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Minnisblað

Til Páls Þórhallssonar.
Frá Aðalheiði Jóhannsdóttur, prófessor

20. september 2012

Vísað er til tölvubréfa yðar, dags. 12. júlí sl., um aðstoð vegna yfirferðar á 32.-36. gr. 
tillagna Stjórnlagaráðs að frumvarpi til stjórnarskipunarlaga. Meðfylgjandi er 
minnisblað undirritaðrar þar sem farið er yfir ákvæði 36. gr. í tillögu ráðsins miðað við 
eftirfarandi forsendur og lagðar til:

1. Nauðsynlegar breytingar á texta tillagna miðað við tiltekin viðmið sem koma 
fram í bókun stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis, þ.a.l. tekur greiningin 
tillit til:

a. mannréttindasáttmála sem íslenska ríkið hefur skuldbundið sig til að fara 
eftir,

b. innra samræmis og mögulegra mótsagna,
c. réttarvernd miðað við gildandi stjórnarskrá og greinargerð með tillögum,
d. málsóknarmöguleika gegn ríkinu.

2. Nauðsynlegar viðbætur eða lagfæringar á greinargerð Stjórnlagaráðs. Þótt ekki sé 
beinlínis vísað til viðmiða stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar varðandi þennan 
þátt hafa sömu viðmið eigi að síður verið lögð til grundvallar.

3. Önnur atriði sem undirrituð bendir sérstaklega á.

Tillögur að breytingum, þ.m.t. niðurfellingu á texta, rökstuðningur og aðrar tilvísanir 
eru í hornklofum á viðeigandi stöðum í textanum.
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Akvæði 36. gr.

Heildarmat á greininni miðað við fyrrgreind viðmið.
Ákvæði 36. gr. tillögunnar er nýmæli en í gildandi stjórnarskrá er ekki að finna 
sambærilegt ákvæði. Efni þess hefur ekki nein augljós tengsl við mannréttindasáttmála 
sem Ísland er aðili að og virðist ekki vera í mótsögn við önnur ákvæði tillögunnar. 
Ólíklegt er að gildistaka 36. gr. ein og sér hefði í för með sér að íslenska ríkinu yrði stefnt, 
t.d. vegna mögulegra takmarkana á eignarrétti eða athafnafrelsi, þar sem raunverulegt 
gildissvið og efni þess veltur á útfærslu í almennri löggjöf. Hún myndi væntanlega fela í 
sér almennar takmarkanir og að auki leggja ákveðnar skyldur á tiltekin stjórnvöld og 
opinberar stofnanir. Rétt er að benda á að í athugasemdunum sem fylgdu er á því byggt 
að íslensk stjórnvöld beri að taka þátt í og jafnvel eiga frumkvæði að því að vernda 
dýrategundir sem eru í útrýmingarhættu að mati alþjóðlegra aðila. Þennan hluta 
athugasemdanna má misskilja þannig að íslensk stjórnvöld séu bundin af mati 
alþjóðlegra aðila á því hvort dýrategundir séu í útrýmingarhættu. Rétt skýring 
ákvæðisins leiðir að sjálfsögðu ekki til þeirrar niðurstöðu.

Texti ákvæðis samkvæmt tillögu Stjórnlagaráðs:

36. gr.
Dýravernd.

Með lögum skal kveðið á um vernd dýra gegn illri meðferð og dýrategunda í 
útrýmingarhættu.

