
Nd. 121. Frumvarp til laga [85. mál]
um breyting á lögum nr. 80 7. sept. 1942,um kosningar til Alþingis.

Flm.: Gylfi Þ. Gíslason, Hannibal Valdimarsson, Emil Jónsson,
Eggert Þorsteinsson.

1. gr.
Á eftir 105. gr. laganna kemur nýr kafli með 7 nýjum greinum, svo hljóðandi

(og breytist kafla- og greinatala samkvæmt þvi):

Kosningabandalög.
a. (106. gr.) Tveir eða fleiri stjórnmálaflokkar geta gert með sér kosningabanda-

lag samkvæmt reglum þeim, sem hér fara á eftir. Heimilt er að láta kosninga-
bandalag ná til allra kjördæma landsins eða aðeins tiltekinna kjördæma.
Heimild þessi nær þó aðeins til flokka, sem hafa landslista í kjöri og átt hafa
fulltrúa á Alþingi síðasta kjörtímabiL

b. (107. gr.) Hafi tveir eða fleiri stjórnmálaflokkar komið sér saman um kosn-
ingabandalag, skulu þeir tilkynna það skriflega yfirkjörstjórn í þeim kjördæm-
um, er kosningabandalagið tekur til, eigi síðar en fjórum vikum og þremur
dögum fyrir kjördag. Á sama hátt skal tilkynna landskjörstjórn kosningabanda-
lag eigi síðar en fjórum vikum og tveim dögum fyrir kjördag. Í tilkynningu til
landskjörstjórnar skal tekið fram, hvort kosningabandalagið tekur til landsins
alls eða til ákveðinna kjördæma og þá hverra.

c. (l08. gr.) 1 kjördæmi, þar sem kosið er óhlutbundnum kosningum, skal
leggja saman atkvæðatölur frambjóðenda þeirra flokka, sem gert hafa með sér
kosningabandalag í kjördæminu, ef enginn þeirra nær kosningu án þess. Sé
þessi atkvæðatala hærri en atkvæðatala nokkurs annars frambjóðanda i kjör-
dæminu, reiknast öll atkvæðin þeim frambjóðanda bandalagsflokkanna, er
hæsta atkvæðatölu hlaut, og nær hann þá kosningu.

d. (109. gr.) Í tvímenningskjördæmum skal á sama hátt leggja saman atkvæða-
tölur framboðslista þeirra stjórnmálaflokka, sem gert hafa með sér kosninga-
bandalag í kjördæminu, ef þeir fá ekki tvo frambjóðendur kjörna í kjördæm-
inu án þess. Skulu öll atkvæðin talin þeim framboðslista bandalagsflokkanna,
sem flest fékk atkvæði. Skal sú atkvæðatala skera úr um það, hve margir fram-
bjóðendur hafa náð kosningu af listanum. Sama gildir um varamenn. Atkvæði
skulu talin hvorum eða hverjum bandalagsflokki um sig, ef samtala atkvæð-
anna nægir ekki til þess, að stærri eða stærsti bandalagsflokkurinn fái kjörinn
frambjóðanda, sem ella hefði ekki náð kosningu.

e. (110. gr.) Reglur 109. gr. skulu og gilda um kosningu i Reykjavík. Ef fram-
bjóðandi nær kosningu af framboðslistum beggja eða allra bandalagsflokkanna
án bandalags, skal samanlögð atkvæðatala lista bandalagsflokkanna ráða þvi,
hve margir frambjóðendur þeirra ná kosningu alls. Fái bandalagsflokkarnir fleiri
menn kjörna vegna bandalagsins en þeir hefðu fengið án bandalags, skal til við-
bótar sá frambjóðandi teljast kjörinn, sem næstur stóð kosningu. Sama gildir
um varamenn.

f. (111. gr.) Ákvæði þessa kafla koma þó því aðeins til framkvæmda, að stjórn-
málaflokkur, sem fengi kjörinn þingmann vegna þeirra, hafi fengið kjörinn
þingmann án kosningahandalags.

g. (112.gr.) í kjördæmum, þar sem stjórnmálaflokkar hafa með sér kosningabanda-
lag, skulu kjörseðlar vera þannig úr garði gerðir, að kjósandi geti látið i ljós, ef
hann vill ekki láta telja atkvæði sitt frambjóðanda eða listabandalagsflokks.
Skulu slík atkvæði þá ekki talin með í þeirri heildaratkvæðatölu bandalags-
flokkanna, sem sker úr um það, hvaða frambjóðandi hafi náð kosningu eða
hversu margir frambjóðendur af framboðslista eða listum.



