
Id , 185. Wefndarálit

um frv. til laga um kosningar í málefnum sveita og kaupstaða.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd hefir athugað frv. þetta allnákvæmlega og telur nauðsyn- 
legt að fá ein heildarlög um þetta efni. Hin gildandi ákvæði um þetta efni er að 
finna i mörgum lögum, og það, sem verra er, að sömu lög gilda ekki um kosn-
ingarrjett og kjörgengi i kaupstöðum og sveitum, og ekki heldur i öllum kaup-
stöðum. Telur nefndin nauðsynlegt, að þetta verði lagfært.

Hv. efri deild hefir haft frv. til meðferðar og gert á þvi nokkrar breyt-
ingar. Er meiri hl. allsherjarnefndar samþykkur flestum breytingunum, sem gerðar 
voru i Ed., þó ekki óllum, en litur jafnframt svo á, að nauðsynlegt sje að gera 
nokkrar fleiri breytingar á frv.

Leggur meiri hl. þess vegna til, að frv. verði samþ. með svofeldum

BREYTING U M :

1. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
Skylt er hverjum karlmanni sjálfum sjer ráðandi, yngri en sextugum 

og heilum og hraustum, að taka við kjöri í hreppsnefnd og bæjarstjórn. 
Peim, er setið hefir 6 ár samfleytt eða lengur í nefnd, er þó óskylt að taka 
við kjöri til hennar fyr en 6 ár eru liðin síðan hann átti þar siðast sæti. 

Rjett er konum að skorast undan kosningu.
2. 1. málsgr. 11. gr. orðist svo:

Skrá skal á lista nöfn þeirra fulltrúaefna, sem stungið er upp á. 
Lista skal afhenda oddvita kjörstjórnar eigi siðar en á hádegi 14 dögum á 
undan kosningu, og skal oddviti gefa vottorð um móttöku listans. Undir 
hverjum lista skulu vera skráð nöfn meðmælenda, sem ekki sjeu færri en 
20, ásamf stöðu þeirra og heimili.

3. Við 17. gr. 3. málsgr. orðist svo:
Kjörseðill verður ógildur, ef sýnt þykir, að kjósandi hefir:

1. sett kross við fleiri en einn listabókstaf, eða tölumerkt nöfn á fieiri listum 
en einum,

2. bætt nafni eða nófnum við á lista, skrifað nafn sitt á seðilinn, sett á 
hann strik, rispu eða önnur slfk einkenni, er ætla má, að gert sje til 
þess að gera seðilinn þekkjanlegan,

3. notað annan seðil en kjórstjórn hefir afhent honum. '
4. Við 22. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:

Nú hefir leynileg kosning verið ákveðin sarakv. 21. gr., og skal kjör- 
stjórn þá hafa til hæfilega marga kjörseðla, alla jafnstóra, með sama lit, 
gerða úr strikuðum pappir þannig:



5. Við 25. gr. 1. málsgr. orðist svo:
Kjörseðill er ógildur, ef einhver merki hafa verið sett á hann, sem 

ætla má, að gert sje til þess að gera seðilinn þekkjanlegan frá hinnm seðl- 
unum, eða ef annar seðill er notaður,
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