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„Borzasztó kínokat szenvedtek 
szegény párák”

Az állatvilág fölötti uralkodás év-
századokkal ezelőtt sem vont maga 
után feltétlen kegyetlenséget. Az 
állatokkal való keresztény bánás-
mód elvét már a középkori olasz 
szerzetes, Aquinói Szent Tamás 
összefoglalta. Elgondolásában az 
állatoknak nincsenek jogaik, ezért 
velük kapcsolatban bűn elkövetésé-
ről sem beszélhetünk. A velük való 
kegyetlenkedés azonban nem fogad-
ható el, mert ez az ember erkölcsi 
lealacsonyodásával jár együtt, az 
állatokkal való rossz bánásmód az 
embertársainkkal szembeni közöny 
felerősödését vonja maga után. Év-
századokon keresztül az állatokkal 
való méltányos bánásmód inkább 
az illendőség körébe tartozott, de ha 
mégsem így történt, az állatkínzót 
nem lehetett elítélni. 

A székelyföldi sajtóban már a 
múlt század elején találunk olyan 
írásokat, amelyek konkrét esetekről, 
illetve jótanácsokról szólnak. A Csíki 
Lapok írja 1906-ban: „Állatkínzás. 
Valamelyik este két szomszéd köz-
ségbeli atyafi , mint viselkedésükből 
konstatálható volt meg duplázták egy 
kis életviz mellett a komaságot. Kö-
zös akarattal el akarták hozni a fél er-
dőt s az nem sikerülvén egész a mar-
haságig bepálinkáztak és szegény 
két igavonó lovon álltak bosszút. A 
pénzügyőri laktanyától a város vé-
géig borzasztó kínokat szenvedtek 
szegény párák. Minden hajtásnyira 
stácziot tartottak egyik koma húzta a 
gyeplővel a szájukat a másik meg egy 
fütykössel deklinálta agyba főbe a 
sajnálkozó közönség szeme láttára.” 

A jogszabály és a társadalmi 
gyakorlat közötti szakadék

Az állatvédelmi gondolkodás az 
1960-as években kapott új lendü-
letet, ekkoriban irányult egyre na-
gyobb fi gyelem a környezeti válság 
első hullámára. A környezetvédő 
mozgalmak Darwin azon nézetei-
hez nyúltak vissza, hogy az állat és 
az ember nem két elkülönült termé-
szeti egyed. Az állatvédelmi jogok az 
1970-es évektől kezdve számos nyu-
gat-európai és skandináv állam tör-
vényhozásába bekerültek, nálunk 
2002-ben történt először jogi szabá-
lyozás (nr. 227/2002). 

A kóbor kutyák problémájának 
jogi szabályozását Georgeta Stoices-

cu bukaresti lakos tragédiája indí-
totta el. A 2000 őszén történt kutya-
támadásban a házát elhagyó nőt hét 
kutya támadta meg. A fejsérülést és 
combcsonttörést szenvedett nőnek 
az évek során olyannyira romlott 
az állapota, hogy amnéziás tünetei 
lettek. A felügyelet nélkül hagyott 
kutyák évtizedes problémája és ez 
az ügy súlyossága a 155/2001-es 
sürgősségi rendelet elfogadásához 
vezetett, amely lehetővé tette a kó-
bor kutyák befogását, menhelyre 
szállítását, hét nap utáni elaltatását, 
amennyiben a gazdája nem jelent-
kezett, vagy nem került örökbefoga-
dásra. 

