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Vi Christian den Niende, af Guds Naadø Konge til Danmark,
Qjøre vitterligt: Eigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke

o s v . o s v .

stadfæstet følgende Lov:

Kapitel L

Om Gjenstandene for Postvæsenets Virksomhed og dennes Omfang og Beskaffenhed.
#

§

Postvæsenets Eneret .

Postvæsenet har, med de i§2nævnte Undtagelser, Eneret til at befordre fra
til et andet og derefter aflevere:

a) Løse Breve,
Adressebreve,

skrevne eller ved Skrift udfyldte trykte Sager af enhver Art og Vægt og
Pengerepræsentativer,

et Poststed

naar Breve og de nævnte andre Gjenstande sendes under Forsegling eller andet Lukke-
b) gangbar Mønt ilukket Konvolut eller lignende Omslag.
Samtlige idenne Paragraph nævnte Gjenstande skulle, naar de ankomme fra Udlandet,

uopholdelig afleveres til postmæssig Behandling paa første danske Post- eller Toldsted, hvortil de
ankomme; dog skal denne Bestemmelse ikke flnde Anvendelse med Hensyn til Skibe, som befordre
Post mellem andre Postomraader, naar de underveis ikkun anløbe dansk Havn uden der at udskibe
Post eller omlade den iandre Skibe.

Ved Poststed forstaaes idenne Lov
Postexpedition eller Brevsamlingssted). en Commune, ihvilken der findes Posthus {Postkontor,
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§ 2 .

Undtagelser fra Eneretten.i l

De i§1nævnte Gjenstande kunne lovlig besørges udenfor Posten:
a) naar Befordringen ikke sker mellem to Poststeder, mellem hvilke de paagjældende For¬

sendelser den Dag, da Befordringen linder Sted, vilde kunne besørges paa Postvæsenets
Ansvar ;

b) naar Postvæsenet ikke har indrettet Omdeling baade paa Afsendelses- og paa Bestem¬
melsesstedet;

c) naar Nogen besørger Forsendelser isit eget Anliggende eller for en Anden, til hvem
han staar iTjenesteforhold, eller af hvem han er sendt med dette bestemte Hverv.

Jernbanedriftsbestyrelser, Dampskibsrhederier og Bestyrere af lignende Forbin¬
delsesmidler kunne, af de Postvæsenet forbeholdte Gjenstande, med deres egn oBefor¬
dringsmidler ikkun befordre Correspondanee og Pengeforsendelser irent tjenstlige
Anliggender mellem de paagjældende Bestyrelser og deres Funktionærer samt mellem

i

I
1 ^

1

disse sidste indbyrdes.
Postvæsenet ikke lider noget Indtægtstab, ved, at Besørgelsen sker udenfor Posten;
et Skib afgaar fra en dansk Havn til en saadan Tid, at Forsendelserne hurtigere

Bestemmelsesstedet end ved at sendes med Posten, og de strax efter

d) naar
e) naar

k u n n e n a a

Skibets Ankomst til Bestemmelsesstedet eller Nødhavn afleveres til det derværende
Posthus med Anmeldelse om, hvorfra de ere befordrede,
der forud ere eller ved Afleveringen til Postvæsenet blive fuldstændig frigjorte, betaler

For de af disse Forsendelser,

Postvæsenet Skibsføreren det Halve af Portoen.

§
' V Gjenstandene for Postbesørgelsen.

Postvæsenet skal modtage til Besørgelse fra Poststed til andet:
a) Løse Breve, hvortil henregnes:

1) Gjenstande iBrevformat (almindelige Breve og Brevkort) samt
2) trykte Sager under Kors- eller Enkeltbaand eller simpelthen sammenlagte eller be-

staaende af aabne Kort samt Vareprøver og Mønstre,
naar de ere forsynede med Adresse, ikke veie over 50 Kvint og ikke have Paategning
om nogen Værdi eller om, at nogen anden Gjenstand medfølger.

De betragtes som anbefalede, naar de ere paategnede „Anbefales“, „Bekom-
manderes“ øller „NB.“ og ere forud fuldstændig frigjorte.

Breve, ihvilke der uden Værdiangivelse paa Forsendelsen indlægges gangbar
Mønt, Pengerepræsentativer, Obligationer lydende paa Iliændehaver eller andre Forskriv¬
ninger, der gjælde iHvermands Haand, skulle væie anbefalede,

b) Pengebreve, hvortil henregnes enhver Gjenstand iBrevformat af den under Litra a
anførte Vægt og Beskaffenhed, naar der er angivet en vis Værdi af Indholdet og dette

I
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Det er ikke nødvendigt at angive den fuldebestaar enten iPenge eller iPapirer.
Værdi af Indholdet, medmindre dette ved Indleveringen begjæres eftertalt.

c) Pakkes ager, hvortil henregnes enhver ikke under Litra aog banført, til Postfor¬
sendelse egnet Gjenstand, der er stilet til en bestemt Modtager og er under fyldest-
gjørende Lukke og Indpakning.

