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Povzetek
Namen dela je analiza trenutno uveljavljene zakonodaje s področja pravnega varstva
živali in njihovih pravic ter izpostavitev njenih pomanjkljivosti. S primerjavo
normativnih ureditev drugih držav smo dosegli celovit pregled prave ureditve tega
področja in na podlagi tega predlagali rešitve, ki bi bile kompatibilne z našim
sistemom. Z analizo dejanskih primerov smo ugotovili pogostost prekrškov in kaznivih
dejanj, načine mučenja, odzive pristojnih organov in splošno mnenje prebivalstva
oziroma odzive na ravnanja. Področje zaščite živali ima širok obseg, zato smo se
omejili na domače živali in se bolj konkretno posvetili zlorabi in mučenju le-teh v
obdobju zadnjih desetih let.
Ugotovili smo, da se je število obravnavanih zlorab mučenja živali v slovenskem
prostoru v zadnjih desetih letih povečalo za 48 %, razlog tega pa je tudi nadgrajena
zakonodaja, ki jo je priporočila Evropska unija, in resnejša percepcija zaščite živali.
Članstvo Slovenije je torej zagotovo vplivalo na razvoj zakonodaje na področju
zaščite živali in jo v določenih primerih izboljšalo, nismo pa še na stopnji Nemčije,
Avstrije ali Švice. Te države imajo zelo strogo zakonodajo in verjamejo, da so vse
živali čutna bitja, s katerimi je potrebno ravnati spoštljivo in dostojanstveno.
Ugotovimo, da so slovenski storilci moškega spola in ne obžalujejo svojih dejanj.
Zlorabo izvajajo najpogosteje samostojno nad psi. Predvidene sankcije v Sloveniji so
v primerjavi z izbranimi primerljivimi državami nizke, kljub temu pa smo mnenja, da
sta neformalna kontrola in vplivi javnosti najglasnejši opozorilni krik na nepravilnosti.
Potrebno se je zavedati, da sprenevedanje in zanikanje ravnanj pomenita tudi
njihovo tiho odobritev. Ničelna toleranca do mučenja živali pa je edina pravilna pot v
boju proti zlorabam in zagotovitvi njihove dobrobiti.
Ključne besede: živali, pravice živali, dobrobit živali, zaščita živali, mučenje in
zloraba živali, Slovenija
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Summary - Animal cruelty and torture in Republic of
Slovenia - case study
The purpose of the work is to analyze the current accepted legislation in the field of
legal protection of animals and their rights, as well as the exposure of its
weaknesses. We have reached an overall view with the comparison of the regulations
of animal protection in the other states. The comprehensive view represents the
basis for proposed solutions that would be compatible with our legal system. The
analysis of actual cases gathered with the open source intelligence method gave
answers to our research questions. We have ascertained the frequency of offences
and criminal acts, methods of torture, reactions of the responsible authorities,
general public opinion and opinion of the population on the torture and cruelty on
animals. Because animal protection has a wide range, we decided to limit our
analysis only to domestic animals and focus specifically on torture and cruelty
towards animals in the period of last ten years.
We have concluded that the number of cases of tortured animals dealt with the
police in Slovenia in the past ten years has increased by 48%. We believe that one of
the reasons for a larger number of criminal acts is the implementation of European
Union (EU) recommendations in our legal system. With better regulations the field of
research became a more seriously taken matter. Although Slovenia has implemented
recommendations of EU we have not yet reached the level of Germany, Austria or
Switzerland. These countries have very strict regulations and believe that animals
are sentient beings that must be handled with respect and dignity. We conclude that
Slovene animal abuse offenders are male and do not regret their acts. They mostly
abuse dogs and by themselves independently. Our penalties against animal abusers
are in comparison with other selected countries low. However we believe that the
informal control and public influence is the loudest warning sign to the irregularities.
We believe that pretending and denial of not knowing for the abuse gives it silent
approval. Zero tolerance is the only correct way in the fight against abuse and
insurance of the animals’ wellbeing.
Keywords: animals, animal rights, animal welfare, animal protection, animal abuse
and torture, Slovenia
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1 Uvod
Varovanje narave in živali se je pričelo že s pojavom prvih negativnih posledic nagle
industrializacije in ekonomskega razvoja. Pospešen razvoj je živalim in delovanju
narave povzročil katastrofalne dolgoročne posledice. Izredno nagla rast prebivalstva,
vedno hitrejša produkcija, uporaba fosilnih goriv, tanjšanje ozonske plasti,
intenzivno izsekavanje gozdov, toplogredni plini in klimatske spremembe povzročajo
še dodatne pritiske na uničevanje okolja, kot tudi na biotsko raznovrstnost (Berginc,
Kremec-Jevšenak

in

Vidic,

2007).

Jedro

problema

nedvomno

predstavlja

lahkomiselno in neracionalno poudarjanje materialistično-ekonomskega razvoja
družbe, pri čemer pa se zanemarja dolgoročne posledice nespametnih ravnanj.
Zavedati se je potrebno, da s slabšanjem življenjskih razmer drugim bitjem poleg
njihovega ogrožamo tudi lasten obstoj. Ključen del rešitve teh zapletov leži v
drugačnem odnosu do narave in spremenjenem obnašanju človeka do drugih živih
bitij.
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO, 2001) opozarja, da je vzrok upadanja
biotske raznovrstnosti človekova dejavnost. Človek spreminja in uničuje rastišča
rastlin in bivališča živali zaradi gradenj in širjenja mest, cest in druge infrastrukture;
v te namene tudi regulira potoke in reke ter izsušuje mokrišča; zastruplja okolje s
prekomernimi izpusti plinov v okolje; z odplakami onesnažuje naravne vode; vnaša
tujerodne vrste, ki z ekološko tekmovalnostjo spremenijo razmerje naravne
populacije domorodnih življenjskih združb; povzroča hrup na nenaseljenih območjih;
na upad vplivajo tudi lov, krivolov in nabiranje rastlin in živali zaradi hrane, trofej in
zbirateljskih interesov; udomačuje velike sesalce, kar povečuje njihovo število;
nenazadnje pa človek tudi namerno v skladu z lastnim interesom, to je dobičkom,
nadomešča domače avtohtone pasme z gospodarnejšimi novimi pasmami (ARSO,
2001).
Bolj kot človek posega v naravo, bolj ta izginja. Skupaj z naravo pa izginjajo tudi
posamezne živalske vrste. Tittenson, Simpson in Worm (2011) ocenjujejo, da živi na
Zemlji 8,7 milijona različnih vrst. V oceno ne vključujejo bakterij. Na žalost
delovanje človeka vpliva na drastično izumiranje. De Vos, Joppa, Gittleman, Stephen
in Pimm (2015) na podlagi rezultatov iz svoje raziskave zaključujejo, da je bila
stopnja izumrtja pred vplivom človeka na izumiranje 0,1 izumrtij na milijon vrst na
leto, trenutna stopnja pa znaša 100 izumrtij na milijon vrst na leto. To pomeni, da je
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stopnja izumiranja 1000-krat večja, odkar na izumiranje s svojimi dejanji vpliva tudi
človek. Predvidevajo tudi, da naj bi se v prihodnosti ta stopnja povečala s 1.000 na
10.000.
Rolston (1999) izpostavlja 21. stoletje kot »konec narave«. Ostala naj bi le še narava,
v katero je posegel človek. Neokrnjena narava sicer ne more biti povsod, lahko pa bi
se potrudili, da bi prvobitna bitja živela v sožitju s človekom in civilizacijo, kar pa je
zaradi kislega dežja, drastičnih klimatskih sprememb, vsesplošnega onesnaženja in
zaradi spreminjanja narave in vsega z njo povezanega

postalo nemogoče. Trajni

pečat človeka je odtisnjen na čisto vsem. Rolston (1999) izpostavi, da živimo na
pragu smrti narave, v trenutku, ko se spreminja osnovni značaj sveta. Poudari tudi,
da narave zaradi nje same ni nikjer več.
Ob zavedanju tega strašnega trenda si ne moremo kaj, da se ne bi počutili nemočne
ali pa sami pri sebi začnemo hitro iskati izgovore, zakaj na to ne moremo vplivati in
začnemo odgovornost prelagati na druge. Če se že pri teh enormnih pojavih zdimo
nemočni in obupani, pa lahko vplivamo na izboljšanje pri vsakodnevnih situacijah, ki
so prav tako skrb zbujajoče. Rezultati naših dejanj bodo bolj opazni in nam bodo dali
zagon in motivacijo za nadaljnja ukrepanja, imajo pa tudi pozitivne dolgoročne
posledice. Torej, če že ne moremo kot individuumi preprečiti izumrtja neke vrste, pa
lahko vplivamo na ustreznejšo zaščito živali in kot posamezniki spodbujamo
odgovornejše lastništvo in odnos do živali ter glasno in vztrajno opozarjamo na
napake in zavržna dejanja. Začnemo postopoma in k spremembam pritegnemo tudi
ostale. Kot posamezniki imamo torej moč, da vplivamo na odnos do narave in živali,
zato smo si za predmet raziskave izbrali analizo ustreznosti zakonodaje s področja
pravnega varstva živali, njihovih pravic in ustreznost soočanja z zlorabo in mučenjem
živali. Izpostavili bomo nekatere odmevnejše primere zlorab in mučenja živali ter
predstavili nekatere dobre prakse iz tujine.
Na Zemlji je znanih približno 1,7 milijona živalskih vrst, ocene variirajo od 12,5 do
100 milijonov. Kljub temu, da je Slovenija majhna država, pa je za njo značilna
pestrost živalskih in rastlinskih vrst. Le majhen delež živalskih vrst, ki naj bi živele na
našem ozemlju, je znanih. Po ocenah naj bi na kopnem živelo 19.000 živalskih vrst.
Morske živali so slabše raziskane, podzemeljske živali pa so bolj kot zaradi pestrosti
zanimive zaradi načina življenja in jih ocenjujejo na nekaj 100 znanih vrst (ARSO,
2016). Zakon o ohranjanju narave (2013) določa splošno varstvo živalske vrste.
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Nobena živalska vrsta ne sme biti iztrebljena ali se ji ne sme namerno znižati število
osebkov do stopnje ogroženosti. Prav tako zakon določa, da je prepovedano
namerno, brez opravičljivega razloga, živali ubiti, poškodovati, odvzeti iz narave ali
vznemirjati. Zakon varuje tudi življenjski prostor živali. Ob vsej dobronamerni zaščiti
pa zakon dovoljuje lov in ribolov vrst, določenih z zakoni.
Kljub vloženemu trudu po pravni ureditvi zaščite živali in njihovega habitata smo
pogosto priča zlorabam in mučenju živali. Veterinarski inšpektorji na področju
zaščite živali letno opravijo okoli 3.000 pregledov in izrečejo 700 do 800 ukrepov.
Veterinarji na leto podajo povprečno 15 kazenskih ovadb za obstoj suma kaznivega
dejanja mučenja (S. S., 2015). Pri rejnih živalih so največkrat žrtve slabega ravnanja
prašiči, pri hišnih živalih pa so najpogosteje žrtve mučenja in slabega ravnanja psi
(Veterinarji zaradi suma mučenja živali podajo 15 ovadb na leto, 2015). Policija ima
v svojih poročilih zavedene kršitve Zakona o zaščiti živali (2013). Od leta 2012 do
2013 se je število prijav povečalo za 18,8 % (Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
2014), med letoma 2013 in 2014 je število prijav upadlo za 10 % (Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija, 2015), med letoma 2014 in 2015 pa je ponovno naraslo za
20 % (Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, 2016).
Boj za priznanje določenih pravic živalim in njihovo kakovostnejšo zaščito se v
trenutkih visoke brezposelnosti in gospodarske krize, s katerimi se država sooča, zdi
marsikomu predrzen in sploh nepomemben. Pa vendar tega področja ne smemo
zanemariti in brezbrižno opazovati od daleč. Človek si iz situacije, v katero se je sam
spravil, lahko pomaga sam, mislimo pa, da je vedno potrebno poskrbeti in pozornost
namenjati šibkejšim od nas, otrokom in živalim, čeprav nas trenutne razmere od tega
odvračajo. Pred zlorabo živali se ne smemo sprenevedati in si zatiskati oči: večja
pozornost, hitro in dosledno odkrivanje ter kaznovanje storilcev vodijo v izboljšanje
zaščite živali. Kadar opazimo zlorabljeno in trpečo žival, je potrebno nemudoma
ukrepati, brez prelaganja odgovornosti na druge. Vsak državljan je po zakonu dolžan
brez odlašanja prijaviti mučenje živali, če ne že iz pravnega vzgiba, je prijava nujna
z moralno-etičnega vidika. Uvodni del zaključujemo z mislijo, ki nas navdaja z
upanjem in motivacijo; Leonardo da Vinci je rekel (Znanstveniki in pisatelji o
prehrani, 2013): »Prišel bo čas, ko bodo ljudje gledali na ubijanje živali kakor danes
gledamo na ubijanje ljudi.«

1.1 Namen in cilji magistrskega dela
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Namen magistrskega dela je analizirati trenutno uveljavljeno zakonodajo s področja
pravnega varstva živali in njihovih pravic. Osredotočili smo se na pomanjkljivosti in
nejasnosti naše zakonodaje ter predlagali potrebne spremembe. Predstavili smo tudi
ureditve nekaterih tujih držav, po katerih bi se lahko zgledovali tudi sami. S
primerjavo normativnih ureditev smo dosegli celovit pregled pravne ureditve tega
področja in na podlagi tega predlagali rešitve, ki bi bile kompatibilne z našim
sistemom. Osredotočili smo se na pogostost prekrškov in kaznivih dejanj ter na
ustreznost delovanja organov pregona in sankcioniranja storilcev. Predstavili smo
tudi razvoj odnosa do živali skozi zgodovino ter kako je vstop Slovenije v Evropsko
unijo vplival na zaščito živali pri nas. V empiričnem delu smo z analizo aktualnih
primerov ugotovili, kakšno je stanje zaščite živali v Sloveniji, kako na zlorabe
reagirajo pristojni organi in kako so sankcionirani storilci zlorab.
Področje zaščite živali ima širok obseg, zato smo se omejili na domače živali in se
bolj konkretno posvetili zlorabi in mučenju le-teh v Sloveniji. Omejili smo se tudi pri
analizi aktualnih primerov, in sicer na obdobje desetih let.
Cilj magistrskega dela je izpostaviti pomanjkljivosti naše zakonodaje ter opozoriti na
problematiko, ki je potisnjena na stranski tir, s predlaganimi rešitvami pa spodbuditi
pristojne k akciji in zagotoviti kvaliteten in dostojen odnos človeka do živali. Cilj
naloge je tudi ozaveščanje posameznika, ki dosledno opozarja na napake in zavržna
dejanja, ter tako prispeva k hitremu odkrivanju storilcev in njihovemu ustreznemu
sankcioniranju.

1.2 Metodologija
Pri pisanju magistrskega dela smo uporabili deskriptivno ali opisno metodo, s katero
smo opisali dejstva, pojave in procese, ki se dotikajo izbranega problema. Z metodo
proučevanja dokumentov in zakonov smo natančno opisali normativno opredelitev
pojava in ga primerjali s pravnimi praksami drugih držav. Analiza internetnih virov
nam je omogočila pridobitev aktualnih in odmevnih primerov zlorab, ki nam bodo
služili kot podlaga za podajanje konstruktivnih rešitev. Ker menimo, da je število
zlorab visoko, smo se omejili na obdobje desetih let in le na primere, ki zajemajo
zlorabo domačih živali v Sloveniji. Z metodo analize vsebine pisnih virov smo
analizirali strokovno literaturo, strategije in poročila. Analizirani podatki omogočajo
validacijo in sprejetje določenih ugotovitev ter podajo odgovore na raziskovalna
10

vprašanja (Roblek, 2009). Easterby-Smith, Thorpe in Love (2005) opredelijo
kvalitativne tehnike kot zbirke interpretativnih tehnik, ki poskušajo opisati,
dešifrirati, prevesti in odkriti pomen določenih pojavov v družbi. Roblek (2009)
izpostavi, da je najpomembnejša značilnost kvalitativne raziskave ta, da »se kot
raziskovalci ne odpovemo teoretiziranju in se ne prepustimo zgolj metodološko
mehaničnemu ugotavljanju izoliranih dejstev.« Za te metode je značilno, da so tako
pojasnjevalne kot tudi opisne, in temeljijo na subjektivni presoji raziskovalca
(Roblek, 2009). Podatke bomo črpali iz strokovne literature domačih in tujih
avtorjev, objavljenih strokovnih člankov in internetnih virov na to tematiko. Proučili
bomo aktualne primere v obdobju desetih let, do katerih lahko dostopamo preko
javno dostopnih virov.
V empiričnem delu smo uporabili metodo Open Source Intelligence Techniques (v
nadaljevanju OSINT), s katero smo sistematično pridobili podatke, ki so javno
dostopni, jih analizirali ter oblikovali v končni rezultat. Z metodo OSINT ne
pridobivamo tajnih podatkov in ne posegamo v človekove pravice. Prav tako ni kršena
pravica posameznika do zasebnosti, ker je mogoče vse podatke za odločanje pridobiti
iz javno dostopnih virov v sodobnem okolju. Kranjc (2004) opiše lastnosti OSINT z
modelom »4C«: povezljivost (angl. Connectivity), dostop do vsebin, ki jih
potrebujemo (angl. Content), premagovanje kulturnih in jezikovnih ovir (angl.
Culture) in cenovno učinkovitejši dostop (angl. Coin). Z združitvijo OSINT, Human
intelligence in Signal intelligence dobimo o nekem dogodku celovito informacijo
(Podbregar, 2012). Podbregar in Ivanuša (2010) menita, da je vrednotenje in
razvrščanje podatkov, ki preidejo v sporočilo ter nato v končno informacijo, ključno,
da odločevalec prejme ustrezno odločitev v pravem času. Postopek OSINT se opira na
štiri temeljne elemente, ki so poleg informiranja uporabnikom tudi prijazni in
interaktivni (Burke, 2007):


zaključno poročilo, ki kot končni rezultat omogoča preverljivost referenčnih
virov;



seznam povezav do virov, ki predstavlja široko bazo podatkov in zaradi svoje
interaktivnosti omogoča hitro in enostavno deljenje zbranih informacij;



zbrane referenčne baze podatkov, ki omogočajo hiter dostop do ključnih
informacij ter tako povečujejo produktivnost;



strokovni forumi, ki zagotavljajo pregledno mrežo znanja in informacij o
določeni temi.
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1.3 Raziskovalna vprašanja in hipoteze
V magistrskem delu smo analizirali pomanjkljivosti naše zakonodaje na podlagi
primerjave z drugimi državami ter opozorili na problematiko, ki je podcenjena.
Razjasnili smo, kakšen je pravni status živali v naši državi, kako je pravno urejena
zaščita živali, kako je potekal razvoj odnosa človeka do živali in kako zaščita živali
napreduje. S predlaganimi rešitvami želimo spodbuditi pristojne k akciji in zagotoviti
kvaliteten in dostojen odnos človeka do živali. Cilj naloge je tudi ozaveščanje
posameznika, ki naj bi dosledno opozarjal na napake in zavržna dejanja, ter tako
prispeval k hitremu odkrivanju storilcev in njihovemu ustreznemu sankcioniranju. V
empiričnem delu smo z analizo aktualnih primerov ugotovili, kakšno je stanje zaščite
živali v Sloveniji, kako na zlorabe reagirajo pristojni organi in kako so sankcionirani
storilci zlorab.
Na podlagi raziskovalnih vprašanj smo si zastavili naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: število zlorab živali se je v obdobju zadnjih desetih let povečalo.
Hipoteza 2: z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je zakonodaja Slovenije na
področju zaščite živali izboljšala.
Hipoteza 3: odnos slovenske družbe do živali se skozi zgodovino izboljšuje.
Hipoteza 4: krutost storilcev zlorab živali se v Sloveniji z leti povečuje.
Hipoteza 5: stanje zaščite živali v Sloveniji je slabše od stanja zaščite živali v Angliji,
Nemčiji, Švici, Franciji in Avstriji.
Hipoteza 6: sankcioniranje storilcev zlorab živali je nesorazmerno z njihovim
ravnanjem.

1.4 Terminologija
Veliko ljudi z različnih koncev sveta je zainteresiranih za dobrobit živali. Povečuje se
število vegetarijancev in veganov, prav tako se povečuje interes medijev in število
člankov na te teme. Ker je področje zaščite živali in njihovih pravic na Slovenskem še
precej neobdelano in je večina literature v tujem jeziku, je potrebno ustrezno
definirati in prevesti ključne pojme, ki se nanašajo na dobrobit živali. Odnos do živali
je predmet vse številnejših razprav in raziskav, zato menimo, da je še posebej
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pomembno izničiti možnost besednih kolizij. Ornik (2011) navaja, da je ustrezna
terminologija predpogoj za uspešno delovanje tudi na tem področju.

