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Tytułem wstępu
W 2016 roku Fundacja Czarna Owca Pana Kota w partnerstwie ze Stowarzyszeniem EKOSTRAŻ upubliczniła wyniki ponad rocznego monitoringu wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Jego wyniki były zatrważające, bo wykazały m.in., że:
—— zaledwie 19% spraw o przemoc wobec zwierząt kończyło się wniesieniem przez prokuraturę aktu oskarżenia do sądu,
—— w 86% przypadków wyroki pozbawienia wolności orzekane za przemoc wobec zwierząt były orzekane w zawieszeniu,
—— sądy w zaledwie 17% wyroków stosowały wobec oskarżonych ograniczenie wolności poprzez pracę społecznie użyteczną,
—— w ponad 60% wyroków sądy zwalniały oskarżonych od opłat i kosztów sądowych.
W 2021 roku rozpoczęliśmy kolejny monitoring będący kontynuacją
poprzedniego – objęliśmy nim te same sądy i prokuratury rejonowe co poprzednio i wystąpiliśmy do nich – znów do blisko 300 instytucji – z wnioskami o dostęp do informacji publicznej. Z pomocą wolontariuszy/-ek
monitorowaliśmy rozprawy odbywające się w sądach rejonowych i media
piszące o przestępstwach wobec zwierząt. Podobnie jak podczas poprzedniego monitoringu pytaliśmy o doświadczenia NGO prozwierzęcych z egzekucją zapisów ustawy o ochronie zwierząt.
Dlaczego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie kontrolnego monitoringu po 5 latach? Pod koniec 2016 roku Zastępca Prokuratora Generalnego rozesłał do podległych mu prokuratur rejonowych wytyczne dotyczące prowadzenia spraw z ustawy o ochronie zwierząt, a w 2018 roku
uchwalono zmiany w samej ustawie, podwyższając kary za przestępstwa
wobec zwierząt i modyfikując zasady orzekania środków karnych wobec
sprawców. Ministerstwo Sprawiedliwości chwaliło się, że po zmianie ustawy wzrosła o 14,5% liczba przestępstw stwierdzonych w porównaniu do
okresu sprzed nowelizacji, a o 20% liczba skierowanych do sądów aktów
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oskarżenia. Chcieliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście sytuacja uległa choć
minimalnej poprawie i czy słowa rządzących to coś więcej niż tylko propaganda sukcesu.
Jednocześnie podczas samego monitoringu, i co za tym idzie – także
w raporcie, poszliśmy dalej: raport, który trzymacie w rękach, jest bardziej
szczegółowy niż poprzedni. Nie tylko objęliśmy monitoringiem więcej
prokuratur niż początkowo zakładaliśmy, ale też dzięki uprzejmości kilku
prokuratur, uzyskaliśmy wgląd do uzasadnień umorzeń spraw o przemoc
wobec zwierząt, przeprowadziliśmy analizę zależności pomiędzy popełnieniem przestępstw na zwierzętach a płcią, wspólnictwem w popełnianiu
przestępstw, miejscem zamieszkania, wiekiem, uwzględniliśmy korelację
między przemocą wobec ludzi i zwierząt, obszernie przyglądając się tzw.
wyrokom krzyżowym dotyczącym przestępstw znęcania się nad osobami bliskimi oraz zwierzętami. To wszystko sprawia, że w raporcie zostały
zgromadzone i przeanalizowane unikalne w skali Polski dane dotyczące
przestępstw popełnianych na zwierzętach. Jest to również pierwsza publikacja badawcza w Polsce badająca na tak dużą skalę powiązania między
art. 207 Kodeksu karnego i art. 35 ustawy o ochronie zwierząt. Bez fałszywej skromności mogę powiedzieć, że jest to kolejna pionierska praca
badawcza przeprowadzona przez nasze dwie organizacje.
Jednocześnie wyniki monitoringu przygnębiają i potwierdzają to, co
mówiliśmy przez sześć ostatnich lat: bez zmiany kwalifikacji czynów i wprowadzenia odpowiedzialności karnej dla osób działających również w zamiarze ewentualnym, a nie tylko jak jest obecnie – bezpośrednim, nie jest
możliwa zmiana jakościowa prowadzonych dochodzeń i wydawanych orzeczeń. Samo podniesienie kar nic nie zmienia, zwłaszcza jeśli – tak jak teraz
– są one orzekane w przytłaczającej większości w zawieszeniu, i jest jedynie
zagraniem PR-owym ze strony ustawodawcy. Kara w zawieszeniu ani nie jest
dotkliwa, ani edukacyjna, najczęściej jest tylko fikcją pozorującą działania.
O ile zwiększyła się częstotliwość karania sprawców karą ograniczenia
wolności poprzez pracę społecznie użyteczną i zmniejszyła się częstotliwość zwalniania oskarżonych od opłat i kosztów sądowych, to z drugiej
strony okazało się, że część sądów nie stosuje obowiązkowych środków
karnych w postaci orzekania nawiązek.
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Ten raport i całą naszą pracę poświęcamy wszystkim skrzywdzonym przez ludzi
zwierzętom, wszystkim tym zwierzętom, które miały nieszczęście trafić na człowieka,
który je torturował, a następnie zabił lub okaleczył; tym, które musiały znosić
niewyobrażalne cierpienie w swoich ostatnich chwilach życia.

Zwierzętom, takim jak spalony w stodole przez „opiekuna” koń (12 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania
na okres próby 2 lat), gołąb zatłuczony kijem i skopany (warunkowe umorzenie na okres próby 1 roku), krowa, której pracownik rzeźni z całej siły
zamknął bramkę tunelu, dociskając ją, mimo, że między posadzką a bramką
utknęła noga leżącej krowy (6 miesięcy pozbawienia wolności warunkowo
zawieszone na okres próby 1 rok). Niestety takich wstrząsających opisów
zwierzęcej gehenny znajdziecie w naszym raporcie więcej. Polskie prawo
i jego przedstawiciele dalej są szowinistyczni gatunkowo i w majestacie
prawa bagatelizują krzywdę zwierząt, pochylając się bardziej nad sprawcami niż ofiarami, jak dobrze określił to Dawid Karaś w niniejszym raporcie.
Na koniec chcę podziękować wszystkim osobom, które poświęciły swój
czas i monitorowały dla nas rozprawy sądowe i media, zarówno tym, które
chciały zachować anonimowość, jak i tym, które chciały być wymienione
z imienia i nazwiska: Alinie Bunzel, Marii Januszczyk, Karolowi Walczukowi i Hannie Wróbel. Dziękuję Grantodawcy, Programowi Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy za dofinansowanie naszego projektu, umożliwiając tym samym jego realizację oraz Dawidowi Karasiowi za miesiące
wspólnej, wytężonej pracy.
Projekt „Mają prawa? Sprawdzamy!”, w ramach którego powstał niniejszy raport, był realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele –
Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

JOANNA WYDRYCH – AKTYWISTKA PROZWIERZĘCA, WEGANKA, ZAŁOŻYCIELKA FUNDACJI CZARNA OWCA PANA KOTA,
KOORDYNATORKA PROJEKTU „MAJĄ PRAWA? SPRAWDZAMY!”. Z WYKSZTAŁCENIA POLITOLOŻKA I FUNDRAISERKA,
ABSOLWENTKA SZKOŁY LIDERÓW PAFW, AUTORKA ARTYKUŁÓW DO PRAC ZBIOROWYCH I CZASOPISM.
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Wprowadzenie
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Niniejsza praca powstaje w 2022 roku, 47 lat po ukazaniu się pierwszego wydania „Wyzwolenia zwierząt” filozofa i etyka Petera Singera1 oraz
25 lat po wejściu w życie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie
zwierząt (u.o.z.)2.
Na początku lat 80. Peter Singer napisał: [m]iło jest nam myśleć o sobie jako
o ulubieńcach wszechświata. Nie chcemy myśleć o sobie jako o gatunku zwierzęcym.
Ale naprawdę między nami i innymi zwierzętami nie ma przepaści nie do przekroczenia3. Większa część jego twórczości to kwestionowanie za pomocą racjonalnych argumentów naszego wygodnego przekonania, że zasadniczo różnimy się od innych zwierząt, dlatego też możemy dowolnie sprawiać im często
niewyobrażalne cierpienie dla zaspokajania własnych trywialnych potrzeb.
W „Wyzwoleniu zwierząt” Singer opisuje zbędne makabryczne eksperymenty na zwierzętach, powtarzane na ogół wyłącznie w celu uzyskania
dorobku naukowego i nie wnoszące niczego do świata nauki oraz usprawiedliwianie przyjemnością naszego smaku zinstytucjonalizowanych praktyk
przemysłowej hodowli zwierząt, które na każdym etapie muszą znosić cierpienie, potęgowane przez wymogi produkcyjności. Zjadamy wymęczone, poćwiartowane i obdarte z godności dobrego życia produkty naszych wyborów. Mimo że od wielu lat statystyczny Polak ma możliwości dokonywania
wyborów konsumpcyjnych, ciągle zjada 61 kg mięsa rocznie4.
Nie tylko dla Singera, ale także dla wielu innych filozofów, zwierzęta
inne niż ludzie, mają podmiotowość etyczną. U Singera jej źródłem jest to,
że mają moralnie liczące się interesy wynikające z ich zdolności do odczuwania negatywnych i pozytywnych doznań. Są bytami, dla których życie
subiektywnie może być lepsze lub gorsze, stąd nie do obrony jest pomijanie tych interesów w naszych kalkulacjach etycznych, a tym samym w naszych wyborach życiowych5.
1

P. Singer, Wyzwolenie zwierząt, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 2004.
Dz.U. 1997, Nr 111, poz. 724.
3
P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, przeł. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, Warszawa 1997, s. 221.
4
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/rolnictwo/rolnictwo-w-2019-roku,3,16.html
5
P. Singer, Etyka praktyczna, przeł. A. Sagan, Warszawa 2003, s. 67.
2
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Od lat 70. XX wieku nie wydarzyła się żadna rewolucja w naszym konsumpcyjnym podejściu do zwierząt jako produktów. Zwierzęta są dalej
instytucjonalnie dręczone, żeby zaspokajać nasze banalne potrzeby. Ale
nie sposób nie zauważyć, że świat zmienia się pod tym względem na lepsze – coraz więcej ludzi choćby rezygnuje z konsumpcji zwierząt, swoimi
własnymi wyborami wyłączając się z uczestnictwa w tym niesprawiedliwym dla zwierząt systemie.
Masowe wykorzystywanie zwierząt w procesach produkcyjnych to tylko jeden z aspektów naszej niesprawiedliwości etycznej wobec zwierząt,
której eliminacja wciąż jest przed nami i zdecydowanie – jeśli kiedyś nastąpi – odbędzie się raczej najpierw na poziomie etycznej zmiany postaw,
a nie na gruncie prawodawstwa.
Drugi aspekt niesprawiedliwego traktowania zwierząt ma charakter
zindywidualizowany i dotyczy sadyzmu, przemocy, zabijania, niehumanitarnego traktowania „indywidualnych zwierząt” – psów czy kotów, których bez żadnego przymusu jesteśmy opiekunami, a którym często zapewniamy piekło na ziemi i to bez żadnego sensownego wyjaśnienia. Bo
jak zrozumieć takie ludzkie czyny, jak uwiązanie do własnego psa cegły za
pomocą smyczy i zrzucenie go do rzeki z mostu kolejowego? Albo zabicie
własnego kota przez gwałtowne skręcenie mu karku?
Te formy niesprawiedliwego wykorzystywania zwierząt, umyślnego
dręczenia ich, zadawania im bólu, cierpienia i przemocy, nie wymagają żadnej rewolucji etycznej ani społecznej. Spotykają się z niemal masowym potępieniem obywateli i obywatelek i to na ogół niezależnie od
ich przynależności partyjnej. W badaniach CBOS w 2018 roku aż 84%
respondentów opowiedziało się za podwyższeniem sankcji karnych za
przestępstwa przeciwko zwierzętom, a 93% za dożywotnim zakazem
posiadania zwierząt dla sprawców znęcania się nad nimi lub niehumanitarnego zabijania ich6.
Traktowanie zwierząt przez ich opiekunów i właścicieli, w tym ochronę przed dręczeniem i niehumanitarnym oraz nieuzasadnionym zabijaniem, reguluje od 1997 roku ustawa o ochronie zwierząt. Jest ona aktem
6

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_032_18.PDF
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humanitarnej ochrony zwierząt, która odnosi się do postępowania z indywidualnymi osobnikami, a nie np. gatunkami objętymi ochroną środowiskową.
Humanitarna ochrona zwierząt (w tym ustawa z 1997 roku) aksjologicznie oparta jest na wyrażonej m.in. przez Singera, udowodnionej i sfalsyfikowanej etycznie tezie, że zwierzęta są istotami zdolnymi do odczuwania cierpienia, a w związku z tym owo cierpienie musi być brane pod
uwagę w naszych działaniach wobec nich. Z uwagi na dowody naukowe,
zgodnie z którymi wszystkie zwierzęta kręgowe zdolne są do odczuwania
cierpienia, ustawa reguluje postępowanie właśnie z tymi zwierzętami7.
W przypadku prawnej humanitarnej ochrony zwierząt zdolność zwierząt
do odczuwania pozytywnych i negatywnych doznań (np. cierpienia) ma
określone skutki normatywne.

W przeciwieństwie do prac wielu etyków i filozofów, które przyznają zwierzętom
podmiotowość etyczną, polska ustawa o ochronie zwierząt poprzestaje (art. 1 u.o.z.) na
prawnej (uważanej przez wielu autorów za pozorną) dereifikacji zwierząt i formalnie
nie przyznaje im statusu podmiotów prawnych. Z jednej strony, jako istoty czujące nie
są rzeczami, z drugiej strony zaś nie stają się przez to podmiotami prawnymi. Karolina
Kuszlewicz określa tą sytuację dobitnie: już nie rzecz, jeszcze nie podmiot8.

Należy zgodzić się z jej rozważaniami, że wyzwaniem przyszłości, które będzie miało niebagatelne znaczenie praktyczne, zwiększające znacząco poziom ochrony zwierząt przed ludzkimi działaniami w coraz bardziej
złożonej rzeczywistości, jest wypracowanie jakiejś formuły uznania zwierząt za podmioty prawne. Będzie to także – do pewnego stopnia – prawne
sformalizowanie przynajmniej niektórych postulatów związanych z konsekwencjami etycznego uznania zwierząt jako podmiotów etycznie równych pod względem świadomości doznaniowej z ludźmi9.

7
A. Elżanowski A., O podmiotach nieosobowych i osobowych, (w:) „Miesięcznik ZNAK”, 2015,
nr 720, s. 14-18.
8
K. Kuszlewicz, Ustawa o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2021, s. 38.
9
Ibidem, s. 38-45.
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Podstawową zasadą prawną określoną w art. 5 ustawy o ochronie zwierząt jest zasada
humanitarnego traktowania zwierząt, zgodnie z którą każde zwierzę z uwagi na przymiot
bycia istotą czującą, wymaga humanitarnego traktowania ze strony człowieka.

Ustawodawca wskazał, że jest to traktowanie, które uwzględnia potrzeby zwierzęcia oraz zapewnia mu opiekę i ochronę. Dalszą część ustawy
o ochronie zwierząt można potraktować jako swoiste przypisy do wyrażonej w tej zasadzie normy prawnej. Jej konsekwencją jest przede
wszystkim dokonana w u.o.z. kryminalizacja i penalizacja tych działań
człowieka wobec zwierząt, które rażąco naruszają zasadę humanitarnego traktowania zwierząt.
Należy jednak mieć również na względzie, że – także na skutek braku
podmiotowości prawnej zwierząt – zasada ta ma często nikłe znaczenie
praktyczne dla zwierząt i nie zapobiega ich cierpieniu.

Prawodawca oczywiście wprost łamie wynikającą z niej normę prawną, choćby
ustanawiając w akcie niższej rangi takie warunki utrzymywania zwierząt futerkowych,
które nie mają niczego wspólnego z humanitaryzmem traktowania zwierząt: lisy czy
jenoty utrzymywane są przez całe życie w niewielkich obskurnych klatkach bez podłoża
i możliwości realizacji swoich naturalnych potrzeb, a potem wyszarpywane są z klatek
i zabijane prądem elektrycznym10.

Tak samo postępuje, gdy zezwala na sprzedaż, transport w reklamówkach i pokątne zabijanie zmaltretowanych karpi w świątecznym zaciszu domowym11. Albo gdy pozwala na skalę przemysłową prowadzić działalność
10

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dz.U. 2017, poz. 127.
11
Zresztą nie popiera tego aż 76% respondentów: https://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2018/K_032_18.PDF
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gospodarczą w zakresie tzw. „rytualnego uboju” zwierząt bez uprzedniego
pozbawienia ich świadomości, co potęguje ich stres i cierpienie i jest wyrazem nie humanitaryzmu, ale skrajnego okrucieństwa.

Powyższe przykłady kompromitują ustanowioną w art. 5 zasadę humanitarnego
traktowania zwierząt i każą sceptycznie spojrzeć na poziom ochrony zwierząt w Polsce.
Tym bardziej że – mimo enigmatycznych deklaracji zawartych w ustawie o ochronie
zwierząt – nie ma ona nadal instytucjonalnego charakteru12.

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o ochronie zwierząt sprawują przeciążone innymi zadaniami z zakresu ochrony zdrowia zwierząt
i niedofinansowane służby weterynaryjne podległe Ministrowi Rolnictwa, do którego priorytetowych działań nie należy w żadnym stopniu
ochrona zwierząt, tylko raczej ochrona ich producentów. Zresztą przez
lata wiele osób sprawujących stanowisko Ministra Rolnictwa pogardliwie wypowiadało się i o ochronie zwierząt, i o przedstawicielach organizacji ochrony zwierząt13.
Tymczasem to organizacje ochrony zwierząt biorą na siebie często te
zadania z zakresu ochrony zwierząt, które powinny wykonywać organy
państwa. Odbierają zmaltretowane zwierzęta właścicielom, leczą je, zawiadamiają o przestępstwach przeciwko zwierzętom, uczestniczą w godzinnych przesłuchaniach w oczywistych sprawach, gdzie muszą udowodnić
fakt znęcania, piszą zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia lub
umorzeniu dochodzenia, walczą za własne pieniądze o sprawiedliwość dla
skrzywdzonych zwierząt w sądach powszechnych, występując jako ich adwokaci. A na rozprawach w sprawach o przestępstwa przeciwko zwierzętom obecność prokuratora, który powinien publicznie oskarżać w imieniu
nas wszystkich, to rzadki wyjątek. Stąd organizacje od lat ponoszą ciężar

12

K. Kuszlewicz, op. cit., s. 33-34.
Np. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1958800,1,atak-na-obroncow-praw-zwierzat.read, https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci-branzowe-bydlo/ardanowski-mowi-o-eko-terroryzmie-i-pyta-co-sie-ludziom-w-glowach-porobilo/
13
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tego, by polskie prawo ochrony zwierząt, miało przynajmniej pozory jakiegoś systemu, nad którym ktoś choćby minimalnie panuje.