Enhver Pakkeforsendelse skal være ledsaget af et særskilt Adressebrev, som
kan være forseglet, men hvortil hverken anbefalede Breve eller Pengebreve kunne benyttes.
Adressebrevet maa ikke veie over 3Kvint; dog medregnes en til en medfølgende Pakke¬
forsendelse hørende Nøgle ikke iVægten.

Med andre Forsendelser end Pakkesager maa ikke følge Adressebrev.
d) Postanvisninger, d. e. Anvisninger, efter hvilke Pengebeløb, der ere indbetalte paa

et Posthus, skulle udbetales ved et andet,
e) Ordrer paa Indkassering af Penge (Postopkrævning),

tragtes Paategninger paa Breve, Pengebreve eller Adressebreve, hvorved det angives, at
Pengebeløb ved Postvæsenet skulle opkræves paa Forsendelsernes Bestemmelsessted for
a t u d b e t a l e s A f s e n d e r e n ,

Som saadanne be-

Til Tidender og Tidsskrifterf) Tidender og Tidsskrifter, hvorpaa der abonneres,
henregnes ethvert ad mekanisk Vei mangfoldiggjort Blad eller Skrift, af hvilket der 1
Gang aarlig eller hyppigere agtes udgivet Leveringer, der bære en fælles Titel og hver
i s æ r i k k e v e i e o v e r 2 5 K v i n t .

Som Tillæg maa kun medfølge Tryksager, der danne en ligefrem Fortsættelse af
det medfølgende Hovednummers Indhold, Tegninger, der oplyse Texten, samt Eegistre
o v e r I n d h o l d e t .

Keklamer, Priskuranter, Komanark, der ikke indeholde Fortsættelse af Komaner idet
Nummer, hvormed de følge, og deslige.

Foruden selve Befordringen og Omdelingen af fornævnte Tidender og Tidsskrifter
har Postvæsenet at modtage Abonnement paa disse og besørge den dermed forbundne
Oppebørsel og Afregning.

Udelukkede ere derimod Subskriptionsplaner, industrielle og lignende

§ 4 .

Postbesørgelsens Omfang og Udførelse.
Det Omfang, hvori Postvæsenet kan paatage sig Befordring og Besørgelse m. v. af de i

§3nævnte GJenstande, samt de Betingelser og Formaliteter, der isaa Henseende skulle opfyldes,
fastsættes af Finantsministeren,
og Postexpeditionernes Kontortid,
eller fra Brevsamlingssteder.

De modtagne GJenstande skulle paa den efter Forholdenes Beskaffenhed hurtigste og hen¬
sigtsmæssigste Maade befordres mellem Poststederne og, forsaavidt der paa Ankomststedet findes
Postkontor eller Postexpedition, omdeles indenfor Stedgrændser, der nærmere fastsættes.

som ogsaa bestemmer Keglerne med Hensyn til Postkontorernes
Do under Litra dog eopførte GJenstande befordres ikke til

Wji/., ■■■
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§ 5 .

Gjenstande, der ere udelukkede fra Postbesørgelse,
e r e :Udelukkede fra Postbesørgelse

a) Gjenstande, hvis Udbredelse er forbudt;
b) Gjenstande, hvis Ydre frembyder noget Ulovligt, Usømmeligt eller Fornærmende;'
c) Gjenstande, hvis Befordring er forbunden med Fare, saasom brandfarlige, exploderende,

ætsende og lignende Sager, samt ildelugtende Gjenstande. Fortielse eller falsk Angivelse
af saadanne Forsendelsers Indhold berettiger Postvæsenet til Erstatning for den herved
opstaaede Skade.

§ 6 .

Forretninger, som Postvæsenet er bemyndiget til at udføre.
Postvæsenet er ved Siden af den i§§ 3og 4omhandlede Virksomhed bemyndiget til at

overtage andre med dets Bestemmelse forenelige Forretninger, saasom: besørge Breve udbragte
per Expres, befordre Eeisende og Eeisegods med de regelmæssige Poster, bestyre Extrapostvæsenet,
besørge Postforsendelser omdelte og indsamlede paa Landet, besørge lokale Postforsendelser,
at fastsætte Porto og Fragttaxterne samt iøvrigt at bestemme Eeglei
Udførelse.

o g

for saadanne Forretningers; n e

Lokale Postforsendelser ere saadanne, som ikke ere bestemte til et andet Poststed.
henregnes ogsaa Postforsendelser,

H e r t i l

befordres mellem Kjøbenhavn og Frederiksberg' Commune.s o m

Kapitel IL

Om Postgangen og Postens Befordring.
\

§ 7 .

Postens Befordring iAlmindelighed,
egne eller ved andre Befordringsmidler sørge for Postens

det skjønnes hensigtsmæssigst iForhold til Postforsendel-
Postvæsenet skal enten ved dets

regelmæssige Befordring, saaledes
sernes Omfang og Betydning.

s o m

§ 8 .

