
Nd. 10. Frumvarp til laga [10. mál]
um dýravernd.

(Lagt fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi, 1956.)

I. KAFLI
Um meðferð dýra.

1. gr.
Skylt er að fara vel með dýr, svo að þau þjáist ekki að nauðsynjalausu.

2. gr.
Öllum þeim, sem eiga dýr eða ráða yfir þeim að öðru leyti eða hafa umsjá

með dýrum fyrir eiganda þeirra eða annan rétthafa, er skylt að sjá svo um, að
dýrin fái nægilegt vatn og fóður við þeirra hæfi og viðhlítandi umhirðu. Eiganda
eða öðrum rétthafa er skylt að sjá dýrum fyrir hæfilegum vistarverum (geymslu-
stað, vörzlustað), skjólgóðum og rúmgóðum, enda er skylt að ræsta slíka staði
með viðunandi hætti.

Óheimilt er:
1. Að beita bareflum á dýr, ef hætt er við, að slikt spilli heilsu dýra eða valdi

þeim miklum sársauka.
2. Að tjóðra dýr eða hefta frelsi þeirra með öðrum hætti, svo að það valdi dýrum

kvölum um nauðsyn fram eða komi í veg fyrir, að dýr njóti eðlilegrar hvíldar.
3. Að ofbjóða þoli dýra við vinnu eða rekstur eða með öðrum hætti.
4. Að setja hringa eða þess konar í trýni (miðsnes) á svínum til þess að koma

í veg fyrir, að þau róti upp jarðvegi, þegar svo er, að telja verður hluti þessa
sérstaklega kvalafulla fyrir skepnurnar.

5. .Aðsvíða hár eða húð dýra í stað þess að klippa þau eða í því skyni að eyða
lús eða öðrum óhreinindum.

3. gr.

4. gr.
Óheimilt er að temja dýr eða aga í því skyni að sýna þau almenningi eða til

þess að taka af þeim kvikmyndir, ef tamning dýra i þessu skyni eða beiting veldur
þeim miklum eða varanlegum sársauka.

Óheimilt er að hafa dýr til sýnis hér á landi, nema leyfi lögreglustjóra þar á
vettvangi, sem sýning á að fara fram, komi til. Menntamálaráðuneyti er rétt að
setja sérstakar reglur um eftirlit með starfsemi þeirra manna, sem hafa dýr til
sýnis, svo sem um búr, geymslu dýra og heilbrigðisráðstafanir. Ákvæði þessarar
málsgreinar taka ekki til sýningar á dýrum á vegum búnaðarfélaga.

Óheimilt er að setja á stofn dýragarða eða koma upp annars konar söfnum
lifandi dýra, nema samþykki lögreglustjóra komi til. Menntamálaráðuneyti er heimilt
að setja reglugerð um eftirlit með slíkum stofnunum og um aðbúnað að dýrum.
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5. gr.
Nú eru dýr eignarmörkuð, og er þá skylt að gæta þess, að mörkunin sé dýrinu

jafnkvalalítil og kostur er. Óheimilt er að eyrnamarka fé svo, að meira en helm-
ingur eyrans sé numinn brott.

6. gr.
Nú sýki st dýr eða lemstrast, og er þá eiganda (umráðamanni) skylt að sjá dýr-

inu fyrir hæfilegri umönnun, en deyða það, ef dýr er helsjúkt eða lemstur banvæn.

7. gr.
Við flutning á dýrum skal þess sérstaklega gætt, að notað sé viðhlítandi farar-

tæki í þessu skyni og dýr njóti hæfilegs aðbúnaðar, meðan á flutningi stendur.

II. KAFLI
Um deyðingu dýra og aðgerðir á dýrum.

8. gr.
Þegar dýr eru deydd, ber að gæta þess, að deyðing fari fram með jafnhröðum

og sársaukalitlum hætti og frekast er völ á.
Menntamálaráðherra setur nánari ákvæði um þetta í reglugerð.

9. gr.
Dýralæknum einum er rétt að gelda dýr. Dýr skulu yfirleitt deyfð, þegar geld-

ing er framkvæmd.
Nú er hérað dýralæknislaust eða sérstökum örðugleikum er bundið að ná til

dýralæknis úr tilteknum svæðum dýralæknishéraðs, og getur sýslunefnd þá mælzt
til þess, að löggiltir séu menn til að framkvæma geldingu á dýrum, fyrir héraðið
allt eða einstök byggðarlög. Ef yfirdýralæknir fellst á tilmæli sýslunefndar, lög-
gildir lögreglustjóri mann eða menn til starfans. Þá eina má löggilda, sem sanna
með vottorði dýralæknis, að þeir séu hæfir til að gegna starfanum. Löggilding skal
jafnan vera tímabundin.

Landbúnaðarráðuneyti setur nánari reglur um efni þau, er greinir í 2. málsgrein.
Ákvæði 1. málsgr, á ekki við um alifugla, lömb innan 5 vikna, grísí og kálfa

innan 8 vikna og kanínur innan 4 mánaða.

10. gr.
Óheimilt er að stertstýfa hross, nema það sé gert af heilbrigðis ástæðum og að

ráði dýralæknis. Dýralæknum einum er heimilt að framkvæma þá aðgerð, og skal
deyfa dýrið við aðgerðina. Ákvæði þessi eiga einnig við um skurð á hala á kúm
eða á eyrum og rófum á hundum. ÞÓ er heimilt að stýfa rófu á hvolpum, viku-
gömlum eða yngri.

11. gr.
Löggiltum dýralæknum einum er heimilt að framkvæma læknisaðgerðir á dýr-

um í öðrum tilvikum en þeim, sem getur í 9. og 10. gr., ef ætla verður, að aðgerð
muni baka dýri verulega þjáningu. Nú er miklum örðugleikum bundið að ná til
dýralæknis eða mjög kostnaðarsamt að kveðja dýralækni á vettvang, og skal þá
reyna eftir föngum að leita læknisráða hjá dýralækni um framkvæmd aðgerðar.
Hinu sama gegnir, ef vinda þarf svo bráðan bug að aðgerð, að ekki er gerlegt að
kveðja dýralækni á vettvang.
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III. KAFLI
Um notkun dýra í vísindalegum tilgangi.

12. gr.
Óheimilt er án leyfis yfirdýralæknis að nota dýr við vísindalegar rannsóknir

eða tilraunir eða í sambandi við kennslu, ef samfara þessu eru sérstakar aðgerðir á
dýrinu, blóðtaka eða dæling efna í dýrið eða yfirleitt, ef meðferð á dýri í þessu skyni
vekur dýrinu sérstakan ótta eða þjáningu. Sama gegnir, ef dýr eru notuð við fram-
leiðslu lyfja eða til svipaðra þarfa.

Menntamálaráðuneyti er rétt að setja nánari reglur um efni þau, sem greinir
í 1. málsgrein.

Úrlausn yfirdýralæknis samkvæmt 1. málsgrein má skjóta til menntamála-
ráðuneytis, er úrskurðar mál til þrautar.

13. gr.
Við tilraunir eða aðgerðir á dýrum samkv. 12. gr. ber að gæta þess að baka

dýrum ekki meiri þjáningu en óhjákvæmilegt er og nota deyfingu, þar sem við
verður komið. Nú verður að ætla, að dýr kveljist, vegna tilrauna eða aðgerðar, til
langframa, og skal þá deyða það, er tilraun eða aðgerð er um garð gengin.

IV. KAFLI
Um eftirlit með framkvæmd laganna o. fl.

14. gr.
Löggæzlumenn skulu hafa vakandi auga með því, að lögum þessum sé hlýtt.
Nú kemst löggæzlumaður að því, að aðbúnaði að dýri er ábótavant, eða verður

áskynja um annars konar brot á lögum þessum, og skal hann þá gera lögreglustjóra
viðvart, ef ekki verður ráðin bót á þessu þegar í stað. Skal lögreglustjóri leggja
fyrir aðilja að bæta úr fyrirvaralaust eða innan tiltekins tíma, eftir atvikum.
Heimilt er lögreglustjóra að leggja við dagsektir allt að 200 krónum, er renni i
ríkissjóð, ef aðili skeytir ekki fyrirmælum. Lögreglustjóri getur meðal annars mælt
svo fyrir, að umráðamaður dýrs skuli flytja dýr á hæfilegan geymslustað, ræsta
geymslurúm dýrs, annast um sæmilegan hita í geymslurúmi dýrs, afla nægilegs fóð-
urs og drykkjar eða jafnvel fækka gripum, ef ekki er annars úrkosta. Lögreglu-
stjóri skal hafa samráð við embættisdýralækni eða löggiltan dýralækni um þessi
fyrirmæli, ef föng eru á því.

Nú skipast aðili ekki eftir fyrirmælum lögreglustjóra, og hlutast lögreglustjóri
þá til um framkvæmd á fyrirmælum á kostnað eiganda dýra eða annars rétthafa.
Ekki er þó heimilt að farga skepnum eða taka þær frá aðilja eða neyta annarra
þeirra úrræða, sem valdið geta aðilja miklum fjárútlátum eða miklu fjártjóni, nema
héraðsdýralæknir - eða yfirdýralæknir, þar sem ekki er völ á héraðsdýralæknum -
hafi lýst sig samþykkan slíkum aðgerðum. Veita skal aðilja færi á að tjá sig um
slíkar aðgerðir, áður en til þeirra er gripið. Ef annar er umráðamaður dýrs en eig-
andi, skal einnig veita eiganda tækifæri á að lýsa afstöðu sinni til máls.

Endurgreiðslukröfur lögreglustjórnar á hendur aðilja samkv. þessari grein eru
lögtakskræfar.

15. gr.
Nú er embættisdýralæknir eða löggiltur dýralæknir kvaddur til dýrs, sem er

sjúkt eða lemstrað, og rannsókn hans leiðir í ljós, að dýrið sé ekki lífvænlegt, og
er honum þá skylt að hlutast til um, að það sé deytt, enda sé dýr haldið miklum
kvölum. Deyðing fer fram á kostnað eiganda (umráðamanns) dýrs. Ákvörðun
dýralæknis, sem er ekki embættisdýralæknir, um að deyða skuli dýr má skjóta til
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fullnaðarúrskurðar héraðsdýralæknis, ef unnt er að leita fyrirlags hans með nægi-
lega hröðum hætti eftir atvikum. Skjóta má máli til yfirdýralæknis með sama
fyrirvara, ef héraðsdýralæknis nýtur ekki, og ber sá kostnað af því, sem óskar úr-
lausnar yfirdýralæknis. Löggæzlumönnum er rétt að aðstoða við deyðingu dýrs
samkvæmt lögmætrí ákvörðun dýralæknis. eftir því sem hann mælir fyrir um.

Nú verður löggæzlumaður þess áskynja, að dýri er svo farið, sem í 1. málsgr,
segir, og er honum þá skylt að gera dýralækni viðvart. Dýralæknir kannar hagi dýrs
og mælir fyrir um aðgerðir. Nú telur dýralæknir, að dýr skuli deyða þegar í stað,
og fer um þá ákvörðun eftir reglum 1. málsgreinar. Endranær skal leita fyrirlags
lögreglustjóra um málið, ef eigandi er andvígur því, að dýr sé deytt. Leitar lögreglu-
stjóri þá umsagnar héraðsdýralæknis eða yfirdýralæknis, áður en hann ræður
máli til lykta, og kannar horf eiganda (umráðamanns) til máls, ef ekki stafar
veruleg töf af því. Dýralæknir á kröfu á ríkissjóð fyrir störf sín samkvæmt þessari
málsgrein, en ríkissjóður á bakkröfu á hendur eiganda dýrs eða umráðamanni,
og er sú krafa lögtakskræf.