1.1. Struktura przestępstw
przeciwko zwierzętom

Zgodnie z doktryną prawa karnego materialnego przestępstwem jest
czyn człowieka, polegający na działaniu lub zaniechaniu, zabroniony
przez obowiązującą ustawę, bezprawny, zawiniony i szkodliwy w stopniu znacznym niż znikomy14.
Podczas ustalania, czy dany czyn człowieka stanowi przestępstwo, musimy wziąć pod uwagę cały szereg czynników, w tym odkodować strukturę konkretnego czynu zabronionego, na którą składają się: znamiona
podmiotu (dotyczą cech sprawcy, np. jego wieku w momencie popełnienia
czynu), strona podmiotowa (opisuje relację psychiczną sprawcy do czynu, zamiar, z jakim działał sprawca, i stanowi najważniejszą przesłankę
winy), znamiona przedmiotu (czy naruszono dobro prawnie chronione
przez przepis prawny i w jaki sposób) oraz znamiona strony przedmiotowej (odnoszą się do zachowania się sprawcy, określają przedmiot czynności wykonawczej i sprawczej).
Celem niniejszego krótkiego odkodowania ustawowych znamion czynów przestępnych z ustawy o ochronie zwierząt jest naświetlenie wielu
różnych skomplikowanych aspektów, które wynikają z treści przepisów
ustawy o ochronie zwierząt i przekładają się na praktykę ścigania niehumanitarnych działań ludzi wobec zwierząt.
Przepisy karne ustawy o ochronie zwierząt zawarte są w art. 35 i obecnie obejmują 3 przestępstwa, z których dwa pierwsze występują w typie
podstawowym:

14

M. Błaszczyk, A. Zientara, Prawo karne. Minirepetytorium, Warszawa 2020, s. 33-34.
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1. przestępstwo nieuzasadnionego i niehumanitarnego zabicia zwie-

rzęcia (art. 35 ust. 1),
2. przestępstwo znęcania się nad zwierzętami (art. 35 ust. 1a),
3. oraz 1 przestępstwo w typie kwalifikowanym szczególnym okrucień-

stwem sprawcy, za które grozi surowsza odpowiedzialność karna:
przestępstwo nieuzasadnionego lub niehumanitarnego uśmiercenia zwierzęcia lub znęcania się nad zwierzęciem w typie kwalifikowanym szczególnym okrucieństwem (art. 35 ust. 2).
Wszystkie te przestępstwa mają charakter powszechny, tzn., że dla
zasady mogą być popełnione przez każdego, chyba że przepis szczególny
przewiduje specjalne kwalifikacje sprawcy (np. nieposiadanie uprawnień
przyuczonego ubojowca lub osoby uprawnionej do wykonywania zabiegów lekarsko-weterynaryjnych). Również nieletni podlegają przewidzianej
dla nich odpowiedzialności karnej ustalonej za czyny przestępne z ustawy
o ochronie zwierząt, mimo że formalnie nieletniość jest okolicznością wyłączającą winę w postępowaniu karnym.
Są to przestępstwa publiczno-skargowe i podlegają ściganiu z urzędu.
Oznacza to, że organy ścigania z urzędu powinny prowadzić postępowania
karne w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa
przeciwko zwierzęciu. W rzeczywistości bardzo często rola organów ścigania w sprawach dotyczących zwierząt sprowadza się do roli przesłuchujących
i wymagających od zgłaszających dowodowego udokumentowania podejrzenia przestępstwa. Organy często nie wykazują żadnej inicjatywy dowodowej i prowadzą dochodzenia w sposób długotrwały oraz niezaangażowany.
Po stronie podmiotowej, wszystkie przestępstwa przeciwko zwierzętom mogą zostać popełnione wyłącznie umyślnie15, co oznacza, że sprawca
musi mieć zamiar popełnienia czynu zabronionego, czyli wolę i świadomość
urzeczywistnienia swoim zachowaniem znamion czynu zabronionego16.
Żadne przestępstwo z ustawy o ochronie zwierząt nie może zostać popełnione nieumyślnie, tj. zaledwie poprzez niedochowanie przez sprawcę
reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach, np. na skutek
15
16
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W. Radecki, Ustawy o ochronie zwierząt, Warszawa 2015, s. 227.
M. Mozgawa (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2011, s. 206.

lekkomyślności lub niedbalstwa17. Nieumyślnie mogą zostać popełnione
jedynie wykroczenia z ustawy o ochronie zwierząt, np. z art. 9 u.o.z., polegające na niezapewnieniu psu stałego dostępu do wody pitnej18.

1.2. Przestępstwo nieuzasadnionego /

niehumanitarnego zabijania zwierząt
(art. 35 ust. 1 u.o.z.)

Indywidualnym przedmiotem ochrony prawnej tego czynu przestępnego
jest ochrona indywidualnego zwierzęcia przed nieuzasadnionym lub niehumanitarnym pozbawieniem go życia. Przestępstwo to może polegać na
jednocześnie niehumanitarnym i nieuzasadnionym uśmierceniu zwierzęcia,
np. spełni takie cechy działanie sprawcy polegające na zakopaniu żywego
kota w reklamówce w ziemi, którego skutkiem będzie śmierć zwierzęcia,
z uwagi na to, że było ono jednocześnie nieuzasadnione i niehumanitarne.
Przedmiotem czynności wykonawczej sprawcy jest oczywiście zwierzę
kręgowe, które sprawca umyślnie uśmierca w sposób nieuzasadniony lub
niehumanitarny, skutkiem czego jest śmierć zwierzęcia. Co do zasady, jest
to więc przestępstwo skutkowe – dla przypisania odpowiedzialności karnej sprawcy – poza formami stadialnymi popełnienia przestępstwa takimi jak np. usiłowanie – wymagany jest obiektywny skutek w postaci zgonu zwierzęcia19.
Czynności sprawcze wykorzystywane przez sprawców do realizacji swojej woli popełnienia tego przestępstwa są przeróżne, na ogół mają wymiar
sadystyczny i zostaną przedstawione szczegółowo w dalszej części raportu
(m.in. zabicie psa siekierą, zagłodzenie psa na śmierć, utopienie kotów w wiadrze, zabicie psa metalowym nożem, zaduszenie kota poprzez zaciśnięcie mu
na szyi przewodu elektrycznego).
17

Ibidem, s. 214-215.
W. Radecki, op. cit., s. 242.
19
K. Kuszlewicz, op. cit., s. 335.
18
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Przestępstwo to – podobnie jak przestępstwo zabójstwa człowieka z art.
148 k.k. – może zostać popełnione przez sprawcę tylko umyślnie, ale zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym20.
Zamiar bezpośredni polega na tym, że sprawca na poziomie woli chce
popełnić czyn zabroniony, a na poziomie swojej świadomości obejmuje nią całość ustawowych znamion przestępstwa. W przypadku zamiaru
ewentualnego na poziomie woli sprawca nie chce popełnić przestępstwa,
ale na poziomie swojej świadomości godzi się na to, przewidując, że może
do tego dojść. Na ogół zamiar ewentualny towarzyszy jakiemuś innemu
zamiarowi bezpośredniemu, niekoniecznie o charakterze przestępnym21.
Owo „godzenie się” sprawcy oznacza jego swoistą obojętność. Jak obrazowo wyjaśnia M. Błaszczyk i A. Zientara, w sytuacji zamiaru ewentualnego, sprawcy jest wszystko jedno, czy do czynu zabronionego dojdzie, czy nie;
akceptuje on pewien stan rzeczy, który może zaistnieć; nie chce popełnić czynu
zabronionego, ale jednocześnie nie chce go nie popełnić22.
Zamiar sprawcy, zwłaszcza w przypadku przestępstw umyślnych, jest
kluczowym elementem ich struktury. Jego praktyczne odkodowanie przez
organy prowadzące postępowanie karne często decyduje o możliwości
przypisania sprawcy odpowiedzialności karnej za popełnienie czynu zabronionego, ponieważ decyduje o tym, czy znamiona czynu zabronionego zostały zrealizowane. Brak wymaganego ustawowo zamiaru sprawcy
w jego działaniu stanowi przesłankę do odmowy wszczęcia lub do umorzenia postępowania karnego na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 kodeksu postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (k.p.k.).

Bez wystąpienia ustawowo określonego zamiaru w działaniu sprawcy, który w znacznym
stopniu jest wynikiem swobodnej (w rozumieniu art. 7 k.p.k.) interpretacji podmiotów
prowadzących postępowanie karne, nie ma przestępstwa.

20

W. Radecki, op. cit., s. 227.
M. Mozgawa (red.), op.cit., s. 206-207.
22
M. Błaszczyk, A. Zientara, op. cit., s. 52.
21
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Przestępstwo zabijania zwierząt z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt może zostać popełnione na skutek dwóch zespołów czynności sprawczych – związanych z nieuzasadnionym lub niehumanitarnym pozbawieniem życia zwierząt.

Ustawa o ochronie zwierząt w art. 6 ust. 1 wprowadza ogólną zasadę zakazu zabijania
zwierząt, którą bezzwłocznie koryguje o dopuszczalne i przynajmniej w części społecznie
akceptowane usankcjonowane normatywnie przyczyny pozbawiania życia zwierząt.

Należą do nich m.in.:
—— ubój i uśmiercanie zwierząt gospodarskich oraz uśmiercanie dzikich
ptaków i ssaków utrzymywanych przez człowieka w celu pozyskania
mięsa i skór (art. 6 ust. 1 pkt. 1 u.o.z.),
—— połów ryb zgodnie z przepisami o rybołówstwie i rybactwie śródlądowym (art. 6 ust. 1 pkt. 2 u.o.z.),
—— usuwanie osobników bezpośrednio zagrażających ludziom lub innym
zwierzętom, jeżeli nie jest możliwy inny sposób usunięcia zagrożenia
(art. 6 ust. 1 pkt. 5 u.o.z.),
—— polowania, odstrzały i ograniczanie populacji zwierząt łownych (art.
6 ust. 1 pkt. 6 u.o.z.),
—— zabijanie inwazyjnych gatunków obcych (art. 6 ust. 1 pkt. 9 u.o.z.).
Każdy inny, nieokreślony w u.o.z. „uzasadniony” prawnie powód pozbawienia zwierzęcia życia, będzie wyczerpywał stronę przedmiotową czynu
zabronionego określonego w art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt, polegającego na nieuzasadnionym zabiciu zwierzęcia. W dalszych częściach
raportu zebrano kilkadziesiąt tego typu nieuzasadnionych prawnie przestępczych czynności sprawczych.
Druga grupa czynności sprawczych związanych z pozbawianiem życia
zwierząt wynika z określonej w art. 5 u.o.z. zasady humanitarnego traktowania zwierząt i dotyczy – uzasadnionego lub nie – wymogu uśmiercania
zwierząt w sposób humanitarny. Art. 6 u.o.z. wymaga, aby uzasadnione
zabijanie zwierząt odbywało się w sposób humanitarny i zgodny z przepisami odrębnymi zawartymi w końcowej treści ustawy o ochronie zwierząt.
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Nieco enigmatyczny i niedookreślony art. 33 ust. 1a nakłada na uśmiercającego zwierzę obowiązek działania w tym zakresie w sposób humanitarny
polegający na zadawaniu przy tym minimum cierpienia fizycznego i psychicznego. Ubój zwierząt gospodarskich został unormowany w art. 34 u.o.z.,
który stanowi że zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po
uprzednim pozbawieniu świadomości przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje (z wyjątkiem zwierząt poddawanych ubojowi „rytualnemu”
w rzeźni na potrzeby grup wyznaniowych23).
Zasady humanitarnego uśmiercania zwierząt w warunkach przemysłowych zostały także uzupełnione aktem rangi ustawowej. Zgodnie z delegacją zawartą w art. 34 ust. 6 u.o.z. Minister Rolnictwa – mając mieć na
względzie – zapewnienie humanitarnego traktowania zwierząt – określił
kwalifikacje osób uprawnionych do zawodowego uboju, warunki wyładunku, przemieszczania, przetrzymywania, unieruchamiania w celu dokonania uboju lub uśmiercenia zwierząt, warunki i metody uboju i uśmiercania zwierząt stosownie do gatunku24.
Obecnie praktycznie pozbawione jest ono treści i jedynie poprzez swoje istnienie w systemie prawnym formalnie wdraża postanowienia dyrektywy 93/119/WE z dnia 22 grudnia 1993 r. w sprawie ochrony zwierząt
podczas uboju lub zabijania (Dz.Urz. WE L 340 z 31.12.93 r., z późn. zm.).
Zgodnie z kluczowym przepisem ww. dyrektywy (art.1, ust. 1 i 2) podczas uśmiercania i działań związanych z uśmiercaniem zwierzętom oszczędza
się wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju lub cierpienia. W celu realizacji
tych celów podmioty gospodarcze podejmują w szczególności konieczne środki, aby zapewnić zwierzętom: fizyczny komfort i ochronę, szczególnie przez
utrzymywanie ich w czystości i odpowiednich warunkach cieplnych oraz zapobieganie upadkom lub potknięciom; ochronę przed urazami; obchodzenie się
z nimi i przetrzymywanie ich w sposób uwzględniający ich zwykłe zachowanie; warunki, w których nie wykazują oznak niepotrzebnego bólu lub strachu
23

Wyjątek wprowadzony wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. sygn.
akt K 52/13 (Dz.U., poz. 1794).
24
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych
do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt z dnia 9 września
2004 r. (Dz.U., Nr 205, poz. 2102). Tj.: z dnia 27 maja 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1033).
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ani nietypowego zachowania; warunki, w których nie cierpią z powodu przedłużającego się braku pokarmu lub wody; warunki, w których wyeliminowany jest niepotrzebny kontakt z innymi zwierzętami, który mógłby negatywnie
wpłynąć na ich dobrostan.
Wiele wyroków przywołanych w dalszej części raportu pokazuje, że
normy te nie są przestrzegane oraz że nie ma nad nimi wystarczającej kontroli urzędowo-weterynaryjnej. Z uwagi na to, że rzeźnie nie mają szklanych ścian, można się tylko domyślać, że przedmiotem postępowań karnych są tylko sporadycznie akty przemocy, sadyzmu i niehumanitarnego
traktowania zwierząt gospodarskich podczas ich uboju.

1.3. Przestępstwo znęcania się

nad zwierzętami (art. 35 ust. 1a u.o.z.)

Znamiona przedmiotowe przestępstwa znęcania się nad zwierzętami zostały określone w art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Samo
to pojęcie oraz część katalogu czynności sprawczych znęcania się nad
zwierzętami zostały wprost zaczerpnięte z rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt (np. bicie
zwierząt, przeciążanie zwierząt, złośliwe straszenie i drażnienie zwierząt)25. Rozporządzenie obowiązywało w części aż do wejścia w życie
w 1997 roku ustawy o ochronie zwierząt. Zawierało ono także ogólną
definicję normatywną znęcania się nad zwierzętami – stanowiło je wszelkie w ogóle zadawanie zwierzętom cierpień bez odpowiednio ważnej i słusznej potrzeby (art. 2 pkt. k). Rozporządzenie nie zabraniało i nie kryminalizowało zabijania zwierząt – można było je zabijać, ale nie można było
się nad nimi znęcać w rozumieniu rozporządzenia. Znęcanie się nad
zwierzętami kwalifikowane wyjątkowym okrucieństwem sprawcy było

25

Dz.U. 1928, Nr 36, poz. 332.
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przestępstwem zagrożonym karą więzienia do 1 roku lub ścisłego aresztu (art. 5 ww. rozporządzenia).

W 1997 roku podczas tworzenia obecnie obowiązującej ustawy o ochronie zwierząt de
facto ustanowiono znamiona przedmiotowe przestępstwa znęcania się nad zwierzętami
w dużym stopniu na kanwie aktu prawnego z okresu dwudziestolecia międzywojennego,
sprzed 94 lat. Przez 25 lat obowiązywania obecnej ustawy o ochronie zwierząt nie
dokonano ich rekonstrukcji, ograniczając się do poprawek redakcyjnych oraz dodawania
nowych czynności sprawczych znęcania się nad zwierzętami. W systemie prawnym ocalało
również samo pojęcie „znęcania się” nad zwierzętami.

Obecnie obowiązująca treść art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt
definiuje normatywnie znęcanie się nad zwierzętami jako zadawanie albo
świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień i uzupełnione jest ciągle poszerzanym katalogiem czynności sprawczych, które „w szczególności”
stanowią znęcanie się nad zwierzętami, a więc stanowią per se czyny człowieka, które w konieczny sposób powodują ich ból lub cierpienie.
Do unormowanego w ustawie katalogu czynów człowieka (działań lub
zaniechań), które są znęcaniem się nad zwierzętami należą obecnie m.in.:
—— bicie zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi lub zaopatrzonymi
w urządzenia obliczone na sprawianie specjalnego bólu, bicie po głowie,
dolnej części brzucha, dolnych częściach kończyn (art. 6 ust. 2 pkt. 4),
—— przeciążanie zwierząt pociągowych i jucznych ładunkami w oczywisty
sposób nieodpowiadającymi ich sile i kondycji lub stanowi dróg lub
zmuszanie takich zwierząt do zbyt szybkiego biegu (art. 6 ust. 2 pkt. 5),
—— złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt (art. 6 ust. 2 pkt. 9),
—— utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym
utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa, bądź
w pomieszczeniach albo klatkach uniemożliwiających im zachowanie
naturalnej pozycji (art. 6 ust. 2 pkt. 10),
—— porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje (art.
6 ust. 2 pkt. 11),
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—— obcowanie płciowe ze zwierzęciem (zoofilia) (art. 6 ust. 2 pkt. 16),
—— wystawianie zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie

warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu
(art. 6 ust. 2 pkt. 17),
—— transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży
bez dostatecznej ilości wody umożliwiającej oddychanie (art. 6 ust.
2 pkt. 18),
—— utrzymywanie zwierzęcia bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez
okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku
(art. 6 ust. 2 pkt. 19).

Skutkiem tak niefortunnej konstrukcji normatywnej znamion przedmiotowych
przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, w dodatku zamieszczonej w innym
miejscu niż przepisy karne ustawy, jest doprowadzenie choćby do tego, że przez lata
sądy powszechne musiały zajmować się tak banalną kwestią, jak to, czy w konieczny
sposób realizacja przez sprawcę czynności sprawczej (np. utrzymywania przeze wiele lat
niedźwiedzia w niewłaściwych warunkach bytowania) sprawia zwierzęciu cierpienie i jest
formą znęcania się nad nim.

Oczywiście okazało się, że jest, skoro utrzymywanie zwierzęcia w niewłaściwych warunkach bytowania (potwierdzone przez biegłego) należy do
katalogu form znęcania się nad zwierzętami, a stwierdzenie tej przynależności nie wymaga niczego poza podstawową stosowaną w prawie wykładnią – językową. Ostatecznie uznał to dopiero Sąd Najwyższy w głośnym
wyroku z 2009 r. w sprawie Antoniego Gucwińskiego26. Jest to zaiste kuriozalne, że tej rangi sąd musi zajmować się wykładnią językową pojęcia
„w szczególności”, bo była to część istoty sporu w tej sprawie.
Indywidualnym przedmiotem ochrony przestępstwa znęcania się nad
zwierzęciem jest wolność zwierzęcia od takich działań człowieka, które
przynoszą mu ból i cierpienie. Mogą one mieć charakter ogólny, tj. polegać na zadawaniu lub godzeniu się na zadawanie zwierzęciu bólu lub
26

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2009 r., sygn. akt V KK 187/09.
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cierpienia; lub szczególny – wypełniać znamiona przedmiotowe którejkolwiek z czynności sprawczej określonej w katalogu w art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, tj. np. polegać na utrzymywaniu go w niewłaściwych warunkach bytowania lub porzuceniu.
Przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa znęcania się nad
zwierzętami jest zwierzę kręgowe, któremu zadajemy ból lub cierpienie,
albo też do tego świadomie dopuszczamy.
Określony w art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt katalog czynności
sprawczych jest oczywiście otwarty i przykładowy („w szczególności”) i potencjalne czynności sprawcze wyczerpujące ogólną definicję „znęcania się
nad zwierzętami” dalece poza niego wykraczają, będąc ograniczone tylko
sadystyczną wyobraźnią sprawcy. Przywołane w dalszej części raportu sposoby postępowania ze zwierzętami, które wypełniają znamiona znęcania się
nad nimi to choćby wrzucenie szczeniaka do betonowego szamba, wysłanie żywych królików w szczelnie zamkniętym kartonie przesyłką kurierską, duszenie
i wyrzucenie psa przez okno, rażenie psa paralizatorem, duszenie psa paskiem
od spodni, umieszczenie psa w parcianym worku i porzucenie go na polnej drodze.
Zgodnie z poglądami orzecznictwa i doktryny przestępstwo znęcania
się nad zwierzętami – podobnie jak przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą, stypizowane w art. 207 k.k. – może zostać popełnione wyłącznie w zamiarze bezpośrednim27, co – z różnych względów, o których
będzie mowa w niniejszym raporcie – znacząco ogranicza krąg sprawców
którzy mogą zostać skazani i ukarani. Niezależnie bowiem od zadanego
zwierzęciu cierpienia, brak możliwości przypisania sprawcy zamiaru bezpośredniego prowadzi do dekompletacji znamion przestępstwa znęcania
się nad zwierzętami i do zakończenia postępowania karnego negatywną
decyzją procesową na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2. Jest to znacząca przyczyna odmów wszczęcia lub umorzeń postępowań karnych w przypadku
przestępstw przeciwko zwierzętom.
Podkreślenia wymaga także, że zgodnie z dokonaną wykładnią konstrukcji znamion przedmiotowych przestępstwa znęcania się nad zwierzętami w przywołanym już tutaj głośnym wyroku Sądu Najwyższego
27
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z 2009 roku, zamiaru bezpośredniego sprawcy nie należy odnosić do powodowania bólu lub cierpień zwierzęcia, lecz wyłącznie do bezpośredniego postępowania ze zwierzęciem, czyli do konkretnej czynności sprawczej,
którą zwierzę zostało dotknięte działaniem lub zaniechaniem człowieka.
Jeśli zatem czynnością wykonawczą sprawcy było zagłodzenie psa, nieuprawnione jest badanie przez organa ścigania czy sądy powszechne, ani
czy zwierzę cierpiało, ani czy sprawca działał w zamiarze bezpośrednim
zadawania lub dopuszczania do zadawania mu cierpienia.

