
144. Frumvarp

til laga um viðauka við lög nr. 34, 3. nóv. 1915, um dýraverndun.

Flutningsmaður: Magnús Jónsson.

1. gr.
Við 1. gr. laganna bætist ný málsgrein, svo hijóðandi:
Nú telur lögreglustjóri, að brotið sje gegn ákvæðum þessarar greinar, 

og getur hann þá gert ráðstafanir til þess að bindra hina illu meðferð, og sje 
maður dæmdur sekur um brot gegn þessari grein, en beldur þó áfram að 
gengnum dómi verknaði þeim, sem bann er dæmdur fyrir, skal lögreglustjóri, 
jafnvel þótt dómnum sje áfrýjað, svifta hann umráðum þeirrar skepnu, sem 
hinn dæmdi misgerði við, láta bjúkra henni á hans kostnað, eða taka hana 
af lífi, ef eigi er talið fært að ala hana. — Allan hjer að lútandi kostnað má 
taka lögtaki.

2. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.



G r e i n a r g e r ð .

Frumvarp þetta er flutt eftir ósk formanns dýraverndunarQelags ís- 
lands og er i raun rjettri að eins lögskýring.

Nokkur ágreiningur heíir komið fram meðal lögfræðinga um það, 
hvort lögreglustjóri hafi heimild til, án dóms, að svifta þann, sem sekur er 
talinn um brot á 1. gr. laga 3. nóv. 1915 um dýraverndun, umráðum þeirrar 
skepnu, sem hann hefir misgert við, og eins um hitt, hvort sá, sem dæmdur 
hefir verið, en skotið máli sínu til æðri dóms, verði sviftur umráðum yfir 
skepnunni fyrri en endanlegur dómur er fallinn.

Þessi ágreiningur getur, þegar svo ber undir, stefnt til vandræða i 
framkvæmd dýraverndunarlaganna. Einn lögreglustjórinn telur sig að vísu hafa 
vald til að taka af eiganda frá brúkun haltan hest eða meiddan, en bafi eig- 
andinn verið dæmdur i sekt fyrir að brjóta dýraverndunarlögin, og skotið 
máli sínu til æðri dómstóls, telur hann sig ekki hafa vald til að svifta eig- 
anda skepnunnar umráðum hennar fyrri en endanlegur dómur er fallinn. 
Annar lögreglustjórinn segir: Jeg hef enga heimild til að taka haltan hest, 
meiddan eða þróttlausan af hor af eigandanum, nema eftir dómi.

Svo þegar til dómstólanna kemur, segja dómararnir: V ið getum ekki 
samkvæmt dýraverndunarlögunum dæmt lögbrjótinn til umráðamissis yfir 
skepnunni. Lögin leyfa það ekki; þau gera að eins ráð fyrir sekt.

Frumvarpi þessu er ætlað að taka af tvímælin um það, hvað lögreglu- 
stjórum er heimilt í þessu efni og hvað þeim er skylt að gera.


