
Nd. 14. Breytingartillögur [3. mál]
við frv. til 1. um kosningar til Alþingis.

Frá stjórnarskrárnefnd.

1. Við 3. gr. Fyrri málsl. falli niður.
2. Við 6. gr. Í stað ,,20" í 3. málsgr. komi: 15.
3. Við 10. gr. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Í kaupstöðum, þar sem kjördeildir eru fleiri en ein, skipar yfirkjörstjórn
umboðsmenn til þess að hafa með höndum yfirstjórn undirkjörstjórna á hverj-
um kjörstað, að svo miklu leyti sem hún getur ekki sjálf komið við yfirstjórn
þeirra á kjörstöðunum. Yfirkjörstjórnir skulu jafnan vera reiðubúnar til þess
að mæta fyrirvaralaust á fundi á kjördegi til ákvarðana og úrskurða í sambandi
við kosninguna, ef með þarf.

4. Við 13. gr.
a. Á eftir orðunum "á íslenzkum skipum" í lok fyrri málsl. komi: milli-

landasiglingum og á fjarlægum miðum.
b. Aftan við greinina bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Ef kjörstjórar eru í framboði, skulu þeir víkja sæti og varamenn gegna
störfum þeirra, og ekki má utankjörfundarkosning fara fram á heimili fram-
bjóðanda.

5. Við 21. gr. Aftan við 2. málsl. 1. málsgr. bætist: eða umboðsmenn þeirra.
6. Við 26. gr. Síðari málsl. 1. málsgr. falli niður.
7. 28. gr. orðist svo:

Við hinar sömu alþingiskosningar má enginn bjóða sig fram á fleiri fram-
boðslistum en einum.

8. 29. gr. orðist svo:
Nú berst yfirkjörstjórn listi, er nafn manns stendur á, án þess að skriflegt

leyfi hans fylgi, eða maður hefur skriflega leyft nafn sitt á fleiri listum en
einum, og skal þá yfirkjörstjórn nema það nafn burt af listanum eða listunum.

9. 30. gr. orðist svo:
Á framboðslista skulu að jafnaði vera tvöfalt fleiri nöfn frambjóðenda en

kjósa á þingmenn í hvert skipti, en aldrei fleiri. Nú berst yfirkjörstjórn listi
með fleiri nöfnum en tilskilið er, og skal þá nema burt af listanum öftustu
nöfnin, sem fram yfir eru tilskilda tölu.

10. 33. gr. orðist svo:
Hverjum framboðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar skrifleg tilkynning

frá frambjóðendum listans um það, hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans.
Ef umboðsmenn listans eru ekki tilgreindir eða nauðsynjar hamla umboðs-
manni, eru þeir, sem fremstir standa frambjóðenda á listanum, réttir umboðs-



menn hans. Þessir umboðsmenn gæta réttar lista þeirra, sem þeir eru fyrir, við
skoðun og úrskurðun listanna. Þeir gefa þær upplýsingar um listana, er yfir-
kjörstjórn óskar. Þeim er heimilt að vera viðstaddir eða gefa öðrum heimild
til að vera viðstaddir kosningar á hinum einstöku kjörstöðum og talningu at-
kvæða. Skyldir eru umboðsmenn að hlíta þeim fundarreglum, sem kjörstjórnir
setja.

11. 34. gr. orðist svo:
Stjórnmálaflokkur, sem þátt tekur í alþingiskosningum, á rétt á að hafa tvo

umboðsmenn viðstadda, er úthlutun uppbótar þingsæta fer fram, til þess að gæta
þar réttar flokksins.