1.4. Typ kwalifikowany szczególnym

okrucieństwem (art. 35 ust. 2 u.o.z.)

Oba powyższe przestępstwa przeciwko zwierzętom mogą zostać popełnione przez sprawcę w typie kwalifikowanym szczególnym okrucieństwem uśmiercającego lub zabijającego zwierzę. Konsekwencją popełnienia przez sprawcę kwalifikowanego typu przestępstwa jest surowsza
odpowiedzialność karna.
Ustawodawca wprowadził definicję legalną „szczególnego okrucieństwa”, które określił jako podejmowanie przez sprawcę wobec zwierząt
takich działań, które charakteryzują się drastycznością form i metod,
a zwłaszcza działanie w sposób wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień i czasu ich trwania (art. 4 pkt.
12 u.o.z.).
Dominującym i bardziej racjonalnym poglądem doktryny jest uznanie,
że przestępstwo to może zostać popełnione wyłącznie w zamiarze bezpośrednim28. Wydaje się bowiem, że główną rolę w sadystycznym działaniu
sprawcy odgrywa jego strona intencyjna (pobudki, cele, motywy), nie zaś
zaledwie godzenie się (zamiar ewentualny), że jego czyn zostanie społecznie odebrany jako okrutny. Nie można wykluczyć przypadków tego
28

K. Kuszlewicz, op. cit., s. 341. Por. W. Radecki, op. cit., s. 227-228.
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drugiego rodzaju na zasadzie wyjątku, ale wywołują one poważne pytanie o poziom poczytalności tego typu sprawców.
Wymóg zamiaru bezpośredniego przy szczególnym okrucieństwie zdają się potwierdzać także współczesne nauki kryminologiczne. Z uwagi na
definicję legalną „szczególnego okrucieństwa” oraz drastyczny charakter
czynności sprawczych z nim związanych, można założyć, że podstawą tego
typu czynów wobec zwierząt jest przemoc. Zgodnie z kryminologicznymi
koncepcjami przemocy, zamiar sprawcy w takim przypadku jest ukierunkowany na spowodowanie szkód fizycznych w postaci śmierci lub uszkodzenia ciała, bez względu na to czy działanie takie stanowi cel sam w sobie, czy też ma charakter instrumentalny.
Czyny, będące podstawą odpowiedzialności karnej w tym typie przestępstwa obejmują zarówno różnorodne formy znęcania się nad zwierzętami (przestępstwo co do zasady formalne, w zależności od czynności sprawczej), jak i przestępstwo skutkowe, czyli uśmiercenie zwierzęcia,
o ile sprawca działał w tym zakresie w sposób drastyczny, obliczony na
zintensyfikowanie doznawanego przez zwierzę bólu i cierpienia. Na ogół,
niestety, przedsiębrany przez sprawcę w tym typie przestępstwa, poziom
sadyzmu i przemocy prowadzi do wielonarządowych i śmiertelnych dla
zwierząt obrażeń ciała. Sprawca być może często nie bije, żeby zabić. Ale
w konsekwencji zabija.
Do nacechowanych sadyzmem i przemocą czynności sprawczych wobec zwierząt zakwalifikowanych przez organy ścigania i sądy powszechne
jako spełniające kryterium „szczególnie okrutnych” (art. 35 ust. 2 u.o.z.)
należą m.in.:
—— zabicie kota w ten sposób, że sprawca włożył go do plecaka, po czym kopał
i rzucał po ziemi, czym spowodował u niego złamanie kości udowej prawej, przekrwienie i obrzęk płuc, uszkodzenie unaczynienia nerki prawej
i obfitego krwotoku zaotrzewnowego okolicy nerki prawej, w wyniku którego doszło do ostrej niewydolności krążenia ze skutkiem śmiertelnym29,

29

Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu z dnia 11 grudnia 2019 r., sygn. akt II
K 566/19.
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—— łapiąc psa rasy mieszanej za ogon i używając toporka, wielokrotnie ude-

rzał w zwierzę, powodując liczne rany kłute, które doprowadziły do jego
uśmiercenia30,
—— I. 19 marca 2019 r. kopiąc po całym ciele zabił psa rasy mieszanej. II.
7 lutego 2019 r. spowodował u kota obrażenia oka, mózgu i czaszki wraz
z krwotokiem, które to obrażenia skutkowały koniecznością uśpienia zwierzęcia. III. Od 20 stycznia 2019 r do dnia 21 lutego 2019 r. znęcał się nad
kotem rasy perskiej w ten sposób, że spowodował u niego złamania obu
kości udowych oraz obrażenia głowy31,
—— dokonał uśmiercenia psa rasy mieszanej w ten sposób, że przywiązał go
przy pomocy pętli samozaciskającej, po czym kopał zwierzę po całym ciele
i bił je tępym narzędziem, doprowadzając do jego śmierci przez uduszenie32,
—— zwabił bezpańskiego psa do pomieszczenia gospodarczego na terenie swojej posesji, a następnie przy użyciu metalowego teownika o długości 56 cm
wielokrotnie zadał mu uderzenia w okolice łba i pyska, powodując pęknięcie czaszki, szczęki i w efekcie śmierć33,
—— znęcała się na 6 jednodniowymi kotami w ten sposób, że wrzuciła je do
studzienki kanalizacyjnej, a następnie by je utopić wlała do niej wodę, co
spowodowało śmierć 2 kociąt34,
—— uśmiercił 2 psy w ten sposób, że najpierw kilkukrotnie uderzał je drewnianym kołkiem w kark, a następnie utopił w szambie35.

30

Wyrok Sądu Rejonowego w Wejherowie z dnia 09.01.2020 r., sygn. akt II K 1373/19.
Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód z dnia 29 listopada 2019 r., sygn.
akt IV 363/19.
32
Wyrok Sądu Rejonowego w Suwałkach z dnia 5 grudnia 2019 r., sygn. akt 955/19.
33
Wyrok Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 13 września 2016 r., sygn. akt II K 430/16.
34
Wyrok Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 29 listopada 2019 r., sygn. akt II K 1419/19.
35
Wyrok Sądu Rejonowego w Świebodzinie z dnia 22 listopada 2016 r., sygn. akt II K 192/16.
31
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1.5. Penalizacja przestępstw przeciwko
zwierzętom w czasie

Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. weszła w życie 24
października 1997 roku. System informacji prawnej Legalis C.H.Beck
wskazuje, że od czasu uchwalenia była nowelizowana 33 razy a 6 razy
tworzono jej tekst jednolity, ostatnio 10 marca 2022 r.

Przez 25 lat obowiązywania ustawy, mimo że zmieniały się różne jej aspekty, nigdy nie
doszło do żadnych rewolucyjnych zmian w zakresie poprawy jakości prawnej jej norm
w kwestii możliwych do praktycznej egzekucji wymogów związanych z humanitarnym
traktowaniem zwierząt. Do dziś nie udało się wprowadzić choćby zakazu utrzymywania
w sposób stały psów na łańcuchach, zakazu niehumanitarnych praktyk związanych
z utrzymywaniem przez całe życie zwierząt futerkowych w obskurnych klatkach, czy też
wykorzystywania zwierząt w celach dostarczania rozrywki w cyrkach.

Do dziś – mimo zjawiska nadpopulacji zwierząt domowych w Polsce – nie
tylko nie uregulowano hodowli zwierząt domowych, ale stworzono system legalnego rozmnażania w celach handlowych psów w typie rasy (tzw.
„kundelków” z „rodowodami” drukowanymi na domowych drukarkach).
Stąd ponurym paradoksem jest, że jedne z najobszerniejszych zmian
w ustawie o ochronie zwierząt zostały wprowadzone w życie 30 czerwca 2010 roku i dotyczyły posiadaczy kurników z kurczętami brojlerami.
W art. 12a – 12j uregulowano takie kwestie jak m.in. kwalifikacje opiekunów kurczaków brojlerów, szkolenia w tym zakresie, czy też zasady prowadzenia dokumentacji kurnika36.

36

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 12 kwietnia 2009 r. (Dz.U., Nr 79,
poz. 668).
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Pierwotnie uchwalona w 1997 roku ustawa o ochronie zwierząt zawierała w art. 35 przepisy karne, które przewidywały karę grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku za znęcanie się nad zwierzętami lub ich nieuzasadnione (niehumanitarne) zabijanie oraz karę do
2 lat pozbawienia wolności dla sprawcy działającego ze szczególnym okrucieństwem. Ustawa przewidywała fakultatywny (typy podstawowe przestępstw) lub obligatoryjny (typy kwalifikowane przestępstw) środek karny
przepadku zwierzęcia, o ile sprawca był jego właścicielem. Wprowadziła
także 2 fakultatywne środki – zakaz wykonywania określonej działalności lub zawodu związanych z wykorzystywaniem zwierząt oraz nawiązkę
w kwocie od 25 do 2500 zł na cel związany z ochroną zwierząt.
1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowelizacja u.o.z., która w zakresie przepisów prawno-karnych uporządkowała dozwolone prawnie powody uśmiercania zwierząt (art. 6 ust. 1), dodała kilka czynności sprawczych
do katalogu form znęcania się nad zwierzętami oraz podwyższyła sankcje karne za przestępstwa przeciwko zwierzętom – do 2 lat pozbawienia
wolności w typach podstawowych oraz do 3 lat w typach kwalifikowanych
szczególnym okrucieństwem. Nowelizacja wprowadziła obligatoryjność
środka karnego przepadku zwierzęcia, niezależnie od typu przestępstwa
oraz wprowadziła nowy środek karny – zakaz posiadania zwierząt do 10
lat (fakultatywny w przypadku podstawowych typów przestępstwa, obligatoryjny w przypadku kwalifikowanych). Podniesiona została również
wysokość fakultatywnej nawiązki na rzecz ochrony zwierząt, od tej pory
mogła być orzekana w kwocie od 500 do 100 000 zł37.
Przez kolejne lata nie wprowadzono do ustawy jakichkolwiek znaczących modyfikacji w znamionach przestępstw przeciwko zwierzętom, które
zwiększałyby poziom ich ochrony przed okrutnym traktowaniem. Ograniczono się, często dopiero po 6 latach od momentu wejścia w życie normy prawnej, do poprawek redakcyjnych, które niejednokrotnie wynikały
z pierwotnej niechlujności ustawodawcy. Od 1 stycznia 2012 roku do 19
kwietnia 2018 r. – jedna z czynności sprawczych należących do określonego
37

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U., Nr 230, poz. 1373)
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w art. 6 ust. 2 zbioru form „znęcania się nad zwierzętami” zakładała, że
zabroniony jest transport żywych ryb lub ich przetrzymywanie w celu sprzedaży bez dostatecznej ilości wody uniemożliwiającej (zamiast umożliwiającej)
oddychanie (art. 6 ust. 2 pkt. 18).
Od czasu wydania w 2016 roku naszego pierwszego głośnego raportu „Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?”, który poruszył środowisko
i obejmował analizę ścigania i karania sprawców przestępstw przeciwko
zwierzętom (wraz z rekomendacjami) w latach 2012 – 2014, ustawodawca ograniczył się w tym zakresie de facto do podwyższenia kar i środków
karnych za przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt (zob. Tabela I).
Tabela I: Zmiany przepisów prawno-karnych w ustawie o ochronie zwierząt po 2014 roku
Data wejścia
w życie

Podstawa prawna
zmiany

Treść zmian

12.12.2014 r.

Wyrok TK z dnia 10
grudnia 2014 r.
(sygn. akt K 52/13)

––depenalizacja uboju zwierzęcia kręgowego w ubojni bez

Ustawa o zmianie
ustawy o ochronie
zwierząt oraz ustawy –
Kodeks karny z dnia
6 marca 2018 r. (Dz.U.
z 2018 r., poz. 663)

––podwyższenie kary pozbawienia wolności do 3 lat za

04.04.2018 r.
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uprzedniego pozbawienia go świadomości w przypadku tzw.
„uboju rytualnego”

przestępstwa w typie podstawowym

––podwyższenie kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do

5 lat za przestępstwa w typie kwalifikowanym szczególnym
okrucieństwem
––możliwość orzekania zakazu posiadania wszelkich lub
wybranych zwierząt w ramach środka karnego
––wprowadzenie obligatoryjności środka karnego w postaci
zakazu wykonywania zawodów (wszelkich lub określonych)
lub prowadzenia działalności (wszelkiej lub określonej)
związanych z wykorzystywaniem zwierząt, w przypadku
skazania za kwalifikowany typ przestępstwa
––podwyższenie długości orzekania środków karnych
polegających na zakazach z 10 do 15 lat
––obligatoryjność orzeczenia nawiązki na cel związany z ochroną
zwierząt (niezależnie od typu przestępstwa) w kwocie od 1000
do 100 000 zł
––możliwość orzeczenia zakazu posiadania wszelkich lub
wybranych zwierząt na okres 2 lat podczas zastosowania
wobec sprawcy warunkowego umorzenia postępowania
karnego na okres próby

Data wejścia
w życie

Podstawa prawna
zmiany

Treść zmian

––wprowadzenie procedury prawnej w przypadku orzeczenia

przez sąd zakazu posiadania wszystkich lub niektórych
zwierząt
––penalizacja złamania zakazu posiadania zwierząt (stało się ono
przestępstwem z art. 244 k.k., za które grozi odpowiedzialność
karna od 3 miesięcy do 5 lat)

***
Należy pytać nie o to, czy zwierzęta mogą rozumować ani czy mogą mówić,
lecz czy mogą cierpieć?38
J. BENTHAM

Racjonalna etyka XX wieku, a przynajmniej bardzo wielu jej przedstawicieli, uporało się z problemem podmiotowości zwierząt, dostrzegając ich
zdolność do cierpienia. O ile jeszcze nie nastąpiła systemowa zmiana w naszym podejściu do praktyk masowej eksploatacji odczuwających istot, które wiodą pełne udręczenia życia dla zaspokajania naszych racjonalnie sfalsyfikowanych jako trywialne potrzeb i zachcianek, to z całą pewnością nie
istnieje żaden filozof czy etyk, który zdołałby nie potępić tego, jak niehumanitarnie każdego dnia traktujemy zwierzęta, które oswoiliśmy i uważamy za swoich przyjaciół. A jednocześnie zakopujemy je żywcem w ziemi,
uśmiercamy metalowymi rurkami i toporami, czy wyrzucamy przez okna.
Tego rodzaju czyny nie wymagają złożonych dyskursów etycznych o zdolnościach zwierząt, ich racjonalności, świadomości lub przynależności do innych gatunków. Jak zauważył filozof R. G. Frey – dzielona przez nas z innymi zwierzętami zdolność do odczuwania cierpienia sprawia, że twierdzenie,
iż różnica gatunkowa powoduje, że wydłubanie oka dziecku jest moralnie złe,
a zrobienie tego samego zwierzęciu takie nie jest – jest powiedzeniem niczego,
bo zarówno pies, jak i dziecko odczuje stratę swojego oka38.
38

R. G. Frey, Human Use of Non-Human Animals: a Philosopher’s Perspective, [w:] J. Bryant,
L. B. La Velle, J. Searle (red.), Bioethics for Scientists, England 2002, s. 102.
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Wyniki wydanego przez nas w 2016 roku raportu wskazują, że na poziomie prawnym niezupełnie jest to powiedzeniem niczego.

Ofiary ludzkiej przemocy, sadyzmu i ludzkiej nieodpowiedzialności, pozbawione
podmiotowości prawnej, często nie mogą liczyć na skuteczną ochronę przez instytucje
publiczne, a ich sprawcy bez specjalnego trudu unikają ścigania i sprawiedliwych kar.

W tym raporcie wracamy do tej problematyki po 6 latach, żeby zobaczyć, czy sytuacja zwierząt w Polsce choć trochę zmieniła się na lepsze.
Nie przesądzając na wstępie wyników naszego raportu, warto zważyć,
że od uchwalenia w 1997 roku i od egzekwowania przez instytucje publiczne prostych minimalnych norm humanitarnego traktowania indywidualnych zwierząt (tzn. nie bij, nie kop, nie top w rzece, nie zabijaj siekierą),
nie zdarzyła się w tym zakresie żadna rewolucja. Pomimo że zachowania
takie zostały poddane kryminalizacji i penalizacji na płaszczyźnie prawno-karnej i podlegają ściganiu z urzędu.
Tymczasem na poziomie etycznym, który przyznaje podmiotowość
odczuwającym zwierzętom, od 1997 roku w Polsce wydarzyła się przynajmniej częściowa rewolucja, którą przesądziły świadome wybory społeczne. W obecnej rzeczywistości nie ma żadnych problemów z nabyciem
produktów niepochodzących z masowej eksploatacji zwierząt zarówno
w wielkich sieciach handlowych, sieciowych restauracjach, jak i małych
sklepach osiedlowych. Jak w 1972 roku Peter Singer napisał w jednym
z pierwszych swoich głośnych tekstów: nasze spojrzenie na kwestie moralne
musi zostać zmienione, a wraz z nim sposób życia, który jest charakterystyczny
dla naszego społeczeństwa. Sama dyskusja… nie wystarczy. Co w ogóle wiąże
filozofię z publicznymi (i prywatnymi) kwestiami, jeśli nie traktujemy poważnie wniosków, do których dochodzimy? W tym przypadku poważne traktowanie naszych wniosków oznacza działanie zgodnie z nimi39.

39
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Wyniki monitoringu
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2.1. Monitoring ścigania sprawców

przestępstw przeciwko zwierzętom

Badaniami, prowadzonymi na podstawie przepisów dotyczących dostępu do informacji publicznej oraz określonych w kodeksie postępowania
karnego zasad udostępniania akt zakończonych postępowań karnych,
objęto 189 losowo wybranych prokuratur rejonowych z całego kraju.
W ich trakcie zgromadzono:
—— dane ilościowe za lata 2016 – 2021 o liczbie przestępstw z art. 35 ust.
1 (nieuzasadnione lub niehumanitarne zabijanie zwierząt), art. 35
ust. 1a (znęcanie się nad zwierzętami) oraz art. 35 ust. 2 (typ kwalifikowany obu typów czynów szczególnym okrucieństwem) rejestrowanych i rozstrzyganych merytorycznie przez jednostki prokuratury
(odmowa wszczęcia, umorzenie, skierowanie do sądu aktu oskarżenia),
—— dane ilościowe za lata 2016 – 2021 o rodzaju negatywnych przesłanek
procesowych zastosowanych przez organy ścigania do zakończenia
postępowań karnych w sprawach przestępstw przeciwko zwierzętom
ich umorzeniem lub odmową wszczęcia,
—— dane jakościowe dotyczące wskazanych w pozyskanych postanowieniach subsumpcji przepisów procesowych oraz norm ustawy o ochronie zwierząt pod określone stany faktyczne związane z czynami przestępczymi przeciwko zwierzętom. W tym ostatnim celu zgromadzono
kilkaset postanowień o odmowie lub wszczęciu dochodzenia z jednostek prokuratury z całego kraju oraz dzięki uprzejmości Prokuratora Rejonowego w Raciborzu zapoznano się z aktami podręcznymi
wszystkich przedmiotowych postępowań zakończonych negatywną
decyzją procesową w latach 2016 – 2021.
W badanym okresie w monitorowanych prokuraturach rejonowych
zarejestrowano łącznie 9 632 sprawy o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt, w tym:
—— 1399 postępowań karnych w 2016 roku,
—— 1850 postępowań karnych w 2017 roku,
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—— 1958 postępowań karnych w 2018 roku,
—— 2069 postępowań karnych w 2019 roku,
—— 1814 postępowań karnych w 2020 roku,
—— 542 postępowania karne w I kwartale 2021 roku.

