
Nd. 53. Frumvarp til laga
11111 breyting á löguin nr. 18 25. jan . 1934, uiii kosningar til Alþingis.

Flm .: Stefán Jóh. Stefánsson,

1. gr.
24. gr. laganna orðist svo:
Sá, sem er óánæ gður með úrskurð  bæ ja rs tjó rn a r eða hreppsnefndar út af 

kæ ru  lians, liver sem liún er, yfir k jö rskrá, á k röfu  til, að sér verði fengið e ftirrit 
af ú rskurð inum  ókeypis, og getur liann sótt m álið fv rir  dómi. A sam a liátt getur 
sá, sem vegna fja rv is ta r  eða af öðrum  ástæ ðum  hefir ekki á tt kost á að kom a 
fram  með kæ ru út af k jö rsk rá  áður en kæ rufrestu r er liðinn, sótt m álið fy rir 
dómi, hvort sem inálið varðar liann sjálfan  eða ekki. 51ál ú t af þessu skal farið  
með sem gestaréttarm ál, og er hlutaðeigandi dóm ara skylt að liraða m álinu 
svo að því verði lokið fv rir  kjördag, ef unnt er. R éttarg jö ld  skulu  engin greidd 
fy rir  undirrétti, og skal dóm arinn skipa m ann fy rir  hönd þ e irra r h æ ja rs tjó rna r 
eða lireppsnefndar, sem stefnt er. Falli dóm ur þannig, að k jö rsk rá  heri að hreyta, 
skal fullnæ gja dóm inum , þegar er sæ kjandi m álsins leggur fram  e ftirrit af lion- 
um , og fres ta r á frj 'ju n  ekki fullnæ gingu dómsins.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð  .

Við síðustu alþingiskosningar, sem fram  fóru  eftir h inum  nýju  lögum  um  
kosningar til Alþingis, nr. 18 25. jan. 1934, var m ál liöfðað fy rir  gestarétti ísa-



fjarðarsýslu  út af k jö rsk rá  í E yrarhreppi í X orður-ísafjarðarsýslu . þar sem 
gerð var k rafa  uin það, að nöfn tveggja m anna, sem  sæ tt höfðu refsidóm i fy rir 
atkvæðafölsun, yrðu tekin af k jö rskrá. Sá, sem höfðaði m ál þetta, hafði ekki áður 
kæ rt til h reppsnefndar E yrarhrepps nt af k jö rskránn i, enda hafði hann ekki 
fengið vitneskju um , að nöfn þeirra m anna, sem hann krafðist, að tekin væru 
út af k jö rsk rá  með dómi, hefðu verið tekin á kjörskrá.

Með dómi gestaréttar ísafjarðar. uppkveðnum  í þessu m áli 23. jún í 1934, 
var þvi slegið föstu, að sam kv. 21. gr. kosningalaganna 18/1934 geti þeir einir 
sótt m ál fy rir dómi til hreytinga á k jö rskrá, er áður liefðu kæ rt til hrepps- 
nefndar eða h æ ja rs tjó rna r ú t af k jö rskrá, eða þá að m álið varði sóknaraðila 
sjálfan. En þar sem sæ kjandi m álsins hafði ekki áður getað kæ rt til hrepps- 
nefndarinnar y fir k jö rskránn i, meðal annars vegna þess, að annar sá m aður, sem 
gerð var k rafa  uni, að tekinn væri út af k jö rsk rá  m eð dómi, var ekki á k jör- 
skrá þegar kæ rufrestu r var ú trunninn , en hafði verið se ttu r inn á k jö rsk rá  eftir 
þann tím a af hreppsnefndinni, og þar sem k rö fu r m álsins vörðuðu ekki heldur 
sóknaraðila sjálfan  persónulega, varð það niðurstaða undirréttardóm sins, að 
k rö fu r sóknaraðila skyldu ekki teknar til greina, og stóðu því nöfn þessara 
tveggja m anna á k jö rsk rá  við síðustu alþingiskosningar.

ö\Ieð þvi að sóknaraðili fyrrgreinds m áls vildi fá endanlega ú r því skorið, 
hvort skilningur und irré ttardóm arans á þessum  ákvæðum  kosningalaganna væri 
ré ttu r, lét liann á frý ja  m álinu, og með dóm i hæ staréttar, uppkveðnum  20. des. 
síðastl., var und irré ttardóm urinn  staðfestur.

Með þessu er fu ll vissa fy rir  því fengin, að þeir einir geti sótt m ál fy rir 
dóm i til hreytinga á k jö rskrá, er áður hafa kæ rt til hreppsnefnda eða hæ jar- 
stjórna, ef m álið varðar þá ekki sjá lfa  persónulega. En af fy rrg reindu  m áli er 
það auðsætt, að nauðsyn getur verið til þess, að hver og einn, sem verður þess 
var eftir að kæ rufrestu r er ú trunn inn , að einhver m issm íði séu á k jö rsk rá , geti 
horið það undir dóm stólana, hvort hreyta skuli k jö rskránn i. E r frv. þetta flu tt 
að gefnu þessu tilefni, til þess að hreyta til ré tla ra  og eðiilegra horfs 24. gr. nú- 
gildandi kosningalaga.


