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Ríkissaksóknara hefur borist til umsagnar, með rafpósti atvinnuveganefndar, dags. 24. janúar 
sl., frumvarp til laga um velferð dýra (heildarlög), 283. mál.

Um 1. -  32. gr.
Engar athugasemdir.

Um 33. gr.
Ákvæði 1. mgr. er mjög óskýrt um það á hvaða lagagrundvelli afla á dómsúrskurðar eða hvaða 

stjómvald á að hlutast til um það. E f ætlunin er að fela lögreglustjóra að afla dómsúrskurðar þá má 
telja hæpið að heimildum laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála, um leit (X. kaíli), verði beitt í þágu 
stjórnsýslueftirlits nema að fyrir því liggi sk)'r lagaheimild. Vísast að öðru leyti til athugasemda 
ríkissaksóknara við 1. mgr. 11. gr. frumvarps til laga um búljárhald (heildarlög), 282. mál.

Engar athugasemdir eru gerðar við 2. og 3. mgr.

Um 34. gr.
Ákvæði 4. og 5. mgr. eru sérstaklega óskýr um hver tekur ákvörðun, stjórnar og ber ábyrgð á 

þeim aðgerðum sem þar er kveðið á um. Hið sama á einnig að nokkru við um aðrar málsgreinar 34. 
gr. frumvarpsins auk þess sem málsmeðferð er öll fremur afbrigðileg og í nokkurri andstöðu við 
almennar málsmeðferðarreglur stjómsýsluréttar. Umræddar aðgerðir falla utan við það sem telst vera 
liður í rannsókn sakamáls. A f þeim ástæðum má fremur telja það á málefnasviði ríkislögreglustjóra 
að taka afstöðu til aðkomu lögreglu að aðgerðum af þessu tagi, sbr. 5. gr. lögreglulaga nr. 90/1996. 
Rikissaksóknari hvetur til þess að lagt verði mat á áhrif lagasetningar a f  því tagi sem stefnt er að með 
34. gr. frumvarpsins. Einnig er bent á að ákvæði greinarinnar kunna að vera óþarflega mörg og 
hugsanlega færi betur á því að einfalda frumvarpsgreinina en nánar verði kveðið á um einstök fram- 
kvæmdaatriði í reglugerð.

U m 3 5 .g r.
í 2. málsl. 1. mgr. er m.a. gert ráð fyrir þvi að heimilt sé að leggja stjóm valdssekt á einstaklinga 

óháð því hvort brot eru framin a f  ásetningi eða gáleysi. Með öðrum orðum þá er byggt á hlutlægum 
ábyrgðargrundvelli sem er verulegt frávik frá því sem almennt tíðkast varðandi stjóm valdssektir á 
einstaklinga og er því um að ræða mjög stranga ábyrgðarreglu. Athygli vekur að í athugasemdum með 
frumvarpinu er ekki gerð sérstök grein fyrir ástæðum þess að talið er rétt að leggja svo strangan 
ábyrgðargrundvöll á einstaklinga þegar beita á stjómvaldssektum. Þá horfir þetta einnig einkennilega 
við í ljósi þess að gert er ráð íyrir því að málum vegna smávægilegra brota verði lokið með 
stjómsýslusektum en alvarlegri málum verði vísað til lögreglu. Að auki er útfærsla a f  þessum toga í 
andstöðu við það sem almennt er lagt til grundvallar varðandi stjóm valdssektir á einstaklinga. I þessu 
sambandi vísast til kafla 3.5 í handbók um undirbúning og frágang lagafrumvarpa (Forsætis- 
ráðuneytið, Dóms- og kirkjumálaráðuneytið og skrifstofa Alþingis, nóvember 2007, bls. 45) og kafla 
4.4 í skýrslu nefndar um viðurlög við efnahagsbrotum (Forsætisráðuneytið, 12. október 2006, bls. 36).
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Engar athugasemdir eru gerðar við 2 . - 5 .  mgr.

Um 36. gr.
Engar athugasemdir.

Um 37. gr.
Með lögum nr. 88/2008, um meðferð sakamála, var hugtakið „sakam ál“ tekið upp í stað 

hugtaksins „opinbert mál“ . A f þessum ástæðum er lagt til að orðalagi 4. málsl. verði Iagfært svo fyllsta 
samræmis sé gætt í löggjöf.

Um 38. gr.
Ákvæðið er almennt orðað og það tilgreinir ekki nákvæmlega hvaða háttsemi er refsiverð né 

heldur er tilgreind með skýrum hætti meginafmörkun sem ætlast er til að gildi um skilgreiningu á 
refsiverðri háttsemi sem kann að vera kveðið nánar á um í stjórnvaldsfyrirmælum. Þá vantar að 
skilgreina saknæmisskilyrði (ásetningur og gáleysi). Efni frumvarpsgreinarinnar kann þar með að vera 
í nokkurri andstöðu við ríkjandi sjónarmið í refsirétti um lögbundnar refsiheimildir og skýrleika refsi- 
heimilda. Til frekari skýringar vísast til athugasemda ríkissaksóknara varðandi 13. gr. frumvarps til 
laga um búíjárhald (heildarlög), 282. mál, sbr. og kafla 3.4 í fyrrgreindri handbók um undirbúning og 
frágang lagafrumvarpa.

Um 39. gr.
Telja má að nauðsynlegt sé að kveða mun skýrar á um reglugerðarheimild ráðherra og skil- 

greina þá meginafmörkun sem reglugerðarheimild er ætlað að byggja á. Til frekari skýringar vísast til 
framangreindra athugasemda varðandi 38. gr.

Um 40. gr.
Breyta þarf fyrirhugaðri dagsetningu á gildistöku frumvarpsins.

Um 41. -  42. gr. og ákvæði til bráðabirgða.
Engar athugasemdir.
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