16. gr.
Nú verður maður var við dýr, sem er sjúkt, lemstrað eða bjargarvana að öðru

leyti, og er honum þá skylt að veita því umönnun eftir föngum og gera eiganda
(umráðamanni), löggæzlumönnum eða dýralækni viðvart án ástæðulausrar tafar.
Ef högum dýrs er þannig farið, að telja verður sjúkdóm dýrs eða lemstur tvímæla-
laust banvæn, er þeim, sem sér dýrið, heimilt eða jafnvel skylt að deyða það, ef
dýrið er mjög kvalið og ekki er unnt að ná til eiganda (umráðamanns), löggæzlu-
manns eða dýralæknis með hröðum hætti. Þeim, sem deyðir dýr samkvæmt þessu
ákvæði, er skylt að skýra löggæzlumanni frá því jafnskjótt og föng eru á.

V. KAFLI
Stjórn dýraverndarmála.

17. gr.
Menntamálaráðuneyti hefur yfirstjórn allra mála, er varða dýravernd. Ráðu-

neytið nýtur aðstoðar dýraverndarnefndar um stjórn þeirra málefna. Menntamála-
ráðuneyti skipar nefndina til fjögurra ára í senn. Í nefndinni eiga sæti 5 menn. Skal
einn nefndarmanna skipaður eftir tillögum Dýraverndunarfélags Íslands, einn eftir
tillögum Hins íslenzka náttúrufræðifélags, einn eftir tillögum Dýralæknafélags Ís-
lands. Menntamálaráðuneyti skipar einn nefndarmann, en yfirdýralæknir er sjálf-
skipaður formaður nefndarinnar.

Tillagna dýraverndarnefndar skal leitað við setningu reglugerða eða annarra
stjórnvaldsreglna um dýravernd. Nefndinni er og skylt að gera tillögur til mennta-
málaráðuneytis um allt það, sem horfir til framdráttar dýravernd í landinu. Dýra-
verndar nefnd skal láta löggæzlumönnum, ákæruvald i og dómstólum í té umsagnir
um málefni, er varða dýravernd, eftir tilmælum þeirra. Nefndin skal enn fremur
beita sér fyrir því að auka þekkingu manna og skilning á dýraverndarmálum.

Dýraverndarnefnd starfar kauplaust, en framlagðan kostnað fær hún greiddan
úr ríkissjóði eftir reikningi, er menntamálaráðherra samþykkir.

VI. KAFLI
Um refsingu og önnur viðurlög.

18. gr.
Brot á lögum þessum eða á reglum eða reglugerð, sem sett er með stoð í þeim,

varðar sektum allt að 10 þús. kr. eða varðhaldi allt að 1 ári. Ef brot er stórfellt
eða ítrekað, má beita fangelsisrefsingu allt að 2 árum.
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Brot dýralæknis á ákvæðum 15. gr. 1. málsgr, varðar sektum.
Hlutdeild í brotum á lögum þessum og tilraun til brota er refsiverð, sbr. III.

kafla almennra hegningarlaga.
Sektir samkvæmt lögum þessum renna í ríkissjóð.

19. gr.
Nú hefur maður gerzt sekur um stórfellt eða ítrekað brot á lögum þessum eða

eldri refsiákvæðum, er varða dýravernd, og er þá unnt að svipta hann heimild til að
eiga dýr, nota þau eða hafa í umráðum sínum, verzla með þau, slátra þeim eða
sýsla um þau með öðrum hætti. Heimildarsvipting þessi getur lotið að dýrum
almennt eða einstökum dýrategundum. og má ýmist svipta menn þessum heimildum
um tiltekið tímabil eða ævilangt. Heimildarsviptingu má beita gagnvart ósakhæf-
um manni. Ákæruvald getur haft uppi kröfu um heimildar sviptingu í refsimáli
eða sérstöku máli á hendur sakborningi.

Aðili, sem sviptur er heimild samkv. 1. málsgr. og skeytir ekki þessu ákvæði
dóms, skal sæta sektum. Sá maður, sem veit af slíku dómsákvæði og fær allt að einu
dómfellda dýr til umráða andstætt dómsákvæði, skal sæta sektum.

20. gr.
Foreldrum eða öðrum forráðamönnum barna yngri en 15 ára er skylt að stuðla

að því, að þau hlýðnist fyrirmælum þessara laga. Nú fremur barn á ofangreindum
aldri brot á lögum þessum og brotið er framið með vitund foreldra eða forráða-
manna, og skal þeim þá refsað fyrir brotið, ef sannað er, að þeir hafi vanrækt að
koma í veg fyrir brotið.

VII. KAFLI
Almenn ákvæði, gildistaka laga og brottfallin lög.- 21. gr.

Menntamálaráðuneyti setur reglugerð um slátrun búpenings og um rekstur bú-
fjár til slátrunar og annan flutning búfjár innanlands og um flutning á húsdýrum
öðrum en hrossum til útflutnings. Einnig er ráðuneytinu heimilt að setja fyllri
reglur í reglugerð um efni þau, sem um ræðir í lögum þessum, auk þeirra atriða,
sem greinir í 4., 8. og 12. gr.

Stjórnvaldsreglur um dýravernd, sem settar hafa verið fyrir gildistöku laga þess-
ara, halda gildi sínu, unz nýjar reglur eru settar.

22. gr.
Um rannsókn og meðferð mála út af brotum á lögum þessum fer að hætti laga

nr. 27 5. marz 1951, um meðferð opinberra mála.
Kostnaður við framkvæmd laganna telst til almenns löggæzlukostnaðar, nema

annars sé getið.

23. gr.
Lög þessi öðlast gildi þremur almanaksmánuðum eftir að þau hafa verið birt. Frá

sama tíma eru numin úr gildi þessi lög og lagaákvæði:
1. 179. gr. almennra hegningarlaga, nr. 19/1940.
2. Lög um dýraverndun, nr. 34 3. nóv. 1915, 2. og 3. gr., ásamt breytingarlögum

nr. 31 19. júní 1922.
3. Lög um gelding húsdýra, nr. 123 27. des. 1935.

Lög þessi raska hvorki gildi VII. kafla laga nr. 18 22. marz 1948, um forða-
gæzlu og fóðurbirgðafélög, né laga nr. 50 23. júní 1932, um útflutning hrossa.
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Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
r.

Lagaákvæði um dýravernd eiga sér ekki langa sögu hér á landi. Í fornum lög-
um eru að vísu ákvæði, er lýsa það refsivert og bótaskylt að veita fénaði áverka
(sbr. t. d. Jb., Llb. 39). Slík ákvæði eru ekki af dýraverndartoga spunnin, heldur
er hér verið að veita eignarrétti manna á dýrum sérstaka lögvernd. Ákvæðin í Grá-
gás og Jónsbók um hestaat og tagi skurð (Grg. II, 247, og Jb., Llb., kap. 36 og 39) eiga
heldur ekki skylt við dýravernd.

Dýraverndarmál komu ekki til kasta Alþingis fyrr en laust eftir miðja 19. öld.
Fyrir Alþingi 1859 komu tvö mál, er vörðuðu dýravernd. í fyrsta lagi barst þing-
inu erindi frá fundi í Þinghöfða í Norður-Múlasýslu, þar sem því var farið á flot,
að Alþingi mæltist til þess með bænarskrá. að konungur legði fyrir næsta Alþingi
lagafrumvarp, "er ákvæði hegningar eða sektir (svo) fyrir vísvitandi illa með-
ferð á kvikfénaði". Í öðru lagi beiddist konungur álits Alþingis sama ár um það,
hvort tiltækilegt væri að lögtaka hér á landi dönsk lög frá 21. jan. 1857 um hegn-
ingu fyrir illa meðferð á skepnum (lög þessi voru fyrstu dýraverndarlög í Dan-
mörku). Alþingi vékst undan að segja álit sitt á dönsku lögunum, en samþykkti
i þess stað bænarskrá. þar sem mælzt var til þess við konung, að hann gæfi út laga-
boð fyrir Ísland, svofellt:

"Hver, sem verður uppvís að því að hafa viljandi misþyrmt skepnum, hvort
heldur sínum eigin eða annarra, eður beitt við þær, einkum kvikfénað og önnur hús-
dýr, í meðferð eður viðurgjörningi miskunnarlausri harðýðgi að nauðsynjalausu. á að
sæta sektum til hlutaðeigandi sveitarsjóðs, allt að 50 ríkisdölum, eða líkamlegri
hegningu eftir málavöxtum, og sér í lagi með tilliti til þess, hvort brotið er framið
i fyrsta sinn eður ítrekað". (Tíð. frá Alþ. Ísl. 1859, bls. 923).

Bænarskrá þessari var ekki sinnt, en fyrir Alþingi 1861 voru lögð að nýju til
álita dönsku lögin frá 1857, sem vikið er að hér fyrr (Tíð. frá Alþ. Ísl. 1861, Viðb.
A, bls. 142-144). Samþykkti Alþingi bænarskrá, þar semlllælzt var til þess, að kon-
ungur gæfi út sérstaka tilskipun um illa meðferð á skepnum á íslandi (Tíð. frá
Alþ. Ísl., 1861, bls. 500). Konungur féllst ekki á þá formafgreiðslu, að sérstök til-
skipun yrði sett fyrir Ísland um þetta efni, heldur gaf hann út opið bréf 29. ágúst
1862 (L. f. I. XVIII, 384-385), "er lögleiðir á Íslandi lög 21. jan. 1857 um hegn-
ingu fyrir illa meðferð á skepnum". 1. gr.lagaboðs þessa er að mestu í samræmi
við tillögur Alþingis, og raunar einnig að mestu samhljóða dönsku lögunum frá
1857. Fer 1. gr. þessa lagaboðs hér á eftir: "Hver, sem sekur verður að grimmdar-
legri misþyrmingu á skepnum, einkum húsdýrum, eður að annarri harðýðgisfullri og
miskunnarlausri meðferð á þeim, hvort heldur skepnurnar eru eign hans eður ekki,
á eftir málavöxtum og eftir því, hvort brotið er framið í fyrsta skipti eður ítrekað,
að sektast allt að 50 ríkisdölum." í bænarskrá Alþingis var gert ráð fyrir tveimur
greinum til viðbótar. Lagt var til, að 2. gr. væri svofelld: "Á sama hátt skal þeim
hegnt, sem með grimmdarfullri hörku drepur skepnur úr hol', þó hann eigi fóður
handa þeim." 3. gr. átti hins vegar að fjalla um það, að mál út af brotum á laga-
boðinu skyldu hlíta meðferð opinberra lögreglumála. Var því hafnað að taka þessar
tvær greinar í lagaboðið.

Vert er að árétta það hér, að upptök fyrstu laganna hér á landi um dýravernd
má að nokkru rekja til ályktunar Þingmúlafundarins 1859, en lög þessi eru þó að
efni til dönsk lög.

Næsti þáttur í þróun löggjafar um dýravernd er sá, að sett var sérstakt ákvæði
í 299. gr. almennra hegningarlaga 25. júní 1869 um illa meðferð á skepnum, og
nam 311. gr. laganna úr gildi op. br. 29. ágúst 1862. 299. gr. hgl. 1869 var á
þessa leið: "Hver, sem verður brotlegur i þrælslegri misþyrmingu eða annarri
grimmdarfullri meðferð á skepnum, einkum húsdýrum, skal sæta sektum allt að
100 rd. eða einföldu fangelsi allt að 4 mánuðum." Ákvæði þetta var þannig orðað,
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að miklum örðugleikum var bundið að koma fram refsingu samkvæmt því, þar eð
mjög mikil brögð þurftu að vera að hinni illu meðferð, svo að á því segðist. Má
um það efni vitna til dómanna í dómasafni Landsyfirdóms I, bls. 8, 471 og 530,
IV, bls. 60 (í dómasafni VII, bls. 304 var manni dæmd refsing samkv. 1. 7/1900
fyrir horfelli á skepnum). Geta má þess á hinn veg, að refsing fyrir illa meðferð
á skepnum var þyngd með hg1. 1869 frá því, sem mælt er í op. br. 1862.

