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Un concept general acceptat în materie de bunăstare 
este oportunitatea de a-ți afișa comportamentul 
natural pe tot parcursul vieții, cu restricții minime. 
Contrar multor presupuneri, acest lucru nu înseamnă 
neapărat că viața este un lung șir de momente 
fericite și de bucurie perpetuă, deoarece existența 
noastră este, în aceeași măsură, plină de provocări, 
de experiențe potențial negative, de frică și durere. 
Cu toate acestea, având în vedere posibilele efecte 
negative ale unor astfel de factori, ar trebui să existe 
varianta de a alege, și anume de a fugi de pericole 
sau de a căuta protecție, de a explora sau de a te 
retrage după bunul plac. Astfel, un nivel acceptabil 
de bunăstare este de neconceput fără libertatea 
de mișcare, ținând seama de nevoile biologice ale 
diferitelor specii. Desigur, ar putea fi aplicate anumite 
restricții pentru a gestiona mai bine animalele aflate în 
captivitate, însă libertatea de mișcare este esențială.
Chiar și din punct de vedere cultural, ar trebui să fim 
jenați când vedem câini sau alte animale în lanțuri sau 
legate, în special pentru că le facem așa ceva tocmai 
făpturilor alături de care trăim. În cele mai multe 
cazuri, ei sunt prietenii noștri, nu doar declarativ („cel 
mai bun prieten al omului”), ci literalmente, întrucât 
acei câini fac, de fapt, parte dintr-un grup de oameni. 
Aş evita să folosesc cuvântul „familie” aici, pentru că 
nu am pune niciodată un membru al familiei în lanţuri. 
Deci, cum stau lucrurile?

Cuvânt înainte
Înlănțuirea sau legarea câinilor – 
un aspect cu adevărat rușinos 
al unei prietenii

Prof. Adam Miklosi, Profesor de Etologie la 
Universitatea Eötvös Loránd (Budapesta, Ungaria)
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Păstrarea câinilor legați de lanț este încă posibilă în 
unele zone ale Europei și din lume: scopul acestui 
raport   este de a oferi indicații științifice și juridice 
autorităților competente ale statelor care permit în 
continuare această practică,   astfel încât acestea să 
poată adopta reglementari eficiente în conformitate 
cu bunăstarea, sănătatea și etologia animalelor.

Aceasta este prima dintr-o serie de analize pe care 
Green Impact și Save the Dogs intenționează să o 
publice pe acest subiect.

MARTIE  2021

REVIZUIRE 
INTERNAȚIONALĂ

Îmi doresc să nu fi fost nevoie de acest comentariu. În 
opinia mea, conceptul de ținere a câinilor în lanț sau 
legați nu ar trebui să existe. Nu are nicio logică. Nu 
există nicio lege care să prevadă că oamenii trebuie 
să aibă câini. Dar dacă aceștia aleg să-şi împartă viaţa 
cu câinii, cum e posibil să ajungă acele ființe, prietenii 
noştri, să fie ținute în lanțuri? 
Nu cred că schimbarea legislației ajută prea mult 
deoarece oamenii nu le respect, în general. Desigur, 
ne-ar ajuta să ne informăm dacă aflăm despre 
practicile de aici şi de dincolo, dar acesta este doar 
un prim pas. În multe cazuri, câinii sunt înlănțuiți sau 
legați deoarece proprietarii lor nu își pot permite să 
ridice un gard în jurul proprietății lor. Câinii pot mușca, 
de asemenea, iar proprietarii lor nu au de unde să 
știe cum să corecteze acest comportament. În unele 
zone, înlănțuirea sau legarea câinilor constituie o 
„tradiție” de sute de ani. Deci, pentru proprietarii lor, 
acest lucru poate fi, pur și simplu, modul în care se țin 
câinii. Nu e uşor să-ţi schimbi obiceiurile. 
Cred că nu există o soluție simplă la această 
problemă. Acest comentariu ar putea fi o bună ocazie 
să aflăm care este starea de fapt în această privință. 
Pe termen lung, sunt optimist că, în cele din urmă, 
va exista un moment în care „înlănțuirea sau legarea 
câinelui” să fie privită ca o imposibilitate, la fel ca un 
câine care zboară. Cu toate acestea, este dificil de 
spus cât de multe generații de câini va mai dura acest 
lucru. Sensibilizarea cu privire la această chestiune 
este esențială și le sunt recunoscător tuturor autorilor 
acestui comentariu pentru că au făcut acest prim pas 
cu toată convingerea, că au alocat atât de mult timp 
și au depus atât de multe eforturi în acest sens.
Budapesta, 19 februarie 2021.
Ádám Miklósi
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• Câine tinut in lanț /detinerea unui câine în 
lanț: situația în care un câine este ținut legat 
de un stâlp sau alt punct fix prin intermediul 
unui lanț, frânghie sau mijloace similare, care 
îl împiedică să se deplaseze la o distanță mai 
mare decât cea a lungimii lor.
 
• Câine în lesă:  Un câine este ținut în lesă atunci 
când este luat la plimbare de catre om; ținerea 
unui câine în lesă sau asigurarea temporară 
a acestuia într-un punct fix cu lesă pentru a 
desfășura activități de scurta durata nu intră 
sub incidența definiției de “câine tinut in  lanț” 
menționată în prezentul raport.

• Maltratarea animalelor:  în funcție de 
legislația adoptată în diferite țări, se vorbește, 
de asemenea, despre “abuzul animalelor” sau 
“cruzimea față de animale”. Acestea sunt acte 
(active sau pasive) comise împotriva animalelor. 
În sensul prezentului raport, termenul “maltratare 
a animalelor” înseamnă comiterea de acte 
de violență fizică, mentală, emoțională sau 
biologică (care provoacă durere sau suferință) 
asupra animalelor de către oameni, de exemplu 
menținerea unui animal în condiții incompatibile 
cu nevoile sale etologice. Neîndeplinirea nevoilor 
animalelor se încadrează, de asemenea, în 
această categorie. 

• Act ilegal intrinsec:  un act este în mod intrinsec 
ilegal, atunci când sancțiunile îi pot fi aplicate 

Glosar

INTRODUCERE ȘI RECOMANDĂRI 
CATRE AUTORITĂȚILE  POLITICE

direct, odată ce a fost stabilit de autoritățile de 
supraveghere și fără a fi nevoit să fie adus în fața 
instanței (de exemplu, amendă pentru viteză sau 
conducere sub influența alcoolului).

Fie că este adoptat, cumpărat, salvat sau dobândit în 
alt mod, “cel mai bun prieten al omului”, indiferent de 
rasă, sex și vârstă, riscă întotdeauna să ducă o viață 
mizerabilă legată de un lanț.

În prezent, în majoritatea țărilor UE, în ciuda 
sensibilității crescute a cetățenilor la bunăstarea 
animalelor și a nevoilor lor etologice, câteva mii de 
câini sunt ținuți în lanț pentru perioade lungi de timp, 
adesea pe tot parcursul vieții lor.   

Este esențial ca legile privind protecția și respectul 
animalelor să fie formulate în mod clar și riguros, 
deoarece animalele nu au o voce pentru a-și cere 
drepturile.  Manipularea și gestionarea animalelor 
crescute de om sunt chestiuni care trebuie abordate 
cu un mare simț al responsabilității și al respectului 
pentru nevoile lor biologice, etologice și psihologice. 

Din păcate, tinerea câinilor  legati (a nu se confunda 
cu cea a câinilor în lesă) nu a dispărut încă din 
societatea noastră contemporană.
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În acest raport, susținem că menținerea unui 
câine în lanț - cu excepția unor circumstanțe bine 
definite, din motive justificate și pentru perioade 
scurte de timp clar specificate - trebuie interzisă, 
deoarece această practică este incompatibilă cu 
nevoile esențiale, etologice și comportamentale ale 
câinilor și compromite serios bunăstarea acestora. 
Cu alte cuvinte, spunem că - cu excepția cazurilor 
excepționale bine definite - păstrarea câinilor în lanț 
constituie maltratarea animalelor, adică un act ilegal 
care trebuie interzis în mod inerent.

Din păcate, în multe zone ale UE și în alte țări, 
păstrarea unui câine în lanț nu este încă o moștenire 
îndepărtată a  trecutului. Prin urmare,  recomandăm 
ca aceste situații să fie remediate prin îmbunătățirea 
reglementărilor existente sau prin adoptarea unor 
legi noi.

Raportul urmărește să ofere autorităților politice 
instrumentele necesare pentru a lua măsuri 
eficiente în acest domeniu și pentru a aduce o 
schimbare reală a situației. Aceste instrumente 
provin din cele mai bune exemple de legi 
existente, precum și din cele mai avansate 
cunoștințe dobândite în domeniul științei și eticii 
animalelor. 

Raportul stabilește normele adoptate de unele țări, 
impartindu-le in categorii și revizuiește obligațiile 
internaționale existente pentru a evidenția cele mai 
bune modele și soluții. La cerere, putem furniza 
textele complete ale legilor (în limba originală) pe 
care le-am colectat.

Experți eminenți (Prof. Adam Miklosi, Dr. Regina 
Binder,Dr. Alexandre Barchiesi,   Prof. Enrico Alleva, 
Dr.  Heather Rally) ne-au pus la dispozitie contribuții 
valoroase, atât în ceea ce privește instrumentele 
de reglementare, cât și din punct de vedere al 

fundamentelor etologice  și veterinare care ar trebui 
să inspire acțiunile autorităților politice.

După efectuarea unei analize comparative, am ajuns 
la concluzia că practica de a tine câinii în lanț se 
datorează, în esență, a patru factori:

lipsa unei legislații specifice;

legislație ineficientă (vagă, inconsecventă, prost 
formulată);

legislație care ignoră cunoștințele actuale 
în domeniul științelor animalelor (etologie, 
comportament, biologie, veterinar)și etica 
aferentă;

asocierea tuturor celor trei factori menționați mai 
sus.

Analiza noastră arată că, adesea, punerea în aplicare 
a legislației este ineficientă din următoarele motive:

legislație inadecvată (alineatul (2) de mai sus), 
care împiedică fortele de ordine sa intervina sau 
creează dificultăți în dovedirea încălcării legii;

legislație învechită (alineatul (3) de mai sus), care 
nu recunoaște situația ca fiind o încălcare a legii 
pentru care este necesară o acțiune rapidă; 

sancțiuni care nu sunt proporționale cu 
infracțiunea și/sau care nu au o putere disuasivă 
de a o preveni;

lipsa legislației în acest domeniu, care nu permite 
forțelor de ordine să intervină în prezența unui 
câine legat de lanț. 

De asemenea, am constatat că, în majoritatea țărilor 
sau regiunilor, nu este interzis să ții un câine în lanț, 
izolându-l de contactul cu oamenii sau cu semenii 
lor, deși este larg recunoscut faptul că, în acest sens, 
nevoile sale esențiale, etologice și sociale nu sunt 
satisfăcute.

1

1
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Legislația privind animalele se referă la persoanele 
care nu se pot apăra și nici nu pot da în judecată 
autorii (cu excepția cazului în care au sponsori 
umani). De aceea, pentru a fi pusă în aplicare în mod 
eficient, această legislație trebuie formulată cât mai 
clar posibil. În plus, măsurile de punere în aplicare ar 
trebui să fie de natură să prevină criminalitatea, cea 
mai importantă prioritate pentru legiuitor.

În ceea ce privește obligațiile internaționale, am 
observat că utilizarea lanțului nu este contrară numai 
recunoașterii animalelor ca ființe sensibile (Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene – TFUE), ci 
și, în unele privințe, nu în conformitate cu legislațiile 
naționale ale unor țări ale UE privind respectarea 
etologiei animalelor, cele cinci libertăți fundamentale 
ale animalelor (transpuse în prezent și de Organizația 
Mondială a Sănătății) și Convenția europeană 
pentru protecția animalelor de companie (Consiliul 
Europei). Majoritatea țărilor UE au norme penale 
sau administrative privind maltratarea animalelor 
(denumite și “abuz asupra animalelor” sau “cruzime 
împotriva animalelor”), dar practica de a lega un 
câine de lanț nu a fost încă definită ca un act ilegal în 
mod inerent în unele țări.

Această revizuire nu ia în considerare în nici un fel 
utilizarea unei lese pentru a plimba un câine sau 
pentru a-l lega într-un punct fix pentru a desfășura 
activități pe termen scurt (de exemplu, în fața unui 
magazin) în același mod ca și utilizarea lanțului.

Am analizat următoarele reglementări: 

Statele Unite ale Americii: Austria, Belgia 
(Valonia), Croația, Danemarca, Finlanda, Franța, 
Germania, Italia (20 de legi regionale), Malta, 
Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Spania 
(două regiuni: Andaluzia și Valencia), Suedia, 
Ungaria

Statele din afara Uniunii Europene: Canada, 
Norvegia, Marea Britanie, Statele Unite 
(California), Elveția.

În Uniunea Europeană (UE):  

Competența europeană: materia nu intră în 
competența specifică a UE; în consecință,  fiecare 
stat al UE o reglementează în mod independent. 
În prezent, nu există orientări ale UE în acest sens. 

Statele europene:  am identificat legislația 
austriacă ca fiind cel mai bun model de referință.   
Evaluarea noastră se bazează pe următoarele 
criterii: interzicerea generală a menținerii câinilor 
în lanț, formularea clară a legislației, prezența 
unui regim de sancțiuni, excepții clare și bine 
definite. În plus, chiar și în cazul excepțiilor, câinele 
trebuie să fie gestionat sub supraveghere umană. 
Urmând aceleași criterii.  În al doilea rând, am 
considerat, de asemenea, că legislația suedeză,  
recent adoptată în  acest domeniu, este eficientă, 
chiar dacă derogările prevăzute sunt formulate 
mai puțin detaliat decât cea austriacă.   

Regiunile UE: iÎn  unele țări ale UE, aceasta 
este o problemă a regiunilor; în acest sens, am 
identificat o variabilitate considerabilă între  
regiunile aceluiași stat:  trecem de la lipsa unei 
legislații specifice la interdicții slab stricte sau la 
interdicții  absolute. Printre regiunile examinate, 
am constatat că Umbria (Italia) a adoptat o 
legislație similară cu cea a Austriei, în timp ce 
Campania (Italia), deși a adoptat o legislație 
similară, nu a prevăzut un sistem de sancțiuni, 
ceea ce împiedica aplicarea efectivă a acesteia.

Am clasificat  legislatia altor regiuni italiene 
(Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto 
și Puglia) ca fiind satisfăcătoare, dar nu  optima, 
deoarece acesta prevede derogări destul de 
mari, dictate de “motive de siguranță”, care pot 
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împiedica punerea lor în aplicare efectivă sau 
pot compromite bunăstarea animalelor. Printre 
acestea, Legea Lombardiei definește mai bine 
excepțiile legate de furnizarea de asistență 
veterinară, deoarece prevede atât durata, cât 
și diagnosticul care urmează să fie specificate. 
Aceste reglementări pot fi îmbunătățite cu 
ușurință.

Considerăm că toate celelalte acte legislative 
examinate trebuie modificate și îmbunătățite de 
urgență. 

Am constatat, de asemenea, că subiectul este 
adesea reglementat la nivel oras/municipiu (care 
este adesea adăugat la nivel regional și național). 
Cu toate acestea, am considerat că este oportun 
să nu cerem astfel de informații, deoarece ar 
fi necesitat o investiție excesivă de timp și de 
studiu.  Cu toate acestea,   recomandăm ca 
legislația în acest domeniu să fie legiferată în 
acest domeniu la nivel macro-zonal, mai degrabă 
decât la nivel oras/municipiu, astfel încât să 
faciliteze difuzarea legislației în teritoriu și să 
îmbunătățească eficacitatea acesteia la punerea 
în aplicare.

În afara UE: am ales, ca cel mai bun model, legea 
statului California (SUA) ca fiind similară cu cea 
a Austriei. Nu am reușit să găsim alte modele 
similare sau satisfăcătoare în afara UE, deși nu 
excludem existența acestora. 

Revizuirea completă a reglementărilor prevăzute în 
acest raport este menită să ofere autorităților politice 
instrumentele necesare pentru a promova o schim-
bare reală a situației.

Trebuie  subliniat faptul că, potrivit rezultatelor Eu-
robarometrului  din 2016 (sondaj de opinie în rând-
ul cetățenilor europeni privind bunăstarea ani-
malelor, organizat de Comisia Europeană https://
op.europa.eu/en/publication-detail/-/publica-

tion/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/lan-
guage-en/format-PDF) marea majoritate a europe-
nilor doresc o protecție mai mare a animalelor de 
companie.

RECOMANDĂRI ADRESATE AUTORITĂȚILOR 
COMPETENTE

Adoptarea unor reguli clare și eficiente (legi noi 
sau modificări ale celor existente) care interzic 
practica de a ține câinii în lanț. În cazul derogărilor, 
acestea trebuie să fie bine definite și să respecte 
termene atent specificate;

Să formuleze legi astfel încât să permită punerea 
lor în aplicare rapidă și monitorizarea eficientă a 
aplicării lor;

Definirea clară a autorităților responsabile 
cu implementarea și supravegherea aplicării 
acestora, oferindu-le puteri operationale;

Elaborarea de legi astfel încât să permită 
autorităților competente să ia măsuri imediate 
pentru eliberarea animalelor în caz de încălcare a 
legii, prin aplicarea de amenzi contravenienților și 
dacă este necesar, asigurarea unui loc adecvat, 
pentru animale;

Reglementarea problemei la nivel național, nu 
doar local. Dacă acest lucru nu este fezabil, 
reglementarea la nivel regional, mai degrabă 
decât  la nivel oras/municipiu. Existența mai 
multor legi la nivel de oras/municipiu nu 
contribuie la informarea adecvată a cetățenilor 
și a fortelor de ordine  și nici la crearea unui 
cadru juridic uniform pentru protecția eficientă a 
câinilor;

Prevedea de sancțiuni eficiente (proporționale și 
disuasive), deoarece obiectivul principal trebuie 
să fie asigurarea respectării legii și  în consecință, 
a bunăstării animalului;

1

2

3

4

5

6

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF
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Promovarea campaniilor de sensibilizare a 
publicului cu privire la nevoile biologice, etologice 
și fiziologice ale câinilor prin intermediul rețelelor 
publice, private sau non-profit. Aceste campanii 
ar trebui, de asemenea, să ofere informații cu 
privire la legile existente și la motivațiile acestora;

Promovarea adoptării celor mai bune practici 
europene în vederea armonizării legislației 
naționale în conformitate cu cele mai înalte 
standarde de bunăstare a animalelor.   

