
Ed. 41. Frumvarp til laga [3. mál]
um kosningar til Alþingis.

(Eftir 2. umr. í Ed.)

Samhlj óða þskj. 20 með þessum breytingum:

9. gr. hljóðar svo:
t hverju kjördæmi er yfirkjörstjórn. Skal hún skipuð fimm mönnum og jafn-

mörgum til vara, og eru þeir kosnir af sameinuðu Alþingi á sama hátt og lands-
kjörstjórn. Kýs hún sér sjálf formann. Yfirkjörstjórnarmenn skulu allir vera bú-
settir í hlutaðeigandi kjördæmi.

Yfirkjörstjórn skal með nægum fyrirvara á undan kosningum auglýsa aðsetur
sitt, þar sem hún veitir viðtöku framboðslistum og þar sem hún dvelst, meðan
kosning fer fram, og skal aðsetur hennar vera eins miðsvæðis i kjördæminu og
kostur er, enda liggi það vel við samgöngum.

10. gr. hljóðar svo:
t hverri kjördeild hrepps eða kaupstaðar skal vera undirkjörstjórn, skipuð 3

mönnum, er hreppsnefnd eða bæjarstjórn, sem í hlut á, kýs til eins árs úr hópi
kjósenda hreppsins eða kaupstaðarins og jafnmarga til vara. Hlutfallskosningu skal
viðhafa, ef hreppsnefndarmaður eða bæjarfulltrúi krefst þess. Hreppstjóri skal
þó jafnan vera formaður kjörstjórnar þess hrepps eða kjördeildar, sem hann er
búsettur í. Annars velur kjörstjórn sér oddvita og skiptir að öðru leyti með sér
verkum.

í kaupstöðum, þar sem kjördeildir eru fleiri en ein, kýs bæjarstjórn 3 manna
kjörstjórn til þess að hafa með höndum stjórn undirkjörstjórna á hverjum kjör-
stað. Yfirkjörstjórnir skulu jafnan vera reiðubúnar til þess að mæta fyrirvaralaust
á fundi á kjördegi til ákvarðana og úrskurða i sambandi við kosninguna, ef með þarf.

12. gr. hljóðar svo:
Varamenn taka sæti í landskjörstjórn, yfirkjörstjórn og undirkjörstjórn i for-

föllum aðalmanna eftir venjulegum reglum, þegar hlutfallskosningar eru viðhafðar,
en annars eftir þeirri röð, sem þeir eru kosnir. Ef einhver kjörstjórn verður ekki á
þennan hátt fullskipuð, kveður hún sjálf til þann eða þá, sem þarf til þess, að talan
sé fyllt.

Það er borgaraleg skylda að taka við kosningu i kjörstjórn.

13. gr. hljóðar svo:
Kjörstjórar við atkvæðagreiðslu utan kjörfunda samkvæmt lögum þessum eru

sýslumenn og bæjarfógetar (í Reykjavík borgarfógeti), fulltrúar þeirra, sendiherrar
og sendifulltrúar, sendiráðsritarar og attachés, útsendir aðalræðismenn, útsendir
ræðismenn og vararæðismenn Íslands erlendis svo og kjörræðismenn, ef þeir eru
íslenzkir ríkisborgarar eða af íslenzku þjóðerni og mæla á íslenzka tungu, hrepp-
stjórar og skipstjórar á íslenzkum skipum i millilandasiglingum og á fjarlægum
miðum. Nú eru sýslumaður og hreppstjóri búsettir á sama stað, og skal þá sýslu-
maður vera kjörstjóri.

Ef kjörstjórar eru i framboði, skulu þeir víkja sæti og varamenn gegna störf-
um þeirra. Fulltrúar sýslumanna og bæjarfógeta (í Reykjavík borgarfógeta) skulu
vera varamenn þeirra, en sýslumenn skipa varamenn hreppstjóra, og 1. stýrimaður
skal vera varamaður skipstjóra. Ekki má utankjörfundarkosning fara fram á heimili
frambj óðanda.



