
sþ. 860. Tillaga til þingsályktunar [138. mál]
um skipun nefndar til að gera tillögur um takmörkun á heimild stjórnmálaflokka
til þess að nota fé í sambandi við kosningar og kosningarundirbúning.

Flm.: Gylfi Þ. Gíslason, Haraldur Guðmundsson, Gils Guðmundsson,
Eiríkur Þorsteinsson.

Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að skipa eftir tilnefningu þingflokk-
anna fimm manna nefnd til þess að athuga og gera tillögur um, hvort rétt sé að taka
í gildandi lög um kosningar til Alþingis og sveitarstjórna ákvæði, er takmarki
heimild stjórnmálaflokka til notkunar fjár í sambandi við kosningar og kosninga-
undirbúning og skyldi þá til að gera opinbera grein fyrir, hversu miklu fé hver
þeirra ver í þessu skyni.

Nefndin skal hafa lokið störfum svo snemma, að hægt sé að leggja tillögur
hennar fyrir næsta Alþingi. Kostnaður við störf nefndarinnar greiðist úr ríkissjóði.

Greinargerð.
1 139. gr. laga um kosningar til Alþingis eru ákvæði um, hvað teljast skuli

óleyfilegur kosningaáróður og kosningaspjöll, en til slíks telst þar m. a. að safna
undirskriftum undir áskoranir um framboð eða loforð um kjörfylgi, að bera á
menn fé eða fríðindi til þess að hafa áhrif á, hvort þeir greiða atkvæði eða hvernig,
og að hafa í frammi áróður á kjörstað. Tilgangur þessara ákvæða er að sjálfsögðu
sá að stuðla að því, að kjósandinn sé sem óháðastur, er hann greiðir atkvæði sitt,
og hafi skilyrði til þess að gera það á grundvelli heilbrigðrar dómgreindar sinnar.
En nú, á tímum mikillar áróðurstækni, hafa margs konar óheilbrigð skilyrði
skapazt til þess að reyna að hafa áhrif á skoðanir kjósenda og atkvæði þeirra á
kjördegi, ef nægu fé er til þess varið. Það hefur t. d. færzt mjög í vöxt á síðari árum,
að stjórnmálaflokkar noti bifreiðar í ríkum mæli til þess að flytja kjósendur til
kjörstaðar á kjördegi. Kveður nú orðið svo mikið að þessu, að ástæða er til að telja
slíkt til óleyfilegs kosningaáróðurs. Á ýmsan annan hátt má og með beitingu fjár-
magns leitast við að hafa áhrif á niðurstöðu kosninga. En um það ætti ekki að
geta verið ágreiningur, að fé það, sem stjórnmálaflokkar hafa yfir að ráða, á ekki
að hafa áhrif á vígstöðu þeirra í kosningum og má engu ráða um niðurstöðu þeirra.
Í nágrannalöndum hafa því verið gerðar ráðstafanir til þess að takmarka heimild
stjórnmálaflokka til að verja fé í sambandi við kosningar og skylda þá til að gera
opinbera grein fyrir fjárreiðum sínum þar að lútandi. Virðist fyllsta ástæða til þess
að taka slík ákvæði upp í íslenzk lög. Er tillaga þessi fram borin í því skyni, að
slík lagasetning verði undirbúin.