Áhugamenn um dýravernd töldu, að við ákvæðin í hg1. 1869 yrði ekki unað.
Var það ekki sízt Tryggvi Gunnarsson, er hélt uppi gagnrýni á ákvæði þessu, en
hans verður lengi minnzt í sögu dýraverndarmála hér á landi. Dýraverndunar-
félag Íslands, sem stofnað var 1913 og jafnan hefur staðið á verði um allt það, er
varðað hefur dýravernd, beitti sér fljótlega fyrir samningu og flutningi frv. til
laga um dýraverndun. Var frv. þetta flutt á Alþingi 1915, og voru flutningsmenn
þáverandi þingmenn Reykjavíkur, Sveinn Björnsson, síðar forseti Íslands, og .JÓn
Magnússon, síðar forsætisráðherra. Frv. hlaut hinar beztu undirtektir, var sam-
þykkt breytingarlítið með öllum atkvæðum í annarri deild, en einróma í hinni.
Í 1. gr. dýraverndunarlaganna nr. 34/1915 segir svo: "Sá, sem misþyrmir skepnum
eða gerir sig sekan um illa meðferð á þeim með því að ofbjóða þoli þeirra, með
vanhirðu eða á annan hátt, skal sæta sektum frá 10-1000 kr., eða einföldu fangelsi,
ef miklar sakir eru." Samkv. 2. gr. skyldu allir þeir, sem skepnur eiga, hafa næg
hús fyrir þær allar, og tók ákvæði þetta gildi 1. okt. 1917. Viðurlög voru hin sömu
og eftir 1. gr. Samkv. 3. gr. skyldi ráðuneytið "setja reglur um slátrun búpenings
á almennum slátrunarstöðum, um rekstur og annan flutning innanlands á fé til
slátrunar, á fé og hestum til útflutnings, svo og um meðferð á hestum í brúkun.
Skal það gert með reglugerð, sem jafnframt ákveður sektir fyrir brot á slíkum
reglum." 4. gr. kvað síðan á um meðferð mála út af brotum á lögunum. Lögin námu
úr gildi 299. gr. hg1. 1869.

Dýraverndunarlögin frá 1915 voru tvímælalaust mikil réttarbót á sínum tíma.
Er ljóst, að miklu oftar var hægt að bera niður á ósæmilegri meðferð manna á
dýrum en áður var. Við setningu laganna var valin sú stefna að lýsa illa meðferð
refsiverða með almennu ákvæði, en ekki var það sérgreint, hvers konar meðferð
það er, sem telja verði illa og óhæfilega í þessu sambandi.

3. gr. dýraverndunarlaganna frá 1915 var breytt lítillega með 1. 31/1922 að
frumkvæði Dýraverndunarfélags Íslands. Var breytingin fólgin í því, að setja skyldi
reglur um aflífun skepna, hvort sem hún færi fram í sláturhúsum eða annars
staðar, og enn fremur skyldi setja reglur um fuglaveiðar.

Á Alþingi 1925 (Alþ.tíð. A, þskj. 144) flutti próf. Magnús Jónsson frv. til laga
um viðauka við 1. gr. dýraverndunarlaganna. Var frv., sem flutt var eftir tilmælum
Dýraverndunarfélags Íslands, á þessa leið að meginefni til: "Nú telur lögreglustjóri,
að brotið sé gegn ákvæðum þessarar greinar, og getur hann þá gert ráðstafanir til
þess að hindra hina illu meðferð, og sé maður dæmdur sekur um brot gegn þessari
grein, en heldur þó áfram, að gengnum dómi, verknaði þeim, sem hann er dæmdur
fyrir, skal lögreglustjóri, jafnvel þótt dóminum sé áfrýjað, svipta hann umráðum
þeirrar skepnu, sem hinn dæmdi misgerði við, láta hjúkra henni á hans kostnað,
eða taka hana af lífi, ef eigi er talið fært að ala hana. Allan hér að lútandi kostnað
má taka lögtaki."

Í greinargerð frv. segir, að það geymi "aðeins lögskýringu" á gildandi lögum
(þ. e. 1. 34/1915). Á þá skoðun verður að vísu ekki fallizt, en hins vegar fól frv.
í sér nauðsynlega viðbót við 1. 34/1915, er laut að réttindasviptingu út af broti á
þeim lögum. Var það miður, að frv. þetta skyldi ekki hljóta afgreiðslu á Alþingi.

Þegar almenn hegningarlög, nr. 19 12. febr. 1940, voru sett, var horfið að því
að nýju að taka refsiákvæði um illa meðferð á dýrum i þau lög, sbr. 179. gr., og
var þá 1. gr. 1. 34/1915, um dýraverndun, numin úr gildi. 179 gr. hg1. 1940 er sama
efnis og 1. gr. 1. 34/1915, þegar frá eru skilin refsimörk. Var hér tekin sama stefna
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við setningu hgl. 1940og við setningu refsilaganna frá 1869að því leyti, að rétt þótti,
að megin-refsiboði um illa meðferð á dýrum væri skipað í alm. hegningarlög.

Eftir 1940er ekki sýnilegt, að efni, er varða dýraverndarlög í þrengri skilningi
orðs, hafi sætt afskiptum Alþingis.

Utan vébanda dýraverndarlaga hafa verið sett ýmis ákvæði í lög og stjórnvalds-
reglur, er stuðla að verndun dýra, þótt ákvæði þessi kunni öðrum þræði að vera
af öðrum rótum runnin. Skal drepið hér á nokkur þeirra ákvæða, og verður sú
talning þó ekki tæmandi.

Skepnufellir hefur löngum verið landlægur á Íslandi, og veldur margt því. A
síðara hluta 19. aldar kom upp hreyfing um það að setja lög, er skylduðu menn til
að haga ásetningi búpenings eftir heyforða sínum og tryggja eftirlit með því, að
menn skeyttu slíku boði. Fyrstu lögin um þetta efni eru frá 12. jan. 1884, nr. 3,
lög um horfelli á skepnum. Ný lög voru sett 26. febr. 1898, nr. 5, og enn komu lög
um þetta efni árið 1900,nr. 7. Í þessum þrennum lögum var fyrirsögninni "um hor-
felli á skepnum" haldið, en með I. 44/1913 var horfið frá þeirri ömurlegu fyrirsögn,
og báru lögin frá 1913heitið "um forðagæzlu". Ákvæði um þessi efni eru nú í VII.
kafla I. nr. 19 22. marz 1948, um búfjárrækt, og nefnist kaflinn "um forðagæzlu
og fóðurbirgðafélög". Löggjöfin um horfelli á skepnum og um forðagæzlu hefur
tekið stórfelldum stakkaskiptum á tímabilinu frá 1884 til 1948.Hafa breytingarnar
allar hnigið í eina átt, að síaukinni skyldu fyrir eigendur gripa til að tryggja
skepnum fóður og að virkara eftirliti með því, að lagaboð þessi séu virt. Enn má
geta þess, að yfirvöld hafa nú rýmri heimild til ýmiss konar aðgerða og ráðstafana
út af brotum á lögunum en var eftir upprunalegu lögunum. Orkar ekki tvímælis,
að stórmikið hefur áunnizt á vettvangi þeim, er löggjöf þessi tekur til, á því 70 ára
skeiði, sem löggjöfin grípur yfir.

Þá má geta hér löggjafar um útflutning hrossa, er fyrst var sett 1907, sbr. I.
nr. 73 22. nóv. þ. á. Var þar mælt fyrir um hæfilegan aðbúnað að hrossum, sem
ætluð voru til útflutnings, bæði meðan þau biðu skiprúms og einkum á skipi,
svo sem um geymslurúm fyrir hross, um viðhlítandi fóður og vatn, um loftræst"
ingu, um hirðingu hrossa o. fl. Lögum þessum var breytt 1915 og 1930, og nú-
gildandi lög um efnið eru nr. 50 23. júní 1932. Lög þessi gegndu á sínum tíma
merku mannúðarhlutverki, en breyttir búskaparhættir hafa valdið því, að þeirra
gætir lítið nú.

Enn má hér geta laga um gelding húsdýra, nr. 123 27. des. 1935. Lög
þessi áttu erfitt uppdráttar á Alþingi á sínum tíma, því að frv. til laganna voru
lögð fram á þingunum 1931, 1932, 1933 og loks 1935, þar sem frv. var að lokum
samþykkt. Lög þessi áskilja, að dýralæknar framkvæmi geldingu á húsdýrum, sem
eldri eru en veturgömul. Löggilda mátti þó sérstaka geldingarmenn til að annast
þessa umsýslu. Þau málsefni, sem lög þessa fjalla um, varða beinlínis dýravernd,
og er að jafnaði fjallað um þau í almennum dýraverndarlögum.

flögreglusamþykktum eru oft tekin ákvæði, sem lúta einum þræði að dýra-
vernd. Til dæmis má greina nokkur ákvæði lögreglusamþykktar Reykjavíkur nr.
2/1930, ásamt síðari breytingum. Í 52. gr. samþ. er lagt bann við notkun meiddra
hrossa eða svo horaðra, að þau séu þróttvana. Í 55. gr. er bannað að berja hross
með öðru "en þar til gerðum keyrum eða ólarsvipum". Bannað er að slá hesta
í höfuð, fætur eða nára. Vagnhlass má ekki vera þyngra en svo, "að hestum
veiti létt að draga það". Í 60 gr. er loks lagt bann við að flytja kindur bundnar í
vögnum um bæinn, og gegnir hinu sama um geitfé.

Svipuð ákvæði eru í lögreglusamþykktum ýmissa annarra kaupstaða, svo og
að nokkru i lögreglusamþykktum sýslufélaga.

Í öðrum stjórnvaldsreglum, svo sem fjallskilareglugerðum, kunna og að vera
ákvæði, er varða dýravernd með nokkrum hætti, þótt það verði ekki rakið hér.

Þá má hér minna á ákvæðið Í 9. gr. lImferðarlaganna, nr. 24 16. júní 1941, sem
leggur skyldu á þann, "sem viðriðinn er slys eða verið hefur sjónarvottur að því",
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að skýra lögreglumönnum, er hafa aðsetur næst vettvangi, frá slysi, ef meiðsl hafa
orðið m. a. á dýrum.

Að lokum má drepa hér á lög um ítölu, nr. 85/1943, sem að vísu eru reist fyrst
og fremst á búskaparlegum sjónarmiðum, en stuðla að hæfilegri beit fyrir fénað.
Að því leyti fullnægja lögin dýraverndarkröfum. Um ítölu voru ákvæði þegar
í Grágás og Jónsbók.

Í þessu yfirliti er ekki fjallað um löggjöf um friðun fugla og dýra. Dýravernd
og dýrafriðun eru að vísu náskyld atriði, en þó er að jafnaði glöggur munur á
þessu tvennu, þótt það verði ekki rakið hér.

II.
Eftir þenna almenna inngang um lög, er lúta að dýravernd, og þróun þeirra,

verður næsta verkefni að hyggja að því, hvort íslenzk lög um þetta efni séu full-
nægjandi frá formlegu og efnislegu sjónarmiði.