33. gr. hlj óðar svo:
Hverjum framboðslista skal fylgja til yfirkjörstjórnar skrifleg tilkynning frá fram-

bjóðendum listans um það, hverjir tveir menn séu umboðsmenn listans. Ef umboðs-
menn listans eru ekki tilgreindir eða nauðsynjar hamla umboðsmanni, eru fram-
bjóðendur í aðalsætum hver um sig réttir umboðsmenn hans. Þessir umboðsmenn
gæta réttar lista þeirra, sem þeir eru fyrir, við skoðun og úrskurðun listanna. Þeir
gefa þær upplýsingar um listana, er yfirkjörstjórn óskar. Þeim er heimilt að vera
viðstaddir eða gefa öðrum umboð til að vera viðstaddir kosningar á hinum einstöku
kjörstöðum og talningu atkvæða. Skyldir eru umboðsmenn að hlíta þeim fundar-
reglum, sem kjörstjórnir setja.

39. gr. hljóðar svo:
Nú er framboðslisti úrskurðaður ógildur, og skal eftirrit af úrskurði þá þegar

afhent hlutaðeigandi umboðsmanni eða umboðsmönnum ásamt eftirriti af lista
þeim, sem rækur er ger.

40. gr. hljóðar svo:
Er yfirkjörstjórn hefur lagt úrskurð á framboðslista, merkir hún lista hinna

eldri stjórnmálaflokka sama bókstaf og þeir höfðu síðast og lista nýrra stjórnmála-
flokka í áframhaldandi stafrófsröð eftir röð, er heiti þeirra stjórnmálaflokka
verður í, er þeim er raðað í stafrófsröð. ÞÓ er stjórnmálaflokki heimilt að velja sér
bókstaf, sem eigi er notaður af þingflokki, en tilkynna skal hann landskjörstjórn
slíkt val samstundis. Sé ágreiningur um slíkt val milli flokka, sker landskjörstjórn úr.

Landskjörstjórn skal sjá um, að samræmi sé í merkingu framboðslista milli
kjördæma, þannig að sami stjórnmálaflokkur hafi alls staðar sama listabókstaf.

42. gr. hljóðar svo:
Yfirkjörstjórn gerir þegar í stað almenningi kunna listana með auglýsingu í

útvarpi og Lögbirtingablaði og auk þess í dagblöðum eða vikublöðum í viðkomandi
kjördæmi á þann hátt, að greindur sé bókstafur hvers lista, fyrir hvaða stjórn-
málaflokk hann er i kjöri, að hann sé utan flokka, ef því er að skipta, og svo nöfn
frambjóðenda á hverjum lista i réttri röð.

71. gr. hljóðar svo:
Hreppstjórar og bæjarfógetar (í Reykjavík borgarfógeti) innfæra á sérstaka

skrá atkvæðabréf þau, er þeir veita móttöku, í áframhaldandi töluröð. Skal þess
getið við hvert bréf, frá hvaða kjósanda það sé, hvenær og af hverjum það hafi
verið afhent og hversu það er tölusett. Skulu bréf þessi varðveitt í venjulegum
atkvæðakassa, innsigluðum af kjörstjóra ásamt undirkjörstjórn, og er umboðsmönn-
um lista heimilt að setja á hann innsigli sín.

Þeir kjósendur, sem greiða atkvæði hjá hreppstjóra eða bæjarfógeta (borgar-
fógeta) í þeim hreppi eða kaupstað, þar sem þeir standa á kjörskrá, og skilja þar
eftir bréf með atkvæði sínu, skulu sjálfir láta bréfin í atkvæðakassann.

Skrá þessa ásamt kassanum með bréfunum sendir hreppstjóri eða bæjarfógeti
(borgarfógeti) síðan hlutaðeigandi undirkjörstjórn svo tímanlega, að hún sé komin
henni í hendur, áður en kjörfundur er settur.

Þau bréf, er koma þar á eftir til kjörstjórnarinnar, en þó áður en atkvæða-
greiðslu er lokið, skulu tölusett með áframhaldandi töluröð, án þess þó að inn-
færast á skrána, og skal tölu þeirra getið í kjörbókinni.

