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til laga um  breyting á lögum um kosningar til Alþingis, nr. 28, 3. nóv. 1915.

F lu tn ingsm aður: Bjarni Jónsson frá Vogi.

1. gr.
Fyrri  málsgrein 23. gr. laga nr. 28, 3. nóv. 1915, skal vera sem hjer segir:
IJá er a lm ennar,  reglulegar kosningar fara fram, skulu þær hefjast sam a 

dag um  land alt, h inn  fyrsta dag vetrar. Skulu þær s tanda yfir fullar tólf s tund ir  
i bæjum, en fulla þrjá sólarhringa i sveilum.

2. gr.
27. gr. laganna skal vera svo:
Einni stundu fyrir hádegi skal k jörfundur hafinn, og skulu þá kjörstjórar 

allir vera kom nir á kjörstað. Nú eru nokkrir  þeirra ókomnir, og kveðja þá  hinir 
k jörstjórarnir m an n  eða menn ú r  flokki kjósenda til að taka  sæti i kjörstjórninni, 
og halda þeir sæti, þótt h in ir komi síðar.

3. gr.
38. gr. laganna skal hljóða svo:
Atkvæðagreiðslu m á eigi slíta í bæjum, fyr en tólf s tundir  eru liðnar frá 

upphafi hennar,  og eigi í sveitum fyr en þ r ír  só larhringar eru liðnir frá því er 
h ún  hófst, nema allir k jósendur hafi neytt atkvæðisrjettar, þeir sem á k jörskrá  eru.

Pá er allir k jósendur hafa átt  kost á að greiða atkvæði, greiða þing- 
m annaefnin og um boðsm enn þeirra atkvæði, á sam a há tt  sem aðrir  kjósendur, 
ef þeir hafa kosningarrjett, svo og kjörstjóruin. Því næst skulu  þeir kjósendur 
aftur kallaðir fram eftir stafrófsröð, sem nefndir eru í fyrri málsgrein 37. gr., og 
þeim fengnir nýir seðlar til að greiða atkvæði á, m eðan seðlar endast. 1 sveitum



má þó láta þessa k jósendur greiða fyr atkvæði en hjer var sagt, ef nauðsyn 
krefur, að þeir geti farið ferða sinna, og aldrei siðar en að kveldi þess dags, er 
þeir kom u til kjörstaðar.

4. gr.
t»á er lög þessi hafa fengið staðfesting konungs, skal færa breytingar 

þessar inn i lög nr. 28, 3. nóv. 1915, um kosningar til Alþingis, og gefur kon- 
ungur þau síðan út í samfeidri heild.

G r e i n a r g e r ð .

Rjettlátur löggjafi veitir eigi raönnum  dýrustu  rjettindi þeirra með þeim 
hætti, að þeir eigi engan kost á að neyta þeirra. E n  svo eru þó lög vor nó. Fyrir  
þvi er þessi breyting nú borin  fram, í sam ræm i við ósk, vilja og þórf allra kjós- 
enda i landinu.