12. Við 35. gr. Upphaf 2. málsgr. orðist svo:
Landskjörstjórn bókar um viðtöku kjörgagna, samtölu atkvæða hinna ein-

stöku stjórnmálaflokka og úthlutun uppbótarþingsæta o. s. frv.
13. 38. gr. orðist svo:

Þegar frestur sá er liðinn, sem ákveðinn er um framboð, heldur yfirkjörstjórn
fund á næsta virkum degi, og skal umboðsmönnum framboðslista veittur kostur
á að vera viðstaddir. Finnist þá gallar á framboðslista, skal hlutaðeigandi um-
boðsmönnum gefinn kostur á að leiðrétta þá, og má veita frest í því skyni,
eftir því sem tími og atvik leyfa. Séu gallar, sem yfirkjörstjórn hefur bent á,
ekki leiðréttir innan tilsetts frests, kveður hún upp úrskurð um það, hvort listi
skuli fyrir það ógildur teljast. Verði ágreiningur innan yfirkjörstjórnar um
úrskurð, ræður afl atkvæða úrslitum.

14. 39. gr. orðist svo:
Nú er framboðslisti úrskurðaður ógildur, og skal þá eftirrit af úrskurði þá

þegar afhent hlutaðeigandi umboðsmanni eða umboðsmönnum ásamt eftirriti af
lista þeim, sem rækur er ger.

15. 40. gr. orðist svo:
Er yfirkjörstjórn hefur lagt úrskurð á framboðslista, merkir hún lista

hinna eldri stjórnmálaflokka sama bókstaf og þeir höfðu síðast og lista nýrra
stjórnmálaflokka í áframhaldandi stafrófsröð eftir röð, er heiti þeirra stjórn-
málaflokka verður í, er þeim er raðað í stafrófsröð.

Landskjörstjórn skal sjá um, að samræmi sé í merkingu framboðslista milli
kjördæma, þannig að sami stjórnmálaflokkur hafi alls staðar sama listabókstaf.

16. 41. gr. orðist svo:
Nú eru fleiri en einn listi boðnir fram fyrir sama stjórnmálaflokk í kjör-

dæmi, og skal þá merkja þá: A, AA .... , B, BB .... , e, ce .... , o. s. frv.
Listi, sem boðinn er fram utan flokka, er merktur bókstaf í áframhaldandi
stafrófsröð á eftir flokkslistum.

17. 42. gr. orðist svo:
Yfirkjörstjórn gerir síðan þegar í stað almenningi kunna listana með aug-

lýsingu í útvarpi og Lögbirtingablaði og auk þess framboðslista í Reykjavík í
dagblöðum eða vikublöðum í viðkomandi kjördæmi á þann hátt, að greindur
sé bókstafur hvers lista, fyrir hvaða stjórnmálaflokk hann er í kjöri, að
hann sé utan flokka, ef því er að skipta, og svo nöfn frambjóðenda á hverjum
lista í réttri röð.

18. 47. gr. orðist svo:
Skipstjórar þeir, sem eru kjörstjórar við atkvæðagreiðslu utan kjörfunda

samkvæmt 13. gr., skulu gæta þess, að til séu í skipinu fyrir hverjar alþingis-
kosningar nægar birgðir kjörgagna til utankjörfundaratkvæðagreiðslu.

Í híbýlum skipshafnarinnar í skipinu skal vera að minnsta kosti 1 eintak
af bók þeirri, er i 61. gr. getur.

Enn fremur er skylda skipstjóra á íslenzkum skipum, þá er fyrirskipaðar
eru almennar alþingiskosningar eða uppkosningar, að láta skipshöfnina vita
um kjördaginn, jafnskjótt og þeir vita um kosninguna.
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19. 51. gr. orðist svo:
Eyðublað undir kjörseðil til atkvæðagreiðslu á kjörfundi skal gera þannig,

að hægt sé að prenta listana á það, hvern við annars hlið, og skal ætla um 6
cm breidd hverjum lista, en lengd skal miðuð við fulla löglega tölu fram-
bjóðenda.