Nægjanlegt er að koma bréfi með utankjörfundaratkvæði í einhverja kjördeild
þess kjördæmis, þar sem hlutaðeigandi kjósandi er á kjörskrá, en þegar svo stendur
á, að bréfi er komið í aðra kjördeild en þá, þar sem hlutaðeigandi kjósanda hefur
borið að kjósa, skal undirkjörstjórn geta þess sérstaklega í kjörbókinni og senda
slík bréf aðskilin til yfirkjörstjórnar.
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99. gr. hljóðar svo:
Umboðsmenn lista eiga rétt á að gæta þess, að kjörstjórn og kjósendur hegði

sér lögum samkvæmt við kosningarathöfnina, og má hver þeirra átelja við kjör-
stjórnina það, er honum þykir áfátt.

Nú þykir umboðsmanni eitthvað ólöglegt við kosningarathöfnina og fær það
ekki leiðrétt, og á hann þá rétt á að fá ágreiningsálitið bókað þegar í stað í kjör-
bókina, og sker Alþingi úr því síðar, hver áhrif það skuli hafa á kosninguna.

Neiti kjörstjórn að bóka eitthvað fyrir umboðsmann áhrærandi kosningargerð-
ina, á hann rétt á að bóka það sjálfur, og riti hann nafn sitt undir.

101. gr. hljóðar svo:
Ef yfirkjörstjórn er viðstödd á kjörstað og talning atkvæða fer fram samstundis,

má undirkjörstjórn afhenda yfirkjörstjórn atkvæðakassann óinnsiglaðan, að við-
stöddum umboðsmönnum lista.

Um leið og kosningu er lokið og kjörstjórn hefur unnið nauðsynlegar skýrslur
úr kjörskránni, sendir hún kjörskráreintök þau, sem notuð voru við kosninguna,
í innsigluðum umbúðum til yfirkjörstjórnar. Að lokinni atkvæðatalningu býr yfir-
kjörstjórn um kjörskrárnar í innsigluðum umbúðum og sendir þær dómsmála-
ráðuneytinu.

104. gr. hljóðar svo:
1 viðurvist þessara manna opnar svo yfirkjörstjórn atkvæðasendingarnar úr

hverri kjördeild kjördæmisins, eftir að þeim hefur verið gefinn kostur á að sann-
færast um, að öll innsigli séu ósködduð. Hafi yfirkjörstjórn borizt bréf með utan-
kjörfundaratkvæði samkv. 71. gr. 5. málsgr., skal fara með það eins og segir í 95. gr.
Jafnótt og hver atkvæðakassi er opnaður, skal seðlum þeim, sem i honum eru,
óskoðuðum hellt í hæfilegt tómt ílát með loki yfir og þannig haldið áfram, unz allir
atkvæðakassarnir eru tæmdir. En við og við skal loka ílátinu og hrista það, svo að
seðlarnir úr hinum einstöku kjördeildum blandist vel saman.

því næst skulu kjörseðlar teknir úr ílátinu, og les oddviti upp listabókstafinn,
sem við er merkt á hverjum seðli, og réttir hann jafnóðum umboðsmönnum lista
til athugunar, en meðkjörstjórar merkja á meðan á blað atkvæðatöluna við bókstaf
hvers lista.

110. gr. hljóðar svo:
Til þess að finna, hverjir frambjóðendur hafa náð kosningu á hverjum lista í

kjördæmi, skal reikna frambjóðendunum atkvæðatölu á eftirfarandi hátt:
Yfirkjörstjórn telur fyrst saman alla kjörseðla hvers lista, eins og engin breyting

hafi verið gerð á listanum, og á efsti frambjóðandi hvers lista tvo þriðju atkvæð-
anna, en hver hinna frambjóðendanna það brot af þessari atkvæðatölu, að í teljara
sé tala þeirra þingmanna og varaþingmanna, sem kjósa á, að frádreginni tölu
þeirra frambjóðenda, sem framar standa á listanum, og i nefnara tala þeirra þing-
manna og varaþingmanna, sem kjósa á.

Síðan telur yfirkjörstjórn saman alla þá kjörseðla hvers lista, þar sem kjós-
endur hafa enga breytingu gert á röð frambjóðenda á listanum, og á efsti fram-
bjóðandi þriðjung atkvæðanna og aðrir frambjóðendur brot af þeirri atkvæðatölu
eftir sömu reglu og í næstu málsgrein hér á undan.

