
Nd. 60. Breytingartillögur
við frv. til 1. 11111 kosn ingar til A lþingis.

Frá stjórnarskrárncfnd.

1. Við 23. gr. síðari m álsgr. í stað orðanna „þegar liann þarf að gera“ kom i: 
jiegar gera þarf.

2. V ið 92. gr. A ftan við gr. liætist ný niálsgr., svo h ljóðandi:
K jósandi, sem  ekki greiðir atkvæ ði franibjóðanda í k jördæ m i (i 

R eykjavík  lis ta ), m á og nota sér þessa heim ild.
3. Við 117. gr. A ftan við 1. inálsgr. gr. hætist ný m álsgr., svo hljóðandi:

Við persónulega atkvæ ðatölu  fran ib jóðanda flokks, sem  landslista hefir  
ekki i kjöri, skal á sania hátt leggja jafn n iörg  atkvæ ði og  landskjörseðlar  
eru m argir, sem  ritað hefir verið á nafn eða nöfn  fram bjóðerida flok k sin s, 
án þess að fram bjóðandi i kjördæ m inn (í R eykjavík  listi) hafi verið kosinn  
(sbr. síðari niálsgr. 92. gr .).

4. V ið 129. gr. A ftan við greinina bætist nýr töluliður, svo liljóðandi:
(7.) Jafnm örg atkvæ ði og  landskjörseðlar eru m argir, sem  ritað liefir

verið á nafn eða nöfn  fram bjóðenda flokksins, án þess að fram bjóðandi i 
kjördæ m i (í R eykjavík  listi) liafi verið kosinn  (sbr. 92. gr. og 117. gr. 2. 
m álsgr .).

5. V ið 142. gr. L'pphaf 1. tölul. h ljóð i svo:
1. Að safna undirskriftum  undir áskoranir —  o. s. frv.

6. V ið 145. gr. Á eftir orðinu „upplýst“ í síðustu  m álsgr. kom i: uni.
7. V ið 149. gr. Fvrri m álsgr. gr. orðist svo:

Rað varðar sektum  frá 50— 1000 kr., e f ekki liggur þyngri refsing við 
eftir  öðrum  ákvæ ðum  þessara laga, eða eftir  öðruni lögu m , ef hreppsnefnd, 
sýslunefnd, bæ jarstjórn, kjörstjórn, utankjörfundarkjörstjóri eða em bæ ttis- 
m aður liaga fyrirsk ipaðri fram kvæ m d laga þessara visvitandi á ólöglegan  
liátt, eða vanræ kja liana.