W latach 2016 – 2021 w objętych monitoringiem jednostkach prokuratury
zarejestrowano i zakończono merytorycznie 9 632 sprawy o przestępstwa przeciwko
zwierzętom. Ich przedmiotem było przede wszystkim niehumanitarne lub
nieuzasadnione zabijanie zwierząt (art. 35 ust. 1 u.o.z.), sporadycznie znęcanie się nad
zwierzętami lub ich zabijanie kwalifikowane szczególnym okrucieństwem sprawców (art.
35 ust. 2 u.o.z.).
Wykres I: Liczba spraw o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt zarejestrowanych
w latach 2016 – 2021 (do 1. kwartału) w monitorowanych jednostkach prokuratur
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Prowadzone postępowania karne na ogół dotyczyły przestępstwa niehumanitarnego (nieuzasadnionego) zabijania zwierząt (art. 35 ust. 1 u.o.z.
– 5172 dochodzenia) oraz znęcania się nad zwierzętami (art. 35 ust. 1a
u.o.z. – 4245 dochodzeń), sporadycznie kwalifikowanych szczególnym
okrucieństwem form obu wyżej wymienionych czynów przestępstw (art.
35 ust. 2 u.o.z. – 215 przypadków).
Zasadniczym przedmiotem prowadzonego badania było ustalenie procesowych losów dochodzeń w sprawach o przestępstwa z ustawy o ochronie
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zwierząt procedowanych przez prokuratorów lub organy ścigania pod ich
nadzorem.
Wykres II: Typy przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt (art. 35 ust. 1, ust. 1a, ust. 2)
rejestrowane przez monitorowane prokuratury w latach 2016 – 2021 (%)
2,2%
Szczególne okrucieństwo (ust. 2)

44,1%
Znęcanie się (ust. 1a)

53,7%
Uśmiercanie (ust. 1)

Co do zasady, zgodnie z przepisami procesowymi określonymi w Kodeksie postępowania karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (k.p.k.)40, zgłoszenie organom ścigania czynów potencjalnie zabronionych przez ustawę karną (np. znęcania się nad psem), może zakończyć się:
—— wydaniem postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, szczególnie w sytuacji, gdy po postępowaniu sprawdzającym lub bez niego
brak jest faktycznej podstawy do jego wszczęcia, tzn. gdy nie istnieje
uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa zarzuconego w zawiadomieniu o podejrzeniu jego popełnienia (art. 303 k.p.k., a contrario),
—— przeprowadzeniem dowodowych czynności dochodzeniowych i wydaniem pomimo tego postanowienia o umorzeniu dochodzenia, przede
wszystkim gdy zaistnieją negatywne przesłanki procesowe określone
w art. 17 § 1 k.p.k., a więc np. gdy okaże się, że czynu nie popełniono
lub popełniony czyn nie stanowi przestępstwa, podejrzany zmarł lub
społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. Umorzenie dochodzenia
może nastąpić także wówczas, gdy mimo podjętych czynności proce40
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sowych, organowi prowadzącemu postępowanie nie udało się ustalić
tożsamości sprawcy popełnionego czynu zabronionego – podstawą zakończenia postępowania jest wówczas co do zasady art. 322 § 1 k.p.k.
—— skierowaniem do sądu przez oskarżyciela publicznego (prokuratora)
aktu oskarżenia lub wniosku o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar. Te 2 formy zakończenia postępowania karnego mają na celu przeprowadzenie przed
sądem karnym postępowania, którego celem jest wymierzenie kary
i środków karnych osobie uznanej w tym postępowaniu za winną popełnienia przestępstwa.

W skrajnie rzadkich przypadkach, w razie potwierdzenia podczas dochodzenia
sprawstwa przestępstwa przeciwko zwierzętom, prokuratorzy kierowali do sądu zamiast
aktu oskarżenia wniosek o warunkowe umorzenie wobec sprawcy postępowania karnego
na okres próby (1,7%).

W wyjątkowych przypadkach, sporadycznie, po spełnieniu określonych
warunków dotyczących czynu sprawcy, jego właściwości i warunków osobistych określonych w prawie karnym materialnym, prokurator zamiast
aktu oskarżenia może także skierować do sądu wniosek o warunkowe
umorzenie postępowania karnego41. Sąd wówczas uznaje winę sprawcy, ale nie wymierza mu kary, poddając go okresowi próby. W monitorowanych jednostkach prokuratury w badanym okresie skierowano do sądu
zamiast aktu oskarżenia zaledwie 35 wniosków o warunkowe umorzenie
postępowania karnego wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom, co stanowi 1,7% wszystkich inicjowanych przez oskarżycieli publicznych postępowań przed sądem w sprawach zwierząt.

41

Instytucja prawna unormowana w art. 66 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U.
Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)
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Większość rejestrowanych przez jednostki prokuratury spraw o przestępstwa przeciwko
zwierzętom kończyła się odmową wszczęcia lub umorzeniem dochodzenia. W 2019 roku
zakończyło się w taki sposób aż 73,2% zarejestrowanych spraw tego rodzaju. Zasadniczą
formą zakończenia postępowania karnego było wydanie postanowienia o umorzeniu
dochodzenia (61,4% negatywnych decyzji procesowych w 2018 roku).
Wykres III: Rodzaje wniosków kierowanych do sądów przez badane jednostki prokuratury
w przypadku udowodnienia podejrzanemu popełnienia przestępstwa przeciwko
zwierzętom w ramach dochodzenia w latach 2016 – 2021
1,7%

Wniosek o warunkowe umorzenie

98,3%
Akt oskarżenia

Większość spraw o przestępstwa przeciwko zwierzętom zarejestrowanych przez jednostki prokuratury w latach 2016 – 2021 nigdy nie trafiła na wokandy sądowe. Postępowania w takich sprawach co do zasady
kończyły się odmową wszczęcia dochodzenia lub umorzeniem. Jak pokazuje zamieszczona na końcu niniejszego podrozdziału tabela (Tabela
III), postępowania te nie dotyczyły spraw błahych i często związane były
z ogromną krzywdą i cierpieniem zwierząt.
Postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu dochodzenia na
ogół wydawane były przez jednostki policji i zatwierdzane przez prokuratorów prokuratur rejonowych. Co do zasady42 nie zawierają one uzasadnień, wskazujących na motywy, którymi kierowały się organy ścigania podejmując decyzje merytoryczne o zakończeniu dochodzenia umorzeniem
42

Zgodnie z przepisami postępowania karnego, postanowienie o odmowie wszczęcia lub
umorzeniu dochodzenia nie wymaga uzasadnienia.
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lub odmową jego wszczęcia. Nieliczne postanowienia zawierają lakoniczne uzasadnienia, raczej opisujące stan faktyczny sprawy niż motywy takiej, a nie innej decyzji procesowej.
W 2016 roku badane jednostki prokuratury odmówiły wszczęcia lub
umorzyły 66,4% zarejestrowanych dochodzeń w sprawach o przestępstwa
przeciwko zwierzętom, w 2017 roku – 69,2%, w 2018 roku – 71,9%, w 2019
roku – 73,2%, w 2020 roku – 71,8%, a w I kwartale 2021 roku – 60,7%. Z reguły decyzje merytoryczne o zakończeniu postępowania karnego zapadały
po jego wszczęciu, tj. w drodze postanowienia o jego umorzeniu. Dla przykładu, w 2018 roku 61,4%, a w 2019 roku 59,7% zarejestrowanych dochodzeń w zakresie przestępstw przeciwko zwierzętom zostało umorzonych.
Wykres IV: Rozstrzygnięcia spraw o przestępstwa przeciwko zwierzętom rejestrowanych
w latach 2016 – 2021 przez badane jednostki prokuratury w poszczególnych latach
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Najrzadszą formą zakończenia postępowania karnego w sprawach o przestępstwa
z ustawy o ochronie zwierząt jest skierowanie przez prokuratora aktu oskarżenia
do sądu. W latach 2016 – 2021 taka aktywność procesowa organów ścigania miała
charakter incydentalny. W tym czasie aktem oskarżenia zakończyło się zaledwie 21,5%
prowadzonych dochodzeń w tym zakresie. Pozostałe kończyły się odmową wszczęcia
(29%) lub umorzeniem (41,2%).
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We wszystkich latach objętych monitoringiem ścigania sprawców czynów zabronionych przez przepisy karne ustawy o ochronie zwierząt, najrzadszą formą zakończenia postępowania karnego przez organy ścigania
było skierowanie do sądu aktu oskarżenia przeciwko podejrzanym. W porównaniu z przedstawionymi zbiorczymi danymi statystycznymi o odmowach i umorzeniach dochodzeń, ten rodzaj aktywności procesowej oskarżycieli publicznych ma charakter symboliczny.
Wykres V: Rozstrzygnięcia spraw o przestępstwa przeciwko zwierzętom rejestrowanych
w latach 2016 – 2021 przez badane jednostki prokuratury w poszczególnych latach
odpowiednio (wg rodzajów rozstrzygnięcia)
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W 2016 roku do sądów skierowano 295 aktów oskarżenia (z 1399 zarejestrowanych spraw o przestępstwa przeciwko zwierzętom), w 2017 –
449 (z 1850 spraw), w 2018 – 408 (z 1958 spraw), w 2019 – 436 (z 2069
spraw), w 2020 – 387 (z 1814 spraw), a w I kwartale 2021 r. 92 akty oskarżenia z 542 zarejestrowanych spraw. W efekcie tego zaledwie ok. 21% dochodzeń w sprawach o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt zakończyło się w latach 2016 – 2021 decyzją procesową o skierowaniu przeciwko
podejrzanemu aktu oskarżenia do sądu celem jego ukarania.
Wykres VI: Sprawy zakończone odmową wszczęcia dochodzenia lub jego umorzeniem
oraz wniesieniem do sądu aktu oskarżenia w stosunku do spraw zarejestrowanych przez
badane jednostki prokuratury w poszczególnych latach objętych badaniem (%)
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Zaledwie 21,5% dochodzeń nadzorowanych przez badane jednostki prokuratury w latach
2016 – 2021 zakończyło się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia.

Jednostki prokuratury rejestrują każdego roku od kilku do kilkudziesięciu postępowań karnych
o przestępstwa przeciwko zwierzętom. Postępowania te kończą się na ogół odmową wszczęcia
lub umorzeniem dochodzenia, a akty oskarżenia do sądów kierowane są incydentalnie.
Np. w Prokuraturze Rejonowej w Gdyni w 2016 roku na 15 zarejestrowanych spraw w tym
zakresie, nie skierowano do sądu ani jednego aktu oskarżenia.
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Wykres VII: Sposób procesowego zakończenia przez badane organy ścigania spraw
o przestępstwa przeciwko zwierzętom zarejestrowanych w latach 2016 – 2021 (I kwartał).
Na wykresie nie ujęto innych możliwych incydentalnych form zakończenia postępowania
karnego (np. warunkowe umorzenie, zawieszenie, przekazanie do innej jednostki
prokuratury, połączenie wewnętrzne z innym postępowaniem)
21,5%
akt oskarżenia

29,0%
odmowa wszczęcia

41,2%
umorzenie postępowania

Skalę działalności procesowej organów ścigania i oskarżycieli publicznych w zakresie przestępstw przeciwko zwierzętom najlepiej ilustrują nie
zbiorcze dane statystyczne, lecz liczby bezwzględne ukazujące aktywność
konkretnych jednostek prokuratury w tym zakresie. Przeciętna jednostka prokuratury każdego roku rejestruje i nadzoruje od kilku do kilkudziesięciu postępowań karnych o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt.
Jak ukazuje Tabela II, większość postępowań kończy się odmową wszczęcia lub umorzeniem dochodzenia, a akty oskarżenia do sądów kierowane
są incydentalnie. Dla przykładu, Prokuratura Rejonowa w Gdyni w 2016
roku zarejestrowała 15 spraw o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt i żadna z nich nie zakończyła się skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. W 2018 roku w Prokuraturze Rejonowej w Nysie na 23 sprawy, aktem oskarżenia zakończyły się zaledwie 4.

Negatywne decyzje procesowe organów ścigania o odmowie wszczęcia lub umorzeniu
dochodzenia nie mają charakteru dowolnego, ale poddane są kodeksowej regule
swobodnej oceny dowodów.
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Tabela II: Dane ilościowe o sposobach zakończenia spraw karnych o przestępstwa z u.o.z.
w wybranych monitorowanych jednostkach prokuratury w latach 2016 – 2021 (Z – liczba
spraw zarejestrowanych w danym roku, O – liczba prawomocnych odmów wszczęcia
w danym roku, U – liczba prawomocnych umorzeń w danym roku, AO – liczba wniesionych
do sądu aktów oskarżenia w danym roku)
Rok

Prokuratura Rejonowa

Z

O

U

AO

14

3

7

2

Gdynia

15

2

12

0

Kielce-Zachód

12

5

5

2

Koszalin

25

6

11

4

16

8

3

2

Stalowa Wola

10

7

2

0

Toruń Centrum – Zachód

12

2

8

2

7

1

3

0

39

9

9

17

Przemyśl

10

6

3

0

Nysa

23

10

9

4

9

4

3

2

9

5

3

0

Kraków Nowa Huta

24

4

12

2

Legnica

18

4

6

3

Wałcz

11

2

8

1

2020 Wejherowo

17

7

8

2

Wąbrzeźno

7

4

0

1

Zakopane

26

10

10

5

8

1

5

1

4

2

2

0

5

2

2

1

13

8

5

0

6

4

1

1

2016 Bydgoszcz Północ

2017 Sieradz

Wrocław Śródmieście
2018 Zielona Góra

Katowice Północ
2019 Zambrów

Kraków Prądnik
2021 Sandomierz
(I kw.)
Mikołów
Wołomin
Kamienna Góra
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Decyzja o odmowie wszczęcia dochodzenia przez organ prowadzący
postępowanie nie ma charakteru dowolnego, ponieważ poddana została
jednej z głównych zasad postępowania karnego, tj. zasadzie swobodnej
oceny dowodów, określonej w art. 7 k.p.k. W tym zakresie swobodna ocena przez organy ścigania wniesionego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz zgromadzonych dowodów na czyn zabroniony
musi obligatoryjnie uwzględniać wszystkie zebrane dowody, zasady prawidłowego rozumowania, wskazania wiedzy oraz doświadczenia życiowego. Tylko w tak wyznaczonym zakresie organy postępowania mają prawo
do dokonywania ich swobodnej oceny, a przekroczenie tych granic przez
organ jest istotną przesłanką do wniesienia odwołania (np. zażalenia na
postanowienie o umorzeniu dochodzenia)43.

Zasadnicze przyczyny odmów wszczęcia lub umorzenia dochodzeń w sprawach
o przestępstwa przeciwko zwierzętom to niepopełnienie zarzuconego czynu
(17 § 1 k.p.k.) oraz brak znamion przestępstwa popełnionego czynu (17 § 2 k.p.k.).
Organy procesowe nie kończą postępowań karnych w sprawach zwierząt w oparciu
o przesłankę znikomej szkodliwości społecznej czynu (17 § 3 k.p.k.) – nie odnotowano
ani jednego takiego przypadku.

Przepisy procesowe regulują także warunki możliwości prowadzenia
postępowania karnego, które co do zasady zawarte są w art. 17 § 1 k.p.k.
W szczególności organ prowadzący postępowanie ma obowiązek niewszczynania dochodzenia lub umorzenia go gdy:
—— czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia (art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k.). Oznacza to sytuację, w której dany czyn nie nastąpił lub brak jest danych
do przyjęcia, że nastąpił (np. sąsiad wcale nie zastrzelił kota z broni
śrutowej, bo sekcja zwłok zwierzęcia wykazała, że kot zginął od potrącenia przez samochód; osoba podejrzana nie wyrzuciła psa z samochodu, bo nigdy nie miała psa i nigdy nie była w miejscu zdarzenia;
43

Zob. np. K.T. Boratyńska, Ł. Chojniak, W. Jasiński, Postępowanie karne, Warszawa 2015,
s. 50-53.
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zaobserwowany przez sąsiadów mężczyzna nie zabił psa łopatą, tylko
zakopywał na działce zwłoki poddanego eutanazji pupila),
—— czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.)
– nastąpiło zdarzenie, ale brak w nim wszystkich wymaganych przez
przepis karny znamion. Dla przykładu, zabił psa nożem, ale zrobił to
w obronie własnej przed agresywnym zwierzęciem. Starsza kobieta zagłodziła koty, ale nie działała w wymaganym przez wykładnię pojęcia
„znęcania się nad zwierzęciem” zamiarze bezpośrednim. Lekarz weterynarii uśmierca psa w klinice podczas leczenia, ale nie działa w zamiarze uśmiercenia go, tylko uratowania mu życia. Kwestii znamion
przestępstw przeciwko zwierzętom będzie poświęcona późniejsza
znaczna część raportu jako istotna w ocenie ścigania sprawców przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt.
W trakcie monitoringu nie stwierdzono ani jednego przypadku zakończenia postępowania karnego z uwagi na niską społeczną szkodliwość czynu
(przesłanka z art. 17 § 1 pkt. 3 k.p.k.), co świadczy o tym, że nieuprawniona jest powszechnie głoszona teza, że przestępstwa przeciwko zwierzętom są traktowane przez organy postępowania niepoważnie. Jednym
z podstawowych wyznaczników oceny społecznej szkodliwości czynu jest
bowiem rodzaj i charakter naruszonego dobra (art. 115 § 2 k.k.). Znikoma częstotliwość wniosków o warunkowe umorzenie postępowania karnego także potwierdza, że przestępstwa przeciwko zwierzętom nie są bagatelizowane przez organy ścigania z uwagi na swój przedmiot (zwierzę).
Warunkiem takiego umorzenia jest bowiem nieznaczna wina i społeczna
szkodliwość czynu przestępnego (art. 66 § 1 k.k.).

Organy prowadzące postępowania karne odmawiają wszczęcia dochodzenia w sprawach
zwierząt głównie na podstawie ustalenia, że dany czyn nie został popełniony.

Zasadniczą przyczyną procesową odmów wszczęcia postępowań karnych o przestępstwa przeciwko zwierzętom jest niezaistnienie danego czynu przestępnego (art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k.). W 2016 roku zakończono w ten
sposób 52,5% zarejestrowanych postępowań, w 2017 – 54,5%, w 2018
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– 52,1%, w 2019 – 50,1%, 2020 – 52,2%, a w I kwartale 2021 r. – 41,2%.
Na uwagę zasługuje jednak to, że z podobną częstotliwością odmawiano
wszczęcia postępowań karnych w przypadku zaistnienia czynu wiążącego się z krzywdą zwierzęcia jedynie dlatego, że sprawca swoim działaniem
lub zaniechaniem nie wyczerpał wszystkich znamion przestępstwa (art.
17 § 1 pkt. 2 k.p.k.).
Wśród innych przyczyn odmów dominował fakt śmierci podejrzanego lub osoby podejrzanej podczas trwania postępowania karnego (art. 17
§ 1 pkt. 5 k.p.k.) oraz fakt prowadzenia innego postępowania karnego w tej
samej sprawie (art. 17 § 1 pkt. 7 k.p.k.).
Wykres VIII: Procesowe przyczyny odmów wszczęcia dochodzeń w sprawach o przestępstwa
przeciwko zwierzętom (%) w poszczególnych latach w badanych jednostkach prokuratur
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Organy prowadzące postępowania karne umarzają dochodzenia w sprawach
o przestępstwa przeciwko zwierzętom z 3 zasadniczych powodów: brak znamion
przestępstwa w popełnionym czynie, brak popełnienia czynu przestępnego, niewykrycie
sprawcy czynu przestępnego.