Að lokum tekur yfirkjörstjórn alla þá kjörseðla hvers lista, þar sem kjós-
endur hafa gert meiri eða minni breytingar við röð frambjóðendanna á listanum,
og reiknar atkvæðatölu hvers frambjóðanda á þessum kjörseðlum eftir næstu máls-
grein hér á undan. Hafi kjósandi aðeins sett tölu við eitt nafnið eða nokkuð af
þeim eða strikað yfir nafn eða nöfn, telst hann una við röðina að öðru leyti, og
þokast þeir frambjóðendur, sem ekki er merkt við, aðeins til við tilfærslu eða
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brottfall hinna. Sé strikað yfir nafn frambjóðanda á kjörseðli, telst honum ekki
hluti iu atkvæði á þeim seðli.

Yfirkjörstjórn leggur saman framangreindar tölur hvers frambjóðanda, og er
þá fundin atkvæðatala sú, sem segir til um, í hvaða röð frambjóðendur á listanum
ná kosningu, fyrstur sá, sem hefur hæsta tölu þannig reiknaða, annar sá, sem hefur
næsthæsta tölu o. s, frv., og svo margir, sem listanum ber eftir atkvæðamagni hans.
Ef tveir eða fleiri frambjóðendur hafa fengið jafnháa tölu, sker hlutkesti úr á
milli þeirra eftir reglum 113. gr.

116. gr. hljóðar svo:
Yfirkjörstjórnir skulu tafarlaust senda landskjörstjórn skýrslur um atkvæða-

tölurnar hver úr sinu kjördæmi. í skýrslunum skal tilgreina, hvaða atkvæðatala
hafi fallið á hvern lista fyrir sig, og atkvæðatölu hvers frambjóðendanna samkvæmt
110. gr.

Skýrslunum skulu fylgja skilríki listanna um það, fyrir hvern stjórnmálaflokk
þeir hafi verið i kjöri, þau er fylgdu framboðum þeirra.

Landskjörstjórn lætur yfirkjörstjórnum i té eyðublöð undir þessar skýrslur.

128. gr. hljóðar svo:
Nú ferst kosning fyrir í einhverri kjördeild á hinum ákveðna degi sökum

óveðurs eða af öðrum óviðráðanlegum orsökum, og kveður þá undirkjörstjórn
innan viku til kjörfundar að nýju. Í kaupstöðum og kauptúnum skal birta fundar-
boðið á sama hátt og venja er þar að birta opinberar auglýsingar, en i sveitum skal
senda með það gagngert á hvert heimili.

Farist kosning fyrir, af því að kjörseðlasending kemur eigi til skila, skal undir-
kjörstjórn tafarlaust tilkynna það yfirkjörstjórn, sem endurnýjar sendinguna svo
fljótt sem verða má. Undirkjörstjórn kveður síðan til kjörfundar að nýju á þann
hátt, sem fyrir er mælt í 1. málsgr, þessarar greinar.

Undirkjörstjórn getur frestað kosningu i kjördeild, eftir að hún er hafin, ef
hún telur óviðráðanlegar ástæður eins og óveður hindra það, að kosning geti fram
haldið, og allir kjörstjórnarmenn eru sammála um frestunina, enda komi til sam-
þykki yfirkjörstjórnar. Yfirkjörstjórn i Reykjavik tekur ákvörðun um frestun kosn-
inga þar. Hafi kosningu verið frestað, ber að kveðja til kjörfundar að nýju með
sama hætti og segir i1.málsgr. þessarar greinar.