Athugasemdir við ákvæði 36. gr. með breytingunum.
Ákvæði 36. gr. er nýmæli í stjórnarskrá. Tilgangur þess er að leggja ákveðinn grunn að 
og vera stefnumarkandi fyrir almenna löggjöf sem varðar dýravernd en að margra mati 
hefur nokkuð skort á að nauðsynleg rækt væri lögð við almenna dýravernd hér á landi. 
Þykir því rétt að setja í stjórnarskrá ákvæði til verndunar dýra, þótt stjórnarskráin sé 
skrifuð fyrir og um menn. Í stjórnarskrá, þar sem kveðið er á um umgengni manna hver 
við annan og við umhverfi sitt og náttúru er þess vegna eðlilegt að kveða einnig á um 
umgengni við dýr. Ákvæði um dýravernd er nú þegar að finna í ýmsum stjórnarskrám, 
til dæmis þeirri þýsku þar sem kveðið er á um að dýravernd skuli skipað með lögun, sbr. 
nánar 20. tölul. 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar. Umgengni mannsins við dýr tengist 
siðferði hans sjálfs, sem stjórnarskrá hlýtur að láta sig varða, og ill meðferð á dýrum er í 
andstöðu við þær meginreglur sem stjórnarskrá Íslands er byggð á. Það má því telja 
siðferðilega æskilegt að tryggja mönnum rétt til að lifa í samfélagi þar sem hægt er að 
treysta því að ákvæðum laga sé ætlað að koma í veg fyrir illa meðferð dýra og vernd 
dýrategunda í útrýmingarhættu.

2



Í samræmi við orðalag ákvæðisins er því í fyrsta lagi ætlað að gilda um illa 
meðferð á dýrum, hvort sem þau eru villt eða ekki. Nánara innihald tilvísunar til illrar 
meðferðar er á herðum almenna löggjafans en tilvísuninni er ætlað að ná yfir hvers 
konar níðingsskap sem nöfnum tjáir að nefna. Ákvæði 36. gr. samrýmist vel, en er þó 
ekki takmarkað við, alþjóðlegri stefnumörkun á sviði dýraverndar, t.d. yfirlýsingu 
Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna um réttindi dýra frá 1978 (á ensku: 
Universal Declaration o f Animal Rights), áherslum Evrópusambandsins og Evrópuráðsins í 
málaflokknum, og þeim alþjóðasamningum sem Ísland hefur gerst aðili að og varða 
dýravernd. Sjá í þessu sambandi m.a. Evrópusamning um vernd dýra í 
millilandaflutningum (á ensku: European Convention for the Protection o f Animals during 
International Transport) frá 1968 (auglýsing nr. 8/1969 og nr. 36/1991 (bókun við 
samninginn)), og einnig Evrópusamning um vernd dýra í landbúnaði (á ensku: European 
Convention for the Protection o f Animals Kept fo r  Farming Purposes) frá 1976 (auglýsing nr. 
17/1989 í C-deild Stjórnartíðinda). Einnig ber að nefna að nokkrir alþjóðlegir samningar 
á sviði umhverfisverndar sem Ísland hefur gerst aðili að fjalla um eða leggja bann við 
notkun tiltekinna veiðiaðferða og -tækja þegar villt dýr eiga í hlut en að baki búa m.a. 
rík dýraverndarsjónarmið. Sjá í þessu sambandi m.a. ákvæði samnings um verndun 
villtra plantna og dýra og lífsvæða Evrópu (á ensku: Convention on the Conservation o f 
European Wildlife and Natural Habitats) frá 1979 (auglýsing nr. 17/1993 í C-deild 
Stjórnartíðinda) og ákvæði Alþjóðasamnings um stjórnun hvalveiða (á ensku: 
International Convention for the Regulation o f Whaling) frá 1946 (auglýsing nr. 18/2001 í C- 
deild Stjórnartíðinda).

