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UVOD
• Kazneni zakon iz 1998.:
• članak 260. Kaznenog zakona
• Članak 80. Kaznenog zakona
• Prijedlog izmjene članka 260.

KAZNENI ZAKON
• Članci kojima se direktno ili indirektno
zaštićuju životinje i njihova prava:
• Čl. 260. – mučenje životinje
• Čl. 256. – proizvodnja štetnih sredstava za
liječenje životinja
• Čl. 257. – nesavjesno pružanje veterinarske
pomoći
• Čl. 258. – protuzakoniti lov
• Čl. 259. – protuzakoniti ribolov

Članak 260. Kaznenog zakona
Mučenje životinje
1)

2)

3)

Tko životinju teško zlostavlja ili izlaže nepotrebnim
mukama ili joj nanosi nepotrebne boli ili je radi svog
iživljavanja izlaže patnjama, kaznit će se novčanom
kaznom ili kaznom zatvora do šest mjeseci,
Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini
radi dobivanja oklade ili drugog pribavljanja imovinske
koristi, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom
zatvora do jedne godine,
Tko iz nehaja uskratom hrane ili vode ili na drugi način
izloži životinju za vrijeme njezinog prijevoza tegobnom
stanju kroz dulje vrijeme, kaznit će se novčanom
kaznom ili kaznom zatvora do tri mjeseca.

Odredba članka 205. novog
Kaznenog zakona:
Ubijanje ili mučenje životinja
1) Tko usmrti životinju bez opravdanog
razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj
nepotrebne boli ili je izlaže patnjama, kaznit
ć se zatvorom do jedne godine,
2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. počini iz
koristoljublja, kaznit će se kaznom zatvora
do dvije godine,
3) Životinja će se oduzeti.

Kaznena prijava
• Prijavljivanje kaznenog djela – čl. 204. st.
4. Zakona o kaznenom postupku:
• policiji
• državnom odvjetniku

• Po zaprimanju kaznene primjene
državni odvjetnik može:
• Zatražiti od policije poduzimanje izvida
kaznenog djela
• Sam poduzeti izvide kaznenog djela
• Od drugih tijela tražiti potrebne podatke
• Naložiti istražitelju poduzimanje dokaznih
radnji ili sam poduzeti
• Ispitati osumnjičenika i podignuti optužnicu
• Odbaciti kaznenu prijavu.

Sadržaj kaznene prijave
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ŠTO - opisati radnju, način djelovanja, postupanje
počinitelja, kako bi se utvrdilo da li djelo sadrži
obilježja kaznenog djela za koje se progoni po
službenoj dužnosti, možda se radi o prekršaju,
TKO - je počinitelj
GDJE - je mjesto počinjenja kaznenog djela,
KADA - vrijeme počinjenja kaznenog djela, kad je
počinitelj radio ili bio dužan raditi,
KAKO - način počinjenja, činjenje ili nečinjenje,
ZAŠTO - motiv, imovinska korist ili osobni probici,
S KIME - sudionici, supočinitelji, poticatelji, pomagači
KOGA ILI ŠTO - žrtva počinjenog kaznenog djela.

Primjer kaznene prijave grañana kada je već
počinjeno zlostavljanje životinje
Podaci podnositelja
XXXXXX
OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
U ZAGREBU
KAZNENA
PRIJAVA
Protiv:
ime i prezime, OIB, sina……., roñenoga….., s prebivalištem u …….
( podaci kojima raspolažemo)
da je:
u razdoblju od … do …. 2011. u Zagrebu, na dvorištu vikend kuće na
adresi…….., u kojoj nitko stalno ne boravi, psa križanca crne boje drži neprekidno
vezanog na lancu dužine samo 2 metra za pseću kućicu, na neprimjerenoj podlozi od
slomljene cigle po kojima je pas prisiljen hodati kad se nalazi van pseće kućice, pas
je izgledom pothranjen, a osumnjičeni dolazi samo jednom tjedno kada mu donosi
hranu, a kada pas zacvili udara ga drvenim kolcem po tijelu, zbog čega pas u strahu
bježi u kućicu, čime psu izaziva fizičke i psihičke patnje,
pa da je time životinju teško zlostavio i izložio nepotrebnim mukama i počinio
kazneno djelo mučenja životinja iz članka 260. stavka 1. Kaznenog zakona.
U prilog svojih tvrdnji prilažem fotografije psa križanca crne boje snimljenih
…..2011. kao i druge fotografije mjesta, a na sve navedene okolnosti mogu se
ispitati susjedi i osobe……………
Predlažem da Općinsko državno odvjetništvo pokrene kazneni postupak protiv
posjednika psa ……….
XXXXXX
Potpis

Hvala na pažnji!