A. Réttarsaga dýraverndarlaga leiðir í ljós, að ýmist er höfuðrefsiboði um illa
meðferð á dýrum skipað í almenn hegningarlög eða í sérrefsilög. Op. bréf 29. ág.
1862 var vitaskuld sérrefsilög, er hgl. 1869 námu það lagaboð úr gildi. 299. gr. hgl.
1869 var síðan afnumin með dýraverndunarlögunum frá 1915, en höfuðákvæði
þeirra laga,Lgr., var afnumið með hgl. 1940, og í þess stað kom 179. gr. þeirra laga.
Eftir gildistöku hgl. 1940 er lagaaðstaðan sú, að meginákvæðið um illa meðferð á
dýrum er í 179. gr. hgl., en jafnframt eru enn í gildi nokkur ákvæði í dýravernd-
unarlögunum frá 1915. Ýmis rök mæla með því að skipa meginrefsiákvæði um
illa meðferð á dýrum í alm. hgl. Með þeim hætti er lögð aukin áherzla á refsinæmi
þessa brots, því að yfirleitt telur almenningur þau brot stórfelldari, sem fjallað er
um í alm. hgl, en sérrefsilögum. Er full ástæða til að leggja áherzlu á refsinæmi
brota þeirra, sem hér ræðir um, og e. t. v. eru meiri líkur á því, að almenningur
kynnist ákvæðum alm. hgl, en ákvæðum sérrefsilaga. Þá eru nokkur almenn ákvæði
i alm. hgl, einskorðuð við brot, sem lúta almennri hegningarlðggjöf, svo sem
ákvæðin um saknæmi, tilraun, hlutdeild og sakarfyrningu, og verður þeim ekki beitt
um sérrefsilagabrot, nema skilmálum fullkominnar lögjöfnunar sé fullnægt. Getur
verið hagfellt að búa svo um, að unnt sé að beita ákvæðum þessum beinlínis um illa
meðferð á skepnum. Á hitt er þó að líta, að ákvæði í alm. hgl, um þetta brot hljóta
jafnan að vera mjög almenns efnis, því að ókleift er að sérgreina það þar, í hverju
sú meðferð á dýrum, sem telja verður illa og óhæfilega, sé fólgin. Ákvæði í alm. hgl.
um þetta efni verða því lítið meira en eyðuákvæði, umgerð, sem sérlög fylla síðan
út í. Er því þörf á sérlögum samhliða hegningarlagaákvæðinu, og varða þau sérlög
þá meiru um ákvörðun á inntaki brotsins en hegningarlagaákvæðið. Við þetta
bætist svo, að þarflegt er að skipa ákvæðum um réttaratriði eins og dýravernd i
heildarlög, enda er jafnan nokkur hætta á lagaflækjum, ef ákvæði um sama efni
eru sett í mismunandi lagaboð. Af þessum sökum er lagt til í frv., að horfið verði
að því ráði að afnema 179. gr. hgl. og setja heildarákvæði um dýravernd í einn
bálk.

B. Höfuðákvæði laga um dýravernd hér á landi eru fullra 30 ára að stofni til.
Horf almennings til dýraverndar hefur ugglaust breytzt nokkuð á þessum árum,
og er þess að vænta, að þróunin stefni að aukinni samúð með skepnum og aukn-
um kröfum um góðan aðbúnað að dýrum. Gerir þetta breytta viðhorf það æskilegt,
að auknar séu kröfur til forráðamanna dýra um bætt atlæti við dýr og til alls al-
mennings um siðlega umgengnishætti við dýr. Lagaframkvæmdin. svo sem henni er
lýst af löggæzlumönnum þeim, er sýslað hafa mest um Iagavörzlu á þessum vett-
vangi, sýnir og, að dýraverndarlögum vorum er ábótavant í ýmsu. Loks má geta
þess, að grannþjóðirnar á Norðurlöndum hafa tiltölulega nýlega sett sér dýra-
verndarlög, sem leggja öll auknar skyldur á menn i umgengni þeirra við dýr. Norð-
menn lögtóku dýraverndarlög 1935 (7. júní, nr. 13), og sættu þau allverulegum breyt-
ingum 1951 (29. júní, nr. 23). Sænsku dýraverndarlögin eru frá 1944, en hin dönsku
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frá 1951. Hafa þessi lög ásamt þýzkum lögum verið drýgsta fyrirmyndin fyrir
ákvæðum frumvarpsins.

Að öðru leyti orkar ekki tvímælis, að íslenzk dýraverndarlög þarfnast umbóta
i ýmsum greinum. Verður það nú rakið að nokkru.

1. Íslenzk dýraverndunarákvæði lýsa að sönnu refsiverða illa meðferð á skepn-
um (athyglisvert er, að ekki er til, svo að kunnugt sé, orð eða heiti á íslenzku yfir
"dyrplageri" á Norðurlandamálum). En íslenzk lög lýsa því ekki náið sé sérgreina,
í hverju sú háttsemi sé fólgin, sem talin verði ill og lögum andstæð. Dómstólum er
ætlað að meta þetta hverju sinni. Dómstólarnir hljóta í úrlausnum sínum að taka
mjög mið af viðhorfi almennings til þessara efna, en annars felur ákvæði 179. gr.
hgl, í sér mikla svigrúms- eða matsreglu ("legal standard"). Telja verður, að heppi-
legra sé að lýsa því allnáið í lögum, hver meðferð á skepnum sé ólögmæt. Almenn-
ingi verður þá ljósara, hver viti beri að varast. Réttarvörzluaðiljar munu hafa betri
tök á að fylgja lögum eftir við þá hætti en ella, og lögskýringar ættu að verða
auðgreiddari.

Í frv. þessu er allmikið af brýnum og sérgreindum bannákvæðum, sbr. einkum
2., 4., 5. gr. og ýmis ákvæði í II. og III. kafla.

Bannákvæði þessi eru talsvert víðtækari og a. m. k. sérgreindari en í gildandi
lögum. Má í því sambandi benda á 4. gr. frv., er leggur að vissu marki bann við því
að temja dýr eða aga í því skyni að sýna þau almenningi eða í þágu kvikmyndunar.
Sama ákvæði reisir og skorður við dýrasýningum og stofnun dýragarða hér á landi.
Í 5. gr. frv. er lagt bann við að eyrnamarka fé með þeim hætti, að meira en helm-
ingur eyra ns sé numinn brott. Samkvæmt II. kafla er öðrum en dýralæknum yfir-
leitt bannað að framkvæma aðgerðir á dýrum, og í 10. gr. er lagt bann við stert-
stýfingu á hrossum og stýfingu á hala á kúm eða eyrum og rófu á hundum. Í III.
kafla er áskilið leyfi til notkunar dýra í vísindalegum tilgangi o. s. frv.

2. Íslenzk dýraverndarákvæði eru að vísu ekki eingöngu bannlög, heldur
geyma þau og ýmis boð til borgaranna. Má þar einkum nefna 2. gr. 1. 34/1915, er
býður þeim, sem eiga skepnur, að hafa næg hús fyrir þær allar. Enn fremur er það
ótvírætt, að ýmiss konar vanhirða í sambandi við skepnur getur verið refsiverð
samkvæmt almenna ákvæðinu í 179. gr. hgl. -- svo að sá getur sætt refsingu, sem
vanrækir jákvæð úrræði. Ætla verður þó, að enn gæti þess viðhorfs um of í íslenzkri
löggjöf um dýravernd að banna tiltekna meðferð á dýrum, en síður sé hirt um
að bjóða eigendum dýra eða öðrum, sem eru í tengslum við dýr, að hefjast handa
um beinar ráðstafanir til umönnunar dýrum. Í þessu frv. er allmikið af ákvæðum,
sem stuðla að jákvæðum úrræðum gagnvart dýrum. Í 1. gr. frv. segir, að mönn-
um sé skylt að fara vel með dýr, svo að þau þjáist ekki að nauðsynjalausu. Þetta
ákvæði sýnir þegar lagastefnuna, og er ekki eingöngu fólgið í því bann gegn óhæfi-
legri meðferð á dýrum, heldur og boð um viðhlítandi umönnun og aðbúnað að
dýrum. Af öðrum ákvæðum, er skylda til umönnunar, má nefna 2., 6., 7. gr. og
ýmis ákvæði IV. kafla frv. Sum þessara ákvæða leggja á menn umönnunarskyldu,
þegar sérstaklega stendur á, sbr. 6. og 7. gr., en önnur fella á almenna skyldu til
umönnunar. Rétt er enn í þessu sambandi að vekja athygli á mismuni þeim, sem
er á 2. gr. 1. 34/1915 og 2. gr. þessa frv. Fyrra ákvæðið skyldar eigendur skepna
til að "hafa næg hús fyrir þær allar". Í 2. gr. frv. eru kröfur til forráðamanna dýra
ekki einskorðað ar við það, að húsakostur sé nægur, heldur skal hann einnig vera
skjólgóður, og er skylt að ræsta slíka staði með viðunandi hætti.

3. Í íslenzk lög skortir ákvæði, er áskilja almennt, að dýralæknar einir megi
framkvæma aðgerðir á dýrum, svo sem er víðast hvar erlendis. Einu ákvæðin hér á
landi um þetta efni eru í 1. 123/1935, um gelding húsdýra. Þau lög taka raunar
hvorki til allra þeirra dýra, sem frv. þessu er ætlað að taka til, né til allra þeirra
læknisaðgerða. sem þörf er að láta um mælt. í 9.-11. gr. frv. eru settar fyllri reglur til
muna um þetta efni en þær, sem eru í gildandi lögum.

4. Enn má geta þess, að í íslenzkum lögum eru ekki ákvæði um notkun
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dýra við vísindalegar rannsóknir. Hefur þótt þörf á því víðast hvar erlendis að
áskilja leyfi í þessu sambandi. Hér á landi hefur notkun dýra í þessu skyni farið
mjög í vöxt hin síðari ár, og þykir nauðsynlegt, að nokkurt eftirlit sé haft með
þess konar starfsemi. Er þá tryggilegast að áskilja, að ~pinber leyfi þurfi til að
koma, svo að lögmætt sé að nota dýr í þessum tilgangi. I 12. gr. frv., sbr. 13. gr.
er lagt til, að þessi leið sé farin hér á landi.

5. Ákvæði um réttarvörzlu í sambandi við dýraverndarlög eru fá í íslenzkum
lögum, þegar frá eru skilin ákvæði í lögum um forðagæzlu. Í IV. kafla frv. er
m. a. lagt til, að lögreglustjóri geti skyldað aðilja, að viðlögðum dagsektum, að bæla
úr því, sem lögreglustjóri telur ábótavant um meðferð á dýrum. Ef aðili skipast
ekki við fyrirmæli lögreglustjóra, er heimilt að framkvæma ráðstafanir á kostnað
aðilja, sbr. 14. gr. frv. Í 15. gr. eru ákvæði, er skylda dýralækna eða löggæzlumenn
til tiltekinna aðgerða við dýr, sem eru sjúk eða slösuð, og 16. gr. leggur almenningi
á herðar vissar skyldur gagnvart dýrum, sem svo er farið.

6. Refsiákvæði í gildandi lögum um dýravernd eru að vísu framt að því full-
nægjandi. Er 18. gr. frv., er fjallar um refsiviðurlög, að mestu í samræmi við gild-
andi lög. Hitt er mikill galli, að í íslenzk lög skortir brýn ákvæði, er geri kleift
að svipta menn heimild til að sýsla um dýr, enda hafi aðili gerzt sekur um brot á
dýraverndarlögum. I 19. gr. frv. þessa er lagt til, að slík heimild sé lögfest.

Í sambandi við refsiviðurlög hefur þótt rétt að heimila í 20. gr. frv. að leggja
refsiábyrgð á foreldra eða aðra forráðamenn barna, ef brot, sem börn þeirra undir
15 ára aldri fremja, er framið með vitund þeirra.

7. Í gildandi lögum eru ekki sérstök ákvæði um stjórn dýraverndarmála.
Rétt hefur þótt að setja ákvæði um það efni í 17. gr. frv. Er þar m. a. lagt til, að
stofnuð verði sérstök dýraverndarnefnd, er aðstoði menntamálaráðuneyti um stjórn
þessara mála.

8. Þess var getið hér fyrr, að með frv. þessu er reynt að sérgreina það frekar en
nú er gert, hvaða meðferð á dýrum sé ill og óhæfileg. Ekki verður þó jafnan hjá því
komizt að lýsa kröfum laga í þessu efni með almennu orðalagi, er veitir eingöngu
svigrúm til mats, og eru dæmi þessa fjölmörg í frv. Verða dómstólar að lokum
að meta þetta efni, en þeim er rétt að leita álits dýralækna og dýraverndarnefndar
um þessi atriði, og kæmi raunar til greina, að héraðsdómari kveddi kunnáttumenn
til samdómendastarfa í slíkum sökum, ef mat væri sérstaklega vandasamt.

