
Nd. 423. Nefndarálit [109. mál]
um frv. til l. um breyt. á lögum nr. 80 7. sept. 1942, um kosningar til Alþingis.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Meiri hluti Alþingis ákvað í upphafi þess þings, sem enn situr, að reilma skyldi
i sitt hvoru lagi rétt til uppbótarsæta fyrir tvo flokka, sem gengið höfðu saman
til alþingiskosninga í algeru kosningabandalagi, þ. e. sem einn flokkur. Þessi frá-
leita niðurstaða var byggð á því, að í stjórnarskrá og kosningalögum væri hvergi
berum orðum sagt, að slíkt algert kosningabandalag ætti að hafa þær afleiðingar,
að réttur til uppbótarsæta skyldi miðast við fylgi bandalags flokkanna í heild. Með
þessari ákvörðun meiri hluta Alþingis var brotið á móti eðli málsins og réttum
lögskýringarreglum, en haldið sér við bláberan lagabókstaf - og er þó meira en
hæpið, að bókstafinn sé hægt að skilja svo sem meiri hlutinn gerði.

Síðar á þinginu reyndi aftur á móti á skilning 31. gr. stjskr., a-liðs, þar sem
segir, að í Reykjavík skuli "jafnmargir varamenn ... kosnir samtímis og á sama
hátt" og aðalmennirnir 8. Þetta ákvæði er eftjr orðanna hljóðan svo skýrt sem verða
má. Hver flokkur fær jafnmarga varamenn og aðalþingmenn hans eru og ekki
fleiri. Ákvæðið hefur ekki einungis verið skýrt af fræðimönnum frá upphafi í
samræmi við orðanna hljóðan, heldur hefur framkvæmd samsvarandi ákvæðis í
stjórnarskránni hingað til verið á þessa leið, eins og fram kom í aukakosningunni
1926eftir lát Jóns Magnússonar og varamanns hans, þrátt fyrir það þótt uppistand-
andi væru menn neðar á listanum.

Gegn þessum skilningi tjáir ekki að vitna til þess, að hvergi segi berum orðum
i stjskr., hvernig eigi að fara að, ef varamannafjöldinn endist ekki. Rétt lögskýring
og fyrri framkvæmd sker úr um það, að uppkosning skuli fram fara. Landskjörið
haustið 1926og aukakosningarnar í Reykjavík 1926 og 1932 sýna, að sjálfsagt hefur
verið talið, einnig þar sem hlutfallskosning hefur verið, að ef varamenn væru ekki
fyrir hendi, þá skyldi fara fram kosning í hin auðu sæti og þau ein.

Hér er því fyrir hendi ótvírætt orðalag stjskr., tvímælalaus framkvæmd og við-
tekinn skilningur hingað til. Alger misskilningur er, að stjórnarskrárbreytingar
1934 og síðar hafi í nokkru haggað þessu. Þær breytingar skipta engu máli í þessu
sambandi.



Ekki stoðar heldur að vitna til 117. gr. kosningalaganna. Þegar svo er gert, er
þess ekki gætt, að þar er einungis um að ræða, hverjir nái kosningu í upphafi, en
engan veginn um, að heimilt sé eftir vild að bæta varamönnum við eftir á. Þar
er það kosningin sjálf og þær tölur, sem í henni koma fram, sem skera úr, en engin
eftir á komandi atvik, eins og gert er ráð fyrir í frumvarpi þessu.

Um öll þessi efni var ýtarlega rætt í sambandi við rétt Eggerts Þorsteinssonar
til þingsetu og við 1. umr. þessa frv., og vísast í einstökum atriðum til þeirra raka,
sem þá komu fram af hálfu sjálfstæðismanna.

Meiri hluti Alþingis ákvað þá að hafa orðalag stjórnarskrárinnar, fyrri venju
og skilning að engu, og verður því ekki héðan af haggað. Það vannst þá þó á, að
horfið var frá því, sem forsætisráðherra hafði boðað, að úr málinu skyldi skorið
með löggjöf eftir á. Vitanlega kemst Alþingi ekki hjá því að úrskurða, eftir því sem
efni gefst til, um skilning sinn á stjórnarskrárákvæðum, þó að til beggja vona geti
brugðið um, hvort hann sé réttur eða ekki. Hitt er með öllu ótækt, ef Alþingi tekur
upp þann hátt að ákveða með löggjöf eftir á, að úrslit alþingiskosninga skuli vera
önnur en þau urðu samkvæmt ákvæðum þeim, er giltu, þegar kosningar fóru fram.

Er ærið varhugavert, ef með kosningalögum á að breyta úrslitum, sem fengin
voru eftir gildandi kosningalögum. Með öllu er ógilt, ef breyta á ótvíræðum ákvæð-
um stjórnarskrárinnar með einföldum lögum, og þó enn fráleitara en ella, ef breyt-
ingin á að ná til þeirra úrslita, sem þegar eru fengin.

Úr því sem komið er, hefur frv. þetta ekki mikla þýðingu, þar sem núverandi
meiri hluti Alþingis heldur sér væntanlega við þá túlkun stjórnarskrárinnar, sem
bann þegar hefur gefið. Út frá hans sjónarmiði virðist frv. því óþarft. En það er ekki
einungis óþarft, heldur, eins og sagt hefur verið, varhugavert í eðli sínu og hættu-
legt sem fordæmi. Þessu fær það ekki haggað, þótt forseti hafi nú úrskurðað, að
ekki verði talið, "að efni frumvarps þessa sé andstætt stjórnarskránni".

Úrskurður hæstv. forseta hvílir á þeim grundvelli, að frumvarpið feli í sér
staðfestingu á þeim skilningi Alþingis, sem birtist í afgreiðslu kjörbréfamáls Egg-
erts Þorsteinssonar. Sjálfur hafði forseti af þingmannabekk haldið því fram, að
það mál gæti Alþingi ekki leitt til lykta nema með lagasetningu. Nú styður hann
lagasetninguna við þann úrskurð Alþingis, sem hann áður hafði sagt, að hrykki
ekki til.

Neðri deild Alþingis verður að una úrskurði forseta síns um sinn, og sýnt er,
að meiri hlutinn er staðráðinn í að knýja frv. þetta fram. Minni hlutinn minnir þó
á, að stjórnarskrá lýðveldisins verður ekki breytt með svo einföldum hætti. Minni
hlutinn er reiðubúinn til þess að vinna að leiðréttingu stjórnarskrárinnar að þessu
leyti og öðru, sem henni er áfátt, en telur sér ekki fært að eiga hlut að lagasetn-
ingu, sem bersýnilega brýtur í bága við gildandi ákvæði hennar.

Alþingi, 9. apríl 1957.

Bjarni Benediktsson,
frsm.

Björn Ólafsson.