W przypadku dochodzeń umorzonych, w zależności od roku, zasadniczą przyczyną negatywnych decyzji procesowych był brak popełnienia
czynu (art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k.) lub brak znamion czynu zabronionego
w popełnionym czynie (art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.). Ta pierwsza przesłanka
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procesowa dominowała w latach 2016 – 2018, druga zaś w latach 2019 –
2021. Zważyć należy jednak, że różnice statystyczne w częstotliwości obu
przesłanek negatywnych decyzji procesowych mają charakter znikomy.
Znacząca część postępowań w badanym okresie została umorzona także
z uwagi na niewykrycie sprawcy przestępstwa (np. z tego powodu zakończyło się aż 30% zarejestrowanych dochodzeń w 2017 roku). Analiza dokumentów postępowań wskazuje, że fakt niewykrycia sprawców czynu
dotyczy przede wszystkim przestępstwa zabijania zwierząt (np. zastrzelenia z broni śrutowej czy otrucia).

W latach 2016 – 2021 zasadniczą przyczyną (51,7%) odmów wszczęcia dochodzenia
w sprawach o przestępstwa przeciwko zwierzętom przez badane prokuratury było
stwierdzenie braku zaistnienia czynu (art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k.).
Wykres IX: Procesowe przyczyny umorzeń dochodzeń w sprawach o przestępstwa
przeciwko zwierzętom (%) w poszczególnych latach w badanych jednostkach prokuratur
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Wykres X: Procesowe przyczyny odmów wszczęcia dochodzeń w sprawach o przestępstwa
z u.o.z. w badanych jednostkach prokuratury w latach 2016 – 2021 (%)
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art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k.

Wykres XI: Procesowe przyczyny umorzeń dochodzeń w sprawach o przestępstwa z u.o.z.
w badanych jednostkach prokuratury w latach 2016 – 2021 (%)
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W latach 2016 – 2021 zasadniczą przyczyną (35,4%) umorzeń dochodzeń w sprawach
o przestępstwa przeciwko zwierzętom przez badane prokuratury było stwierdzenie
braku wszystkich znamion przestępstwa w czynach sprawców wobec zwierząt (art. 17
§ 1 pkt. 2 k.p.k.). Organom postępowania nie udało się także ustalić tożsamości 27,9%
sprawców stwierdzonych przestępstw przeciwko zwierzętom.
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Tabela III: Wybrane czynności sprawcze przestępstw przeciwko zwierzętom, będące
przedmiotem umorzeń lub odmów wszczęcia dochodzeń przez badane jednostki
prokuratury w latach 2016 – 2021
Organ wydający
postanowienie i rok

Sygnatura akt, sposób
zakończena postępowania
i podstawna prawna

Czynność sprawcza objęta prawomocnie zakończonym
postępowaniem karnym

KPP Kamień Pomorski
(2019)

RSD 374/19
UMORZENIE
(art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.)

wrośnięcie łańcucha w kark buhaja, co doprowadziło do martwicy,
przebywania zwierzęcia w nienaturalnej pozycji i zbędnego bólu oraz
cierpienia

PR Kamień Pomorski
(2019)

PR Ds.421.2019
UMORZENIE
(art. 322 § 1 k.p.k.)

zabicie psa w miejskim schronisku komunalnym poprzedzone
znęcaniem się nad nim ze szczególnym okrucieństwem poprzez
spowodowanie u niego ze znaczną siłą tępym narzędziem lub
kopaniem licznych obrażeń w obrębie głowy, szyi, tułowia i kończyn,
które doprowadziły do powstania krwotoku wewnętrznego do jamy
klatki piersiowej skutkującego śmiercią psa

PR Szczecin – Niebuszewo PR 4 Ds. 133.2019
(2019)
UMORZENIE
(art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.)

znęcanie się przez ustalonego starszego oficera wojskowego na
terenie jednostki wojskowej nad 2 kotami poprzez szczucie ich psem
i w konsekwencji zabicie ich

KPP Kazimierza Wielka
(2019)

RPS-14/19
ODMOWA WSZCZĘCIA
(art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.)

utrzymywanie 2 psów w niewłaściwych warunkach bytowania, w złej
kondycji, w tym w stanie zagłodzenia

KPP Kazimierza Wielka
(2020)

RPS-14/19
UMORZENIE
(art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.)

znęcanie się nad 21 krowami, 4 końmi i 1 owcą poprzez
przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania,
rażącego zaniedbania i niechlujstwa, w pomieszczeniach
uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji, zaniechanie
leczenia, utrzymywanie ich bez odpowiedniego pokarmu i wody
przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby gatunkowe,
transport zwierząt powodujący ich zbędne cierpienie i stres

KPP Racibórz (2017)

KD – 3483/17
UMORZENIE
(art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.)

porzucenie 2 psów pod bramą schroniska dla bezdomnych zwierząt

PR Oława (2018)

PR Ds. 1827.2018
UMORZENIE
(art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.)

znęcanie się nad psem poprzez niepodjęcie jego leczenia, które
spowodowało powstanie patologicznych zmian w jego organizmie,
których skutkiem była konieczność uśmiercenia zwierzęcia

PR Zielona Góra (2018)

RSD PG – 675/18
UMORZENIE
(art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.)

znęcanie się wspólnie i w porozumieniu nad 2 psami (niewłaściwe
warunki bytowania, nieleczone choroby, głodzenie, skutkujące
wychudzeniem, problemami z poruszaniem i licznymi odleżynami)

PR Wrocław – Psie Pole
(2019)

3 Ds. 50.2019
UMORZENIE
(art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.)

utrzymywanie psa w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa,
w tym w stanie skrajnego wychudzenia, krwistej biegunki i z guzem
na ogonie
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Organ wydający
postanowienie i rok

Sygnatura akt, sposób
zakończena postępowania
i podstawna prawna

Czynność sprawcza objęta prawomocnie zakończonym
postępowaniem karnym

KRP Warszawa V (2019)

RSDŁ-1556/19
UMORZENIE
(art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.)

znęcanie się nad psem poprzez rzucenie go na łóżko i powieszenie
na drzewie

KP Warszawa – Żoliborz
(2019)

RSD-139/19
UMORZENIE
(art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.)

znęcanie się nad karpiami w czasie sprzedaży poprzez ich otrząsanie
i przenoszenie w podbieraku, umieszczanie w skrzyniach i torebkach
foliowych bez wody oraz układanie ryb w pozycjach nienaturalnych

KPP Przysucha (2018)

RSD-63/18
UMMORZENIE
(art. 322 § 1 k.p.k.)

uśmiercenie kota poprzez postrzelenie lewej strony klatki piersiowej
z broni śrutowej

PR Katowice – Wschód
(2018)

PR 2 Ds. 759/2018
UMORZENIE
(art. 322 § 1 k.p.k.)

znęcanie się nad psem poprzez jego wyrzucenie przez okno
z drugiego piętra, w efekcie czego pies doznał połamania miednicy

KPP Kazimierza Wielka
(2019)

RSD-87/19
UMORZENIE
(art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k.)

uśmiercenie zwierząt hodowlanych w postaci 6 sztuk bydła i 2 sztuk
świń, których szczątki ujawniono w 2019 roku w oborze

PR Kamień Pomorski
(2018)

PR Ds. 1011/2018
UMORZENIE
(art. 322 § 1 k.p.k.)

uśmiercenie 2 fok szarych poprzez zadanie im ran nieustalonym
ostrym narzędziem

PR Zielona Góra (2020)

PR 3 DS.1628.2020.
UMORZENIE
(art. 322 § 1 k.p.k.)

zamontowanie w lesie na drzewie 6 wnyk szczękowych w gnieździe
jastrzębia celem umyślnego zranienia lub okaleczenia zwierząt,
skutkujące zgonem 2 ptaków – jastrzębia oraz dzięcioła dużego

50



2.2. Monitoring karania sprawców

przestępstw przeciwko zwierzętom

Monitoringiem w zakresie karania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom
objęto 45,9% wszystkich sądów rejonowych w Polsce. W ramach prac badawczych
zgromadzono 1903 wyroki sądowe w sprawach o przestępstwa z ustawy o ochronie
zwierząt dotyczące 2073 sprawców krzywdy zwierząt.

Badaniem monitoringowym objęto 146 losowo wybranych sądów
rejonowych z całego kraju, co stanowi 45,9% wszystkich sądów rejonowych w Polsce. Sądy te orzekają w I instancji w sprawach o przestępstwa
z ustawy o ochronie zwierząt w przypadku skierowania do sądu przez
oskarżyciela publicznego (sporadycznie subsydiarnego) aktu oskarżenia
lub wniosku o skazanie.
Przedmiotem kierowanych wniosków było udostępnienie przez sądy
treści prawomocnych wyroków w tych sprawach, jakie zapadły przed
nimi w latach 2016–2021. W ramach monitoringu zgromadzono około
1900 prawomocnych wyroków sądów rejonowych w sprawach o przestępstwa z art. 35 ust. 1, ust. 1a oraz ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt. Wyroki te były analizowane ilościowo i jakościowo pod względem istotnych dla prawno-karnej ochrony zwierząt kategorii, takich
jak: kwalifikacja prawna czynu, rodzaj i charakter czynności sprawczej,
płeć sprawcy, gatunek zwierzęcia objętego czynem przestępnym oraz
zasądzona kara i środki karne. Do analizy jakościowej zebranych wyroków wykorzystano także ogólne dane statystyczne pozyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości.
W okresie objętym monitoringiem w 146 losowo wybranych sądach
z całej Polski wydano łącznie 1903 wyroki w sprawach o przestępstwa
przeciwko ochronie zwierząt, w tym:
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—— 239 rozstrzygnięć w 2016 roku, które objęły 249 oskarżonych (w nie-

których sprawach w 1 sprawie karnej przez sądem odpowiadało kilku sprawców),
—— 354 wyroki w 2017 roku, obejmujące 390 sprawców, którzy stanęli
przed sądem za przestępstwa przeciwko ochronie zwierząt,
—— 406 wyroków w 2018 roku, które dotyczyły 432 oskarżonych przez
oskarżyciela publicznego o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt,
—— 401 wyroków w 2019 roku dotyczących 458 osób objętych oskarżeniem o przestępstwa przeciwko zwierzętom,
—— 373 orzeczenia sądowe w 2020 roku w zakresie 405 oskarżonych
o przestępstwa dotyczące humanitarnej ochrony zwierząt,
—— 130 wyroków sądowych w sprawach zwierząt w I kwartale 2021 roku,
które dotyczyły 139 oskarżonych.
Wykres XII: Liczba wyroków oraz liczba oskarżonych o przestępstwa przeciwko zwierzętom
w sprawach rozstrzyganych przez badane sądy w latach 2016 – 2021
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Zasadniczym przedmiotem sądowych postępowań karnych w badanych sądach
powszechnych było przestępstwo znęcania się nad zwierzętami (art. 35 ust. 1a u.o.z.).
Czynności sprawczych znęcania się nad zwierzętami dotyczyło aż 57,6% rozstrzygnięć
sądów rejonowych w latach 2016 – 2021.
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30,3% wyroków dotyczyło stypizowanego w art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt przestępstwa niezgodnego z przepisami ustawy zabijania
zwierząt. Stosunkowo rzadko sądy rozstrzygały w sprawach przemocy wobec zwierząt kwalifikowanej szczególnym okrucieństwem sprawcy (12,1%).
Wykres XIII: Kwalifikacja prawna spraw o przestępstwa przeciwko zwierzętom
rozstrzyganych przez badane sądy rejonowe w latach 2016 – 2021
12,1%
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Sprawcami przestępstw przeciwko zwierzętom w latach 2016 – 2021 byli przede
wszystkim mężczyźni (77,5%).

Zasadniczymi sprawcami wszystkich rodzajów przestępstw przeciwko
zwierzętom byli mężczyźni – to oni na ogół zabijali zwierzęta, znęcali się
nad nimi i działali w tym zakresie ze szczególnym okrucieństwem. Stanowili oni większość osób (77,5%), w stosunku do których oskarżyciele publiczni wnosili do sądów akty oskarżenia lub wnioski o wydanie wyroku
skazującego w badanym okresie. Przywołane powyżej dane przemawiają na korzyść kobiet zwłaszcza w przypadku przestępstw popełnianych
ze szczególnym okrucieństwem – w niektórych latach w grupie sprawców tego typu czynów kobiety stanowiły zaledwie 11-18% (np. 11,6%
w 2017 roku).
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Wykres XIV: Oskarżeni o przestępstwa przeciwko zwierzętom w sądowych procesach
karnych w latach 2016 – 2021 wg płci
22,5%

Kobiety

77,5%

Mężczyźni

Dominacja mężczyzn jako sprawców przestępstw jest normalną tendencją kryminologiczną. Zgodnie jednak z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości kobiety stanowią tylko ok. 10% skazywanych za przestępstwa
(np. w 2016 roku prawomocnie skazano tylko 29 692 kobiety, co stanowi 10,3% wszystkich skazanych w tym roku za przestępstwa)44. Z powyższego wynika, że kobiety są znacząco częściej sprawczyniami przestępstw
przeciwko zwierzętom niż innych czynów zabronionych. W części wynika to na pewno z powszechnej dostępności „przedmiotów” tego rodzaju czynów zabronionych – w Polsce każdy, niezależnie od płci, może być
opiekunem zwierzęcia.
W okresie objętym monitoringiem mężczyźni byli prawomocnie skazywani przez sądy powszechne za realizację ustawowych znamion przestępstw przeciwko zwierzętom m.in. poprzez utopienie kota przez wrzucenie go w zawiązanym worku do jeziora45, zabicie własnego psa kilkukrotnym
uderzeniem go kamieniem w głowę46, zabicie własnego szczenięcia przez rzucenie nim o mur, a następnie zdeptanie obutą nogą47, zabicie psa ze szczegól-

44

Statystyka sądowa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prawomocne skazania osób dorosłych 2012 –
2016, s. 73, [na:] https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,3502,20.html
45
Wyrok Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 15 lipca 2016 r., sygn. akt IIK 511/16.
46
Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 22 kwietnia 2016 r., sygn. akt II K 937/15.
47
Wyrok Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 6 sierpnia 2018 r., sygn. akt II K 222/18.
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nym okrucieństwem poprzez uderzenie go szpadlem w łeb48, odcięcie kaczce
skóry od nasady szyi do obręczy barkowej, powodując uszkodzenie krtani, a następnie wyrzucenie żywego okaleczonego zwierzęcia do śmietnika i zamknięcie go49, wkładanie palców owczarkowi kaukaskiemu w odbyt i narządy rodne,
czym sprawca umyślnie zadawał zwierzęciu cierpienie i ból50, zabicie należącego do niego psa poprzez powieszenie go za szyję na skórzanym pasku na gałęzi drzewa51, dotkliwe bicie przez 4 miesiące w różny sposób własnego kota, co
ostatecznie doprowadziło do szeregu poważnych obrażeń wewnętrznych skutkujących śmiercią zwierzęcia52, włożenie drewnianego kołka o długości 67 cm
do wnętrza macicy krowy mlecznej, czym doprowadził do jej pęknięcia i okaleczenia zwierzęcia53, zakopanie w ziemi reklamówki z 5 psimi szczeniętami, co
doprowadziło do ich zgonu54, obcięcie 9 szczeniakom ogonów za pomocą cęgów
do drutu oraz zagłodzenie ich55, po uprzednim unieruchomieniu kończyn psa
za pomocą taśmy klejącej oraz twarzowej części głowy taśmą i żyłką wędkarską, zadał psu uderzenie w głowę powodujące jego śmierć, a zwłoki psa umieścił w zbiorniku na fekalia56, zabicie 2 jeży europejskich przez zadanie im licznych uderzeń młotkiem w głowę, kręgosłup i miednicę57.
Kobiety w monitorowanym okresie były z kolei sprawczyniami takich
form przestępnego traktowania zwierząt jak m.in. kilkukrotne uderzenie
psa w okolicę głowy tępym narzędziem, czym sprawczyni spowodowała ranę
sięgającą tkanki mózgowej, a następnie wyrzuciła psa w stanie agonalnym do
kontenera na śmieci58, utrzymywanie 2 psów w niewłaściwych warunkach
bytowania, niezapewnienie im dostępu do wody i pożywienia oraz nakłanianie innej osoby do zabicia należącego do niej psa59, zagłodzenie psa na śmierć
48

Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 14 grudnia 2016 r., akt. II K 895/16.
Wyrok Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 29 listopada 2016 r., sygn. akt VIII K 678/16.
50
Wyrok Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 3 listopada 2017 r., sygn. akt II K 469/17.
51
Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt II K 434/17.
52
Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2018 r., sygn. akt. II K 775/18.
53
Wyrok Sądu Rejonowego w Kole z dnia 16 listopada 2018 r., sygn. akt II K 738/18.
54
Wyrok Sądu Rejonowego w Miastku z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn. akt II K 220/18.
55
Wyrok Sądu Rejonowego w Łęczycy z dnia 7 czerwca 2018 r., sygn. akt II K 110/18.
56
Wyrok Sądu Rejonowego w Wejherowie z dnia 30 sierpnia 2019 r., sygn. akt II K 1111/18.
57
Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 24 sierpnia 2020 r., sygn. akt II K 540/20.
58
Wyrok Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 7 października 2016 r., sygn. akt. VI K 499/16.
59
Wyrok Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. akt. IIK 410/16.
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poprzez zamknięcie go na 2 miesiące w garażu bez odpowiedniego pokarmu
i wody60, zabicie dwóch szczeniąt przez uderzenie ich głowami o drewniany
element toalety zewnętrznej, a następnie wrzucenie ich do otworu kloacznego61, utrzymywanie przez 2 lata ponad 105 psów różnych ras w stanie rażącego niechlujstwa i zaniedbania oraz wystawianie ich na działanie warunków
atmosferycznych, które znacznie zagrażały ich zdrowiu62, doprowadzenie stada bydła hodowlanego do jego rażącego zaniedbania i zagłodzenia63, przywiązanie psa do drzewa przy brukowej drodze i porzucenie go64, usiłowanie zabicia przez utopienie 3 szczeniąt65, zabicie trzyletniego psa nierasowego nożem66,
doprowadzenie krowy do stanu rażącego zaniedbania, skutkującego wrośnięciem rogu w tkankę miękką łba67, zakopanie 4 żywych szczeniąt w wykopanym
w ziemi dole w zamiarze uśmiercenia ich68, czy wreszcie dokonanie uśmiercenia suczki o imieniu Lusia przez włożenie jej do pralki i zamknięcie drzwiczek69.
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Wyrok Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 11 września 2017 r., sygn. akt II K 348/17.
Wyrok Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 23 października 2018 r., sygn. akt II K 321/18.
62
Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt II K 1040/17.
63
Wyrok Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej z dnia 9 lipca 2019 r., sygn. akt. II K 149/19.
64
Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 3 lipca 2020 r., sygn. akt zanonimizowano.
65
Wyrok Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 5 listopada 2020 r., sygn. akt II K 595/20.
66
Wyrok Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 11 sierpnia 2020 r., sygn. akt II K 46/20.
67
Wyrok Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 23 września 2020 r., sygn. akt II K 331/19.
68
Wyrok Sądu Rejonowego w Sochaczewie z dnia 12 kwietnia 2021 r., sygn. akt II K 395/20.
69
Wyrok Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 6 lutego 2020 r., sygn. akt II K 759/19.
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Tabela IV: Czynności sprawcze przestępstw przeciwko zwierzętom, będących podstawą
skazania przez sądy w wybranych sprawach w latach 2016 – 2021 wg płci. Wyroki źródłowe
wskazane są w przypisach do tekstu
Płeć

Sąd rejonowy i rok

Mężczyźni Iława (2016)