Benyttelse af privat regelmæssig Landbefordri
Den, for hvis Eegning der mellem forskjellige Steder vedligeholdes regelmæssig Person-

befordnng, er pligtig tD, naar det forlanges, med denne Befordring at besørge Post til og fra Ende-

n g .

W, ■
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stederne og de ved Veien mellem disse liggende Poststeder indtil en samlet Vægt paa eengang af
50 Pund. Han skal derhos, mindst 24 Timer forinden en saadan Befordring ferste Gang afgaar,
underrette det nærmeste Posthus paa Eouten om Befordringen, Routen og Afgangs- samt Ankomst¬
tiderne og paa samme Maade anmelde de .mulig heri indtrædende Forandringer.

Posten skal opbevares paa et sikkert, for de Eeisende utilgængeligt Sted, og Entrepreneuren
er pligtig til at sørge for, at Posten besørges rigtig og irette Tid.

Er ingen anden Overenskomst truffen, betaler Postvæsenet for den ovenanførte Medtagelse
af Post 16 Skiil. for hver 10 Pund eller derunder af den hele paa en Tour til Befordring overleve¬
rede Bruttovægt. ' i

§ 9 .

Benyttelse af private Skibe.

Skibe, der udklareres fra dansk Havn, ere pligtige til paa Postvæsenets Forlangende at
medtage de i§3under Litra a, dog friævnte Gjenstande. Fare de iPaketfart, skulle de tillige

_medtage de øvrige i§3nævnte Gjenstande, hvorhos Postvæsenet er berettiget til paa et passende
Sted iSkibet at lade anbringe laasede Brevkasser og at forlange, at et Eum skal holdes aabent
for Pengebreve og Pakkesager, og at dette skal være af en Størrelse indtil 40 Kubikfod. Rhederen
eller Føreren af et Skib, hvormed agtes udført Paketfart fra dansk Havn, er pligtig til betimelig,
og senest samtidig med første offentlige Bekjendtgjørelse derom, for Postvæsenet at anmelde Eouten,
Anlebsstederne, Afgangs- og Ankomsttiderne samt paa samme Maade de mulig deri indtrædende
Forandringer.

“ s

Naar Postvæsenet ved offentlig Bekjendtgjørelse enten for et særligt Tilfælde eller iAl¬
mindelighed med Hensyn til Skibe, der gaa til visse Steder, har forlangt Post medtaget, skulle
Førerne af saadanne til disse Steder bestemte Skibe, der ikke fare iPaketfart, betimelig og senest
24 Timer fer Afreisen anmelde for Afgangsstedets Posthus Dag og Time, naar de agte at afgaa,
og de maa da ikke afgaa tidligere, medmindre Posten er bragt ombord.

Posten skal opbevares paa et sikkert, for de Eeisende utilgængeligt Sted, og skal der i
ethvert mødende Tilfælde ydes den særlig Omsorg.

Nødsages Skibet til at søge anden Havn end Anløbs- eller Bestemmelsesstedet, skal.
Føreren anmelde for det derværende Posthus eller, hvis intet saadant findes, for Toldvæsenet eller

_den lokale Politimyndighed, at han har Post ombord, og følge den Bestemmelse, som derefter
bliver ham meddelt.

I

EEr der paa et almindeligt Anløbs- eller Bestemmelsessted ved Skibets Ankomst Ingen til¬
stede fra Stedets Posthus for at udvexle Posten og de ovennævnte Brevkasser, skal Skibsføreren
paa Postvæsenets Bekostning strax lade den til Aflevering bestemte Brevpost og Brevkasse bringe
til Posthuset ved et paalideligt Bud.

Er ingen anden Overenskomst truffen, betaler Postvæsenet for den heromhandlede Med¬
tagelse af Post for den hele paa en Tour til Befordring overleverede Bruttovægt:

a) mellem Steder iKongeriget 16 Skili. pr. 10 Pund eller derunder;

- r T -
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b) mellem andre Steder 16 Skill. pr. IO Pund eller derunder for hver 50 Mil af den
direkte Afstand.

Ubesørgede Breve samt tomme Postsække, Tasker og deslige skulle befordres frit tilbage.
§10.

Befordring udover de ordinære Transportmidler.
Bivogne til de ordinære Poster samt extraordinære Postbefordringer kan Postvæsenet, hvor

Extrapoststation er ophævet, forlange afgivet iHenhold til Lov af 27de November 1863. i
i
\

§ 11 .

Særegne Eettigheder iHenseende til Postens Fremførelse.
Enhver er pligtig til, naar en Befordring, hvormed der fremføres Post, underveis af

eller anden Grund bliver ude af Stand til
e n

paa ordinær Maade at fortsætte Touren, imod billig Be¬
taling af Postvæsenet uopholdelig at yde Posten al mulig Hjælp og Bistand, og særlig skulle ved¬
kommende Politifunktionærer isaadanne Tilfælde
Assistance.