2. gr.
Á eftir 128. gr. laganna kemur ný grein, svo hljóðandi (og breytist greinatala

samkvæmt því):
Ef stjórnmálaflokkar hafa haft með sér kosningabandalag og fengið vegna þess

kjörna fleiri þingmenn en ella, skulu við úthlutun uppbótarþingsæta þeim flokki,
sem viðbótarþingsæti fær, talin öll atkvæði bandalagsflokkanna í þeim kjördæm-
um, þar sem viðbótarþingmennirnir voru kjörnir. Ef frambjóðendur af framboðs-
listum beggja eða allra bandalags flokkanna í Reykjavík hefðu náð kosningu án
bandalags, en bandalagsflokkarnir fá samt fleiri frambjóðendur en ella kjörna vegna
bandalagsins, skal þeim flokki, sem viðbótarþingsæti fær, þó aðeins talið svo mikið
af atkvæðum hins eða hinna, að nægilegt hafi reynzt til þess að fá kjörna þá tölu
þingmanna, sem hann hefur fengið.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.
Það er einn af hyrningarsteinum heilbrigðs stjórnarfars, að festu gæti i stjórn-

arframkvæmdum. Tíð stjórnarskipti og reikul stjórnarstefna eru ekki giftusamlegir
stjórnarhættir. Sumir hafa viljað ráða bót á þessu með því að skilja að löggjafar-
vald og framkvæmdarvald og hafa handhafa hvors um sig þjóðkjörna. Þar eð hand-
hafar framkvæmdarvalds yrðu þá kosnir óhlutbundnum kosningum, yrði það ávallt
í höndum eins flokks eða bandalags flokka, sem haft hefðu samvinnu í kosningum.
Slíkt afnám þingræðis á þó ekki miklu fylgi að fagna hérlendis. Virðist það vera
vilji manna, að ríkisstjórn skuli hafa traust Alþingis og haldi Alþingi þannig rétti
og skyldu til stjórnarmyndunar. En þá ber jafnframt að stuðla að því, að sam-
hentur meiri hluti myndist á Alþingi með heilbrigðum hætti.

Bent hefur verið á, að eðlilegast væri að haga kjördæmaskipun þann veg, að
sennileg niðurstaða kosninga yrði meiri hluti eins flokks, en líklegasta leiðin til
þess væri að skipta landinu öllu í einmenníngskjördæmi. Í landi, þar sem starfandi
eru 6 stjórnmálaflokkar og ekki verulegur stærðarmunur á þrem þeirra, getur slíkt
þó ekki talizt samrýmast lýðræðisreglum. Virðist því, að óbreyttri flokkaskipan,
óhjákvæmilegt að viðhafa hlutfallskosningar að meira eða minna leyti og uppbótar-
kerfi til þess að leiðrétta ranglæti óhlutbundnu kosninganna, en þetta veldur hins
vegar því, að hætt er við, að margir flokkar eigi sæti á löggjafarsamkomunni og
að torvelt sé að mynda þar samhentan meiri hluta.

Einn höfuðgalli þeirrar skipunar, er margir flokkar, sem hafa ekki skilyrði til
þess að ná meiri hluta hver um sig, keppa um fylgi kjósenda, er sá, að það kemur
venjulega ekki fram í kosningabaráttu, með hvaða flokki eða flokkum hver flokkur
hyggst vinna að kosningum loknum, þótt augljóst sé, að einhverjir hljóta að vinna
saman, ef um meirihlutastjórn á að vera að ræða. Kjósandi, sem kýs ákveðinn flokk,
veit því í raun og veru ekki, að hvers konar ríkisstjórn hann er að stuðla.

Spurningin er, hvernig hægt sé að stuðla að því, að samhentur meiri hluti mynd-
ist i löggjafarsamkomunni þrátt fyrir hlutfallskosningar og uppbótarkerfi, jafn-
framt því, sem gildi kosningarréttarins yrði aukið með þvi, að kjósendur gætu gert
sér ljóst við kjörborðið, hvers konar ríkisstjórn þeir væru sennilega að kjósa. Þess
má geta, að þótt kjðrdæmaskipun yrði breytt þannig, að núverandi uppbótarkerfi
yrði afnumið, en hlutfallskosningum komið á í staðinn i rikari mæli en nú á sér
stað, t. d. þannig, að öllu landinu yrði skipt i 4-6 manna kjördæmi með hlutfalls-
kosningum, bætti það úr hvorugum þessara galla. Eftir sem áður yrðu 4-5 flokkar
á Alþingi, og fyrir kosningar yrði sjaldan vitað, hvaða flokkar tækju upp samvinnu
eftir kosningarnar.