1.4.1 Pojem dobrega počutja živali (angl. animal welfare)
Strokovni svet za zaščito živali je leta 2009 zapisal, da je najprimernejši prevod
angleškega izraza animal welfare v slovenščino »dobro počutje živali« oziroma poor
animal welfare v »slabo počutje živali« (Štuhec, Jordan in Zupan, 2011). Dobro
počutje živali zajema tako telesno kot tudi duševno dobro počutje živali. Ocene
morajo biti podane na podlagi znanstvenih dokazov in upoštevanja občutkov živali, ki
so posledica njihove strukture, funkcij in tudi njihovega obnašanja (Moss, 1992). Ker
gre za kompleksno področje, je definicij za dobro počutje veliko, vse pa so v svojem
bistvu zelo podobne. Kilgour in Dalton (1984) pravita, da lahko govorimo o dobrem
počutju živali takrat, ko lahko na naslednja tri vprašanja odgovorimo pritrdilno:
a) Je živalska prireja normalna?
b) So živali zdrave in brez poškodb?
c) Je obnašanje živali normalno?
Fraser in Broom (1990) dobro počutje opredelita kot relativen pojem, povezan s
pojmom dobička. Po njegovem mnenju je razmerje med dobrim počutjem in
dobičkom vprašanje znanosti, odločitev med dobrim počutjem in dobičkom pa
vprašanje etike. Dawkins (1990) pri definiciji dobrega počutja upošteva subjektivno
razpoloženje živali, Broom in Johnson (1993) pa, kako živali obvladujejo svoje okolje.
Definicije torej izpostavljajo dobro počutje živali v okolju, ki omogoča vrsti živali za
njo specifično obnašanje in zadovoljitev njim lastnih potreb na primeren način.
Redke definicije opredeljujejo pojem trpinčenja. Bekoff (2004) trpinčenje definira
kot »negativno emocionalno stanje, ki lahko izhaja iz različnih škodljivih fizikalnih,
fizioloških ali psiholoških okoliščin in je opredeljeno s sposobnostjo zaznavanja vrste
in osebka, kot tudi njegovih izkušenj«.

1.4.2 Delitev živali
Živali lahko glede na njihove lastnosti delimo na dve temeljni skupini: domače živali
in prostoživeče živali. Poleg teh je mogoče v novejšem času dodati še tretjo skupino,
in sicer gensko spremenjene organizme oziroma živali. Posamezne osebke iz teh
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skupin redimo ali gojimo za različne namene in glede na to jih tudi različno
obravnavamo (Žigo Jonozovič, 2007).
1. Domače živali so tiste, pri katerih razmnoževanje v največji meri kontrolira
človek. Razvoj domačih živali je rezultat umetne selekcije. Domače živali je
človek izbiral na podlagi lastnega interesa in njihovih zaželenih lastnosti (Žigo
Jonozovič, 2007). Zakon o živinoreji (2002) opredeljuje domače živali kot tiste,
ki jih človek redi v lastno korist in živijo pod njegovim varstvom.
2. Prostoživeče živali so po Zakonu o divjadi in o lovstvu (2004) tiste vrste
prostoživečih sesalcev in ptic, ki jih lovimo. Zakon o veterinarstvu (2001) divjad
kot podmnožico pojma prostoživečih živalskih vrst uporablja v ožjem pomenu.
Divjad so divje živali, katerih meso je uporabno za prehrano ljudi in se jih ne
kolje kot domače živali, temveč se jih lovi v skladu s predpisi o lovstvu.
3. Razlikujemo tudi prostoživeče živali v ujetništvu in gojene prostoživeče
živali. Zakon o ohranjanju narave (2013) gojitev živali prostoživečih vrst
definira kot gojenje živali domorodnih in tujerodnih vrst v določenem prostoru,
ki je ločen od narave. Namen tega je pridobitev hrane, lov, prodaja, učna in
znanstvenoraziskovalna dela ter ohranitev vrste. Zakon o ohranjanju narave pa
pojma živali v ujetništvu ne definira. Žigo Jonozovičeva (2007) definira živali v
ujetništvu kot tiste, ki so bile žive za določen ali nedoločen čas odvzete iz
njihovega naravnega okolja, in tudi njihovo prvo generacijo potomcev.
Nadaljnje generacije se upošteva kot gojene živali.
Magistrsko delo smo razdelili na več poglavij in podpoglavij. V drugem poglavju, kjer
se opredeli teoretični okvir, najprej predstavimo zgodovinski razvoj odnosa med
človekom in živaljo za lažjo umestitev trenutnega stanja. Za podrobnejše
razumevanje in analizo dejanskih primerov je potrebna temeljita preučitev
zakonodajnega področja zaščite živali, ki predstavlja minimalne standarde in pravni
status živali. S seznanitvijo pravne ureditve živali v Sloveniji je zagotovljena tudi
lažja primerjava z drugimi državami in njihovimi pravnimi praksami, ki jih
predstavimo v podpoglavju teoretičnega dela. V zadnjem delu teoretičnega dela
izpostavimo tudi pomembno povezavo med zlorabo živali in nasiljem nad ljudmi ter
izpostavimo možnost dojemanja zlorabe živali kot indikator za nasilje nad ljudmi.
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V tretjem poglavju z metodo analize javno dostopnih virov izberemo aktualne
primere iz obdobja zadnjih desetih let na Slovenskem, ki se tičejo zlorabe in
mučenja živali. Z analizo izbranih primerov pridobimo rezultate, ki jih v četrtem
poglavju interpretiramo in podamo ugotovitve. Ugotovimo, kateri časniki pišejo o
primerih, kako potekajo sojenja in v kolikšnem času so zaključena, kakšne so
izrečene sankcije, kakšni so odzivi javnosti in pristojnih organov, kakšni so načini
mučenja in zlorab ter kdo je povprečni storilec.
V petem poglavju preverimo hipoteze, ki smo si jih postavili v prvem poglavju, in na
podlagi ugotovitev predlagamo rešitve, ki bi odpravile pomanjkljivosti ter izboljšale
sistem zaščite živali. Delo zaključimo z idejo ničelne tolerance zoper mučenje in
zlorabo živali.
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2 Teoretični pregled
V teoretičnem delu želimo predstaviti, kako se je odnos ljudi do živali spreminjal,
kako je ta razvoj potekal in s kakšnimi dilemami se je pri tem soočal. Po splošni
predstavitvi ključnih pojmov in pojavov želimo natančno predstavili pravno ureditev
v naši državi in v nekaterih tujih državah. Osredotočili se bomo predvsem na problem
mučenja, trpinčenja in krutega ravnanja. Izpostavili bomo tudi nekaj pomembnejših
raziskav, ki izpostavljajo signifikantne povezave med nasiljem v družini in zlorabo
živali.

2.1 Zgodovinski pregled
Skozi zgodovino se je odnos ljudi do živali drastično spreminjal; na to sta pomembno
vplivali tudi kultura in vera. Hillsova (2005) pravi, da so bili v antičnem svetu ljudje
bolj tesno povezani z živalmi in so jih zaradi tega tudi bolj podrobno opazovali.
Najstarejši dokaz tesne povezanosti in prijateljstva človeka s psom je star 12.000 let.
Odkrit je bil paleolitski grob s človeškim in pasjim okostjem. Iz položaja okostij je
bilo razvidno, da je človek psa objemal (Ocepek, 2012).
Prav tako kot danes so tudi v antični Grčiji in Rimu jedli živali, jih lovili, občudovali
in ljubili. Živali so izkoriščali za hrano, delo in zabavo. Z ritualnimi žrtvovanji živali
so se zahvaljevali bogovom ter jih prosili za usluge. Na kmetijah so imeli le nekaj
glav živine, pa še to je bila redkost. Povprečni ljudje si živali in mesa niso mogli
privoščiti, zato so se v večini prehranjevali z zelenjavo (Hills, 2005).
Pomembna tema grške filozofije je bil status živali in odnos do njih. Razvili so se
štirje temeljni vidiki: animizem, vitalizem, mehanicizem in antropocentrizem (Ryder,
2000).
Animizem je učil, da imajo tako živali kot ljudje neuničljive duše, ki se selijo iz enih
v druge, zaradi česar so prepovedali uživanje mesa, versko žrtvovanje in spodbujali
spoštljiv odnos do živali. Njihov najpomembnejši predstavnik je Pitagora (Ryder,
2000).
Največji vpliv na percepcijo in ravnanje ljudi z živalmi je v tistem obdobju imel
glavni predstavnik vitalistov, Aristotel. Bil je mnenja, da živali niso inteligentna
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bitja. Grki so razum takrat povezovali z govorom in ker živali tega ne zmorejo, so
veljale za neinteligentna bitja. Aristotel je bil tudi prepričan, da živali niso zmožne
predanosti, poguma ali kakršnihkoli drugih vrlin. Po njegovem mnenju jim ljudje
ničesar ne dolgujemo in z njimi lahko ravnamo, kakor sami hočemo (Hills, 2005).
Aristotelovo prepričanje o odnosu do živali se je popolnoma razlikovalo od
Pitagorovega. Pitagora je verjel, da so živali in ljudje zgrajeni iz enakih elementov in
da se živali po smrti lahko reinkarnirajo v ljudi. Skupaj s svojimi somišljeniki je
nasprotoval mučenju in krutemu ravnanju z živalmi, klanju živali za meso in tudi
žrtvovanju živali v religiozne namene. Aristotelovemu mnenju se je zoperstavil tudi
njegov učenec Theophrasthus. Prepričan je bil, da je narobe ubijati živali ali jih
mučiti, saj je verjel, da so živali enake nam ‒ imajo enaka telesna tkiva in tekočino
kot mi; imajo čustva in zmožnost občutenja; prav tako je trdil, da imajo zmožnost
razumevanja (Hills, 2005). Kljub nekaterim nasprotnikom so največji pečat pustila
prepričanja Aristotela, kar lahko pripišemo njegovemu slovesu in vplivu.
Med 12. in 18. stoletjem se je izvedlo kar 93 kazenskih postopkov zoper živali. Živali
so bile obtožene storitve različnih zločinov. Sojenje je potekalo po istem postopku
kot za ljudi, z zagovornikom, tožnikom, sodnikom in poroto. Za živali so bile
predvidene enake sankcije kot za ljudi, vključno z obešenjem, zažigom in živim
zakopom. Procese sojenja je mogoče razumeti kot dokaz, da v tistem času živalim
pripisujejo zmožnost moralne odgovornosti, kar se danes živalim ne priznava. Živali
na podlagi današnjega prepričanja naj ne bi mogle oceniti in razumeti posledic
svojega dejanja. Ravnajo na podlagi instinkta in zadovoljitve svojih želja in ne
delujejo v interesu drugih (Hills, 2005).
Ideje Aristotela v 13. stoletju obudita Akvinski in katoliška vera. Aristotelove ideje
poenostavijo in vzamejo za svoje. Tako Aristotel kot katoliška vera sta bila
prepričana, da so živali statusno nižja bitja, drugačna od nas, zato jih lahko
uporabljamo, kakor želimo (Komolec, 2006). Katoličani so verjeli, da je človek samo
eno stopnjo nižje kot angeli in zato nasproti živalim popolnoma superioren. Nad
živalmi naj bi imeli oblast tudi zato, ker po njihovem prepričanju živali nimajo duše
(Kirn, 1998).
Darwin je s teorijo naravne selekcije in izvora v 19. stoletju katoliško prepričanje o
živalih postavil pod vprašaj. Dokazal je, da z biološkega vidika ni razlik med človeško
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in nečloveško živaljo. Njegova teorija je sprožila potrebo po ponovni opredelitvi
živali in našega odnosa do njih. Sam je sicer nasprotoval mučenju in trpinčenju živali,
kljub temu pa je podpiral eksperimente na njih (Richards, 2003). Živali bi lahko v
eksperimentih uporabili le takrat, ko bi bilo to izrazitega pomena za družbo in za
njen nadaljnji razvoj. Darwinovo prepričanje o zavrženosti mučenja živali,
tolerantnosti izvajanja eksperimentov na živalih ter ubijanja živali za hrano še danes
predstavlja temelj številnih pravnih ureditev v različnih državah (Hills, 2005).
Zakoni obravnavajo živali kot lastnino, kar pomeni, da je žival zaščitena pred krajo,
ubojem in napadom s strani tretje osebe, ni pa ji zagotovljena zaščita pred krutim
ravnanjem s strani njenega lastnika. V prvi polovici 19. stoletja zakonodajalci
pritrdijo, da živali čutijo bolečino in trpljenje in priznajo potrebo po ureditvi njihove
zaščite. Prvi so se s problemom zaščite živali pričeli ukvarjati v Angliji. Lord Erskin je
15. 5. 1809 predstavil angleškemu parlamentu zakon za zaščito živali. Ta datum
predstavlja točko, ko se o uvedbi zaščite za živali prvič resno diskutira v
zakonodajnopravnih organih. Zakon sicer potrdi zgornji dom (House of Lords) vendar
pa ga zavrne spodnji dom (House of Commons). Po trinajstih letih pobudo prevzame
Richard Martin in 10. 6. 1822 je sprejet zakon o preprečitvi krutih in neprimernih
ravnanj pri živini. Zakon je kot prekršek opredeljeval kruto ravnanje z govedom,
ovcami ali konji. Kasneje, leta 1835, se prekršek razširi še na kruto ravnanje s psi in
drugimi domačimi živalmi. V prvem zakonu je bila kot sankcija predvidena denarna
globa, v zakonu iz leta 1835 pa se kot možnost kaznovanja že predpiše zaporna
kazen. Istočasno se v Angliji formira še danes zelo znana in aktivna organizacija za
zaščito živali Kraljeva organizacija za preprečevanje krutosti do živali, bolj znana
pod imenom Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (v nadaljevanju
RSPCA) (Favre, 1993). Anglija svoje zakone o zaščiti živali skrbno nadgrajuje še danes
in velja za državo, ki je najbolj zaščitniška do živali. Zelo strogo regulira tudi
izvajanje eksperimentov na živalih (Hills, 2005). Po zgledu Anglije se tudi Združene
države Amerike na pobudo Henrya Bergha fokusirajo na zaščito živali. Vzporedno z
razvojem zakonodaje je bila tudi v New Yorku ustanovljena organizacija za zaščito
živali Ameriško združenje za preprečevanje krutosti do živali, bolj znana pod imenom
American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (v nadaljevanju ASPCA).
Prvi predsednik ASPCA postane ravno Bergh (Favre, 1993).
Poleg grških filozofov, religij in angleške zakonodaje so skozi zgodovino na dojemanje
statusa živali vplivali tudi drugi. Svoj pečat je nedvomno pustil izid publikacije
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Animal Liberation, ki jo je napisal filozof Peter Singer leta 1975. Gre za politično
delo, katerega namen je prisiliti ljudi v razmislek o ravnanju z živalmi. Singer (2004)
je kot utilitarist prepričan, da je naša dolžnost, da se potrudimo v življenja vseh bitij
vnesti čim več veselja in čim manj trpljenja. Je glavni predstavnik teorije o dobrobiti
živali. Zanj je bistveno, da pravni in moralni red pri upoštevanju interesov živali
priznata načelo enakovredne obravnave. To načelo predstavlja absolutno formalno
enakost med vsemi živimi bitji, ki so sposobna občutiti ugodje in bolečino (Ferry,
1998). Singer (2004) poskuša s publikacijo Animal Liberation spodbuditi k razmisleku
in obuditi nekatere spregledane ideje iz preteklosti. Izpostavi koncept specizma, ki
ga je leta 1970 zasnoval filozof in psiholog Richard D. Ryder (Ryder, 2000). Specizem
pomeni diskriminacijo na podlagi vrste oziroma označuje predsodke do drugih
bioloških vrst. Definicija se prvič pojavi v slovarju leta 1985 kot »diskriminacija ali
izkoriščanje živali s strani ljudi, ki bazira na predpostavki človeške superiornosti«
(Wise, 2004). Singer (2004) meni, da je superioren odnos človeka do živali mogoče
opaziti tudi pri našem prehranjevanju. Zadovoljitev lastne želje po mesu, kljub
temu, da za naše preživetje ni potrebno, je bolj pomembna kot trpljenje živali (Hills,
2005). Za naše prehrambne potrebe po podatkih Food and Agricultural Organization
of the United Nations (v nadaljevanju FAO) ubijemo približno 63 milijard udomačenih
živali na leto. FAO ocenjuje, da bomo do leta 2050 presegli 100 milijard letno ubitih
udomačenih živali (FAO, 2010). Horta (2010) specizem opiše kot različno moralno
upoštevanje različnih čutečih bitij iz neupravičenih razlogov.
Singerju (2004) nasprotniki očitajo pretirano antropocentričen vidik. V ospredje
postavlja interese človeka in še vedno ohranja status živali kot status stvari. Singer se
namreč ne zavzema za pravice živali, ampak za njihovo moralno upoštevanje.
Zagovorniki pravic živali pa si ob tem zastavljajo vprašanje, ali je izkoriščanje živali,
ne glede na to, kako »humano« ravnamo z njimi, moralno opravičljivo? (Vičar, 2009).
Reagan (2004) navaja, da teorija dobrobiti živali zahteva zakone, ki ustrezno
nastopajo proti krutemu ravnanju do živali in zahtevajo humano ravnanje z njimi,
teorija pravic živali pa nasprotuje kakršnikoli rabi in izkoriščanju živali ter zagovarja
potrebo po neposredni odgovornosti do živali.
V zgodnjem 20. stoletju se kot problem izpostavi preučevanje živali brez
eksperimentov, premalo upoštevanja znanosti, nenatančnih opisov postopkov in
nadzorovanih okoliščin. Metodološka behaviorista Watson in Skinner (v McLeod, 2015)
sta menila, da obnašanje živali ni pogojeno z njihovo genetsko predispozicijo, ampak
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je odvisno, kako se živali prilagodijo okolju, v katerem se znajdejo. Menila sta, da se
tako ljudje kot živali okolju prilagajajo na podlagi izkušenj (Reagan, 2004).
Z raziskovanjem vprašanja odnosa ljudi do živali se je pogosto naletelo na dilemo, ali
imajo živali sposobnost čutenja bolečine in kako le-to dokazati. Skinner in Watson (v
McLeod, 2015) ter drugi metodološki behavioristi so bili prepričani, da je prava
metoda za preučevanje zaznavanja bolečine le fizičen opis obnašanja živali.
Njihovemu pogledu so nasprotovali logični behavioristi. Ludwig Wittgenstein (v
Reagan, 2004) je trdil, da je bolečina notranje občutenje, ki ga vsakdo občuti
drugače. Preučevanje občutenja bolečine poteka s prepoznavo različnih obnašanj;
živali se običajno izogibajo vzroku, ki jim je povzročil bolečino, na bolečino opozorijo
tudi z glasom, prav tako si tudi oskrbujejo poškodovano mesto. Pri višjih sesalcih je
občutenje bolečine zaradi podobnosti živčnega sistema še lažje prepoznati in
dokazati. Njihov krvni tlak naraste, poveča se srčni utrip, očesne zenice se razširijo,
žleze izločijo protibolečinske snovi. Dokazovanje bolečine pa se tako kot pri ljudeh
razlikuje tudi pri živalih. Občutenje bolečine je odvisno od vsakega posameznika,
prav tako njeno izražanje, ki pa ni pogojeno z govorom. Hillsova (2005) izpostavi, da
živali poleg bolečine čutijo tudi strah, anksioznost in stres. Živalim strah in
anksioznost pomagata pri soočenju z nevarnostjo, zaradi teh občutij postanejo bolj
pozorne in odzivne. Občutek stresa pa se tako kot pri ljudeh tudi pri živalih kaže kot
pojav bolezni in vedenjskih motenj. Občutenje bolečine se med živalmi in ljudmi
pomembno razlikuje. Človek lahko bolečino predvidi. Nekatere živali sicer imajo to
zmožnost in si neprijetne dogodke zapomnijo kot opozorilo, da se jim dogodek
ponovno ne pripeti, večina pa teh zmožnosti, v takšnem obsegu kot človek, nima.
Hillsova (2005) zato poudarja, da je bolečina, ki jo je mogoče predvideti zaradi
stresa v času predvidevanja, večja.
Slovensko ozemlje se v 19. stoletju prvič sooči z idejami o varstvu živali. Na nemško
govorečih področjih so se pojavila gibanja, ki so odpirala posamezne meščanske ideje
o varstvu živali. Ideje so imele podporo države in so se med našimi meščani dobro
prijele. Leta 1845 so v Gorici ustanovili prvo društvo in postavili knjižnico Janeza
Bleiweisa »Milosrčnost do živali« (Čeč, 2000). Bleiweis je leta 1846 z enakim
naslovom izdal tudi prvo knjižico, ki se je ukvarjala s problematiko ravnanja z
živalmi. V njej je tudi zapisal: »Od kod izvira trpinčenje živali? Na to vprašanje Sveto
pismo ob kratkim takole odgovori: Pravičnemu se smili življenje njegove živine, serce
hudobniga pa je nevsmiljeno. Kdor tedaj žival terpinči in z njo gerdo ravna, naj bo v
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kmetiški jopi ali gosposki suknji, je grozovit človek in kaže divje serce.« (Polajžer,
2005: 9).
Cilj zakonodaje je, da zaščiti in prepreči trpinčenje in zlorabo živali, kljub temu pa
sprejeti zakoni še vedno omogočajo izkoriščanje živali v namene prehranjevanja in
eksperimentiranja. Trenutno je za našo kulturo in družbo takšno postopanje
sprejemljivo, obstajajo pa kulture in tradicije, kjer so takšna ravnanja popolnoma
nesprejemljiva. Skozi zgodovino se skupaj s kulturo oblikujejo različne prehrambne
usmeritve. Budisti delijo svet v dve kategoriji (Hills, 2005): Zemlja kot planet in
bitja, ki na tem planetu živimo. Verjamejo, da so ljudje na višji stopnji kot živali,
učijo pa, da morajo močnejši vedno ščititi šibkejše in jih nikoli ne smejo zlorabljati.
Ljudi, ki grdo ravnajo z živalmi vedno kaznuje zakon narave, ki ga imenujejo karma.
Prepričani so, da se moramo izogniti povzročanju bolečin živalim in drugim ljudem
ter, kadar je to mogoče, sočutno ravnati z ostalimi bitji na svetu. Budisti za razliko
od Aristotela in katoliške vere verjamejo v podobnost živali in ljudi; verjamejo, da
lahko živali čutijo in trpijo zato zahtevajo, da je potrebno z živalmi ravnati enako kot
z ljudmi. Hughes (2013) pravi, da je vegetarijanstvo povezano z religijo. Tako kot
budisti tudi hinduisti in taoisti zagovarjajo vegetarijansko prehranjevanje. Skoraj 40
%

Indijske

populacije

se

prehranjuje

po

načelu

vegetarijanstva.