I
paa Forlangende yde Posten den fornødne

f

Enhver Kjørende er pligtig til at vige Halvdelen af Vognsporet for Befordringer, hvormed
Post fremføres, naar der ipassende Afstand ved Blæsning iPosthornet dertil gives Signal.

Kapitel III.

Om Betalmgen for Benyttelsen af Posten.

§12-
P o r t o t a x t e r .

Portoen er for enhver af de i§2eog §3omhandlede Forsendelser (jfr. dog §6):
a) for løse Breve:

1) almindelige Breve, som forud ere frigjorte, og Brevkort
almindelige Breve, som ikke forud ere frigjorte
almindelige, ikke forud frigjorte Breve til eller fra Statsmyndigheder

4 S k .

8

o g c o m -
munale Myndigheder efter de nærmere Bestemmelser, som Finantsministeren
herom fastsætter 4

2) trykte Sager under Kors- eller Enkeltbaand eller simpelthen sammenlagte eller
bestaaende af aabne Kort samt Vareprøver og Mønstre, naar de ere forud
frigjorte

I

1

2

Ere de ikke forud frigjorte, eller indeholde de andet Skrevet end tilladt af i<
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Administrationen, eller ere de ikke behandlede eftei; de af denne givne Eegler for
Indpakningen, hvis Beskaffenhed maa være saadan, at Indholdet med Lethed kan
undersøges, anvendes Taxten for almindelige Breve, som ikke forud ere frigjorte.

3) Ere de under 1og 2nævnte Forsendelser anbefalede, betales endvidere 8Sk. for
hver Forsendelse,

b) for Pengebreve:
8Sk. for hvert Pengebrev og desuden en Assurancepræmie af 4Sk. for hvert 100 Ed.

eller derunder af den paa Brevet angivne Værdi.
Forlanges et Pengebrevs Indhold af gangbar Mønt, Pengerepræsentativer, Obli¬

gationer lydende paa Ihændehaver eller andre lignende Papirer eftertalt ved Indleveringen
paa Posthuset, beregnes derfor:
for Beløb indtil 200 Ed
for Beløb over 200 Ed.: for 200 Ed. af Beløbet
og for hver 200 Ed. eller derunder af den overskydende Bel

c) for Pakkesager:
GSk. for hver Pakke med Tillæg af 2Sk. for hvert Pund af Pakkens Vægt. Brøkdele

af et Pund regnes for et helt Pund.
Er Værdi angiven, betales endvidere den under Litra banførte Assurancepræmie.

Indeholder en Pakkesag gangbar Mønt, Pengerepræsentativer, Obligationer lydende paa
Ihændehaver, eller andre lignende Papirer, og forlanges dette Indhold eftertalt, da sker
dette paa samme Vilkaar som for Pengebreve; dog kan Mønt istørre Sum end 1,000
Ed. for een Forsendelse ikke forlanges eftertalt.

For Adressebreve beregnes ingen særskilt Betaling,
d) for Postanvisninger:

for hver 15 Ed. eller derunder 4Sk., dog ikke over 16 Sk.
e) for Postopkrævning: ■ ■

for hver 15 Ed. eller derunder 6Sk., dog ikke over 24 Sk., foruden Portoen for selve
Forsendelsen,

f) for Tidender og Tidsskrifter:
1) for Befordring og Udlevering eller Omdeling:

V4 Sk. pr. Nummer beregnet efter Gjennemsnittet af det ien Abonnementstermin
planmæssig udkommende Antal Nummere;

2) for Modtagelse af Abonnement og den dermed forbundne Oppebørsel og Afregning:
4pCt. af Abonnementsprisen paa Udgivelsesstedet, forsaavidt Forsendelsen kun pas¬

serer eet regnskabsførende Posthus, eller 8pCt. af samme.
Brøkskilling afrundes opefter.

Medfølger et Bevis til Erhvervelse af Modtagerens Kvittering for anbefalede Breve, Penge¬
breve, Pakkesager eller Postanvisningsbeløb, betales dette Bevis som et almindeligt Brev.

Naar Forsendelser, der ikke have været ude af Postvæsenets Værge, tilbage- eller videre¬
sendes fra det oprindelige Bestemmelsessted, betales for Pengebreve en Tillægsporto af 1Sk. per

4Sk.,
4

1

1

/ik-
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r®^", “ ®“*e“P»'‘» *f ■'> Sk. psr Pand, hv.md Brptakilling aftunde, opefterdog ..ntet Mfailde mindre end 4Sk. Por andre Poreendelser belolee derimod ingen Tilimgsporto!
§ 1 3 .