7

8 Dr. Regina Binder

Legea federală privind bunăstarea animalelor1 
(denumită în continuare prescurtat LBA), publicată în 
Monitorul federală I  nr. 118/2004 (modificata ulterior 
si publicata in Monitorul Federal I nr.86/2018), a 
substituit in 2005 toate legile in materie adoptate de 
statele federale austriece. Acesta este  o legislatie  
relativ modern care afecteaza animalele de companie 
si animalele salbatice în anumite privințe,  și care 
poate servi drept model pentru legislație privind 
bunăstarea animalelor (de exemplu, interzicerea 
deținerii și utilizării animalelor sălbatice în circuri, 
interzicerea cresterii animalelor pentru blănuri și 
interzicerea  păstrării câinilor și animale sălbatice în 
lanțuri; pentru mai multe informații, consultați Binder, 
2012; Binder, 2015). 

În general, LBA se caracterizează prin referire la 
cunoștințele științifice privind nevoile specifice 
speciei, fiziologice și comportamentale ale 
animalelor sau recunoaște achizițiile științei 
bunăstării animalelor. Astfel, articolul 13/2 (cerintele 
pentru structurile in care se detin animale) stabileste 
ca oricine detine animale ,, trebuie să se asigure că 
spațiile disponibile, libertatea de mișcare, condițiile 
solului, structurile în care sunt aranjate animalele,   
mobilierul și echipamentele aferente, condițiile de 
mediu, în special lumina și temperatura, metodele de 
depozitare, îngrijire și hrănire, precum și posibilitatea 
contactului social, ținând seama de specii, vârstă, 
nivel de dezvoltare, adaptare sau animale sunt 
adaptabile la nevoile lor fiziologice și etologice”.  
Urmatorul alineat 13/3 prevede că animalele trebuie 
ținute astfel încât să nu interfereze cu nevoile fizice și 
comportamentul lor

1 Versiune online In Limba germană: http://www.vetmeduni.
ac.at/tierschutzrecht/ (accesat la 30/07/2020)

UNELE REGLEMENTĂRI 
ÎN DETALIU
LEGEA AUSTRIACA

http://www.vetmeduni.ac.at/tierschutzrecht/
http://www.vetmeduni.ac.at/tierschutzrecht/
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 să nu le supraîncarce capacitatea de adaptare. În 
consecință, și în conformitate cu cadrul general al 
LBA, sistemele de îngrijire și gestionare a animalelor 
care cauzează aceleași daune fizice sau mentale 
(de exemplu, tulburări de comportament) nu sunt 
permise.2

Prin urmare, în conformitate cu articolul 16/1 din 
LBA, animalele trebuie să aibă libertatea de mișcare: 
“Libertatea de mișcare a unui animal nu trebuie să 
fie restricționată deloc, provocându-i inutil durere, 
suferință, vătămare, disconfort și o stare gravă 
de anxietate”. Impunerea, din motive nejustificate, 
a unor măsuri de restricționare a liberei circulații 
a animalelor constituie o încălcare a normei care 
interzice maltratarea animalelor (articolul 5 alineatul 
(2)10). Articolul 16/2 din directivă stabileste ca spatiile 
disponibile pentru animale trebuie sa fie adecvate 
exigentelor fiziologice si etologice.

În ceea ce privește dispozițiile privind practica de a 
ține animalele legate, trebuie făcută o distincție între 
interdicția de a ține animalele legate permanent și 
interzicerea absolută a acestei practici chiar și cu 
titlu temporar. În conformitate cu art. 16/3 din LBA, 
este practic interzisă ținerea animalelor legate3.  
Animalele nedomestice deținute de om, cu excepția 
păsărilor utilizate pentru șoimarie, nu trebuie să fie 
niciodată legate, nici măcar temporar (articolul 16/6).

În cazul câinilor, art. Articolul 16/5 din LBA prevede 
că “în nici un caz, nici măcar temporar, nu trebuie să 
fie legati de un lanț sau de mijloace similare”.  

Există, cu toate acestea, o excepție pentru câini 
de sanie, care pot fi legati în timpul sesiunilor de 

antrenament și de curse.4  LBA precizează, de 
asemenea, că, desigur, nu este interzisă păstrarea 
unui câine în lesă și asigurarea acestuia într-un punct  
 
fix din motive justificate sau în fața clădirilor sau a 
altor structuri fără acces pentru câini (de exemplu, 
magazine alimentare sau spitale): «În orice caz, nu 
sunt considerati tinuti legati, câinii care sunt luați 
la plimbare în lesă sau care sunt legați în cadrul 
activităților de antrenament permise, în operațiuni 
de ajutorare în caz de dezastre sau folosiți ca câini 
de poliție, câini de armată, câini de serviciu sau câini 
de terapie, și câini ținuți legați pentru perioade scurte 
de timp în fața locurilor sau clădirilor în care accesul 
acestora este interzis» (art. 16/5, teza a doua, LBA).

În cazurile în care animalele sunt legate din motive 
legale și pe termen scurt în timpul activităților zilnice, 
nici LBA, nici alte norme nu prevăd termene limita;  
cu toate acestea, în conformitate cu jurisprudența, 
astfel de perioade de timp nu trebuie să depășească 
20-30 de minute.

Sunt planificate alte norme specifice pentru câini(2. 
Tierhaltungsverordnung)5 Anexa 1, partea 1, la 
prezentul  decret stabilește cerințele minime pentru 
sistemele de”custodie și gestionare” a cainilor, în 
special atunci când aceștia sunt ținuți în aer liber, în 

4 Ordonanța ministrului federal al sănătății privind păstrarea 
animalelor vertebrate care nu intră sub incidența Ordonanței 
privind creșterea animalelor, privind animalele sălbatice care 
prevăd cerințe speciale privind creșterea și animalele sălbatice a 
căror păstrare este interzisă din motive de bunăstare a animalelor 
(2. Tierhaltungsverordnung), Monitorul Federal II nr. 68/2016, 
anexa 1 art.1,1.8, versiunea germană. 

https://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/v/vetrecht/2._
Tierhaltungs-VO_14.11.2017/Anlage_1_-_S%C3%A4ugetiere.pdf 
(accesat 30/07/20)

5 Vezi nota de subsol 4.

2 È cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că cerințele 
minime prevăzute de alte norme pentru sistemele de deținere a 
animalelor în scopuri de reproducere nu se încadrează (integral) 
în acest sistem general.

3 Cu toate acestea, în anumite cazuri, este permisă menținerea 
legată permanent a vacilor (art. 16/4, LBA).

https://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/v/vetrecht/2._Tierhaltungs-VO_14.11.2017/Anlage_1_-_S%C3%A4ugetiere.pdf (accesat 30/07/20
https://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/v/vetrecht/2._Tierhaltungs-VO_14.11.2017/Anlage_1_-_S%C3%A4ugetiere.pdf (accesat 30/07/20
https://www.vetmeduni.ac.at/fileadmin/v/vetrecht/2._Tierhaltungs-VO_14.11.2017/Anlage_1_-_S%C3%A4ugetiere.pdf (accesat 30/07/20
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interior (de exemplu, în case sau apartamente) sau 
în custi6.   De asemenea, este interzisă păstrarea 
permanentă a câinilor într-o canisă; cu alte cuvinte, 
câinilor ținuți în custi trebuie să li se garanteze 
capacitatea de a se deplasa în afara structurii cel 
puțin o dată pe zi7.

În ceea ce privește sancțiunile pentru încălcarea 
normelor LBA, ar trebui să se distingă două cazuri: 

pentru o încălcare a cerințelor minime ale LBA 
sau a altor norme, există o amendă de la 3.750,00 
€ prima dată care ajunge la 7.500,00 € pentru 
recurență sau recidiva. În acest caz, nu este 
necesar să se demonstreze că utilizarea lanțului 
are un efect negativ asupra bunăstării câinelui; 

daca este evident sau constatat de către un 
expert că utilizarea lanțului a cauzat durere, 
suferință, o stare gravă de anxietate sau leziuni la 
câine, sancțiunea prevăzută pentru maltratarea 
animalelor variază de la € 7,500.00 prima dată, la 
€ 15,000.00 pentru recurență sau recidiva. 

Lectură suplimentară:
Binder, R. (2012): Un pas mare - Dar încă un drum lung 
de parcurs. Legislația austriacă privind bunăstarea 
animalelor: O privire de ansamblu, Michigan State 
University College of Law: Journal of Animal & Natural 
Resource Law Vol. VIII, 91-119.

Binder, R. (2015): Regulamentul privind bunăstarea 
animalelor: deficiențe, cerințe, perspective. Cazul 
pentru reglementarea relației om - animal. În: A. 
Peters, S. Stucki, L. Boscardin (ed.): Legea animalelor: 
Reforma sau Revoluția? Zürich, Basel, Genf: 

Schulthess Juristische Medien, p. 67-86.

Dr. Alexandre Barchiesi

Cadrul de reglementare pentru bunăstarea 
animalelor în Suedia.

Cadrul de reglementare pentru bunăstarea 
animalelor în Suedia este Legea privind bunăstarea 
animalelor, care a fost adoptată de Parlament în 
20188 , și Ordonanța privind bunăstarea animalelor9,  
emisă de Guvern, care autorizează Consiliul Suedez 
al Agriculturii să elaboreze reglementări în acest 
domeniu.

Conform acestei ultime ordonanțe, Consiliul Suedez 
pentru Agricultură a emis un nou regulament (și 
recomandări generale) privind custodia câinilor și 
pisicilor  (SJVFS 2020:8), care a intrat în vigoare la 15 
iunie 2020. 

Normele generale privind câinii și pisicile 
ținute în lanț sau legati prin alte mijloace 
care  limiteaza libertatea lor de circulație  

În urma consultărilor cu diverse părți interesate ale 
societății civile și cu experți din lumea științifică, 
Regulamentul și recomandările din 2020 (SJVFS 

 LEGISLAȚIA SUEDEZĂ

6 Spațiul minim al unei custi trebuie să fie 15 m2 cu excepția 
spațiului obligatoriu pentru dormit; în cazul în care, în acelasi 
adapost, sunt mai mult de un câine adult, spațiul trebuie să fie 
de 5 m² pentru fiecare câine. 

7  Durata minimă nu este definită, dar alte norme specifică faptul 
că trebuie luate în considerare nevoile individuale ale câinelui 
(determinate de vârstă, condiție, factori legați de rasă etc.). 

8 Legea privind bunăstarea animalelor (2018:1192): https://
www.government.se/information-material/2020/03/animal-
welfare-act-20181192/

9 Ordonanța privind bunăstarea animalelor (2019:66): https://
www.government.se/information-material/2020/03/animal-
welfare-ordinance-201966/
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2020:8) au introdus norme mai detaliate privind 
detenția câinilor și pisicilor.

În conformitate cu prezentul regulament, 
câinii și pisicile trebuie să fie ținuți liberi și, prin 
urmare, să nu fie legați.

Aceasta este regula generală. În plus, în cazul 
în care câinii și pisicile trebuie ținute în spații 
închise, acest lucru trebuie făcut în cazuri 
speciale și în conformitate cu dimensiunile 
minime impuse de lege.

Menținerea câinilor legați sau restricționarea 
în alt mod a libertății lor de circulație este 
permisă numai temporar în următoarele cazuri: 

Câinii și pisicile pisicile pot fi ținute temporar 
legate sub supraveghere continuă,  închisi 
în spații care nu respectă dimensiunea 
minimă (menționată la capitolul 10, articolul 
4-9 din regulament) sau pot face obiectul 
altor măsuri restrictive acceptabile  pentru o 
perioadă suficientă de timp pentru a efectua 
intervențiile necesare.  Termenul  “intervenții 
necesare” definește desfășurarea activităților 
de supraveghere, îngrijire sau tratare a unui 
animal, precum și instruirea animalului pentru 
a-l obișnui cu astfel de intervenții, cu curățarea 
spațiilor în care este aranajat sau cu alte activități 
desfășurate din motive justificate.

Cu condiția ca acestia să fie lăsati liberi, câinii și 
pisicile pot fi aranjate temporar în spații care nu 
îndeplinesc dimensiunile minime menționate 
la capitolul 10, art. 4-9 din regulament, în cazuri 
specifice, ar fi: transportul și cazarea peste 
noapte în timpul transferurilor; parcarea în zonele 
în care accesul la animalele de companie este 
interzis; sau în contextul altor activități legate de 
utilizarea animalelor (de exemplu, câini de sanie, 

1

2

câini de droguri, câini în spitale etc.) sau activități 
de dresaj sau antrenament care ii vizeaza pe 
acestia.

Reguli specifice privind câinii legati in lant 
Câinii pot fi ținuți temporar în lanț: 

atunci când acestia trebuie să fie pusi la 
odihna pentru o scurta perioada de timp și la 
exterior;

în contextul concursurilor, activităților de 
vânătoare sau al altor activități în care este 
utilizat animalul;

pentru odihnă sau cazare peste noapte în 
timpul transferurilor;

pentru oprirea în zone fără acces pentru 
câini.

Lanțul menționat la primul alineat (1-4) nu trebuie sa 
prezinte nici un risc de rănire a animalului și trebuie 
utilizat astfel încât să nu împiedice ghemuirea 
confortabilă a acestuia și menținerea echilibrului 
temperaturii corpului. Câinele trebuie să fie capabil 
să se ghemuiască natural și să aibă acces la o cusca 
(sau  culcus) uscată, curată și moale.

Expresia se referă temporar la practicile stabilite 
și constituie  o excepție de la regula generală (și 
anume că animalul trebuie ținut liber) din cauza 
necesității de a desfășura  o anumită activitate pe o 
perioadă limitată de timp. Prin urmare, nu este posibil 
să se indice termene specifice în ceea ce privește 
minutele sau orele de aplicare a măsurilor restrictive 
temporare.

Restricționarea temporară a libertății de circulație a 
animalului poate varia în funcție de activitatea care 
trebuie desfășurată (care ar trebui să se încadreze în 
cazurile prevăzute de regulament) și de avizul posibil 
al medicului veterinar.

1

2

3

4
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Utilizarea lanțului sau a frânghiei este definită în 
regulament ca un mijloc de limitare a mișcării unui 
animal, ceea ce face imposibilă deplasarea acestuia 
la o distanță mai mare decât cea a lungimii lanțului 
sau a frânghiei. Antrenarea unui animal pentru 
utilizarea unei lese nu este considerată ca o utilizare 
a lanțului; într-adevăr, punerea și îndepărtarea 
lesei unui câine este o parte integrantă a bunăstării 
animalului, satisfăcând nevoia sa de mișcare și de 
mers pe jos.

Mijloace de legare a unui câine și cerințe pentru 
câinii ținuți legați
Regulamentul suedez (SJVFS 2020:8) prevede 
că cusca sau culcusul câinelui trebuie să asigure 
confortul animalului, precum și posibilitatea ca 
acesta să se ghemuiasca într-o poziție naturală și să-
și mențină temperatura corpului în echilibru. Această 
regulă generală se aplică tuturor situațiilor: câini ținuți 
în propria cusca, într-un spatiu interior sau legați 
temporar la exterior.

Controale oficiale privind bunăstarea animalelor 
în Suedia  
Autoritățile de supraveghere competente sunt Con-
siliile de Administrație Județene − CAB, care supra-
veghează punerea în aplicare a legislației privind 
bunăstarea animalelor prin inspecții și, dacă este ne-
cesar, emit somații și interdicții.

De exemplu, CAB poate face recomandări generale 
catre ingrijitorul câinelui sau poate emite somații prin 
care invită persoana în cauză să ia măsurile necesare 
pentru a remedia o încălcare. Aceste măsuri pot fi 
însoțite de o amendă pe care îngrijitorul animalului 
va trebui să o plătească în cazul în care acesta nu 
respectă cerințele autorităților. În cazurile mai grave 
sau al reapariției unui comportament incompatibil 
cu bunăstarea animalelor, CAB poate lua măsuri 
suplimentare, de exemplu, poate prelua controlul 
asupra animalului sau poate interzice unei persoane 

să păstreze un animal. Comportamentul incompatibil 
cu bunăstarea animalelor poate fi, de asemenea, 
adus în fața justiției în cazul în care se suspectează 
o încălcare a Legii privind bunăstarea animalelor 
sau a normelor Codului penal privind maltratarea 
animalelor. Aceste infracțiuni pot fi pedepsite cu 
amendă sau închisoare de până la doi ani. Cuantumul 
amenzii este stabilit de instanță și variază de la caz la 
caz. 

REGLEMENTĂRILE REGIONALE DIN ITALIA: 
ÎNTRE MODELELE POZITIVE ȘI MOSTENIRILE 
DIN TRECUT

Dr. Gaia Angelini și Dr. Alessandro Fazzi

Cadrul de reglementare privind cazul “câinelui cu lanț 
sau al câinelui legat cu o frânghie la un punct fix “în 
Italia este reglementat la nivel regional (și provincial 
pentru provinciile autonome Trento și Bolzano). Un 
astfel de cadru prevede 17 reglementări in 20 de 
autorități teritoriale, deoarece Liguria și Sicilia și 
Basilicata nu au adoptat nici o reglementare în acest 
domeniu. 

În majoritatea celorlalte regiuni, normele relevante 
sunt depășite sau formulate într-un mod și 
ineficient, astfel încât să compromită aplicabilitatea 
acestora și, prin urmare, protecția câinilor. Deosebit 
de avansate sunt normele în vigoare în regiunile 
Umbria și Campania, care interzic deținerea de 
câini in lanț. Pe de altă parte, un grup de alte cinci 
regiuni (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia 
și Abruzzo) a introdus totuși o interdicție generală 
însoțită de anumite derogări, care par să fie detaliate 
în ceea ce privește formularea și temporalitatea. 
Sistemul de sancțiuni are un caracter administrativ 
(sancțiune financiară) și variază de la o regiune la 
alta și, cu excepția celor menționate mai sus, nu a 
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fost actualizat și nu este proporțional cu infracțiunea 
sau descurajarea. În plus, Campania, deși a introdus 
recent normele menționate anterior, de la uzina cu 
siguranță modernă, nu a adoptat încă sistemul de 
sancțiuni relevant. Prin urmare, cu câteva excepții, 
normele regionale actuale (sau absența lor în cazul 
Basilicata, Liguria și Sicilia) nu asigură respectarea 
bunăstării și etologiei câinilor în conformitate cu 
dictatele științei moderne, deoarece permit detenția 
în lanț fără limite de timp sau cu termene excesiv de 
prelungite (până la 12 ore pe zi) , o caracteristică care 
ajunge să afecteze aplicarea acesteia și să limiteze 
posibilitatea controalelor și a sancțiunilor.