Razvoj

vegetarijanstva je pogojen tudi s klimatskimi pogoji in fitogeografskimi območji.
Zametki vegetarijanstva segajo na območje antične Indije in Grčije. Prehrambne
navade so se odražale kot posledica nenasilnega ravnanja z živalmi. Vegetarijanstvo
je s pokristjanjevanjem v Evropi za nekaj časa skoraj zamrlo, svoje ponovno obujenje
je doživelo v obdobju renesanse in se še bolj razmahnilo v 19. in 20. stoletju.
Longitudinalna Gallup raziskava, kot tudi MORI raziskava, ki sta bili izvedeni v Angliji,
kažeta visok porast vegetarijanstva. Veganstva je v primerjavi z vegetarijanstvom
precej manj. Ključna razloga za vegetarijanstvo sta etični in moralni zadržki ter
zdravstvena skrb (Maddie, 2012). Poznamo številne znanstvenike in učenjake, ki so se
zaradi etičnih nazorov odpovedali prehranjevanju z mesom in k temu spodbujali tudi
druge (Famous vegetarians, 2016): umetnik in izumitelj Leonardo da Vinci, pisatelj in
politik Lev Nikolajevič Tolstoj, fizik Albert Einstein, fizik Isaac Newton, izumitelj
Thomas Edison, biologinja Jane Goodal, ustanovitelj podjetja Apple Computer Steve
Jobs, izumitelj, fizik in inženir Nikola Tesla itd. Za vegetarijanski in veganski način
prehrane pa se zaradi izjemnih učinkov na telo odločajo tudi številni športniki (Finn,
2012). Pri prebiranju njihovih dosežkov in upoštevanju njihovih načel in zakonov se

21

zalotimo pri misli, zakaj upoštevamo njihove izume, idejo o vegetarijanstvu pa
namerno prezremo oziroma zavračamo.
Odnos med človekom in živalmi je poln paradoksov, ki se očitno pojavljajo skozi
izkazovanje brezpogojne ljubezni in prijateljstva, nerazumnega sovraštva ter
najhujših oblik zlorab živali. Ne glede na načine zaznavanja bolečine ima človek
zmožnost vedenja, kaj živalim povzroča trpljenje in bolečino, prav tako vemo, kaj je
z moralnega vidika dobro in kaj ne. Ker naj bi nas od živali ločila višja stopnja
razuma, zavedanje posledic in sprejemanje odgovornosti, bi morali spoštovati druga
živa bitja in z njimi ravnati spoštljivo. Iz tega izhaja, da je pravica do življenja vseh
bitij dolžnost vseh nas.

2.2 Pravni status in pravna ureditev zaščite živali v Sloveniji
Dandanes je večinoma sprejeto zavedanje, da so živali čuteča bitja, s katerimi je
potrebno ravnati na načine, ki jim ne povzročajo bolečine in nelagodja. Tom Regan,
ameriški filozof in zagovornik pravic živali, pravi (Regan, 2005: 10): »Biti prijazen z
živalmi ni dovolj. Izogibanje krutemu ravnanju z živalmi ni dovolj. Nameščanje živali
v večje in bolj udobne kletke ni dovolj. Ne glede na to, ali uporabljamo živali za
hrano, za obleko, za zabavo ali za izobraževalne namene, je temeljni cilj zaščite
živali v praznih kletkah in ne v večjih kletkah.«
Ideje in pristopi k zaščiti živali se sčasoma spreminjajo. Poznamo različne pristope k
zaščiti. Pri antropocentričnem pristopu je v središču človek in njegov interes. Vsa
zaščita se korigira tako, da človek nikoli ni prizadet pri tem pa se po najboljših
močeh zaščiti še živali. Ekocentrični pristop teži k zavarovanju živali ne glede na
človeka. Zasledi se ga v starejših filozofijah, pa tudi v današnjem času dobiva nove
zagone (Strojin, 1994). Pličanič (2003) meni, da smo na točki, ko se pravo varstva
okolja preveša v ekološko pravo. Ekološko pravo naj bi sistemsko uredilo vedenje in
razmerja do drugih biotskih skupin. Človek naj bi z živalmi, rastlinami in drugimi
neživimi organizmi ravnal spoštljivo ter pri tem v njih posegal zgolj toliko in na
takšen način, da ne bi porušil njihovega naravnega ravnovesja.
Poleg antropocentričnega in ekocentričnega pa sta trenutno aktualna še dva pristopa:
pristop zaščite živali in pristop pravic živali. Prvega imenujemo regulativni pristop,
drugega pa abolicionistični pristop. Regulativni pristop temelji na ideji, da ni
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problem v tem, da živali uporabljamo, ampak je problem v načinu njihove uporabe.
Prav tako je uporaba za zadovoljitev človeških interesov neopravičljiva in nemoralna.
Zaščitniki živali pravijo, da temeljni interes živali ni, da ostanejo žive, ampak da ne
trpijo. Iz tega se nadalje sklepa, da je človekova dolžnost, da živalim ne povzroča
trpljenja, ko jih uporablja za zadovoljitev lastnih interesov. Drugi pristop,
abolicionistični, razširja stališča prvega pristopa tudi na uporabo živali in ne zgolj na
ravnanje z njimi. Zavrača vsakršno uporabo živali ter izhaja iz ideje, da imajo vsa
čuteča bitja, človeška in nečloveška, temeljno pravico, da niso obravnavana kot stvar
oziroma lastnina nekoga drugega. Prav tako zagovorniki pravic za živali zavračajo
specizem, moralni status živali pa pogojujejo izključno s sposobnostjo čutenja.
Človeško življenje je enakovredno živalskemu, morebitne kognitivne razlike pa ne
pomenijo, da živali nimajo interesa po življenju ali da je zavestna izkušnja živali
manj vredna (Francione in Garner, 2010). Strnjeno lahko povzamemo, da želi
regulativni pristop odnos do živali izboljšati, abolicionistični pa ga želi povsem
izenačiti z odnosom do človeka.
Stvarnopravni zakonik (2002) v 15. členu definira stvar kot samostojen telesni
predmet, ki ga človek lahko obvladuje ter je lahko različne oblike energije in
valovanja. Živali tako v slovenskem pravu štejemo med stvari, ki pa so dodatno
zaščitene z Zakonom o zaščiti živali (2013) in s kazenskopravno zakonodajo. Zakon o
zaščiti živali (2013) v tretjem členu določa, da »nihče ne sme brez utemeljenega
razloga povzročiti živali trpljenja, bolezni ali smrti«, v četrtem pa mučenje opredeli
kot: »vsako ravnanje ali opustitev ravnanja, storjeno naklepno, ki živali povzroči
hujšo ali dalj časa trajajočo ali ponavljajoče trpljenje ali škodo njenemu zdravju« in
kot »nepotrebno ali neprimerno usmrtitev živali.« Zakon določa tudi, kakšna je
odgovornost ljudi za zaščito živali; pravilno ravnanje z živalmi; opredeli posege, ki so
prepovedani na živalih; določa pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri reji, prevozu,
poskusih na živalih, zakolu in usmrtitvi; prav tako pa ureja tudi nadzorstvo nad
izvajanjem tega zakona ter določa kazenske sankcije za kršitelje (Zakon o zaščiti
živali, 2013).
Poleg Zakona o zaščiti živali (2013) na področje varstva živali posegajo še drugi
zakoni in podzakonski akti. Zakon o divjadi in lovstvu (2004), ki ureja upravljanje z
divjadjo. Namen Zakona o veterinarstvu (2001) je med drugim skrb za zdravstveno
varstvo živali, inšpekcijski nadzor, zaščito živali pred mučenjem in trpljenjem in skrb
za njihovo dobro počutje. Na področje varstva živali posegata tudi Zakon o živinoreji
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(2002), ki v drugem členu določa, da je njegov cilj tudi varovanje dobrega počutja
živali, in Zakon o gozdovih (1993), ki v sedmem členu določa ohranitev in izboljšanje
življenjskih razmer živali. Zanemariti ne gre še drugih pravnih aktov.
Med pomembnejše pravne akte uvrščamo tudi obligacijski zakonik in kazenski
zakonik. Obligacijski zakonik (2001) po novem ureja odgovornost imetnika živali, ki
mora za škodo, ki jo povzroči domača žival, odgovarjati. Izjemoma se odgovornosti
izogne, če dokaže, da je poskrbel za potrebno varstvo in nadzorstvo. Obligacijski
zakonik (2001) torej ureja odgovornost imetnika, Kazenski zakonik (2008) pa določa
kazniva ravnanja. Kazenski zakonik (2008) v 32. poglavju kot kazniva ravnanja navaja
v 341. členu mučenje živali, za katerega predvideva denarno kazen ali zapor do
šestih mesecev, nezakonit lov, nezakonit ribolov, nezakonito ravnanje z zaščitenimi
živalmi in rastlinami, prenašanje kužnih bolezni pri živalih in rastlinah, izdelovanje
škodljivih zdravil za zdravljenje živali in nevestno veterinarsko pomoč, za katero je
predvidena denarna kazen ali zaporna kazen do enega leta. Prekrške in predvidene
globe predpisuje Zakon o zaščiti živali (2013).
Zakon o zaščiti živali (2013) predvideva poleg kazenskih določb tudi pristojnosti
državnih organov in nadzor nad izvajanjem tega zakona. Nadzorstvo neposredno
izvajajo uradni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji ter inšpektorji, ki so
pristojni za ohranjanje narave. 43. člen določa, da lahko pristojni inšpektor pri
inšpekcijskem nadzoru poleg pravic in dolžnosti, ki jih že ima, ugotovi identiteto
skrbnika živali v primeru suma kršitve določb, kršitev fotografira ali posname ter brez
predhodnega obvestila ali dovoljenja vstopi v poslovne ali proizvodne prostore ter
vozila. Inšpektor opravlja redne preglede vseh objektov, kjer se živali redi ali goji,
ter opravlja promet z živalmi, prireditve, razstave in trgovine ter zavetišča. Žival
lahko trajno ali začasno odvzame ali zahteva odpravo nepravilnosti.
V Sloveniji je za izvajanje uradnega veterinarskega nadzora pristojna Uprava RS za
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR). Je organ v
sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Znotraj UVHVVR deluje
sektor za zdravje in dobrobit živali (Uprava Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin, 2015).
Nadzorstvo nad izvajanjem zakona izvajajo tudi policisti in občinski redarji. Policisti
so pooblaščeni za preverjanje skrbnika živali, ki mora zagotoviti, da žival okolici ni
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nevarna (drugi odstavek 11. člena); prav tako lahko preverjajo, ali skrbnik živali in
prevoznik zagotovita fizično varstvo nevarnih živali (12. člen) (Zakon o zaščiti živali,
2013). Zakon tudi določa možnost nadzora v nekaterih alinejah 15. člena, ki našteva
prepovedana ravnanja. Policisti lahko na primer ukrepajo v primeru: zbadanja živali,
stiskanja,

natezanja, obešanja, spolnega občevanja,

udarjanja,

potapljanja,

namernega povoženja; izpostavitvi živali ognju, vročim, jedkim in strupenim
sredstvom; streljanja na žival; organiziranju borb živali, spodbujanju živali ter
šolanju živali za borbo z drugo živaljo; vzreje, vzgoje ali šolanja živali, ki povzroča
bolečino ali škodi zdravju in v primeru teka živali za privezano motorno prometno
sredstvo. Občinski redarji imajo možnost preveriti izpolnjevanje obveznosti lastnika
psa, ki mora zagotoviti, da je pes do tretjega meseca starosti označen na predpisan
način (Zakon o zaščiti živali, 2013). Koritnik (2006) ugotavlja, da so prijave mučenja
živali policistom »prej predmet (ne)prikritega posmeha kakor posredovanja«. S tem
se strinja tudi Ruparčič (2007), ki pravi, da policisti ne samo da neustrezno ukrepajo,
ampak celo odklanjajo svojo prisotnost in preusmerjajo prijave na inšpektorje,
čeprav so v mnogih primerih za primere pristojni sami.
Pomembno vlogo pri nadzoru nad izvajanjem zakona v praksi pa imajo tudi društva s
področja zaščite živali in zavetišča. Društva so nepridobitne pravne osebe, ki
delujejo v javnem interesu na področju zaščite živali. Poleg splošnih pogojev za
pridobitev statusa društva morajo izpolniti še pogoje, ki jih določa Zakon o zaščiti
živali (2013). Društva spodbujajo k odgovornemu lastništvu, svetujejo skrbnikom
živali, organizirajo usposabljanja, sodelujejo z zavetišči in opozarjajo lastnike na
nepravilnosti (Zakon o zaščiti živali, 2013). Društva sama nimajo pooblastil in
možnosti ukrepanja v primeru nepravilnosti; o primerih kršitve obvestijo inšpekcijske
službe ali policijo. Obseg njihovih pristojnosti je torej enak pristojnostim vsakega
državljana.
V primeru, ko zaznamo mučenje živali, le-to prijavimo na veterinarsko inšpekcijo. Če
gre za trenutno situacijo, o tem obvestimo policijo. V prijavi opišemo situacijo in
lokacijo mučenja živali. Veterinarska inšpekcija je dolžna preveriti vsako prijavo,
ukrepa pa lahko le, če gre za jasno kršitev zakonov. Po prijavi lahko zahtevamo od
pristojnih obveščanje o poteku reševanja primera. Prijavo je mogoče podati tudi
anonimno (Ogrin, 2015).

2.3 Pravna ureditev zaščite živali v tujini
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Za dobrobit živali se zavzema veliko ljudi, na stanje zaščite pa vpliva več dejavnikov:
socialno-ekonomske razmere, kultura, religija in tudi tradicija. Ker pa se Svetovna
veterinarska organizacija pri ukrepanju zanaša le na znanstveno in strokovno
pridobljene podatke, se je pokazala potreba po ustanovitvi Mednarodne koalicije za
dobrobit rejnih živali, ki združuje interese nevladnih organizacij z različnih koncev
sveta. Mednarodno koalicijo za dobrobit rejnih živali sestavlja devet organizacij
(Wilkins et al., 2005):
-

Svetovna organizacija za zaščito živali (v nadaljevanju WSPA), katere
prvotni cilj je bil pridobitev mnenj in stališč na mednarodnem nivoju;
trenutno združuje 485 organizacij iz 126 držav;

-

Organizacija za zaščito živali ZDA (v nadaljevanju HSUS);

-

Kraljeva organizacija za preprečevanje krutosti do živali (RSPCA), ki je
najstarejša in najbolj znana organizacija za zaščito živali in ima sedež v
Veliki Britaniji; pridruženih ima 200 članic iz 70 držav;

-

Eurogroup for Animals, ki ima sedež v Bruslju; sestavljajo jo vodilne
organizacije s področja zaščite živali iz držav članic Evropske unije;

-

Mednarodni sklad za zaščito živali, ki ima sedež v ZDA;

-

Narodna zveza društev za preprečevanje krutosti do živali (v nadaljevanju
NSPCA) iz Južne Afrike;

-

Japonska organizacija za zaščito rejnih živali;

-

RSPCA Avstralija, ki je neodvisna od britanske organizacije;

-

Organizacija za zaščito rejnih živali (v nadaljevanju CIWF) iz Velike
Britanije.

Namen teh organizacij je vpliv na zaščito živali ter zagotovitev strokovnih in
znanstveno osnovanih komentarjev, ki bi omogočili ustrezno sprejemanje ukrepov za
izboljšanje stanja živali. Smisel obstoja je v skupnem delovanju za preprečevanje
krutosti in lajšanje trpljenja. Te organizacije želijo glede na državo in okoliščine, v
katerih delujejo, uvesti minimalne standarde za zagotovitev dobrobiti živali. Vplivati
poskušajo tako z neformalnimi načini kot tudi s pomočjo medijev. Bistven problem
pri predpisovanju minimalnih standardov se kaže v tem, da jih določajo ljudje, ki
živali izkoriščajo. Probleme dodatno povečujejo še nepopolne zakonodaje in
pomanjkanje sredstev. NSPCA opozarja, da bi države morale imeti ključno vlogo pri
zaščiti živali, vendar pa svojo vlogo zanemarjajo in ne sprejmejo ustrezne
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zakonodaje. NSPCA poudari, da države takšno stanje celo spodbujajo, ker je v
ospredju dobiček (Wilkins et al., 2005).
Evropska zgodovina kaže na tendence po primernem in dostojnem obnašanju do
živali. Gledano z mednarodnega vidika je Evropa edina, ki je sprejela mednarodne
konvencije z namenom razrešitve vprašanja živalske dobrobiti (Paunović, 2005).
Tomaselli (2003) pravi, da je takšna implementacija najvišjih standardov lahko
razumljena kot zakonodajna revolucija, čeprav je parcialna in ne zajema vseh vrst
živali. Ključni cilj teh standardov je zagotovitev zaščite živali pred nepotrebnim
trpljenjem in mučenjem. Tem standardom naj bi sledile vse evropske države in jih
sčasoma tudi implementirale v svojo zakonodajo. Svet Evrope je sprejel šest
pomembnih konvencij o dobrobiti živali:
-

Evropska konvencija za zaščito živali med trajanjem mednarodnega
prevoza, ki določa norme za prostor, ventilacijo, higieno, hrano, vodo,
natovarjanje,

raztovarjanje

in

veterinarsko

asistenco

v

času

mednarodnega prevoza živali (ETS 65, 1968);
-

Evropska konvencija za zaščito živali v vzrejne namene, katere namen je
izogibanje nepotrebnemu trpljenju in poškodbam z ureditvijo prostorov,
hrane, vode in potrebne nege; določa tudi delo inšpektorjev in tehničnega
osebja (ETS 87, 1978);

-

Evropska konvencija za zaščito živali za zakol, ki se osredotoča na humane
postopke zakola (ETS 102, 1982);

-

Konvencija o varstvu prostoživečega evropskega rastlinstva in živalstva ter
njunih naravnih življenjskih prostorov, ki ureja ohranjanje narave in živali,
kar

vključuje

naravno

dediščino

estetske,

znanstvene,

kulturne,

rekreativne, gospodarske in izvirne vrednosti; ob zavedanju, da se
številčnost mnogih prostoživečih rastlinskih in živalskih vrst drastično
zmanjšuje in da nekaterim grozi izumrtje, konvencija predvideva
mednarodno sodelovanje ter ohranitev naravnih in življenjskih prostorov,
ki so bistveni za varstvo in ohranitev prosto živečega rastlinja in živali (ETS
104, 1982);
-

Evropska konvencija za zaščito vretenčarjev, ki jih uporabljamo za
poskuse in druge znanstvene namene, poskuša doseči zmanjšanje števila
eksperimentov in uporabe živali za te namene; spodbuja k uporabi
alternativnih metod (ETS 123, 1991) in
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-

Evropska konvencija o varovanju domačih hišnih živali, katere glavni cilj
je zagotovitev dobrobiti živali ob zavedanju posebnega odnosa človek ‒
žival in spoštovanju živih bitij (ETS 125, 1992).