Portoens Erlæggelse.
Den i§12 fastsatte Betaling skal erlægges forud for:

anbefalede Breve;
Modtagelsesbeviser;
lose Breve, hvorefter Postopkrævning skal finde Sted;
Forsendelser til Kongen og Medlemmerne af det kongelige Hus;
Forsendelser til Statsmyndigheder og communale Myndigheder, ’med Undtagelse af saadanne

oisendelser, som afgaa fra Andre end Statsmyndigheder eller communale Myndigheder
naar de alene angaa befalet Beretning eller afæsket Erklæring og af Afsenderen ved’

ForsenTl rf Forsendelsen ere betegnede iOverensstemmelse hermed;Forsendelser iKrigstid til militære eller civile '
ansatte Personer;

BreAorl og Breve, der ere aaboo eller have on eaadan Cdekrill eller Paategniig, at Mod-tageren af den vil kunne slutte sig til Indholdet;
’'''’“Kerl’'“™'''’ s * d v a n l i g ePjerd. gaarssbfler at regne. Dog ban Pestbestjrelsen nndtageleeeris tilstede en anden

og kortere Betalingstermin.
Betalingen for alle idet Foregaaende ikke nævnte Forsendelser

erlægges enten paa Afgangs- eller Bestemmelsesstedet
Delvis frigjorte Forsendelser ansættes

vendte Frimærkers paalydende Værdi.
Private Afsendere ere pligtige.til at efterbetale de paalebne Postpenge for Forsendelser

ikke ere indloste af Modtageren, forsaavidt Saadant af Postvæsenet fordres.

ved Hæren eller Flaaden tjenstgjerende eller

kan efter Afsenderens Valg
eller delvis paa begge Steder,

iPorto som ikke frigjorte, med Fradrag af de a n ¬

d e r

§14.
P o s t f r i m æ r k e r .

PostfrimfT f A n v e n d e l s e n
Har Z. P"" Forsendelserne, for Pakkesagers Vedkommende paa Adressebrevene,den som frigjer Forsendelsen, ikke foretaget dette, sker det ved Postvæsenets Foranstaltning
den fi bemyndiget til at udstede til saadanne Værdier,
den finder det hensigtsmæssigt; ligeledes Konvoluter og Brevkort med paatrykt Frimærke. i;e
ueveies saa eces, at for hvert fuldt Hundrede almindelige Frimærker eller for hver 25 Konvoluter
som paa eengang tages, betaler Kjeberen 4pCt. mindre Ifor Frimærkerne, end den pIv d̂ ^̂Værdi udgjør. Brevkort betales som Frimærker. p a a i y d e n d e

a f

s o m

I
< . i
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§15 .
P o r t o f r i h e d .

Ål Portofrihed ophæves.
Den nuregjerende Konges Civilliste saavelsom de nu apanagerede Medlemmer af Konge¬

huset ydes der fuld Erstatning efter Kegning for de Portoudgifter, som de have havt iAnledning
af, at Portofriheden ophæves. Istedetfor Erstatning efter Eegning kan efter Overenskomst træde
en iHenhold tQ indsamlede Erfaringer fastsat aarlig Sum.

De Statsmyndigheder, til hvis Kontorholdsfornodenheder Bevilling gives alene igjennem
Pinantsloven, vil der ved denne være at bevilge et Tillæg til Bestridelse af de ved Portofrihedens
Ophør forvoldte Udgifter.

De Statsmyndigheder, til hvis Kontorfornødenheder Bevilling er given ved særhg Lov,
erholde Erstatning for de ved Portofrihedens Ophør forvoldte Udgifter efter Eegning. Ved Eevision
af de bestaaende Kontorholdslove og ved nye Kontorholdslove vil fornødent Hensyn være at tage
til, at Portofriheden er ophævet, saa at Godtgjørelsen for Portofrihedens Ophævelse bortfalder for
alle de Embeder, for hvilke der gives Kontorholdslove efter 1ste April 1873, medmindiæ disse Love
indeholde nogen afvigende Bestemmelse herom.

Statsmyndigheder, til hvis Kontorfornødenheder der hverken er givet Bevilling ved Finants-
loven eller ved særlig Lov, erholde Godtgjørelse for de ved Portofrihedens Ophør forvoldte Ud¬
gifter efter Kegning, indtil nye Lønnings- eller Kontorholdslove for deres Vedkommende maatte
bhve givne.

Ved de Postforsendelser, for hvilke der bliver at yde Erstatning af Statskassen, kunne
Tjenestefrimærker saavelsom Brevkort og Konvoluter med paatrykte Tjenestefrimærker bringes til
Anvendelse. De nærmere Kegler for denne Anvendelse saavelsom for Kegnskabsaflæggelsen fast¬
sættes af Finantsministeren.

§!«●

Betaling for særlige Tjenester eller Ydelser.
For særlige Tjenester af Posthusene, som ikke nødvendigvis maa ydes af disse, for at Be¬

sørgelsen med Posten kan finde Sted, opkræves:
a) For ved Udfylding af en Blanket eller ved Udfylding og Tillæg af Blanket at meddele

Tilstaaelse for, at Noget er indleveret til Postbesørgelse, 2Sk. for hver Tilstaaelse.
Denne Betaling tilfalder Statskassen, naar det Indleverede er anbefalede Breve, Penge¬
breve, Pakker med angiven Værdi eller Postanvisninger.

