
Nd. 172. Nefndarálit [73. mál]
um frv. til l. um breyt. á I. nr. 80 7. sept. 1942, um kosningar til Alþingis.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Frv. þetta ber að með furðulegum hætti.
Sérstök milliþinganefnd er starfandi til að endurskoða kosningalögin. Þar eiga

sæti fulltrúar allra þingflokka. Mætti því ætla, að beðið yrði með breytingar á
kosningalögunum, þangað til sú nefnd lýkur störfum, en upplýst er, að hún hafi
nú þegar unnið mikið verk. Þetta frv. er þó hvorki samið né flutt að tilhlutan
nefndarinnar. Ekki hefur hún heldur fengið það til umsagnar.

Í stað þess hafa stjórnarflokkarnir verið að pukrast við samningu frv. undan-
farnar vikur. Þeir hafa þreifað fyrir sér um undirtektir við einstök ákvæði frv. í
bæjarstjórnum Reykjavíkur og Akureyrar, og hafa þær hvorugar viljað veita þeim
meðmæli sín.

Frv. var lagt fyrir Alþingi, þegar leið að lokum þess hluta þinghaldsins, sem
ljúka átti fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vetur. Ber öll meðferð málsins aug-
ljós merki kosningaskjálftans, er gripið hefur stjórnarflokkana. Frv. á að knýja
fram, án þess að hæfilegur tími gefist til meðferðar þess. Á því voru þó í upphafi
svo miklir gallar, að fylgismenn þess urðu strax í efri deild að breyta því í megin-
atriðum og nema sumar verstu firrurnar burt, svo sem fyrirskipuninaum, að kosn-
ingum skyldi ljúka ekki síðar en kl. 10 e. h., og var hún raunar kölluð prentvilla
til að gera undanhaldið minna áberandi. Þá var einnig numið burt bannið við því,
að umboðsmaður mætti hafa með sér nokkurs konar "skrá" á kjörfund, hversu
fjarskyld að efni sem hún var sjálfri kjörskránni. Loks var alveg fellt niður það
aðalatriði hins upphaflega frv., sem lagði þunga hegningu við því, ef maður safnar
saman upplýsingum eða gefur öðrum upplýsingar um það, hverjir hafa kosið á
kjördegi.

Allar þessar breytingar eru til bóta, en þær sýna, í hvílíku athugunarleysi frv.
hefur verið samið, þótt vitað sé, að unnið var að því vikum saman.

Enn er frv. þó stórlega gallað, jafnvel frá sjónarmiði stuðningsmanna þess. Þeir
fást t. d. ekki til þess að skýra efni 6. gr. frv. eða gera grein fyrir, hvernig fram-
kvæmd hennar eigi að haga. Ná þau bönn, sem þar eru sett um merkingu húsa "í
aðliggjandi götum" við kjörstað, þ. á m. Miðbæjarbarnaskólann í Reykjavík, til
Iðnó, þar sem kosningaskrifstofa Alþýðuflokksins hefur verið árum saman? Hvernig
er með Góðtemplarahúsið, sem er á næstu grösum, en við aðra götu, og oft hefur
verið notað sem kosningaskrifstofa ? Og hvað er um hús kommúnista við Tjarnar-
götu, sem ekki er í götu "aðliggjandi" Miðbæjarbarnaskólanum, en blasir enn betur
við honum en Iðnó?

Þó að ekkert þessara húsa, jafnvel ekki Iðnó, yrði talið við "aðliggjandi götu",
mundi samt verða óhjákvæmilegt að telja íshús það við Fríkirkjuveg, sem Fram-
sóknarflokkurinn vill fá að breyta í flokkshús, við slíka "aðliggjandi" götu að kjör-
staðnum. En það er fyrir allan þorra þeirra, sem sækja kjörfund í Miðbæjarskól-
ann, mun meira úrleiðis og í hvarfi en hin húsin þrjú. Bannið nær því ótvírætt til
þess, hvað sem um hin húsin verður talið.

Segja má, að þetta skipti ekki miklu máli, því að hverjum getur komið til hugar,
að það hafi áhrif á einn einasta kjósanda, hvort hús þessi eru a kjördag merkt á
einn eða annan veg? En athygli er vakin á þessu, vegna þess að augljóst er, að
ákvæði frv. leiða bæði í smáu og stóru til alls annars en fyrirhugað er.

Mestu máli skiptir þetta um þann tilgang frv., sem látinn er í veðri vaka, þegar
sagt er, að það eigi að "friða kjördaginn". Þeim tilgangi á einkum að ná með
ákvæðunum í 4. og 5. gr., sem miða að því, að af upplýsingum frá kjörfundi
eða af merkingu í kjörskrá fái flokkarnir ekki ráðið, hvort kjósandi hefur greitt



atkvæði eða ekki. Í frv. eru hins vegar engin ákvæði, sem leggja hömlur á rétt
flokka eða manna til að hvetja kjósendur með heimsóknum, upphringingum eða
öðrum slíkum hætti til að fara á kjörstað. Merkingarnar. sem bannaðar eru, hafa
einmitt verið ætlaðar til þess, að ekki væru ónáðaðir þeir, sem þegar hafa kosið.
Bannið við merkingunum er því beinlínis lagað til þess að hafa þveröfug áhrif við
það, sem fært er fram því til afsökunar. Þar sem bannið hefur einhver áhrif, má
því búast við, að í kapps fullum kosningum verði látlaust á menn leitað úr öllum
áttum, jafnt þótt þeir séu búnir að kjósa og þeir eigi það eftir.

