
570. Fruntvarp

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

(E ft ir  3. umr. I E d  ).

1. gr.

7. gr. laganna orðist svo:

í hverju kjördæm i skal vera yfirk jörstjórn . S ilja í henni sýslumaður eða 

bæjarfógeti og tveir menn, er sýslunefnd kj's eða bæjarstjórn, e f kaupstaður er 
kjördæm i sjer, annan úr sínum flokki, en hinn úr flokki annara kjósenda. Kjósa 
skal á sama hátt 2 menn til vara i yfirkjörstjórn.

Nú eru einn eða fleiri úr yfirk jörstjórn  fram bjóðandi í kjördæminu, og 
skulu þeir þá v ík ja  sæti úr kjörstjórninni, oddviti þó ekki fyr en opna skal at- 

kvæðakassana.
Verði yfirkjörstjórn a f þessum eða einhverjum  öðrum ástæðum ekki fu ll- 

skipuð, eftir að varam ennirn ir hafa tekið sæti i henni, kveður oddviti menn úr 
flokki kjósenda i hin auðu sæti.

Fyrri A'aramaður er sá, er sýslunefnd eða bæjarstjórn kýs úr sínum flokki, 
og tekur hann sæti í k jörstjóm inni á undan liinuni. Sýslumaður eða bæjarfógeti 
er oddviti yfirkjörstjórnar. E f hann er fram bjóðandi, skal hann þó v ik ja  sæti úr 
yfirkjörstjórninni meðan atkvæðakassarnir eru opnaðir og atkvæði talin, og skal 
þá elsti m aður a f hinum yfirkjörstjórunum  koma i hans stað.



2. gr.
19. grein laganna orðist svo:

Þegar frestur sá er liðinn, sem ákveðinn er um fram boð þingmannaefna 

(23. gr.), skal yfirkjörstjórnin tafarlaust Iáta fullgera kjörseðla fy-rir kjördæm i sitt, 
þar sem kosning á fram að fara. En hafi eigi fleiri boð ið  sig fram  til kosningar 

i kjördæmi, heldur en kjósa skal, þarf þar engin kosning fram  að fara, heldur 
lýsir kjörstjórnin þingmannsefni eða þingm annaefni kosin eða kosna. K jörseðlar 
skulu bunir til úr pappír, sem prenl eða skrift sjest ekki í gegnum, þegar letrið 

snýr niður. Sjeu þeir a llir nákvæmlega ja fn -stórir og eins i lagi og  með sama lit. 
—  Á  hvern seðil skal skrá með skýru og stóru prentletri nöfn allra þingmanna- 
efna i kjördæminu og skulu þau standa i stafrófsröð. E ig i tvö  eða fleiri þing- 
mannsefni i sama kjördæmi að öllu samnefnt, skal einkenna þá til aðgreiningar 

með heim iiisnafni eða stöðu.
K jörseðil skal gera á þann hátt, er h jer segir: H veiju  nafni skal ætla

þverskák, er sje 21/* sm. á breidd. T il vinstri handar v ið  nafnskákirnar skal

vera svartur borð i upp og ofan, 3 sm. á breidd, og í honum m iðjum  hvitir 
kringlóttir reitir, V* sm. að þverm áli. Skal kjörseðill vera svipaður þessu:

K jörseðlar skulu vera úr haldgóðuin og þykkum  pappir. Þeir skulu vera



brotnir saman með óprentuðu hliðina út, þannig, að ekki sjáist letrið á þeim, og 

skal svo frá broti gengið, að auðvelt sje, að leggja þá aflur i sama brot, er kjós- 

endur bafa notað þá.

3. gr.

35. gr. laganna orðist svo:

Þá er kjósandi hefir tekið v ið  kjörseðlinum, sem oddviti afhend ir houum,
fer kjósandi með hann inn í klefann, (a fh erberg ið ), að borði því, er þar stendur, 
og stim plar a lveg yfir reitinn, sem er fy rir  fiam an það nafn eða þau nöfn, ef 

fleiri en einn á að kjósa, sem kjósandinn v ill velja, með svörtum stimpli, sem 
kjörstjórnin leggur til, og skal hann vera 1 sentímeter að þverm áli. Þegar kjós-
andinn hefir stim plað y fir reitinn, svo að hvergi sjer í hann auðan, skal hann
þerra hann (re itin n ) vel með þar til gerðum þerripappír, sem kjörsljórn in  leggur 
til, og sjer um að nóg sje til af, og brýtur hann siðan seðilinn saman í sama 
brol, er hann var í, er hann tók við  honum, svo að letrið snúi inn, gengur inn 
að kjörborðinu og stingur sjálfur seðlinum í atkvæðakassann gegtiutn 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 a f þvi leið ir, úr landssjóði, en um endur- 

nýjun þeirra fer svo, sem fyrir er mælt um atkvæðakassana í 28. gr.

4. gr.
38. grein laganna orðist svo:

Engin merki má á seðilinn gera, önnur en að stimpla y fir  auða reitinn, 
hvorki rispu nje blýantsstrik eða önnurslík  einkenni, er gert geta seðilinn þekkjan- 
legan frá hinum seðlunum. Finnist slíkt merki á seðli v ið  atkvæðatöluna á eflir, 

eða e f stimplað er út fy rir  ytri brún svarta borðans, er slíkur seðill ógildur.

5. gr.

40. gr. laganna falli burl; i hennar stað kom i svoh ljóðandi grein :
Atkvæ ðagreiðslu má ekki slita meðan kjósendur gefa sig fram , án þess 

hlje verði á ; þá er ekki gefa sig fleiri fram, skal enn bíða ’ /* klukkustundar og 
taka við  atkvæðum þeirra kjósenda, er á þeim tíma gefa sig fram. Þ ó  má eigi 
slíta atkvæðagreiðslu að þeim fjórðungi klukkustundar liðnum, meðan kjósendur 
gefa sig fram , án þess að hlje verði á, og aldrei má atkvæðagreiðslu slíta fyr en 
4 klukkustundir eru liðnar frá því, er byrjað var að taka v ið  atkvæðum.

Þegar a llir viðstaddir kjósendur hafa átt kost á að greiða atkvæði, greiða 
þingmannaefnin og umboðsmenn, e f þeir hafa kosningarrjett, svo og kjörstjórnin 
atkvæði á sama hátt og aðrir kjósendur. Þ v í næst skulu þeir kjósendur aftur 
ka llaðir fram  eftir stafrófsröð, sem nefndir eru í 39. gr. fy rri málsgrein, til að 
greiða atkvæði á meðan seðlaforðinn endist.

6. gr.

Hvervetna þar sem orð ið  »lan dsh ö fð in g i« kemur fyrir i kosningarlögum 3. 
október 1903, skal sett stjórnarráð, í þeim beygingum, sem inálið krefur, þegar 
þessar breytingar verða færðar inn í m eginmál laganna.