Din punct de vedere al standardelor naționale, pare 
util să ne amintim:

Acordul state-regiuni privind “bunăstarea 
animalelor și terapia animalelor de companie” 
din 2003, care, în articolul 2 (Responsabilitatea 
și îndatoririle titularului), angaja regiunile și 
provinciile autonome să stabilească norme 
care să prevadă responsabilitatea, pentru orice 
persoană care trăiește sau are grijă de un câine, 
de a “asigura asistența medicală necesară și un 
nivel adecvat de bunăstare fizică și etologică” 
și de a -i “permite o posibilitate adecvată de 
exercițiu fizic”. Deși detenția în lanț nu este 
citată în mod direct, astfel de principii sunt dificil 
de conciliat cu detenția în lanț, în special dacă 
acestea continuă;

Codul penal italian prevede, de asemenea, două 
infracțiuni care sunt deosebit de relevante în 
ceea ce priveste  detenția unui câine in lanț. În 
special, acestea sunt infracțiunile prevăzute și 
pedepsite de art. 544 ter și 727 c.p. Acesta din 
urmă, la alineatul (2), pedepsește orice persoană 
care deține “animale în condiții incompatibile cu 
natura lor și care produce  suferință gravă”; art. 
544 ter, alineatul 1 ,,pedepseste pe oricine  pentru 
cruzime si fara a fii necesar, provoaca  ranirea 

unui animal sau il supune torturii, oboselii sau 
muncii, insuportabile pentru caracteristicile sale 
etologice.” Ambele articole se aplică, în condiții 
specifice, la detinerea de câini în lanț;

Concret, Curtea de Casație a exprimat de mai 
multe ori aplicabilitatea acestor dispoziții la 
deținerea de câini în lanț, ca element care poate 
determina integrarea infracțiunilor conexe. 
Trebuie amintit aici că, în cadrul sistemului judiciar 
italian, aceste hotărâri nu creează precedente în 
jurisprudență – prin urmare, astfel de orientări, 
cu toate acestea, ar putea fi modificate mâine de 
Curtea de Casație. În ceea ce privește detenția 
incompatibilă (art. 727 c.p., alin.2), Secția a III-a 
penală, prin hotărârea din 31 ianuarie 2018, 
n. 38600, a confirmat jurisprudența privind 
datarea, care consideră că această infracțiune 
este integrată în cazul în care câinele este ținut 
în lanțuri, fără adăpost, hrană și apă. În ceea ce 
privește maltratarea (art. 544 ter c.p.), din nou 
Secția a III-a penală, prin hotărârea din 16 ianuarie 
2018, n. 8036, a condamnat un bărbat care ținea 
un câine legat de un lanț, în condiții igienice 
precare, fără apă, hrană sau adăpost, atât de mult 
încât animalul suferea de malnutriție extremă și 
nu putea să meargă sau să se hrănească. Prin 
urmare, deși simpla detenție în lanț a câinelui 
poate să nu fie suficientă pentru o condamnare, 
aceasta poate fi unul dintre elementele care pot 
ajuta sau detenția incompatibilă.

Concluziile  

Se recomandă o revizuire rapidă a reglementărilor 
regionale existente pe baza modelelor Umbria și 
Campania sau pe baza modelului Lombardiei, Veneto, 
Emilia-Romagna, Abruzzo și Puglia – cu adoptarea 
sistemelor de sancțiuni aferente. Cu toate acestea, 
trebuie remarcat faptul că normele aprobate de acest 
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PERSPECTIVA ETOLOGICĂ

Constrângeri existențiale, durere si suferință  canină: o 
perspectivă etologică asupra stării de rău a vertebratelor

al doilea bloc de cinci regiuni prevăd derogări, care 
ar trebui să fie mai detaliate: aceleași sunt furnizate 
din motive veterinare și din motive de siguranță (nu 
mai detaliate), cu toate acestea, ar trebui specificată 
temporalitatea acestor măsuri, stabilind un plafon de 
cel mult 3 ore la fiecare 24 de ore (aliniindu-le astfel 
la legislația austriacă din 2018 , pe care l-am ales 
ca fiind cel mai bun model de eficacitate și respect 
pentru etologia animalelor). Nu există obstacole în 
calea introducerii normelor naționale de armonizare 
a chestiunii pe întreg teritoriul Italiei, cu condiția ca 
aceste norme să fie adoptate cu scopul unei protecții 
sporite și, prin urmare, să se introducă o lege bazată 
pe modelele recomandate printre cele analizate în 
acest raport.

 

Prof. Enrico Alleva

Istoria și poate chiar evolutia primordiala a umanității 
au fost forjate, poate cu un rol considerat relevant 
astăzi, cu rol sinergic și imputernicit al comunității 
lupilor domesticiți. Cu abilități olfactive care 
reprezentau o proteză senzorială foarte utilă, 
cu capacitatea de a găsi și  a readuce  prada 
(chiar și produse vegetale), cu agresivitatea lor 
intraspecifică: care a făcut din acestia, de asemenea, 
instrumente de tutela, descurajare de la furt, 
pentru o lungă perioadă lunga de timp si in război.

Există un utilitarism imediat și de durata, în păstrarea 
unui câine legat. Mișcările sale sunt limitate, prin 
urmare, unele “daune” potentiale, evită evadarea sau, 
în orice caz, distantarea excesivă, si nu de putine ori 
se face mai ușor o gestionare pripita, inetica, zilnica.

Dar mai presus de toate, prin folosirea unor metode 
de “inraire”, folosirea  ,,lanțului” care s-a facut inca 
din trecut si din păcate încă se mai face, o utilizare 
brutala și complet imorala. Stresul creează în mod 
cunoscut, iritabilitate, rupe mecanismele naturale 
de declanșare a energiei interne “furia”. Mintea 
animală, în special cea a mamiferului, a selectat în 
timp (cauze evolutive îndepărtate) acte naturale 
de răspuns la stres, canalizându-le într-o pierdere 
energetică, cu o congruență cu contextul care 
generează stres, și cu servicii de adaptare, ar fi 
rezolvarea dezechilibrului individului stresat, în 
conformitate cu un principiu plastic și eficient în 
mod regulat de homeostazie neurofiziologice. 

Stresul, în percepția sa internă, depinde de propria 
natură (și blocarea și reducerea în mișcările spontane 
reprezintă un stres puternic și oribil de sofisticat), de 
intensitate și mai ales de  durata.   Stresul nenatural, 
cum ar fi faptul că este legat pentru perioade foarte 
lungi și repetate și impiedicat  în  mișcările  de 
explorare și patrulare libera al teritoriului obișnuit și 
al zonei sale de origine, face subiectul frustrat și, mai 
presus de toate, declanșează un nivel tot mai ridicat 
de iritabilitate(excitare).  Acesta va răspunde într-un 
mod turbulent, în modul său irațional, neînfrânat, 
nefiresc în   sensul cel mai deplin al cuvântului, la 
orice stimul prezentat. El va latra insistent împotriva 
oricărui element în mișcare, și va face acest lucru 
foarte mult și persistent. Acesta va acumula și 
exprima mai presus de toate o doză de agresiune 
intraspecifice (prin urmare, acesta va fi un caine 
victorios  în luptele de câini, sau asa cum spune o 
trista istoriografie, între câini și tauri, câini și urși, 
etc), dar mai presus de toate interspecific, acesta 
va fi, prin urmare, un câine de temut pentru orice 
ființă umană care se apropie de el, mai ales dacă 
este incitat de un stapan/proprietar  rău intenționat. 

Câinele ținut legat in lanț pentru o lungă perioadă 
de timp este o ființă care sufera foarte mult 
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deoarece sunt incalcate unele principii de bază ale 
reglementărilor  etologice naturale: dar mai presus 
de toate el este un individ care va catapulta energiile 
neînfrânate catre cei care  l-au supus la o tortură.

De câțiva ani, etologii, medicii veterinari, inginerii și 
biofizicienii folosesc instrumente rafinate, pt a măsura 
forta, intensitatea, direcția și  alti parametri, în cazul 
leselor pt. câini sau al hamurilor pentru cai și alte 
animale (cămile, dromedarii ...). Aceaste informații 
ergometrice dezvăluie legături nebănuite, cognitive, 
dar și mai presus de toate afective, între conducatorul 
uman și condusul animal. Durerea si suferința 
cauzate de o legătură în loc care vizează dispersarea 
animalului făcându-l nefiresc hiper-reactiv poate fi, 
probabil, evaluate mult mai precis. Este de sperat 
că jurisprudența înțeleaptă va putea profita de 
aceste inovații tehnologice, precum și de progresele 
recente în științele etologice și zoo-antropologic. 

Dott.ssa Heather Rally

Diferentiaza, din punct de vedere genetic și com-
portamental, de cea mai apropiată rudă sălbatică, 
lupul gri(Canis lupus,10 11). De fapt, există în prezent 
peste 400 de rase de câini domestici, fiecare dintre 
acestea prezentand caracteristici comportamenta-
le particulare, fiziologice și morfologice12. Cu toate 
acestea, în ciuda diferențelor, câinii domestici, pre-
cum și verișorii lor sălbatici, sunt animale, de haita’’ 
extrem de sociale, “deși ultima definiție a evoluat în 
timp. Prin reproducere selectivă, de fapt, omul a mo-
dificat numeroase caracteristici sociale ale lupului, 
inclusiv emoții, comportament competitiv și afiliativ, 
precum și comunicare socială13 , transformând încet 
acest animal în “cel mai bun prieten al omului”. Așa 
am aprofundat cunoștințele noastre în psihologia și 
comportamentul  câinelui, am început să înțelegem 
modul în care acest animal este  capabil să intre in 
sintonie cu omul  și poate crește  dezvoltand  legături 
puternice cu proprietarul său sau cu cei care au grijă 

PERSPECTIVA VETERINARĂ
Considerații privind sănătatea și bunăstarea câinilor ținuți legați

10 Driscoll, C. A., Macdonald, D. W., & O›brien, S. J. (2009). De 
la animale sălbatice la animale domestice, o viziune evolutivă 
a domesticirii. Lucrările Academiei Naționale de Științe, 
106(Supplement_1), 9971-9978. doi:10.1073/pnas.0901586106

11 Freedman, A. H., Gronau, I., Schweizer, R. M., Vecchyo, D. 
O., Han, E., Silva, P. M., . . . Novembre, J. (2014). Secvențierea 
genomului evidențiază istoria dinamică timpurie a câinilor. PLoS 
Genetica, 10(1). doi:10.1371/journal.pgen.1004016

12 Akey, J.M., Ruhe, A. L., Akey, D. T., Wong, A. K., Connelly, C. F., 
Madeoy, J., . . Neff, M. W. (2010). Urmărirea urmelor de selecție 
artificială în genomul câinelui. Lucrările Academiei Naționale de 
Științe, 107(3), 1160-1165. doi:10.1073/pnas.0909918107

13 Supra note 1. Driscoll et al., 2009.
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de ea. 14 15 Prin urmare, un câine depinde direct de cei 
care au grijă de el, nu numai pentru satisfacerea ne-
voilor sale fundamentale, dar și pentru alte aspecte: 
bunăstarea socială și emoțională, siguranță, pro-
tecție, companie, bucurie, joacă și posibilitatea de a 
desfasura  exercitiul fizic. În ciuda acestui fapt, chiar 
și cele mai avansate țări din lume nu interzic practi-
cile inumane, cum ar fi păstrarea lor în mod constant 
legati cu un lanț, frânghie sau închise în cuști în aer 
liber, negând acestor animale sensibile  satisface-
rea nevoilor lor fundamentale, cum ar fi libertatea de 
mișcare și interacțiunea socială.

Peste tot în lume, câinii sunt adesea forțați să-și pe-
treacă toată viața legati cu un lanț, frânghie sau mi-
jloace similare de un stalp sau alt punct fix, pe o mică 
bucată de teren, de multe ori stearpă, fără cantități 
suficiente de apă și hrană, și fără adăpost sau alte im-
bunatatiri de mediu de orice fel. Chiar și atunci când 
aceste nevoi sunt satisfacute, câinii se încurcă frec-
vent în lanț sau frânghie, ceea ce le limitează șansa 
de mișcare și face imposibilă ajutarea lor. Sunt câini 
care trăiesc într-o stare de neglijare și care au puțină 
interacțiune fizică sau afectivă cu cei care se ocupă 
de ei. Câinilor legati cu lanț li se refuză adesea orice 
formă de companie, fie din partea oamenilor, fie din 
partea semenilor lor. Ca urmare, acești câini trăiesc 
într-o stare prelungită de izolare socială și privare, 
care sunt recunoscute pe scară largă ca factori de 
stres și lipsa bunăstării în speciile sociale16,17,

Pentru un câine, a fi reținut de un lanț sau frânghie 
este o situație de mare stres și vulnerabilitate. Păs-
trarea lui în lanț înseamnă privarea acesteia de liber-
tatea fundamentală de mișcare și de capacitatea de 
a exprima comportamente normale, cum  ar fi pro-
tejarea sa de o amenințare reală sau presupusă. Un 
câine legat in lanț este profund conștient  de inca-
pacitatea sa de a se deplasa liber sau de a scăpa de 
pericol. S-a demonstrat că limitarea spațială și izola-
rea socială a câinilor ținuți în mod constant în lanțuri 
sau în cuști cauzează daune sănătății lor fiziologice și 
psihologice. Câinii folosiți în laboratoarele de cerce-
tare, chinuiți și ținuți intenționat în medii fără stimuli, 
dezvoltă simptome de stres cronic din cauza privării 
sociale și spațiale. Studiile arată că șederea prelungi-
tă în medii înghesuite cu privare socială are un impact 
negativ asupra bunăstării pe termen lung a câinilor, 
compromitându-le în același timp capacitatea de a 
duce o viață normală18,19. Privarea de mediu și socială 
datorată practicii de a ține câinii în mod constant la 
lanț determina comportamente  anormale, repetiti-
ve și fără un scop aparent, numite stereotipii. Aceste 
comportamente stereotipe sunt legate de o scădere 
a bunăstării animalului20. 

În concordanță cu cele de mai sus, studiile de teren 
au arătat că, câinii legati cu lanț arată o multitudine 
de comportamente stereotipice (de exemplu, merge 
înainte și înapoi frenetic sau se invart în cerc

14 Supra Nota 1. Driscoll et al., 2009. 

15 Hare, B., & Tomasello, M. (2005). Abilități sociale asemănătoare omu-
lui la câini? Tendințe în științecognitive, 9(9), 439-444. doi:10.1016/j.
tics.2005.07.003

16 Gilles, Y.D. & Polston, E.K. (2017). Effects of social deprivation on social 
and depressive-like behaviors and the numbers of oxytocin expressing 
neurons in rats. Behav. Brain Res. 328: 28-38. doi: 10.1016/j.bbr.2017.03.036

17 McMillan, F.D., Duffy, D.L., & Serpell, J.A. (2011). Mental health of dogs 
formerly used as ‘breeding stock’ in commercial breeding establi-
shments. Appl. Anim. Behav. Sci. 135(1-2): 86-94. doi:10.1016/j.appla-
nim.2011.09.006

18 Beerda, B., Schilder, M. B., Hooff, J. A., Vries, H. W., & Mol, J. A. (1999). 
Chronic Stress in Dogs Subjected to Social and Spatial Restriction. I. 
Behavioral Responses. Physiology & Behavior, 66(2), 233-242. doi:10.1016/
s0031-9384(98)00289-3

19 Beerda, B., Schilder, M. B., Bernadina, W., Hooff, J. A., Vries, H. W., & 
Mol, J. A. (1999). Chronic Stress in Dogs Subjected to Social and Spatial 
Restriction. II. Hormonal and Immunological Responses. Physiology & 
Behavior, 66(2), 243-254. doi:10.1016/s0031-9384(98)00290-x

20 Song, L., Che, W., Min-Wei, W., Murakami, Y., & Matsumoto, K. (2006). 
Afectarea învățării spațiale și a memoriei induse de neputința învățată și 
stresul cronic ușor. Farmacologie Biochimie și comportament, 83(2), 186-
193. doi:10.1016/j.pbb.2006.01.004
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in mod compulsiv) și devin mai ușor hiper-reactivi, de 
multe ori manifestand atitudini maniacale. De fapt, 
izolarea  într-un mediu fără stimuli, unde animale-
le nu-si pot exprima comportamente normale, pro-
voacă leziuni cerebrale directe21. Prin urmare, câinii 
înlănțuiti în mod constant sau limitati in alt mod sunt 
predispusi la depresie, anxietate și disfuncție cere-
brală, mai ales atunci când au dureri  repetate, trau-
me sau stres si fara șanse de evadare22,23,24.

Prin urmare, nu este de mirare că, potrivit studiilor de 
mai sus, câinii care suferă de stres cronic ca urmare 
a restricțiilor sociale sau spațiale reacționează ade-
sea la experiențe noi cu un grad mai mare de frică, 
agresiune și incertitudine25. Acest lucru susține ob-
servația că câinii legati in lanț sunt mai predispuși să 
reacționeze agresiv și să prezinte semne mai mari de 
frică intensă, defensivitate și teritorialitate. Asociația 
de Medicină Veterinară Americană (AVSA) împărtă-
șește această observație, afirmând că proprieta-
rii de câini nu ar trebui “să ii lege niciodată cu lanț, 
deoarece acest lucru poate contribui la o atitudine 

agresivă”26 În mod similar, Departamentul de Justiție 
al SUA a emis un avertisment pentru agențiile sale 
de aplicare a legii: “câinii în izolare, care nu au avut 
interacțiuni pozitive și regulate cu oamenii pot mani-
festa incertitudine, frica sau agresivitate atunci când 
întâlnesc oameni sau alte animale... Câinii lăsați sin-
guri într-un anumit loc pot vedea un străin ca pe o 
amenințare, mai ales atunci când sunt legați și, prin 
urmare, imposibilitatea de a se salva.”27 De fapt, un 
studiu din 1994, în care au contribuit doi medici de 
la Centrele de Control și Prevenire a Bolilor din SUA 
(CDC), arată că câinii din lanț au de 2,8 ori mai multe 
șanse să muște decât cei care nu sunt ținuți în lanț.28 
Din păcate, în doar patru ani (2003-2007), cel puțin 
175 de copii au fost uciși sau răniți grav de câini în lanț 
în SUA.29 Deși câinii agresivi sunt mai susceptibili de 
a fi ținuți în lanț, utilizarea constantă a lanțului poate, 
în timp, să transforme un câine linistit și prietenos înt-
r-un animal agresiv, exacerbând cu siguranță orice 
tendințe la agresivitate preexistente datorită oportu-
nităților mai mici de a stabili o socializare sănătoasă și 
o atitudine sporită de frustrare și apărare.30

Este clar că practica lanțului este periculoasă și 
dăunătoare în sine. Cu toate acestea, datele colecta-
te pe teren de către Community Animal Project PETA 
- un grup de operativ care desfășoară activități de 
salvare și recuperare a câinilor în lanț in zonele rurale 

21 Jacobs, B. (2020, September 24). The neural cruelty of captivi-
ty: Keeping large mammals in zoos and aquariums damages their 
brains. Retrieved November 16, 2020, from https://theconversation.
com/the-neural-cruelty-of-captivity-keeping-large-mammals-in-zo-
os-and-aquariums-damages-their-brains-142240

22 Song, L., Che, W., Min-Wei, W., Murakami, Y., & Matsumoto, K. (2006). 
Impairment of the spatial learning and memory induced by learned 
helplessness and chronic mild stress. Pharmacology Biochemistry and 
Behavior, 83(2), 186-193. doi:10.1016/j.pbb.2006.01.004

23 Overmier JB & Seligman ME (1967). Effects of inescapable shock upon 
subsequent escape, avoidance responding. J Comp Physiol Psychol. 
63(1): 28–33. doi: https://doi.org/10.1037/h0024166.