9. Að lokum er hér rétt að vekja athygli á eftirtektarverðri þróun á vettvangi
dýraverndarlaga, er varðar mat manna á þeim hagsmunum, sem slíkri löggjöf er
ætlað að vernda. Lagarök fyrir ákvæðum fornra laga um áverka á dýrum eru
I;ersýnilega þau, að þörf þykir að heita eignarrétti manna að dýrum lagavernd.
A þessu þróunarstigi eru refsilög frá 1869 að nokkru leyti, þar sem 299. gr. þeirra
er skipað í kafla með fyrirsögninni: "Um það, er menn ónýta eða skemma eigur
annarra, og um illa meðferð á skepnum." 178. gr. hgl. 1940 er hins vegar skipað í
XIX. kafla þeirra laga, sem nefndur er: "Ýmis brot á hagsmunum almennings."
Þessi kaflaskipting er reist á því sjónarmiði, að það séu almennings hagsmunir,
sem verið sé að vernda með ákvæðum um illa meðferð á dýrum og það séu þessir
hagsmunir, sem ráði því, að slík háttsemi sé lýst refsinæm. Hugsunin mun vera hér
sú, að mannúðar- og samúðarkenndir manna krefjist viðurlaga gegn þeim, er sekir
verði um ósæmilega meðferð á skepnum. Samkvæmt því er það þessi tilfinninga-
ræna afstaða almennings, sem rótgróin er i réttarvitund manna, sem er verndar-
andlag brotsins. Kerfisbinding ákvæðisins gefur á hinn veginn til kynna, að til-
litið til eignarréttar þess, sem dýrin á, vegi minna - og má þá raunar benda á, að
varhugavert er að draga víðtækar ályktanir af því, hvernig ákvæðum er skipað í
einstaka kafla alm. hgl. Á síðari árum hefur afstaða fræðimanna til þessa brots
tekið nokkrum breytingum. Menn benda nú á, að lagavernd sú, sem fólgin sé í dýra-
verndarlöggjöf, sé veitt vegna dýranna sjálfra - hér sé verið að vernda líf og heilsu
dýranna og lagaþróunin stefni óðfluga að því að veita a. m. k. þeim dýrum, sem
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standa í nánustu tengslum við menn, lagavernd. að því er líf og heilsu varðar. Reki
jafnvel að þeirri þróun, að ákvæðum um þetta efni sé skipað með öðrum ákvæðum
laga, er varða líf og heilbrigði almennt. Þessi skoðun fær að sjálfsögðu einnig sam-
rýrnzt því, að það séu sarnúðarkenndir manna, er krefjist viðbragða, ef vegið sé
ósæmilega að dýrum, og enn, að dýraverndarlöggjöf gegni vissu uppeldishlutverki
í þjóðfélagi, þar sem hún orkí að sínu leyti á menn til mannúðar og samúðar
almennt.

III.
í frv. er lagt til, að lögin nefnist "lög um dýravernd" (sbr. lög um "náttúru-

vernd"), og jafnan er rætt um "dýr" í lögunum, en ekki skepnur eða gripi, þótt
sumir felli sig ekki við heitið dýr í þessu sambandi. Það hugtak er ekki skýr-
greint í frv., andstætt því, sem er í 1. gr. sænsku laganna, þar sem segir, að lögin
taki til húsdýra og annarra dýra, sem menn hafi að staðaldri í umsjá sinni. Frv.
þessu er ætlað að ná til allra dýra, en að sjálfsögðu á önnur meðferð við um t. d.
villta refi, minka, rottur og önnur meindýr en húsdýr. Frv. byggir hins vegar á því,
að ekki megi selja mönnum sjálfdæmi á umgengni við meindýr, heldur verði þar
einnig að gæta vissra lágmarkskrafna.

IV.
Frv. þessu er skipt i 7 kafla. I. kaflinn fjallar almennt um meðferð á dýrum, II.

kafli um deyðingu dýra og aðgerðir á dýrum, III. kafli um notkun dýra í vísinda-
legum tilgangi, IV. kafli um eftirlit með framkvæmd laganna o. fl., V. kafli um
stjórn dýraverndarmála, VI. kafli um refsingu og önnur viðurlög við brotum og
VII. kafli um gildistöku laganna o. fl.

Skal nú vikið lítillega að hverjum einstökum kafla og hverri grein frv.

Um I. kafla.
Hér eru meginákvæðin um það, hver meðferð dýra sé ill og óhæfileg og hverjar

skyldur hvíli á mönnum til umönnunar. Utan I. kafla eru þó ýmis ákvæði, er lúta
að þessum efnum, sbr. t. d. ákvæði II. kafla og IV. kafla.

Um 1. gr.
Ákvæði þetta er mjög víðtækt og felur i sér stefnuyfirlýsingu um dýravernd.
Þess er fyrr getið, að 1. gr. lætur ekki við það sitja að banna illa meðferð á dýr-

um, heldur geymir hún jákvætt boð um, að menn fari vel með dýr. Brot á ákvæðinu
geta bæði verið fólgin í jákvæðri athöfn og í athafnaleysi. Dæmi hins fyrra er það,
að menn sparkí í dýr eða hrindi þeim eða valdi þeim sérstökum og þarflausum sárs-
auka með annarri beinni athöfn, svo sem með stungum eða ertingum. Að sjálfsögðu
er ákvæðið ekki einskorðað við það, að skert sé líkamlegt heilbrigði dýra, heldur
tekur ákvæðið einnig til þess, er raskað sé sálrænu heilbrigði dýra. Maður, sem t. d.
gerði sér leik að því að hrekkja skepnur með því t. d. að gera þeim bilt við, gæti
bakað sér refsingu fyrir brot á þessu ákvæði. Aðgerðarleysisbrot á 1. gr. eru einkum
fólgin í ýmiss konar skorti á umönnun.

Allmikil brögð eru að því hér á landi samkvæmt upplýsingum löggæzlumanna,
að ölvaðir menn ríði hestum. Orkar ekki tvímælis, að hestum er oft bökuð þjáning
með því lagi. Getur sú háttsemi varðað við 1. gr. Slík meðferð á hestum stofnar oft
og einatt umferðaröryggi á alfaraleið um í hættu. Á sá þáttur undir umferðarlöggjöf
og áfengislöggjöf, þótt sérákvæði séu ekki nú í slíkri löggjöf um þessi efni.

Hvort sem brot er fólgið í athöfn eða athafnaleysi, verður að gæta þess, að 1. gr.
er almennt ákvæði, sem hlýtur að þoka fyrir sérákvæðum, sem við kunna að eiga
um háttsemi, svo sem 2.-5. gr. o. fl. Ákvæði 9. gr. 1.24/1941 (umferðarlaga) verður
og að telja sérákvæði andspænis 1. gr. frv., en þó er ekki útilokað að beita ákvæð-
um 1. gr. frv. eða öðrum ákvæðum þess auk 9. gr. umfl., sbr. hér til hliðsjónar
sakarefnið í hrd. V/43. 1. gr. þessa frv. og 2. gr. virðast einnig eiga að þoka fyrir
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sérákvæðum laga um forðagæzlu, sbr. hrd. 111/96,þar sem hérd. refsaði manni fyrir
vanfóðrun búpenings eftir 1. og 2. gr. dýraverndunarlaga 34/1915, en Hæstiréttur
refsaði samkv. 2. mgr. 11. gr. laga 44/1913, um forðagæzlu.

Hvorki 1. gr. frv. né önnur ákvæði þess lúta sérstaklega að veiði dýra, veiði-
tækjum og veiðiaðferðum. í I. nr. 63/1954, um fuglaveiðar og fuglafriðun, eru sér-
ákvæði um þetta efni, að því er fugla varðar, og í I. 112/1941 er mælt um veiði lax
og silungs. Í tilsk. um veiði frá 1849 og öðrum veiðilögum er fáU ákvæða um þetta
efni. Horf þessa frv. til veiði er það, að meta verði eftir almennum sjónarmiðum og
hverju sinni, hvort tilteknir veiðihættir feli í sér illa meðferð á dýrum að nauð-
synjalausu (svo sem ef bogar eða snörur eru notaðar eða eitur). Er ekki útilokað
að beita 1. gr. frv. um þessi efni. Við heildarendurskoðun á veiðilöggjöf er æskilegt,
að fjallað sé í heild um þær veiðiaðferðir, sem ástæða þykir til að útrýma.

1. gr. býður mönnum að umgangast svo dýr, að þau þjáist ekki að nauðsynja-
lausu. Frv. stemmir að sjálfsögðu ekki stigu fyrir því, að menn noti dýr með
ýmsum hætti í þágu sína. Óhjákvæmilegt er, að slík notkun dýra geti verið þeim
nokkur þolraun eða þrekraun eða að hún geti fólgið í sér frelsisskerðingu. Hér
leikast oft á tvenns konar hagsmunir, annars vegar lögleyfð not af dýrum og hins
vegar tillitið til dýranna sjálfra. Við virðingu á því, hvort vegið sé gegn boði
1. gr., er einkum á það tvennt að líta, að sum notkun dýra er andstæð lögum, og í
annan stað verður jafnan að gæta þess við þau not, sem lögleyfð eru, að þján-
ingar, sem menn baka dýrum, eru því aðeins réttmætar, að þær verði ekki um-
Húnar, ef ná á þeim tilgangi, sem að er stefnt með notunum. Ónauðsynlegt kval-
ræði er hins vegar ólögmætt, 1. d. ef menn nota beizli eða reiðver á hest, sem særir
hann eða þjáir.

Ljóst er, að 1. gr. frv. og önnur ákvæði þess eiga við um fermingu dýra i skip
á íslenzku forráðasvæði, þ. á m. í erlend skip. Samkvæmt 4. gr. alm. hegningar-
laga taka ákvæði þessi einnig til dýra, sem kunna að vera á erlendum skipum eða
loftförum í íslenzkri landhelgi eða lofthelgi. Sjaldnast mun þó verða tilefni til þess
fyrir handhafa íslenzkrar lagavörzlu að kanna aðbúnað að dýrum í erlendum skip-
um eða loftförum.

Um 2. gr.
Ákvæði þetta leggur skyldu á þá, sem eiga dýr eða ráða yfir þeim, að sjá dýr-

um fyrir viðunandi húsakosti, og enn fremur er skylt að sjá dýrum fyrir nægilegu
vatni og fóðri og viðhlítandi umhirðu.

Ákvæði þetta tekur til allra dýra, sem menn hafa undir höndum. Á það auð-
vitað fyrst og fremst við húsdýr, en einnig við önnur dýr, sem menn varðveita,
svo sem t. d. tamin dýr eða fugla, sem menn hafa hænt að sér eða halda föngnum
í búri. Dýraverndunarlög 1915 voru og skýrð svo, sbr. hrd. 1/74. Ákvæðið á einnig
við um dýr, sem notuð eru við vísindalegar tilraunir eða við kennslu o. þ. u. l.

2. gr. leggur skyldu á mismunandi aðilja, eftir því hvort litið er á fyrra eða
síðara málslið ákvæðisins. Eftir fyrra málsliðnum hvílir skylda á geysimörgum
aðiljum, eiganda dýra eða öðrum rétthafa, en einnig á þeim, er hafa umsjá með
dýri, svo sem fjósamönnum, fjármönnum, mönnum, er hirða alifugla eða tækju að
sér eldi þeirra, t. d. í fjarveru eiganda o. fl. Ákvæðið á einnig við það tilvik, er dýr
hafa verið tekin úr vörzlu eiganda eða annars rétthafa með fjárnámsgerð eða ann-
arri réttargerð -- og hvílir þá skyldan á fjárnámshafa undir virku eftirliti fógeta.
Eftir síðara málslið 2. gr. hvílir skyldan hins vegar eingöngu á eiganda dýrs eða
öðrum rétthafa.

Ákvæðið tekur ekki afstöðu til þess vandamáls, hvort þeir menn, sem hirða
eiga dýr samkv. samningi við forráðamenn dýra, geti lagt niður vinnu í verkfalli,
svo að hætt sé við, að dýr verði fullkomlega vanrækt. Sömu vandamál geta einnig
risið við verkbann. Eðlilegast er talið, að ákvæði um þetta efni séu sett í heildar-
samninga verkamanna og atvinnurekenda, en ella i lög um stéttarfélög og vinnu-
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deilur, ef samningar takast ekki milli þessara aðilja. Í nýlegum heildarsamningi
landbúnaðarverkamanna og atvinnurekenda í Noregi er svofellt ákvæði: "Skylt er að
mjólka kýr og veita þeim nauðsynlegustu umhirðu, þótt verkfalli eða verkbanni sé
beitt. Ekki má skylda verkamenn til frekari vinnu, meðan á vinnustöðvun stendur."
Frá sjónarmiði dýraverndar er vitaskuld mjög mikilvægt, að heilbrigði dýra sé
ekki stefnt í hættu, þótt verkföll eða verkbönn geysi.