20. Við 53. gr.
a. 1. málsl. 2. málsgr. orðist svo:

Prenta skal listana á eyðublaðið, hvern við annars hlið, röð eftir
bókstöfum þeirra.

b. 4.-6. mgr. falli burt.
!!1. Við 62. gr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Sömu heimild til að greiða atkvæði utan kjörfundar hafa þeir, sem sam-
kvæmt læknisvottorði er ráðgert að dveljast muni í sjúkrahúsi á kjördegi,
einnig barnshafandi konur, sem ætla má að muni verða hindraðar í að sækja
kjörfund á kjördegi.

22. 66. gr. orðist svo:
Áður en kjósanda, sem greiða vill atkvæði utan kjörfundar, eru afhent kjör-

gögn, skal hann skýra kjörstjóra frá ástæðum til þess, að hann óskar að neyta
atkvæðisréttar síns fyrir kjördag, og gera sem nákvæmasta grein fyrir því, hvar
hann muni verða staddur á kjördegi. Skal kjörstjóri færa upplýsingar þessar
í bók, sem yfirkjörstjórn löggildir í þessu skyni. - Að þessu loknu fær kjós-
andf afhent tölusett fylgibréf með áföstum kjörseðli, og skal hann síðan að-
stoðarlaust, í einrúmi og án þess að nokkur maður sjái, rita atkvæði sitt á
kjörseðilinn á þann hátt, er að framan greinir, loka honum síðan, þannig að
það verði innan á, er hann hefur skrifað á seðilinn, og líma hann vandlega aftur.

Kjörstjóri útfyllir því næst vottorð á fylgibréfinu, og kjósandi undirskrifar
það, en kjörseðilinn má ekki undirskrifa eða einkenna á nokkurn hátt né losa
hann frá fylgibréfinu.

því næst útfyllir og undirskrifar kjörstjórinn vottorð á fylgibréfinu um,
að kjörseðillinn sé útfylltur í einrúmi og án aðstoðar. Einnig ritar hann á
stofn kjörblaðsins nafn og heimili kjósanda og kjördæmis hans og hvaða dag
kosningin fór fram. Hann skal gæta þess vandlega, að stofn, fylgiblað og
umslag, sem notað er við kosninguna, sé allt auðkennt sömu tölu.

Loks skulu vitundarvottar rita á fylgibréfið og eins þó að kosið sé hjá
sýslumanni eða bæjarfógeta (í Reykjavík borgarfógeta).

Nú vill skipstjóri sjálfur greiða atkvæði utan kjörfundar og getur ekki
náð til annars kjörstjóra, og skal þá atkvæðagreiðsla hans vottuð af þeim, er
í hans stað gengur á skipinu, er hans missir við.

23. 67. gr. orðist svo:
Umboðsmenn framboðslista skulu hafa aðgang að bók þeirri, sem greinir

í 1. mgr. 66. gr.
24. Við 71. gr. bætist ný málsgr., svo hljóðandi:

Nægjanlegt er að koma bréfi með utankjörfundaratkvæði í einhverja kjör-
deild þess kjördæmis, þar sem hlutaðeigandi kjósandi er á kjörskrá, en þegar
svo stendur á, að bréfi er komið í aðra kjördeild en þá, þar sem hlutaðeig-
andi kjósanda hefur borið að kjósa, skal undirkjörstjórn geta þess sérstaklega
í kjörbókinni og senda slík bréf aðskilin til yfirkjörstjórnar.

25. 78. gr. orðist svo:
Í kjörfundarstofu svo og annars staðar á kjörstað skal á áberandi stað

festa upp kosningaleiðbeiningar, er dómsmálaráðuneytið gefur út í því skyni.
26. 79. gr. orðist svo:

Dómsmálaráðuneytið sendir yfirkjörstjórnum í tæka tíð nægilega mörg
eintök leiðbeininga þeirra, er getur í 78. gr., en yfirkjörstjórnir senda þær aftur
undirkjörstjórnum.
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27. 85. gr. orðist svo:
Kjósandi gætir þess, hvernig sem hann kýs, að gera engin merki á kjör-

seðilinn fram yfir það, sem segir í lögum þessum.
28. 86. gr. orðist svo:

Kjósandi má ekki hagga neitt við listum, sem hann kýs ekki, hvorki strika
yfir nöfn á þeim né hreyta á þeim nafnaröð.

