
Ed. 4 1 . M efndarállt

um  frv. til laga um  kosningar i m álefnum  sveita og kaupstaða.

F rá  allsherjarnefnd.

Löggjöfin um  kosningarrjett og kjörgengi í m álefnum  sveita og k au p -  
staða hefir þótt, og það ekki að ástæðulausu, vera kom in  mjög á ringulreið, að 
því leyli, að gildandi ákvæði um  þessi efni eru ekki að finna öðruvísi en í mörg- 
um lögum. Þannig  eru t. d., fyiir u tan  sveitarstjórnarlögin frá 1905 og lög um  
breytingar á þeim og viðauka við þau, sjerstök lög u m  kosningar fyrir hvern  
h inna sjö kaupstaða landsins, með ým sum  breytingum  á s,umum þeirra.

Alþingi hefir á siðustu á rum  verið það Ijóst, að þörf væri á að sam - 
ræ m a þessi mörgu svipuðu lagaákvæði og taka þau  síðan upp í ein lög, eins og 
ákveðið er í frum vaip i þvi, er bjer liggur fyrir og lagt er fyrir Alþingi af 
bæstv. a tv innam álaráðherra  sam kvæ m t þingsályktun frá síðasta þingi.

Allsherjarnefnd befir ræ tt frum varpið  á m örgum  fundum  og lagt í það 
talsverða vinnu; b ú n  hefir og rækilega borið það  sam an  við öll þau  lagaákvæði, 
sem falla ú r  gildi, ef frum varp ið  verður að lógum.

Nefndin leggur til, að frumvarpið  verði sam þykt með n o k k ru m  breyting- 
artillögum við það, er flestar m iða annaðhvort  að því að gera fyrirmæli þess 
skýrari eða vafningsmínni i fram kvæm d.

Að öðru  leyli verður í framsögu gerð nána ri  grein fyrir breytingartillög- 
um nefndarinnar, sem bjer fara eftir.



BREYTINGARTILLÖGUR.

1. Við 3. gr. Á milli o rðanna i síðari málsgrein »Rjett er« og »konum« k o m i :
giftum.

2. Við 4. gr. í stað orðsins »sýslunefndar« i niðurlagi 1. málsgr. kom i: sýslu-
nefndaroddvita.

3. Við 6. gr. a. í stað »3—5« í fyrsta málslið kom i: 3 —7.
b. Eftir orðin »3 i 5« I öðrum  málslið kom i: og 5 í 7.
c. Orðin »(2 af 3 og 3 af 5)« falli burt.
d. í  stað orðanna »2. málsgr.a k o m i : síðari málsgr. .

4. Við 7. gr. í stað orðanna  í fyrri málsgr. »hreppaskilaþingi á vori« kom i:
' vorhreppaskilaþingi.

5. Við 8. gr. a. Fyrsti m álsliður orðist svo:
Hreppsnefnd í b reppum  og bæjarstjórn  i kaupstöðum  skal 

árlega, í hreppum  fyiir 15. april og í kaupstöðum  fyrir 15. des- 
ember, semja eða láta semja skrá  yfir alla kjósendur i kjör- 
dæmi, er á kjördegi hafa kosningarrjelt.

b. í stað »kjörstjórnar« i 4. málslið kom i: h reppsnefndar eða 
bæjarstjórnar.

c. 1 staðinn fyrir »kjörstjórn« i sam a málslið kom i: hún.
6. Við 11. gr. 3. málsgr. Orðin »nafns af« á siðari s taðnum  falli burt.
7. Við 12. gr. Siðasti m álsliður 3. málsgr. orðist svo:

Eigi m á annað  á seðil letra en nú  var mælt, nem a nauðsyn sje
á til aðgreiningar sam nefndum  m önnum .

8. Við 14. gr. í stað »kosningargerðar« kom i: kosningarathafnar.
9. Við 15. gr. Aftan við 3. málsgrein bætist:  og gætir þess, að enginn sjái, hvað

á seðlinum er. Að öðrum  kosti er seðillinn ógildur, og má ekki láta 
h an n  i a tkvæ ðakassann .