Vænlegasta leiðin til þess að stuðla að myndun samhents meiri hluta á löggjaf-
arsamkomunni, miðað við hlutfallskosningar að meira eða minna leyti og uppbótar-
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kerfi, er að heimila stjórnmálaflokkum kosningabandalög með þeim hætti, að
þeir skuli i sameiningu fá sem næst þá tölu þingfulltrúa, sem sameiginleg atkvæða-
tala veitti þeim rétt til, ef þeir væru einn flokkur. Gæti þá farið svo, að stjórnmála-
flokkarnir skipuðu sér í tvær meginfylkingar, sem kjósendur geti valið á milli og
hvor um sig hefði skilyrði til þess að öðlast hreinan meiri hluta. Jafnframt vissu
þá kjósendur fyrir kosningar, hvers konar ríkisstjórn kemur til greina að mynda
eftir kosningar, og gætu væntanlega gert sér ljóst, hvaða ríkisstjórn þeir væru að
kjósa með þvi að greiða ákveðnum flokki atkvæði. Með þessu móti væri stigið spor
i áttina til hins svo nefnda "tveggja flokka kerfis", án þess þó að riðla með stjórn-
skipulegum aðgerðum þeirri flokkaskipun, sem myndazt hefur í landinu samkvæmt
lýðræðisreglum. En reynsla hefur sýnt, að lýðræði stendur föstum fótum, þar sem
tveggja flokka kerfi á langa sögu að baki.

Ef afstaða núverandi stjórnmálaflokka hvers til annars reynist þannig, að ekki
komist á kosningabandalag milli neinna, sem tök hefðu á að öðlast meiri hluta i
kosningum, er engu spillt með þvi að setja ákvæði, er heimili slíkt. Aðstæður yrðu
þá áfram eins og þær eru nú. En ef tveir eða fleiri flokkar gætu komið sér saman
um stefnuskrá, sem þeir vildu gefa þjóðinni kost á að fá framkvæmda, er óeðli-
legt, að þeir verði að mynda einn nýjan stjórnmálaflokk til þess að berjast fyrir
henni og hafa möguleika á því að öðlast meiri hluta. Ef þjóðin reynist vilja fá
þessa stefnuskrá framkvæmda og atkvæðin hefðu nægt til þess að veita einum flokki
meiri hluta, eiga þau á sama hátt að nægja til þess að veita slíku bandalagi, sem
hefur eina og sömu stefnuskrá, meiri hluta. En það yrði, ef atkvæði bandalags-
flokkanna yrðu ætíð lögð saman, þar sem það er nægilegt til þess að tryggja fram-
bjóðanda bandalagsins og þar með stefnuskrá þess sigur. Ef frambjóðendur tveggja
flokka lýsa yfir þvi, að þeir vilji vinna að framkvæmd ákveðinnar stefnu á næsta
kjörtímabili, þeir fá hvor um sig færri atkvæði en andstæðingur þessarar stefnu. en
hins vegar fleiri atkvæði samanlagt, þá er i fyllsta máta eðlilegt, að það sé heimilað
i kosningalögum, að atkvæði þess bandalagsframbjóðandans, sem færri atkvæði
fékk, teljist hinum, svo að hann nái kosningu, þar eð stefnuskrá sú, sem báðir lýstu
fylgi við, hafði fylgi meiri hluta kjósenda. Ef andstæðingur bandalagsframbjóð-
endanna hefði hins vegar hvort eð er haft meiri hluta, er annað ástæðulaust en að
telja hvorum bandalagsflokknum sín atkvæði. Kjósandi minni bandalagsflokksins
vill auðvitað fyrst og fremst efla sinn flokk, en hann vill þó fremur stuðla að kosn-
ingu þess frambjóðanda, sem aðhyllist sömu stefnuskrá og hann sjálfur, en sætta
sig við, að andstæðingur hennar nái kosningu, og þess vegna ætti hann að eiga kost
á að láta reikna honum atkvæði sitt, ef það reyndist honum nægilegt til þess að ná
kosningu.

Þetta er kjarni þeirra ákvæða, sem lagt er til i frv. þessu, að tekin verði í kosn-
ingalögin. Skal þeim nú lýst i fáum orðum og miðað við bandalag tveggja flokka,
til þess að málið verði einfaldara, en bandalagsflokkarnir gætu auðvitað verið fleiri.

1) Flokkar geta gert með sér kosningabandalag, og skulu þeir þá í hverju kjör-
dæmi um sig fá jafnmarga þingmenn kjörna og heildaratkvæða tala þeirra í kjör-
dæminu veitir þeim rétt til.

2) Í eínmenníngskjördæmum verður þetta á þann hátt, að atkvæði bandalags-
flokkanna eru lögð saman, ef frambjóðandi hvorugs þeirra nær kosningu. Nægi
það til þess, að sá frambjóðandi þeirra, sem hærri atkvæðatölu hlaut, sé kosinn,
reiknast öll atkvæðin honum, og nær hann þá kosningu. Ef samlagning atkvæðanna
nægir hins vegar ekki, reiknast atkvæðin þeim frambjóðanda, sem þau eru greidd.