24 Seligman ME & Maier SF. (1967). Failure to escape traumatic shock. J 
Exp Psychol 1967; 74(1): 1–9. doi: https://doi.org/10.1037/h0024514.

25 Supra note 9. (Beerda et al., 1999).

26 Veterinarians team up with plastic surgeons for dog bite pre-
vention week. (2003, May 15). American Veterinary Medical Associa-
tion. Retrieved November 10, 2020, from https://www.avma.org/
javma-news/2003-05-15/veterinarians-team-plastic-surgeons-dog-bi-
te-prevention-week-may-15-2003

27 Bathurst, C., Cleary, D., Delise, K., VanKavage, L., & Rushing, P. (2011). 
The problem of dog-related incidents and encounters. Washington, DC: 
COPS, Community Oriented Policing Services, U.S. Department of Justi-
ce.

28 Sacks, J.J., Sinclair, L., Gilchrist, J. Golab, G., Lockwood, R. (2000). 
Breeds of dogs involved in fatal human attacks in the United States 
between 1979 and 1998. JAVMA. Vol 217(6): 836-840. doi: 10.2460/jav-
ma.2000.217.836.

29 United States, New Mexico Department of Public Safety, Consumer 
and Public Affairs Committee. (2008, January 10). Retrieved November 
12, 2020, from https://apnm.org/wp-content/uploads/2016/07/Final_
DPS_Tethering_Study.pdf

30 Supra nota 9. (Beerda et al., 1999).
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din Virginia si Carolina de Nord – confirma ca cainii 
legati cu lant au mari probabilitati de a suferi multe 
alte forme de maltratare si neglijenta: lipsa satisfa-
cerii nevoilor biologice esențiale (hrană, apă, igienă 
și protecția împotriva intemperiilor), lipsa îngrijirii ve-
terinare (de exemplu, prevenirea și tratamentul para-
zitozei, leziunilor și bolilor la care sunt expuși în mod 
special).

Păstrarea unui câine în mod constant la lanț însea-
mnă păstrarea acestuia “departe de ochi, departe 
de inimă”, o situație în care nevoile fundamentale ale 
câinelui sunt chiar uitate și care duce la suferința și 
moartea acestuia. În 2019, în Rock Hill, in Carolina de 
Sud, un bărbat a legat doi câini de un copac și i-a 
abandonat. Câinii au fost găsiți morți, invartiti în jurul 
unui copac fără nicio șansă de scăpare și lăsați fără 
hrană sau apă.31 Sunt frecvente si leziunile directe 
datorate utilizării  lanțului  deoarece, frecvente, deo-
arece câinii pot cu ușurință sa se incurce in lant  sau 
pot risca strangularea. Departamentul agriculturii al 
SUA a declarat (Registrul Federal din 2 iulie 1996): 
“Experiența noastră în punerea în aplicare și moni-
torizarea aplicării corespunzătoare a Legii bunăstării 
animalelor ne conduce la concluzia că izolarea con-
tinuă a câinilor prin utilizarea de lanțuri sau mijloa-
ce similare constituie un tratament inuman ... Un lanț 
sau o frânghie se poate încurca sau se poate agăța 
de adăpostul animalului, limitându-i și mai mult 
mișcările și provocându-i răni.” 32

Zgarda, în special, poate provoca leziuni grave unui 
câine ținut in lanț: vanatai dureroase, abraziuni, trau-
matisme la nivelul gâtului și răni care pot pătrunde 

în piele. În 2014, operatorii PETA au observat un caz 
șocant: o catea foarte slabă (incrucisare  între La-
brador negru și Pit Bull) a fost găsită ghemuită într-o 
cabană improvizată din spatele unei case din Virgi-
nia. Aceasta a fost legat cu un lanț care s-a răsucit 
atât de mult încât nu s-a mai putut muta mai mult 
de o jumătate de metru. Zgarda s-a încastrat în gât, 
lăsând o rană imensă deschisă, sângerândă și in-
fectată, adâncă de 3,81 cm, care era foarte aproape 
de a atinge jugulara și traheea,  câțiva milimetri.33 Au 
existat cazuri de câini ținuți în lanț care au murit sufo-
cați după ce s-au încurcat sau au încercat să ajungă 
în siguranță sărind peste garduri sau alte bariere. În 
iulie 2020, un câine (o altă incrucisare  de Pit Bull), 
lăsat fără hrană timp de trei zile, a fost găsit spânzur-
at in lanțul cu care fusese legat și care s-a sucit. Un 
angajat Comcast care lucra în cartier a încercat să-l 
ajute, dar câinele speriat l-a mușcat. Câinele a murit 
înainte ca autoritățile să vină în ajutor. 34

Iernile înghețate și verile arzătoare pot condamna 
câinii la o viață de suferință și la un sfârșit mizerabil. 
În fiecare an, operatorii PETA livrează sute de căsuțe 
pentru câini ținuți în lanț în spatele locuintelor, câini 
care adesea nu au adăpost de frigul nopții de iarnă 
sau care se pot baza doar pe tomberoane de gunoi 
sau alte recipiente de plastic răsturnate. Există un 
număr incalculabil de câini care au murit congelati în 
timpul valurilor de  frig sau de căldură în timpul zilelor 

33 O’Connor, J. (2014) Odihnă în pace, Piersici -Agresorii sunt în spatele 
gratiilor (Grafic). Oameni pentru tratamentul etic al animalelor. Accesat 16 
noiembrie 2020: https://www.peta.org/blog/rest-peace-peaches-abu-
sers-behind-bars-graphic/.

34 Goodman, C. (2020, 15 iulie). Familie de trei persoane arestată după 
ce un câine a fost găsit spânzurat de sârmă. Houston Chronicle. 16 no-
iembrie 2020, din https://www.houstonchronicle.com/neighborhood/
katy/news/article/Family-of-three-arrested-after-dog-found-han-
ging-15410044.php

31 Man wanted after dogs chained to tree starved to death in Rock Hill 
turns self in. (2019, October 24). WBTV On Your Side. Retrieved November 
16, 2020, from https://www.wbtv.com/2019/10/24/police-find-dead-
dogs-chained-tree-caged-with-no-food-rock-hill/

32 Tratamentul uman al câinilor și pisicilor; Tethering și cerințele de tem-
peratură. 61 Fed. Reg. 34386 – 34389 (2 iulie 1996). (9 CFR Părțile 1 și 3). 

O'Connor, J. (2014) Odihn<0103> �n pace, Piersici -Agresorii sunt �n spatele gratiilor (Grafic). Oameni pentru tratamentul etic al animalelor. Accesat 16 noiembrie 2020: https://www.peta.org/blog/rest-peace-peaches-abusers-behind-bars-graphic/.   Goodman, C. (2020, 15 iulie). Familie de trei persoane arestat<0103> dup<0103> ce un c�ine a fost g<0103>sit sp�nzurat de s�rm<0103>. Houston Chronicle. 16 noiembrie 2020, din https://www.houstonchronicle.com/neighborhood/katy/news/article/Family-of-three-arrested-after-dog-found-hanging-15410044.php
O'Connor, J. (2014) Odihn<0103> �n pace, Piersici -Agresorii sunt �n spatele gratiilor (Grafic). Oameni pentru tratamentul etic al animalelor. Accesat 16 noiembrie 2020: https://www.peta.org/blog/rest-peace-peaches-abusers-behind-bars-graphic/.   Goodman, C. (2020, 15 iulie). Familie de trei persoane arestat<0103> dup<0103> ce un c�ine a fost g<0103>sit sp�nzurat de s�rm<0103>. Houston Chronicle. 16 noiembrie 2020, din https://www.houstonchronicle.com/neighborhood/katy/news/article/Family-of-three-arrested-after-dog-found-hanging-15410044.php
https://www.houstonchronicle.com/neighborhood/katy/news/article/Family-of-three-arrested-after-dog-found-hanging-15410044.php
https://www.houstonchronicle.com/neighborhood/katy/news/article/Family-of-three-arrested-after-dog-found-hanging-15410044.php
https://www.houstonchronicle.com/neighborhood/katy/news/article/Family-of-three-arrested-after-dog-found-hanging-15410044.php
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de vară arzătoare. În 2018, în zona rurală din Carolina 
de Nord, un labrador în vârstă de doi ani, pe nume 
Molly, a murit de cald, în timp ce era legat în aer liber 
în timpul unui val de căldură. Operatorii PETA au găsit 
rămășițele cainelui intr-o  gropa, pe care se pare că 
o săpase în pământ într-o încercare disperată de a 
se pune în siguranță de  căldură. Această fatalitate, 
la fel ca multe altele, a fost cauzată de o stare pre-
lungită de nepăsare pe care operatorii au putut să o 
detecteze în timpul numeroaselor vizite efectuate cu 
un an înainte. Aproape fiecare vizită, Molly și ceilalți 
câini de pe proprietate au fost găsite fără alimente 
sau apă și de multe ori atât de încurcati cu lanțur-
ile lor sau frânghiile că acestia se puteau muta doar 
câțiva centimetri. 35

Bolile sunt, de asemenea, frecvente în rândul câinilor 
în lanț, ale căror tulburări trec în mare parte neob-
servate sau rămân nerezervați din cauza neglijenței 
sau a absenței îngrijitorilor lor, ducând la dureri și su-
ferințe prelungite și nejustificate. Paraziții, interiori și 
externi, trăiesc, de asemenea, în detrimentul acestor 
animale în orice moment al anului. În timpul verii, in-
festările cu purici și căpușe, transportate de muște, 
sunt deosebit de severe în rândul câinilor din lanț, 
care nu pot scăpa de ea. Câinii ținuți în mod constant 
la lanț, al căror sistem imunitar este probabil deja 
slăbit din cauza stresului excesiv sau cronic, sunt mai 
expuși la parazitoză severă. Deși toate aceste boli 
pot fi vindecate și ușor prevenite, operatorii PETA au 
găsit mulți câini legati cu lanț atât de anemici și slăb-
iti de infestările cu purici astfel incat  eutanasia este 
singura cale pentru a atenua suferința lor.

Câinii ținuți în lanț în aer liber, 24 ore din 24, 7 zile  
pe săptămână, fără bariere sau adăposturi, risca   a 
fi atacați de animale sălbatice sau câini vagabonzi. În 

2019, doi câini vagabonzi care se plimbau într-un car-
tier din Virginia au atacat un Chiweenie (incrucisare 
intre Chihuahua și Bassotto) numit Tip, care fusese 
legat cu lanț de proprietarul său, pe veranda casei 
sale. Câinele a murit înainte ca proprietarul să-l ducă 
la un serviciu veterinar de urgență.36 Un alt câine a 
fost rănit într-un atac de un coiot în apropiere de 
Muncie (Indiana), în februarie 2005. Atacurile de acest 
tip evidențiază, de asemenea, un alt risc de mortali-
tate pentru câinii in lanț: rabia și alte boli infecțioase și 
zoonotice. Câinii ținuți în lanțul la exterior sunt expusi 
la agenții patogeni transportați de insecte și alte cla-
se de animale sălbatice, cum ar fi filarioza cardiopul-
monară, boala Lyme, Ehrlichioza,turbarea și ciuma.37  
Acești agenți patogeni creează un mediu periculos 
pentru sănătatea și siguranța atât a oamenilor, cât și 
a animalelor.

Poate cel mai șocant aspect al acestei realități este 
apariția frecventă a episoadelor înspăimântătoare de 
abuz asupra câinilor înlănțuiți de persoane violente 
și cu probleme mintale. În 2014, o familie din Michi-
gan care se întorcea acasă și-a găsit câinele Max, 
un labrador în vârstă de 4 ani, mort în noroi în timp 
ce era încă legat de lanțul din spatele casei. Câin-
ele murise după ce a fost bătut crunt și înjunghiat 
în stomac în plină zi.38 În martie 2020, în Georgia, un 
bărbat a împușcat și ucis câinele nepotului său, țin-
ut la lanț, în timp ce se află în cabana sa.39 Bărbatul 
avea antecedente de maltratare și brutalitate asupra 

35 Bryant, C. (2019, 23 august). Vinovat ca acuzat. Roanoke-Chowan 
News-Herald.com. 16 noiembrie 2020, din https://www.roa-
noke-chowannewsherald.com/2019/08/23/guilty-as-charged-2/

37 Riscuri de boală pentru câini în medii sociale. Asociația Medicală Ve-
terinară Americană. 16 noiembrie 2020, https://www.avma.org/resour-
ces-tools/pet-owners/petcare/disease-risks-dogs-social-settings.

38 Edwards, N. (2014, April 25). Police investigating ‘brutal beating’ death 
of dog in Newberry. UpNorthLive. Retrieved November 16, 2020, from 
https://upnorthlive.com/news/local/police-investigating-brutal-bea-
ting-death-of-dog-in-newberry  

39 Edwards, N. (2014, 25 aprilie). Poliția investighează moartea “brutală” 
a câinelui în Newberry. UpNorthLive. 16 noiembrie 2020, din https://
upnorthlive.com/news/local/police-investigating-brutal-beating-dea-
th-of-dog-in-newberry

https://www.roanoke-chowannewsherald.com/2019/08/23/guilty-as-charged-2/
https://www.roanoke-chowannewsherald.com/2019/08/23/guilty-as-charged-2/
Riscuri de boal<0103> pentru c�ini �n medii sociale. Asocia<021B>ia Medical<0103> Veterinar<0103> American<0103>. 16 noiembrie 2020, https://www.avma.org/resources-tools/pet-owners/petcare/disease-risks-dogs-social-settings.
Riscuri de boal<0103> pentru c�ini �n medii sociale. Asocia<021B>ia Medical<0103> Veterinar<0103> American<0103>. 16 noiembrie 2020, https://www.avma.org/resources-tools/pet-owners/petcare/disease-risks-dogs-social-settings.
https://upnorthlive.com/news/local/police-investigating-brutal-beating-death-of-dog-in-newberry
https://upnorthlive.com/news/local/police-investigating-brutal-beating-death-of-dog-in-newberry
https://upnorthlive.com/news/local/police-investigating-brutal-beating-death-of-dog-in-newberry
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animalelor și, de asemenea, suspectat de afiliere cu 
organizații de luptă câine. Trebuie subliniat faptul că 
există o corelație între practica de a păstra câinii la 
lanț și luptele de câini. De fapt, organizatorii acestor 
lupte recurg de obicei la lanțuri sau frânghii pentru 
a menține câinii separați și într-o stare continuă de 
agitație.40 Luptele cu câini sunt, de asemenea, legate 
si de alte activități ilicite: traficul de droguri41, jocuri-
le de noroc,42 armele de foc43  și chiar abuzul asupra 
copiilor44. De fapt, câinii legati cu lanț sunt victime ale 
torturilor, otrăviți, împușcați mortal, înjunghiați, dați 
foc, furați pentru a fi folosiți drept “momeală” pentru 
câini de luptă și supuși la tot felul de violențe. 

Dovezile pentru toate acestea sunt clare și copleșit-
oare: practica de a ține un câine legat cu lanț este 
considerata ca maltratare a animalelor.  Cel mai efi-
cient mod de a ajuta sute sau mii de câini in stare 
de neglijenta - si pentru a preveni agresiunea împot-
riva acestora -  în realitățile naționale sau locale este 
de a lucra cu legislatorii pentru a interzice utilizarea 
lanțului. Interdicția de a ține câinii în lanț ar trebui să 

fie absolută, cu excepția cazului în care această for-
mă de contentie a fost prescrisă de medicul veteri-
nar din motive de sănătate, pentru o durată zilnică 
maximă și cu o dată de expirare. Legile care interzic 
practica de a ține câini în lanț, atent formulate și strict 
aplicate, sunt singura speranță de a da o viață mai 
bună tuturor câinilor din lume, care sunt ținuți într-o 
stare de neglijenta în afara locuințelor. 

TERMINOLOGIE:

Inuman - crud, rău, lipsit de compasiune, care provoaca 
suferință omului și/ sau animalelor

Păstrați în mod constant in  lanț - detinerea unui animal în lanț, 
în absența proprietarului sau îngrijitorului, frecvent și / sau 
pentru o perioadă nejustificat de lungă de timp, sau mai mult 
decât cea necesară pentru proprietarul sau îngrijitor pentru a 
efectua temporar o activitate de durată rezonabilă

40 Bacon, B. (2009, January 7). Inside the Culture of Dogfighting. ABC 
News. Retrieved November 18, 2020, from https://abcnews.go.com/
TheLaw/story?id=3390721&page=1

41 Braverman, J. (2020, February 18). Man convicted after drug investi-
gation leads to dog fighting ring. 11Alive. Retrieved November 18, 2020, 
from ‘[11alive.com/article/news/crime/man-convicted-after-drug-in-
vestigation-leads-to-dog-fighting-ring/85-50b31585-899f-491b-aaf3-
2b45cf9b2ad7

42 Moore man pleads guilty to felony dog fighting. (2018, January 13). 
The Courier-Tribune. Retrieved November 18, 2020, from https://www.
courier-tribune.com/news/20180113/moore-man-pleads-guilty-to-fe-
lony-dog-fighting

43 Dean, R. (2019, June 19). Sumter adds new charges for suspect in 
alleged dog fighting operation. ABC Columbia. Retrieved November 
18, 2020, from https://www.abccolumbia.com/2019/06/19/sum-
ter-adds-new-charges-for-suspect-in-alleged-dog-fighting-operation/

44 Edwards, N. (2014, 25 aprilie). Poliția investighează moartea “brutală” 
a câinelui în Newberry. UpNorthLive. 16 noiembrie 2020, din https://
upnorthlive.com/news/local/police-investigating-brutal-beating-dea-
th-of-dog-in-newberry

https://abcnews.go.com/TheLaw/story?id=3390721&page=1
https://abcnews.go.com/TheLaw/story?id=3390721&page=1
https://www.courier-tribune.com/news/20180113/moore-man-pleads-guilty-to-felony-dog-fighting
https://www.courier-tribune.com/news/20180113/moore-man-pleads-guilty-to-felony-dog-fighting
https://www.courier-tribune.com/news/20180113/moore-man-pleads-guilty-to-felony-dog-fighting
https://www.abccolumbia.com/2019/06/19/sumter-adds-new-charges-for-suspect-in-alleged-dog-fighting-operation/
https://www.abccolumbia.com/2019/06/19/sumter-adds-new-charges-for-suspect-in-alleged-dog-fighting-operation/
https://upnorthlive.com/news/local/police-investigating-brutal-beating-death-of-dog-in-newberry
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Cele cinci libertăți fundamentale ale animalelor, 
concepute în 1960, au fost formalizate pentru prima 
dată în 1979 în Regatul Unit de către Consiliul pentru 
bunăstarea animalelor din fermă într-un studiu 
efectuat intr-o structura  de creștere a animalelor. 
Cele cinci libertăți fundamentale au fost apoi adoptate 
la nivel mondial ca referință pentru elaborarea legilor 
privind bunăstarea animalelor. Cele cinci libertăți, 
care au evoluat de-a lungul timpului, sunt acum 
acceptate de Organizația Mondială pentru Sănătatea 
Animalelor (Land Code, art. 7.1.3.) după urmează:

Libertatea de foame și sete;

Libertatea de a trăi fără disconfort;

Libertatea de suferita, răni și boli;

Libertatea de a exprima comportamentele 
normale ale speciilor;

Libertatea de frică și stres. 