Paa Blanketter angaaende Indleveringen af Tidender og Tidsskrifter angives den
Tid, Indleveringen er sket.

Flere samtidig indleverede Pakker uden Værdiangivelse ■eller Postopkrævnings¬
breve fra samme Afsender til samme Modtager kunne forlanges opførte ieet Bevis.

For Indleveringen af ikke-anbefalede løse Breve kan Tilstaaelse ikke forlanges
meddelt.
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b) For paa Afsenderens Vegne at tillægge Lak til Forsegling af en Forsendelse, for at for¬
syne en saadan mod fornødent Mærke, for at konvolutere et Pengebrev, for at paaskrive
en Adresse eller at levere og udfærdige et Adressebrev, 3Sk. for hver Ydelse,

c) For at besørge Breve udbragte per Expres:
iselve Omdelingsdistriktet
indtil V4 Mils Afstand derfra.,.. 16 -

. . . 3 2 -

. . . 4 8 -

. . . 6 4 -

og fremdeles 12 Sk. for hver ‘A Mil, hvormed Veilængden overstiger 1Mil.
Naar Udbæringen finder Sted om Natten, d. e. efter Kl. 10 Aften men inden

Kl. 6Morgen, forhøies de ovennævnte Beløb med det Halve,
De idenne Paragraph under Litra cog bnævnte Betalinger maa, forsaavidt de tilfalde

Posthusene, for hver enkelt Forsendelse ikke tilsammen overstige det Beløb, som Frankoen vilde
andrage. Den under Litra cnævnte Betaling kan erlægges ved paaklæbede Frimærker.

Hvorvidt og hvorledes Posthusene paa Forlangende kunne paatage sig endnu andre særlige
Tjenester og Ydelser end de idet Foregaaende omhandlede, fastsættes af Administrationen.

U

8 S k .I

over V4 V2

V2 V4
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Kapitel IV.

Om Postvæsenets Erstatningspligt.

§17.

Erstatningspligtens Omfang.
Er et anbefalet Brev bortkommet, medens det var iPostvæsenets Værge, godtgjøres der

Afsenderen et Beløb af 10 Kd.

Er et Pengebrev eller en Pakkeforsendelse bortkommet eller Indholdet beskadiget
eller forvansket, medens Gjenstanden var iPostvæsenets Værge, erstatter Postvæsenet Afsender
Skaden, dog ikke udover den ved Indleveringen angivne Værdi eller, naar ingen Værdiangivelse har
fundet Sted, udover 48 Sk. per Pund af hele Bruttovægten,

Er Gjenstanden bortkommen, erstattes desuden den for samme erlagte Porto.
En Gjenstand er iPostvæsenets Værge fra dens Modtagelse indtil dens rigtige Aflevering.

Erstatning ydes ikke:

a) naar Skaden udelukkende har sin Grund iIndholdets Beskaffenhed eller en uhensigts¬
mæssig Indpakning;

b) naar en indpakket Forsendelse ikke har lidt en ydre Beskadigelse paa Indpakning eller

[;■
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Segl, som staar iForbindelse med Indholdets Beskadigelse eller Forvanskning. Dog
skal Skade med Hensyn til de indleverede Penge og Værdipapirer, der ere bievne efter¬
talte ved Indleveringen, erstattes uden Hensyn til, om Indpakning eller Segl er ube¬
skadiget.

Den Erstatning, som ifølge foranstaaende Kegler ydes af Postvæsenet, omfatter alene den
bortkomne Tings Værdi eller den Værdiforringelse, som den beskadigede Ting bar lidt, derimod
ikke den tabte Fordel, Åfsavnet, Kurstab eller idet Hele de middelbare F«lger af Skaden.

For de øvrige i§3nævnte Gjenstande ydes ingen Erstatning.

§18.

Erstatningspligtens Ophør.

Erstatningspligten ophører, naar Kravet ikke er anmeldt for et Posthus eller for Postbe¬
styrelsen fra Indlandet inden 3Maaneder og fra Bilandene og Kolonierne 6Maaneder efter Gjen-
standens Indlevering.

Kapitel V.

Om Overtrædelser af Postlovgivningen.

§19.

Ulovlig Forsendelse.
Overtrædelse af Bestemmelserne om Postvæsenets Eneret straffes med Bøder fra 2til 5

Kd. for hver af de i§1nævnte Forsendelser, som ulovlig er befordret, uden Hensyn til om Be¬
fordringen er sket uden eller mod Vederlag, hvorhos der vil være at erlægge taxtmæssig Porto for
hver Forsendelse. Beløbene kunne indfordres enten hos Afsenderen eller hos den, hvem Forsen¬
delsen er overgiven til Befordring. Ved Bestemmelsen af Bøden for Afsenderen vil der være at
tage væsentligt Hensyn til, om han selv eller den, som har befordret Forsendelsen, er en iPost¬
væsenets Tjeneste staaende Person.