Í öðru lagi gildir ákvæðið um vernd dýrategunda í útrýmingarhættu. Við mat á 
því hvort einstakar dýrategundir eru í útrýmingarhættu ber að byggja á niðurstöðum 
vísindamanna innlendra jafnt sem erlendra. Samkvæmt þessu ber íslenskum 
stjórnvöldum að taka þátt í og jafnvel eiga frumkvæði að því að vernda dýrategundir 
sem eru í útrýmingarhættu m.a. að mati alþjóðlegra aðila. Þetta er í fullu samræmi við 
ýmsa alþjóðlega samninga sem Ísland er aðili að og sem er ætlað að tryggja vernd 
dýrategunda í útrýmingarhættu. Í þessu sambandi ber að nefna ákvæði samnings um 
verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða Evrópu frá 1979, sem fyrr var nefndur, og 
einnig ákvæði samnings um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem 
eru í útrýmingarhættu frá 1973 með breytingum frá 1979 (á ensku: Convention on 
International Trade in Endangered Species o f Wild Fauna and Flora with amendment thereto o f  
22 June 1979) sem Ísland er aðili að (sjá auglýsingu nr. 1/2000 og nr. 5/2003 í C-deild 
Stjórnartíðinda). Fyrrgreindir tveir alþjóðasamningar hafa báðir að markmiði að vernda 
dýrategundir í útrýmingarhættu þótt aðgerðirnar sem grípa á til séu að nokkru leyti 
ólíkar. Loks ber að nefna að það felst í hugtakinu líffræðileg fjölbreytni, sem skilgreint er 
í samningi um líffræðilega fjölbreytni (á ensku: Convention on Biological Diversity) (1992), 
sem Ísland er aðili að (sjá auglýsingu nr. 11/1995 í C-deild Stjórnartíðinda), að 
samningsaðilar verða að tryggja viðunandi vernd tegunda í útrýmingarhættu í samræmi
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við gildissvið samningsins. Að öðrum kosti er ekki mögulegt að tryggja markmiðið um 
líffræðilega fjölbreytni.

Um almenna vernd líffræðilegrar fjölbreytni er fjallað í 33. gr.

Texti greinargerðar við ákvæðið samkvæmt tillögu Stjórnlagaráðs:

Um 36. gr.

GreininÁkvæði 36. gr. er nýmæli í stjórnarskrá. Tilgangur hennar þess er að leggja 
ákveðinn grunn að almennum lögum um dýravernd [Nýr texti: og vera stefnumarkandi 
fyrir almenna löggjöf sem varðar dýravernd] [Nýr texti sem byggir á texta sem var aftar: 
en að margra mati hefur nokkuð skort á að nauðsynleg rækt væri lögð við almenna 
dýravernd hér á landi. Þykir því rétt Rétt þykir að setja í stjórnarskrá ákvæði til 
verndunar dýra, þótt stjórnarskráin sé skrifuð fyrir og um menn. Í stjórnarskrá, þar sem 
kveðið er á um umgengni manna hver við annan og við umhverfi sitt og náttúru, þykir 
er þess vegna Stjórnlagaráði eðlilegt að kveða einnig á um umgengni við dýr. Þá var á 
það bent í umræðum í ráðinu að í æ tæknivæddari heimi næstu áratuga yrði vernd 
fjölbreytts lífríkis og þar með dýra æ mikilvægari. Ákvæði um dýravernd er nú þegar að 
finna í ýmsum stjórnarskrám, til dæmis þeirri þýsku þar sem kveðið er á um að 
dýravernd skuli skipað með lögun, sbr. nánar 20. tölul. 1. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar. 
(74. gr., 20. mgr.). Vaxandi þrýstingur er á að slík ákvæði verði sett inn í stjórnarskrár 
fleiri ríkja og má nefna Kanada og Tyrkland sem dæmi. Umgengni mannsins við dýr 
tengist siðferði hans sjálfs, sem stjórnarskrá hlýtur að láta sig varða þótt með óbeinum 
hætti sé. Ill [og ill] meðferð á dýrum er í andstöðu við þær meginreglur sem stjórnarskrá 
Íslands er byggð á. Um þetta er oft vitnað í Mohandas Gandí sem sagði að siðmenningu 
manna og framfarir mætti ráða af því hvernig þeir koma fram við dýr. Það má [því telja 
siðferðilega æskilegt að tryggja mönnum rétt til ] telja til mannréttinda að geta lifa í 
samfélagi þar sem hægt er að treysta [Nýr texti: því að ákvæðum laga sé ætlað að koma 
í veg fyrir illa meðferð dýra og vernd dýrategunda í útrýmingarhættu.] því að ill meðferð 
á dýrum hafi verið útlæg gerð úr lögum og stjórnarskrá.