Z namenom zaščite živali in njihove fizične integritete je veliko evropskih držav
implementiralo kazenske direktive, ki regulirajo ubijanje in zlorabo živali kot kaznivo
dejanje. Hill (2008) opozarja, da te direktive ne zaobjemajo vseh živali, ampak so iz
njih izpuščene številne skupine, kot so na primer vzrejne živali, živali za
eksperimente, živali, uporabljene za zabavne namene, in živali v cirkusih in zooloških
vrtovih. V praksi se te direktive najbolj uporabljajo za pse in mačke, ki so
najpogostejše domače živali. Lubinski (2004) meni, da je namen zaščite živali
preventiva pred nehumanim ravnanjem in sankcioniranje storilca za storitev
neupravičenega trpljenja. Kazni med državami variirajo od prekrškov do kaznivih
dejanj. Lubinski (2004) spodbuja implementacijo višjih kazni, ki bi reflektirale, kako
resno države dojemajo ta problem.

2.3.1 Zaščita živali v Nemčiji, Avstriji, in Švici
Akcije v smeri zaščite živali v Angliji in filozofski argumenti Schopenhauerja so poleg
Amerike vplivali tudi na Nemčijo in druge evropske države. Leta 1819 je pastor Adam
Christian Dann iz Stuttgarta objavil besedilo, v katerem je ljudi pozival k humanemu
ravnanju z živalmi. V imenu živali je zahteval, da se jim v kratkem in napornem
življenju zagotovi znosne pogoje preživetja. Kmalu po njegovi smrti je njegov tesni
prijatelj Alfred Knapp leta 1837 ustanovil Združenje za preprečitev mučenja živali. V
naslednjem letu je bil sprejet prvi specifični zakon za zaščito živali, po katerem se
storilce sankcionira z zakonom in globami (Geschichte des Tierrechts in Deutschland,
2016).
Nemčija je poleg Švice in Avstrije država, ki na evropskem področju zelo strogo ureja
zaščito živali. Je prva članica Evropske unije, ki je zaščito živali vpisala v ustavo in
jim s tem zagotovila najvišjo stopnjo varnosti. Nemška ustava opozarja na
odgovornost za prihodnje generacije in potrebo po zagotovitvi narave in živali z
zakonodajo in z učinkovitim izvajanjem le-te (Grundgesetz, 2016). Leta 1972 je
sprejela Zakon o zaščiti živali (Tierschutzgesetz, 1972), ki pa ga je kasneje še
nekajkrat dopolnila. Glavni namen zakona (Tierschutzgesetz, 1972) je zaščita živali
in zagotovitev njihove dobrobiti kot nam sorodnih bitij. Živali s tem zakonom nimajo
več pravne subjektivitete stvari. Nihče ne sme povzročiti živalim bolečine, trpljenja
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ali škode brez utemeljenega razloga. Zakon ureja tako ravnanje z domačimi živalmi
kot tudi z divjimi živalmi. Sedmo poglavje predvideva kazni za kršitelje zakona, ki pa
se, za razliko od našega zakona o zaščiti živali, nanaša le na kršitve zoper
vretenčarje, za katere je znanstveno dokazano, da čutijo bolečino in trpljenje
(Krstić, 2012).
Sedemnajsti člen določa, da se z zaporom do treh let ali z denarno kaznijo kaznuje
vsakogar, ki ubije vretenčarja brez utemeljenega razloga, povzroči živali bolečine,
kruto trpljenje, ter trajne in ponavljajoče se bolečine. Prekršek stori vsakdo, ki
namerno ali iz malomarnosti povzroči bolečino, trpljenje ali škodo brez utemeljenega
razloga vretenčarju, katerega lastnik je ali ga ima v oskrbi. Zakon določa za prekrške
tudi kršitve neupoštevanja taksativno naštetih drugih členov. Kot sankcijo zakon
predvideva tudi odvzem živali in prepoved vodenja, trgovanja ali strokovnega
ravnanja z živalmi vseh vrst za od enega do petih let ali za nedoločen čas
(Tierschutzgesetz, 1972).
Avstrija z ureditvijo zaščite živali ne zaostaja za Švico ali Nemčijo. Glede na to, da je
naša sosednja država, bi se lahko zgledovali po njej. V letu 2005 je stopil v veljavo
nov zvezni zakon o zaščiti živali, katerega cilj je zaščita živali in njihove dobrobiti ter
zagotovitev človekovega odgovornega ravnanja z njimi kot nam sorodnimi bitji.
Zakon prav tako prepoveduje mučenje in ubijanje živali brez konkretnega razloga.
Ubijanje psov in mačk za prehrano je prav tako prepovedano. Zakon prepoveduje
tudi kupiranje ušes, krajšanje repov, odstranjevanje krempljev ali kljunov. Oseba, ki
po nepotrebnem ubije, muči ali poškoduje žival je kaznovana z globo do 7.500 €, v
primeru ponovitve se globa poveča na 15.000 €. Prav tako so kaznivi poskusi
prepovedanega ravnanja. Avstrijci poznajo kot ukrep tudi prepoved posedovanja
živali začasno ali trajno, v kolikor je bilo osebi več kot enkrat s pravnomočno sodbo
dokazano trpinčenje, uboj ali poškodovanje živali. V kolikor oseba neustrezno ravna
in skrbi za žival, je obvezen odvzem živali. Zakon prav tako določa, da mora vsaka
zvezna država določiti varuha živalskih pravic, ki bo sodeloval skupaj z Ministrstvom
za zdravje. Njegova naloga je zagovarjanje interesov živali in opozarjanje na
nepravilnosti (Bundesgesetz über den Schutz der Tiere, 2005).
Avstrijska gibanja za pravice živali so zelo aktivna in uspešna. V letu 1998 so dosegli
zaprtje krznarskih farm v nekaterih zveznih državah, kasneje pa prepoved vzreje
živali za krzno v vsej Avstriji. S prepovedjo so vplivali tudi na Anglijo in Škotsko. S

29

spremembo zakonodaje so dosegli tudi prepoved nastopanja divjih živali v cirkusih,
kar Nemčija še vedno omogoča. Dosegli so tudi prepoved baterijske reje kokoši in
prepoved opravljanja eksperimentov na primatih. Avstrija je edina država, ki je v
prepoved opravljanja eksperimentov na primatih zajela vse opice. Nova Zelandija,
Švedska, Norveška in Japonska imajo prav tako uveljavljeno prepoved opravljanja
eksperimentov na primatih z izjemo gibonov. Kot velik dosežek si gibanja štejejo tudi
uvedbo organa varuha živalskih pravic. Na podlagi mnenja, da preiskovalni organi
zanemarjajo področje živalskega prava in njihovih pravic in da storilci niso ustrezno
sankcionirani, so se avstrijska gibanja vedno zavzemala za uveljavitev oseb ali
institucije, ki bi za to skrbela. Varuh lahko zastopa interese živali na sodišču in
pristojne opozarja na nepravilnosti in pomanjkljivosti zakonodaje (Verein gegen
Tierfabriken, 2016).
Prav tako kot Nemčija ima tudi Švica dobrobit živali urejen na ustavni ravni.
Uvrstitev zaščite živali na ustavno raven predstavlja pomembno revalvacijo vrednot.
Z ustavo je zagotovljena dobrobit živali in njihovo dostojanstvo. Kot rezultat ustave
je v Švici leta 1978 stopil v veljavo Zakon o zaščiti živali (Swiss Federal Act on Animal
Protection of March 9, 1978). Namen zakona je zaščita prirojenega dostojanstva
živali in njihova dobrobit, zakon pa eksplicitno ne navaja pravice živali do življenja.
Zakon zajema vretenčarje in druge živali, ki jih določi Zeleni svet. Z živalmi je
potrebno ravnati v njihovem najboljšem interesu in v skladu z njihovim dobrim
počutjem. Zakon določa kot organ Spremljevalca živali, ki lahko ukrepa v primerih
zaščite živali. Zakon določa stroge kazni, ki lahko v obliki glob dosežejo tudi do
enega milijona švicarskih frankov in treh let zaporne kazni. Švicarji živali ne
obravnavajo kot stvari. V civilnem pravu imajo določen svoj pravni status, čeprav se
te določbe uporablja v večini za domače živali v dednem in odškodninskem pravu. Za
razliko od drugih dveh držav zakon izrecno navaja tudi prepoved zoofilije, uporabe
dopinga za tekmovalne živali, v nekaterih kantonih pa imajo uvedeno tudi prepoved
tekmovanja psov v teku. Kljub zelo napredni zakonodaji pa Švica še vedno omogoča
nastop divjih živali v cirkusih (Gerritsen, 2013).
Nadzor nad izvajanjem zakona izvajajo veterinarske službe v kantonih, specializirane
policijske enote in preiskovalci. Visoka stopnja samostojnosti kantonom omogoča
neupoštevanje in neučinkovito vpeljavo zakonov, sprejetih na državni ravni. Tako se
kantoni Glarus, Uri in Geneva že dlje časa uspešno izogibajo obligaciji pregona
storilcev kaznivih dejanj. Leta 1992 so v kantonu Zurich uspešno uvedli odvetnika za
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dobrobit živali in kazniva dejanja. Odvetnik je zagovornik zlorabljenih živali in
predlagatelj izboljšav v zakonodaji. V letu 2010 je Švica po modelu kantona uvedla
odvetnike za živali po vsej državi (Gerritsen, 2013).

2.3.2 Zaščita živali v Franciji in Italiji
V Franciji nimajo enotnega zakona o zaščiti živali, ampak se s to problematiko
ukvarja kar nekaj zakonov. V Franciji je med najbolj aktivnimi organizacijami One
Voice, ki si prizadeva za prepoved izvajanja eksperimentov na živalih in prepoved
nastopanja živali v cirkusih (Krstić, 2012).
V primeru suma zlorabe se obvesti policijo ali lokalno zavetišče. Po pridobljenih
dokazih nepravilnega ravnanja z živaljo se zadeva preda državnemu tožilcu, ki se
odloči za sodni pregon. Obsojenci so lahko kaznovani z dvema letoma zapora in globo
do 30.000 €. Poleg zaporne kazni in plačila globe pozna francoska zakonodaja tudi
ukrep odvzema živali in začasno ali trajno prepoved posedovanja živali (Bekoff,
2015).
Posebnost italijanske zakonodaje, ki je prav tako zajeta v večih zakonih, je tako
imenovan zločin, storjen zoper čustva živali. Storilec, ki po nepotrebnem muči ali
zlorablja žival do smrti, je lahko kaznovan z zaporno kaznijo od treh do osemnajstih
mesecev. Poleg zaporne kazni zakon pozna tudi kazen globe, in sicer od 3.000 € do
15.000 €. Za storilce, ki organizirajo dogodke, ki vključujejo mučenje ali zlorabo
živali, so predpisane višje kazni. Prav tako se lahko z zaporno kaznijo do enega leta
in z denarno kaznijo od 1.000 € do 10.000 € kaznuje lastnika, ki zapusti svojo žival. V
Italiji, podobno kot v drugih državah, delujejo aktivisti, ki se za dosego ciljev
poslužujejo legalnih metod, in ekstremisti, ki se poslužujejo tudi nelegalnih metod.
Med bolj uspešne aktiviste uvrščamo skupino Anti Vivisection League, ki ima svoje
predstavnike tudi v Italijanskem parlamentu (Krstić, 2012).

2.3.3 Zaščita živali v zveznih državah Amerike
Začetki zaščite živali v Ameriki, prav tako kot v Angliji, segajo v 18. stoletje oziroma
v začetek 19. stoletja. Njen cilj je zakonska prepoved mučenja živali. New York
(1828), Massachusetts (1835), Connecticut (1838) in Wisconsin (1838) so bile prve
zvezne države, ki so ukrepale in sprejele zakonodajo proti mučenju in zlorabi živali
(Recarte Vicente-Arche, 2001).
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Sčasoma je prišlo tudi do ustanovitve prvih organizacij, ki so si prizadevale za
izboljšanje tega področja. Leta 1866 je bila ustanovljena American Society for the
Prevention of Cruelty to Animals, nekaj let kasneje pa je American Humane
Association že predlagal zakonodajo, ki prepoveduje izvajanje eksperimentov na
živalih v učne namene. Leta 1958 je bil sprejet prvi zakon o klanju živali, ki je uvajal
bolj humane načine, ki ne povzročajo nepotrebnega trpljenja. V Ameriki na leto
ubijejo povprečno osem milijard rejnih živali. Najpomembnejši mejnik v boju za
pravice živali predstavlja sprejetje zakona Animal Welfare Act leta 1966. Zakon je
nastal kot odgovor na potrebo po ureditvi razmer, ker so v tistem obdobju množično
kradli pse in mačke ter jih prodajali raziskovalnim centrom. Sprejet je na nacionalni
ravni in omejen na določene vrste živali. Kasnejši amandmaji so obseg živalskih vrst
razširili, povečali so tudi obseg ravnanj, ki so prepovedana (Recarte Vicente-Arche,
2001).
Animal Welfare Act zajema pse, mačke, primate in druge sesalce, izključuje pa
ptice, podgane in miši; razlog za to je eksperimentiranje na živalih. Letno za
raziskovalne namene uporabijo 1,2 milijarde podgan, 4,2 milijarde miši in 1,9
milijarde ptic. Zakon določa minimalne standarde bivanja za živali in predpisuje
kazni za kršitve njegovih določb. Spopadi med živalmi ali promocija le–teh sta
nezakonita že od leta 1976 (Favre, 2002).
Tomasellijeva (2003) meni, da Amerika zaostaja za evropsko ureditvijo predvsem
zaradi pomanjkanja uveljavitve sprejetih zakonov v prakso in odnosa družbe do
domačih živali, do rejnih živali za prehrano ter do živali za raziskovalne namene.
Dvoličnost zakonodaje se kaže tudi v tem, da so psi kot domači ljubljenčki zaščiteni
pred zlorabami, psi, namenjeni raziskovalnim namenom, pa ne. Evropejci po mnenju
Tomasellijeve (2003) svoj odnos gradimo na visoki morali in etiki, kar se odraža na
sprejemanju živali kot nam sorodnih bitjih, ki si zaslužijo svoje prirojeno
dostojanstvo.
Vsaka zvezna država svojo zakonodajo spreminja po potrebi. Med pomembnejšimi so
v letu 2014 uvedba kaznivega dejanja in ustreznega sankcioniranja v zvezni državi
South Dakota, ki pred tem ni imela sprejetega podobnega zakona. Zvezna država
Maryland je za kaznivo opredelila kupiranje, krajšanje repov in devokalizacijo psov in
mačk. New York in New Jersey sta prepovedala trgovanje s slonovino in z
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nosorogovim rogom in njegovimi produkti. North Carolina in Tennessee pa sta med
drugim zaradi tehnološkega napredka sprejeli določilo, ki ščiti lovce pred
nadlegovanji z brezpilotnimi droni (Wisch, 2015).
Vse države obravnavajo mučenje in zlorabo živali kot zločin, vendar pa ga vsaka
definira po svoje. Večina držav ima opredeljene tako prekrške kot kazniva dejanja.
Na razlikovanje med njimi vplivajo resnost in silovitost ravnanja, duševno stanje
storilca, vrsta zlorabe in ponovitvena ravnanja. V kolikor je lastnikovi živali
povzročena škoda, je na podlagi civilnega prava mogoče od storilca zahtevati
odškodnino. Zaradi statusa živali kot stvari je njena določena odškodnina njena tržna
vrednost in ne subjektivna vrednost. V primeru zaznave zlorabe ali mučenja živali se
obvesti policijo. V nekaterih zveznih državah imajo pooblaščene določene
organizacije ali zveze, ki se ukvarjajo s preprečitvijo zlorab in mučenja živali,
imenovane Society for the Prevention of Cruelty to Animals (v nadaljevanju SPCA), v
drugih državah se s problemom zlorab in mučenja ukvarjajo posebne enote policije.
Uveljavljen je tudi sistem, kjer država nepridobitnim organizacijam ali združenjem
podeli nekatera policijska pooblastila za namene pregona storilcev mučenja in
zlorabe živali (Pierce, 2011). Vsi ti organi pregona nimajo enakih pristojnosti oziroma
pooblastil za pregon vseh oblik prekrškov ali kaznivih dejanj. V Floridi, na primer,
lahko posebne policijske enote preiskujejo le civilne kršitve, ne pa kaznivih dejanj ali
prekrškov. SPCA je tisti organ, kateremu je zaupano preiskovanje kaznivih dejanj in
prekrškov. Zaradi kompliciranosti sistema in razdeljenosti pristojnosti različnim
organom pregona so nekatere države, za lažjo prijavo mučenja (Massachusetts,
Minnesota, Missouri, New Jersey, New Mexico, Ohio, Penssylvania in Utah), odprle
posebno telefonsko linijo. Za mobilne uporabnike so prav tako ustvarili aplikacijo, ki
se imenuje ALDF Crime tips, in preko katere lahko posredujemo avdio in video
format, sliko in GPS-koordinate o domnevnem kriminalnem ravnanju (Walden, 2013).
Zaradi vse večjega interesa, zanimanja in ozaveščenosti pravnih študentov,
odvetnikov in ostale javnosti je Florida kot prva uvedla živalsko pravo kot samostojno
področje raziskovanja in študija. V preteklosti se je pravo živali vedno pripenjalo
drugim pravnim študijam. Z osamosvojitvijo je pridobilo na veljavi in resnosti, je pa
še vedno tesno prepleteno z drugimi pravnimi smermi. Ozaveščenost eksponentno
narašča, kar se odraža tako na izvajanju šolskih programov kot tudi na povišanem
številu predlogov zakonov s tega področja. Kar 148 pravnih šol izvaja študijske
programe, ki se nanašajo na pravice in zaščito živali. Vse večja naklonjenost živalim
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se kaže tudi v praksi. Že poznanim primerom, ko zaporniki skrbijo za živali (Paws in
Prison) in obiskom terapevtskih živali v bolnicah, se je pridružila še uporaba
terapevtskih psov na sodiščih kot opora otrokom, ki so bili priča kaznivim dejanjem
ali žrtve le-teh (DeMeo in Morton, 2014). Zaradi specifičnih situacij in prepletenosti
pravnih področij Florida predlaga tudi uvedbo sodišč, specializiranih za področje
živali. Sodniki bi bili specializirani tako za civilna kot tudi kazenska področja, s čimer
bi zagotovili večjo učinkovitost, konsistentnost in zmanjšanje stroškov (Suiter in
Taitt, 2014). Floridski zakoni določajo za prekršek globo do 5.000 $ ali zapor do
enega leta. Za kazniva dejanja je predpisana minimalna globa 2.500 $ do 10.000 $ in
zaporna kazen do pet let. Storilec mora poleg globe ali zaporne kazni opraviti tudi
tečaj obvladovanja jeze ali svetovanje pri psihologu. Ponovitveno dejanje je
kaznovano z globo 5.000 $ in s 6-mesečnim prestajanjem zaporne kazni brez
možnosti pogojnega izpusta ali hitrejšega izpusta (Animal Legal Defense Fund, 2016).
V letnem poročilu Animal Legal Defense Fund (v nadaljevanju ALDF) so podali oceno
držav z najboljšo in najslabšo ureditvijo zaščite živali za leto 2015. Že osmo leto
zapored je prvo mesto zasedla zvezna država Illinois, ki kot najvišjo kazen za kaznivo
dejanje določa pet let zaporne kazni in 25.000 $, sledijo ji Oregon, Maine, California
in Michigan. Zadnja mesta z najslabšo ureditvijo zasedajo Kentucky na petdesetem
mestu, Wyoming, Utah in North Dakota. V letu 2015 je najbolj napredoval New
Jersey, ki je naredil preskok z 28. na 8. mesto, saj je sprejel zelo ostro zakonodajo
proti pasjim bojem in jih uvrstil v kategorijo RICO (Racketeer Influenced and Corrupt
Organizations Act). Vpeljana je tudi novost, in sicer imajo v primeru nasilja v družini
organi pregona možnost skupaj z žrtvijo odpeljati tudi domačo žival, saj pogosto
žrtev nasilja ne želi zapustiti domače živali. ALDF meni, da je s tem priznana
povezava med nasiljem v družini oziroma med ljudmi in nasiljem nad živalmi.
Pennsylvania in Oklahoma sta povišali kazni za poškodovanje policijskega psa,
Colorado je povišal kazni za pasje boje, Tennessee je uvedel civilno imuniteto za
osebo, ki uporabi silo nad avtomobilom za rešitev živali iz vročega avtomobila.
Študija ALDF kaže, da je v zadnjih petih letih tri četrtine držav izboljšalo zakonodajo
na področju zaščite živali (Animal Legal Defense Fund, 2015). Spodbudna novica za
živali je tudi to, da je Federal Bureau of Investigation (v nadaljevanju FBI) začel
slediti zlorabam živali tako resno kot umorom, požigom in napadom, saj menijo, da
storilci pogostokrat zlorabljajo živali pred zlorabo ljudi. FBI kot zlorabo definira
namerno, zavestno ali malomarno ravnanje, ki škoduje ali ima za posledico smrt brez
razloga.
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mučenje,

teroriziranje,

pohabljanje,

poškodovanje, zastrupljanje in zapustitev živali (Federal Bureau of Investigation,
2016).

