykir rjett að fara fram á heimild til þess að ganga inn í um ræ ddan viðbót- 
arsamning.

Fylgiskjal.

V  ið b ó ta r so  mningfur
við myntsamninginn frá 27. mai 1873 og viðaukasamning frá 16. okt. 1875.

1- .
Heimilt skal fjárm álastjórn hvers rikis, án þess að m yntsam ningurinn 

og siðari viðaukagreinir við hann skuli vera þvi til fyrirstöðu, að láta slá á 
sinn kostnað skiftimynt, er löglegur gjaldeyrir sje að eins i þvi ríki, er slá 
læ tur myntina.

Það riki er kosta læ tur sláttu skiftim yntarinnar, setur og fyrirmæli um 
áletraða fjárhæð hennar, hversu m álm um  er háttað, um þunga hennar, lögun 
og m ótuu; þó skal m yntin að gerðinni til vera greinilega frábrugðin þeim 
skiftimyntum, sem hingað til hafa verið slegnar sam kvæm t samningnum.

Sú mynt, sem slegin er í samræm i við samninginn, skal einnig taiin 
löglegur gjaldeyrir aðeins i skiftum innanlands í hverju einstöku ríki, með þvi 
móti, að gat sje slegið i eða gerð m yntarinnar með öðrum  jafngreinilegum 
hætti auðkend svo, að frábrugðin sje upphaflegri gerð.

2.
Ákvæðum samningsins og viðaukagreinum hacs verður ekki beitt á 

þá skiftimynt, sem eingöngu er löglegur gjaldeyrir innanlands í hverju ríki 
um  sig sam kvæm t 1. gr. þessa viðbólarsam nings; þó skal hver mynt bera 
það með sjer, handa hverju riki, af hverri myntsm iðju og á hvaða ári slegin sje.

3. ‘
Fjárm álastjórn hvers ríkis tjáir fjárm álastjórn hinna rikjanna öll þau 

lög, tilskipanir og fyrirmæli, sem sett kunna að verða um sláttu skiftimynta



þeirra, er einungis skuli vera löglegur gjaldeyrir innanlands. Jafnfram t skal 
sent uppkast að og sýnishorn af öllum slikum skiftimyntum.

4.
Skiftimynt, sem slegin hefir verið i einhverju rikjanna samkvæm t sam n- 

ingnum og viðaukagreinum hans, skal hætta að vera löglegur gjaldeyrir i hin- 
um rikjunum , þegar sex m ánuðir eru liðnir frá þeim degi, er viðbótarsamn- 
ingur þessi öðlaðist gildi.

5.
t*essi viðbótarsam ningur heldur gildi, til þess er eitt ár er liðið frá 

þeim degi, er eitthvert ríkjanna hefir sagt upp.
Að liðnum uppsagnarfresti skal þó skiftimynt, sem sam kvæm t samn- 

ingnum og viðaukagreinum hans er slegin i einhverju ríkjanna, ekki ná að 
verða löglegur gjaldeyrir aftur í hinum  rfkjunum , og ekki skal heldur skifti- 
mynt, sem samkvæm t 1. gr. þessa viðbótarsamnings er aðeins löglegur gjald- 
eyrir innanlands i hverju riki um sig, missa við þetta lögeyrisgildi sitt.

B.
Viðauki þessi skal staðfestur, jafnskjótt sem löggjafarþing þeirra ríkja, 

er hlut eiga að máli, hafa goldið samþykki við og staðfestingunum síðan kom - 
ið fyrir til geymslu i Kristjaniu jafnskjótt sem við verður komið.

Viðaukinn öðlast gildi daginn eftir að honum  hefir verið komið fyrir 
til geymslu staðfestum.


