
Ed. 189. Frumvarp

til laga um breyting á lögum nr. 18, 3. október 1903, um kosningar til Alþingis 

Flutningsm enn: H. J. Kristófersson, Björn Þorláksson.

1. gr.
7. gr. laganna orðist svo:
t hverju kjördæmi skal vera yfirkjörstjórn. Sitja í henni sýslum aður eða 

bæjarfógeti og tveir menn, er sýslunefnd kýs eða bæjarstjórn, ef kaupstaður er 
kjördæmi sjer, annan úr sínum flokki, en hinn ú r flokki annara kjósenda. Kjósa 
skal á sama hátt 2 menn til vara í yfirkjörstjórn.

Nú eru einn eða fleiri úr yfirkjörstjórn fram bjóðandi í kjördæminu, og 
skulu þeir þá vikja sæti úr kjörstjórninni.

Verði yfirkjörstjórn af þessum eða einhverjum öðrum ástæðum ekki full- 
skipuð, eftir að varam ennirnir hafa tekið sæti í henni, kveður oddviti menn úr 
flokki kjósenda i hin auðu sæti.

Fyrri varam aður er sá, er sýslunefnd kýs ú r sínum flokki, og tekur hann 
sæti i kjörstjórninni á undan hinum . Sýslumaður eða bæjarfógeti er oddviti 
yfirkjörstjórnar, sje hann ekki frambjóðandi i kjördæminu. Ef hann er frambjóð- 
andi, skal hann tafarlaust, með hraðboða, ef þörf er á, kalla yfirkjörstjórnina sam- 
an á fund, og lála hana velja kjörstjórnaroddvita ú r sínum flokki, er að öllu 
leyti gegni störfum hins reglulega oddvita, uns kosning er um garð gengin, og 
kjörbrjef hefir verið gefið hinum  kosna eða kosnu þingmönnum.

2. gr.
19. grein laganna orðist svo:
Þegar frestur sá er liðinn, sem ákveðinn er um framboð þingmannaefna 

(23. gr.), skal yfirkjörstjórnin tafarlaust láta fullgera kjörseðla fyrir kjördæmi sitt, 
þar sem kosning á fram að fara. En hafi eigi fleiri boðið sig fram til kosningar 
í kjördæmi, heldur en kjósa skal, þarf þar engin kosning fram að fara, heldur 
lýsir kjörstjórnin þingmannsefni eða þingmannaefni kosin eða kosna. Kjörseðlar 
skulu búnir til úr pappir, sem prent eða skrift sjest ekki í gegnum, þegar letrið 
snýr niður. Sjeu þeir allir nákvæmlega jafn-stórir og eins í lagi og með sama lit. 
— Á hvern seðil skal skrá með skýru og stóru prentletri nöfn allra þingmanna- 
efna í kjördæminu og skulu þau standa í stafrófsröð. Eigi tvö eða fleiri þing- 
mannsefni í sama kjördæmi að öllu samnefnt, skal einkenna þá til aðgreiningar 
með heimilisnafni eða stöðu.

Nafn hvers þingmannsefnis skal vera sjer í Hnu og svo riflegt millibil 
á milli, að eigi sje m inna en 2 centímetrar. F ram an við nöfnin skal vera fer- 
hyrndur reitur, er sje 3/* centímetra á hvern veg, og skal um gjörð reitsins vera 
12 mm. L inurnar milli nafnanna sjeu 8 mm. á breidd.



Skal kjörseðill vera þannig:

3. gr.
26. gr. laganna orðist svo:
Kjörstaður í hverjum hreppi skal að jafnaði vera þingstaður hreppsins. 

Ef gallar á herbergjum  á þingstaðnum eða önnur atvik gjöra það torvelt, að 
halda þar kjörfund, er undirkjörstjórninni heimilt, að ákveða annan kjörstað, þar 
sem fá má viðunandi herbergi, og sje sá staður svo nálægt þingstaðnum, sem 
vel má við koma. Sje kjörþing haldið annarsstaðar en á þingstað hreppsins, 
skal undirkjörstjórnin auglýsa það á kirkjustöðum hreppsins 8 dögum undan 
kjörfundi.