~9. Við 91. gr. 4. málsl. fyrri málsgr. falli niður.
30. Við 92. gr. Aftan við greinina bætist:

Sama gildir ef ráðgerð forföll samkv. 2. málsgr. 62. gr. reynast ekki fyrir
hendi á kjördegi.

:U. Við 94. gr. Síðari málsl. falli niður.
~~2.Við 100. gr. Aftan við orðin "aðalumslagi og kjörbók" í 4. málsl. bætist: eða

afriti úr kjörbók, sem undirritað er af kjörstjórninni og umboðsmönnum lista,
ef þeir hafa verið viðstaddir.

33. Við 103. gr. 3. málsgr. falli burt.
34. 105. gr. orðist svo:

Atkvæði skal meta ógilt:
1. Ef kjörseðill er auður.
2. Ef ekki verður séð, við hvern lista er merkt, eða ef ekki verður séð með

vissu, hvort það, sem stendur á utankjörfundarseðli, getur átt við nokkurn
af listum, sem í kjöri eru.

3. Ef merkt er við fleiri listabókstafi en einn, eða tölumerkt nöfn á fleiri list-
um en einum eða skrifaður fleiri en einn listabókstafur á utankjörfundar-
seðil.

4. Ef áletrun er á kjörseðli fram yfir það, sem fyrir er mælt, eða annarleg
merki, sem ætla má að sett séu af ásettu ráði til að gera seðilinn auðkenni-
legan, eða ef eitthvað er innan í utankjörfundarseðli, sem ætla má að hafi
verið sett þar í því skyni.

5. Ef kjörseðill er annar en kjörstjórn eða kjörstjóri hefur löglega afhent.
35. 106. gr. orðist svo:

Atkvæði skal ekki meta ógilt, þó að gallað sé, ef greinilegt er, hvernig það
á að falla, nema augljóslega komi í bága við framangreind ákvæði. Þannig skal
taka gilt atkvæði, þó að ekki sé merkt framan við listabókstafinn, en t. d. aftan
við hann, þó að kross sé ólögulegur, þó að á utankjörfundarseðli orðið listi fylgi
listabókstaf að óþörfu, þó að í stað listabókstafs standi heiti stjórnmálaflokks
o. s. frv.

Lista í kjördæmi telst atkvæði, þó að láðst hafi að merkja við listabókstaf,
ef nafn eða nöfn á honum eru tölusett eða krossað við nafn, enda séu ekki
aðrir gallar á.

36. 107. gr. orðist svo:
Utankjörfundaratkvæði, greitt lista fyrir breytingu á honum samkvæmt 32.

gr., skal teljast listanum þannig breyttum.
Sé kosningu frestað samkvæmt 128. gr., má talning atkvæða aldrei fara

fram, fyrr en kosningu er hvarvetna lokið.
37. 109. gr. orðist svo:

Í kjördæmi skal telja saman, hve margir hafi kosið hvern lista, og er það
atkvæðatala listanna hvers um sig.

Til þess að finna, hve margir frambjóðendur hafa náð kosningu af hverjum
lista, skal skrifa atkvæðatölur listanna hverja fyrir neðan sinn bókstaf, þá
helming talnanna, þá þriðjung þeirra, þá fjórðung o. s. frv., eftir því, hve marga
á að kjósa og hverjum lista getur mest hlotnazt, þannig að útkomutölur þessar
standi í röð fyrir hvern lista. Síðan skal marka hæstu útkomutölurnar, jafn-
margar og kjósa á þingmenn, og fær hver listi jafnmarga þingmenn kosna sem
hann á af tölum þessum.