Skyldan samkv. 2. gr. frv. er ekki hin sama eftir fyrra málslið og hinum síðara.
Eftir fyrra málslið 2. gr. eru þeir, sem skylda hvílir á, skyldaðir til að sjá svo um,
"að dýr fái nægilegt vatn og fóður við þeirra hæfi og viðhlítandi umhirðu".

Hér er í fyrsta lagi áskilið, að dýr fái nægilegt vatn og fóður við þeirra hæfi.
Fæði má hvorki vera óhæfilega lítið að magni til né svo fjörefnasnautt, að dýrið
þjáist af þeim sökum. Það verður einnig að vera heilnæmt að öðru leyti og geyma
þau fóðurefni, sem nauðsynleg eru fyrir þá dýrategund, sem um er að ræða, eða
jafnvel fyrir það tiltekna dýr, sem í hlut á, ef hagir þess eru eitthvað sérstæðir.
Um forðagæzlu gilda ákvæði laga nr. 19/1948, VII. kafla, þrátt fyrir lögtöku frv.
þessa. Vanfóðrunar dýra gætir að vísu minna nú en áður, en þó hafa hryllileg dæmi
um vanfóðrun og vanhirðu komið í ljós nýlega, svo sem lögregluskýrslur í Reykja-
vík bera með sér.

Ákvæðið áskilur einnig, að dýr skuli hljóta "viðhlítandi umhirðu". Er þetta
nánari árétting á almenna boðinu i 1. gr., og má vera, að stundum leiki vafi á því,
hvort háttsemi eigi fremur undir 1. gr. en 2. gr. Boð um viðhlítandi umhirðu tekur
einkum til ráðstafana, sem nauðsynlegar eru til þess, að dýr haldi heilbrigði og
vellíðan. Skylt er t. d. að halda dýri hreinu og eyða lús eða öðrum óhreinindum.
Einnig er skylt að járna hesta eða skera klaufir kúa, rýja kindur o. s. frv. Sér-
stakrar umönnunar er þörf um fengitímann, og þegar dýr bera o. fl. Dýr má ekki
reka á þá staði, þar sem ekki er von nægrar beitar, eða á staði, sem eru sérstaklega
hættulegir dýrum. Oft væri og óforsvaranlegt að hleypa dýrum út í mikinn kulda.
Dýr, sem höfð eru utan húss, verður einnig að hýsa, þegar kólnar í veðri, og smölun
fjár verður eigandi eða umráðamaður að hlutast til um með viðhlítandi hætti. Um
það efni eru fyrirmæli í fjallskilareglugerðum, sem kunnugt er. Ef aðili rækir skyldu
sína samkvæmt slíkri reglugerð, hefur hann jafnaðarlega fullnægt boði 2. gr. frv.
um umhirðu, en þó er þess að geta, að frv. þetta er reist á öðrum sjónarmiðum og
lagarökum en ákvæði fjallskilareglugerða, svo að ekki er öruggt, að þetta tvennt
fari saman.

Boðið í fyrra málslið 2. gr. um hæfilega umhirðu grípur mjög inn í boð síðara
málsliðs greinarinnar, er skyldar til að sjá dýrum fyrir hæfilegum vistarverum. Með
"hæfilegum vistarverum" er að sjálfsögðu átt við, að vistarverur séu viðhlítandi
miðað við alla hagi dýrs hverju sinni, bæði um stærð, lögun og gerð. Tekið er
sérstaklega fram í frumvarpsgreininni, að vistarverur skuli vera skjólgóðar og rúm-
góðar, og að sjálfsögðu eiga þær einnig yfirleitt að vera hjartar og hæfilega hlýjar
(sbr. hér til hliðsjónar hrd. I/74). Vistarverum dýra verður að haga svo, að öll dýr,
sem þar hafast við, geti hvílzt í senn og eigi greiðan aðgang að fóðri og drykk.
Stundum er skylt að útbúa hverju dýri stíu eða bás, og svo mætti lengi telja. Þá er
einnig boðið Í greininni, að ræsta skuli vistarverur dýra með viðunandi lagi.

Þörf mun vera á því að setja nánari stjórnvaldsreglur um vistarverur dýra, sbr.
almenna ákvæðið í 21. gr. 1. mgr. frv. Slík ákvæði hafa verið sett í Danmörku,
Noregi og Svíþjóð.

Brot á ákvæði 2. gr. frv. varðar sektum samkv. 18. gr. frv. og heimildarsvipt-
ingu samkv. 19. gr. frv. eftir atvikum. Einnig er rétt að benda á, að lögreglustjóri
getur lagt fyrir hinn seka að bæta úr eða jafnvel hlutazt til um úrbætur á kostnað
aðilja, sbr. 3. mgr. 14. gr. frv.

Um 3. gr.
Í þessari grein er talin í 5 töluliðum ýmiss konar meðferð á dýrum, sem er

óhæfileg. Ákvæðið í 1. gr. frv. mun að vísu taka til þessarar meðferðar, en gleggra
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þykir, eins og lýst er fyrr í greinargerðinni, að sérgreina nokkur tilvik, sem fela
í sér óhæfilega meðferð á dýrum. Stöku sinnum kann að vera álitamál, hvort
fremur eigi að beita 1. gr. en 3. gr., en dómstólum er ekki skotaskuld að setja
landamæri milli greinanna.

1. tl. Samkv. honum er bannað að beita dýr hvers konar bareflum sem er,
ef hætt er við, að slíkt spilli heilsu dýra eða valdi þeim miklum sársauka. Flesta
hluti má hafa að bareflum í þessu sambandi, og skiptir ekki máli, hver hlutur er
notaður. Í lögreglu samþykktum eru ákvæði, er lýsa refsivert að nota ýmiss konar
hluti til þess að knýja áfram dýr. Eftir dómvenjum um tengsl milli laga og lög-
reglu samþykkta mun oft vera unnt að beita báðum þessum ákvæðum, ef háttsemi
felur í sér brot á þeim hvorum tveggja. Það er ekki forsenda fyrir því, að 1. tl.
verði beitt, að heilsuspjöll hafi orðið eða sársauka sé valdið. Nægilegt er, að hátt-
semi feli í sér hættu á þessu.

2. tl. Eftir þessum tölulið verður t. d. ekki óheimilt að hefta hesta, en þess
verður að gæta, að haft særi ekki hest eða valdi honum ónauðsynlegum kvölum.
Einnig verður að gæta þess, að hreyfingarfrelsi dýra sé ekki heft úr hófi, t. d. er
óhæfilegt, að því er varðar mörg dýr, að halda þeim í þröngu hólfi, nema sérstakar
ástæður réttlæti þá meðferð.

3. tl. Samkv. töluliðnum má ekki ofbjóða vinnu þoli dýra, t. d. með því að
setja dýr fyrir óhæfilega þungt hlass eða vinnuverkfæri. Taka verður einnig til-
lit til aðstöðu til dráttar, svo sem erfiðrar færðar, og einnig til þess, hvort dýr sé
þjálfað til vinnubragðanna, sem um er að tefla o. s. frv. Þá verður að gæta þols
dýra, þegar þau eru rekin, í hverju skyni sem rekstur fer fram. Þar sem rætt er um
það í töluliðnum, að ekki megi ofbjóða þoli með öðrum hætti, er t. d. átt við það
tilvik, þegar skepnum er beitt á kappreiðum eða til æfinga og þjálfunar, ef þjálfun
er yfirleitt leyfð, sbr. 4. gr. frv.

4. tl. Meðferð sú á dýrum, sem töluliðurinn víkur að, mun að vísu lítt þekkt
hér á landi, en rétt þykir að stemma hér á að ósi.

5. tl. Einhver brögð munu vera hér á landi að þeirri háttsemi, se~ tölulið-
urinn lýsir, og þykir rétt að óheimila þá meðferð, enda er hún ónauðsynleg og
óhæfileg.

Um 4. gr.
Í grein þessari eru yrms nýmæli. Þykir ekki þörf á að rökstyðja þau sérstak-

lega. Ákvæði þessi eru að mestu samhljóða lögum í hinum Norðurlöndunum.

Um 5. gr.
Í fyrra málslið greinarinnar er vikið að eignarmörkun almennt. Getur hún orðið

með ýmsum hætti, svo sem með því að festa spjöld eða önnur merki við dýr eða með
því að eignarmarka dýrið sjálft á einhvern líkamshluta þess. Mörkun verður jafnan
að fara fram á þann hátt, að dýrinu verði sem kvalarninnst, og eru þær aðferðir
óheimil aðar með ákvæðinu, sem jafnan hljóta að valda dýri miklu og varanlegu
kvalræði. Síðari málsliðurinn fjallar sérstaklega um eyrnamörkun fjár, og óheim-
ilar það ákvæði mörkun, ef meira en helmingur eyra er numinn brott. Ýmiss konar
mörk tíðkast hér á landi, sem kunnáttumenn telja kvalafull fyrir skepnur, og er
vandséð, að þörf sé að leyfa slík mörk. Að sjálfsögðu á ákvæðið í fyrra tölulið
5. gr. frv. til fullnustu við um eyrnamörk á fé.

Um 6. gr.
Í raun réttri felur 1. gr. frv. í sér boð það, er greinir í þessu ákvæði, en heppi-

legt þykir að árétta það í sérstöku ákvæði.
Ákvæðið fellir umönnunarskyldu á eiganda eða umráðamann dýrs, en 16. gr.

frv. fjallar hins vegar um skyldu annarra manna til umönnunar.
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Með boðinu um hæfilega umönnun er m. a. átt við það, að aðili leiti dýri læknis-
hjálpar, ef þörf krefur.

Um 7. gr.
Flutningar á dýrum í bifreiðum og bátum (og jafnvel flugvélum) tíðkast mjög

og fara í vöxt. Þykir rétt að setja ákvæði, er skyldi forráðamenn dýra til þess að
nota viðunandi farartæki í þessu skyni og tryggja dýrum hæfilega umönnun, þótt
ákvæði séu að vísu um þetta í sumum lögreglusamþykktum. Menntamálaráðuneyti
er rétt að setja fyllri reglur um þetta efni, samkvæmt heimild 21. gr. frv.

II. kafli.
Hér eru sett ýmis ákvæði um deyðingu dýra og aðgerðir á dýrum. Er hér boðið

að leita dýralækna til margra aðgerða á dýrum, og gætir þar nokkuð nýmæla.

Um 8. gr.
13. gr. dýraverndunarlaganna frá 1915, svo sem henni var breytt með 1. 31/1922,

er ráðuneyti boðið að setja reglugerð um aflífun húsdýra og slátrun búpenings.
Ákvæði 8. gr. er nokkru víðtækara. Samkv. 17. gr. 2. málsgr. frv. er ráðuneyti skylt
að leita tillagna dýraverndarnefndar, áður en reglugerð er sett. Eftir 2. málsgr. 21.
gr. frv. halda stjórnvaldsreglur, sem settar hafa verið m. a. um deyðingu dýra, gildi
sínu, unz nýjar reglur eru settar.

Um 9. gr.
Um geldingu húsdýra er fjallað í 1. nr. 123/1935, sem fyrr greinir. Ákvæði 9. gr.

frv. áskilur atbeina dýralæknis í fleiri tilvikum en lögin frá 1935, og efnisreglum
er lítillega breytt frá því, sem þar er. Ekki þykir verða hjá því komizt að veita
heimild til að löggilda sérstaka menn til að framkvæma geldingu dýra, þar sem
svo hagar til, að örðugt er að ná til dýralækna. 2. málsgr. 9. gr., sem fjallar um þetta
efni, er að mestu samhljóða 2. gr. 1. nr. 123/1935 .•

Um 10. gr.
Samkvæmt greininni er óheimilt að stertstýfa hross (andstætt tagistýfingu),

halaskera kýr eða stýfa eyru eða rófu á hundum nema rófu á hvolpum, vikugöml-
um eða yngri. Þessa aðgerð má þó hafa um hönd stöku sinnum af heilbrigðis-
ástæðum. Skal dýralæknir þá framkvæma aðgerð og deyfa dýrið.

