
Nd. 31. Nefndarálit

um frumvarp til laga um kosningar til Alþingis.

Frá stjórnarskrárnefnd.

Nefndin hefir athugað frumvarpið og borið saman við frumvarp það til 
stjórnarskipunarlaga um hreytingu á stjórnarskránni, er fyrir Alþingi liggur, 
og gildandi löggjöf.

Samkomulag hefir orðið um það í nefndinni að afgreiða frumvarpið til 
deildarinnar með þeim breytingum einum, sem allir nefndarmenn hafa orðið sam- 
mála um. Hinsvegar er ágreiningur um nokkur atriði, svo sem skipun kjör- 
stjórna, kjördag og gerð kjörseðils. Má vænta þess, að fram komi brevtingar- 
tillögur frá einstökum nefndarmönnum um þau atriði við 3. umræðu.

Leggur nefndin til, að frumvarpið verði samþ. til 3. umr. með eftirfarandi

BREYTIN GUM.

1. Við 6. gr. í stað orðanna í 3. málsgr. „og  eigi erfitt um kjörsókn“ kom i: 
og erfitt um kjörsókn þaðan að áliti yfirkjörstjórnar.

2. Við 9. gr. t stað orðanna í 2. málsgr.: „Þessi regla gildir einnig um Evja- 
fjarðarsýslu“  kom i: og gildir sú regla einnig um Evjafjarðarsýslu.

3. Við 13. gr. Aftan við gr. bætist: Nú eru sýslumaður og hreppstjóri bú- 
settir á sama stað, og skal þá sýslumaður vera kjörstjóri.



4. Við lö. gr. Við 1. tölulið gr. bætist: enda séu þeir, eða liefðu átt að vera, 
þar í síðasta inanntali.

ö. Við 17. gr. I stað „ráðherra" kom i: sýsluinaður eða bæjarfógeti (í Revkja- 
vík lögmaður).

6. Við 18. gr. í stað orðanna „aðgang að eftirriti“ komi: aðgang að staðfestu 
eftirriti.

7. Við 19. gr. Síðasta málsgr. gr. falli burt.
8. Við 20. gr. Niðurlag gr. orðist svo: Sé kæran um það, að einhver sé á skrá

tekinn, sem ekki liafi rétt til að standa þar, skal oddviti hreppsnefndar 
eða borgarstjóri eða bæjarstjóri innan 3 daga gagngert senda þeim, sem 
vfir er kært, eftirrit af kærunni.

9. Við 23. gr. Orðin „eða á þeim tíma árs“  falli burt.
10. Við 24. gr. Upphaf gr. orðist svo: Sá, sem er óánægður með úrskurð bæj-

arstjórnar eða hreppsnefndar út af kæru hans, liver sem hún er, vfir kjör- 
skrá, á kröfu á o. s. frv.

11. Við 2ö. gr. Fvrri málsgr. gr. orðist svo: Allar kosningar til Alþingis skulu 
fara fram samkvæmt gildandi kjörskrá. Ef maður er á kjörskrá i fleiri 
kjördæmum en einu, ræður hann sjálfur. í hvoru eða hverju kjördæminu 
liann vill nevta kosningarréttar síns. Enginn má greiða atkv. nema i einu 
kjördæmi við liinar söniu alþingiskosningar.

12. Við 27. gr.
a. Upphaf greinarinnar orðist svo: Hver einstakur fram bjóðandi skal láta 

fylgja fram boði sínu skriflega yfirlýsingu eigi færri en o. s. frv.
b. í stað orðanna í 2. málsgr. „eigi færri en 00 og eigi fleiri en 100“  kom i: 

eigi færri en 100 og eigi fleiri en 200.
13. Við 30. gr.

a. Aftan við 2. niálsgr. gr. hætist: nema fram bjóðendur flokks í kjördæm- 
um séu fleiri samtals.

1). Niðúrlag 3. málsgr. gr. orðist svo : . . . þannig að sá, sem fær hæsta at- 
kvæðatölu, standi efstur á listanum, sá, er fær hlutfallslega flest gildra 
atkvæða i kjördæmi sínu, standi næstefstur o. s. frv. á víxl (sbr. þó 
131. gr.).

14. Við 33. gr. Aftan við gr. bætist: Skvldir eru umboðsmenn að hlíta þeim 
fundarregluin, sem kjörstjórnir setja.

lö. Við 34. gr. Síðari málsgr. gr. fellur niður.
1(5. Við 42. gr. I stað orðanna í síðustu málsgr. „auglýsingu í útvarpi og í 

Lögbirtingablaðinu“ kom i: auglýsingu í útvarpi, i dagblöðunum í Reykja- 
vik og í Lögbirtingablaðinu.

17. Við 62. gr. 1 stað orðanna í fyrri málsgr. „er sé lö,7 cm. löng, 6,ö mm. víð 
að ofan“ kom i: er sé lö,7 cm. löng að minnsta kosti, en 6,ö mm. við að 
ofan.