Hér við bætist, að sjálf ákvæðin geta eðli sínu samkvæmt einungis haft áhrif
í fjölmenni, en eru gersamlega þýðingarlaus í fámenni. í grg. frv. segir að vísu:
"Með ákvæðinu á að tryggja þann rétt kjósandans, að eftir kjördag sem á kjördegi
megi hann treysta því, að óviðkomandi menn fái ekki vitneskju um það, hvort hann
hafi kosið eða ekki, en slíkt er jafnmikið einkamál hans eins og hvernig hann kýs."

Óhugsandi er, að þessu verði haldið leyndu í öðrum kjördæmum en þeim, sem
mannflest eru. Í fámennum kjördæmum fer ekki hjá því, að allir, sem vilja, geti
fylgzt með því, hvort kjósandi kemur á kjörstað eða ekki. En í þessum kjördæm-
um er einnig langhættast við, að óheimilum eða óeðlilegum ráðum sé beitt í kosn-
ingaáróðri. Frv. setur engar varnir gegn þeirri hættu, en miðar ákvæði sín einungis
við þéttbýlið, þar sem þessi hætta er mun minni en annars staðar.

Fjármálaráðherra Eysteinn Jónsson fór og ekki dult með það í málflutningi
sínum við 1. umr. í neðri deild, að frv. væri fyrst og fremst stefnt gegn "kosninga-
apparati Sjálfstæðisflokksins" í Reykjavík, eins og hann komst að orði. Er það og
ljóst, að því fjölmennari sem kjósendahópurinn er, því erfiðara verður eftir lög-
gildingu frv. að annast nauðsynlega fyrirgreiðslu á kjördag. Þetta bitnar áður en
yfir lýkur fyrst og fremst á kjósendunum sjálfum. Frv. þetta stefnir þess vegna að
því að gera rétt Reykvíkinga lakari en annarra landsmanna.

Þetta misrétti birtist ekki aðeins í ákvæði 4. gr., heldur og í 1. gr., þar sem
gert er erfiðara en áður að kjósa fyrir kjördag. Sá örðugleiki kemur fram í tímatöf,
sem verður af óþarfri skriffinnsku. Hér í Reykjavík og hinum fjölmennari kaup-
túnum, þar sem tugir og e. t. v. hundruð manna kunna að vilja greiða atkvæði utan
kjörstaðar samdægurs, getur þetta bakað mönnum veruleg óþægindi og jafnvel fælt
þá frá því að bíða eftir að fá að greiða atkvæði. Skriffinnskukrafan er þeim mun
furðulegri sem engin dæmi hafa verið nefnd um misnotkun á atkvæðagreiðslu utan
kjörstaðar.

Þetta ákvæði miðar að lögfestingu nýrra kosningahamla, á sama veg sem stytt-
ing kjörfundartíma samkvæmt 3. gr. frv. gerir. Fyrir hvorugu ákvæðinu hafa verið
færð nein frambærileg rök. En ljóst er, að ríkar ástæður þurfa að vera til þess,
að verjanlegt sé að setja ákvæði, er geta haft þau áhrif, að færri greiði atkvæði
en ella.

Ef ætlunin hefði verið að efla frið með frv., mundi allt öðruvísi hafa verið
að málinu unnið. Þá hefði það verið tekið upp í milliþinganefndinni og síðan verið
látið fá eðlilega meðferð á Alþingi. Þá hefði ekki verið að því stefnt að skapa mis-
rétti milli kjördæma og flokka. Þá hefði verið leitað raunhæfra ráða til að koma i
veg fyrir óhæfilegan áróður, en ekki sett ákvæði, sem hljóta að leiða til meira
ónæðis kjósenda á kjördag og hafa því þveröfuga verkun við það, sem látið er
veðri vaka.

Að þessu athuguðu leggjum við til, að málið sé afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Þar sem frv. þetta mun bersýnilega hafa þveröfug áhrif við það, sem stuðnings-

menn þess segja tilgang sinn með flutningi þess, er þegar af þeirri ástæðu þörf á því,
að það verði athugað af milliþinganefndinni, sem nú starfar að endurskoðun kosn-
ingalaga til Alþingis. Deildin telur því ekki rétt að afgreiða málið, fyrr en nefndinni
hefur gefizt kostur á að láta uppi álit sitt um frv., og tekur fyrir næsta mál á
dagskrá.

Ef þessi rökstudda dagskrá nær ekki samþykki, leggjum við til, að frumvarpið
verði fellt.

Alþingi, 16. des. 1957.

Bjarni Benediktsson,
frsm.

Björn Ólafsson.