[Þessi texti er að hluta til aftar en að hluta óþarfur.] Nefndinni bárust nokkur vel 
ígrunduð— erindi— sem— lýstu— eftir— lengri— og— ítarlegri— grein— um— dýravernd. 
Umhverfisréttarsérfræðingur sem kom fyrir nefndina taldi til dæmis æskilegt að kveðið 
væri á um lög gegn illri „og óásættanlegri" meðferð á dýrum. Nefndin taldi það þó 
óþarfa, þar sem öllum mætti vera ljóst að í orðunum „illri moðforð" felist hvers konar 
níðingsskapur sem nöfnum tjáir að nefna.

[Þessi texti er að hluta til aftar en að hluta óþarfur.] Ekki þótti þó nauðsynlegt að 
kveða á um virðingu fyrir öllum lifandi verum, þar eð slíkt ákvæði væri of rúmt til að 
hafa raunverulega merkingu. Ekki þótti heldur þurfa að kveða á um vernd búsvæða

4



dýra, þar eð umhverfisverndarákvæði frumvarpsins og í lögum almennt næðu vel yfir 
það atriði.

[Þessi texti er að hluta til aftar en að hluta óþarfur en sjá nýjan texta aftar og er 
sérstök athygli vakin á viðbótinni: Við mat á því hvort einstakar dýrategundir eru í 
útrýmingarhættu ber að byggja á niðurstöðum vísindamanna innlendra jafnt sem 
erlendra.] Annar sérfræðingur gerði athugasemd við að í drögum að frumvarpinu var 
komist svo að orði að í lögum skyldi kveða á um „vernd ... dýrategunda gegn 
útrýmingu". Var á það bent að slíkt orðalag kynni að koma í veg fyrir að hægt væri að 
skera upp herör gegn aðfluttum meindýrum sem ynnu skaða á lífríki Islands. Því var 
orðalaginu breytt í „vernd ... dýrategunda í útrýmingarhættu" sem þýðir að mati 
ráðsins að íslenskum stjórnvöldum beri að taka þátt í og jafnvel eiga frumkvæði að því 
að vernda þær dýrategundir sem alþjóðlegir aðilar hafa skilgreint í útrýmingarhættu.

[Textinn færður framar og aðeins breyttur þar.] Þar sem nú þegar eru í gildi 
dýraverndunarlög er þessari grein fyrst og fremst ætlað að hafa þau réttaráhrif að árétta 
lögin og styrkja þau, enda benda athuganir sumra sérfræðinga til þess að meiri rækt 
þurfi að leggja við dýravernd en gert hefur verið. Hér var meðal annars stuðst við 
ítarlegt álit frá starfshópi á vegum Sambands dýraverndarfélaga Íslands og Samtaka 
lífrænna neytenda um velferð búfjár.