Deși cele cinci libertăți rămân o listă de cerințe 
minime și insuficiente pentru detinerea și îngrijirea 
animalelor, dacă am compara situația unui câine 
ținut în lanț  cu cele cinci libertăți, am descoperi 
încălcarea a patru libertăți (a doua, a treia, a patra și a 
cincea) dacă îngrijitorul ar furniza animalului hrană și 
apă în fiecare zi, precum și incalcarea a tuturor celor 
cinci libertăți dacă acest lucru nu s-ar întâmpla.

În plus, cunoștințele științifice actuale, raportate și 
în diverse reglementări recente, indică faptul că 
animalele au nevoie de mult mai mult decât exprima  

PE LANGA CELE CINCI 
LIBERTĂȚI FUNDAMENTALE 
ALE ANIMALELOR

1
2
3
4

5

cele cinci libertăți, și anume o stare de spirit pozitivă, 
îmbogățirea mediului, alimentația echilibrată, o viață 
socială, îngrijirea veterinară și posibilitatea dea-și 
exprima nevoile etologice, emoționale și afective.

Menținerea unui câine în lanț este, prin urmare, 
o situație în care nici măcar cerințele de bază de 
gestionare a animalelor care provin din cele cinci 
libertăți nu sunt îndeplinite.
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PERSPECTIVE DE REGLEMENTARE

OBLIGAȚII JURIDICE INTERNAȚIONALE

CÂINI LEGATI CU LANȚ

DISPOZIȚII RELEVANTE CARE DECURG DIN REGULAMENTELE 
ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE

OIE- Organizatia 
Internationala a 
Epizotiei (Organizatia 
Mondiala a Sanatatii 
Animalelor)

Site Web:
https://www.oie.int/

Capitolul 7.1.- Introducere în recomandările privind 
bunăstarea animalelor 

Articolul 7.1.1. Considerații generale
Bunăstarea animalelor indică starea fizică și mentală 
a unui animal în raport cu condițiile în care acesta 
trăiește și moare. Un animal experimentează o 
bunăstare dacă este sănătos, confortabil, bine 
hrănit, sigur, nu suferă de stări neplăcute, cum ar fi 
durerea, frica și angoasa și este capabil să exprime 
comportamente importante pentru starea sa fizică 
și mentală. O bunăstare a animalelor necesită 
prevenirea bolilor și îngrijire veterinară adecvată, 
adăpost, management și nutriție, un mediu stimulativ 
și sigur, manipulare binevoitoare, precum și uciderea.  
În timp ce bunăstarea animalelor se referă la starea 
animalului, tratamentul pe care un animal îl primește 
este definit de alți termeni,  cum ar fi îngrijirea 
animalelor, gestionarea precisă și binevoitoare și 
tratamentul binevoitor. 

Articolul 7.1.2 Principiile dupa care se ghideaza 
pentru bunăstarea animalelor (notă: numai dispozițiile 
relevante sunt prezentate mai jos)  

1. Este recunoscut faptul că există o relație critică 
între sănătatea animală și bunăstarea animalelor. 

2. Că “cinci libertăți” recunoscute internațional 
(libertatea de foame, sete și malnutriție; libertatea 
de frică și suferință; libertatea de disconfort fizic și 
termic; libertatea de durere, răni și boli; și libertatea 
de a exprima un model normal de comportament) 
oferă indicații valoroase în bunăstarea animalelor.

3. ........................................

4. Faptul că evaluarea științifică a bunăstării animalelor 
implică mai multe elemente care trebuie luate în 
considerare împreună și că selectarea și ponderarea 
acestor elemente implică adesea ipoteze bazate pe 
etică și care ar trebui să fie cât mai explicite posibil

5. Faptul că utilizarea animalelor în agricultură, 
educație, cercetare și companie, recreere și 
divertisment aduce o contribuție importantă la 
fericirea oamenilor. 

6. Faptul că utilizarea animalelor poartă cu ea o 
responsabilitate etică de a asigura bunăstarea 
acestor animale în cea mai mare măsură posibilă. 

7. Fie că este vorba de rezultate echivalente bazate pe 
performanță, mai degrabă decât de sisteme identice 
bazate pe criterii concepute, acestea constituie baza 
pentru compararea standardelor și recomandărilor 
privind bunăstarea animalelor

Articolul 7.1.3. Baza științifică a recomandărilor

1. Bunăstarea este un termen larg care include multe 
elemente care contribuie la calitatea vieții animalului, 
inclusiv cele cinci libertăți enumerate mai sus.  

2. Evaluarea științifică a bunăstării animalelor a evoluat 
în ultimii ani și constituie baza acestor recomandări
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3. Unele măsuri de bunăstare a animalelor implică 
evaluarea gradului de modificare a funcționării 
asociate cu leziuni, boli, malnutriție. Alte măsuri 
oferă informații cu privire la nevoile animalului și 
statele care le manifestă, ar fi foamea, durerea, frica, 
măsurând adesea puterea preferințelor, motivațiilor și 
a adversităților animalelor. Alții măsoară schimbările 
psihologice, comportamentale și imunologice sau 
efectele pe care animalele le prezintă ca răspuns la 
diverse provocări. 

4. Aceste măsuri pot conduce la criterii și indicatori 
care pot ajuta la înțelegerea modului în care diferitele 
metode de gestionare a animalelor pot afecta 
bunăstarea acestora. 

Articolul 7.1.4 Principii de ghidare pentru utilizarea 
măsurilor de evaluare a bunăstării animalelor  

1. Standardele OIE privind bunăstarea animalelor care 
se aplică în ansamblu trebuie să sublinieze cele mai 
favorabile rezultate pentru animale, deși, în anumite 
circumstanțe, este posibil să se recomande condiții 
specifice referitoare la mediu și la gestionarea 
animalelor. Rezultatele (efecte favorabile pentru 
animale) ar trebui măsurate prin evaluarea gradului 
în care animalul prezintă cele cinci libertăți descrise 
la articolul 7.1.2.

2. Pentru fiecare principiu menționat la articolul 7.1.5, 
criteriile cele mai relevante (sau măsurabile), care 
includ în mod ideal măsuri bazate pe animale, ar 
trebui incluse în standard. Orice măsură bazată pe 
animale poate fi legată de mai multe principii.
 
3. Recomandările ar trebui, dacă este posibil, să 
stabilească obiective sau praguri explicite care să 
fie respectate pentru măsurile bazate pe animale. 

Aceste valori țintă ar trebui să se bazeze pe știința și 
experiența relevantă a experților.
 
4. Pe lângă măsurile bazate pe animale, pot fi 
utilizate măsuri bazate pe resurse și măsuri bazate 
pe gestionare, care ar trebui definite pe baza științei 
și experienței experților care demonstrează că un 
rezultat privind bunăstarea este în mod clar legat de 
o resursă sau de o procedură de gestionare.
 
5. Utilizatorii standardului ar trebui să selecteze 
cele mai adecvate măsuri bazate pe animale 
pentru sistemul lor sau mediul agricol, dintre cele 
enumerate în standard. Rezultatele pot fi măsurate 
printr-o evaluare a persoanelor sau grupurilor de 
animale sau a unui eșantion reprezentativ al acestora, 
utilizând date provenite de la unități, transporturi sau 
abatoare. Autoritățile competente ar trebui să obtina 
toate datele relevante pentru utilizatori pentru a 
stabili valorile țintă și pragul.
 
6. Oricare ar fi baza măsurii, în cazul în care 
rezultatele nu sunt satisfăcătoare, utilizatorii ar trebui 
să ia în considerare ca modificările aduse resurselor 
sau gestionării sunt necesare pentru a îmbunătăți 
rezultatele.         
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Printre principiile directoare care informează 
activitatea OIE privind bunăstarea animalelor terestre 
se numără “Cele cinci libertăți”. Dezvoltate în 1965 
și recunoscute pe scară largă, cele cinci libertăți 
descriu așteptările societății pentru condițiile pe care 
animalele ar trebui să le experimenteze sub controlul 
uman, și anume:
 

libertatea de foame, malnutriție și sete;
 
libertatea de frică și suferință;
 
libertatea de stres termic sau disconfort fizic;
 
libertatea de durere, vătămare și boală; 
 
libertatea de a exprima modele normale de 
comportament.

Tratatul de la Lisabona (TFUE) din 2009 a introdus 
recunoașterea faptului că animalele sunt ființe 
sensibile. Articolul 13 din titlul II prevede că: “La 
formularea și punerea în aplicare a agriculturii, 
pescuitului, transporturilor, pieței interne, cercetării 
și dezvoltării tehnologice și a politicilor spațiale 
ale Uniunii, Uniunea și statele membre, deoarece 
animalele sunt ființe sensibile, trebuie să țină seama 
pe deplin de nevoile de bunăstare a animalelor, 
respectând în același timp dispozițiile legislative și 
administrative și obiceiurile țărilor UE referitoare în 
special la ritualurile religioase, tradițiile culturale și 
patrimoniul regional.

Ar trebui remarcat faptul că guvernele naționale 
pot adopta măsuri naționale mai stricte decât cele 
europene.

OIE și Cele cinci 
libertati ale 
animalelor

Uniunea 
Europeană, 
animalele 
recunoscute ca 
fiind sensibile 
(2009)

Link Trattato TFEU
https://leg16.
camera.
it/398?europa_
estero=52

Consiliul Europei

Convenția 
europeană 
pentru protecția 
animalelor de 
companie

Strasbourg
13/11/1987

Site-ul:
http://legislatie.
just.ro/
Public/Detalii 
cumentAfis/51667 

EN Articolul 3 – Principii de bază pentru 
bunăstarea animalelor

1. Nimeni nu trebuie să provoace unui animal de 
companie  durere inutilă, suferință sau primejdie.

Capitolul II – Principii pentru întreținerea 
animalelor de companie

Articolul 3 –Principii de bază pentru bunăstarea 
animalelor

1. Nimeni nu va provoca inutil durere, suferință 
sau angoasa unui animal de companie.
2. Nimeni nu trebuie să abandoneze un animal 
de companie.

Articolul 4 – Întreținere
1. Orice persoană care păstrează un animal de 
companie sau a fost de acord să aibă grijă de el 
va fi responsabil pentru sănătatea și bunăstarea 
sa.

2. Orice persoană care ține sau îngrijește 
un animal de companie trebuie să asigure 
instalarea acestuia și să îi acorde îngrijire și 
atenție, ținând seama de nevoile sale etologice 
în funcție de specia și rasa sa și, în special:

a. să-i ofere în cantități suficiente de 
alimente și apă din confortul său;

b. să îi ofere posibilități adecvate de 
exercițiu;

c. să ia toate măsurile rezonabile pentru a-l 
împiedica să fugă.

http://https://leg16.camera.it/398?europa_estero=52
http://https://leg16.camera.it/398?europa_estero=52
http://https://leg16.camera.it/398?europa_estero=52
http://https://leg16.camera.it/398?europa_estero=52
http://legislatie.just.ro/Public/Detalii cumentAfis/51667
http://legislatie.just.ro/Public/Detalii cumentAfis/51667
http://legislatie.just.ro/Public/Detalii cumentAfis/51667
http://legislatie.just.ro/Public/Detalii cumentAfis/51667
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3. Un animal nu trebuie păstrat ca animal de 
companie dacă:

a. condițiile menționate la alineatul (2) de 
mai sus nu sunt îndeplinite sau

b. deși aceste condiții sunt îndeplinite, 
animalul nu se poate adapta la captivitate.

EXTRASE DIN LEGILE REFERITOARE LA TEMA 
“CÂINI LEGATI IN LANȚ” ÎN UNELE STATE 
(ITALIA, UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI ALTE STATE) 
ȘI  EVALUAREA LOR POT FI GĂSITE ÎN ANEXA CU 
TABELELE DIFERITELOR STATE ȘI ITALIA (CARE 
URMEAZĂ SĂ FIE INSERATE)

LEGISLAȚIA ITALIANĂ ȘI JURISPRUDENȚA  
APLICABILE LA TEMA “CÂINI LEGATI IN LANȚ”

In domeniul penal, infracțiunile prevăzute și pedepsite 
prin următoarele dispoziții de reglementare pot fi 
considerate aplicabile situației „câine legat cu lanț”

• Articolul 727 din Codul penal ( c.p.) , care 
pedepsește atât abandonarea, cât și deținerea 
de animale în condiții incompatibile și, în cazurile 
cele mai grave;  

• Articolul 544 ter din Codul penal (c.p.) care 
pedepseste maltratarea animalelor.

Art. 727 c.p. – Abandonarea animalelor (și condiții 
incompatibile)   

1. Oricine abandonează animalele de companie 
sau care a dobândit obiceiuri de captivitate, se 
pedepsește cu arestarea sa până la un an sau cu 
o amendă de la 1.000 la 10.000 de euro.

2. Aceeași sancțiune este aplicată oricărei 
persoane care deține animale în condiții 
incompatibile cu natura lor și care provoacă 
suferințe grave.

Art.  544 ter c.p. -    Maltratarea animalelor

1. Orice persoană care, din cruzime sau neputință, 
provoacă rănirea unui animal sau îl supune torturii, 
comportamentului sau oboselii sau muncii care 
este insuportabilă din cauza caracteristicilor sale 
etologice se pedepsește cu închisoare de la trei 
luni la optsprezece luni sau cu amendă de la 
5.000 la 30.000 de euro.

2. Aceeași pedeapsă se aplică oricui 
administrează substanțe narcotice sau interzise 
animalelor sau le supune tratamentelor care le 
afectează sănătatea

3. pedeapsa se mărește la jumătate dacă moartea 
animalului rezultă din faptele menționate la 
primul paragraf

Pe   baza acestor  articole,   Inalta Curte de Casație,   
cea mai  mare instanță de judecată din  Italia,   a 
pronunțat mai multe hotărâri, care arată o orientare 
constantă spre interpretarea unor astfel de infracțiuni.  
Sunt ilustrate pe scurt mai jos trei Hotarari.

Inalta Curte de Casatie, Secția a III-a penală, sentința 
din 9 iunie 2011, nr. 26368

Inalta Curte de Casație a confirmat sentința pentru 
infracțiunea menționată la art. 544 ter c.p. paragraful 1, 
împotriva proprietarului a trei câini care, în mod inutil, 
i-au ținut în condiții incompatibile cu caracteristicile 
lor, cum ar fi cauzarea rănilor rezultate din legarea cu 
un lanț scurt de vehiculele dezafectate, fără protecție 
și într-un mediu contaminat prezența deșeurilor 
care provoacă rănirea membrelor și a altor părți ale 
corpului.  Înalta Curte Casație a exclus posibilitatea de 
a configura starea de necesitate în temeiul art. 54 c.p., 
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întrucât în hotărârile anterioare “ Tribunalul a subliniat 
că inculpatul “a actionat cu cruzime asupra  animale 
nevinovate”. Nici „starea de necesitate” asumata în 
recurs și atribuibilă „condițiilor de sănătate afectate 
ale solicitantului, nu se poate recurge la aceasta 
conform acelorași afirmații (vorbim despre deficiențe 
temporare”, de natură să prevină cu ușurință mișcările 
sale “) în mod clar permise”

Inalta Curte de Casatie, Secția a III-a penală, sentința 
din 25 iunie 2014, nr. 41362

Infracțiunea prevăzută de art. 727 c.p. este un caz 
in care nu reiese neapărat  forma dureroasa, dar 
poate fi,  considerata si  forma neglijentei: “ deținerea 
animalelor în condiții incompatibile cu natura lor 
sau într-o stare de abandon, atât de mult încât să 
le priveze de hrană și apă, este imputabilă penal și 
pentru simpla neglijenta Sez. 3, Hotărârea nr. 32837 
din 16/06/2005” Cu privire la acest aspect, Inalta 
Curte de Casație a considerat corecta evaluarea 
Tribunalului, în condamnarea inculpatului, a declarat 
că  “o sursă de suferință pentru caine a constat in 
faptul  ca a fost lasat  legat cu un lanț prea scurt 
timp de patru zile, cu excepția celor câteva minute 
destinate administrării crochetelor și situația - în 
aprecierea sa - nu s-ar fi schimbat dacă lanțul ar fi 
fost mai lung: pe baza acestor elemente, judecătorul 
de fond a concluzionat ca existenta o situație de 
incompatibilitate cu natura animalului”.  