Ákvæði þetta mun vera nýmæli. Er höfð hliðsjón af ákvæðum í lögum hinna
Norðurlandanna við orðun þess.

Um 11. gr.
1gildandi lögum skortir almennt ákvæði, er skyldi menn til að leita dýralæknis,

þegar framkvæma skal aðgerðir á dýrum, svo sem fyrr greinir. Í erlendum dýra-
verndari ögum, sem höfð hafa verið til hliðsjónar, eru hvarvetna slík ákvæði. Frá
sjónarmiði dýraverndar er mjög mikilvægt, að slík ákvæði séu tekin í lög. Hafa
verður þó í huga hérlendis, að sums staðar er mjög örðugt að ná til dýralækna eða
feikilega kostnaðarsamt. Höfuðreglan um skyldu manna til að láta dýralækna fram-
kvæma aðgerðir sætir því nokkurri undantekningu eftir frumvarpsgreininni. Þegar
sú undantekning á við, er þó áskilið, að leitað sé eftir föngum læknisráða um fram-
kvæmd aðgerðar.

Örðugt er að setja brýnt ákvæði um þær aðgerðir, þar sem áskilja verður at-
beina dýralæknis. Frumvarpsgreinin lýsir því svo, að við þær aðgerðir, sem muni
væntanlega baka dýri verulega þjáningu, sé skylt að leita dýralæknis. Þetta orðalag
mun mega skýra svo, að skylt sé að kveðja dýralækni á vettvang, ef telja verði
aðgerð kvalafulla, þegar hún er framkvæmd af ólælmisfróðum manni, þótt aðgerð
verði ekki talin kvalafulI, ef dýralæknir framkvæmir hana. Þær aðgerðir, sem
tíðast koma hér til, eru t. d. ýmiss konar aðstoð við fæðingu eða aðgerð eftir fæð-
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ingu, aðgerð að meiri háttar sárum a. m. k., þvagtaka, blóðtaka, opnun á sina-
skeiðum og slimholum, aðgerð við kviðsliti. ýmiss konar aðgerðir á höfði dýra,
aðgerðir við kýlum, ígerðum og margs konar innanmeini. Allákveðnar reglur
munu hafa myndazt um það, í hvaða tilvikum dýralækna sé vitjað hér á landi.

Um III. kafla.
Hér eru nýmæli, er varða notkun dýra við vísindalegar rannsóknir, við kennslu

eða framleiðslu lyfja eða við svipaðar aðstæður. Notkun eða beiting dýra í þessu
skyni fer í vöxt hér á landi, og er full þörf á, að haft sé eftirlit með þessari starf-
semi af hendi almenningsvalds. Í 12. gr. er lagt til, að eftirliti þessu sé svo hagað, að
leita þurfi leyfis yfirdýralæknis til þessarar notkunar dýra. Úrlausn yfirdýralæknis
má skjóta til menntamálaráðuneytis, er greiðir til fullnustu úr máli. Heimild til
málskots hefur sá aðili, sem sætir synjun á umsókn sinni um þessi not dýra, og einnig
dýraverndarnefnd eftir þeirri almennu stöðu, sem henni er ætluð í 17. gr. frv.

Leyfi til notkunar dýra t. d. við vísindalegar tilraunir eða rannsóknir má veita
tiltekinni stofnun um ákveðið tímabil eða einstökum vísindamönnum. Er það allt
of þungt í vöfum, að slíkir aðiljar þurfi að óska leyfis hverju sinni, og er hér átt
við fastar rannsóknarstofnanir og viðurkennda vísindamenn.

Um IV. kafla.
Hér eru sett ákvæði um eftirlit með framkvæmd laganna, sbr. einkum 14. gr.,

og skyldu dýralæknis og löggæzlumanna til að stytta dýri, sem ekki er hugað líf,
kvalastundir, eða skyldu til að hlutast til um, að dýralæknir sé kvaddur til dýra, sbr.
15. gr., og um skyldu annarra manna, sem verða varir sjúkra dýra eða slasaðra, til
að veita þeim umönnun eða til að deyða dýr, ef annars er ekki úrkosti, Ákvæði þessi
eru nokkuð sundur leit, en þeim er það sameiginlegt, að þau fella skyldu til eftirlits
eða sérstakrar meðferðar á dýrum á aðra en eigendur dýra eða forráðamenn.

Um 14. gr.
Ákvæði gildandi laga um eftirlit með framkvæmd dýraverndarlaga eru ekki full-

nægjandi.
Þegar upp kemur, að aðbúnaði að dýrum sé ábótavant, er vitaskuld unnt að

sækja þann, sem ábyrgur er fyrir því, til refsingar. Oft er þó vænlegra til árangurs
að leggja fyrir hinn ábyrga aðilja að bæta um og eftir atvikum að orka á hann með
tilteknum þvingunaraðferðum til að hlýðnast fyrirmælum. Ákvæði 2. málsgr. 14. gr.
veita heimild til að fara þessa leið. Getur lögreglustjóri lagt fyrir aðilja að bæta
um fyrirvaralaust eða innan tiltekins tíma og lagt við dagsektir, ef boði er ekki
skeytt. f öðru lagi er lögreglustjóra heimilað í 3. málsgr. að hlutast til um fram-
kvæmd fyrirmæla á kostnað aðilja, ef ekki er skipazt við frumfyrirmæli. Um að-
draganda að því, að fyrirmæli séu gefin, er sett sú regla, að því er tekur til fyrir-
mæla skv. 2. málsgr., að lögreglustjóri hafi samráð við héraðsdýralækni eða lög-
giltan dýralækni. áður en fyrirmæli eru sett. Um ráðstafanir samkvæmt 3. málsgr.,
sem bakað geta aðilja mikið fjártjón, er sett sú sérregla, að lögreglustjóri má ekki
leggja í þær ráðstafanir, nema héraðsdýralæknir eða yfirdýralæknir eftir atvikum
hafi lýst sig samþykka þessum aðgerðum. Einnig er skylt að veita aðilja færi á að
tjá sig um fyrirhugaðar ráðstafanir, áður en þeirra er neytt.

Við setningu ákvæða um þessi efni verður að hafa ýmis sjónarmið í huga. Frá
dýraverndarsjónarmiði er oft þörf skjótra úrræða til umbóta, þar sem ella er hætta
á, að dýr þjáist um skör fram. Nauðsynlegt er einnig, að unnt sé að taka ákvarðanir
með hröðum hætti, svo að réttarvarzla verði virk og fullnægjandi. Þess ber þó að
gæta, að ekki sé hrapað að réttarvörzluaðgerðum, svo að þær kunni að baka ríkis-
sjóði bótaskyldu. Mikilvægir eigenda hagsmunir geta verið hér í húfi, og þeirra
vegna þarf að vanda til ákvörðunar um löggæzluaðgerðir, einkum ef þær fela í sér
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verulegt fjártjón fyrir aðilja. Við orðun frumvarpsgreinarinnar hefur einkum verið
höfð hliðsjón af þeim sjónarmiðum, sem nú voru reifuð.

Þótt lög, er varða forðagæzlu, eigi að gilda áfram þrátt fyrir gildistöku frum-
varps þessa, verður að telja, að unnt sé að beita úrræðum þessarar greinar í )'msum
efnum til viðbótar við ákvæði þeirra laga.

Um 15. gr.
Fyrri málsgrein fjallar um það, að dýralæknir er kvaddur til sjúks dýrs eða

slasaðs. Ef rannsókn hans leiðir í ljós, að dýri verði ekki hugað líf, er dýralækni
skylt að hlutast til um, að dýr sé deytt, enda sé hætt við, að það kveljist mikið ella.
Tillit til hagsmuna eiganda þykir hér eiga að ráða því, að rétt sé að heimila eiganda
(umráðamanni) að skjóta ákvörðun dýralæknis, sem ekki er embættislæknir, til
héraðsdýralæknis eða eftir atvikum til yfirdyralæknis, ef fyrirlags þeirra verður
leitað með skjótum hætti eftir aðstæðum. Ef héraðsdýralæknir hefur mælt fyrir um
deyðingu dýrs, verður að hlíta henni samkvæmt þessu, og verður henni ekki skotið
til æðra setts dýralæknis.

Ákvæði fyrri málsgreinar 15. gr. er í samræmi við hliðstætt ákvæði í norsku
dýraverndarlögunum. Samkv. dönsku lögunum er hins vegar skylt að skjóta máli
til dómstóla, áður en dýr er deytt, ef eigandi dýrs eða umráðamaður er andvígur
því, að dýri sé fargað. Fyrirkomulag dönsku laganna þykir of brotamikið, enda má
vænta þess, að dýralæknir hafi betri tök á að meta nauðsyn þess, að dýr sé deytt,
en dómstólar. Auk þess fer allt of mikill tími í að fá úrlausn dómstóla um þetta
efni - og er varhugavert frá dýraverndarsjónarmiði að tefja fyrir því, að skjót
úrlausn fáist. Þykir því rétt að una hér við úrlausnir dýralækna, eins og rakið er í
greininni.

Í 2. málsgr. er fjallað um það tilvik, er lögreglumaður verður þess áskynja,
að högum dýrs er svo farið, sem í 1. málsgr. segir. Ber honum þá að kveðja til dýra-
lækni. Ef dýralæknir telur, að dýr skuli deyða þegar í stað, skal beita ákvæðum
1. málsgr. 15. gr. um þá aðstöðu. Nú telur dýralæknir hins vegar, að dýr skuli að
vísu deyða, en ekki þegar í stað, og skal þá leita fyrirlags lögreglustjóra. Ber honum
að ganga eftir umsögn embættisdýralæknis og kanna viðhorf eiganda (umráðamanns)
að öllum jafnaði, áður en hann tekur afstöðu til þess, hvað gera skuli. Nokkur
munur er á viðbrögðum samkv. 1. og 2. málsgr. við þá aðstöðu, er dýralæknir telur,
að dýr skuli deyða, en ekki þurfi að vinda mjög bráðan bug að því. Hér gefst tóm
til að kanna mál betur en við þá aðstöðu, er greinir í 1. málsgr., og þykir rétt að fela
lögreglustjóra að rannsaka mál og mæla fyrir um aðgerðir. Svo sem 2. málsgr. er
orðuð, leysir lögreglustjóri úr því álitamáli, sem þar er fjallað um, til fullnustu,
og eiga dómstólar ekki úrlausn þess máls að svo stöddu.

Um 16. gr.
Hér er fjallað um það tilvik, er maður, sem hvorki er eigandi dýrs né umráða-

maður og ekki dýralæknir eða löggæzlumaður, verður var við dýr, sem er sjúkt,
lemstrað eða bjargarvana. Leggur greinin honum þá skyldu á herðar að veita dýri
umönnun og gera eiganda (umráðamanni), löggæzlumönnum eða dýralæknum við-
vart án tafar. Manni er einnig veitt heimild til að deyða dýr í því skyni að stytta því
kvalastundir, ef annars er ekki úrkosti. Hér gæti jafnvel verið um skyldu að ræða
fyrir manninn. Um viðbrögð dýralæknis og löggæzlumanns fer eftir því, sem mælt
er í 15. gr.

Ef maður deyðir dýr samkv. heimild þessarar greinar, er honum jafnan skylt að
skýra löggæzlumanni frá því.