18. Við 6ö. gr. í stað orðanna „á beimili breppstjóra“ kom i: á skrifstofu eða 
heimili hreppstjóra.

19. Við 70. gr. í stað orðanna í síðustu málsgr. „utan kjörstaðar“ kom i: utaii 
kjörfundar.



20. Við 76. gr.
a. Upphaf greinarinnar orðist svo: Kjörfund skal setja á kjörstað kl. 12

á hádegi, nema í kaupstöðum kl. 10 árdegis, og skal þá o. s. frv. 
h. í stað orðanna í niðurlagi greinarinnar „og  halda þeir sæti sinu, þó

hinir komi síðar“  kom i: og halda þeir sæti sínu unz hinir koma.
21. Við 79. gr. í  stað orðanna „utan kjörstaðar“ kom i: utan kjörfundar.
22. Við 84. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:

Er kjósandi kemur inn í kjörfundarstofuna, gengur hann fyrir odd- 
vita, sem fær honum einn kjörseðil, ef liann á rétt á að greiða atkvæði 
samkvæmt kjörskránni.

Telji kjörstjórnin vafa á, liver maðurinn sé, er honum kostur ger o. s.
frv.

23. Við 86. gr. í stað orðanna „2 ritblý“  kom i: 2 venjuleg, dökk ritblý.
24. Við 95. gr. 1 stað orðanna „eða þess að liann sé handarvana“  komi: eða 

þess, að honum sé liönd ónothæf.
25. Við 100. gr. Greinin orðist svo:

Atkvæðagreiðslu má ekki slíta fvrr en 8 klukkustundir eru liðnar frá 
því að bvrjað var að taka við atkvæðum, og aldrei fyrr en liálf klukku- 
stund er liðin frá því að kjósandi gaf sig síðast fram. Atkvæðagreiðslu má 
þó slita, er allir, sem á kjörskrá standa, hafa greitt atkvæði og eftir 5 
klukkustundir, ef öll kjörstjórnin og umboðsmenn eru sammála um það, 
enda sé þá liálf klukkustund liðin frá því kjósandi gaf sig síðast fram.

26. Við 101. gr. Fvrsti málsliður greinarinnar orðist svo:
Þegar allir viðstaddir kjósendur liafa átt kost á að greiða atkvæði, 

greiðir kjörstjórnin atkvæði á sama hátt og aðrir kjósendur.
27. Við 103. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:

Komi það í ljós, að sá, er sent hefir utankjörfundaratkvæði, standi 
ekki á kjörskrá, eða hafi samkvæmt henni ekki rétt til að greiða atkvæði, 
eða sé búinn að greiða atkvæði, eða hafi afsalað sér atkvæðisrétti í þeirri 
kjördeild (sbr. 85. gr.), eða það sannist fvrir kjörstjórn, að hann sé stadd- 
ur á kjörstaðnum (sbr. 99. gr.) eða hafi dáið á undan kjördegi, leggur 
kjörstjórnin fvlgibréfið o. s. frv.

28. Við 112. gr. Upphaf síðari málsgr. greinarinnar orðist svo:
Þvi næst skulu kjörseðlar teknir úr ílátinu, og les oddviti upp nafnið 

eða nöfnin o. s. frv.
29. Við 114. gr. Aftan við greinina bætist:

Sama gildir um landslista, ef kjósandi hefir á landskjörseðli greitt 
atkvæði einhverjum framhjóðanda flokksins (sbr. 89.—91. gr.).

30. Við 115. gr. Síðari málsgr. greinarinnar orðist svo:
Sama gildir, ef kjósandi í tvímenningskjördæmi, er kosið hefir fram- 

bjóðendur tveggja flokka, merkir jafnframt við landslista annarshvors 
flokksins.

31. Við 116. gr. Aftan við fvrstu málsgr. greinarinnar bætist ný málsgr., svo 
hljóðandi:

Ef kjörstjórnarmaður eða umboðsmaður fram bjóðanda eða flokks



óskar, skal úrskurða ágreiningsseðla jafnóðunl og þeir koma fvrir og 
stöðva talningu atkvæða unz úrskurður er felldur.

32. Við 117. gr. Aftan við þriðju málsgr. greinarinnar bætist ný málsgr., svo 
hljóðandi:

Hafi kjósandi ritað á landskjörseðil nafn einhvers af fram bjóðend- 
11111 flokks, sem engan landslista hefir i kjöri (sbr. 92. gr.), en eigi kosið 
fram bjóðanda eða fram bjóðendur flokksins í kjördæminu, skal með at- 
kvæðið fara sem landslistaatkvæði.

33. Við 119. gr. í stað orðanna í annari málsgr., tvívegis, „fram bjóðenda list- 
ans, sem kosningu hafa náð“ , komi á báðum stöðum: þingmanna og vara- 
þingmanna, sem kjósa á.

34. Við 129. gr. 1.—6. tölulið. Eftir „atkvæði" eða „atkvæða“  konii: greidd eða 
greiddra (eftir þvi sem við á).

35. Við 131. gr.
a. Við 2. málsgr. greinarinnar: A eftir orðunum „sem fallið hafa á þá“ 

kom i: persónulega í kjördæmum þannig, að sá, sem hæsta atkvæðatölu 
hefir fengið, verður efstur i röðinni, sá sem hefir fengið hlutfallslega 
flest gildra atkvæða í kjördæmi sínu, verður næstefstur o. s. frv., á víxl 
(sbr. 30. gr.).

b. Niðurlag 4. málsgr. orðist svo: nema þann einn fyrir það kjördæmi, sem 
ofar eða efst stendur á listanum.