Þegar kosningu hefur verið frestað, skal i öllu svo að farið sem fyrir er mælt
í 100. gr., eftir þvi sem við á, að því viðbættu, að kjörskráin og þau eftirrit hennar,
sem kjörstjórnin hefur haft til afnota, skulu lögð með öðrum kjörgögnum i poka
þann, sem innsiglaður er. Eftir að kjörfundur er settur hinn síðari kjördag,
opnar kjörstjórn hinn innsiglaða poka og umslög, sem í honum eru, í viðurvist
frambjóðenda eða umboðsmanna þeirra. Sé frambjóðandi eigi mættur eða umboðs-
maður hans, kveður hún til valinkunnan mann að vera umboðsmaður frambjóð-
anda. Sé eigi unnt að fullnægja þessu ákvæði, má þó rjúfa innsigli, opna umslögin
og hefja kosningu, þegar klukkustund er liðin frá setningu kjörfundar. Um hinn
síðari kjördag gilda ákvæði XII. kafla laganna, eftir því sem við á.

Komi atkvæðasending frá kjördeild ekki til skila til yfirkjörstjórnar, en kosning
hefur farið fram, lætur yfirkjörstjórn nýja kosningu fara fram i kjördeildinni, og fer
um hana að öllu á sama hátt og fyrr segir.

133. gr. hljóðar svo:
Það er óleyfilegur kosningaáróður og kosningaspjöll:

1. Að safna undirskriftum undir áskoranir um framboð til þingmennsku eða lof-
orð um kjörfylgi svo og að undirskrifa slíkar áskoranir fram yfir það, sem
tekið er fram um meðmælendur með framboðslistum í 27. gr. Þó er stjórnmála-
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félagi, sem gert hefur ályktun um áskorun um framboð til þingmennsku innan
héraðs, heimilt að koma ályktuninni á framfæri.

2. Að safna undirskriftum um stuðning eða andstöðu við ákveðin málefni, sem
heyra eða heyrt geta undir valdsvið Alþingis, eftir að almennar alþingiskosn-
ingar hafa verið ákveðnar.

3. Að bera á mann fé eða fríðindi til að hafa áhrif á, hvort hann greiðir atkvæði
eða hvernig hann greiðir atkvæði, að svipta mann eða ógna manni með svipt-
ingu atvinnu eða hlunninda í sama skyni, að heita á mann fé eða fríðindum,
ef kosning fari svo eða svo, að torvelda hjúi sínu eða öðrum, sem menn hafa
yfir að segja, sókn á kjörfund eða til utankjörfundarkjörstaðar svo og að beita
þvingunarráðstöfunum Í sambandi við kosningar.

4. Að reyna að hafa áhrif á atkvæðagreiðslu, hvort heldur er með ræðuhöldum,
prentuðum eða skriflegum ávörpum eða auglýsingum, með þvi að bera eða
hafa uppi flokksmerki, merki lista eða önnur slík auðkenni á sjálfum kjör-
staðnum, þ. e. i kjörfundarstofu, kjörklefa eða annars staðar i eða á þeim
húsakynnum, þar sem kosning fer fram, svo og í næsta nágrenni.

5. Að hafa flokksmerki, merki lista eða önnur slík auðkenni á bifreiðum, meðan
kjörfundur stendur yfir, svo og að nota gjallarhorn til áróðurs á sama tíma.

6. Að gefa ónákvæmar eða villandi upplýsingar um sig eða aðra, svo sem um
nafn, aldur, búsetu i landinu, heimilisfang eða annað, sem leiðir eða leitt getur
til þess, að maður verði settur á kjörskrá, sem ekki á rétt á að vera þar, eða
maður ekki settur á kjörskrá eða tekinn út af kjörskrá, sem á rétt á að vera
þar, eða maður verði látinn greiða atkvæði í stað annars manns, er stendur á
kjörskrá, eða fyrr en manni ber samkvæmt kjörskránni.

Hér undir heyrir sérstaklega, ef maður telur sig til málamynda heimilis-
fastan i kjördæmi, aðeins til þess að verða settur þar á kjörskrá.

7. Að gefa út villandi kosningaleiðbeiningar.
8. Að rangfæra atkvæðagreiðslu, hvort heldur er með þvi að eyðileggja eða breyta
atkvæði, sem greitt hefur verið, eða á annan hátt.

140. gr. hljóðar svo:
Það varðar sektum frá 1000-20000 kr., ef ekki liggur þyngri refsing við eftir

öðrum ákvæðum þessara laga eða eftir öðrum lögum, ef hreppsnefnd, bæjarstjórn,
kjörstjórn, utankjörfundarkjörstjóri eða embættismaður haga fyrirskipaðri fram-
kvæmd laga þessara vísvitandi á ólöglegan hátt eða vanrækja hana.