Um V. kafla.
Hér eru sett ákvæði um stjórn dýraverndarmála.
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Um 17. gr.
Yfirstjórn dýraverndarmála er hjá menntamálaráðuneyti samkv. greininni. Er

það ákvæði í samræmi við það, að stjórn friðunarmála almennt hefur verið falin
því ráðuneyti með nýjustu lögum um efnið, sbr. t. d. lög um fuglaveiðar og fugla-
friðun, nr. 63/1954, 7. gr., og lög um náttúruvernd, nr. 48/1956, 11. gr. Í Noregi hefur
landbúnaðarráðuneyti yfirstjórn dýraverndarmála, og svo mun þessu vera háttað
víðar. Í Danmörku sýnist dómsmálaráðuneyti vera falin stjórn þessara mála. Vert
er að vekja athygli á því, að yfirdýralæknir hér á landi lýtur landbúnaðarráðu-
neyti. Þar sem hann á að fjalla samkv. embættisstöðu sinni um ýmsa þætti dýra-
verndarmála, kann það að valda erfiðleikum í framkvæmd, að dýraverndarmál lúti
ekki einnig landbúnaðarráðuneyti. Þá er einnig á það að líta, að við setningu reglu-
gerða eftir dýraverndarlögum - og raunar við framkvæmd laganna ella að vissu
marki - reynir talsvert á búnaðarsjónarmið, og er væntanlega séð betur fyrir sér-
þekkingu á því sviði í landbúnaðarráðuneyti en menntamálaráðuneyti. Gegn þess-
um sjónarmiðum kemur það, að heppilegt er, að friðunarlöggjöf í heild lúti sama
ráðuneyti, enda grípa hin einstöku friðunarlög talsvert hver inn í önnur. Rétt er
að benda á, að í 3. málsgrein 9. gr. frv. er gert ráð fyrir, að landbúnaðarráðuneyti
setji reglur um efni þau, er greinir í 2. málsgr. 9. gr. frv.

Í Noregi hefur það tiðkazt um nokkurt skeið að skipa dýraverndarnefndir i
einstökum héruðum. Hefur það verið verkefni þeirra að hafa vakandi auga á brotum
á dýraverndarlögum og eiga frumkvæði að ýmsu því, sem horfa má til framdráttar
dýravernd þar í landi. Hafa þessir hættir þótt gefast vel. Við samningu þessa frv.
hefur það nokkuð verið hugleitt að koma við svipaðri skipan, einkum í þeirri mynd
að fela náttúruverndarnefndum þetta verkefni til viðbótar við störf þau, sem þeim
eru ætluð í náttúruverndarlögum.

Af ýmsum ástæðum, sem hér verða ekki raktar, hefur þótt ráðlegra að ætla
löggæzlumönnum almennt það verkefni að fylgjast með því, að menn hlíti ákvæðum
um dýravernd. A hinn bóginn eru ýmis atriði við dýravernd sérfræðilegs eðlis, og
er hagur að því fyrir það ráðuneyti, sem falin er yfirstjórn dýraverndarmála, að hafa
sér við hlið nefnd kunnáttumanna og áhugamanna um dýravernd, þegar til fram-
kvæmdar á lögunum kemur. Er lagt til í 17. gr. frv., að slík nefnd verði skipuð.
Hefur hún svipað verksvið að sínu leyti og fuglafriðunarnefnd samkv. 7. gr. laga
63/1954. Benda má þó á, að í 2. málsgr. 17. gr. frv. er vikið sérstaklega að því, að
dýraverndarnefnd láti löggæzlumönnum, ákæruvald i og dómstólum í té umsagnir
um málefni, er varða dýravernd, samkv. tilmælum þessara aðilja. Getur verið mjög
mikilvægt að fá slíkar umsagnir við meðferð dómsmála eða í sambandi við ákæru
máls. Í 2. málsgr. 17. gr. frv. er einnig drepið á það verkefni nefndarinnar, að hún
beiti sér fyrir að auka þekkingu manna og skilning á dýraverndarmálum. Er hér
einkum höfð í huga ýmiss konar útbreiðslustarfsemi í ræðu og riti, fræðsla í skól-
um og útvarpi, efling félagsstarfsemi, er lætur sig dýravernd skipta o. fl. Er nauð-
synlegt, að nefndin fái nokkurt fé til umráða í þessu skyni, ef henni á að verða veru-
lega ágengt. Geta má þess, að æskilegt er, að lög um dýravernd verði þýdd á eitthvert
stórmálanna til dreifingar meðal erlendra manna, er hingað koma.

Dýraverndarnefnd starfar kauplaust. Samkv. 1. málsgr. 17. gr. er hún skipuð
kunnáttumönnum og mönnum, sem ætla má, að hafi sérstakan áhuga á dýravernd.

Um VI. kafla.
Hér eru ákvæði um viðurlög við brotum á ákvæðum frv., ef það verður lög-

tekið. í þessum kafla felast aðallega tvenn nýmæli. Í fyrsta lagi ákvæði 19. gr., er
fjalla um það, að unnt sé að svipta eiganda eða umráðamann dýrs o. fl. heimild til
að eiga dýr, nota þau eða hafa í umráðum sínum o. fl. Í öðru lagi er svo ákvæði
20. gr., sem veitir heimild til að fella refsiábyrgð á foreldra eða forráðamenn
ósakhæfra unglinga, sem gerast sek um brot á lögunum.
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Um 18. gr.
Refsimörk eru svipuð eftir þessari grein og samkv. 179. gr. almennra hegningar-

laga, en þau eru hærri til muna en eftir dýraverndunarlögunum frá 1915. Ef brot
er stórfellt eða ítrekað, má beita fangelsisrefsingu allt að 2 árum, en samkv. 179.
gr. alm. hgl. er refsing fangelsi allt að 1 ári, ef misþyrming hefur átt sér stað.
Samkv. þessu felur 18. gr. frv. í sér nokkra hækkun á refsimörkum.

Rétt þykir að mæla svo fyrir, að tilraun til brota og hlutdeild í brotum sé refsi-
verð.

Um 19. gr.
Þegar aðili hefur gerzt sekur um brot á ákvæðum þessa frv., er oft unnt að beita

hann sektarviðurlögum, sbr. 18. gr. Stundum er og kleift að beita dagsektum til þess
að knýja aðilja til að láta af ólögmætu ástandi eða bæta úr ófullnægjandi aðbúnaði
að dýrum o. fl. Þessi úrræði eru ekki jafnan fullnægjandi. Maður, sem hefur dýr
undir höndum í þágu atvinnureksturs síns, hefur gerzt margsekur um illan að-
búnað að gripum sínum. Hætt er við, að mjög sæki í sama farveg, þótt slíkur maður
sé beittur sektarviðurlögum eða dagsektum. Tryggilegasta úrræðið og eðlilegasta
er þá að svipta hann umráðum yfir dýrum þeim, er hann hefur undir höndum, og
fyrirmuna honum til frambúðar að hafa dýr í vörzlum sínum. 19. gr. frv. veitir
dómstólum heimild til þess að beita þessu úrræði.

Forsenda fyrir þVÍ,að maður verði sviptur heimild til að hafa dýr undir hönd-
um, er fyrst og fremst sú, að hann hafi gerzt sekur um stórfellt eða ítrekað brot á
lögum um dýravernd, gildandi lögum eða ákvæðum frv. þessa, ef það verður lög-
tekið. Tekið er sérstaklega fram, að gerlegt sé að beita sviptingu á heimild til að eiga
dýr o. fl., þótt ósakhæfur maður eigi í hlut. Er heppilegt að geta þessa sérstaklega,
því að lagareglur um réttindasviptingu almennt eru fjarri því að vera glöggar um
þetta efni. Efnislega er brýn þörf á að heimila réttindasviptingu gagnvart ósak-
hæfum mönnum, þar sem reynslan sýnir, að slíkir menn hafa stundum dýr undir
höndum og valda löggæzlumönnum miklum örðugleikum.

Heimildarsvipting sú, sem 19. gr. varðar, er að efni til mjög víðtæk. Svipta má
menn heimild til að eiga dýr, nota þau eða hafa í umráðum sínum, verzla með þau,
slátra þeim eða sýsla um þau með öðrum hætti. Heimildarsvipting getur einnig lotið
að umsýslu um dýr almennt eða um einstakar tegundir dýra, og hún getur staðið
mismunandi langan tíma, ýmist ævilangt eða tiltekið tímabil. Ákvæðið er einnig
víðtækt að því leyti, að svipta má aðra en eigendur og umráðamenn dýra heimild
til þess að eiga dýr og sýsla um þau, t. d. menn, sem fengizt hafa við dýragæzlu eða
dýravörzlu á vegum hinna raunverulegu umráðamanna.

Sú réttarfarsregla er sett, að ákæruvald geti ýmist haft uppi kröfu um svipt-
ingu í refsimáli eða sérstöku máli á hendur aðilja. Ef sérstakt mál er höfðað til þess
eins að fá úrlausn um kröfu ákæruvalds um heimildarsviptingu, er ljóst, að það mál
sætir meðferð opinberra mála, sbr. l. 27/1951 og 22. gr. frv. Rétt er að geta þess, að
ákvæði 178. gr. l. 27/1951 eiga við, þegar máli er áfrýjað, þar sem aðili hefur sætt
sviptingu heimildar eftir .19. gr. frv. Þykir því ekki þörf á að setja sérákvæði um
það efni í 19. gr. frv.

Samkvæmt 2. málsgr. 19. gr. er refsivert fyrir mann, sem sætt hefur heimildar-
sviptingu, að sýsla um dýr andstætt ákvæði dóms. Er hér lagt til, að hliðstæð regla
sé lögtekin eins og er í ýmsum lögum um sviptingu réttinda, svo sem í bifreiða-
lögum, sbr. 38. gr. I. 23/1941. Refsing er einnig mælt í 2. mgr. 19. gr. á hendur þeim
manni, sem veit um heimildarsviptingu og fær allt að einu dómfellda í hendur dýr
til umráða. Er full þörf á slíku refsiákvæði.

Um 20. gr.
Hér er veitt heimild til að leggja refsiábyrgð á foreldra eða aðra forráða-

menn ósakhæfra barna fyrir brot þeirra á ákvæðum frv. Skilyrði fyrir refsiábyrgð
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eru þó allstrðng, Í fyrsta lagi verður brot að vera framið með vitund foreldra eða
forráðamanna og í öðru lagi verður að sanna, að forráðamenn hafi vanrækt að koma
í veg fyrir brotið. Með þessu ákvæði er foreldrum og öðrum forráðamönnum
skapað nokkurt aðhald um að fylgjast með gerðum barna sinna á þessu sviði. Eru
nokkur dæmi þess, að refsiábyrgð sé felld á foreldra eða aðra forráðamenn fyrir
yfirsjónir ósakhæfra barna, sbr. t. d. 1. 1/1890, 5. gr. um lögreglusamþykktir fyrir
kaupstað ina, sbr. og 1. 35/1924 og 1. 107/1935 og ýmsar lögreglusamþykktir, sem
settar eru með stoð í þessum lögum, sjá einnig almenna ákvæðið í I. 57/1921, 23. gr.,
um afstöðu foreldra til skilgetinna barna.

Þess má geta, að í dönsku dýraverndarlögunum er ákvæði, sem er sama efnis
og 19. gr. frv.

Um VII. kafla.
Hér eru ákvæði, er heimila menntamálaráðuneyti að setja reglugerð um ýmis

efni, er varða dýravernd, og enn eru hér ákvæði um rannsókn mála út af brotum
á lögunum og um gildistöku laga og brott fallin lög.

Um 21. gr.
Hér að framan er getið ýmissa atriða, sem þörf er á að setja stjórnvaldsreglur

um. Vísast til þeirra.

Um 22. gr.
Undantekning frá höfuðreglu 1. málsgr, 22. gr. er einkum fólgin i ákvæði 15.

gr. 2. málsgr. og 17. gr. 3. málsgr.

Um 23. gr.
Í almennu athugasemdunum í upphafi greinargerðar þessarar eru reifuð rök

fyrir þvi að fella 179. gr. alm. hgl. brott og einnig fyrir því að láta VII. kafla l.
19/1948 halda gildi sínu. Að öðru leyti gefur greinin ekki tilefni til athugasemda.
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