10. Við 16. gr. í stað orðsins »Kosningargerð« (í upphafi g re inarinnar) k o m i :
Kosniugarathöfn.

11. Við 19. gr. Greinin orðist svo:
Þegar einungis á að velja einn fulltrúa, er h an n  kosinn Iistakosn- 

ingu eftir fram anskráðum  reglum, að því leyti, sem við getur átt.
12. Við 20. gr. í stað orðanna  »k lukkustund  er liðin« k o m i : 2 k lukkustund ir

eru  liðnar.
13. Við 24. gr. Aftan við siðari málsgreinina bæ tist:  og gælir þess, að enginn

sjái, hvað  á seðlinum er. Að öðrum  kosti er seðillinn ógildur, og má 
ekki láta h an n  í a tkvæðakassann.

14. Við 29. gr. t stað orðsins »A tvinnum álaráðherra« (i upphafi g re inarinnar)
kom i: Oddviti sýslunefndar.

15. Við 30. gr. í stað o rðanna  »Semja skal — bæjarstjórnarkosningar«  kom i:
Við kosninguna skal fara eftir gildandi kjörskrá við bæ jarstjórnarkosn- 
ingar.

16. Við 31. gr. í stað »sýslunefndar« k o m i : oddvita sýslunefndar.



17. Við 32. gr. í stað 2. málsliðs k o m i : Skal beita hlntfallskosningu sem hjer
segir: Þeir bæjarfulltrúar, er komið hafa sjer sam an  um  að kjósa allir 
sömu m enn i söm u röð, afhenda formanni bæjarstjórnar, þegar til kosn- 
inga kemur, lista yfir þá  i þeirri röð. Þegar h an n  hefir tekið við listun- 
um, m erkir hann  hvern þeirra bókstaf, A., B., C. o. s. trv., eftir þvi, sem 
h an n  sjálfur ákveður eða ákveðið hefir verið með sam kom ulagi eitt 
skifti fyrir öll þ ann  kjörtima. Siðan les form aðurinn  upp stafnafn hvers 
lista og nöfn þau, er á hon u m  standa. Þá kjósa bæ jarfu lltrúarn ir þannig, 
að hver r itar á k jörm iða aðeins stafnafn (A., B., C. o. s. frv.) þess lista, 
er hann  vill kjósa eftir. K jörm iðarn ir  eru afhentir formanni, og nefnir 
h an n  upphá tt  bókstaf  hvers miða, en skrifa rar rita jafnóðum  og telja 
sam an, hve mörg atkvæði hafi fallið á hvern  lista, hve m örg á A„ hve 
mörg á B. o. s. frv. Tölu þeirri, sem hver listi þannig  fær, er svo skift, 
tyrst með 1, s iðan með 2, s iðan með 3, o. s. frv., eftir þvi, sem með 
þarf. H lu tatö lur hvers lista eru  r i taðar i röð, hver n iður u n d an  annari,  
og yfir dá lk inum  er r itaður bókstafur þess lista.

Kosningin fer eftir h lu ta tö lunum , þannig, að sá listi fær fyrsta 
m ann, er bæsta á hlu tatö luna, sá listi næsta m ann, er á næsthæsta h lu ta- 
tölu, o. s. frv., þar til fullskipað er. Ef ja fnháar  h lu ta tö lur kom a á tvo 
eða fleiri lista, skal varpa hlutkesti um, hver listinn skuli kom a að m anni.

Af hverjum  lista skulu  menn hljóta kosningu i þeirri röð, sem þeir 
standa á listanum. Sje ekki stungið upp á fleiri nefndarm önnum  en kjósa 
á, lýsir form aður þá rjett k jörna án  atkvæðagreiðslu.

18. Við 34. gr. í stað orðanna  »minni hluti og meiri hluti« k o m i:  meiri hluti og
m inni hluti.

19. Við 37. gr. í stað » 2 . - 6 .  gr.« i 4. málsgrein kom i: 2.—5. gr.

Alþingi, 20. febr. 1926.

Jóh . Jóhannesson , Eggert Pálsson, Guðm. Ólafsson,
form. fundaskrifari. frsm.