Cassation, Secția penală III, hotărârea din 16 ianuarie 
2018, n. 8036

Curtea de Casație a declarat inadmisibil recursul 
reclamantului care, în cel de- al doilea motiv al 
recursului, s-a plâns că fapta a fost  incadrata  în mod 
eronat la articolului 544 ter c.p. și nu în temeiul art. 
727 c.p Curtea de Casație observa că: “În prezentul 
caz a fost contestat lui  B. că a supus în mod voluntar 
animalul la tortura si tratamente incompatibile cu 
natura sa, constând în menținerea acestuia legat 

timp de mai multe zile cu un lanț la exterior, fără 
îngrijire igienică, fără administrarea de alimente sau 
apă, în absența unui adăpost valabil “, detenție care 
în mod clar este incompatibilă cu “caracteristicile 
sale etologice acum înrădăcinate “ fiind câinele un 
“ animal gregar, care este destinat să trăiască - chiar 
și în condiții obișnuite de captivitate substanțială - nu 
izolat dar în comuniune cu alti subiecti  reprezentati 
in mod obisnuit, avand în vedere obiceiul de acum  
o mie de ani pe care  această bestie îl are cu specia  
umană,  oameni spre care isi revarsa adesea furia, 
într-o integrare reciprocă de dorit , semnele evidente 
ale propriei afectivități sensibile, trebuind, în plus,  sa 
primeasca  de la om, în cazul în care se stabilește 
o relație de proprietate cu el, îngrijirea și asistența 
necesare. “ Potrivit Curții Supreme, comportamentul 
reclamantului se încadrează în ipoteza de rea intentie 
prevăzută la articolul  544    ter, având în vedere 
elementul subiectiv diferit în raport cu ipoteza 
culpabila prevăzută și pedepsită de art.727,deoarece 
a fost pus in aplicare cu deplina contientizare si 
voluntarietate.
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ALTE REGULI ITALIENE RELEVANTE PE TEMA 
“CÂINII LEGATI IN LANȚ”

Competența 
regiunilor pe tema  
“ responsabilitatea  
și îndatoririle 
titularului   
animalului de 
companie “ este 
exprimată prin 
Acordul intre 
Stat-Regiuni din 6 
februarie 2003 

Articolul 1 – Obiective și definiții
Paragraf 1
Prin acest acord, Regiunile și Guvernul se angajează, 
fiecare pentru propriile competențe, să promoveze 
inițiative menite să promoveze o coexistență corectă 
între oameni și animalele de companie, respectând 
nevoile de sănătate, de mediu și de bunăstare a ani-
malelor.

Articolul 2 – 
Responsabilitatea și obligațiile detinatorului
Regiunile și provinciile autonome Trento și Bolzano 
se  angajează să prevadă dispoziții specifice care să 
identifice responsabilitățile și îndatoririle detinatorului 
animalului de companie, stabilind că orice persoană 
care locuiește cu un animal de companie sau care a 
fost de acord să se ocupe de acesta, este responsa-
bilă pentru sănătatea și bunăstarea sa și trebuie să 
asigure cazarea sa și să îi acorde o atenție și o ingriji-
re adecvată, ținând seama de nevoile sale fiziologice 
și etologice în funcție de vârstă, sex, specie și rasă și, 
în special:

(a) să-i furnizeze alimente și apă în cantități sufi-
ciente și într-un interval de timp adecvat;

(b) să îi asigure asistența medicală veterinara ne-
cesară și un nivel adecvat de bunăstare fizică și 
etologică;

c) să-i permită o posibilitate adecvată de exer-
cițiu fizic;

(d) să ia toate măsurile de precauție posibile pen-
tru a preveni fuga lor;

D
(e) să asigure protecția  împotriva agresiunii ter-
tilor;

(f) să asigure curățarea regulată a spațiilor de lo-
cuit ale animalelor.

Art. 727 c.p. – Abandonarea animalelor
Orice persoană care abandonează animalele de 
companie sau care a dobândit obiceiuri de captivita-
te este pedepsită cu  arestare  până la un an sau cu 
amendă de la 1.000 la 10.000 de euro.
Aceeași sancțiune este aplicată oricărei persoane 
care deține animale în condiții incompatibile cu natu-
ra lor și care provoacă grave suferințe.

Art. Maltratarea animalelor
Orice persoană care, prin cruzime sau fara necesi-
tate, provoacă o vătămăre unui animal sau îl supune 
torturii, oboselii, sau a muncii care este insuportabi-
la din cauza caracteristicilor sale etologice, se pe-
depsește cu închisoare de la trei luni la optsprezece 
luni sau cu amendă de la 5.000 la 30.000 de euro.
Aceeași sancțiune se aplică oricărei persoane care 
administrează medicamente sau interzice animale-
lor sau le supune unui tratament care le dăunează 
sănătății.
Pedeapsa se majorează cu jumătate în cazul în care 
faptele menționate la primul paragraf conduc la de-
cesul animalului.

Decretul legislativ 267/2000 – Textul consolidat al 
legilor privind organizarea autorităților locale
Articolul 7a – Sancțiuni administrative
Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, 
pentru încălcarea dispozițiilor regulamentelor muni-
cipale și provinciale, se aplică amenda administrativă 
de la 25 de euro la 500 de euro. 
1-bis. Sancțiunea administrativă menționată la aline-
atul (1) se aplică, de asemenea si la încălcările ordi-
nelor adoptate de primar și de președintele provin-

Sancțiuni penale și 
administrative de 
importanță națională 
pe tema “câinii legati 
în lanț”
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ciei în temeiul dispozițiilor legale sau al normelor de 
reglementare specifice.
(2) Organismul responsabil cu aplicarea sancțiunii 
administrative este identificat în conformitate cu arti-
colul 17 din Legea nr.24 noiembrie 1981, nr.689

Articolul 1 – Principii generale
Statul promovează și reglementează protecția ani-
malelor de afecțiune, condamnă actele de cruzime  
împotriva acestora, maltratarea  și abandonarea ace-
stora, pentru a favoriza corecta convietuire între om 
și animal și pentru a proteja sănătatea publică și a 
mediului.

Articolul 3 – Competențele regiunilor
1 Regiunile reglementează, prin propria lege, în 
termen de șase  luni de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, înființarea registrului canin în munici-
palitățile sau unitățile sanitare locale, precum și pro-
cedurile de înregistrare în registrul respectiv și de eli-
berare către proprietarul sau titularul certificatului de 
identificare a câinelui, care urmează să fie imprimat 
printr-un tatuaj nedureros.

2 Regiunile stabilesc, prin propria lege, în termen de 
șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, 
criteriile de reabilitare a adaposturilor municipale și 
de construcție a altor adăposturi pentru câini. Ace-
ste structuri trebuie să asigure condiții bune de viață 
pentru câini și respectarea standardelor de igienă 
și sănătate și sunt supuse controalelor sanitare 
efectuate de serviciile veterinare ale unităților sani-
tare locale. Legea regionala stabilește, de aseme-
nea, criteriile și modalitatea de alocare spre municipii  
contributii  pentru realizarea   interventiilor  care tin 
de competenta lor.

3 Regiunile adopta, in termen de șase luni de la data 
intrării în vigoare a prezentei legi, după consultarea 
asociațiilor pentru drepturile  animalelor, protecțion-
iste și de vânătoare care activează în sfera regională, 
un program de prevenire a vagabondajului.

Legea din 14 
august 1991,nr.281
Legea cadru 
privind animalele 
de companie 
si prevenirea 
vagabondajului 
animalelor

4 Programul menționat în alin.3 prevede interventii 
privind:

a) inițiativele de informare care trebuie realizate 
și în școli pentru a realiza o relație corectă între 
respectarea vieții animale și protecția habitatului 
acesteia;
b) cursuri de perfecționare sau cursuri de forma-
re pentru personalul din regiuni, autoritățile loca-
le și unitățile sanitare locale responsabile pentru  
serviciile menționate în prezenta lege și pentru 
gărzile zoofile voluntare care lucrează cu unitățile 
sanitare locale și autoritățile locale.

5 Pentru a proteja patrimoniul zootehnic, regiunile 
despăgubesc antreprenorii agricoli pentru pierderile 
de animale cauzate de câini vagabonzi sau sălbatici, 
stabilite de serviciul veterinar al unității sanitare lo-
cale.

6 Pentru punerea în aplicare a măsurilor regionale, 
regiunile pot aloca o sumă care nu depășește 25% 
din fondurile alocate regiunii prin decretul ministerial 
menționat în art. 8, alineatul 2. Suma rămasă este alo-
cată de regiune autorităților locale ca o contribuție 
pentru  realizarea interventiilor care sunt de compe-
tenta lor.

7 Regiunile cu statut special și provinciile autonome 
Trento și Bolzano își adaptează legislația la principiile 
cuprinse în prezenta lege și adoptă un program re-
gional pentru prevenirea vagabondajului, în confor-
mitate cu criteriile prevăzute în prezentul articol.

Articolul 4 –Competențele municipalităților
1 Municipalitățile, singure sau asociate și comunita-
tile montane acordă prioritate punerii în aplicare a 
planurilor de control al nașterii prin sterilizare. Ace-
stor planuri li se alocă o cotă de cel puțin 60 % din 
resursele menționate la articolul 3 alineatul (6). Mu-
nicipalitățile asigură, de asemenea, reabilitarea ada-
posturilor municipale existente și construiesc alte 
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adăposturi pentru câini, în conformitate cu criteriile 
stabilite de legislația regională și utilizând resursele 
menționate la articolul 3 alineatul (6). Municipiile, sin-
gure sau asociate și comunitatile montare se ocupa 
sa gestionaze sanitar adaposturile de caini si pisici în 
mod direct sau prin acorduri cu asociațiile de pro-
tectie a animalelor și zoofile sau cu subiecți privați, 
care garantează prezența în structura a voluntarilor 
din asociatiile pentru protectia animalelor si zoofi-
le responsabile cu gestionarea adopțiilor și încred-
ințarea câinilor și pisicilor.

2. Serviciile municipale și serviciile veterinare ale uni-
tăților sanitare locale trebuie sa  respecte, în trata-
mentul animalelor, dispozițiile art.2

Articolul 5 – Sancțiuni
1 Orice persoană care abandonează câini, pisici sau 
orice alt animal ținut în casa sa se pedepsește cu 
sancțiunea administrativă cu plata  sumei de la trei 
sute de mii de lire la un milion de lire.

2 Orice persoană care nu își înregistrează câinele 
la oficiul de inregistrare  menționat în alin.1 din art. 
3, este pedepsit cu santiune administrativa, cu plata 
sumei de 150 mii lire.

3 Orice persoană care, după ce a înscris câinele în 
registrul menționat la articolul 3 alineatul (1), nu îl 
supune la tatuaj, se pedepsește cu sancțiunea admi-
nistrativă de a plăti o sumă de 100 de mii de lire.

4 Orice persoană care comercializează câini sau pi-
sici în scopul experimentării, cu încălcarea legilor în 
vigoare, se pedepsește cu sancțiunea administrativă 
de a plăti o sumă de la cinci milioane de lire la zece 
milioane de lire.

5. (alineat abrogat prin Legea nr. 189 din 20 iulie 2004).

6  Veniturile din sancțiunile administrative prevăzute 
în alin.1,2,3 si 4 se varsa in fondul pentru punerea in 
aplicare a prezentei legi prevazuta la art. 8.
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Regione Riferimento
normativo

Testo

ESTRATTI COMPLETI DELLA NORMATIVA NELLE 
REGIONI ITALIANE

E

Abruzzo Legge regionale del 18 
dicembre 2013, n. 47 – 

Art. 19 comma 2

Legge regionale del 18 
dicembre 2013, n. 47 – art. 

26, comma 1

Legge regionale del 5 
maggio 1990, n. 41 – Arti-

colo 14 comma 3

Al detentore di animali 
d’affezione è vietato 
l’utilizzo della catena o di 
qualunque altro strumento 
di contenzione similare, 
salvo per ragioni sanitarie, 
documentabili e certificate 
dal veterinario curante, o 
per misure urgenti e solo 
temporanee di sicurezza.

SANZIONE

Salvo che il fatto non 
costituisca reato, per le 
violazioni alle norme di cui 
alla presente legge, non 
sanzionate ai sensi dell’art. 
5 della Legge 281/1991, 
si applica la sanzione 
amministrativa: da € 75,00 
a € 450,00.

Gli animali devono disporre 
di uno spazio sufficiente, 
fornito di tettoia idonea a 
ripararli dalle intemperie 
e tale da consentire un 
adeguato movimento e la 
possibilità di accovacciarsi 
comodamente ove siano 
legati alla catena che 
potrà essere usata per un 

Calabria



64 65

numero limitato di ore al giorno, se necessario. La catena 
deve avere una lunghezza minima di m. 5 oppure di m. 
3 se fissata tramite anello di scorrimento ed un gancio 
snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 6 metri. Il 
collare dovrà essere sufficientemente largo onde evitare 
la strozzatura dell’animale o dolorosi disagi. La cuccia 
dovrà essere adeguatamente coibentata e mantenuta in 
buone condizioni igieniche.

Legge regionale 
del 5 maggio 1990, 

n. 41 
– Articolo 19 

comma 1

Legge regionale 
dell’11 aprile 2019, 

n. 3 
– Articolo 9 comma 3

Legge regionale 
del 17 febbraio 2005, 

n. 5 
– Articolo 3 comma

 2 bis

Legge regionale 
del 17 febbraio 2005, 

n. 5 
– Articolo 14 comma 1

Campania

Emilia
Romagna

SANZIONE

Per la violazione delle 
disposizioni di cui agli 
articoli della presente 
legge, si applicano sanzioni 
amministrative varianti da 
Lire 300.000 a Lire 3.000.000.

È vietato detenere animali 
d’affezione alla catena 
o ad altro strumento di 
contenzione similare.

SANZIONE
Non prevista

Al detentore di animali 
di affezione è vietato 
l’utilizzo della catena o di 
qualunque altro strumento 
di contenzione similare, 
salvo per ragioni sanitarie, 

documentabili e certificate dal veterinario curante, o per 
misure urgenti e solo temporanee di sicurezza.

SANZIONE

La violazione delle 
disposizioni di cui agli 
articoli 3, 6, 7, 8, 9 e 10, così 
come integrati e specificati 
nelle indicazioni tecniche 

della Regione previste all’articolo 4, è punita con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 450 euro.

Legge regionale 
dell’11 ottobre 2012, 

n. 20 – 
Articolo 5 comma 

1 lettera g ter

Legge regionale 
dell’11 ottobre 2012, 

n. 20 – 
articolo 33, comma 1, 

lettera d

Friuli
Venezia 
Giulia

È vietato detenere cani legati 
a catena fissa. Per periodi di 
tempo non superiori a otto 
ore nell’arco della giornata, 
è permesso detenere i cani 
a una catena lunga almeno 
quattro metri a scorrere su di 

un cavo aereo della lunghezza di almeno quattro metri e 
di altezza di due metri dal terreno. La catena deve essere 
munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Il cane 
deve potere in ogni caso raggiungere facilmente riparo, 
cibo e acqua.

SANZIONE
Ai contravventori della 
presente legge, come 
integrata e specificata 
dal regolamento di cui 
all’articolo 36 e dal manuale 
operativo di cui all’articolo 

25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni 
amministrative pecuniarie:
d) da 250 euro a 350 euro per la violazione delle 
disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b), c), 
e), f), g bis), g ter) e di 300 euro per la violazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 
21, comma 3.
Gli animali devono 
disporre di uno spazio 
sufficiente, fornito di 

tettoia idonea a ripararli dalle intemperie e tale, salvo 
speciali controindicazioni, da consentire un adeguato 
movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano 
legati con catena. La catena, ove necessaria, deve 
avere la lunghezza minima di metri cinque oppure di 
metri tre se fissata tramite un anello di scorrimento 
ed un gancio snodabile ad una fune di scorrimento di 
almeno cinque metri.

SANZIONE

Per la violazione delle 
disposizioni di cui ai rimanenti 
articoli della presente legge, 

Lazio Legge regionale 
del 21 ottobre 1997, 

n. 34 – 
Articolo 19 comma 2

Legge regionale del 21 
ottobre 1997, n. 34 – 

Articolo 24 
comma 5
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Legge regionale del 30 
dicembre 2009, n. 33 

art. 112, comma 1, 
lettera a e art. 105, 

comma 6

Legge regionale 
del 20 gennaio 1997, 

n. 10 
– Articolo 14 

quinquies comma 1 
lettera a

Lombardia

Marche

si applica la sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma compresa tra un minimo di lire trecentomila 
ed un massimo di lire tre milioni.

È vietato tenere i cani alla 
catena o applicare loro 
qualunque altro strumento di 
contenzione similare, salvo 
che per ragioni sanitarie 
certificate da un veterinario, 

con specificazione della diagnosi e della durata del 
trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in 
ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

SANZIONE

art. 112, comma 1, lettera a
Fatte salve le ipotesi di 
responsabilità penale, 
si applicano le seguenti 
sanzioni:

a) da euro 150 a euro 900 per inosservanza delle 
disposizioni di cui all’articolo 105, comma 1, lettere a), b), 
c), d) e f), e commi 2, 6 e 7;

art. 105, comma 6
I proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi 
titolo di animali d’affezione sono tenuti ad assicurare 
a essi condizioni di vita adeguate sotto il profilo 
dell’alimentazione, dell’igiene, della salute, del benessere, 
della sanità dei luoghi di ricovero e contenimento e degli 
spazi di movimento, secondo le caratteristiche di specie 
e di razza, nel rispetto delle loro esigenze fisiologiche ed 
etologiche. 

Nel rispetto della normativa 
statale ed europea vigente, 
è vietato a chiunque 
detenere gli animali legati 
alla catena e in spazi angusti, 
privi dell’acqua e del cibo 

Regolamento 
regionale del 13 aprile 

2017, 
n. 2 – Articolo 6 

comma 6

necessario, nonché senza protezione dal sole e dalle 
intemperie;

È vietata la detenzione dei 
cani alla catena; qualora si 
renda necessaria, occorre 
che all’animale sia assicurata 
la possibilità di muoversi 

liberamente e che la catena sia mobile, munita di due 
moschettoni girevoli, con anello agganciato ad una fune 
di scorrimento di almeno cinque metri di lunghezza.

SANZIONE

Per la violazione delle norme 
previste dalla presente legge 
si applicano le seguenti 
sanzioni amministrative 
pecuniarie:

a) da euro 125,00 a euro 750,00,00 per le violazioni di cui 
all’articolo 6, comma 2, e agli articoli 8, 9, 13, 14 quinquies 
e 15, comma 4;

La catena, ove necessaria, 
deve avere una lunghezza 
di almeno cinque metri se 
fissa, oppure di almeno tre 
metri se collegata con anello 

di scorrimento e gancio ad una fune di scorrimento 
di almeno cinque metri. I collari devono essere 
sufficientemente larghi in modo da non procurare piaghe 
o sofferenze.