Kobiety

Czynność sprawcza przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt
(znamię przedmiotowe)
utopienie kota przez wrzucenie go w zawiązanym worku do jeziora

Krosno (2016)

zabicie własnego psa kilkukrotnym uderzeniem go kamieniem
w głowę

Miastko (2018)

zakopanie w ziemi reklamówki z 5 psimi szczeniętami, co
doprowadziło do ich zgonu

Elbląg (2016)

zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem poprzez uderzenie go
szpadlem w łeb

Bytom (2016)

odcięcie kaczce skóry od nasady szyi do obręczy barkowej, powodując
uszkodzenie krtani, a następnie wyrzucenie żywego okaleczonego
zwierzęcia do śmietnika i zamknięcie go

Sokółka (2017)

wkładanie palców owczarkowi kaukaskiemu w odbyt i narządy rodne,
czym sprawca umyślnie zadawał zwierzęciu cierpienie i ból

Kętrzyn (2017)

zabicie należącego do niego psa poprzez powieszenie go za szyję na
skórzanym pasku na gałęzi drzewa

Olsztyn (2018)

dotkliwe bicie przez 4 miesiące w różny sposób własnego kota,
co ostatecznie doprowadziło do szeregu poważnych obrażeń
wewnętrznych skutkujących śmiercią zwierzęcia

Koło (2018)

włożenie drewnianego kołka o długości 67 cm do wnętrza macicy
krowy mlecznej, czym doprowadził do jej pęknięcia i okaleczenia
zwierzęcia

Łęczyca (2018)

obcięcie 9 szczeniakom ogonów za pomocą cęgów do drutu oraz
zagłodzenie ich

Wejherowo (2019)

po uprzednim unieruchomieniu kończyn psa za pomocą taśmy
klejącej oraz twarzowej części głowy taśmą i żyłką wędkarską, zadał
psu uderzenie w głowę powodujące jego śmierć, a zwłoki psa
umieścił w zbiorniku na fekalia

Kalisz (2020)

zabicie 2 jeży europejskich przez zadanie im licznych uderzeń
młotkiem w głowę, kręgosłup i miednicę

Inowrocław (2016)

kilkukrotne uderzenie psa w okolicę głowy tępym narzędziem,
czym sprawczyni spowodowała ranę sięgającą tkanki mózgowej,
a następnie wyrzuciła psa w stanie agonalnym do kontenera na
śmieci
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Płeć

Sąd rejonowy i rok

Czynność sprawcza przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt
(znamię przedmiotowe)

Krasnystaw (2016)

utrzymywanie 2 psów w niewłaściwych warunkach bytowania,
niezapewnienie im dostępu do wody i pożywienia oraz nakłanianie
innej osoby do zabicia należącego do niej psa

Inowrocław (2017)

zagłodzenie psa na śmierć poprzez zamknięcie go na 2 miesiące
w garażu bez odpowiedniego pokarmu i wody

Jarocin (2018)

zabicie dwóch szczeniąt przez uderzenie ich głowami o drewniany
element toalety zewnętrznej, a następnie wrzucenie ich do otworu
kloacznego

Kalisz (2018)

utrzymywanie przez 2 lata ponad 105 psów różnych ras w stanie
rażącego niechlujstwa i zaniedbania oraz wystawianie ich na działanie
warunków atmosferycznych, które znacznie zagrażały ich zdrowiu

Sucha beskidzka
(2019)

doprowadzenie stada bydła hodowlanego do jego rażącego
zaniedbania i zagłodzenia

Koszalin (2020)

przywiązanie psa do drzewa przy brukowej drodze i porzucenie go

Bytom (2020)

usiłowanie zabicia przez utopienie 3 szczeniąt

Bytom (2020)

zabicie trzyletniego psa nierasowego nożem

Opoczno (2020)

doprowadzenie krowy do stanu rażącego zaniedbania, skutkującego
wrośnięciem rogu w tkankę miękką łba

Sochaczew (2021)

zakopanie 4 żywych szczeniąt w wykopanym w ziemi dole w zamiarze
uśmiercenia ich

Będzin (2020)

dokonanie uśmiercenia suczki o imieniu Lusia przez włożenie jej do
pralki i zamknięcie drzwiczek

W przypadku 7% sądowych postępowań karnych w sprawach o przestępstwa przeciwko
zwierzętom występowali współsprawcy lub współdziałający. Na ogół współdziałającymi
w popełnianiu przestępstw w różnych formach zjawiskowych były dwie osoby –
mężczyzna i kobieta (63,2% przypadków).

W przypadku 7% przebadanych wyroków sądów powszechnych w sprawach o przestępstwa przeciwko zwierzętom wydanych w latach 2016 –
2021 występował więcej niż 1 sprawca czynu zabronionego jako współsprawca lub współdziałający. W 91% przypadków było to 2 sprawców, na
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ogół mężczyzna i kobieta (63,2% przypadków), dwóch mężczyzn (30%),
sporadycznie dwie kobiety (6,8%).
Wykres XV: Formy zjawiskowe popełniania przestępstw przeciwko zwierzętom przez
sprawców skazanych przez badane sądy rejonowe w latach 2016 – 2021
7,0%

Współdziałanie kilku osób

93,0%

Sprawstwo jednoosobowe

Wykres XVI: Współsprawstwo lub współdziałanie w przestępstwach przeciwko zwierzętom
wg płci w latach 2016 – 2021
6,8%

Kobieta i kobieta

30,0%

Mężczyzna i mężczyzna
63,2%

Mężczyzna i kobieta

Dominacja w tym zakresie współsprawstwa osób różnych płci70 (mężczyzny i kobiety) zdaje się wynikać z dokonywanych wspólnie aktów niehumanitarnego traktowania zwierząt utrzymywanych w ramach prowadzonego
70

W niniejszym raporcie pisząc o płci jest mowa o płci metrykalnej tzn. płci przypisanej przy
urodzeniu.
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razem gospodarstwa domowego. Dla przykładu, w 2017 roku Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią skazał kobietę i mężczyznę m.in. za to, że działając wspólnie i w porozumieniu znęcali się nad ich psem poprzez używanie
do jego utrzymywania więzów i liny, które doprowadziły do bardzo głębokiej rany szyi, wraz z odsłonięciem tchawicy zwierzęcia. W 2021 roku
Sąd Rejonowy w Gostyniu ukarał parę za znęcanie się nad dwoma własnymi psami poprzez m.in. ich zagłodzenie.
Akty okrucieństwa wobec zwierząt dokonywane przez współdziałanie
dwóch mężczyzn lub dwóch kobiet mają różny charakter. Na ogół wiążą
się po prostu z dokonaniem przestępstwa przeciwko zwierzętom wspólnie
i w porozumieniu (współsprawstwo). W taki sposób działało dwóch braci,
którzy zostali skazani w 2017 roku przez Sąd Rejonowy w Limanowej za
usiłowanie uśmiercenia psa własnej siostry poprzez wielokrotne uderzanie w głowę psa obuchem siekiery, przez co doznał on rozległych obrażeń.
Wspólnie i w porozumieniu działali także mężczyźni, którzy zostali skazani w 2019 roku przez Sąd Rejonowy w Przemyślu za zabicie łasicy pospolitej przy użyciu kamienia, czy też dwaj mężczyźni, którzy usiłowali zabić
3 psy i zamiar ten częściowo spełnili poprzez związanie psów sznurkami,
bicie ich po całym ciele łopatą, a następnie przysypanie piachem ciał zwierząt z poważnymi obrażeniami.
Niekiedy wspólne popełnianie przestępstw przeciwko zwierzętom
przez kilka osób przybiera inne formy zjawiskowe, np. sprawstwa kierowniczego, pomocnictwa, czy też podżegania do popełnienia czynu zabronionego. W 2017 roku Sąd Rejonowy w Miliczu skazał dwóch mężczyzn
za utopienie w wiadrze z wodą szczeniąt – pierwszy z nich odpowiadał
za utopienie szczeniąt, drugi zaś za nakłonienie sprawcy do tego w zamian za piwo oraz udzielenie mu w tym pomocnictwa fizycznego w zamiarze bezpośrednim, poprzez dostarczenie wiadra wypełnionego wodą
do utopienia psów. Z kolei Sąd Rejonowy w Opocznie w 2020 roku skazał kobietę, która zleciła mężczyźnie zabicie psa rasy mieszanej. Sprawca
zrealizował zlecenie i uśmiercił psa ze szczególnym okrucieństwem, poprzez wielokrotne uderzanie go drewnianym kołkiem po głowie. Podobnie w 2018 roku mężczyzna został skazany przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi za podżeganie innej osoby do zabicia psa poprzez
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jego uduszenie. Drugi z mężczyzn zrealizował ten czyn poprzez ciągnięcie
psa po ziemi ze smyczą zaciśniętą na jego szyi, co doprowadziło do śmierci zwierzęcia przez uduszenie.

W latach 2016 – 2021 prawomocnie skazywane za przestępstwa przeciwko zwierzętom
były przede wszystkim osoby w wieku powyżej 40 lat. Sporadycznie sprawcami
przemocy wobec zwierząt były osoby młodociane71.

We wszystkich latach objętych monitoringiem wyroki skazujące sądów
powszechnych za przestępstwa przeciwko zwierzętom dotyczyły głównie osób powyżej 40. roku życia (np. 61,5% w 2016 roku, 59,7% w 2019
roku), ze szczególnym uwzględnieniem sprawców po ukończeniu 50. roku
życia. Osoby powyżej 50. roku życia były sprawcami 41,1% przestępstw
przeciwko zwierzętom w 2016 roku oraz 36,5% czynów zabronionych
przez ustawę o ochronie zwierząt w 2019 roku.
Tylko w sporadycznych przypadkach prawomocnie skazywane za przestępstwa przeciwko zwierzętom były osoby młodociane, czyli takie, które
w chwili popełnienia czynu zabronionego ukończyły 17 lat, ale nie ukończyły 21. roku życia. W 2016 roku stanowiły one tylko 4,6% prawomocnie skazanych, a w 2019 roku zaledwie 4,2%.
Zgodnie z danymi statystycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości, czyny przestępne popełniane są głównie w miastach. W 2016 roku miejscem
popełnienia czynów zabronionych przez 65,2% wszystkich skazanych za
różne przestępstwa było miasto. W 2019 fakt ten dotyczył 62,3% wszystkich prawomocnie skazanych za przestępstwa.

Wbrew ogólnym tendencjom kryminologicznym, przestępstwa z ustawy o ochronie
zwierząt, w tym zwłaszcza te kwalifikowane szczególnym okrucieństwem, były
popełniane przede wszystkim na terenach wiejskich.

71

W niniejszym raporcie za młodocianych uznawane są osoby między 17 i 21 rokiem życia.
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Wykres XVII: Wiek prawomocnie skazanych za znęcanie się nad zwierzętami w 2016 roku
w chwili popełnienia czynu zabronionego (%)
4,6%

17-21 lat

12,7%

22-29 lat

61,5%

powyżej 40 lat
21,2%

30-39 lat

Wykres XVIII: Wiek prawomocnie skazanych za znęcanie się nad zwierzętami w 2019 roku
w chwili popełnienia czynu zabronionego (%)
4,2%

17-21 lat

12,7%

22-29 lat

59,7%

powyżej 40 lat
23,4%

30-39 lat

W przypadku przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt, tendencje te
są zgoła odmienne. We wszystkich latach objętych monitoringiem co do
zasady przestępstwa przeciwko zwierzętom popełniane były na terenach
wiejskich. W 2016 roku aż 62,7% skazanych za przestępstwa określone
w art. 35 u.o.z. dopuściło się ich na terenach wiejskich. W 2019 sprawcy tacy stanowili z kolei 58,5% prawomocnie skazanych za przestępstwa
przeciwko zwierzętom. W tymże roku aż 71,1% sprawców przestępstw
kwalifikowanych szczególnym okrucieństwem (art. 35 ust. 2 u.o.z.), wiążących się z wyjątkowym sadyzmem i przemocą wobec zwierząt, podejmowało działania przestępne na terenach wiejskich.
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Wykres XIX: Miejsce popełnienia przestępstw przeciwko zwierzętom przez skazanych
prawomocnymi wyrokami sądowymi w 2016 i 2019 roku (%)
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Wykres XX: Miejsce popełnienia przestępstw z u.o.z. kwalifikowanych szczególnym
okrucieństwem sprawcy przez prawomocnie skazanych w 2019 roku (%)
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Wydaje się, że wpływ na wyższy wskaźnik przestępczości wobec zwierząt na terenach wiejskich mają takie czynniki jak m.in. mniejsza świadomość potrzeb zwierząt i niższy poziom empatii wobec zwierząt, znikoma
znajomość przepisów prawa ochrony zwierząt, zwyczajowa powszechność posiadania zwierząt zarówno domowych, jak i gospodarskich, często w nadmiarze, utrwalone przez tradycję i przekazywane przez wychowanie kolejnym pokoleniom przedmiotowo-użytkowe traktowanie nawet
zwierząt domowych („pies jest od pilnowania”), poziom zamożności i dostępu do profesjonalnych usług weterynaryjnych, obawa przed opinią otoczenia wraz z niechęcią do konfliktowania się z nim, a przez to większa
obojętność ludzi na zachowania sąsiadów – ich działania lub zaniechania
są bardziej społecznie „przeźroczyste” dla innych ludzi niż w miastach.
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W badanym okresie ofiarami przestępnych działań ludzi były przede wszystkim
zwierzęta domowe (81,4%), rzadziej zwierzęta gospodarskie (12,9%), sporadycznie zaś
zwierzęta dzikie lub wolno bytujące (3,6%).

Przedmiotami czynności wykonawczych w monitorowanych sądowych postępowaniach karnych w latach 2016 – 2021, a więc mówiąc
po prostu ofiarami niehumanitarnego traktowania, przemocy lub sadyzmu ze strony sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom – były
co do zasady zwierzęta domowe (81,4%), przede wszystkim psy, znacznie rzadziej zwierzęta gospodarskie (12,9%), a sporadycznie zwierzęta dzikie lub wolno bytujące (3,6%). W niektórych przypadkach, w środowisku wiejskim, ofiarami tego samego czynu przestępnego z ustawy
o ochronie zwierząt były jednocześnie zwierzęta domowe i gospodarskie (2,1% przypadków).
Wykres XXI: Przedmioty czynności wykonawczych przestępstw przeciwko zwierzętom
w badanych sądach rejonowych w latach 2016 – 2021
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Zwierzęta domowe są głównymi ofiarami przestępnych działań skazanych w sądowych procesach karnych pomimo faktu, że nie stanowią ilościowo dominującego w Polsce typu zwierząt utrzymywanych przez ludzi.
Zdecydowanie liczniejszą grupą takich zwierząt są zwierzęta gospodarskie.
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Wystarczy wspomnieć, że – zgodnie z danymi GUS – samo tzw. „pogłowie”
bydła w czerwcu 2021 r. wynosiło w Polsce 6 400 900 sztuk72.

Tylko nieliczne sądowe postępowania karne dotyczyły masowego
i zinstytucjonalizowanego znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi podczas
ich chowu, hodowli lub uboju. Większość z nich dotyczyła zwierząt gospodarskich
utrzymywanych przez indywidualne osoby.

Nie wchodząc w tym miejscu w rozważania aksjologiczne, dotyczące
etycznej oceny wielkoprzemysłowego chowu zwierząt gospodarskich i „humanitarności” tego rodzaju praktyk, zważyć należy jednak, że działalność
w tym zakresie jest zgodna z obowiązującym prawem oraz poddana jest
mniej lub bardziej ścisłej kontroli urzędowo-weterynaryjnej, która obejmuje także aspekty tzw. „dobrostanu” zwierząt.
Oczywiście w wielkoprzemysłowych hodowlach zwierząt czy ubojniach,
zdarzają się praktyki przestępnego traktowania zwierząt przez pracowników tych zakładów i nadzorujących je służb weterynaryjnych. Z uwagi jednak na to, że fermy i ubojnie nie mają przeźroczystych ścian, stosunkowo
rzadko wychodzą one na światło dzienne i stają się przedmiotem oceny
prawno-karnej. Dzięki zaangażowaniu działaczy społecznych, ściany te
stają się jednak coraz częściej i coraz bardziej przeźroczyste.
Tak stało się w 2017 roku w Szczecinie, gdzie na terenie ubojni zakładu Animex Foods sp. z o.o. działacze Inicjatywy dla Zwierząt BASTA! wraz
z Fundacją VIVA ujawnili masową skalę drastycznych przypadków znęcania się nad przeznaczonymi do uboju świniami. Zwierzęta przed ubojem
były bite przedmiotami twardymi i ostrymi, bite po głowie, po brzuchu,
kopane, transportowane i przepędzane w sposób powodujący ich zbędny
stres oraz cierpienie. Chorym i rannym świniom, niezdolnym do samodzielnego poruszania się, pętano nogi za pomocą łańcucha i stalowej linki i w ten sposób zwierzęta były wciągane do wnętrza ubojni. Pracownicy
ubojni wciągali zwierzęta również za uszy.
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https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwierzeta-gospodarskie/poglowie-bydla-wedlug-stanu-w-czerwcu-2021-roku,9,5.html
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Utrwalone przez działaczy filmy stały się podstawą wszczęcia przez
Prokuraturę Rejonową Szczecin-Niebuszewo postępowania karnego o znęcanie się nad zwierzętami, w tym w typie kwalifikowanym szczególnym
okrucieństwem. Powołana w tej sprawie biegła z zakresu weterynarii uznała zachowania sprawców jako niehumanitarne traktowanie zwierząt ze szczególnym okrucieństwem73.
W toku postępowania karnego udało się ustalić tożsamość 12 sprawców
przemocy wobec przeznaczonych do uboju świń: pracowników zakładu, kierowców i lekarzy weterynarii, którym przedstawiono zarzuty znęcania się
nad zwierzętami oraz znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem74. Tożsamości pozostałych osób, które niehumanitarnie traktowały świnie przed ubojem, mimo licznych czynności procesowych, nie
udało się ustalić i postępowanie w ich zakresie zostało umorzone z uwagi
na niemożliwość indywidualizacji odpowiedzialności karnej za zarejestrowane na nagraniach grupowe zachowania wielu różnych osób75.
Z 12 osób, którym w tej sprawie postawiono zarzuty, szczeciński sąd
rejonowy w sierpniu 2021 roku nieprawomocnie skazał na dość symboliczne kary 9 sprawców. Najbardziej surowy wyrok otrzymał lekarz weterynarii, któremu udowodniono winę w zakresie dopuszczania do znęcania
się nad świniami ze szczególnym okrucieństwem, braku reakcji na przemoc wobec zwierząt i niedopełnienie obowiązku zgłoszenia przestępnych
zachowań pracowników zakładu organom nadzoru weterynaryjnego. Lekarz weterynarii – przedstawiciel zawodu zaufania publicznego – został
skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok, zakaz
posiadania zwierząt domowych na rok, zakaz wykonywania zawodu lekarza weterynarii przez 3 lata, 5500 zł grzywny oraz 5500 zł nawiązki na cel
związany z ochroną zwierząt76.
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Powyższy opis działań sprawców nie ma charakteru subiektywnej relacji autora raportu i pochodzi z postanowień prowadzącej w tej sprawie postępowanie karne Prokuratury Rejonowej
Szczecin-Niebuszewo. Sygn. akt PR 4 Ds. 181.2019.
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Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo, sygn. akt 4 Ds. 67.2018.
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Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo, sygn. akt PR 4 Ds. 181.2019.
76
https://tvn24.pl/pomorze/szczecin-pracownicy-rzezni-i-weterynarz-skazani-za-znecanie-sie-nad-swiniami-5195613
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Związek etyki z prawem jest szczególnie widoczny w tego typu sprawach. Sędziowie w czasie wyrokowania w nich mają tendencję do deindywidualizacji odpowiedzialności za niehumanitarne traktowanie zwierząt podczas ich wielkoprzemysłowego chowu, hodowli i uboju, czyli do
jej podziału pomiędzy rzeczywistych sprawców i wszystkich tych, którzy
są konsumentami zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego77. Jak
stwierdziła wyrokująca w tej sprawie sędzia [u]dajemy, że nie wiemy o tym,
jak hodowane są zwierzęta, a one nie są raczej teraz hodowane, a produkowane i w tym kontekście wszyscy jesteśmy winni78. Z jednej strony, prowadzi to
do swoistego rozmywania się odpowiedzialności za przemoc wobec zwierząt utrzymywanych w systemie przemysłowym, a z drugiej – zwraca uwagę, że sami jesteśmy autorami tego z zasady niehumanitarnego systemu
eksploatowania zwierząt hodowlanych na masową skalę.
Sprawy dotyczące znęcania się nad zwierzętami gospodarskimi w wielkoprzemysłowych hodowlach lub ubojniach rzadko – ze wskazanych wyżej powodów – trafiają na wokandy sądowe i zwykle nie kończą się spektakularnymi wyrokami.
Większość badanych wyroków sądowych za lata 2016 – 2021 dotyczyła
zwierząt gospodarskich utrzymywanych przez indywidualne osoby. Sprawcy czynów, których ofiarami były zwierzęta gospodarskie nieutrzymywane
w przemysłowych warunkach, skazywani byli m.in. za usiłowanie podpalenia stodoły i spalenia przebywających w niej 7 sztuk bydła79, doprowadzenie do
śmierci głodowej 12 krów i 2 cielaków poprzez niedostarczanie im pożywienia
i wody80, kilkukrotne kopanie gęsi hodowlanej, skakanie po niej, rzucanie nią
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W wielu orzeczeniach sędziowie sądów powszechnych bagatelizują cierpienie zwierząt
gospodarskich jako wpisane w społecznie akceptowany system ich eksploatacji na masową
skalę. Np. sędzia orzekający w apelacji w głośnej sprawie wrocławskiego studenta maltretującego różne gatunki zwierząt, obniżył mu pierwotną karę, argumentując, że znęcanie się
nad kurą nie jest tak samo społecznie szkodliwe jak nad psem, czy kotem. Zob: https://www.
polityka.pl/tygodnikpolityka/spoleczenstwo/1800234,1,lagodniejszy-wyrok-za-znecanie-sie-nad-kura-bo-nie-jest-psem.read
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https://szczecin.naszemiasto.pl/znecali-sie-nad-swiniami-prowadzonymi-na-uboj-jest-wyrok/ar/c1-8413657?fbclid=IwAR2w121UWHp5vOrTjSEzhcmaH92YtmMI5IVG-bM2x2CTa8038oIzA2hVLP8
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Wyrok Sądu Rejonowego w Limanowej z dnia 15 lipca 2020 r., sygn. akt IIK 112/20.
80
Wyrok Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 14 października 2016 r., sygn. akt. II K 608/16.
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o bramę i furtkę i powieszenie jej na sznurku przy furtce prowadzące do śmierci
zwierzęcia81, zagłodzenie 20 kóz82, doprowadzenie przez niepojenie i niekarmienie 6 sztuk trzody chlewnej do takiego stanu, że konieczna była ich eutanazja83,
zabicie królika hodowlanego poprzez zadanie mu rany kłutej przerywającej ciągłość naczyń żylnych i wykrwawienie zwierzęcia oraz znęcanie się nad 2 królikiem poprzez zadawanie mu ran nożem84, zadawanie uderzeń krowie rasy HO,
dźganie jej widłami, bicie plastikową rurką oraz polewanie zimną wodą, a potem zamknięcie zwierzęcia w pomieszczeniu i pozostawienie bez pomocy85, utrzymywanie przez ponad 2 lata 25 sztuk bydła i 14 sztuk trzody chlewnej w stanie
rażącego zaniedbania, w stanie brudu, bez zapewnienia im należytej pielęgnacji, bez odpowiedniej ilości karmy i dostępu do wody pitnej, co doprowadziło do
niedożywienia i powstania ran u zwierząt86, utrzymywanie zimą w ekstremalnych temperaturach co najmniej 49 świń, co doprowadziło do zgonu 17 z nich87.
Zwierzęta domowe są o tyle łatwo dostępnymi ofiarami przemocy i innych niehumanitarnych zachowań ze strony ludzi, że masowo posiadają je
zarówno mieszkańcy miast, jak i wsi. Zgodnie z badaniami opinii społecznej, 52% Polek i Polaków, czyli co 2 osoba, posiada w swoim gospodarstwie
jakieś zwierzę domowe (na ogół psa lub kota). Co istotne, częściej zwierzęta
domowe są utrzymywane przez mieszkańców wsi niż miast – aż 70% mieszkańców wsi deklaruje utrzymywanie zwierzęcia domowego. W miastach
współczynnik ten wynosi 40%88. Z całą pewnością stanowi to dodatkową
przyczynę faktu znacznie większej przestępczości wobec zwierząt właśnie
na terenach wiejskich, gdzie potencjalnych ofiar niehumanitarnego traktowania przez ludzi jest po prostu więcej.
Najmniej liczną kategorię przedmiotów czynności wykonawczych
przestępstw przeciwko zwierzętom – poza zdarzeniami polegającymi na
81