2.3.4 Zaščita živali v drugih državah
Prizanesljive kazni za kruta ravnanja so odraz družbe in njenega brezbrižnega odnosa
do trpljenja in mučenja. Živali so živa bitja, ki čutijo bolečino in so tako kot otroci
uvrščene v skupino najšibkejših žrtev. Napredek na področju zaščite živali se
postopoma kaže tudi s sprejetjem drugačnih standardov in ravnanj z živalmi v drugih
državah.
Nova Zelandija je sprejela amandma, ki priznava vse živali kot čuteča bitja, ter
hkrati poostrila pogoje za ustrezno oskrbo živali (Animal Welfare Amandment Bill,
2015). Prepoznavanje živali kot čutečih bitij pomeni, da jim ljudje eksplicitno
priznavamo zmožnost občutenja pozitivnih in negativnih čustev, med katere
prištevamo tudi strah in stisko. S tem zakonom so prav tako prepovedali uporabo
živali za testiranje kozmetičnih izdelkov, živalskim inšpektorjem pa so povečali
pooblastila. S tem priznanjem so napravili velik korak naprej, saj bo ta zakon olajšal
pregon vseh, ki mučijo, trpinčijo ali kakorkoli drugače neprimerno ravnajo z živalmi
(Tue, 2015).
Nova Zelandija pa ni edina država, ki se zavzema za izboljšanje življenj živali. V
španskem mestu Trigueros del Valle so sprejeli odločitev, da podelijo mačkam in
psom enake pravice kot ljudem. Razglasili so jih za nečloveške prebivalce mesta. V
zakonu so opredelili, da je prepovedano kakršnokoli trpinčenje, pohabljenje ali uboj
nečloveških prebivalcev mesta. V tem mestu so prav tako prepovedali bikoborbe, ki
veljajo v Španiji za eno izmed večjih atrakcij. Podoben zakon ima tudi Indija, ki pa je
vanj poleg mačk in psov zajela tudi delfine in kite, ter jim s tem podelila status
meščanov (U ovom gradu psi i mačke dobili ista prava kao i ljudi, 2015).
Do napredka na vseh področjih v zgodovini človeštva nikoli ni prišlo s slepim
sledenjem avtoritetam ali prevladujoči večini, temveč s kritičnim umom napredno
mislečih posameznikov in ubiranjem novih poti. Menimo, da je osveščanje in
izobraževanje ključnega pomena za dolgoročno izboljšanje stanja na področju zaščite
živali.
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2.4 Zloraba živali in nasilje nad ljudmi
Ob analizi literature za zaščito živali in boja za njihove pravice smo opazili vse bolj
pogosto povezovanje zlorabe živali z nasiljem v družini oziroma z izvajanjem nasilja
nad drugimi. Storilci nasilja v družini so v svoji mladosti nemalokrat zlorabljali živali.
Živali so pogostokrat tudi žrtve izživljanja frustracij s strani trpinčenih in zlorabljenih
otrok. Zaradi resnosti tematike se mi zdi primerno in pomembno, da opozorimo tudi
na to povezavo in izpostavimo nekatere pomembne raziskave s tega področja.
Zlorabo živali lahko dojemamo kot indikator za kasnejšo kriminaliteto. Lacroix (1998)
pravi, da so ženske, otroci in živali v preteklosti najbolj trpeli zaradi pomanjkanja
pravic. Družba se je z leti razvijala in zakonodaja je polno enakopravnost poleg
moških priznala tudi ženskam in otrokom. Otroci in ženske niso več obravnavani kot
stvari, pred zlorabami so zaščiteni z zakoni. Problem pa še vedno ostaja pri
dojemanju živali kot stvari, kljub temu, da marsikatero domačo žival njen lastnik
šteje za družinskega člana.
Razumevanje nasilja v družini se je sčasoma poenotilo. Obravnavane primere se
gleda bolj celostno. Ključna točka analize je storilec, ki izvaja različna nasilniška
dejanja za doseganje različnih ciljev. Istočasno se nasilje v družini obravnava kot
vedenjski vzorec, s katerim oseba doseže ali ohranja moč in kontrolo nad drugimi,
kljub temu, da je vedenjski vzorec sestavljen iz posameznih nasilnih incidentov.
Storilec se posluži fizičnega, psihičnega, ekonomskega, čustvenega nasilja z
namenom škodovanja drugi osebi. Znotraj obravnave nasilja v družini se je oblikovalo
ozko področje preiskovanja, ki se osredotoča le na razmerje med nasiljem v družini
in zlorabo živali; imenuje se povezava oziroma the link (Upadhya, 2014).
Raziskava, ki jo je izvedel Upadhya (2014), je pokazala, da obstaja pomembna
povezava med zlorabo partnerice in zlorabo živali. Storilec tako fizično obravnava z
živaljo kot tudi s partnerico. Raziskava pa opozori tudi na drug vidik nasilja v družini,
ki ga storilec izvaja s fizičnim obračunavanjem nad živaljo, partnerja pa psihično
maltretira. Storilec izkorišča tesno povezavo žrtve in domače živali. S poškodovanjem
ali ubojem živali želi storilec čustveno prizadeti žrtev, si zagotoviti kontrolo nad
žrtvijo, se maščevati, izsiliti izpolnitev določenih zahtev ali pa žrtev ustrahovati ter
doseči premoč. Storilec lahko z zlorabo živali žrtev prisil k vrnitvi, ker le-ta želi
domačo žival zaščititi. Še vedno je tarča storilca pri nasilju v družini človek, žival je
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le sredstvo, s katerim je človek prizadet. Zvezni državi Indiana in Colorado sta
rezultate raziskave vzeli zelo resno in kot odgovor nanje v zakonodajo vpeljali nove
oblike kaznivih dejanj nasilja v družini. Na osnovi te raziskave so bili za zajezitev
človeških in živalskih žrtev razviti različni pristopi za omejitev teh vrst kriminalitete,
(Upadhya, 2014).
Raziskava, ki so jo izvedli Sanders, Henry, Guliani in Dimer (2013), prav tako
opozarja na pomembno povezavo med zlorabo živali in trpinčenjem sovrstnikov, tako
imenovanim bullyingom. Zlorabe živali so lahko indikator za trpinčenje sovrstnikov
(Baldry, 2005), lahko pa so posledica trpinčenja oziroma izživljanje frustracij, ki jih
otrok pri trpinčenju doživlja (Henry in Sanders, 2007).
Currie (2006) s svojo raziskavo meni, da so otroci zlorabljenih mater pogosteje priče
zlorabam živali kot otroci, kjer nasilje v družini ni prisotno. Poleg tega opozarja tudi
na to, da otroci, ki so bili priča nasilju v družini, pogosteje zlorabljajo živali kot tisti,
ki takim razmeram niso bili izpostavljeni. DeGue in DiLillo (2009) pravita, da otroci,
ki so zlorabljeni, pogosteje zlorabljajo živali, kot tisti, ki zlorab niso doživeli. Flynn
(2000) opozarja tudi na povezavo med prijavo zlorabe živali in prijavo zlorabe otrok.
Po rezultatih analize naj bi ena tretjina žensk, katerih starši so zlorabljali njihove
domače živali, prijavila zlorabo svojih otrok. Ženske, katerih domače živali niso bile
zlorabljene s strani njihovih staršev, niso v tolikšni meri prijavljale zlorabe otrok.
Patterson-Kane (2009) opozarja na previdnost in prehitro povezovanje enega zločina
z drugim. Da bodo mučitelji živali v prihodnje storili tudi druga kazniva dejanja, se
po njenem mnenju zdijo preuranjena sklepanja, ki so premalo podkrepljena z
dejstvi, kar pripisuje premajhni količini pridobljenih podatkov, pretiranemu
generaliziranju in subjektivni vpletenosti.
Arluke in Luke (1997) povzemata rezultate raziskave v Massachusettsu, kjer jih je
zanimalo, kdo so najpogostejši osumljenci zlorab živali. Večinoma so žrtve zlorab psi
in mačke, saj so najpogostejše domače živali in se med njimi in lastnikom običajno
splete globlja vez. Osumljenci zlorab so večinoma mlajši moški, ki zlorabe izvajajo s
pretepanjem, zbadanjem, metanjem ali streljanjem živali. Odrasli moški zlorabe bolj
pogosto kot mladoletniki izvajajo sami in pogosteje zlorabljajo pse. Mladoletniki
pogosteje zlorabljajo mačke v prisotnosti drugih sovrstnikov. Manj kot polovica
osumljencev je spoznana za krive na sodiščih, ena tretjina jih je kaznovana z globo,
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ena desetina je kazen odslužila v zaporu, še manjši odstotek pa je bil primoran
obiskovati terapije obvladovanja jeze ali terapije pri psihologu. Podobno je zanimalo
tudi Koewilda, ki se je opiral na podatke, pridobljene v Nemčiji. Ugotovil je, da
večjo odgovornost do živali izkazujejo ženske, ljudje s podeželja in ljudje z
univerzitetno izobrazbo (Koewild, 1998). Lockwood (2008) ugotavlja, da je običajni
storilec namerne zlorabe živali moški, ki je mlajši od 30 let, med tem ko so zbiralci
živali običajno starejši od 60 let.
S pregledom teorije smo se podrobno seznanili s tem, kako se je razvijal odnos
človeka do živali, ki postopoma postaja tudi tematika vse številnejših razprav in
raziskav. Pri raziskovanju in proučevanju določenega področja je ključna jasnost in
zmanjšanje možnosti dvoumnega razumevanja, zato smo se temu želeli izogniti s
pojasnitvijo osnovnih pojmov. Ustrezna terminologija je torej tudi na tem področju
predpogoj za uspešno delovanje. Skozi zgodovino se je odnos ljudi do živali drastično
spreminjal, s spreminjanjem odnosa pa so se vzporedno oblikovale različne veje in
pogledi na obravnavno živali. Med pomembnejše štejemo animizem, vitalizem,
mehanicizem, antropocentrizem, regulativni pristop in abolicionistični pristop. S
tematiko so se ukvarjali tudi številni danes zelo cenjeni misleci: Pitagora, Darwin, da
Vinci, Newton, Edison, Tesla itd. Angleži so leta 1809 zaščito živali prvi predlagali
parlamentu v obliki zakona. Po večletnih pogajanjih so zakon sprejeli in v njem
zapisali tudi prepoved krutega ravnanja in zlorabe živali. Že takrat kot sankcijo
predvidijo plačilo globe ali zaporno kazen. Pri raziskovanju vprašanja odnosa ljudi do
živali se je pogosto naletelo na dilemo o občutenjih živali in o njihovem razumevanju
realnosti. Slovensko ozemlje se v 19. stoletju prvič soočilo z idejami o varstvu živali.
Ideje so imele podporo države in so se med našimi meščani dobro prijele, zato so leta
1845 v Gorici ustanovili prvo društvo in postavili knjižnico Janeza Bleiweisa
»Milosrčnost do živali« (Čeč, 2000). Tako kot so se razvijale ideje o varstvu živali, se
je miselnosti prilagajala tudi zakonodaja. Cilj zakonodaje je sicer ta, da zaščiti in
prepreči trpinčenje in zlorabo živali, pa kljub temu sprejeti zakoni še vedno
omogočajo izkoriščanje živali. Zakonodaja Evropske unije izkazuje interes po
primernem in dostojnem vedenju do živali. Sprejela je mednarodne konvencije z
namenom razrešitve vprašanja dobrobiti živali. Takšna implementacija najvišjih
standardov pomeni zakonodajno in družbeno revalvacijo vrednot. Z namenom zaščite
živali in njihove fizične integritete je veliko članic implementiralo kazenske
direktive, ki regulirajo ubijanje in zlorabo žvali kot kaznivo dejanje. Med evropske
države z zelo dobro in strogo urejeno zakonodajo uvrščamo Nemčijo, Avstrijo in
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Švico. Tommaselli (2003) meni, da Američani zaostajajo za evropsko zakonodajo, ki
je zastavljena na visokih etičnih in moralnih standardih. Kljub temu pa se tudi v
Ameriki izkazuje vse večji interes in zanimanje za ureditev tega področja.
Ozaveščenost eksponentno narašča, kar je razvidno iz spreminjanja zakonov v
zveznih državah, povečanjem števila šolskih programov na to tematiko, povečanjem
zainteresiranih organizacij ter podajanjem številnih predlogov za izboljšanje pregona
ter ureditve sistema. Zanemariti ne gre tudi drugih držav. Nova Zelandija je sprejela
amandma, ki priznava vse živali kot čuteča bitja, špansko mesto Trigueros del Valle
pa je mačkam in psom podelilo enake pravice kot ljudem. Ob analizi literature za
zaščito živali in boja za njihove pravice pa smo opazili tudi vse bolj pogosto
povezovanje zlorabe živali z nasiljem v družini oziroma z izvajanjem nasilja nad
drugimi. Osumljenci zlorab so večinoma mlajši moški, ki zlorabe izvajajo s
pretepanjem, zbadanjem, metanjem ali streljanjem živali. Odrasli moški zlorabe bolj
pogosto kot mladoletniki izvajajo sami in pogosteje zlorabljajo pse. Mladoletniki
pogosteje zlorabljajo mačke v prisotnosti drugih sovrstnikov. Ugotovimo lahko, da se
zakonodaja spreminja in ni več naklonjena zlorabam živali. Odnos ljudi do živali se
izboljšuje, kljub temu pa se v medijih pojavljajo številni primeri krutega izživljanja
in zlorab živali. V nadaljevanju bomo izpostavili nekaj aktualnejših primerov, s
pomočjo katerih bomo poskusili ugotoviti, ali so naše trditve pravilne ali ne. Glede na
to, da marsikdo domače živali dojema kot svoje družinske člane, bi bilo v interesu
družbe, da se odnosi do živali spremenijo v prid slednjih.
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3 Analiza primerov mučenja in zlorab živali
Čeprav je v večini držav zakonodaja nenaklonjena mučenju živali, se v medijih
pogosto pojavljajo primeri izživljanja ljudi nad živalmi in tudi pri nas je tako. Pasji
boji, odvrženi nezaželeni mladiči, sestradane živali, pretepene živali itd. Za naklepna
ravnanja zoper nedolžne živali bi si storilci zaslužili visoke kazni, pa temu ni tako.
Zagrožene kazni so v primerjavi z dejanji presenetljivo prizanesljive in se v večini
držav merijo v mesecih in ne letih.
Z deskriptivno metodo smo opisali dejstva, pojave in procese, ki se dotikajo
izbranega problema, ter z metodo analize dokumentov in zakonov proučili pravno
ureditev zaščite živali v Sloveniji in drugih državah. Izpostavljena vsebinska poglavja
in analiziran teoretični okvir predstavljajo temelj za uspešno analizo dejanskih
primerov, ki smo jih pridobili z metodo analize javno dostopnih virov. S
pridobivanjem podatkov ne bomo posegali v človekovo zasebnost in ne bomo
pridobivali varovanih ali tajnih podatkov. Za te metode je značilno, poleg
pojasnjevanja in opisa, tudi podajanje subjektivne presoje, ki je po mnenju Robleka
(2009) raziskovalec ne sme izključiti. Ker menimo, da je število zlorab visoko, smo se
omejili na obdobje desetih let in le na primere, ki so dostopni preko javnih virov in
zajemajo zlorabo domačih živali v Sloveniji. Analiza internetnih virov nam je
omogočila pridobitev aktualnih in odmevnih primerov zlorab, ki so nam služili kot
podlaga za podajanje konstruktivnih rešitev in izboljšav.

3.1 Primer Boršt pri Kopru
V vasici Boršt pri Kopru je pred šestimi leti lastnik psa hudo zanemarjal in stradal. Šlo
naj bi za prvi primer izreka zaporne kazni za mučenje živali. Predstavnika Obalnega
društva proti mučenju živali sta junija 2010 naletela na grozljiv prizor mučenja
živali. Na prvi pogled sta mislila, da je nekdo psa zažgal, saj je bil prekrit z črnimi
iztrebki bolh, poln muh in ličink. Dare Čekeliš, ki je bil eden izmed uslužbencev
društva, je povedal, da je bil pes dehidriran, podhranjen in živo truplo. Psa je
društvo zaradi nerešljivega stanja uspavalo in s tem rešilo muk. Predsednica društva
Bogatajeva je izjavila, da ji je poleg grozljive situacije tudi žal, »da so tudi sosedje
potrebovali toliko časa« za prijavo. Cviljenje psa je bilo moč slišati po celi vasi
vendar sovaščani situacije niso preverjali, saj so mnenja, da je lastnik psa »fajn
človek« (M. T., Su. K. in A. Š., 2010).
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Bogatajeva je zoper lastnika podala ovadbo na sodišče, na Veterinarsko
upravo Slovenije, ki se sedaj imenuje Uprava Republike Slovenije za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin, pa so poslali uradni zaznamek. Pri tem je dodala:
»Sodni mlini bodo mleli počasi«. V članku zapišejo tudi izjavo ministra Dejana
Židana, da bo »razmislil o uvedbi anonimne elektronske prijave o morebitnem
mučenju in zanemarjanju živali« (M. T., Su. K. in A. Š., 2010).
Okrajna sodnica Melita Černe je izrekla enomesečno zaporno kazen lastniku
avgusta 2011. Veterinar je na zaslišanju povedal, da je psa pregledal in da psa v
takšnem stanju še nikoli ni videl. Predsednica društva Bogatajeva je bila z izrečeno
kaznijo zadovoljna in upa, da bo takšno ravnanje postalo sodna praksa (Bakal, 2011).
Predstavnica Društva za zaščito živali Ljubljana je komentirala, da zakoni ne
morejo biti sami sebi namen, in da je že čas, da sodišče izreče zaporno kazen in ne
več le globe za mučitelje (Na. M., 2011). Radio Capris je poročal, da lastnik živali na
obravnavi ni obžaloval dogodka, ampak je s povzdignjenim tonom večkrat opozoril na
to, da se mu dogaja krivica (Foto in Avdio: Mučitelju psa iz Boršta mesec dni zaporne
kazni, 2011).

3.2 Primer Murska Sobota
Po poročanju medijev o prvi izrečeni zaporni kazni zoper mučitelja živali so na
pomoto opozorili na Okrožnem tožilstvu v Murski Soboti. Prepričani so, da je bila prva
zaporna kazen zoper storilca mučenja živali izrečena na okrajnem sodišču v Lendavi
(Tri mesece zapora za tri nedolžne živali, 2011).
Storilcu kaznivega dejanja so na podlagi 342. člena takrat veljavnega
Kazenskega zakonika (2008), ki opredeljuje kaznivo dejanje mučenja živali, izrekli
zaporno kazen treh mesecev. Oseba naj bi s kolom pokončala dva psa in zadavila
mačko. Sodišče je storilcu izreklo takrat najvišjo zaporno kazen, ki jo je Kazenski
zakonik (2008) omogočal. Obsojeni je zaporno kazen tudi odslužil v zaporih Murske
Sobote (Tri mesece zapora za tri nedolžne živali, 2011).
Ker se je kasneje zakonodaja spremenila in so se sankcije zvišale, v članku
izrazijo tudi presenečenje nad odločitvijo sodišča v Krškem, kje mučitelj ni bil
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obsojen na brezpogojno zaporno kazen (gl. 3.3 Primer Leskovec pri Brestanici) (Tri
mesece zapora za tri nedolžne živali, 2011).

