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céljából 
 
Évek óta tartó problémára keres megoldást az olasz kormány. Az olasz hatóságok legutóbbi (2011. 
februári) nagyszabású akciója, melyről az olasz ANSA hírügynökség is beszámolt, a pistoia-i és 
prato-i (Toscana tartomány) olasz Erdészeti Szolgálat a Kelet-Európából érkező illegális 
kölyökkutya kereskedelem megállítását célzó akciója volt (mely a ’Kutya’ fedőnevet viselte – így 
magyarul). Az akció során 27 db nagy értékű kiskutyát kobzott el és három személyt letartóztatott. 
A kutya kölykökön túl, 175 darab az állatok adás-vételét igazoló dokumentumot, 130 darab magyar 
kisállat útlevelet, továbbá különböző állategészségügyi dokumentumokat, informatikai eszközöket, 
mobil telefonokat, számítógépeket, állatgyógyászati készítményeket, a mikrochippek beültetésére 
szolgáló injekciós tűket, mikrochipeket és különböző pénzügyi dokumentumokat is lefoglaltak az 
Erdészeti Szolgálat emberei. Három személyt, két olasz állampolgárt, apa és fiát, valamint egy 
magyar állampolgárságú nőt letartóztattak. 
 
2011. augusztusban a képviselőház elfogadta és a szenátus elé terjesztették azt a törvénytervezetet, 
amely az ország területére érkező kutyaimportot szabályozza. Az elsősorban közép- és kelet-európai 
országokból - Magyarországról, Csehországból, Szlovákiából, Bulgáriából, Lengyelországból és 
Romániából - érkező kölyökkutyák egy része illegális úton jut Olaszországba.  
 
A csempészet tényén túl komoly problémát okoz az is, hogy ezeket az állatokat gyakran nagyon 
rossz körülmények között szállítják. A kisméretű ketrecekben, papírdobozokban utaztatott kutyák 
olykor több mint 24 órán keresztül étlen-szomjan maradnak, és még a minimális mozgást sem 
biztosítják számukra. A kölykök egy része útközben elpusztul, vagy betegen érkezik meg. Van 
olyan kutyakereskedő, aki személygépkocsija csomagtartójában az eladásra szánt kutyákkal ezer-
kétezer kilométeres távolságot is megtesz. Az adatok szerint néhány év alatt több mint 70 ezer 
kutyát hoztak illegálisan Itáliába. Ez a szám fokozatosan emelkedik, és a feketepiacon vagy 
hamis papírokkal értékesített állatokból befolyt adómentes jövedelem meghaladja az évi 300 
millió eurós összeget. Az olasz pénzügyőrség számtalan esetben folytatott nyomozást az illegális 
állatkereskedelem megszüntetése érdekében, de a könnyű pénzkeresési lehetőség reménye egyre 
több embert csábít a törvénytelen állatkereskedelemre. A Közép- és Kelet-Európában fillérekért, 
10-60 euróért felvásárolt kutyák egy része nem rendelkezik sem a kötelező oltásokkal, sem 
törzskönyvvel, ennek ellenére - általában hamis okmányok kíséretében - akár húszszoros felárral 
adják tovább az állatokat az olasz vevőknek. A helyi kereskedők egy fajtatiszta kutyáért 600-800, 
de akár 1000 eurót is elkérnek.  
 
Aki megszegi az előírtakat, börtönre és akár 15 ezer eurós büntetésre is számíthat. Az olasz 
kutyaszövetség (ENCI) internetes oldalán több közép és kelet-európai ország hatósági 
törzskönyvének pontos másolatát mutatják be, hogy a vevők biztosak lehessenek a külföldön 
vásárolt kutyák származása felől. Nem csak a kereskedőket fogják büntetni, a szállítók, felvásárlók 
is bíróság elé kerülhetnek, ha törvényszegésen érik őket. Frattini külügyminiszter tájékoztatása 
szerint Olaszország 1987-ben nemzetközi egyezményt írt alá Strasbourgban a témával 

kapcsolatban, de csak most válnak hatályossá a rendelkezések az országban. A törvénytervezet 
foglalkozik az állatok bántalmazóival is és előírja, hogy aki kutyát vagy macskát megcsonkít, annak 
fülét, farkát levágja, serkentőszerrel eteti meg, vagy akit azok bántalmazásán érnek, 1-3 évig tartó 
börtönre és magas pénzbüntetésre ítélik.  
 
Az olasz külügyminiszter, átérzi az probléma jelentőségét, és szándékában áll az érintett országok 
kormányaival felvenni a kapcsolatot, közreműködésre invitálva a külföldi hivatalok képviselőit az 
illegális kutyakereskedelem megszüntetése érdekében. Frattini olasz külügyminiszter 
sajtótájékoztató keretében mutatta be azt a kutyakereskedőknek, állatorvosoknak és a rendfenntartó 
erőknek szánt kézikönyvet, mely minden fontos tudnivalót tartalmaz a kutya illetve macska legális 
úton történő behozatalának feltételeiről, az unión belüli kereskedelem ellenőrzéséről, a 
törvénysértések köréről és a szankciókról. A 88 oldalas kézikönyvet (angol nyelvű változat 



mellékelve) az olasz Egészségügyi Minisztérium, az Állatorvosi Kamarák Országos Szövetsége 
(FNOVI) és az Olasz Állatvédelmi Szervezet (LAV) az Külügyminisztérium és a Turisztikai 
Minisztérium pártfogásával, valamint az Állami Rendőrség közreműködésével adták ki. 
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