Wyrok Sądu Rejonowego w Łasku z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. akt VII K 224/15.
Wyrok Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt II K 221/16.
83
Wyrok Sądu Rejonowego w Gostyniu z dnia 5 kwietnia 2016 r., sygn. akt II K 54/16/8.
84
Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 30 stycznia 2017 r., sygn. akt II K 978/16.
85
Wyrok Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 9 maja 2017 r., sygn. akt II K 1532/16.
86
Wyrok Sądu Rejonowego w Kartuzach z dnia 10 lutego 2017 r., sygn. akt IIK 558/16.
87
Wyrok Sądu Rejonowego w Mielcu z dnia 14 listopada 2017 r., sygn. akt II K 522/17.
88
„Zwierzęta w polskich domach. Badanie 2017”, Kantar Polska, [na:] https://public.kantarpolska.com/archiwumraportow/files/2017/05/K.021_Zwierzeta_domowe_O04a-17.pdf
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jednoczesnym – niehumanitarnym traktowaniu przez mieszkańców wsi
zwierząt domowych i gospodarskich (np. utrzymywanie w stanie rażącego zaniedbania psa i stada krów) – stanowią zwierzęta dzikie i wolno bytujące (3,6%). Zważyć należy przy tym jednak, że przepisy karne normujące niehumanitarne zachowania wobec zwierząt dzikich zawarte są także
w przepisach innych aktów prawnych, np. w ustawie z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie89, która penalizuje m.in. kłusownictwo, wiążące się z okaleczaniem i umyślnym zadawaniem cierpienia zwierzętom
uznanym za łowne.
W badanych wyrokach sądowych za lata 2016 – 2021 zwierzęta dzikie
i wolno bytujące były ofiarami takich zachowań przestępnych, jak m.in.
zabicie 2 gołębi poprzez wielokrotne uderzanie ich metalową rurką, powodując
rany i okaleczenia całego ciała90, zabicie 3 srok poprzez strzelanie do nich śrutem91, uśmiercenie gołębia poprzez przestrzelenie go strzałą z łuku92, brutalne
zabicie wrony siwej poprzez zgniecenie jej nogą93, straszenie głośnymi krzykami,
opluwanie oraz kopanie obutą stopą jeża europejskiego94, owinięcie kartonami
4 dzikich jeży i ich podpalenie, w wyniku czego poniosły śmierć oraz uśmiercenie
9 dzikich jeży poprzez uderzanie ich szklaną butelką95, potrącenie sarny, a następnie jej umyślne uśmiercenie96, zabicie gołębia przez jego kopnięcie97, usiłowanie
uśmiercenia lisa poprzez złapanie go w klatkę, umieszczenie jej w pojemniku wypełnionym wodą, kłucie go widłami, strzelanie mu w głowę z bliskiej odległości
śrutem z karabinu pneumatycznego98, schwytanie jastrzębia i zakatowanie go
89

Dz.U. 1995, Nr 147, poz. 713 z późn. zm.
Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie z dnia 11 września 2018 r.,
sygn. akt. II K 1136/18/P.
91
Wyrok Sądu Rejonowego w Olsztynie z dnia 11 września 2018 r., sygn. akt. II K 1224/18.
92
Wyrok Sądu Rejonowego w Wejherowie z dnia 12 czerwca 2018 r., sygn. akt. II K 571/18.
93
Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia z dnia 30 stycznia 2020 r., sygn. akt.
II K 881/19.
94
Wyrok Sądu Rejonowego w Jaworznie z dnia 13 lutego 2020 r., sygn. akt II K 602/19.
95
Wyrok Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. akt VII K 869/19.
96
Wyrok Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 16 marca 2020 r., sygn. akt II K 1400/19.
97
Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 26 września 2018 r.,
sygn. akt. VK 387/18.
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Wyrok Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu z dnia 27 czerwca 2019 r., sygn. akt II K 243/19.
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na śmierć drewnianym kijem99, naganianie motocyklem po polu dzika do utraty sił, a następnie poderżnięcie mu gardła100, zabicie łasicy kamieniem101, strzelanie z wiatrówki do pustułek zwyczajnych, a następnie uśmiercenie 5 młodych
i 1 dorosłego ptaka przez uderzanie nimi o podłoże102.
Analiza prawomocnych skazań dotyczących zwierząt dzikich i wolno żyjących pozwala na wskazanie dwóch podstawowych motywacji sprawców:
sadyzm oraz chęć wyeliminowania ze środowiska zwierząt uważanych za
„szkodniki” dla upraw lub utrzymywanych zwierząt gospodarskich, za które uważane są lisy, łasice, dziki czy ptaki drapieżne.

Przemoc wobec ludzi wpływa na sadyzm wobec zwierząt. 4,2% badanych wyroków
sądowych dotyczyło znęcania się nad osobami bliskimi i zwierzętami.

Współcześnie na poziomie kryminologicznym, socjologicznym i psychologicznym nie ma wątpliwości, że istnieje współwystępowanie oraz wieloczynnikowa współzależność przemocy zadawanej różnym ofiarom (w tym
np. osobom bliskim i zwierzętom) przez jednego i tego samego sprawcę,
na ogół w ramach jednego „gospodarstwa domowego”103.
Jedne z licznych badań w tym zakresie, opublikowanych w 2008 roku,
wskazują, że w Irlandii 56% kobiet przebywających w schroniskach dla
ofiar doświadczających przemocy ze strony swoich partnerów w rodzinie,
było świadkami także ich fizycznego znęcania się nad zwierzętami i to często na oczach dzieci. Przemoc ta obejmowała: kopanie zwierząt, rzucanie
nimi, bicie, podnoszenie za ogon, topienie, przypalanie papierosem, pojenie alkoholem, uśmiercanie104.
99

Wyrok Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 9 lutego 2017 r., sygn. akt II K 69/17.
Wyrok Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z dnia 3 czerwca 2020 r., sygn. akt. II K 675/19.
101
Wyrok Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 4 marca 2019 r., sygn. akt II K 1248/18.
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Wyrok Sądu Rejonowego w Miechowie z dnia 11 marca 2019 r., sygn. akt II K 6/19.
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Z. Podedworny, Przemoc domowa a przemoc wobec zwierząt. Analiza prawno-wiktymologiczna,
[w:] „Biuletyn Kryminologiczny”, Nr 26 (2019), s. 82-129.
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Gallagher, B., Allen, M. & Jones, B. Animal abuse and intimate partner violence: researching
the link and its significance in Ireland – a veterinary perspective. Ir Vet J 61, 658 (2008). https://
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100

70



Tabela V: Czynności sprawcze przestępstw przeciwko zwierzętom gospodarskim, dzikim
i wolno bytującym będących podstawą skazania przez sądy w wybranych sprawach
w latach 2016 – 2021. Pominięto zwierzęta domowe z uwagi na liczne przykłady
przestępnych zachowań wobec nich zawarte w tekście i wcześniejszych opracowaniach
tabelarycznych. Wyroki źródłowe wskazane są w przypisach do tekstu
Zwierzęta gospodarskie

Zwierzęta dzikie i wolno bytujące

znęcanie się w latach 2016 – 2017 na masową skalę nad
przeznaczonymi do uboju świniami na terenie ubojni Animex
Foods w Szczecinie poprzez m.in. bicie zwierząt przedmiotami
twardymi i ostrymi, po brzuchu, po głowie, pętanie nóg
chorych i niezdolnych do chodzenia zwierząt łańcuchami
i stalowymi linkami i wciąganie ich do ubojni, wciąganie
zwierząt do ubojni za uszy

zabicie 2 gołębi poprzez wielokrotne uderzanie ich metalową
rurką, powodując rany i okaleczenia całego ciała

usiłowanie podpalenia stodoły i spalenia przebywających
w niej 7 sztuk bydła

straszenie głośnymi krzykami, opluwanie oraz kopanie obutą
stopą jeża europejskiego

doprowadzenie do śmierci głodowej 12 krów i 2 cielaków
poprzez niedostarczanie im pożywienia i wody

owinięcie kartonami 4 dzikich jeży i ich podpalenie, w wyniku
czego poniosły śmierć oraz uśmiercenie 9 dzikich jeży poprzez
uderzanie ich szklaną butelką

zabicie 3 srok poprzez strzelanie do nich śrutem
uśmiercenie gołębia poprzez przestrzelenie go strzałą z łuku
brutalne zabicie wrony siwej poprzez zgniecenie jej nogą

kilkukrotne kopanie gęsi hodowlanej, skakanie po niej,
potrącenie sarny, a następnie jej umyślne uśmiercenie
rzucanie nią o bramę i furtkę i powieszenie jej na sznurku przy
furtce prowadzące do śmierci zwierzęcia
zagłodzenie 20 kóz

zabicie gołębia przez jego kopnięcie

doprowadzenie przez niepojenie i niekarmienie 6 sztuk trzody usiłowanie uśmiercenia lisa poprzez złapanie go w klatkę,
chlewnej do takiego stanu, że konieczna była ich eutanazja
umieszczenie jej w pojemniku wypełnionym wodą, kłucie go
widłami, strzelanie mu w głowę z bliskiej odległości śrutem
z karabinu pneumatycznego
zabicie królika hodowlanego poprzez zadanie mu rany
kłutej przerywającej ciągłość naczyń żylnych i wykrwawienie
zwierzęcia oraz znęcanie się nad 2 królikiem poprzez
zadawanie mu ran nożem

schwytanie jastrzębia i zakatowanie go na śmierć drewnianym
kijem

zadawanie uderzeń krowie rasy HO, dźganie jej widłami,
bicie plastikową rurką oraz polewanie zimną wodą, a potem
zamknięcie zwierzęcia w pomieszczeniu i pozostawienie bez
pomocy

naganianie motocyklem po polu dzika do utraty sił,
a następnie poderżnięcie mu gardła

utrzymywanie przez ponad 2 lata 25 sztuk bydła i 14 sztuk
zabicie łasicy kamieniem
trzody chlewnej w stanie rażącego zaniedbania, w stanie brudu,
bez zapewnienia im należytej pielęgnacji, bez odpowiedniej
ilości karmy i dostępu do wody pitnej, co doprowadziło do
niedożywienia i powstania ran u zwierząt
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Niektórzy autorzy zwracają wręcz uwagę na niebezpieczeństwa związane z instytucjonalnym ignorowaniem znęcania się nad zwierzętami. Literatura i badania wykazały bowiem, że czynniki ryzyka okrutnych zachowań wobec zwierząt są takie same jak te, które wywołują przemoc, agresję
i zachowania antyspołeczne. Znęcanie się nad zwierzętami to często pierwszy wskaźnik przemocy w domu, który zbagatelizowany może rozwinąć
się w cały system przemocy zarówno wobec zwierząt, jak i innych osób.
Jest tak dlatego, że ponad pięćdziesiąt lat badań potwierdziło, że okrucieństwo wobec zwierząt jest wskaźnikiem ryzyka przemocy wobec ludzi105.
Kryminologia definiuje przemoc jako użycie siły lub groźbę jej użycia,
jeżeli zamiarem sprawcy jest spowodowanie szkód fizycznych (śmierć,
uszkodzenie ciała), niezależnie od tego, czy działanie sprawcy stanowiło
cel sam w sobie, czy miało charakter instrumentalny. Może mieć ona charakter fizyczny lub psychiczny, wyrażając w tym drugim przypadku zamiar
wpłynięcia na czyjąś decyzję, wolę106.
Przestępstwa z przemocy stanowią wyróżnioną kategorię kryminologiczną, której specyfika wyraża się w posłużeniu się przemocą przez
sprawcę czynu zabronionego. Należy do niej wiele przestępstw z Kodeksu karnego, w tym umyślne przestępstwo znęcania się nad osobą najbliższą, określone w art. 207 k.k.107 Jego istotą jest znęcanie się fizyczne lub
psychiczne nad osobą najbliższą lub nad innymi wymienionymi w tym
przepisie karnym osobami. Z całą pewnością do tej kategorii, o ile czynność sprawcza obejmuje przemoc108, należą także przestępstwa przeciwko
zwierzętom stypizowane w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia o ochronie
zwierząt. Stąd też występki z art. 207 k.k. oraz art. 35 u.o.z. są uważane
za przestępstwa podobne109, tzn. należące do tego samego rodzaju, co ma
105

Scott A. Johnson, Animal cruelty, pet abuse & violence: the missed dangerous connection, Forensic Res Criminol Int J. 2018;6(5):403‒415.
106
M. Kuć, Kryminologia, 3 wydanie, Warszawa 2015, s. 76.
107
Ibidem, s. 84.
108
Otwarty katalog form znęcania się nad zwierzętami zawarty w art. 6 ust. 2 u.o.z. obejmuje różnorodne czynności sprawcze oparte na różnych kryteriach. Dyskusyjne jest, czy
każda z nich wiąże się z przemocą lub sadyzmem sprawcy w znaczeniu kryminologicznym
(np. utrzymywanie zwierzęcia w niewłaściwych warunkach bytowania).
109
Art. 115 § 2 k.k.
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znaczenie dla sprawcy choćby w wymierzaniu mu kary za ponowne popełnienie podobnego czynu przestępnego.
W związku z tym dokonano kwerendy wszystkich (1903) pozyskanych
w ramach monitoringu sądów powszechnych prawomocnych wyroków
sądowych za przestępstwa przeciwko zwierzętom, pod kątem współwystępowania w nich przemocy wobec zwierząt i ludzi. Ujawniono 79 tego
typu wyroków, co stanowi 4,2% wszystkich analizowanych orzeczeń. Podczas badania przestępnego współwystępowania przemocy wobec zwierząt
i ludzi brano pod uwagę:
—— wyroki skazujące sprawcę za przestępstwo (-a) przeciwko zwierzętom
w warunkach jego powrotu do przestępstwa z przemocy (na ogół recydywa zwykła lub wielokrotna110 w zakresie art. 207 k.k.) lub w innych
sytuacjach (np. tymczasowego aresztowania w czasie wyrokowania
w sprawie przemocy wobec zwierząt w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art. 207 k.k),
—— wyroki skazujące tego samego sprawcę jednocześnie za przestępstwo
(-a) z art. 35 u.o.z. oraz czyny z art. 207 k.k.
22,8% wyroków skazujących za przestępstwa przeciwko zwierzętom
w latach 2016 – 2021 wydanych zostało w warunkach recydywy zwykłej,
czyli wobec sprawców, którzy popełniając czyn zabroniony przez prawo
ochrony zwierząt powrócili do przestępstwa podobnego (tj. z użyciem
przemocy), za które zostali uprzednio prawomocnie skazani111. W każdym
badanym przypadku przestępstwem tym było przestępstwo znęcania się
nad osobą najbliższą (art. 207 k.k.). Może to wskazywać na zwiększone
prawdopodobieństwo przemocy wobec zwierząt wśród osób uprzednio
skazanych za zachowania przemocowe wobec innych ludzi.

110
111

Art. 64 k.k.
Zob. Ibidem.
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Wykres XXII: Współwystępowanie przemocy wobec zwierząt i ludzi w badanych wyrokach
sądowych w latach 2016 – 2021 (%)
4,2%

współwystępowanie przemocy
wobec ludzi (art. 207 k.k.)

95,8%

znęcanie się nad zwierzęciem
(art. 35 u.o.z.)