A kóbor kutyák problémájának 
kezelésében az egyik alapvető prob-
léma, hogy a bizonyos feltételek mel-
lett törvény biztosította altatás rövid 
távú megoldásnál nem több. Az állat 
altatással történő megölése tünetke-
zelés, nem pedig az okok megszün-
tetése, mert ha ideiglenesen vissza is 
szorítják a populációt, a természetes 
szaporulat rekordidő alatt benépesí-
ti a területet. Ha egy 5-10 évet megélő 
nőstény kutyával számolunk, ame-
lyik évente kétszer párosodik, akkor 
egyetlen egyed utódainak a száma 
40 és 220 közé tehető, ami egy 6 éves 
periódust számolva 65 ezer utódot 

jelenthet. Az altatás látszatmegoldá-
sa helyett ezért a populáció vissza-
szorítását sterilizálással, a felelős 
állattartásra való társadalmi neve-
léssel érhetjük el.  Bár lassan évti-
zede, hogy törvényileg előírt a nem 
fajtatiszta és nem törzskönyvezett 
kutyák ivartalanítása (nr. 258/2013), 
a tapasztalatok szerint sem a gaz-
dák, sem az illetékes hatóságok nem 
veszik komolyan. 

A probléma másik sarokpontja az 
állattartók felelőtlensége. Az állat el-
hagyása a jelenlegi törvények szerint 
(nr. 205/2004) az állattal szembeni 
könyörtelen bánásmódnak minősül, 
amiért három hónaptól egy évig ter-
jedő börtönbüntetés, vagy pénzbír-
ság szabható ki. A szakmai szerveze-
tek szerint azonban ezeket kivételes 
esetben alkalmazzák. Ha valakit 
ilyen jogcímen el is ítélnek, legtöbb-
ször pénzbüntetéssel megússza. A 
szakmai szervezetek részéről 2016-
ban volt egy zátonyra futott tör-
vénymódosítási kísérlet, ami által a 
pénzbírság mellett 2-7 évig terjedő 
kiszabható börtönbüntetést akartak 
elérni. Egy néhány éve készített in-
terjú szerint az országban egyetlen 
embert ítéltek kegyetlen bánásmód 
miatt börtönre, aki a szomszédja lo-
vának ínszalagjait vágta el kaszával.    

Romániában 2014-ben hangzott el 
a nyilvánosság előtt először, hogy az 
országban állatrendőrséget hoznak 

majd létre. Hosszú évek várakozása 
után 2020. október 14-én a kormány 
egy sürgősségi rendelet elfogadásá-
val hozta létre az intézményt, amiben 
a rendelet szerint 488 alkalmazott és 
88 állatorvos működik majd, amit 60 

napos határidővel az országos összes 
megyéjére kiterjesztve működésbe 
hoznak. Jóllehet a rendelet kihirde-
tésekor az ország épp a koronaví-
rus-járvány második hullámának 
csúcsán volt, az intézményesülés 
folyamata igencsak megkésett. A saj-
tóértesülések még idén májusban is 
a személyzet és az ellenőrzések hiá-
nyáról tanúskodtak. 

A Hargita megyei rendőrségtől 
igényelt adataink tanúsága szerint 
az intézmény  csupán 2021 márciusá-
ban kezdett működni, öt hónappal 
a rendelet kihirdetését követően. A 
rendőrségi szóvivő szerint március-
tól az adatigénylés időpontjáig, tehát 
az elmúlt nyolc hónapban Hargita 
megyében összesen 29 hatósági érte-
sítést regisztráltak, amelyek állatjo-
gi kategóriába tartoztak. A 29-ből 23 
eset olyan petíciót takart, ahol több-
nyire kutyák gazdáival szemben 
sérelmezték, hogy nem tették meg 
a szükséges lépéseket az esetleges 
támadással szemben. Összesen hat 
esetben beszélhetünk büntetőjogi 
következményről, ahol egy esetben 
az állat megölése, három esetben 
sérülése, egy esetben állatkínzás, 
egyben pedig kutyatámadás miatt 
vonták felelősségre a gazdát, aki 
nem tette meg a szükséges lépése-
ket, hogy ezt megelőzze. 

Gyerekcipőben járó állatvédelem

A megfelelő kezelés 

és bánásmód után lehet visszaút 

a „kutyatársadalomba”
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Szaporodnak és mi nem figyelünk rájuk