[Nýr texti sem að nokkru leyti byggir á texta sem strikað er yfir en annað er alveg 
nýtt.: Í samræmi við orðalag ákvæðisins er því í fyrsta lagi ætlað að gilda um illa meðferð 
á dýrum, hvort sem þau eru villt eða ekki. Nánara innihald tilvísunar til illrar meðferðar er 
á herðum almenna löggjafans en tilvísuninni er ætlað að ná yfir hvers konar níðingsskap 
sem nöfnum tjáir að nefna. Ákvæði 36. gr. samrýmist vel, en er þó ekki takmarkað við, 
alþjóðlegri stefnumörkun á sviði dýraverndar, t.d. yfirlýsingu Menningarmálastofnunar 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi dýra frá 1978 (á ensku: Universal Declaration o f Animal 
Rights), áherslum Evrópusambandsins og Evrópuráðsins í málaflokknum, og þeim 
alþjóðasamningum sem Ísland hefur gerst aðili að og varða dýravernd. Sjá í þessu 
sambandi m.a. Evrópusamning um vernd dýra í millilandaflutningum (á ensku: European 
Convention for the Protection o f Animals during International Transport) frá 1968 
(auglýsing nr. 8/1969 og nr. 36/1991 (bókun við samninginn)), og einnig Evrópusamning 
um vernd dýra í landbúnaði (á ensku: European Convention for the Protection of 
Animals Kept for Farming Purposes) frá 1976 (auglýsing nr. 17/1989 í C-deild 
Stjórnartíðinda). Einnig ber að nefna að nokkrir alþjóðlegir samningar á sviði 
umhverfisverndar sem Ísland hefur gerst aðili að fjalla um eða leggja bann við notkun 
tiltekinna veiðiaðferða og -tækja þegar villt dýr eiga í hlut en að baki búa m.a. rík 
dýraverndarsjónarmið. Sjá í þessu sambandi m.a. ákvæði samnings um verndun villtra 
plantna og dýra og lífsvæða Evrópu (á ensku: Convention on the Conservation of 
European Wildlife and Natural Habitats) frá 1979 (auglýsing nr. 17/1993 í C-deild 
Stjórnartíðinda) og ákvæði Alþjóðasamnings um stjórnun hvalveiða (á ensku: 
International Convention for the Regulation o f Whaling) frá 1946 (auglýsing nr. 18/2001 í 
C-deild Stjórnartíðinda).
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Í öðru lagi gildir ákvæðið um vernd dýrategunda í útrýmingarhættu. Við mat á því 
hvort einstakar dýrategundir eru í útrýmingarhættu ber að byggja á niðurstöðum 
vísindamanna innlendra jafnt sem erlendra. Samkvæmt þessu ber íslenskum 
stjórnvöldum að taka þátt í og jafnvel eiga frumkvæði að því að vernda dýrategundir sem 
eru í útrýmingarhættu m.a. að mati alþjóðlegra aðila. Þetta er í fullu samræmi við ýmsa 
alþjóðlega samninga sem Ísland er aðili að og sem er ætlað að tryggja vernd 
dýrategunda í útrýmingarhættu. Í þessu sambandi ber að nefna ákvæði samnings um 
verndun villtra plantna og dýra og lífsvæða Evrópu frá 1979, sem fyrr var nefndur, og 
einnig ákvæði samnings um alþjóðaverslun með tegundir villtra dýra og plantna sem eru 
í útrýmingarhættu frá 1973 með breytingum frá 1979 (á ensku: Convention on 
International Trade in Endangered Species o f Wild Fauna and Flora with amendment 
thereto o f 22 June 1979) sem Ísland er aðili að (sjá auglýsingu nr. 1/2000 og nr. 5/2003 í 
C-deild Stjórnartíðinda). Fyrrgreindir tveir alþjóðasamningar hafa báðir að markmiði að 
vernda dýrategundir í útrýmingarhættu þótt aðgerðirnar sem grípa á til séu að nokkru 
leyti ólíkar. Loks ber að nefna að það felst í hugtakinu líffræðileg fjölbreytni, sem 
skilgreint er í samningi um líffræðilega fjölbreytni (á ensku: Convention on Biological 
Diversity) (1992), sem Ísland er aðili að (sjá auglýsingu nr. 11/1995 í C-deild 
Stjórnartíðinda), að samningsaðilar verða að tryggja viðunandi vernd tegunda í 
útrýmingarhættu í samræmi við gildissvið samningsins. Að öðrum kosti er ekki mögulegt 
að tryggja markmiðið um líffræðilega fjölbreytni.

Um almenna vernd líffræðilegrar fjölbreytni er fjallað í 33. gr.]
[Textinn er efnislega hér fyrir ofan.] Ekki þótti þó nauðsynlegt að kveða á um 

virðingu fyrir öllum lifandi verum, þar eð slíkt ákvæði væri of rúmt til að hafa 
raunverulega merkingu. Ekki þótti heldur þurfa að kveða á um vernd búsvæða dýra, 
þar eð umhverfisverndarákvæði frumvarpsins og í lögum almennt næðu vel yfir það 
atriði.
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