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Efni: Umsögn Hagsmunasamtaka heimilanna um 39. mál á 149. löggjafarþingi

Frumvarp til laga um lagaráð Alþingis

Með frumvarpi því sem hér um ræðir er lagt til að komið verði á fót lagaráði Alþingis, sem skuli hafa 
það hlutverk að samræma reglur um samningu lagafrumvarpa og vera til ráðgjafar um undirbúning 
löggjafar. Einkum með tilliti til þess hvort frumvörp standist stjórnarskrá og þjóðréttarlegar 
skuldbindingar samkvæmt samningum við önnur ríki og séu skýr og auðskiljanleg.

Því miður eru fjölmörg dæmi um að sett hafi verið vanhugsuð lög sem eru óskýr, jafnvel villandi, eða 
hafi svo reynst að vettugi virðandi þegar á reynir þar sem þau brjóti gegn stjórnarskrá. Jafnframt eru 
dæmi um að samþykkt hafi verið lög frá Alþingi sem brjóta gróflega gegn samningum sem gerðir hafa 
verið við önnur ríki, svo sem EES-samningnum og hinum ýmsu reglum sem honum tengjast.

Þess utan eru jafnframt ótalmörg dæmi um að dómstólar hafi í úrlausnum sínum virt að vettugi ýmis 
réttindi sem almenningi eiga að vera tryggð samkvæmt stjórnarskrá og þjóðréttarsamningum 
íslenska ríkisins við önnur ríki, svo sem mannréttindasáttmálum. Þrátt fyrir að slíkt athæfi sé í orði 
kveðnu refsivert eru í seinni tíð engin dæmi þess að handhafar dómsvalds hafi þurft að sæta nokkurri 
ábyrgð fyrir slíkt ranglæti. Úr þessu þarf að bæta með því að koma á fót óháðri stofnun sem hafi það 
hlutverk að fylgjast með athöfnum handhafa dómsvalds og geti brugðist við misbeitingu þess valds 
þannig að þeir sem gerist sekir um slíkt geti ekki komist hjá því að sæta ábyrgð á verkum sínum.

Að framangreindum athugasemdum virtum eru Hagsmunasamtök heimilanna almennt fylgjandi því 
frumvarpi sem hér um ræðir og mælast til þess að það verði samþykkt.
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