3.3 Primer Leskovec pri Brestanici
Oktobra 2009 je Anton Simonišek kruto umoril sovaščanovega zlatega prinašalca. Psa
je najprej pretepel, nato pa ga privezal za avto ter vlekel za seboj do bližnjega
lovskega doma. Ker ni našel lovca, ki bi psa ustrelil, je z vožnjo nadaljeval, nato pa
izkrvavelega psa odvrgel v gozdu. Večkrat je izjavil, da dejanja ne obžaluje, saj se je
želel psa znebiti, ker je hodil k njegovi psički. Zgodbo je večkrat spremenil. Med
drugim naj bi pes napadel njegovo dveletno hčer. Avtor članka je opozoril tudi na
dejstvo, da ima obsojeni doma več glav živine, svojega psa in konje ter se vprašal,
kakšen je odnos obsojenega do teh živali. Okrajno sodišče v Krškem je obsojencu
dosodilo pet mesecev pogojne kazni s preizkusno dobo dveh let (Gomilšek, 2011).
Tožilec se je na odločitev sodišča pritožil. Višje sodišče je njegovi pritožbi
ugodilo in mučitelja obsodilo na tri mesece zaporne kazni. Tožilec je povedal, da si
tako okrutno dejanje zasluži zaporno kazen, ker ga je storilec storil na očeh javnosti,
hladnokrvno in brez obžalovanja. Tožilec je tudi mnenja, da bi bila kakršna koli
druga kazen neprimerna, ker se z njo pošilja tudi sporočilo ostalim storilcem (A. Š.,
2012).
Gre za medijsko zelo odmeven primer. Zasledili smo ga v Dolenjskem listu
(Zapor za kruto mučenje psa, 2012), na Siol.net (Slovenska tiskovna agencija, 2012),
v Slovenskih novicah (Celec, 2012), v Žurnalu (Božič Kranjec, 2012), na Radiu 1
(Mučitelj psa vodi rejce konj, 2015) itd.
V Slovenski novicah so zapisali, da so truplo psa našli 100 metrov od doma ter
da so se krajani čudili, kako lahko tako okrutno obračuna s svojo živaljo. Še bolj so
bili šokirani, ko so izvedeli, da ne gre za njegovega psa. Celec (2012) izpostavi tudi
dejstvo, da je obsojeni predsednik združenja rejcev konj posavske pasme, ter da bi
od njega pričakovali popolnoma drugačen odnos do živali. V prispevku Radia 1
izvemo, da so med sojenjem potekali protesti Društva za zaščito živali Posavje in da
so obsojenemu mučitelju živali rejci konj pasme posavec ponovno podelili mandat,
nad čemer je društvo izrazilo ogorčenje in razočaranje (Mučitelj psa vodi rejce konj,
2015). V Žurnalu lastnica umorjenega psa Bonija izjavi, da ne verjame, da bo
dosojena kazen spremenila mučitelja. Prepričana je, da bo večji učinek dosegel
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pritisk javnega linča. Društvo za zaščito živali Posavje je povedalo, da trenutno
poteka akcija, v kateri želijo poiskati vse neodgovorne lastnike, jih opozoriti in
ozavestiti, kako pravilno ravnati z domačimi živalmi (Božič Kranjec, 2012).

3.4 Primer Kubed
Primer nove krutosti se je zgodil malo za prvim primerom, ki smo ga opisali. Obalno
društvo proti mučenju živali si še ni opomoglo od grozot iz Boršta, ko so na cesti v
Kubed naleteli na novo srhljivko. Na cesti je ležal shiran pes, poln bolh. Društvo so o
psu v slabem stanju obvestili vaščani. Ob pregledu psa so ugotovili, da je pes objeden
od bolh, ima pol telesa brez dlake in da ima na hrbtu večji tumor. Veterinar je
domneval, da so bili napadi, ki jih je doživljal, posledica podhranjenosti in
propadanja jeter. Zaradi stanja psa so menili, da lastnik ni mogel priti od daleč, zato
so za informacije o njem na pomoč pozvali javnost (O. B., 2011). V Primorskih
novicah so še zapisali, da bodo psa poskušali ohraniti pri življenju, če se izkaže, da
ima dobro kri (Kdo je izstradal psa?, 2011).

3.5. Primer Lenart
Policisti policijske postaje Lenart so januarja 2015 med opravljanjem vsakodnevnih
nalog ob cesti našli psa. Pes je kazal vidne znake krutega ravnanja. Okrog vratu je
imel zavezano vrv, ki je bila zategnjena tako močno, da je še komaj dihal. Policisti
so vrv nemudoma prerezali in psa odpeljali na policijsko postajo, kjer so ga nahranili
in mu dali vodo. Policisti so občane pozvali k posredovanju informacij, saj je bil pes
nečipiran in njegovega lastnika drugače ni bilo mogoče najti (Lisjak, 2015). Žival so
po veterinarski oskrbi namestili v Zavetišču za živali v Mariboru (Z vrvjo skušal
zadaviti psa, 2015).

3.6 Primer Gregoriči
Avgusta 2010 se je zgodil zelo podoben primer mučenja kot v Borštu (prvi primer). Na
podlagi anonimne prijave je predsednica Obalnega društva proti mučenju živali v
umazanem boksu našla zanemarjenega mešanca nemškega ovčarja. Pes je bil izrazito
shiran. Ker lastnika psa ni bilo doma, je psa odvezala in ga odpeljala v zavetišče.
Podala je ovadbo na sodišče. Po devetnajstih mesecih se je pričelo sojenje. Storilec
je v svoj zagovor povedal, da pes ni njegov in da se je priklatil k njegovi hiši.

43

Nekajkrat naj bi mu dal jesti, potem pa ni hotel več stran od hiše (D. C. in S. P.,
2012).
Sodnica je na podlagi prič in listinskih dokazov obtoženega spoznala za krivega
surovega ravnanja z živaljo in nepotrebnega povzročanja trpljenja. Sodnica je
ugotovila, da je bil pes poln iztrebkov, brez hrane in vode, vidno dehidriran in
izstradan, po telesu pa poln krast in klopov. Lastniku je izrekla je štirimesečno
pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let. Poleg zaporne kazni mora plačati
stroške sojenja. Obtoženec se na sodbo ni pritožil (D. C. in S. P., 2012).

3.7 Primer Benedikt
Policisti policijske postaje Lenart so julija 2013 z zbiranjem obvestil prišli do
informacij domnevnega mučenja živali. Moški naj bi svojemu psu in mački povzročal
bolečine in trpljenje. Po nekaterih podatkih naj bi psa pasme srnin pinč usmrtil s
pištolo za ubijanje prašičev, muco pa bi naj metal ob tla in hodil po njej, dokler ni
poginila. Zgodbo je potrdil sosed, saj naj bi mu o tem razlagal sam osumljenec (Mi.
K., 2014).
Bakal (2014) zapiše, da naj bi osumljeni delal v klavnici v Avstriji in da je
njegova partnerica duševno zbolela. Center za socialno delo naj bi mu zaradi tega
odvzel otroka in ga dal v rejništvo. V Slovenskih novicah so zapisali še, da se sosedu,
ki je potrdil zgodbo, to sicer ni zdelo nenavadno, po njegovem »to počnejo vsi«,
vendar le na drugačne načine.

3.8 Primer Harije
Leta 2013 je Dejan Boštjančič poleg ustrahovanja sovaščanov s kolom do smrti
potolkel psa vpričo njegove lastnice (Harije: S kolom do smrti ubil psa Nera, 2013).
Krivde na sodišču ni priznal, branil se je z molkom (NR, 2014).
Obsojenec je moral za štiri mesece v zapor, ker pa se je v zaporu zgledno
obnašal, so ga po dobrih dveh mesecih izpustili. Po izpustu naj bi že napadel soseda,
ki je zaradi pretresa možganov moral v bolnišnico. Krajani pričajo, da grozi sosedom
in draži druge pse (Mučitelj živali se je vrnil na prostost in se že lotil soseda, 2015).
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Kastelic (2016) je zapisal, da je Dejan Boštjančič, ki je bil obsojen na štiri
mesece zapora zaradi krutega načina umora živali, ustrahoval celotno vas. V roku
petih let so policisti večkrat posredovali in so od leta 2009 zoper njega spisali že šest
kazenskih ovadb. V letu 2008 so ga sumili tudi preprodaje mamil.

3.9 Primer Litija
V letu 2014 se je pričelo sojenje šestim osebam, osumljenim sodelovanja pri
organiziranju pasjih bojev. Eden od obtožencev je krivdo priznal. Sodnica mu je
naložila 5.000 € denarne kazni. Ostali krivde ne priznajo in jim grozi do pet let
zapora. Tinetu Resniku, glavnemu osumljencu, so pomagali njegov brat, partnerica in
njegova hči (Slovenska tiskovna agencija, 2014).
Policija je s preiskavo pasjih bojev pričela šele po letu 2011, ko je bil Tine
Resnik umorjen. Policija je 15 psov odvzela, sedem pa so jih morali zaradi hudih
poškodb uspavati (Pi. K., 2014). Veterinarska uprava Republike Slovenije je potrdila
evtanazijo sedmih psov pasme ameriški staffordshirski terier. Za evtanazijo so se
odločili na podlagi izvedenskega poročila dveh priznanih strokovnjakov. Ugotovila
sta, da psi predstavljajo nevarnost za ljudi in druge živali. Psi so bili šolani za pasje
boje z električnimi ovratnicami. Policisti so pri preiskavi zaplenili dnevnik, v katerem
so bile natančne evidence oseb in njihovih psov ter stave (Rajšek, 2011).
Najbližji sosedje nikoli niso slišali pasjega laježa, zato policisti o prirejanju
pasjih bojev nikoli niso bili obveščeni. O domnevnem mučenju pa je prebivalec
Velikega Vrha, kjer naj bi Resnik vzrejal pse, obvestil ljubljansko društvo za živali. Po
ogledu kraja in večih psov, ki so bili poškodovani že leta 2006, so podali prijavo
veterinarski inšpekciji. Inšpektorat je ogled opravil, vendar ni ugotovil nobenih
kršitev. Nad ugotovitvijo je društvo izrazilo začudenje, saj je bilo na podlagi ran in
brazgotin, ki so jih imeli psi, jasno, da gre za pasje boje (Rajšek, 2011a).

3.10 Primer Škocjanski zatok
V naravnem rezervatu Škocjanski zatok se je v začetku julija 2013 zgodil napad na
kobili. Oseba naj bi ju napadla z zelo ostrim orodjem, policisti predvidevajo, da s
sekiro. Obe kobili sta utrpeli 20‒30 globokih ureznin. Storilca so našli na podlagi
njegove DNK, saj so na vrvi, s katero je kobili privezal k ograji, ostale njegove
biološke sledi. Osumljenec je bil stari znanec policije in se je v preteklosti že zdravil
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zaradi duševnih težav. Motiv policistom ni znan. Osumljenec je na prostosti, saj
zakonodaja ne predvideva možnosti pripora za kaznivo dejanje mučenja živali.
Veterinarka je povedala, da kobili dobro okrevata, vendar bosta imeli trajne
posledice. Obe bosta imeli psihične posledice, ena pa bo imela še oteženo dihanje
zaradi poškodbe glave in deformacije sinusnih kosti (L. L., 2013).
Po dogodku mučenja živali sta se v naravnem rezervatu zgodila še dva
incidenta. Nekdo jim je požagal orodje in prebarval krvave ograde z rumeno barvo.
Policisti so na podlagi prijave identificirali osumljenca, ki naj bi bil isti človek, ki je
pred dvema mesecema napadel konje. Na vprašanje, kako je mogoče, da je oseba še
na prostosti, koprsko tožilstvo odgovarja, da je zagrožena višina kazni prenizka za
odreditev pripora (Mavsar, 2013).
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki je lastnik kobil, je
navedlo, da je osumljenec kljub vloženemu obtožnemu predlogu na prostosti in da se
je na kraj dejanja vrnil, kar so potrdili forenzični preiskovalci z analizo bioloških sledi
(Lisjak, 2013). Nacionalni forenzični laboratorij je v bazi laboratorija našel njegov
DNK, saj so ga policisti pred leti, ko je še bil mladoleten, obravnavali zaradi tatvine
(Pretnar, 2014). Veterinarji so bili nad stanjem kobil šokirani in kljub slabim
napovedim sta se kobili po dveh mesecih uspešno pozdravili. Na pomoč z donacijami
za zdravljenje kobil so priskočili tudi znani obrazi. Skrbniki iz Rehabilitacijskega
centra Petra, kjer sta kobili okrevali, menijo, da je vrnitev v naravni park možna
šele, ko bo zagotovljena preprečitev nevarnosti ponovnega napada. Vodja rezervata
je poudaril, da v parku potekajo dela, ki bodo omogočila kontrolo dostopa in
odpravila nevarnost ponovitve napada (Lisjak, 2013).
Po letu dni od napada na kobili bi se moral začeti sodni postopek na koprskem
okrajnem sodišču. Obtoženi se predobravnavnega naroka ni udeležil niti se ni
opravičil. Na obravnavo sta bila povabljena tudi vodja naravnega rezervata in
zaposleni, ki je našel ranjeni živali (Pretnar, 2014). Pretnar (2014) zapiše tudi, da naj
bi osumljeni med zaslišanjem kriminalistov zanikal mučenje. Okrajno sodišče je
postavilo izvedenca psihiatrične stroke, ki je ugotovil, da je bil obtoženec pri dejanju
prišteven in je imel svoja ravnanja v oblasti. Sodnica je postavila novega izvedenca,
saj je menila, da prejšnji na nekatera vprašanja ni odgovoril.
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Sojenje napadalcu na kobili se je končalo. Okrajno sodišče v Novi Gorici je
obtožbo zavrglo. Problem se je pokazal pri vzorcu DNK v bazi laboratorija, ki so ga
policisti od osumljenca dobili zaradi suma kaznivega dejanja, ko je bil mladoleten,
postopek proti njemu pa kasneje ustavili. Sodnica koprskega okrajnega sodišča je iz
spisa izločila sporni dokaz in se pri tem oprla na ustavno sodišče, ki je odločilo, da je
Zakon o policiji (2009) v delu, ki omogoča hranjenje vzorcev DNK osumljenih do
zastaranja kazenskega postopka, v nasprotju z ustavo. Njeno odločitev so potrdili
tudi višji sodniki. Sodnica je po tem zapustila sodne vrste, zato se je sojenje
prestavilo na okrajno sodišče v Novo Gorico. Tu je sodišče potrdilo njene ugotovitve,
spis pa je tako ostal brez ključnih dokazov (Pretnar, 2015).

3.11 Primer Lendava
Gre za primer prve zaporne kazni za rejne živali. Lastnik bioplinarne je mučil več
glav govedi. Lendavsko sodišče je zaradi kaznivega dejanja mučenja živali kršitelju
izreklo pogojno zaporno kazen za obdobje šestih mesecev. Na sodbo je bila vložena
pritožba, ki jo je višje sodišče v Mariboru zavrnilo in jasno izreklo kazen pol leta
zapora (Mučenje rejnih živali: izrečena prva zaporna kazen, 2015).
Prijavo je decembra 2012 podala veterinarsko-higienska služba, ki odvaža
poginule živali s farm. Veterinarji so ugotovili, da je zaradi izmučenosti, izstradanosti
in zanemarjenosti umrlo 22 govedi. Ker so bile ostale živali v zelo slabem stanju, je
veterinar ob pregledu zahteval interventno veterinarsko oskrbo. Glavna inšpektorica
Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je povedala, da so
lastniku začasno prepovedali nadaljnjo rejo, ki jo bodo v primeru vnovične kršitve
spremenili v trajno. Obtoženi ravnanja ni obžaloval, ampak trdil, da je »vse v
najlepšem redu« in da je problem v neustrezni krmi (Bakal, 2015).

Izpostavili smo enajst medijsko odmevnejših primerov v Sloveniji ne glede na to, v
katerem časniku ali katerem javno dostopnem viru so bili omenjeni. Opazili smo, da
je mogoče članke najti v vseh vrstah medijev in da se kot najpogostejše žrtve zlorab
pojavljajo psi, storilci pa so v vseh primerih moški. V naslednjem poglavju bomo
dejanske primere analizirali in pridobljene rezultate interpretirali. Poskusili bomo
najti povezave med primeri in njihove skupne značilnosti. Na podlagi ugotovitev
bomo podali predloge za izboljšanje zaščite živali in jih primerjali z dobrimi praksami
v tujini. S predstavitvijo sistemov zaščite živali v drugih državah smo spoznali kar
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nekaj dobrih praks, ki bi bile kompatibilne z našo pravno ureditvijo in bi pripomogle k
izboljšanju razmer in zaščite živali pri nas.