4



Standi ekki svo mörg nöfn á lista sem honum ber fulltrúar eftir útkomu-
tölum, skal taka þau, sem vantar, af hinum listunum eftir sömu reglu.

38. 110. gr. orðist svo:
Til þess að finna, hverjir frambjóðendur hafa náð kosningu á hverjum

lista í kjördæmi skal reikna frambjóðendunum hlutfallstölu á eftirfar-
andi hátt:

Yfirkjörstjórn telur fyrst saman alla kjörseðla hvers lista, eins og engin
breyting hafi verið gerð á listanum, og á efsti frambjóðandi hvers lista jafn-
háa tölu og seðlarnir eru margir, en hver hinna frambjóðendanna það brot af
hinni sömu tölu, að í teljara sé tala þeirra þingmanna og varaþingmanna, sem
kjósa á, að frádreginni tölu þeirra frambjóðenda, sem framar standa á list-
anum, og í nefnara tala þeirra þingmanna og varaþingmanna, sem kjósa á.

Síðan telur yfirkjörstjórn saman alla þá kjörseðla hvers lista, þar sem
kjósendur hafa enga breytingu gert á röð frambjóðenda á listanum, og reikn-
ast þá hverjum frambjóðanda atkvæðahlutfall eftir sömu reglu og í næstu
málsgrein hér á undan.

Að lokum tekur yfirkjörstjórn alla þá kjörseðla hvers lista, þar sem kjós-
endur hafa gert meiri eða minni breytingar við röð frambjóðendanna á list-
anum, og reiknar tölu hvers frambjóðanda á þessum kjörseðlum eftir framan-
greindri reglu. Hafi kjósandi aðeins sett tölu við eitt nafnið eða nokkuð af
þeim eða strikað yfir nafn eða nöfn, telst hann una við röðina að öðru leyti,
og þokast þeir frambjóðendur, sem ekki er merkt við, aðeins til við tilfærslu
eða brottfall hinna. Sé strikað yfir nafn frambjóðanda á kjörseðli, telst honum
ekkert atkvæði né hluti úr atkvæði á þeim seðli.

Yfirkjörstjórn leggur saman framangreindar tölur hvers frambjóðanda, og
er þá fundin hlutfallstala sú, sem segir til um, í hvaða röð frambjóðendur
á listanum ná kosningu, fyrstur sá, sem hefur hæsta tölu þannig reiknaða, ann-
ar sá, sem hefur næsthæsta tölu, o. s. frv., og svo margir sem listanum ber
eftir atkvæðamagni hans. Ef tveir eða fleiri frambjóðendur hafa fengið jafn-
háa tölu, sker hlutkesti úr á milli þeirra eftir reglum 113. gr.

39. Við 116. gr. 1. málsgr. orðist svo:
Yfirkjörstjórnir skulu tafarlaust senda landskjörstjórn skýrslur um at-

kvæðatölurnar hver úr sínu kjördæmi. Í skýrslunum skal tilgreina, hvaða at-
kvæðatala hafi fallið á hvern lista fyrir sig, og atkvæðahlutfall hvers fram-
bjóðendanna samkvæmt 110. gr.

40. Við 120. gr. 2. málsgr. orðist svo:
Hverjum þingflokki teljast samanlögð atkvæði, greidd framboðslistum

flokksins í kjördæmum.
41. 122. gr. orðist svo:

Til þess að finna, hverjir frambjóðendur þingflokks hafa hlotið uppbótar-
þingsæti sem aðalmenn, skal fara þannig að: Fyrst skal gera flokknum lands-
kjörslista, þannig að rita skal á lista í stafrófsröð nöfn allra frambjóðenda
flokksins, er eigi hafa náð kosningu í kjördæmum. því næst skal skrá við
nafn hvers frambjóðanda þann atkvæðafjölda, er sæti því, sem hann skipar á
framboðslistanum að kosningu lokinni, ber samkvæmt 109. gr. Ef þá eru á
listanum tveir eða fleiri, sem í kjöri hafa verið í sama kjördæmi, skal að svo
stöddu nema þá alla burt, nema þann einn fyrir hvert kjördæmi, sem hæsta
hefur atkvæðatölu. því næst skal raða þeim frambjóðendum, sem eftir eru á
listanum, þannig, að sá, sem hæsta atkvæðatölu hefur, verði efstur, sá, sem
að honum frágengnum hefur atkvæðatölu, er nemur hæstri hundraðstölu gildra
kjörseðla í kjördæmi sínu, næstefstur o. s. frv. á víxl.

Nú fær þingflokkur ekki með þessari aðferð þau uppbótarþingsæti, sem
honum ber, og skal þá raða á landskjörslista flokksins á nýjan leik, þannig að
þeir frambjóðendanna, er næsthæsta hlutu atkvæðatölu af þeim, sem ekki náðu
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kosningu í kjördæmum, komi á listann og hljóti þeir síðan uppbótar sæti eftir
sömu reglu sem greinir í 1. málsgr.

Þeir, sem nú standa efstir á landskjörslista hvers þingflokks, hafa náð
kosningu sem landskjörnir þingmenn, svo margir af hverjum landskjörslista
sem hlutaðeigandi þingflokki hafa hlotnazt uppbótarþingsæti.

42. 123. gr. orðist svo:
Þeir frambjóðendur á landskjörslista, er eigi hljóta uppbótarþingsæti sam-

kvæmt ákvæðum 122. gr., eru eins og til endist varaþingmenn landskjörinna
þingmanna af þeim lista, og fer um skipun frambjóðenda í sæti varamanna eftir
reglum nefndrar greinar um aðalmenn.

43. 126. gr. orðist svo:
Nú er ágreiningur milli umboðsmanna stjórnmálaflokks, sem þátt hefur

tekið í alþingiskosningum, og landskjörstjórnar um felldan úrskurð, og eiga þá
umboðsmenn rétt á að fá bókaðan ágreining sinn í gerðabók landskjörstjórnar.
Landskjörstjórn sendir dómsmálaráðuneytinu eftirrit af gerðabók sinni um út-
hlutun uppbótarþingsæta svo og skýrslur þær og skilríki frá yfirkjörstjórnum,
sem ágreiningur kann að vera um, en dómsmálaráðuneytið leggur það fyrir
Alþingi í þingbyrjun með sömu ummerkjum og það tók við því.

44. Við 127. gr. bætist ný málsgr., svo hlj óðandi:
ÞÓ að framboðslisti flokks fjölgi við sig atkvæðum við uppkosningu, miðast

uppbót flokksins aldrei við hærri atkvæðatölu en honum var reiknuð eftir
aðalkosninguna. Flokkur, sem við aðalkosninguna hefur ekki náð þingsæti í
kjördæmi, en nær því við uppkosningu, fær ekki við það rétt til uppbótar-
þingsætis.

45. Við 128. gr. Á eftir 2. málsgr. komi ný málsgr., svo hljóðandi:
Undirkjörstjórn getur frestað kosningu í kjördeild, eftir að hún er hafin,

ef hún telur óviðráðanlegar ástæður eins og óveður hindra það, að kosning
geti fram haldið, og allir kjörstjórnarmenn eru sammála um frestunina, enda
komi til samþykki yfirkjörstjórnar. Yfirkjörstjórn í Reykjavík tekur ákvörðun
um frestun kosninga þar. Hafi kosningu verið frestað, ber að kveðja til kjör-
fundar að nýju með sama hætti og segir í 1. málsgr. þessarar greinar.

46. Við 133. gr. Orðin "og um yfirlýsingu um fylgi við nýja stjórnmálaflokka í 28.
gr." í lok 1. málsl. falli niður.
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