
Sþ. 399. Nefndarálit

uin kæru út a í alþingiskosningu í Barðastrandarsýslu 12. júní síðastl. og at- 
hugasemdum við kjörfundargerð í Biskupstungnalireppi í Arnessýslu sama dag.

Frá kjörbréfanefnd.

Við þingsetningu og prófun kjörhréfa 15. f. m. var til kjörbréfanefndar 
vísað framangreindri kosningakæru og athugasemdum til umsagnar og álita, 
jafnframt og Alþingi þó úrskurðaði gilda kosningu þingmanna nefndra kjör- 
dæma.

Nefndin hefir kynnt sér gögn þessara mála og leitað nýrra upplýsinga. 
Efni standa svo til:
1. Keppinautur hins kjörna þingmanns Barðstrendinga, Bergs sýslumanns 

Jónssonar, kærir einkum vfir tveim misfellum á kosningunni. Hann heldur 
því fram, að vottorð um kjósendur, sem kusu á öðrum kjörstað en þeir áttu 
að kjósa á samkv. kjörskrá, liafi verið ólöglcga útgefin og notuð í lilutdræg- 
um tilgangi, og að kjósandi einn, sem eigi stóð á kjörskrá, hafi eftir röngu 
vottorði fengið að kjósa utan heimilislirepps.

Hvorttveggja þessi kæruatriði eru ósönnuð af kæranda. Sýslumaður liefir 
fastlega mótmælt fyrra kæruatriðinu, og kærandi sjálfur hefir eigi lialdið



því fram, að neinn kjósandi hafi ólöglega kosið vegna nefndra vottorða- 
gjafa. Um síðara atriðið virðist glevmska og misskilningur oddvita þess, 
sem hlut átti að máli, hafa valdið því, að kjósandinn var eigi á kjörskrár- 
eintaki þvi, sem heima var í hreppnum.

2. Athugasemdir út af kosningu í Biskupstungnahreppi lúta eingöngu að forms- 
atriðum. Umboðsmenn sumra keppinauta hinna kjörnu þingmanna Arnes- 
sýslu áskilja umbjóðendum með bókun lijá yfirkjörstjórn við atkvæða- 
talningu rétt til að kæra yfir misfellum kosninganna. En með bókun í kjör- 
fundargerð í Biskupstungnahreppi átelja umboðsmenn þessir það, að hrepps- 
stjóri, sem sjálfur var í kjöri, vék ekki úr kjörstjórn og að hann og settur 
hreppstjóri, í fjarveru þess skipaða, höfðu aflient fjórum  eða fimni kjós- 
endum, sem ekki gátu á kjörstað mætt, kjörgögn og veitt viðtöku bréfleg- 
um atkvæðum þeirra. Einnig hafa sömu menn átalið það, að kjörstjórn 
liafi ekki kosin verið fyrr en á kjördegi og að kjörbók fvlgdi eigi kjörkassa 
eða lykill að honum frá yfirkjörstjórn.

Enda þótt þvi verði eigi neitað, að smávægilegir formgallar hafi verið 
um undirbúning kosningarinnar, er ekkert fram komið, er á nokkurn hátt 
bendir til þess, að reynt hafi verið að beita hlutdrægni við kosninguna eða 
hafa ólögleg áhrif á úrslit hennar.

Yfirleitt virðast aðfinnslur þær, sem fram liafa komið við kosningar í 
hvorutveggja framangreindra kjördæma, ekki gefa tilefni til neinna frekari ráð- 
stafana af hendi Alþingis. Vér gerum þvi engar tillögur út af þeim.

Alþingi, 19. ágúst 1931.

Sveinn Ólafsson, Magnús Torfason, Bergur Jónsson. 
form. fundaskr.

Pétur Magnússon. Magnús Guðmundsson.