48

4 Interpretacija rezultatov
Z metodo analize javnih virov smo pridobili podatke o različnih primerih mučenja
živali. Izbrani so bili primeri, ki so bili medijsko bolj obdelani in so o njih pisali
različni slovenski mediji v preteklih desetih letih. Pridobljeni podatki niso tajni ali
varovani, do njih lahko dostopa vsak in ne predstavljajo posega v zasebnost
posameznika.
Prvi primer različni mediji predstavljajo kot precedens na področju mučenja živali.
Sodnica naj bi prvič izrekla zaporno kazen za storilca mučenja. Grozljiv primer
mučenja psa junija 2010 je pretresel tako javnost kot tudi zaposlene obalnega
društva proti mučenju živali, ki so primer odkrili. Sosedje, kljub večdnevnemu
cviljenju psa, ki se ga je slišalo po vsej vasi, mučenja niso prijavili. Lastnika so
ocenili kot dobrega soseda. Predsednica društva je ob vložitvi prijave podvomila v
učinkovitost delovanja sodišč. Sodnica je izrekla enomesečno zaporno kazen in
sojenje se je zaključilo avgusta 2011. Obsojenec ravnanja ni obžaloval, društvo pa je
bilo z izrečeno kaznijo zadovoljno.
Primer je komentiral tudi minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
pod katerega spada Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin, Dejan Židan. V razmislek je podal predlog o uvedbi anonimne
elektronske prijave o morebitnem mučenju živali.
Drugi primer izpostavimo, ker demantira trditve medijev o prvi izrečeni zaporni kazni
v Kopru. Samo v enem mediju zasledimo članek, ki poroča, da je bila prva zaporna
kazen izrečena na okrajnem sodišču v Lendavi. Storilcu je bila za umor dveh psov in
mačke izrečena trimesečna zaporna kazen, ki jo je tudi odslužil. Izrečena je bila
najvišja zaporna kazen, ki jo je veljavni Kazenski zakonik omogočal.
Mediji so več pozornosti namenili mučenju živali v Leskovcu pri Brestanici. Oktobra
2009 je storilec kruto mučil in ubil tujega psa. Storilec je bil takrat predsednik
Slovenskega združenja rejcev konj pasme posavec. Med sojenjem je večkrat
spremenil zagovor ter dejanja nikoli ni obžaloval. Okrajno sodišče v Krškem ga je
obsodilo na pet mesecev pogojne kazni, ki jo po pritožbi tožilca višje sodišče leta
2012 spremeni v tri mesece zaporne kazni. Krajani so bili nad ravnanjem osupli, med
sojenjem so potekali tudi protesti Društva za zaščito živali Posavje. Obsojenemu so
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rejci konj ponovno podelili mandat za predsednika združenja. Lastnica psa je izrazila
dvom o učinku kazni, verjame pa v pritisk javnosti. Društvo za zaščito živali Posavje
je organiziralo akcijo iskanja neodgovornih lastnikov.
V primerih Lenart in Kubed zaradi nečipiranosti psov policija ni mogla najti lastnikov.
Za pridobitev informacij so prosili za pomoč javnost. V prvem primeru so društvo
obvestili vaščani, v drugem pa so na psa naleteli policisti sami.
Primer mučenja psa, ki ga je na podlagi anonimne prijave odkrilo Obalno društvo
proti mučenju živali, se je zgodil avgusta 2010. Po devetnajstih mesecih se začne
sojenje, na katerem storilec ne izrazi obžalovanja. Sodnica mu je izrekla
štirimesečno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let.
Primer Benedikt se je zgodil julija 2013; storilec je umoril psa in mačko. Zgodbo je
potrdil sosed, ki se mu ravnanje ni zdelo nenavadno, saj takšna ravnanja, vendar na
drugačne načine, izvajajo tudi drugi. Potek sojenja ni opisan.
V Harijah je storilec umoril psa pred očmi lastnice, na sodišču pa dejanja ni
obžaloval in ni priznal krivde. Obsojen je bil na štiri mesece zapora, po dveh mesecih
pa ga je zapustil zaradi zglednega obnašanja. Obsojenec je že pred dogodkom in po
njem ustrahoval sovaščane. Policisti so zoper njega spisali že šest kazenskih ovadb.
Primer organiziranja pasjih bojev v Litiji so policisti začeli preiskovati po umoru
glavnega organizatorja Tineta Resnika. V primer je bila vpletena vsa družina. Eden od
obtožencev je krivdo priznal in je bil dolžan plačati 5.000 € kazni. Pse so odvzeli in
jih namestili v zavetišča, sedem pa so jih zaradi poškodb evtanazirali. Policija je pri
preiskavi zaplenila dnevnik z evidencami lastnikov, psov in stav. Sosedje lajanja psov
niso slišali, je pa leta 2006 oseba prijavila domnevno mučenje živali Društvu za
zaščito živali Ljubljana, ki je po ogledu psov podalo prijavo veterinarski inšpekciji.
Inšpekcija ni ugotovila kršitev. Prvo sojenje se je začelo decembra 2014. O poteku
sojenja nismo zasledili podatkov.
Med medijsko bolj odmevne primere se je uvrstil primer Škocjanski zatok. Julija 2013
je oseba s sekiro napadla dve kobili. Oseba je kobili priveza k ograji. Na podlagi
bioloških sledi, ki so jih preiskovalci našli na vrvi, so ugotovili identiteto storilca. DNK
storilca je bila že v laboratorijski bazi, ker so ga policisti, ko je bil mladoleten, že
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obravnavali za sum storitve kaznivega dejanja, kasneje pa prenehali s pregonom.
Osumljenec se je v preteklosti zdravil zaradi duševnih težav. Ker zakonodaja ne
predvideva pripora za kaznivo dejanje mučenja živali, je obtoženec na prostosti. Po
napadu se je storilec vrnil v rezervat, kjer je orodju požagal ročaje in prebarval
okrvavljeno ograjo na rumeno. Tudi na orodju so našli njegov DNK. Posledice kobil
bodo trajne, tako fizične kot psihične. Z donacijami za njuno okrevanje so priskočili
na pomoč tudi znani ljudje. Kobili okrevata v Rehabilitacijskem centru Petra in se
bosta po okrevanju vrnili v rezervat. Rezervat izvaja dela, ki bodo omogočila kontrolo
dostopa in odpravila nevarnost ponovitve. Sojenje se je začelo leta 2014. Obtoženec
se sojenja ni udeležil niti se ni opravičil. Med zaslišanjem kriminalistov je obtoženi
zanikal mučenje živali. Psihiatrični izvedenec je med sojenjem potrdil njegovo
prištevnost in polno odgovornost, ki jo je zagovornik obtoženca izpodbijal. Sodnica je
postavila novega izvedenca. V letu 2015 se je sojenje končalo z zavrženjem obtožbe.
Sodnica se je opirala na sodbo ustavnega sodišča, ki pravi, da je Zakon o policiji v
delu, ki omogoča hranjenje vzorcev DNK osumljenih do zastaranja kazenskega
postopka, v nasprotju z ustavo.
V zadnjem izbranem primeru je rejec živali mučil več glav goveda, ki so mu jih
odvzeli in mu začasno prepovedali nadaljnjo rejo. Lendavsko sodišče mu je izreklo
pogojno kazen šestih mesecev, po pritožbi pa mu je višje sodišče Maribor izreklo
zaporno kazen za pol leta. Obtoženi ravnanja ni obžaloval in je kot vzrok navedel
neustrezno krmo.

4.1 Razprava
Na podlagi primerov lahko z analizo in primerjavo podamo različne zaključke.
Ugotovili smo, kateri časniki pišejo o zlorabah, ali storilci obžalujejo svoje ravnanje,
katere so lastnosti najpogostejših storilcev in žrtev, kako visoke so izrečene sankcije,
kakšni so odzivi in reakcije javnosti ter ostalih deležnikov, kakšni so načini mučenja
živali in kako dolgo trajajo sodni procesi.
Ugotovili smo, da o primerih pišejo tako tabloidni časopisi kot tudi »resnejši« časniki.
Senzacionalistični naslovi, ki se jih novinarji ob mučenju živali radi poslužujejo,
privabijo številne poglede in zanimanje. Tako smo o mučenju živali brali v Slovenskih
novicah in Cosmopolitanu, kot tudi v Delu, Dnevniku in drugje. Mučenje živali je
tematika, ki jo obravnavajo vsi časniki ne glede na usmeritev. Namen dramatičnih
naslovov je izzvati večjo ogorčenost bralca in se glede na vsebino in usmeritev
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časnikov, v katerih se nahajajo, ne razlikujejo. Tako »resni« časniki kot tabloidni
časopisi ciljajo na dramatičnost naslova, ki naj bi k branju pritegnil čim večje število
bralcev. Prvi primer, ki je bil medijsko zelo odmeven, se je pojavil v številnih
medijih. Predstavljen je bil kot precedens, ker naj bi bila storilcu dosojena prva
zaporna kazen za mučenje živali. Takoj z naslednjim člankom, ki dejstva preveri na
sodišču, izpodbijemo navedbe teh medijev. Zgolj v enem časniku zasledimo opozorilo
o nepravilnosti poročanja, saj je bila prva zaporna kazen v resnici izrečena na
okrajnem sodišču v Lendavi.
Pomembno se nam je zdelo izpostaviti tudi rezultate o storilcih in žrtvah zlorab. V
primerih, kjer je do sojenja prišlo, storilec ne obžaluje svojega ravnanja. Nekateri
krivdo prelagajo na druge dejavnike ali pa se sojenja sploh ne udeležijo. Tudi v naših
primerih ugotovimo enako kot sta ugotovila Arluke in Luke (1997), da so večinoma
žrtve zlorab psi in mačke kot najpogostejše domače živali in se med njimi in
lastnikom običajno splete globoka čustvena vez. Ugotovila sta še, da so storilci
večinoma mlajši moški, ki zlorabe izvajajo s pretepanjem, zbadanjem, metanjem in
streljanjem živali. Tudi v naših primerih so vsi storilci moški, ki živali zlorabijo s
pretepanjem, ustrelitvijo, zbadanjem, udarjanjem ali metanjem. O starosti storilcev
ne moremo podati ugotovitev, ker nimamo podatka o starosti vseh storilcev. Arluke
in Luke (1997) sta ugotovila, da starejši storilci zlorabe izvajajo sami in so njihove
najpogostejše žrtve psi, mlajši pa pogosteje zlorabljajo živali v skupini, njihove
najpogostejše žrtve pa so mačke. Storilci naših izbranih primerov ne delujejo v
sostorilstvu in v večini zlorabljajo pse. Pri rejnih živalih, kobilah in kravah, je število
naenkrat mučenih živali višje. Glede na to, da smo izpostavili pomembnost zlorabe
živali kot pokazatelja mogočega nasilja v družini se nam zdi smiselno raziskati,
kakšna je kriminalna preteklost storilcev oziroma ali so kateri od storilcev kasneje
ponovno storili različna kazniva dejanja. Mogoče lahko povezavo med nasiljem v
družini in zlorabo živali potrdimo tudi pri nas in na podlagi teh ugotovitev sprejmemo
preventivne ukrepe. Za slovenskega storilca lahko zaključimo, da je v večini primerov
moškega spola in svoje frustracije izživlja samostojno brez pomoči nad psi.
Razlike je mogoče ugotoviti tudi pri izrečenih sankcijah in trajanju sodnega
postopka. V prvem primeru umora psa je storilec dobil enomesečno zaporno kazen. V
drugem primeru umora dveh psov in mačke je storilec dobil trimesečno zaporno
kazen. Za umor psa v Brestanici je okrajno sodišče najprej izreklo pet mesecev
pogojne kazni, ki pa jo je višje sodišče spremenilo v tri mesece zaporne kazni. Za
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zelo podoben primer mučenja živali, ki se ne konča s smrtjo psa, je obsojenec dobil
štirimesečno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let. Storilec umora psa pred
lastnico je dobil štirimesečno zaporno kazen, zaradi zglednega obnašanja pa je je
odslužil le polovico. Primer napada na kobili se je zaradi nedopustne hrambe DNK
zaključil v prid obtoženca. Zadnji primer, kjer gre za mučenje devetdesetih rejnih
živali in se po Kazenskem zakoniku (2008) kaznuje z zaporom do enega leta, se je
zaključil z izrekom šestmesečne zaporne kazni. Kot smo že navedli, je za surovo
ravnanje in povzročanje nepotrebnega trpljenja predpisana denarna kazen ali zapor
do šestih mesecev, mučenje večih živali pa se kaznuje z zaporom do enega leta
(Kazenski zakonik, 2008). Izrečene kazni se gibljejo od enega meseca do štirih
mesecev, kar pomeni, da se gibljejo sorazmerno znotraj območja kaznovanja.
Zaenkrat maksimalna kazen še ni bila izrečena. Izrečene kazni za mučenje večih
živali, kjer ima sodnik možnost izreči maksimalno kazen do enega leta zapora, pa so
v naših primerih, glede na druge opisane primere, nizke. Zavedati se je potrebno, da
je poginilo 22 živali, ostalih 68 pa je bilo v grozljivem stanju. Storilec je za uboj dveh
psov in mačke dobil tri mesece zapora, rejec devetdesetih krav pa šest mesecev
zaporne kazni. Nesorazmernost kazni je očitna. Ljudje prav tako ne verjamejo v
učinkovitost kazni, ampak so mnenja, da bo vpliv dosežen le z javnim pritiskom. Za
storilce zakonodaja ne predvideva odvzema prostosti, kar se izkaže v primeru napada
kobil za pomanjkljivost. Ker je storilec na prostosti, obstaja možnost ponovitve
kaznivega dejanja in odstranitve dokazov, kar se je v obravnavanem primeru zgodilo.
Strinjamo se z Lubinskim (2004) in menimo, da je namen zaščite živali preventiva
pred nehumanim ravnanjem in sankcioniranje storilca za povzročitev neupravičenega
trpljenja. Za ustrezno sankcioniranje je potrebna implementacija višjih kazni v naš
pravni sistem, ki bodo tudi po mnenju Lubinskega (2004) odražale resnost
obravnavanega področja. Preventivno in odvračajoče bodo učinkovale tudi zoper
morebitne storilce, ki o zlorabi šele premišljujejo.
Sodni procesi so odvisno od kompleksnosti in kompliciranosti primera trajali različno
dolgo, prav tako so njihovi začetki na sodiščih različni. Od dogodka pa do sodbe v
prvem primeru preteče dobro leto dni. Primer Leskovec, ki se je zgodil oktobra 2009,
je doživel sodni epilog leta 2012, ko je višje sodišče odločilo o pritožbi. Dogodek v
Gregoričah se je zgodil avgusta 2010, sodba pa je bila izrečena v letu 2012. V Harijah
je obsojenec ubil psa leta 2013, z zaporno kaznijo pa ga je sodnica kaznovala leta
2014. Med bolj kompleksne primere zaradi menjave izvedencev uvrščamo primer
Škocjanski zatok, ki se je zgodil leta 2013, sodišče pa je sodbo zavrglo leta 2015. Na
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podlagi primerov lahko zaključimo, da proces od storitve do sodnega epiloga traja v
povprečju slabi dve leti.
Zaradi medijske predstavitve primerov je o dogajanjih obveščena tudi javnost.
Nekateri primeri zbudijo več zanimanja, drugi manj. Pri tistih, ki zbudijo več
zanimanja, primer Leskovec in primer Litija, v času sojenja potekajo protesti
zainteresirane javnosti oziroma društev za zaščito živali. Odzivi na izrečene kazni so
različni. Kljub prvotnim dvomom o učinkovitosti sodstva in po našem mnenju nizki
izrečeni kazni je bilo v prvem primeru Obalno društvo proti mučenju živali s kaznijo
zadovoljno. Menimo, da je razlog zadovoljstva v prepričanju, da gre za prvo izrečeno
zaporno kazen. Primer Leskovec vzbudi v krajanih osuplost in ogorčenje ter
neodobravanje ravnanja, kljub temu pa rejci konj kasneje storilcu ponovno podelijo
mandat predsednika združenja. Pomembno je izpostaviti, da lastnica umorjenega psa
dvomi v učinkovitost kazni in verjame, da bo vpliv dosežen le z javnim pritiskom.
Reakcije sosedov oziroma javnosti se ob prepoznavi zlorab in mučenja prav tako
razlikujejo. Sosedje kljub cviljenju psov mučenja ne prijavijo, drugi se sprenevedajo
ali pa se izgovarjajo. Nekateri ne prijavijo ravnanja, ker se jim oseba zdi dober
človek, spet drugim pričevalcem pa se ravnanje zdi nenavadno, vendar ga
opravičujejo, saj naj bi tako ravnali vsi. Ugotoviti je mogoče, da je marsikateri
primer rešen na podlagi anonimnih prijav oziroma zaradi zaskrbljenih krajanov, ki ob
sumu mučenja ukrepajo.
Primera Lenart in Kubed smo izpostavili z namenom opozorila na potrebnost čipiranja
živali. V primeru izgube in najdbe lastnika ali morebitnega mučitelja živali bi
preiskovalcem čip olajšal delo in pravici bi bilo lažje zadoščeno. Preiskovalci
običajno pozivajo javnost k dajanju informacij, ki bi pomagale pri reševanju primera.
Storilci se poslužujejo različnih krutih načinov zlorab živali. V prvem primeru je pes
umrl zaradi dehidriranosti in izstradanosti, poleg tega pa je bil prekrit s klopi in
bolhami. V drugem primeru je lastnik dva psa pokončal s kolom in zadavil mačko. V
Leskovcu je storilec psa pripel za avto in ga vlekel za seboj, dokler ni izkrvavel in
umrl. V Kubedu je bil pes shiran in poln bolh, v Lenartu pa je imel okrog vratu tesno
zavozlano vrv. V Gregoričah je društvo proti mučenju živali odkrilo zanemarjenega in
shiranega psa v boksu, polnem iztrebkov, pes pa je bil poln krast in klopov. V
Benediktu je lastnik psa ubil s pištolo za ubijanje prašičev, mačko pa je metal ob tla
in hodil po njej, dokler ni umrla. V Harijah je obsojenec s kolom do smrti ubil psa, v
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Litiji pa so odkrili združbo, ki je pse organizirala in učila za pasje boje. Zaradi
poškodb psov, ki so nastale ob bojevanju, so jih sedem usmrtili. V Škocjanskem
zatoku je napadalec s sekiro hudo porezal in poškodoval kobili, v Lendavi pa je rejec
stradal krave. Zaradi izmučenosti, izstradanosti in zanemarjenosti je umrlo 22 krav,
ostale so bile v grozljivem stanju.

Če izpostavimo pomembnejše ugotovitve, lahko zaključimo, da storilci svojih ravnanj
ne obžalujejo. Storilci zlorab v naših primerih so moški, ki zlorabo izvedejo
samostojno in krivdo prelagajo na druge. Večinoma so žrtve zlorab psi in mačke kot
najpogostejše domače živali. Moški živali mučijo s pretepanjem, ustrelitvijo,
zbadanjem, udarjanjem ali metanjem. Za slovenskega storilca lahko zaključimo, da
je moškega spola in svoje frustracije izživlja samostojno, brez pomoči in nad psi.
Smiselno se nam zdi ugotavljanje povezave med nasiljem v družini in zlorabo živali,
saj bi lahko na podlagi teh ugotovitev sprejeli preventivne ukrepe za zmanjšanje
nasilja v družini. Izrečene kazni se gibljejo od enega meseca do štirih mesecev, kar
pomeni, da se gibljejo sorazmerno znotraj območja kaznovanja. Maksimalna možna
kazen zaenkrat še ni bila izrečena. Izrečene kazni za mučenje večih živali, kjer ima
sodnik možnost izreči maksimalno kazen do enega leta zapora, pa so v naših
primerih, glede na druge opisane primere, nizke. Ker menimo, da je namen zaščite
živali preventiva pred nehumanim ravnanjem in sankcioniranje storilca za storitev
neupravičenega trpljenja, bi bila potrebna implementacija višjih kazni v naš pravni
sistem za ustrezno sankcioniranje storilcev. Zlorabe so pogosto odkrite na podlagi
anonimnih prijav, v drugih skrajnostih pa sosedje za zlorabo vedo, vendar je zaradi
nevmešavanja ne prijavijo. Ob medijsko odmevnejših primerih pogosto potekajo tudi
protesti zaščitnikov živali, vključijo se tudi društva za zaščito živali, znani zvezdniki
in politiki. Človekova domišljija ne pozna meja in prav tako je tudi pri oblikah in
načinih zlorab živali. Ob prebiranju člankov naletimo na številne različne oblike
mučenja živali, ki jih niti ne moremo rangirati po krutosti. Skupni imenovalec vseh je
nepotrebno trpljenje živali, ki se konča s trajnimi psihološkimi posledicami, fizično
deformacijo ali pa s smrtjo.
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5 Zaključek
Dejansko stanje zaščite živali v družbi ni le produkt sprejete pravne ureditve, ampak
jo opredeljujejo še drugi dejavniki. Nanjo pomembno vplivajo ustrezna realizacija
zakonov

ter

nadzor

nad

pristojnimi organi.

Država z

višino predpisanega

sankcioniranja sporoča tudi resnost dojemanja obravnavanega področja. Ker država
za zagotovitev zaščite živali predvideva različne subjekte, je za optimalno ureditev
priporočljivo tudi njihovo usklajeno sodelovanje. Javnosti kot neformalnega subjekta
ne gre zanemariti. Ničelna toleranca in osveščenost posameznikov sta ključni
komponenti v boju proti mučenju živali.