§20.

Ulovlig Indlægning.

For uden Angivelse at forsende Penge og de øvrige i§3asidste Stykke nævnte
Værdisager iikke-anbefalede løse Breve bødes Femtedelen af den fordulgte Værdi, dog ikke
over 10 Rd.
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§21.

Misbrug af Tjenestefrimærker m . m .

f-

Embedsmænd eller Bestillingsmænd, som enten selv anvende Tjenestefrimærker, Konvoluter
eller Brevkort med paatrykte Tjenestefrimærker til andre Forsendelser end saadanne, for hvilke
det er dem tilladt, eller som^ overlade Andre bemeldte Frimærker, Konvoluter eller Brevkort i
saadanne Tilfælde, hvor dette ikke er tilladt, eller som ved anden Forseelse forvolde, at der affor-
dres Statskassen en større Godtgjurelse for Portofrihedens Ophor, end der efter §15 bor udredes
straffes med Boder fra 5til 100 Ed.

§22.
Uindskrevne Reisende.

Den, der iden Hensigt at unddrage Postvæsenet den fastsatte Betaling, lader sig befordre
med Posten paa en Strækning, for hvis Vedkommende han
Maade, straffes med en Bode af det Sexdobbelte af,
havde ladet sig indskrive.

ikke er indskreven paa anordnet
hvad han havde maattet betale, dersom han

§ 2 3 .

Overtrædelser med Hensyn til Postens Befordring.
Por Overtrædelse af, hvad der iHenseende til Posten paahviler Entrepreneurerne for pri¬

vate regelmæssige Personbefordringer tillands (§ 8) eller Skibsførere og Ehedere (§ 9) boder Ved
kommende fra 2til 10 Ed. Foranlediger Overtrædelsen Erstatningsansvar for Postvæsenet
Vedkommende desuden pligtig til at godtgjore Postvæsenet den Erstatning, dette skal yde.

Med samme Straf anses den, der ikke efterkommer Bestemmelserne i
Afgivelse af Befordring til Postens Fremførelse

ligeledes den, der ikke uopholdelig yder Posten den i
omhandlede Hjælp.

Den, der ikke efterkommer Bestemmelsen idenne Lovs §11, sidste Stykke,
af Veien for Postbefordringer, straffes med Boder fra 1til 5Rd.

1

e r
rJ

denne Lovs §10
udover de ordinære Post-Transportmidler;

inærværende Lovs §11, 1ste og 2det Stykke,

o m
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om at vigeI
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§24.

Overtrædelsernes Behandling og Paakjendelse.
Jt, omhandlede B»der bestemmee at Poetbeslpelsen, ™d h™ Kjend.le.det bar sit Forblivende, saafremt Vedkommende ikke inden 14 Dage, efter al Kjendelsen er bleven
ham meddelt, kræver Afgjorelse ved Domstolene, ihvilket Tilfælde Sagen behandles som offent-hg Politisag.

P'r
f

. 1

Postbestyrelsen, ^ bemyndiget til, naar dertil ienkelte Tilfælde maatte findes Anledning,
at nedsætte eller endog eftergive de iHenhold til de nysnævnte Paragrapher ikjendte Boder.■<

&



1 3

2 5 .

Hvem Be^derne o. s. v. tilfalde.

De inærværende Lovs §§ 19-22 fastsatte Beder tilfalde den, der ved sin Anmeldelse
giver Anledning til Opdagelsen af de paagjældende Forseelser.
Porto beregnes til Indtægt for Postvæsenet.

Andre Beder og den besvegne

Kapitel VL

Forskjellige Bestemmelser.

§26.

Postforsendelsernes Aflevering. Posthemmeligheden.
Afsenderen har Kaadighed over en Postforsendelse, indtil den af Postvæsenet er afleveret.
Nedennævnte Forsendelser kunne afleveres til Andre end Adressaten:
a) dø fra eller til Arresterede eller Fængslede afsendte eller ankomne Forsendelser, hvilke

kunne afleveres iOverensstemmelse med Fængselsreglementet eller til Forhersdommeren;
b) de til Adressater, hvis Bo er under Skiftebehandling, bestemte anbefalede Breve, Penge-

og Pakkesager, hvilke kunne afleveres til Skifteforvaltningen;
c) de til Personer, der ere iaktiv militær Tjeneste, bestemte Forsendelser, hvilke kunne

afleveres til vedkommende militære Befalingsmænd eller Underbefalingsmænd for af dem
at udleveres til Adressaten.