141. gr. hljóðar svo:
Það varðar sektum frá 400-4000 kr.:

1. Ef maður býður sig fram til þingmennsku, vitandi að hann er ekki kjörgengur.
2. Ef maður býður sig fram á fleiri listum en einum eða fyrir fleiri en einn
stjórnmálaflokk eða fyrir stjórnmálaflokk og jafnframt sem utanflokkamaður.

3. Ef maður safnar undirskriftum um áskoranir um framboð til þingmennsku eða
loforð um kjörfylgi fram yfir það, sem heimilað er í lögum þessum. Sömu
refsingu sætir sá, sem undirskrifar slíkar áskoranir eða loforð, vitandi að
lögleyfðri hámarkstölu er náð.

4. Ef kjósandi ónýtir af ásettu ráði atkvæðaseðil sinn við kosningu á kjörfundi
eða við kosningu hjá utankjörfundarkjörstjóra (sbr. 69. og 91. gr.).

5. Ef kjósandi sýnir af ásettu ráði, hvernig hann kýs eða hefur kosið (sbr. þó
88. gr.).

6. Ef maður njósnar um, hvernig kjósandi kýs eða hefur kosið.
7. Ef kjósandi gerir sér upp sjónleysi eða önnur forföll til að fá aðstoð við
kosningu.

8. Ef maður aðstoðar kjósanda við atkvæðagreiðslu utan kjörfundar eða ef kjós-
andi þiggur slika aðstoð.
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9. Ef kjósandi, sem greitt hefur atkvæði utan kjörfundar og komið atkvæðinu til
undirkjörstjórnar, er staddur innan þess kaupstaðar, þar sem atkvæðagreiðslan
fer fram, eða í sveitum innan kjördeildarinnar á þeim tíma, sem atkvæða-
greiðslan fer fram, vanrækir að tilkynna undirkjörstjórn nærveru sína (sbr.
92. gr.).

10. Ef maður vanrækir af ásettu ráði að koma til skila atkvæðabréfi, sem honum
hefur verið trúað fyrir, eða tefur vísvitandi fyrir sendingu atkvæða og kjör-
gagna.

11. Ef maður sendir frá sér tvo eða fleiri kjörseðla með atkvæðum greiddum utan
kjörfundar við hinar sömu alþingiskosningar (sbr. þó 64. gr.).

12. Ef maður gefur ónákvæmar eða villandi upplýsingar um sig eða aðra á þann
hátt, sem greint er í 133. gr. 6. tölulið, ef ekki liggur þyngri refsing við eftír
öðrum ákvæðum þessara laga eða eftir öðrum lögum.

13. Ef maður gefur út villandi kosningaleiðbeiningar.

Ákvæði til bráðabirgða (nýtt) hljóðar svo:
Í kosningum þeim, sem fram fara næst eftir gildistöku þessara laga, skulu

vera tveir kjördagar. þó ekki i þeim kjördeildum, sem eru að öllu leyti innan
takmarka kaupstaðar eða kauptúns.

Ef öll kjörstjórnin er sammála og allir frambjóðendur eða umboðsmenn
þeirra, sem mættir eru, samþykkja, má kjörstjórn, þegar kosningu er lokið hinn
fyrri kjördag, ákveða, að eigi skuli vera fleiri kjördagar í kjördeildinni, enda
sé kjörbókin undirrituð af frambjóðendum og umboðsmönnum, sem samþykkt hafa.
Hafi 80% eða fleiri af kjósendum í kjördeildinni kosið eða fengið vottorð samkv.
82. gr., nægir einróma samþykki kjörstjórnar til slíkrar ákvörðunar.

Er kosningu er lokið hinn fyrri kjördag, skal um meðferð kjörgagna fara eftir
ákvæðum 4. málsgr. 128. gr.

Hinn fyrri kjördag skal setja kjörfund kl. 10 árdegis og hinn síðari kjördag
kl. 12 á hádegi.
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