SANZIONE

art. 13, comma 6
Il mancato rispetto delle 
misure di protezione, di cui 

all’articolo 7, è punito con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da Euro 40,00 a Euro 240, 00.

art. 7 - Fatto salvo quanto previsto dalla normativa 
europea e statale in materia di protezione e di benessere 
degli animali, ai cani detenuti dai privati, a qualunque 

Regolamento 
regionale del 13 
novembre 2001,

 n. 2 
– Articolo 1 comma 4

Legge regionale del 20 
gennaio 1997, n. 10 

– art. 21, 
comma 1, lettera a

Regolamento 
regionale del 21 marzo 

2006, n. 1 
– Articolo 3 comma 2

Molise

Legge Regionale 
4 marzo 2005, n. 7



68 69

Regolamento 
regionale 

dell’11 novembre 
1993, n. 2 – Articolo 1 

comma 2

Piemonte

titolo, ed a quelli custoditi nei canili comunali e nei rifugi 
per cani devono essere assicurate condizioni di vita 
non mortificanti, e gli ambienti confinati, in cui vengono 
tenuti a qualunque titolo, devono rispondere ai criteri 
individuati nel regolamento di attuazione della presente 
legge

La detenzione dei cani alla 
catena deve essere evitata, 
qualora si renda necessaria, 
occorre che all’animale sia 
quotidianamente assicurata 
la possibilità di movimento 

libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato 
ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri di 
lunghezza.

SANZIONE

Art. 15, comma 1 e comma 
2, lettera c
In caso di violazione alle 
norme di cui agli articoli 

2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni 
inidonee sono posti sotto osservazione sanitaria dal 
servizio veterinario della azienda sanitaria locale (ASL), 
per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i 
costi relativi sono a carico del detentore dell’animale.
Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai 
contravventori della legge si applicano le seguenti 
sanzioni amministrative pecuniarie:
c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6 150,00 euro

Art. 3, comma 2, lettera b
In particolare, in conformità con le norme contenute nel 
regolamento di attuazione della legge:
b) procura adeguate possibilità di movimento. Nel caso 
si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità 
o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure 
si attuano in modo che l’animale non abbia a subire 
sofferenze;

Legge regionale 
del 26 luglio 1993, 

n. 34

Puglia
Chiunque possegga o 
detenga cani è obbligato 
a garantire all’animale uno 
spazio di movimento idoneo. 
È vietato tenere i cani alla 
catena o applicare loro 

qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo 
che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, 
con specificazione della diagnosi e della durata del 
trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in 
ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

SANZIONE

h) chiunque detiene animali 
in maniera non conforme a 
quanto stabilito all’articolo 24, 
commi 1 e 2 è

punito con una sanzione da euro 200,00 a euro 600,00, 
salvo che il fatto non costituisca reato;
i) chiunque contravviene al divieto di cui all’articolo 24, 
comma 2 è punito con la sanzione da euro 500,00
a euro 1.500,00;

Gli animali devono disporre di 
uno spazio sufficiente, fornito 
di tettoia idonea a ripararli 
dalle intemperie e tale da 
consentire un adeguato 

movimento e la possibilità di accovacciarsi ove siano 
legati con catene. La catena, ove necessaria, deve avere 
una lunghezza minima di metri 5 oppure di metri 3 se 
fissata tramite un anello di scorrimento ed un gancio 
snodabile ad una fune di scorrimento di almeno 5 metri.

Sanzione non prevista

La detenzione dei cani alla 
catena è consentita in via 
eccezionale, alternativamente 
o per le ore diurne o per 
quelle notturne per un tempo 
massimo di 6 ore giornaliere 

Legge 
del 7 febbraio 2020 

- Articolo 24 comma 2

Legge 
del 7 febbraio 2020 

- Articolo 30 comma 1

Legge regionale 
del 18 maggio 1994, 
n. 21 – Articolo 16 

comma 2

Sardegna

Decreto 
del Presidente della 

Giunta Regionale 
del 4 agosto 2011, 
n. 38/R – Allegato 

A numero 1

Toscana
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a condizione che la catena, di peso non superiore al 10% 
del peso del cane, sia di almeno sei metri e scorra su 
un cavo aereo di almeno tre metri fissato ad altezza non 
superiore ai due metri. La catena deve essere munita di 
due moschettoni rotanti alle estremità.

SANZIONE

Fatta salva l’applicazione di 
ulteriori sanzioni previste 
dalla normativa nazionale, 
per le violazioni alle 
disposizioni della presente 
legge si applicano le 

seguenti sanzioni amministrative:
b) salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e 
salvo che il fatto costituisca reato, qualora l’autorità 
competente accerti la violazione degli obblighi di cui 
all’articolo 5, invita il responsabile a ristabilire il rispetto 
degli stessi mediante apposite prescrizioni e relativo 
termine di adeguamento; la mancata attuazione di tali 
prescrizioni è punita con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00;
Legge regionale 59/2009 – art. 5, comma 1, lettere a, c, d 
Il responsabile di un animale ha l’obbligo di garantire 
la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere 
alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni 
adeguate secondo le necessità; in particolare il 
responsabile:
a) assicura all’animale cibo ed acqua di tipo ed in 
quantità conveniente e con periodicità adeguata; 
garantisce le necessarie cure sanitarie;
c) garantisce l’equilibrio fisico dell’animale mediante 
adeguate possibilità di movimento;
d) garantisce l’equilibrio comportamentale e psicologico 
dell’animale evitando situazioni che possono costituire 
fonte di paura o angoscia;

Legge 
regionale 20 ottobre 
2009, n. 59 – art. 40, 
comma 1, lettera b

Legge Provinciale 
del 15 maggio 2000, 

n. 9 
– Allegato articolo 11 

– comma 5

Decreto 
del Presidente della 

Provincia del 8 luglio 
2013, n. 19 

– Articolo 16 comma 4

Legge Provinciale 
del 15 maggio 2000, 

n. 9
art. 16, comma 1, lettera 

Trentino
Alto Adige 
Bolzano

Legge provinciale
I cani che vengono tenuti 
legati devono potersi 
muovere su una superficie 
di almeno 20 m². Essi non 
possono essere tenuti legati 

con un collare a strozzo o munito di aculei affilati.

Decreto 
È consentito tenere legati 
i cani alla catena solo alle 
seguenti condizioni:
a) l’animale deve comunque 
poter raggiungere senza 
problemi la cuccia ed il luogo 

dove viene deposto il cibo e deve essere lasciato libero o 
portato a spasso almeno una volta al giorno;

b) fino al 31 dicembre 2013 la catena può essere legata 
ad un punto fisso, ma deve avere almeno una lunghezza 
di cinque metri ed essere munita di un giunto girevole;
c) a partire dal 1° gennaio 2014:

1) la catena deve essere lunga almeno quattro metri ed 
essere fissata tramite un anello scorrevole e un giunto 
girevole ad una fune di scorrimento di almeno quattro 
metri; il cane deve avere a disposizione una superficie di 
movimento di almeno 20 metri quadrati;  
2) le cagne tenute alla catena devono essere sterilizzate.

SANZIONE

Fermi restando l’applicazione 
delle sanzioni penali là 
dove il fatto costituisce 
reato e l’eventuale diritto 
al risarcimento del danno 

subito, soggiace alla comminazione di una sanzione 
amministrativa pecuniaria:
d) da Euro 292 a Euro 1.048 chi infrange gli articoli 2, 
comma 3, e gli articoli 4, 10 ,11, 12, 13 e 14 ovvero le 
prescrizioni sulla custodia degli animali contenute 
nell’allegato alla presente legge;
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Il responsabile della 
detenzione di un cane deve 
evitare, se possibile, di 
tenerlo legato alla catena. 
In caso contrario la catena 
deve avere un’adeguata 
lunghezza e, se possibile, 
deve esserne assicurato lo 
scorrimento

SANZIONE NON PREVISTA

È vietata la detenzione dei 
cani alla catena.

SANZIONE

Art. 219 septies, lettera a
Fatte salve le ipotesi di 
responsabilità penale, ai 
contravventori del presente 
Capo, si applicano le seguenti 
sanzioni:

a) da euro 150,00 a euro 900,00 per chi viola le 
disposizioni di cui agli articoli 214, comma 2, lettere a), b), 
c), e), f), g), h) e l) e 4 e 218, comma 5;

1. È vietato detenere i cani 
alla catena, salvi i casi in 
cui non siano possibili altre 
soluzioni. Qualora ciò si renda 
necessario, la detenzione 
dei cani alla catena non può 
protrarsi per più di dodici ore 
giornaliere e le caratteristiche 

della catena e del luogo circostante devono soddisfare i 
seguenti requisiti: 

a) il cane deve essere assicurato alla catena 
preferibilmente mediante pettorina o comunque con 
collare non scorsoio;

Legge regionale
 del 17 agosto 2016,

 n. 10  (che modifica la 
legge 11/2015) 

– Articolo 218 comma 5

Legge regionale 
10/2016(che modifica la 

legge 11/2015)

Allegato 
alla deliberazione 

della Giunta 
Regionale 

del 24 agosto 2012, 
n. 1731 – Articolo 37

Umbria

Valle 
D’Aosta

Legge provinciale 
del 28 marzo 2012, 

n. 4 
– Articolo 3 comma 3

Trentino
Alto Adige 
Trento

Legge regionale 
del 22 novembre 2010, 

n. 37

b) la catena deve essere collegata, per mezzo di un 
dispositivo scorrevole, ad un cavo aereo di almeno 
cinque metri di lunghezza e posizionato ad almeno due 
metri di altezza dal suolo; 

c) la catena non deve essere di lunghezza inferiore a 
quattro metri, deve essere provvista alle due estremità 
di dispositivi rotanti e deve essere commisurata per 
peso e robustezza alla taglia del cane così da consentire 
ampiezza e facilità dei movimenti; 

d) l’area che il cane può occupare in relazione alla 
lunghezza della catena deve garantire l’assenza di 
sporgenze, rami, angoli, muri, dislivelli, onde impedire 
che il mezzo di contenzione si impigli causando potenziali 
pericoli per l’animale; 

2. È precluso l’uso di corde e di cavi di acciaio. 

3. Nel raggio di azione del cane deve essere collocata 
una cuccia, come specificato nell’art. 1. 

4. Se i cani detenuti alla catena sono in numero superiore 
a uno gli stessi devono essere collocati ad una distanza 
tale da impedirne il reciproco contatto fisico quando 
legati. 

5. È vietato legare cani in zone isolate, lontano da 
abitazioni o comunque in luoghi dove non vi sia 
la possibilità di un costante controllo da parte del 
proprietario al fine di impedire che il cane possa essere 
oggetto di aggressione da parte di altri animali, senza 
possibilità di fuga.

SANZIONE

Legge regionale 37/2010 – 
art. 31, comma 1, lettera c 
1. Fatte salve le ipotesi di 
reato, per l’inosservanza 
delle disposizioni di cui alla 

presente legge si applicano le sanzioni amministrative 
del pagamento di una somma di denaro:
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c) da euro 150 a euro 500 per chiunque contravvenga agli 
obblighi e ai divieti di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 13, comma 
3, e 14;
Legge regionale 37/2010 – art. 4, comma 1, lettera d
1. Chiunque possegga o detenga animali di affezione 
domestici è responsabile della loro custodia, delle 
loro azioni, della loro salute e del loro benessere e, in 
particolare, deve provvedere, in conformità alle esigenze 
di ogni singola specie, a:
d) assicurare loro, nel caso si rendessero necessarie 
limitazioni della libertà di movimento per esigenze di 
igiene e sanità pubblica o per la sicurezza degli animali 
medesimi, dell’uomo o di altri animali, una sistemazione 
che garantisca sia protezione dai pericoli e dai disagi, sia 
adeguata possibilità di movimento;

Al proprietario o al detentore 
anche temporaneo di animali 
di affezione è vietato l’utilizzo 
della catena o di qualunque 
altro strumento di contenzione 
similare, salvo che per ragioni 

sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee 
di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario 
curante.

SANZIONE 

Chiunque violi la disposizione 
contenuta nel comma 2 bis 
dell’articolo 3 è soggetto 
a sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro 100,00 ad 
euro 300,00.

Legge regionale 
del 28 dicembre 1993, 

n. 60 art. 20, 
comma 1 bis

Veneto
Legge regionale 

del 28 dicembre 1993, 
n. 60 – Articolo 3 

comma 2 bis



CATRE 
INTERZICEREA 
DEȚINERII   CÂINILOR  

ÎN LANȚ
Tabelul 



ANALIZĂ
REGLEMENTĂRI PRIVIND CÂINII 
LEGATI ÎN REGIUNILE ITALIENE

Total

Termeni vagi

Cu aplicare limitată și 
derogari specifice

Fără interdicții  
explicite

Nereglementat

Penalizare da

Penalizare nu

Abruzzo 2013
Basilicata 
Calabria 1990
Campania 2019
Emilia-Romagna 2005
Friuli Venezia Giulia 2012
Lazio 1997
Liguria 
Lombardia 2017
Marche 2015
Molise 2006
Piemonte 1993
Puglia 2020
Sardegna 1994
Sicilia 
Toscana 2011
Trentino-Alto 
Adige Bolzano 2013
Trentino-Alto Adige
Trento  2012
Umbria 2016
Valle D’Aosta 2012
Veneto 1993

Cu derogări 
generale

Regiunile italiene Anul Legii

DE A SE REVIZUI 
URGENT

06

Tabelul n. 1



REZUMATUL 
REGULAMENTELOR REGIONALE 

REGIUNILE ITALIENE CARE
 INTERZIC DETENȚIA ÎN LANȚ 

REGIUNILE ITALIENE CARE 
INTERZIC DETENȚIA ÎN LANȚ 

CU DEROGĂRI SPECIFICE, 
UNELE MAI PUȚIN DETALIATE 

DECÂT ALTELE

Tabelul n. 2



Suedia 2020
Malta 2018
Ungaria 2016
Germania 2001
Franceză 1982
Austria 2004 - 2018
Danemarca 2017
Belgia - Valonia 2018
Polonia 1997
Portugalia 
România 2004
Finlanda 2010
Croaţia 2017
Slovenia 1999-2009 
Spania - Catalonia  1999-2008
Spania - Valencia 1994
Spania - Andaluzia 2003

LEGISLAȚIA STATELOR 
MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE

Statele membre 
ale UE

Anul Legii

Interdictie Total

Cu aplicare limitată 
și exceptii specifice

Nereglementat

Sanctiune da

Sanctiune nu

Da, când este dovedita 
maltratarea. 

06

Termeni vagi

Fără interdicții  
explicite

Cu derogări 
generale

Tabelul n. 3

Analiză Italia tabel N° 1

Tabelul de analiză a țărilor din 
afara Uniunii Europene N° 6

Excepţii:
- câini cu varsta de până la 
12 luni
- catea gestanta în ultima 
treime a perioadei de sarcină
- catele care alăpteaza

Cu excepția: 
Catele gestante si
catelele  cu puii lor

Da, dar fiecare 
oraș are propriile 
sancțiuni

DE A SE REVIZUI 
URGENT



CRITERII ÎN 
REGULAMENTELE STATELOR UE 
PRIVIND DETENȚIA ÎN LANȚ

Danemarca

Franceză

Trebuie să aibă o lungime de cel 
puțin 5 m

Lungimea lanțului trebuie să fie de cel puțin:
• 2,50 metri pentru un lanț culisant,
• 3 metri pentru un lanț atașat la un alt punct de fixare.

Nespecificat

Nespecificat

Zgarda și lanțul trebuie să fie proporționale cu dimensiunea și forta 
animalului, să nu aibă o greutate excesivă și să nu împiedice mișcările 
acestuia [...] Animalul poate fi legat doar cu ajutorul unui lanț:
•care trebuie să alunece pe un cablu orizontal, a cărui înălțime permite 
animalului să se deplaseze liber și să se poată  întinde,
• sau atașat la un alt punct de fixare pentru a impiedica animalul de a se 
invarti și a se imobiliza. Zgarda nu trebuie să fie formata din lanțul în sine, 
nici de o zgarda stransa care poate sugruma

Câinele trebuie să aibă acces la o 
cameră care îi poate oferi adăpost 
adecvat împotriva ploii, vântului și 
frigului. În cazul în care o astfel de 
cameră constă dintr-o canisa, acesta 
trebuie să fie mare și de o astfel de 
înălțime încât câinele poate sta pe 
toate patru labe.

Lungimea lanțului

Lungimea lanțului

Timpul

Tipul și dimensiunea 
lanțului

Tipul și dimensiunea 
lanțului

Descrierea 
adapostului extern

Tabelul n. 4

Germania

Aparatul trebuie să : 
1. poata  să alunece liber pe un 
dispozitiv de alunecare de cel 
puțin 6 metri lungime
2. aiba dimensiuni pentru a putea 
garanta câinelui o marjă laterală 
de mișcare de cel puțin 5 metri.

Nespecificat

Se pot folosi numai 
zgarzi largi, care nu 
lezeaza și sunt real-
izate astfel încât să 
nu se poată strange  
sau sa provoace 
vătămări.
Se poate folosi un 
singur dispozitiv 
(lanț etc.) poate fi 
utilizat pentru a se 
asigura că nu se 
poate răsuci. Mate-
rialul trebuie să aiba  
greutatea specifica 
redusa, și trebuie 
să se facă în așa fel 
încât câinele sa nu 
se poata răni.

Nespecificat

În spațiul de mișcare al câinelui nu 
trebuie să existe obiecte care să-i 
împiedice mișcarea sau să-i pro-
voace leziuni. Suprafața pe care 
se mișcă trebuie să fie stabilă, nu 
trebuie să-i provoace nici o ranire 
sau durere și trebuie să fie ușor de 
tinut curata și uscata.

În cazul în care câinele este ținut 
atașat sau blocat într-o incintă, 
acesta trebuie să poată avea acces 
permanent la o canisa sau adăpost 
care îl protejează de vreme.

Lungimea lanțului

Timpul

Tipul și dimensiunea 
lanțului

Descrierea 
adapostului extern

Timpul
Descrierea 
adapostului extern



România

Polonia

Un lanț din inele metalice cu o 
lungime minimă de 2 metri; lanțul 
va fi ancorat la un punct fix sau 
poate aluneca pe un cablu met-
alic în timp ce un dispozitiv rotativ 
este prevazut la un capăt;

Nespecificat

Nespecificat

Nespecificat

Pentru câinii legați, 
zgarda trebuie să 
fie fabricata dintr-un 
material  care nu 
dăunează sănătății an-
imalului;zgarda trebuie 
sa fie in asa fel încât 
să se evite riscul de 
strangulare.

Lesa cu care este ținut 
animalul nu trebuie sa 
produca rănirea sau 
suferința și trebuie să 
asigure libertatea de 
miscare  necesară.  

O zonă închisă împrejmuită, cu 
o suprafață minimă care trebuie 
să fie de șase ori mai mare decât 
cusca; incinta trebuie delimitată 
astfel încât să se evite evadarea 
câinilor.