Ubesørgede Sager (§ 28) aabnes og behandles paa den af Kegjeringen foreskrevne Maade.
løvrigt maa der ikke af Nogen af de ved Postvæsenet Beskjæftigede gives uvedkommende

Trediemand nogensomhelst Underretning om Andres Benyttelse af Posten, og ei heller maa Noget
af det, der er overgivet Postvæsenet til Besørgelse, med Postfunktionærernes Vidende aabnes eller
læses af Uvedkommende.

§27 .

Postvæsenets Tilbageholdelsesret.
Iethvert Tilfælde, hvor en Bøde, Porto eller Erstatning skal erlægges iAnledning af

iPostvæsenets Værge værende Gjenstand, er Postvæsenet berettiget til at tilbageholde denne eller
dens Indhold, indtil Beløbet er betalt, og til, iMangel af Betaling, fuldstændig at raade
Gjenstanden eller Indholdet.

Beror Afgjørelsen af Spørgsmaalet om Lovligheden af en stedfunden Indlevering eller For¬
sendelse paa Beskaffenheden af den paagjældende iPostvæsenets Værge værende Gjenstand eller
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dens Indhold, kan Postvæsenet forlange Gjenstanden aabnet og undersogt af Modtageren eller
eventuelt af Afsenderen, iOverværelse af en Postfunktionær. Efterkommes et saadant Forlangende
ikke, kan Postvæsenet raade over det Omspurgte, saaledes som ovenfor anført. I

§

Ubesørgede Gjenstande.

De Postvæsenet overleverede Gjenstande, der ikke efter de fastsatte Eegler have kunnet
bringes rette Vedkommende ihænde, realiseres til Fordel for Postvæsenet. Skulde Vedkommende
melde sig inden 3Maaneder, efter at Kealisationen har fundet Sted, betales det ved denne ind¬
vundne Nettoudbytte tilbage, dog uden Eenter.

§ 2 9 .

Lovens Anvendelighed.

Eegjeringen er bemyndiget til at fastsætte de fornødne Bestemmelser med Hensyn til
Postforsendelser, der befordres mellem Kongeriget og Island, Grønland, de dansk-vestindiske øer
eller Udlandet.

Forsaavidt ingen saadan Bestemmelse gives, anvendes de inærværende Lov indeholdte r

Eegler.

§30 .

Ophævelse af ældre Bestemmelser.

Ved denne Lov hæves Bestemmelserne iPostordning af 25de December 1694, Frdn. af
8de April 1715 om Udpantning al Bøder for ulovlig Forsendelse af Breve, Frdn. af 17 de Juni
1771 om Brevportofrihedens Indskrænkelse, Pi. af 12te September 1772 angaaende nærmere Be¬
stemmelse af Frdn. af 17de Juni 1771, Frdn. af 16de August 1775 om ulovlig Forsendelse af
Breve, PI. af 21de Juni 1777 om Pakkepostindretningen, PI. af 8de November 1791 om Straffen
for ulovEg Brevforsendelse, PI. af 31te December 1795 om Straffen for urigtig Indholdsangivelse
af Pakkepostsager, PI. af 10de Marts 1800 om Behandlingen af uindløste Postforsendelser, PI. af
13de November 1802 om urigtig Indholdsangivelse af Pakkepostsager, PI. af 24de November 1804
om Konvolutering og Forsegling af Pengeforsendelser, PI. af 6te Juni 1807 om Straf for uind-
skreven at medfølge Posten, PI. af 16de Juni 1809 om Penges Forsendelse med Brevposterne, PI.
af 5te Juli 1814 om Straf for Håndskreven at medfølge Posten, PI. af 26de April 1817 om Post¬
væsenets Ansvar for Eeisegods, PI. af 14de December 1819 om Behandlingen af uindløste Pakke¬
postsager, PI. af 21de April 1829 om ulovlig Befordring af Breve med Dampskibene, PI. af 14de
November 1832 om Portofriheden, Taxt for Pakkeposterne at 9de December 1836, PI. af 23de
Februar 1839 om Erstatning for bortkomne anbefalede Breve, PI. af 10de April 1840 om Ti¬
denders og Tidsskrifters Forsendelse med Posten, PI. af 6te Mai 1842 om Forandring iPI. af
10de April 1840, PI. af 19de Juni 1848 om Tidenders og Tidsskrifters Forsendelse med Posten,
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Lov angaaende Postforsendelser af Ilte Marts 1851, Lov om Portofrihed og visse Portomodera¬
tioner af 1ste April 185ti, Lov indeholdende Tillæg til de gjældende Lovbestemmelser om Post¬
forsendelser af 6te Mai 1857, Lovene af 26de September 1865 og 20do November 1868 indehol¬
dende Ændringer iog Tillæg til de gjældende Lovbestemmelser angaaende Postforsendelser samt
enhver anden ikke paa Kontrakt eller Overenskomst beroende Bestemmelse, som strider mod de i
nærværende Lov givne Forskrifter.

§31 .

L o v e n s T r æ d e n i K r a f t .

Denne Lov træder iKraft den 1ste April 1871.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
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