4. gr.
35. gr. laganna orðist svo:
Þá er kjósandi hefir tekið við kjörseðlinum, sem oddviti afhendir honum, 

fer kjósandi með hann inn í klefann (afherbergið), að borði því, er þar stendur, 
og stim plar alveg yfir reitinn, sem er fyrir framan það nafn eða þau nöfn, ef 
fleiri en einn á að kjósa, sem kjósandinn vill velja, með stimpli sem kjörstjórnin 
leggur til; og skal vera tveimur mm. stærri en auði reiturinn er. Þegar kjós- 
andinn hefir stimplað yfir reitinn svo að hvergi sjer í hann auðan, skal hann 
þerra hann (reitinn) vel með þar til gerðum þerripappír, sem kjörstjórnin leggur 
til, og sjer um að nóg sje til af, og brýtur hann siðan seðilinn saman einusinni, 
svo að letrið snúi inn, gengur inn að kjörborðinu og stingur sjálfur seðlinum í 
atkvæðakassann gegnum rifuna á lokinu og gætir þess, að enginn sjái, hvað á 
seðlinum er.

Stjórnarráðið skal í fyrsta sinni eftir að lög þessi hafa öðlast gildi, útvega 
stimplana, og greiðist sá kostnaður, er af því leiðir, úr landssjóði, en um endur- 
nýjun þeirra fer svo, sem fyrir er mælt um atkvæðakassana í 28. gr.

5. gr.
38. grein laganna orðist svo:
Engin merki má á seðilinn gera, önnur en að stimpla yfir auða reitinn,



hvorki rispu nje blýantsstrik eða önnur slík einkenni, er gert geta seðilinn þekkjan- 
legan frá hinum  seðlunum. Finnist slikt merki á seðli við atkvæðatöluna á eftir, 
eða ef stimplað er út fyrir ytri brún um gjörðarinnar, sem m yndar reitinn, er 
slikur seðill ógildur.

6. gr.
40. gr. laganna falli burt; í hennar stað komi svohljóðandi grein:
Atkvæðagreiðsla skal standa yfir frá kl. 12 á hádegi til kl. 10 siðdegis í 

kaupstöðum, en frá hádegi til kl. 7 síðdegis alstaðar annarstaðar. Síðustu klukku- 
stundina skulu þó eigi aðrir hafa rjett til að greiða atkvæði, en þingmannaefnin 
og umboðsmenn, ef þeir hafa kosningarrjett, svo og kjörstjórnin sjálf, og þeir 
kjósendur, sem nefndir eru í 39. gr. fyrri málsgrein. Skulu þeir kallaðir fram 
eftir stafrófsröð, og þeim fengnir nýjir seðlar til að greiða atkvæði á, á meðan 
seðlaforðinn endist.

Ef sjerstaklega stendur á, og tími er til, geta fleiri kjósendur fengið að 
greiða atkvæði á þessari siðustu klukkustund, ef meiri hluti kjörstjórnar leyfir.

7. gr.
Hvervetna þar sem orðið »landshöfðingi« kemur fyrir í kosningarlögum 3. 

október 1903, skal sett stjórnarráð, í þeim beygingum, sem málið krefur, þegar 
þessar breytingar verða færðar inn í meginmál laganna.

8. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlast staðfesting, skal færa viðauka þá og breyting- 

ar á kosningalögum 3. október 1903, sem í þessum lögum eru, sem og breyting- 
ar á þeim lögum 9. júlí 1909, inn i meginmál þeirra; getur þá konungur gefið 
lögin þannig breytt út, sem »Lög um kosningar til alþingis«, og koma þau þá 
tafarlaust í gildi i stað nefndra laga.


