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Efni: Umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um 30. mál á 145. lögg'afarþingi

Lagaskrifstofa Alþingis (heildarlög)

Frumvarp það sem um ræðir snýr að lögfestingu og eflingu á starfsemi lagaskrifstofu Alþingis, sem 
skuli starfa sjálfstætt frá framkvæmdavaldinu. Þessu markmiði eru Hagsmunasamtök heimilanna 
hlynnt og sérstaklega þeirri áherslu sem lögð er á það í 1. gr. frumvarpsins, að líta skuli til þess að 
frumvörp standist stjórnarskrá, alþjóðasamninga, samræmist öðrum gildandi lögum, og séu skýr 
og greinileg. Ætla má að það geti stuðlað að tryggari vernd á réttindum almennings, heimila og 
neytenda, sem byggjast að talsverðu leyti á stjórnarskrárákvæðum og þjóðréttarskuldbindingum.

Hagsmunasamtök heimilanna hafa gagnrýnt harðlega það fyrirkomulag sem verið hefur við lýði 
fram til þessa, þar sem svokölluð réttarfarsnefnd sem skipuð er af innanríkisráðherra, hefur verið 
til ráðgjafar og jafnvel haft afskipti af lagasetningu á Alþingi. Réttarfarsnefnd þessi hefur löngum 
verið skipuð starfandi dómurum við bæði héraðsdómstóla og Hæstarétt, til dæmis eru bæði 
núverandi formaður sem og starfsmaður nefndarinnar báðir starfandi Hæstaréttardómarar. 
Fyrirkomulag sem þetta verður að teljast vafasamt í Ijósi 2. gr. stjórnarskrárinnar þar sem kveðið er 
á um þrískiptingu ríkisvaldsins og 70. gr. um rétt allra til réttlátrar málsmeðferðar fyrir óháðum 
dómstóli. Samtökin telja það vart geta samræmst þessu að dómarar gegni samtímis störfum fyrir 
framkvæmdavaldið og séu jafnframt áhrifavaldar að framgangi lagasetningar af hálfu löggjafans. 
Standa því vonir til þess að lögfesting á hlutverki lagaskrifstofu Alþingis geti orðið til þess að bæta 
umrætt ástand með því að leysa af hólmi hlutverk réttarfarsnefndar á vettvangi löggjafarþingsins.

Með hliðsjón af þessum athugasemdum eru Hagsmunasamtök heimilanna fylgjandi því frumvarpi 
sem hér um ræðir og styðja að það verði samþykkt sem lög frá Alþingi.
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Virðingarfyllst, 
f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna

Vilhjálm ur Bjarnason, formadur@ heimilin.is Guðmundur Ásgeirsson, erindreki@ heimilin.is
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