
17. Frumvarp

til laga nm breyting á lögum nr. 28, frá 1915, um kosningar til Alþingis.

(Lagt fyrir Alþingi 1930).

1. gr.
Fyrri málsgrein 23. gr. í lögum nr. 28, frá 1915, skal vera á þessa leið:
Þá er almennar, reglulegar kosningar fara fram, skal 1. laugardagur i 

júlimánuði vera kjördagur alstaðar, nema i kaupstöðunum, en þar skal fyrsti 
vetrardagur vera kjördagur.

• 2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

G r e i n a r g e r ð .

Vegna sérkennilegra en mismunandi stað- og atvinnuhátta hefir reynzt 
erfitt að finna dag, sem heppilegur væri fyrir sameiginlegar almennar kosn- 
ingar fyrir alla landsmenn. Meðan þjóðin var nálega eingöngu bændaþjóð 
fóru kosningar venjulega fram á vorin, skömmu fyrir slátt. En þegar kaup- 
staðir og kauptún tóku að myndast við sjávarsiðuna og verkamenn og sjó- 
menn þaðan að leita sér atvinnu fjarri heimilum sinum allan vor- og sumar- 
timann, varð allmikil óánægja yfir þvi, að kaupstaðarbúar gætu ekki neytt 
kosningarréttar sins á vorin. Var þá, vegna áhrifa bæjanna, kjördagurinn 
færður frá vorinu yfir á fyrsta vetrardag, og stóð svo um nokkra stund. En 
brátt sannfærðist bændastétt iandsins um, að sá kjördagur var með öllu óhaf- 
andi fyrir sveitirnar, þvi að á þeim tíma getur auðveldlega komið fyrir, að 
alófært sé bæja milli í sveitum á íslandi fyrir snjó, stórhriðum og ófærum ám. 
Á Alþingi var hvað eftir annað reynt að færa kjördaginn til hagsbóta fyrir 
sveitirnar, en þá komu jafnan fram mótmæli frá kaupstöðunum, sem ekki 
vildu láta ganga á rétt sinn með því að færa allsherjar-kjördaginn yfir 
á vorið.

Á siðasta Alþingi var málið enn borið fram, og skyldi kjördagur alls- 
staðar á landinu vera fyrsti laugardagur i júli. Náði frv. þetta samþykki, 
þrátt fyrir verulega mótstöðu frá hálfu ýmsra þingmanna kaupstaðanna. í 
Ed. kom fram sú miðlunartillaga, að hafa tvo kjördaga, á vorin fyrir sveitir 
og kauptún, og á haustin fyrir kaupstaði, sem eru sérstök kjördæmi. En eins 
og á stóð þá, var ekki hægt að halda þeirri tillögu til streitu, skömmu fyrir



þinglausnir, nema með því að setja aðalmálið, og höfuðréttarbótina, þ. e. 
kjördag fyrir sveitirnar að vorlagi, i bættu. Var þvi sú tillaga tekin aftur, en 
nú tekin hér upp að nýju. Með kjördagsfærslu síðasta Alþingis er rétti og 
hagsmunum sveitanna i þessu efni, fullborgið. En um leið hefir kaupstöðun- 
um verið gert töluvert erfiðara fyrir. Virðist engin leið út úr þvi vandamáli, 
til að unna bæði sveitum og kaupstöðum réttlætis i þessu máli, en að hafa 
kjördaga tvo, fyrir sveitir á vorin, fyrir kaupstaði á haustin. .

Hér á landi var það alltítt, fyrst eftir að þjóðin fékk kosningarrétt, að 
kosningar fóru fram á misjöfnum tima i einstökum kjördæmum, og varð 
ekki tjón að. 1 Sviþjóð hefir til skamms tima gengið allt að þvi mánuður til 
þingkosninga, og er þó óliku saman að jafna um þéttbýli og samgðngur i 
Svíþjóð, heldur en hér á landi.