5.1 Preverjanje hipotez
Z magistrskim delom smo želeli izpostaviti problematiko mučenja živali in opozoriti
na odnose med živalmi in ljudmi, z osveščanjem posameznikov in ničelno toleranco
do zlorabe in mučenja živali pa skušamo vplivati na zmanjšanje števila mučenih
živali. Sledimo načelu (Arenson, 2016): »Saving One Animal Won’t Change the World
But It Will Change The World For That One Animal!«
Na podlagi rezultatov lahko prvo hipotezo, število zlorab živali se je v obdobju
zadnjih desetih let povečalo, potrdimo. Policisti so pooblaščeni za preverjanje
skrbnika živali, ki mora zagotoviti, da žival okolici ni nevarna, prav tako lahko
preverjajo, ali skrbnik živali in prevoznik zagotovita fizično varstvo nevarnih živali
(Zakon o zaščiti živali, 2013). Koritnik (2006) in Ruparčič menita, da policisti prijav
mučenja živali ne obravnavajo tako resno kot drugih kaznivih ravnanj ter da policisti
poleg neustreznega ukrepanja celo odklanjajo svojo prisotnost in preusmerjajo
prijave na inšpektorje, čeprav so v mnogih primerih za primere pristojni sami. Sami
menimo, da se z resnostjo tematike povečuje tudi zavedanje in opaznost zlorab. Tudi
organi pregona, ki so pristojni za številne druge kršitve, postanejo na tovrstne kršitve
bolj pozorni. Mislimo, da bi bilo smiselno policiste in druge organe pregona dodatno
izobraziti in usposobiti za zaščito živali, za prepoznavanje zlorab in korektno
postopanje. Pomembno se nam zdi tudi ugotavljanje in prepoznava zlorab živali kot
indikatorja za mogoče nasilje v družini. Iz tabele 1 je na podlagi letnih poročil
policije mogoče razbrati, da se, razen redkih izjem, število primerov iz leta v leto
povečuje. V letu 2005 (Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, 2006) je zabeleženih
886 kršitev. V letnem poročilu za leto 2015 je zabeleženih že 1309 primerov
56

(Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, 2014). Najvišje zabeleženo število primerov
je bilo zabeleženo leta 2013 (Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, 2012), najnižje
pa leta 2005 (Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, 2006). Menimo, da je število
primerov rezultat večje ozaveščenosti družbe, ki z javnimi pritiski posledično vpliva
na resnost dojemanja področja.
Slika 1: Število kršitev Zakona o zaščiti živali od leta 2005 do 2015 (Vir: Ministrstvo za
notranje zadeve, Policija, 2007; 2008; 2010; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016)
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Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se je zakonodaja Slovenije na področju
zaščite živali izboljšala, je dikcija druge hipoteze, ki jo prav tako lahko potrdimo.
Politika se zaradi zavedanja po potrebi ureditve zaščite živali vse bolj razvija v tej
smeri. Ker je v Evropski uniji zaščita živali visoko na prioritetni listi, je organizacija
Evropske unije Eurogroup for Animals prav tako vključena v Mednarodno koalicijo za
dobrobit živali, ki jo sestavlja kar devet organizacij s celega sveta. Namen teh
organizacij je vpliv na zaščito živali z zagotavljanjem strokovnih in znanstveno
podkovanih mnenj, ki bi omogočila ustrezno sprejemanje ukrepov za izboljšanje
stanja živali. Cilj organizacij je, glede na državo in okoliščine, v katerih delujejo,
uvesti minimalne standarde za zagotovitev dobrobiti živali. Evropska zgodovina kaže
na tendence po primernem in dostojnem obnašanju do živali. V smislu ukrepanja je
Evropa edina, ki je sprejela šest mednarodnih konvencij z namenom razrešitve
vprašanja živalske dobrobiti ter tako vplivala na implementacijo standardov v
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zakonodajo držav članic. Ključni cilj teh standardov je zagotovitev zaščite živali pred
nepotrebnim trpljenjem in mučenjem. Z namenom zaščite živali in njihove fizične
integritete je veliko evropskih držav implementiralo kazenske direktive, ki regulirajo
ubijanje in zlorabo žvali kot kaznivo dejanje. Članstvo Slovenije je torej zagotovo
vplivalo na razvoj zakonodaje na področju zaščite živali.
Zakonodaja na področju zaščite živali se je z vstopom Slovenije v Evropsko unijo
izboljšala, kar pa ne pomeni, da je področje ustrezno urejeno. Skrb za živali je še
vedno mogoče nadgraditi in izboljšati. Zgledujemo se lahko po dobrih praksah naših
sosed ali drugih držav, katerih rešitve bi lahko brez večjih težav implementirali v naš
sistem. Čeprav NSPCA meni, da bi države morale odigrati ključno vlogo pri zaščiti
živali, pa tega ne storijo zaradi dobička in sredstev (Wilkins et al., 2005). Mislimo, da
nekatere rešitve ne bi zahtevale prevelikega finančnega vložka, bi pa pomenile velik
korak v smeri izboljšanja zaščite živali. Po vzoru Avstrije (Bundesgesetz über den
Schutz der Tiere, 2005) in Švice (Swiss Federal Act on Animal Protection of March 9,
1978) bi lahko prevzeli pravni institut varuha ali odvetnika za pravice živali, prav
tako pa bi lahko po vzoru Nemčije (Tiershutzgesetz, 1972) zaradi tehnološkega
napredka

in

drugih

alternativ

prepovedali

eksperimentiranje

na

živalih

(Tierschutzgesetz, 1972). V analiziranih primerih, pri katerih je do sojenja prišlo,
noben storilec ne obžaluje svojega ravnanja, ampak odgovornost zanikajo ali krivdo
prelagajo na druge. Zaradi medijske predstavitve primerov je o dogajanjih obveščena
tudi javnost. Nekateri primeri zbudijo več zanimanja, drugi manj. Pri medijsko bolj
izpostavljenih primerih potekajo protesti društev za zaščito živali, interes pa
pokažejo tudi politiki in znane osebe. Primer Leskovec dobro prikaže dvoličnost
družbe. Krajane ravnanje osupne in ga javno ne odobravajo, kljub temu pa rejci konj
kasneje storilcu ponovno podelijo mandat predsednika združenja rejcev konj pasme
posavec. Ljudje prav tako ne verjamejo v učinkovitost kazni, ampak so mnenja, da
bo vpliv dosežen le z javnim pritiskom. Presenetili so nas tudi odzivi ljudi na realno
zaznavo mučenja. Sosedje kljub cviljenju psov mučenja ne prijavijo, drugi se
sprenevedajo ali pa se izgovarjajo. Nekateri ne prijavijo ravnanja, ker je po
njihovem mnenju oseba dober človek, spet drugim pričevalcem pa se ravnanje zdi
nenavadno, vendar ga opravičujejo, saj naj bi tako ravnali vsi. Kljub temu menimo,
da se odnos slovenske družbe do živali izboljšuje, kar dokazujejo tudi številne prijave
in višje število obravnavanih primerov. Tretjo hipotezo, ki pravi, da se odnos
slovenske družbe do živali skozi zgodovino izboljšuje, lahko potrdimo, vendar pa
se s trenutnim stanjem ne smemo zadovoljiti. Zatiskanje oči pred resnico še nikoli ni
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rešilo problema in tudi v primerih zlorabe živali je in bo tako. Dobrobiti živali se je
potrebno

posvetiti,

jo

razumsko

obravnavati

ter

ukrepati.

Zanemarjanje

problematike in poveličevanje človeške vrste nista prava odgovora na situacijo. Kljub
temu, da je soočenje s krutimi primeri mučno in nemalokrat na nas pusti težek
čustven pečat, menimo, da na našo ozaveščenost in ukrepanje računajo številne po
nepotrebnem mučene in zlorabljene živali.
Človekova domišljija ne pozna meja in prav tako je tudi pri oblikah zlorab živali. V
prvem primeru lastnik psa pusti umirati zaradi dehidriranosti in izstradanosti.
Predstavnika društva, ki sta primer obravnavala, sta najprej mislila, da je nekdo psa
zažgal, saj je bil prekrit s črnimi iztrebki bolh, poln muh in ličink. Pes je zaradi
bolečin več dni cvilil, kar se je slišalo po vsej vasi. V drugem primeru je lastnik s
kolom pokončal dva psa in zadavil mačko. V Leskovcu je storilec psa pripel za avto in
ga vlekel za seboj do lovskega doma, da bi ga ustrelil lovec. Ker lovca ni bilo, je z
vožnjo nadaljeval in izkrvavelega psa odvrgel v gozdu. V Kubedu so rešili psa, ki je bil
popolnoma shiran in poln bolh, v Lenartu pa so policisti naleteli na psa, ki je imel
okrog vratu tesno zavozlano vrv. V Gregoričah je društvo proti mučenju živali odkrilo
zanemarjenega in shiranega psa v boksu polnem iztrebkov. Po telesu je bil pes poln
krast in klopov. V Benediktu je lastnik psa ubil s pištolo za ubijanje prašičev, mačko
pa je metal ob tla in hodil po njej, dokler ni umrla. V Harijah je obsojenec s kolom
do smrti potolkel psa, v Litiji pa so odkrili združbo, ki je pse organizirala in učila za
pasje boje. Zaradi poškodb psov, ki so nastale ob bojevanju, so jih sedem usmrtili.
Psi so bili šolani za pasje boje z električnimi ovratnicami in naj bi predstavljali
nevarnost za ljudi in druge živali. V Škocjanskem zatoku je napadalec dve kobili
privezal k ograji in ju hudo pretepel in porezal s sekiro. Obe kobili bosta imeli trajne
psihične posledice, ena pa bo poleg tega imela tudi oteženo dihanje zaradi poškodb
glave

in

deformacije

sinusnih

kosti.

Zaradi

izmučenosti,

izstradanosti

in

zanemarjenosti je v Lendavi umrlo 22 od devetdesetih krav, ostale so bile v
grozljivem stanju, zato je bila zahtevana interventna veterinarska oskrba. Ob
prebiranju člankov naletimo na številne različne oblike mučenja živali, ki jih niti ne
moremo rangirati po krutosti. Skupni imenovalec vseh je nepotrebno trpljenje živali,
ki se konča s trajnimi psihološkimi posledicami, fizično deformacijo ali pa s smrtjo,
zato menimo, da se krutost storilcev zlorab z leti ne povečuje, saj je prisotna že ves
čas, je pa res, da zaradi razvoja družbe in zakonodaje primeri ne ostanejo
neopaženi. Na podlagi navedenih ugotovitev lahko hipotezo štiri, ki pravi, da se
krutost storilcev zlorab živali v Sloveniji z leti povečuje, ovržemo.
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Živali v slovenskem pravu po Stvarnem zakoniku (2002) štejemo med stvari, ki pa so
dodatno zaščitene z Zakonom o zaščiti živali (2013) in s kazensko pravno zakonodajo.
Poleg teh na področje varstva živali posegajo še drugi zakoni in podzakonski akti.
Namen Zakona o veterinarstvu (2001) je med drugim skrb za zdravstveno varstvo
živali, inšpekcijski nadzor, zaščito živali pred mučenjem in trpljenjem in skrb za
njihovo dobro počutje. Obligacijski zakonik (2007) ureja odgovornost imetnika,
Kazenski zakonik (2008) pa določa kazniva ravnanja. Nadzorstvo nad upoštevanjem
predpisov neposredno izvajajo uradni veterinarji, kmetijski, lovski, ribiški inšpektorji
ter inšpektorji, ki so pristojni za ohranjanje narave. Pristojni inšpektor lahko pri
inšpekcijskem nadzoru poleg pravic in dolžnosti, ki jih že ima, ugotovi identiteto
skrbnika živali v primeru suma kršitve določb, kršitev fotografira ali posname ter brez
predhodnega obvestila ali dovoljenja vstopi v poslovne ali proizvodne prostore ter
vozila. Inšpektor opravlja redne preglede vseh objektov, kjer se živali redi ali goji ter
opravlja promet z živalmi, prireditve, razstave in trgovine ter zavetišča. Žival lahko
trajno ali začasno odvzame ali zahteva odpravo nepravilnosti. Nadzorstvo nad
izvajanjem zakona izvajajo tudi policisti in občinski redarji. Kljub temu, da Ruparčič
(2007) in Koritnik (2206) menita, da policisti neustrezno ukrepajo zoper prijave
zaradi njihovega ponižujočega odnosa do prijav mučenja živali menimo, da temu ni
tako. V primeru Lenart so policisti, čeprav ni v opisu njihovih del in nalog, za
trpinčenega psa ustrezno poskrbeli. Prav tako na to sklepamo iz navedenih primerov,
ki so jih policisti korektno obravnavali. Nenazadnje so policisti ljudje z razumom in
čustvi, ki se jih pogled na zlorabljeno žival dotakne, pa naj bodo pri opravljanju
svojega dela še tako profesionalni.
Zakonodaja je na področju zaščite živali z vstopom v Evropsko unijo napredovala in
jo v določenih primerih tudi presegla. Evropske države z zavidanja vredno ureditvijo
so Nemčija, Avstrija in Švica. Nemčija je prva članica Evropske unije, ki je zaščito
živali vpisala v ustavo in jim s tem zagotovila najvišjo stopnjo varnosti. Odkrito
opozarja na odgovorna ravnanja za prihodnje generacije in potrebo po zagotovitvi in
ohranitvi narave in živali z zakonodajo in z učinkovitim izvajanjem le-te. Živali ne
obravnavajo kot stvari, ampak jih dojemajo kot nam sorodna bitja. Zakonodaja
predvideva maksimalno zaporno kazen do treh let ter druge sankcije, kot so odvzem
živali in začasno ali trajno prepoved vodenja, trgovanja ali strokovnega ravnanja z
živalmi. Zelo podobno ureditev ima tudi Avstrija. Avstrijci poznajo kot ukrep tudi
prepoved posedovanja živali začasno ali trajno, v kolikor je bilo osebi več kot enkrat
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s pravnomočno sodbo dokazano trpinčenje, uboj ali poškodovanje živali. V kolikor
oseba neustrezno ravna in skrbi za žival, je obvezen odvzem živali. Zakon prav tako
določa, da mora vsaka zvezna država določiti varuha živalskih pravic, ki bo sodeloval
skupaj z Ministrstvom za zdravje. Njegova naloga je zagovarjanje interesov živali in
opozarjanje na nepravilnosti. Gibanja za pravice živali v Avstriji so zelo aktivna in
uspešna. V letu 2010 je Švica po modelu kantona Zurich uvedla odvetnike za živali po
vsej državi. Nadzor nad izvajanjem zakona izvajajo veterinarske službe v kantonih,
specializirane policijske enote in preiskovalci. Prav tako kot Nemčija ima tudi Švica
dobrobit živali urejen na ustavni ravni. Uvrstitev zaščite živali na ustavno raven
predstavlja pomembno revalvacijo vrednot. Z ustavo je zagotovljena dobrobit živali
in njihovo dostojanstvo. Švicarji živali ne obravnavajo kot stvari. V civilnem pravu
imajo določen svoj pravni status, čeprav se te določbe uporablja v večini za domače
živali v dednem in odškodninskem pravu. Za razliko od drugih dveh držav zakon
izrecno navaja tudi prepoved zoofilije, uporabe dopinga za tekmovalne živali, v
nekaterih kantonih pa imajo uvedeno tudi prepoved tekmovanja psov v teku. Kljub
zelo napredni zakonodaji pa Švica še vedno omogoča nastop divjih živali v cirkusih.
Zaščita v Franciji in Italiji je slabša od ureditve v Nemčiji, Avstriji in Švici.
Predvidene kazenske sankcije so višje kot v Sloveniji, prav tako imajo predvidenih
več ukrepov zoper storilce mučenja kot mi. V Franciji so obsojenci lahko kaznovani z
dvema letoma zapora in globo do 30.000 €. Poleg zaporne kazni in plačila globe
pozna francoska zakonodaja tudi ukrep odvzema živali in začasno ali trajno prepoved
posedovanja živali. Posebnost Italijanske zakonodaje, ki je prav tako zajeta v večih
zakonih, je tako imenovan zločin, storjen zoper čustva živali. Storilec, ki po
nepotrebnem muči ali zlorablja žival do smrti, je lahko kaznovan z zaporno kaznijo
od treh do osemnajstih mesecev. Poleg zaporne kazni zakon pozna tudi kazen globe,
in sicer od 3.000 € do 15.000 €. Za storilce, ki organizirajo dogodke, ki vključujejo
mučenje ali zlorabo živali, so predpisane višje kazni. Prav tako se lahko z zaporno
kaznijo do enega leta in z denarno kaznijo od 1.000 € do 10.000 € kaznuje lastnika, ki
zapusti svojo žival.
Slovenija z ureditvijo tega področja zaostaja za izbranimi državami. Zaščita živali je
v teoriji dobro zasnovana, problem se kaže v izvedbi zakonodaje in nadzoru.
Februarja 2016 je bila vložena dobronamerna pobuda spremembe zakonodaje, ki bi
omogočila odvzem živali, prepoved lastništva in stikov, kot izrecno pa bi določila
prepoved spolne zlorabe živali ter organiziranje in sodelovanje v živalskih borbah.
Sprejetje predloga bi pomenilo korak naprej v boju zoper mučenje živali in
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zagotovitev njihove zaščite, vendar je koalicija predlog, ki ga je najprej potrdila,
nato zavrnila. Sklicevala se je na nestrinjanje zakonodajnopravne službe državnega
zbora s predlogom, saj naj rešitev ne bi sledila načelu sorazmernosti med kaznivim
dejanjem in kaznijo (S. H. H., 2016). Na podlagi primerjave in rezultatov lahko
peto hipotezo potrdimo, ker je stanje zaščite živali trenutno še vedno slabše
urejeno kot v izbranih primerjalnih državah.
Hipotezo šest, ki pravi, da je sankcioniranje storilcev zlorab živali nesorazmerno
z njihovim ravnanjem, potrdimo. V izbranih primerih ugotovimo, da se določene
kazni nahajajo znotraj postavljenih zakonskih okvirov, pa vendar ne moremo mimo
občutka, da bi si storilci za svoje ravnanje zaslužili strožje kazni. Očitno so takšnega
mnenja tudi v nekaterih političnih strankah, ki so se zavzele za poostritev sankcij, (S.
H. H., 2016), a žal niso uspele. Mislimo, da se odnos do živali ne gradi le z
izrekanjem kazni in izvajanjem zaščitnih ukrepov, temveč z družbenim razvojem,
mentaliteto in moralo vsakega posameznika. Neformalna kontrola in vplivi javnosti so
najglasnejši opozorilni krik na nepravilnosti. Potrebno se je zavedati, da
sprenevedanje in zanikanje ravnanj pomenita tudi njihovo tiho odobritev.
S pojavom prvih negativnih posledic narave se je pričelo varovanje narave zaradi nje
same. S poudarjanjem pomena ekosistemskih storitev, ki jih narava neprofitno izvaja
in mi brez njih ne moremo, pa smo prešli v ohranjanje narave za ljudi. Spremenjen
odnos temelji na ekonomski koristi in zagotavljanju človeškega interesa. Izvira iz
človekovega egoizma in ne zadostuje za zaustavitev njenega propadanja (Berginc et
al., 2007). V teoriji smo lahko marsikomu za vzor, v praksi pa prihaja do problemov.
Če se osredotočimo na področje našega magistrskega dela, lahko zaključimo, da je
največja pomanjkljivost izvršljivost zakonodaje in podcenjujoč odnos države do
zaščite živali. Kljub nekaterim dobrim poskusom sprememb na bolje, ki so žal bili
neuspešni, se s situacijo ne moremo in ne smemo zadovoljiti. V prihodnje je
potrebno ustrezneje in bolj podrobno opredeliti minimalne standarde, sprejeti v
Kazenski zakonik (2008) nove aktualne oblike kaznivih dejanj, ki bodo omogočile
kaznovanje storilcev, ter zvišati sankcije, s katerimi bo tudi država sporočila resnost
obravnavanega področja. Predlagamo tudi aktivno sodelovanje organov pregona in
nadzornih organov oziroma premislek v smeri sprejetja organa za zastopanje živalskih
pravic, kot ga imata Avstrija ali Švica. Torej odvetnika ali varuha človekovih pravic z
dejanskimi pooblastili, ki bi mu omogočala zaščito živali. Za mobilne uporabnike bi
lahko po vzoru nekaterih zveznih držav Amerike uvedli aplikacijo, preko katere lahko
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posredujemo avdio in video format, sliko in GPS koordinate o domnevnem
kriminalnem ravnanju. Država za varovanje narave že predvideva naravovarstvene
nadzornike, smiselno bi se lahko za varovanje živali uvedlo živalske nadzornike.
Pomembno se nam zdi uvesti začasno ali trajno prepoved lastništva nad živaljo v
primeru, ko je osebi s pravnomočno sodbo dokazano mučenje živali. Ker smo v
teoretičnem delu opozorili na signifikantno povezavo med mučenjem živali in
nasiljem v družini, predlagamo v prihodnje tudi izvedbe analiz na tem področju in
preventivno odredbo obveznega psihološkega svetovanja in tečaja obvladovanja jeze
v primeru zaznave mučenja živali.
Menimo, da mučenja živali ne predstavljajo le zavrženi mladiči, dehidrirani psi,
utopljene mačke, pretepene živali in podobno, ampak tudi izkoriščanje živali za
zadovoljitev človekovih potreb in njegovih interesov. Kot je Bentham rekel, ni več
vprašanje, ali živali lahko mislijo ali govorijo, temveč ali trpijo (Jeremy Bentham,
2016), zato menimo, da je izkoriščanje živali v prehrambne namene ob obstoju
številnih neškodljivih alternativ ena izmed oblik mučenja živali. V letu 2015 je bilo
po podatkih Statističnega urada Slovenije (2016) v slovenskih klavnicah zaklanih
»1.400 konj, 112.000 glav govedi, 238.000 prašičev, 9.000 ovc, 600 koz, 11.000
kuncev in 33.322.000 kljunov perutnine.« Korak v smeri napredka na tem področju
kažejo propagande k vpeljavi brezmesnega dneva (Meatless Monday, 2016) v jedilnike
ter vse večje število vegetarijancev in veganov (Maddie, 2012).
Država sama pa ni edina, ki lahko vpliva na izboljšanje zaščite živali. Izpostaviti je
potrebno tudi znanost in posameznika. Znanost je tista, ki motivira, informira,
obvešča ter spodbuja k napredku. Z močnimi dokazi vpliva na spremembo odnosa
med ljudmi in živalmi ter izoblikuje konkretne rešitve. Dokazano je že, da so živali
čuteča bitja z zmožnostjo občutenj široke palete čustev, zato je že čas, da si ljudje
nehamo zatiskati oči pred resnico in živali sprejmemo kot nam sorodna bitja, s
katerimi je potrebno ravnati spoštljivo in dostojanstveno. V primeru zaznave zlorabe
živali je potrebno takojšnje ukrepanje. Na prijavo zlorabe ne sme vplivati pritisk
družbenega mnenja o nas, ampak mora biti na prioritetnem mestu zaščita
zlorabljene živali. Ničelna toleranca do mučenja živali je edina pravilna pot v boju
proti zlorabam in zagotovitvi njihove dobrobiti. Živali nam bodo hvaležne.
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