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KLAGE TIL RIKSADVOKATEN FOR HENLEGGELSE AV SAK NR 10249156
404/12-123 - OVERKJØRINGER AV KATTEN DANIELLA
Norsk Huskattforening (NHF) viser til tidligere vedlagte anmeldelse datert 20. mai 2012 med
tilleggsopplysninger datert 22.mai 2012. NHF har mottatt Deres brev datert 15.06.2012 der
det opplyses at saken henlegges, sitat: "med den begrunnelse at det ikke er rimelig grunn til å
undersøke om det foreligger straffbart forhold, jfr. straffeprosessloven § 224 første ledd."
NHF vil på vesentlige punkter bestride det hendelsesforløp som er lagt til grunn i
Spesialenhetens brev datert 15.06.2012
http://www.spesialenheten.no/LinkClick.aspx?fileticket=ETXenOSRg8M%3d&tabid=4676&
language=nb-NO :
Det er ikke rimelig å anta at katten Daniella hadde brukket ryggen da politiet ankom åstedet.
En katt kan ligge med bena ut til siden uten at ryggen er brukket. At katten freste er heller
ikke noe bevis for at katten var døende. Veterinærkontoret var åpent og låg ca fire minutter
unna. At politiet ikke vurderte muligheten av å bringe Daniella dit for undersøkelse og
eventuell behandling/avliving i tråd med dyrevelferdsloven, er en åpenbar svikt fra politiets
side.Det er antydet i pressen at politiet var redd for å ta i Daniella siden hun freste. Siden
politiet vurderte henne til å ligge med brukket rygg, ville det ha vært en enkel oppgave å tulle
Daniella inn i en jakke/pledd og kjørt henne til veteinær uten at politiet hadde blitt "skadet".
Det står ikke til troende at politiet nærmest erklærte nødrett ved å overkjøre henne tre ganger
istedenfor å bringe henne til veterinær.
NHF støtter seg til vitneuttalelser fra personer som var til stede på åstedet samt til eier av
katten Daniella, jfr
Tønsbergs Blad datert 22.05.2012 http://tb.no/nyheter/tok-en-pause-midt-i-avlivningen-avdaniella-1.7330708.
Her fremkommer det at katteeieren ikke hadde gitt sitt samtykke til overkjøringen av katten
Daniella. Det fremkommer også at det gikk forholdsvis lang tid mellom de tre overkjørslene
som politiet foretok før Daniellas liv ebbet ut. Politiet hadde således god tid til å vurdere
andre måter å hjelpe katten på.
NHF mener derfor at politiets fremstilling av hendelsesforløpet ikke er korrekt. Politiet hadde
god tid til å vurdere en veterinærbehandling av Daniella som kunne ha reddet hennes liv eller
dersom behandling ikke var mulig, latt henne få en human avslutning på livet.
Norsk Huskattforening opprettholder dermed sin anmeldelse og ber om at saken oversendes
til Riksadvokaten for behandling.
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