Obligația de a oferi adăpost îm-
potriva frigului, căldurii și ploii, cu 
acces la lumina zilei; este necesar 
să aiba posibilitatea schimbarii 
poziției, asigurarea hranei adec-
vate și accesul permanent la apă. 

Lungimea lanțului

Lungimea lanțului

Timpul

Timpul

Tipul și dimensiunea 
lanțului

Tipul și dimensiunea 
lanțului

Descrierea 
adapostului extern

Descrierea 
adapostului extern

Finlanda

Belgia 
Valonia

Nespecificat

În cazurile care nu contra-
vin alineatului (1), animalul 
atacat sau închis trebuie 
să dispună de suficient 
spațiu și mobilitate, în 
conformitate cu cerințele 
sale fiziologice și etolog-
ice.

În exterior: nu se 
specifică ce înseamnă 
temporar(detenția în 
lanț este permisă tem-
porar pentru câinii cu 
vârsta peste un an)
In interior: Câinii nu 
trebuie ținuți legați, cu 
excepția unor motive 
rezonabile temporare 
și pentru o perioadă 
scurtă de timp.  

Zgarda câinelui nu trebuie să 
se rotească în jurul unui copac, 
stalpi sau obstacole similare. 
Zgarda câinelui, în alte cazuri 
decât detenția temporară 
într-un loc extern, trebuie să 
fie suficient de larga și adapt-
abila în circumferință. Zgarda 
nu trebuie să fie din metal sau 
sa-l sufoce. 

Nimeni nu poate reduce 
libertatea de mișcare a unui 
animal până la punctul de a-l 
expune la durere, suferință 
sau rănire care pot fi evitate. 

Un câine trebuie să aibă la dispozitie cel puțin 40 
de metri pătrați. Dimensiunea cuștii sau a altei 
protecții împotriva condițiilor climatice echivalente 
trebuie să fie adecvată pentru câine în ceea ce 
privește dimensiunea, construcția și materialul. 
Pereții, tavanul și podeaua trebuie să fie rezistente 
și,dacă este necesar, izolate termic. Baza trebuie 
ridicată de la sol.  Temperatura și calitatea aerului 
trebuie să fie potrivite pentru câine.
Deschiderea nu trebuie să creeze riscul de a răni 
cainele. Dacă este necesar, accesul trebuie asigu-
rat cu o usita adecvata. Podeaua trebuie păstrată 
curată și uscată. Câinele trebuie să aibă o salteluta 
pe care să doarmă.

Lungimea lanțului

Lungimea lanțului

Timpul

Tipul și dimensiunea 
lanțului

Tipul și dimensiunea 
lanțului

Descrierea 
adapostului extern



Un animal nu poate fi  
permanent atacat.

Fiecare animal ținut în aer liber are un adăpost 
natural sau artificial pentru al protejeza de efectele 
nocive ale vântului, soarelui și ploii.
În absența unui adăpost menționat la primul para-
graf și în cazul unor condiții meteorologice care îi 
pot influenta starea sa, animalul este mutat într-o 
locuință adecvată.

TimpulDescrierea 
adapostului extern

Spania
Catalonia
Decretul nr.6 din 
26.01.1999 care regle-
menteaza detinerea 
cainilor in lant

Lungimea lanțului nu 
poate fi mai mică de 
3 metri

Numai pentru o anumită 
perioadă de timp 

Zgarda și lanțul trebuie să fie pro-
porționale cu greutatea și dimen-
siunea animalului; zgarda și lanțul 
nu trebuie să aibă o greutate prea 
mare sau să facă imposibilă mișcar-
ea animalului.
Lanțul culisant trebuie să alunece 
pe un cablu orizontal, iar animalul 
trebuie să poată să se întindă și să 
ajungă la adăpost. 

Nespecificat

Lungimea lanțului

Timpul

Tipul și dimensiunea 
lanțului

Descrierea 
adapostului extern

SISTEMUL DE 
SANCȚIUNI AL STATELOR UE

Austria

Danemarca

Câinii nu pot fi nicio-
dată, nici temporar, 
legați sau legați cu lant 
sau în alt mod. Există 
o excepție pentru 
câini de sanie, care 
pot fi legati în timpul 
antrenamentelor și 
competitiilor, moduri 
legitime de antrenare 
a câinilor, operațiunile 
de salvare în caz de 
dezastre sau pentru ai 
folosi ca caini de poliție 
sau câini ai  armatei.

Este interzis să păstrați 
un câine în mod con-
stant legat. Când un 
câine este legat, acesta 
trebuie să aibă o lun-
gime de cel puțin 5 m 
(...)  *Textul integral din 
tabelul 6

În cazul încălcării nivelurilor min-
ime stabilite de AWA sau de lege, 
amenda se ridică la 3.750 de euro 
în cazul primei încălcări și poate 
ajunge la 7.500 în caz de încălcare 
repetată sau continuă. În acest caz, 
nu este necesar să se dovedească 
faptul că detenția în lanț a avut un 
impact negativ asupra bunăstării 
câinelui;
În cazul în care un expert dove-
dește că detenția în lanț a cauzat 
durere, suferință și anxietate severă 
la animale, se aplică sancțiunile 
prevazute pentru cruzime față de 
animale – care se ridică la 7500 
EUR în cazul unei prime încălcări 
și la 15 000 EUR în cazul încălcării 
repetate și continue.

Sancțiunea monetară variabilă în 
funcție de gravitatea infracțiunii.

Textul legii

Textul legii

Sancțiuni

Sancțiuni

Tabelul n. 5



Franta

Germania

Malta

În cazul în care câinele 
este ținut legat sau 
închis într-o incintă, 
acesta trebuie să aibă 
acces permanent la o 
cusca sau adăpost care 
îl protejează de intem-
perii (...)  *Textul integral 
din tabelul 6

Un câine poate fi ținut 
legat numai dacă sunt 
îndeplinite cerințele 
de la alineatele (2)-
(5).  *Textul integral din 
tabelul 6

Nimeni nu ar trebui să 
țină un câine legat de 
lanț sau prin orice alt 
mijloc de contentie in 
mod permanent ca mi-
jloc principal de a tine 
un câine sau mijloc de 
contentie

Sancționat numai atunci când este 
dovedita maltratare (până la 750 
de euro)

Sancțiune decisă de autoritate de 
la caz la caz.

Orice persoană care acționează si 
încalca  aceasta lege sau  încalca 
normele indicate, imediat va su-
porta urmatoarele:
a) Prima condamnare, o amendă, 
de la un minim de 2.000 de euro 
la maxim 65.000 de euro sau 
la închisoare pentru o perioadă 
maximă de 3 ani sau la amendă și 
închisoare;
b) A doua condamnare sau urma-
toarea condamnare, o amendă, de 
la un minimum de 6.000 euro la 
un maxim de 80.000 de euro sau 
închisoare pentru un maxim de 3 
ani sau un maxim de 6.000 de euro 
sau  amendă maximă și închisoare;

Textul legii

Textul legii

Sancțiuni

Sancțiuni

România

Suedia

Pentru câinii care sunt 
legați, zgarda trebuie 
să fie fabricata din-
tr-un material care nu 
dăunează sănătății ani-
malului (...) Alte metode 
de limitare a miscarii 
câinilor ținuți în aer liber 
sunt interzise.
 *Text complet dis-
ponibil în tabelul 6

Câinii și pisicile nu pot fi legați, iar libertatea lor nu poate fi 
limitată decat în următoarele cazuri:
Câinii și pisicile pot fi ținute legate sub supraveghere con-
stantă în locuri care nu respectă dimensiunea minimă 
prevăzută în capitolul 10 4-9 sau restrictionati în orice alt mod 
acceptabil atât timp cât este necesar pentru încheierea unei 
intervenții necesare. 
Intervenția necesară înseamnă supravegherea, îngrijirea sau 
tratarea unui animal, precum și dresarea unui astfel de animal 
pentru a permite o astfel de intervenție, curățarea adăpostu-
lui sau din alte motive.
Câinii și pisicile pot fi ținuți liberi în spații care nu îndeplinesc 
dimensiunea minimă prevăzută la capitolul 10, 4-9 în cazul 
transportului și al înnoptării în timpul călătoriilor, atunci când 
se află în spații în care accesul la animale nu este permis 
sau în alte activități care implică utilizarea sau dresarea 
animalelor. În timpul transportului, câinii și pisicile pot fi ținuți 
timp de până la trei ore în interiorul mijlocului de transport, 
atunci când nu sunt în mișcare. 
Predictii specifice pentru câinii legati:
Câinii pot fi legați dar nu in mod permanent:
Pentru o perioadă scurtă  în timpul dresajului
În timpul concursurilor, vânătoare sau altor activități în care 
este utilizat animalul. 
Pentru odihnă sau cazare peste noapte atunci când călătoriți
Când vă aflați în zone în care câinii nu au acces 
Retinerea în lanț din primul paragraf nu trebuie să constituie 

Nerespectarea regulilor este  
maltratare și se amendeaza cu o 
valoare care (la cursul de schimb al 
zilei) este cuprinsă între 208 și 620 
de euro (art. 23, pct. 2/c).

Textul legii

Textul legii

SancțiuniTextul legii Sancțiuni



un pericol pentru siguranța animalului și trebuie organizată 
astfel încât să permită câinelui să se întindă confortabil și să 
mențină o temperatură echilibrată. Câinele trebuie să aiba 
posibilitatea să se întindă în mod natural și să aibă acces la 
un culcus curat, uscat și moale.  

Sancțiunea administrativă – decisă de autorități de la caz la 
caz – și sancțiunea penală – până la 2 ani de închisoare.

Sancțiuni

Polonia

Belgio
(Valonia)

Cei care dețin animale 
domestice sunt obligați 
să le ofere adăpost îm-
potriva frigului, căldurii 
și ploii, cu posibilitatea 
de acces la lumina zilei 
și permițâ ndu-le să-și 
schimbe poziția. 

Nimeni nu poate reduce libertatea de mișcare a unui animal 
până la punctul de a-l expune la durere, suferința sau rănire 
care poate fi evitată. Un animal nu poate fi atacat perpetuu.
În cazurile care nu contravin alineatului (1), animalul atacat 
sau închis trebuie să dispună de suficient spațiu și mobilitate, 
în conformitate cu cerințele sale fiziologice și etologice.
Fiecare animal ținut în aer liber are un adăpost natural sau 
artificial capabil să-l protejeze de efectele nocive ale vântu-
lui, soarelui și ploii.
În absența unui adăpost menționat la primul paragraf și în ca-
zul unor condiții meteorologice care îi pot afecta bunăstarea, 
animalul este mutat într-o locuință adecvată.

Articolul 37  prevede inchisoare 
sau sanctiune pecuniara. În cazul în 
care detenția în lanț constituie un 
tratament rău, se prevede până la 
trei ani de închisoare.

Textul legii

Textul legii

Sancțiuni

Ungaria

Finlanda

Cu excepția ungu-
lațelor și câinilor, este 
interzisă deținerea 
animalelor legate. Un-
gulatele nu pot fi ținute 
legate permanent, și 
câinii nu pot 

Câinii pot fi ținuți legați (de lanț/legat într-un alt mod) numai 
în imediata vecinătate a unei clădiri locuite, în alte cazuri 
decât detenția temporară. Câinii cu vârsta sub un an pot fi 
ținuți legati doar temporar într-un singur loc afara. 
Un câine ținut  temporar afara și câinii tinuti in cuști trebuie 
să aibă acces la o cusca adecvată sau  un alt loc pentru 
odihnă cu protecție adecvată împotriva condițiilor climatice. 
Dimensiunea cuștii ar trebui să ia în considerare dimensi-
unea, dimensiunea și numărul de câini.

Pedeapsa care poate fi impusă 
pentru maltratarea animalelor de 
companie este descrisă în acest 
decret (de la un minim de 45 de 
euro).

În cazul în care o persoană nu respectă legislația privind 
detenția câinilor, instanța va emite o hotărâre care poate 
prevedea plata unei sancțiuni financiare sau a unei pedepse 

Pentru încălcarea acestei preve-
deri, este prevăzută o sancțiune 
pecuniară de 750 de euro. Când 
se constată maltratarea, amenda 
ajunge la 30.000 de euro și doi ani 
de închisoare.

Textul legii

Textul legii

Sancțiuni

Sancțiuni

Sancțiuni



cu închisoarea de până la 4 ani. În cazul în care singura 
încălcare comisă este de a ține câinele singur undeva sau în 
cazul în care lanțul este prea scurt, etc cu siguranță sentința 
va conține doar o amendă.

Croaţia

Slovenia 

Este interzisă ținerea 
câinilor legați în mod 
constant sau pastrarea 
lor în zonele destinate 
custodiei separate a 
câinilor, fără a permite 
libera circulație a aces-
tora în afara acestei 
zone. 

Este permisa  deținerea 
câinilor in lanț, cu ex-
cepția catelelor gestante 
și a catelelor cu pui. 
Deținătorul animalelor 
trebuie să garanteze o 
libertate suficientă de 
mișcare pentru animalul 
din lanț. Articolul 30 din 
Legea privind protecția 
animalelor  specifică 
condițiile în care un 
câine poate fi ținut în 
lanț.

Nu sunt prevazute la nivel central 
sancțiuni  pentru încălcarea 
acestei dispoziții – alegerea este 
lăsată la latitudinea administrației 
municipale individuale, care tre-
buie să adopte o informație care 
să conțină sancțiunile specifice 
pentru această încălcare. Prin 
urmare, fiecare oraș și municipal-
itate are propria sancțiune – de 
exemplu, la Zagreb, sancțiunea 
pentru detenția câinilor în lanț se 
ridică la 600-2000 HRK (între 80 
și 265 EUR).

Sancțiunea (în temeiul articolului 
7 din APA) pentru persoana fizică 
este cuprinsă între 200 și 400 
de euro și între 800 și 33.000 de 
euro pentru persoana juridică. 

Textul legii

Textul legii

Sancțiuni

Sancțiuni

Spania  
Valencia

Spania  
Andaluzia

Spania 
Catalonia

Este interzisa detinerea lor în lanț 
sau închisi în structuri care nu sunt 
adecvate din punct de vedere san-
itar sau inadecvate pentru a garan-
ta activitățile de îngrijire necesare 
sau atenția la nevoile lor etologice, 
având în vedere rasa și specia.

Este interzisă păstrarea permanentă 
a animalelor legate permanent sau 
în lanț, cu excepțiile specificate și 
stabilite. În cazul în care câinele tre-
buie legat de un punct fix, lungimea 
lanțului trebuie măsurată astfel 
încât să fie de trei ori lungimea 
animalului de la nas la coadă și în 
nici un caz nu poate fi mai mică de 
trei metri

Este interzisă deținerea animalelor în locuri sau instalații 
care nu sunt adecvate din punct de vedere sanitar sau care 
nu sunt adecvate pentru a garanta activitățile de îngrijire și 
atenție necesare în funcție de nevoile lor fiziologice și eto-
logice, având în vedere rasa și specia. Este interzisă deține-
rea animalelor legate permanent  în lanț.

De la 300 la 6000 
de euro

Între 501 și 2000 
de euro.

Textul legii

Textul legii

Textul legii

Sancțiuni

Sancțiuni

Sancțiuni

Nerespectarea dispozițiilor Decretului din 2008 este considerată ca maltra-
tare a animalelor de companie și este sancționată în temeiul dispozițiilor Legii 
nr. 3 din 4 martie 1988,  relativ protejarea animalelor, fara a incalca normele 
din sector care ar putea fii aplicate. Incalcarea decretului 6/1999 (metode de 
fixare) poate fi clasificată ca moderată (amendă de la 300 € la 3000 €), gravă 
(amendă de la 3001 € la 9000 €), foarte gravă (9001 € la 45000 €), în funcție 
de daunele cauzate animalului.
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USA 
(California) Definiții:

Perioadă rezonabilă: o perioadă care nu depășește 3 ore în 
decurs de 24 de ore sau altă perioadă considerată adecvată 
de către autoritatea de control al animalelor.

Text:
Nici o persoană nu trebuie să lege, să fixeze, să înlănțuie un 
câine sau să ordone ca un câine să fie legat, fixat, legat de o 
cusca, copac, gard sau alt obiect staționar. 
Legare, inlanțuire etc. un câine pentru o perioadă mai mare 
decât cea necesară pentru a finaliza o misiune temporară 
care necesită legarea câinelui  pentru o perioadă rezonabilă.
Indiferent de paragraful b. o persoană poate efectua ur-
mătoarele activități respectand articolul 597t din Codul penal: 
Legarea unui câine la un sistem cu frânghii glisante (sistem  
cărucior) printr-o zgarda stransa sau  ascuțita;
Legarea unui câine sau limitandu-l, în conformitate cu ceea 
ce este cerut, de zonele de agrement sau de camping;
Legarea unui câine în timpul activităților de dresare efectuate 
în conformitate cu o licență eliberată de către statul Cali-
fornia în cazul în care activitatea pentru care a fost eliberată 
licența este asociată la prezența câinilor. Nici o dispoziție al 
acestui paragraf nu ar trebui inteleasa  in sensul de limitare 
a unei persoane in legarea unui câine în timpul participării la 
activități sau la utilizarea facilităților care sunt în mod rezon-
abil asociate cu activitatea prevăzută în licență.

Sanctiune administrativă de până la 250 $ pentru 
fiecare câine.

Textul legii

Sancțiuni

REGLEMENTĂRILE 
STATELOR DIN 
AFARA UE ȘI UROPEA

Tabelul n. 7 Elveţia 

Art. 71 – Ordonanța privind protecția animalelor
Câinii trebuie să facă activități în aer liber în fiecare zi și în 
funcție de nevoile lor. Ori de câte ori este posibil, ei trebuie să 
poată să se deplaseze fără lesă. 
Daca nu pot fii plimbati  acestia  trebuie să faca miscare 
zilnica. Șederea în canile  sau legati nu poate fi clasificata ca 
un exercițiu. 
Câinii ținuți în lanț trebuie să se poată mișca liber timp de cel 
puțin 5 ore în timpul zilei. Timpul rămas, atunci când acestia 
sunt în lanț, trebuie să fie capabil să se deplaseze într-o zonă 
de cel puțin 20 de metri pătrați. Nu pot fi legați cu o zgarda 
foarte stransa.

Articolul 28 Legea privind protecția animalelor
Se aplică o sanctiune de 20.000 de franci (aproximativ 18.475 
de euro), cu excepția cazurilor prevăzute de art. 26, pentru 
oricine în mod intenționat:
b. nu respectă legislația privind ingrijirea animalelor.
Pe baza gravității faptei, se poate condamna și în baza arti-
colului  26 -care prevede o pedeapsă mai mare: până la 3 ani 
de închisoare. 

Textul legii

Sancțiuni
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