36. Við 136. gr. Greinin orðist svo:
Nú hefir Alþingi úrskurðað ógilda kosningu þingmanns, sem kjörbréf 

hefir fengið í kjördæmi eftir almennar alþingiskosningar, og uppkosning 
hefir farið fram (sbr. 145. og 146. gr.), og skal þá landskjörstjórn, ef sam- 
anlagðar atkvæðatölur þingfiokka og þingmannatala þeirra gefa nú ástæðu 
til slíks, leiðrétta fyrri niðurstöður um úthlutun uppbótarþingsæta, jafnvel 
þótt landskjörinn þingmaður missi við það umboð sitt.

Þó að frambjóðandi flokks fjölgi við sig atkvæðum við uppkosningu, 
miðast uppbót flokksins aldrei við liærri atkvæðatölu en lionum var reiknuð 
eftir aðalkosninguna. Flokkur, sein við aðalkosninguna hefir ekki náð þing- 
sæti í kjördæmi, en nær því við uppkosningu, fær ekki við það rétt til upp- 
bótarþingsætis.

37. Við-142. gr.
a. Fyrirsögn XVII. kafla orðist svo:

Ólejfilegur kosningaróður og kosningaspjöll.
b. Upphaf greinarinnar orðist svo: Það er óleyfilegur kosningaróður eða 

kosningaspjöll:
c. 2. liður greinarinnar falli niður og liðatalan breytist samkvæmt því.
d. Upphaf 4. liðar greinarinnar orðist svo: Að reyna að liafa álirif á at- 

kvæðágreiðslu, hvort lieldur o. s. frv.
38. Við 143. gr. I stað orðanna „og áður“  komi: en þó áður.
39. Við 145. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgrein, svo hljóðandi:

Eigi varðar það ógildingu kosningar, þó gilt hafi verið metið atkvæði



kjósanda utan kjörfundar, sem síðar liefir verið upplýst, að liafi verið 
staddur á kjörstað á kjördegi (sbr. 99. og 103. gr.).

10. Við 146. gr. Greinin orðist svo:
Xú hefir Alþingi úrskurðað kosningu þingmanns ógilda, og skal þá 

uppkosning fara fram, svo og ef þingmaður missir kjörgengi, nema þeir 
eigi tilkall til varamanns.

Nú er aðeins kosning annars þingmanns tvimenningskjördæmis úr- 
skurðuð ógild, og fer þá uppkosning fram að því er snertir þingsæti hans. 
Ef kosning heils lista í Reykjavík er úrskurðuð ógild, skal öll kosningin 
endurtekin.

41. Við 148. gr.
a. Síðari málsl. 1. tölul. falli niður. 
h. Síðari málsgr. 3. tölul. falli niður.

42. Við 149. gr. í  stað „5000“ kom i: 1000.
43. Við 150. gr.

a. í stað „50— 500“  kom i: 20— 200.
b. 4. tölul. falli niður.
c. Aftan við 5. tölul. bætist: (sbr. 72. og 98. gr.).
d. Aftan við 10. tölvd. hætist: (shr. 99. gr.).
e. Upphaf 11. tölul. orðist svo: Ef maður vanrækir af ásettu ráði að koma 

til skila o. s. frv.
44. Við 151. gr.

a. I stað „300— 5000“  komi: 100— 1000.
h. Aftan við greinina bætist tveir nýir liðir, er verða 4. og 5. liður, svo

hljóðandi:
1. (4. liður.) Ef maður torveldar Iijúi sínu eða öðrum, sem hann á yfir 

að segja, sókn á kjörfund eða atkvæðagreiðslu utan kjörfundar.
2. (5. Mður.) Ef maður greiðir atkvæði á tveim stöðum við hinar sömu 

alþingiskosningar.
45. Við 152. gr.

a. í stað „50— 5000“  komi: 50— 1000. 
h. 1. töluliður orðist svo:

Ef maður her fé eða fríðindi á mann eða lieitir manni fé eða fríð- 
indum til að hafa áhrif á, hvort hann greiðir atkvæði eða hvernig hann 
greiðir atkvæði, eða ef maður sviptir mann eða ógnar manni með svipt- 
ingu atvinnu eða hlunninda í sama skyni.

c. 3. töluliður greinarinnar falli niður.
46. Við 155. gr. Aftan við greinina komi ný málsgrein:

svo og öll önnur ákvæði í lögum, er í bága kunna að koma við þessi lög.

Alþingi, 12. nóv. 1933.
Vilmundur Jónsson, Eysteinn Jónsson, Thor Thors,

form. fundaskr., frsm. fyrri hl. frsm. siðari hl.
Bernharð Stefánsson. Gísli Sveinsson. Jakoh Möller.

Bergur Jónsson.