3) Ef annar bandalagsflokka fengi tvo menn kjörna i tvimenningskjördæmi
eða hvor bandalags flokkurinn sinn manninn kjörinn, reiknuðust atkvæðin hvorum
flokknum um sig. Ef annar þeirra fær hins vegar einn mann kjörinn, en atkvæði
beggja bandalagsflokkanna mundu nægja til þess, að hann fengi báða kjörna, skulu
þau reiknuð þeim framboðslista, sem fleiri atkvæði fékk. Sama gildir, ef hvorugur
bandalagsflokkanna fengi mann kjörinn, en bandalagsflokkarnir báðir eiga rétt á
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einum manni. Atkvæðin skulu þá talin þeim framboðslista bandalagsflokkanna,
sem fleiri atkvæði hlaut.

4) t Reykjavik skulu bandalagsflokkarnir fá jafnmarga þingfulltrúa og saman-
lögð atkvæðatala þeirra veitir þeim rétt til. Ef báðir bandalags flokkarnir fengju
menn kjörna án bandalags og ættu ekki rétt á fleirum samkvæmt heildaratkvæðatölu
sinni, væru atkvæðin reiknuð hvorum flokknum um sig. Ef þeir ættu rétt á viðbótar-
þingfulltrúa, teldist sá kjörinn, sem næst stóð kosningu, og lista hans væru þá
reiknuð þau atkvæði bandalagsflokksins, sem nauðsynleg hefðu verið til þess að
tryggja kosningu hans. Ef aðeins annar bandalagsflokka fengi mann eða menn
kjörna án bandalags og þeir ættu ekki rétt á fleirum, væru atkvæðin og reiknuð
hvorum flokknum um sig. En ættu þeir rétt á fleiri mönnum kjörnum, teldust öll
atkvæðin þeim, sem fékk mann kjörinn (eða menn kjörna), þannig að hann fengi
einum fleiri kosinn.

5) Til þess að sporna gegn því, að hægt yrði að nota reglur þessar til þess að
tryggja smáflokkum eða flokksbrotum þingsæti og hagnýta þær þannig gegn því,
sem vera á aðaltilgangur þeirra, þ.e. að stuðla að myndun samhents meiri hluta,
er kveðið svo á, að flokkur, sem hefði ekki náð þingsæti án kosningabandalags.
geti ekki hlotið þingsæti vegna þess. Felst í þessu sama hugsunin og i núgildandi
reglum um úthlutun uppbótarþingsæta. Af svipuðum ástæðum eru í kjördæmum
með hlutfallskosningum, þar sem aðeins annar listinn fær mann kjörinn, atkvæðin
ávallt reiknuð stærri flokknum og hann látinn hljóta viðbótarþingmanninn, ef svo
bæri undir, en ekki sá frambjóðandi, sem næst stæði kosningu. 1 Reykjavik er sú
regla hins vegar látin gilda, ef báðir listarnir fá mann kjörinn.

6) Við úthlutun uppbótarþingsæta milli flokka verður að sjálfsögðu að taka
tillit til þess, ef flokki hafa verið reiknuð atkvæði bandalagsflokks og hinn fyrr
nefndi hefur fengið kjörinn þingmann vegna þess. Við úthlutun uppbótarþingsæta
skulu flokki þess vegna ekki reiknuð þau atkvæði, sem honum hafa verið greidd,
heldur að viðbættum þeim, sem honum hafa verið reiknuð frá bandalagsflokknum.
eða að frádregnum þeim, sem bandalagsflokki hafa verið reiknuð.

7) Nauðsynlegt er og að tryggja kjósanda rétt til þess að neita því, að atkvæði
hans sé reiknað öðrum frambjóðanda eða framboðslista en hann kýs. Er þvi gert
ráð fyrir þvi, að kjörseðlar séu þannig úr garði gerðir, að kjósandi geti bannað
slíkt. Með því er útilokað, að reglur þessar verði hagnýttar af stjórnmálaflokkum
til brasks með atkvæði gegn vilja kjósendanna. Ef þeir kæra sig ekki um, að fram-
bjóðandi bandalagsflokks nái kosningu fremur en hver annar andstæðingur, geta
þeir látið það i ljós með þvi að neita að fallast á kosningabandalagið. Reiknast þá
atkvæði þeirra ávallt þeim frambjóðanda eða flokki, sem kosinn er.

Lagaákvæði um kosningabandalög eru engan veginn óþekkt i öðrum löndum.
1Sviþjóð hafa t. d. kosningabandalög lengi verið heimiluð og eru enn. Hafa regl-
urnar þótt gefast vel þar i landi.
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