Czynności sprawcze dokonywane wobec zwierząt przez recydywistów w zakresie
przestępstw z przemocy wobec innych osób mają wyjątkowo drastyczny i sadystyczny
charakter. Jest to zastanawiające i niepokojące, gdyż przecież odbyli oni karę
pozbawienia wolności za poprzednie przestępstwa przeciwko osobom i powinni zostać
poddani resocjalizacji w zakresie radzenia sobie z agresją.

Te czynności sprawcze to np. m.in.:
—— zabicie własnego psa ze szczególnym okrucieństwem poprzez przydusze-

nie widłami do ziemi, wbijanie je w ciało psa, kilkukrotne uderzenie psa
w głowę ostrzem siekiery, po czym poćwiartował ciało zwierzęcia i spalił
jego szczątki w piecu112,
—— zabicie własnego psa przy użyciu przemocy poprzez dwukrotne uderzenie go z dużą siłą prosto w nos przy użyciu dużego grubego kija o długości
około 1 metra113,
—— usiłowanie zabicia kota poprzez zamknięcie go w pojemniku śmietnika
na co najmniej 2 dni, bez wody i jedzenia w celu jego zagłodzenia, zabi112

Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi z dnia 7 lutego 2019 r., sygn.
akt. VI K 278/18.
113
Wyrok Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 30 marca 2017 r., sygn. akt II K 436/16.
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cie 2 kota ze szczególnym okrucieństwem przez włożenie go do worka foliowego i wielokrotne uderzanie workiem ze znajdującym się tam kotem
o betonową ścianę, powodując wielonarządowe uszkodzenia ciała zwierzęcia i jego zgon114,
—— wielokrotne uderzanie głową szczeniaka o futrynę drzwi115.
Także okrucieństwo sprawców skazywanych po raz pierwszy równocześnie za przemoc wobec ludzi i zwierząt (tj. w ramach jednego wyroku
sądowego) zdaje się nie mieć granic, co ilustruje Tabela VI. Ustalone przez
organy ścigania czasookresy dokonywania przez sprawców czynności przemocowych wobec ludzi i zwierząt wskazują także, że na ogół to przemoc
wobec ludzi poprzedza sadyzm wobec zwierząt.

114
115

Wyrok Sądu Rejonowego w Miliczu z dnia 28 października 2019 r., sygn. akt IIK 125/19.
Wyrok Sądu Rejonowego w Nowej Soli z dnia 8 stycznia 2016 r., sygn. akt II K 677/15.
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Tabela VI: Czynności sprawcze przestępstw z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt
dokonywane przez skazanych jednym wyrokiem sądowym za przestępstwo z art. 207 k.k.
oraz art. 35 u.o.z. w latach 2016 – 2021
Wobec innych ludzi
(art. 207 k.k.)

Wobec zwierząt
(art. 35 u.o.z.)

Sąd Rejonowy w Nysie (II K 1249/18)
znęcanie się fizyczne i psychiczne nad konkubiną poprzez
szarpanie jej, popychanie, uderzanie po głowie i twarzy,
szarpanie za włosy oraz wobec córek konkubiny (grożenie
pobiciem, stosowanie kar zabierania i wyrzucania jedzenia,
uderzanie ręką, przytykanie poduszki do twarzy)

znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem poprzez
uderzanie go pięścią w głowę, kopanie, rzucanie o podłogę,
podtapianie w muszli klozetowej, a ostatecznie uśmiercenie psa
poprzez zanurzenie żywego zwierzęcia w wodzie

Sąd Rejonowy w Sokółce (II K 409/18)
znęcanie się fizyczne i psychiczne nad żoną (wszczynanie
awantur, uderzanie pięściami i kopanie w różne części ciała,
wymachiwanie nożem, grożenie pozbawieniem życia, pobicie)

rażenie psa paralizatorem, bicie pięściami po pysku, duszenie
paskiem od spodni oraz rzucanie psem

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu (II K 1586/16)
Od 2013 do 2016 r. znęcanie się fizycznie i psychicznie nad
swoją konkubiną, pasierbem i małoletnimi dziećmi przez to, że
wszczynał awantury, w czasie których ubliżał im wulgarnymi
słowami, kopał, zadawał uderzenia pięścią i otwartą dłonią po
całym ciele, dusił, popychał, szarpał, rzucał przedmiotami, groził
pozbawieniem życia wszystkim członkom rodziny przez spalenie
domu wraz ze śpiącymi domownikami

––w 2013 roku zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem poprzez
zadanie uderzenia kołkiem w głowę,

––w 2014 roku zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem poprzez
zadanie ciosu/uderzenia metalowym kołkiem w głowę,

––w 2015 r. w nieustalony sposób zabicie 8 psów,
––w 2016 roku zabicie ze szczególnym okrucieństwem 6 szczeniąt
poprzez rzucenie ich o ziemię,

––w 2016 roku działając ze szczególnym okrucieństwem zabicie
kota poprzez skakanie po nim oraz uderzenie łopatą,

––w 2016 roku zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem przez
kopanie go i zadawanie uderzeń widłami, co doprowadziło do
nagłej śmierci zwierzęcia

Sąd Rejonowy w Myślenicach (II K 447/19)
w latach 2013 – 2019 znęcał się psychicznie nad rodzicami
przez wszczynanie awantur pod wpływem alkoholu w miejscu
zamieszkania, wyzywanie słowami wulgarnymi i obelżywymi,
krytykowanie, poniżanie, czynienie złośliwości, ciągłe
niepokojenie, zakłócanie ciszy i nocnego wypoczynku, grożenie
pozbawieniem życia i zniszczeniem mienia oraz fizycznie nad
matką: przez popychanie, szarpanie, duszenie, wykręcanie
rąk, a także nad ojcem: przez popychanie, szarpanie, kopanie
i gryzienie po całym ciele

w 2019 roku uśmiercenie psa poprzez przerwanie mu rdzenia
kręgowego w kręgosłupie tępym narzędziem

Sąd Rejonowy w Giżycku (IIK 364/17)
w latach 2015 – 2017 znęcanie się psychiczne i fizyczne nad
zabicie szczeniaka w ten sposób, że położył go na pieńku
żoną poprzez wszczynanie awantur domowych, podczas których i mieczem odciął mu głowę
wyzywał żonę, bił ją rękami i kopał po całym ciele, szarpał i zrywał
ubranie oraz groził pozbawieniem życia
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Wobec innych ludzi
(art. 207 k.k.)

Wobec zwierząt
(art. 35 u.o.z.)

Sąd Rejonowy w Wejherowie (II K 1635/15)
znęcanie się fizyczne i psychiczne nad konkubiną syna
(wszczynanie awantur bez powodu, znieważanie, uderzanie
otwartą dłonią w twarz)

––znęcanie się nad psem rasy mieszanej poprzez kopanie oraz
uderzanie drewnianą deską w różne części ciała

––zabicie ze szczególnym okrucieństwem własnego psa poprzez
kilkukrotne uderzenie go metalową rurką

Sąd Rejonowy w Świebodzinie (II K 192/16)
znęcanie się psychiczne nad żoną i dziećmi w latach 2003 – 2015 uśmiercenie 2 psów we wrześniu 2015 r., działając ze
poprzez wszczynanie awantur domowych, w trakcie których
szczególnym okrucieństwem poprzez kilkukrotne uderzanie ich
poniżał je, kierował słowa wulgarne i obraźliwe, szarpał oraz
drewnianym kołkiem w kark, a następnie utopienie w szambie
utopił psy w obecności dziecka
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu (II K 222/17)
znęcanie nad żoną i dziećmi przez wszczynanie awantur,
wyzywanie, niszczenie wyposażenia domu, popychanie
i ciągnięcie za włosy

uderzanie psa rasy mieszanej pięściami, kopanie po całym ciele
oraz rzucanie nim o ścianę

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie (IX K 287/16)
znęcanie się od 2010 – 2015 r. fizyczne i psychiczne nad
konkubiną oraz psychiczne nad małoletnimi dziećmi poprzez
wszczynanie awantur domowych, rzucanie w nią przedmiotami,
bicie i kopanie po całym ciele, duszenie za szyję, budzenie dzieci
i ich straszenie, pokazywanie drastycznych scen z filmów dla
dorosłych, celowe krzywdzenie psa w ich obecności, niszczenie
zabawek, wypychanie ich plecaków w celu dodatkowego
obciążenia

znęcanie się nad psem w latach 2013 – 2015 przez rzucanie nim
o garaż, obwiązywanie go prześcieradłem, przywiązywanie mu
przedmiotów do ogona, używanie paralizatora oraz włożenie do
piekarnika

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie (IX K 327/16)
znęcanie się nad konkubiną w latach 2013 – 2015 przez
wszczynanie awantur, w trakcie których ubliżał konkubinie,
wyganiał z domu, groził pozbawieniem życia, uszkodzeniem ciała,
szarpał za ubranie i włosy, popychał, uderzał rękami po różnych
częściach ciała, pluł, niszczył mienie; znęcanie się psychiczne
i fizyczne nad małoletnim przez ubliżanie mu, budzenie w nocy
krzykiem i głośnym słuchaniem muzyki, popychanie na podłogę,
narażenie go na widok rzucania dwoma królikami miniaturkami
i świnką morską oraz płonącego w ogniu żywego królika

w 2015 roku znęcanie się nad 2 królikami miniaturkami oraz
świnką morską przez rzucenie klatki z nimi na schody i półpiętro,
rzucanie nimi o ścianę i podłogę, a następnie, po zawinięciu
królika Szaraczka w koc, wrzucenie go do rozpalonego kominka,
powodując jego uśmiercenie ze szczególnym okrucieństwem
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2.3. Kary orzekane przez sądy powszechne

za przestępstwa przeciwko zwierzętom

Ostatnim etapem postępowania karnego przed sądem I instancji jest
wyrokowanie, czyli wydanie przez skład orzekający orzeczenia kończącego sądowy proces karny na tym etapie. Przesądza on o odpowiedzialności karnej oskarżonego i w przypadku uznania jego winy, wymierza
mu karę i środki karne przewidziane – w tym przypadku za przestępstwa przeciwko zwierzętom – w art. 35 ustawy o ochronie zwierząt116.
Co do zasady, wyrokowanie w sprawach o przestępstwa przeciwko
zwierzętom może formalnie zakończyć się:
—— wyrokiem uniewinniającym, gdy wina oskarżonego nie zostanie potwierdzona przed sądem (np. gdy oskarżony danego czynu nie popełnił, albo popełniony czyn nie zawiera wszystkich znamion czynu
zabronionego),
—— wyrokiem umarzającym postępowanie karne, gdy ujawni się okoliczność uniemożliwiająca ściganie oskarżonego (np. oskarżony umrze
w trakcie procesu sądowego lub okaże się, że jest niepoczytalny),
—— wyrokiem warunkowo umarzającym postępowanie w przypadku
stwierdzenia, że oskarżony spełnia wymogi formalne określone w art.
66 k.k. i zasadnym jest poddanie go próbie, tj. uznanie jego winy, ale
odstąpienie od ukarania go,
—— wyrokiem skazującym, gdy dowiedziona zostanie wina oskarżonego
w popełnieniu zarzuconego mu przestępstwa. W określonych przypadkach sąd może jednak także odstąpić od wymierzenia kary117.
Zgodnie z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt za każde stypizowane
tam przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności, co nie oznacza, że
wobec każdego skazanego orzeczona zostanie właśnie taka kara. Zgodnie bowiem z przepisami szczególnymi, które wobec ustawy o ochronie
116
117
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K. Dudka, H. Paluszkiewicz, Postępowanie karne, Warszawa 2015, s. 425.
Art. 61 k.k.

zwierząt stanowi Kodeks karny, sąd w przypadku przestępstw zagrożonych karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, może zamiast
niej orzec karę ograniczenia wolności lub grzywnę samoistną118. Sąd może
także wobec sprawcy przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt orzec
tzw. „karę mieszaną”, czyli krótkoterminową karę pozbawienia wolności oraz jednocześnie wykonywaną później karę ograniczenia wolności119.
W pewnych przypadkach sąd może również zasądzić grzywnę obok kary
pozbawienia wolności120.

W latach 2016 – 2021 (I kwartał) przed badanymi sądami powszechnymi stanęło
2073 oskarżonych o przestępstwa przeciwko zwierzętom.

82,8% z nich zostało uznanych za winnych zarzuconym im czynów, prawomocnie skazanych oraz ukaranych. 17,2% oskarżonych nie zostało
ukaranych na skutek takich zdarzeń jak niepotwierdzenie ich winy w sądowym procesie karnym (uniewinnienie), umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania oraz odstąpienie przez sąd od wymierzenia im kary.

Najczęstszą przyczyną braku kary dla oskarżonych o przestępstwa z ustawy o ochronie
zwierząt było warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby (11,3%).

W 2018 roku badane sądy warunkowo umorzyły postępowania karne
wobec 15,3% oskarżonych o przestępstwa przeciwko zwierzętom, co wiąże się przecież z uznaniem, że ich wina w zakresie zarzuconych im czynów
przestępczych została udowodniona.

118

Art. 37a k.k., którego treść podlegała zmianom w okresie objętym niniejszym monitoringiem.
Art. 37b k.k.
120
Np. art. 33 § 2 k.k. lub np. w przypadku zawieszenia wykonania kary (art. 71 § 1 k.k.).
119



79

Wskazać należy, że w 2018 roku w sprawach przestępstw przeciwko zwierzętom sądy
rozstrzygały w ten sposób na korzyść oskarżonych procesy karne znacznie częściej niż
w przypadku innych przestępstw, pochylając się bardziej nad sprawcami niż ofiarami.

Zgodnie z ogólnymi danymi statystycznymi bowiem, w 2018 roku warunkowo umorzono na okres próby procesy karne wobec 9,0% osądzonych za różne przestępstwa121.
Wykres XXIII: Losy oskarżonych o przestępstwa przeciwko zwierzętom po przeprowadzeniu
przewodu sądowego przed badanymi sądami I instancji (%)
11,3%

Warunkowe umorzenie
1,6%

Umorzenie

0,8%

Odstąpienie od wymierzenia kary

3,5%

Uniewinnienie

82,8%

Prawomocne skazanie

121

Mały Rocznik Statystyczny Polski 2020, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/
roczniki-statystyczne-gus/download,3835,0.html, s. 91.
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Tabela VII: Losy oskarżonych o przestępstwa przeciwko zwierzętom po wyrokowaniu przez
sądy powszechne I instancji w poszczególnych latach objętych monitoringiem
Użyte skróty: UN – uniewinnienie, UM – umorzenie postępowania karnego, WUM –
warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby, ODS – odstąpienie od
wymierzenia kary
Oskarżeni w 2016 roku
Prawomocnie ukarani (80,2%)

Inni (19,8%)

Grzywna
samoistna

Pozbawienie
wolności

Ograniczenie
wolności

Kara
mieszana

UN

UM

WUM

ODS

27,4%

29,0%

23,8%

0,0%

3,3%

1,2%

14,9%

0,4%

Oskarżeni w 2017 roku
Prawomocnie ukarani (86,1%)

Inni (13,9%)

Grzywna
samoistna

Pozbawienie
wolności

Ograniczenie
wolności

Kara
mieszana

UN

UM

WUM

ODS

27,3%

29,6%

27,7%

1,5%

1,8%

1,8%

9,5%

0,8%

Oskarżeni w 2018 roku
Prawomocnie ukarani (78,00%)

Inni (22,00%)

Grzywna
samoistna

Pozbawienie
wolności

Ograniczenie
wolności

Kara
mieszana

UN

UM

WUM

ODS

26,3%

29,4%

21,8%

0,5%

4,3%

1,7%

15,3%

0,7%

Oskarżeni w 2019 roku
Prawomocnie ukarani (86,8%)

Inni (13,2%)

Grzywna
samoistna

Pozbawienie
wolności

Ograniczenie
wolności

Kara
mieszana

UN

UM

WUM

ODS

23,8%

34,9%

27,5%

0,6%

2,5%

1,4%

9,0%

0,3%

Oskarżeni w 2020 roku
Prawomocnie ukarani (82,6%)

Inni (17,4%)

Grzywna
samoistna

Pozbawienie
wolności

Ograniczenie
wolności

Kara
mieszana

UN

UM

WUM

ODS

22,7%

33,8%

25,9%

0,2%

4,7%

2,0%
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1,7%

Oskarżeni w i kwartale 2021 roku
Prawomocnie ukarani (81%)

Inni (19%)

Grzywna
samoistna

Pozbawienie
wolności

Ograniczenie
wolności

Kara
mieszana

UN

UM

WUM

ODS

27,7%

35,0%

18,3%

0,0%

5,1%

2,3%

10,9%

0,7%
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Przedmiotem warunkowych umorzeń postępowań karnych w sprawach o przestępstwa przeciwko zwierzętom były w latach 2016 – 2021
takie czyny oskarżonych jak m.in.:
—— znęcanie się nad trzodą chlewną poprzez utrzymywanie jej w niewłaściwych warunkach bytowania i w stanie rażącego niechlujstwa, a ponadto
bez wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby gatunkowe:
okres próby 2 lat122,
—— uśmiercenie gołębia poprzez uderzanie kijem i kopanie nogą: 1 rok okresu próby123,
—— znęcanie się nad psem maści biszkoptowej poprzez uderzenie go kilkukrotnie drewnianym kijem w okolice głowy, powodując rozcięcie skóry
oraz utrzymywał go w stanie rażącego niechlujstwa i w niewłaściwych
warunkach bytowania, a także na uwięzi w formie sznurka, co mogło
spowodować zbędny ból lub uszkodzenia ciała: 2 lata próby oraz 500 zł
na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (FPPoPP)124,
—— znęcanie się przez 2 sprawców nad kilkunastoma psami rasy mieszanej
poprzez ich głodzenie oraz utrzymywanie w niewłaściwych warunkach
bytowania, w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa: 1 rok próby125,
—— zabicie 4 świń w uboju domowym bez uprzedniego pozbawienia ich świadomości przez przyuczonego ubojowca, przyjmując, że wina i szkodliwość
społeczna czynu oskarżonego nie są znaczne: 1 rok próby i 300 zł świadczenia pieniężnego na rzecz FPPoPP126,
—— znęcanie się wspólnie i w porozumieniu z inną osobą nad 5 kociętami poprzez włożenie ich do wiadra i pozostawienie na słońcu w wysokiej temperaturze oraz pozbawienie ich dostępu do pożywienia i wody: 1 rok próby,
1000 zł świadczenia pieniężnego na rzecz FPPoPP127,

122

Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 12 lutego 2021 r., sygn. akt. II K 522/20.
Wyrok Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 18 stycznia 2021 r., sygn. akt II K 662/20.
124
Wyrok Sądu Rejonowego w Łasku z dnia 29 stycznia 2019 r., sygn. akt II K 364/18.
125
Wyrok Sądu Rejonowego w Ełku z dnia 4 grudnia 2017 r., sygn. akt II K 883/17.
126
Wyrok Sądu Rejonowego w Łęczycy z dnia 24 kwietnia 2017 r., sygn. akt II K 62/17.
127
Wyrok Sądu Rejonowego w Cieszynie z dnia 16 lipca 2020 r., sygn. akt II K 369/20.
123
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—— znęcanie się podczas sprzedaży ryb na stoisku poprzez sprzedawanie ży-

wych ryb w torebkach foliowych bez dostatecznej ilości wody, powodując
stykanie powierzchni skóry z opakowaniem, uniemożliwiając tym samym
właściwą wymianę gazową: 1 rok próby i 300 zł na rzecz FPPoPP128,
—— znęcanie się nad krową i koniem poprzez utrzymywanie krowy w stanie
rażącego zaniedbania i jej głodzenie, co doprowadziło do jej padnięcia
oraz konia w stanie rażącego niechlujstwa i zagłodzenia129: 2 lata okresu próby. Wyrok zapadł przy sprzeciwie prokuratora, który złożył od
niego apelację. Mimo tego Sąd Okręgowy w Radomiu nie uwzględnił
apelacji oskarżyciela publicznego i utrzymał w mocy zaskarżony wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne wobec sprawcy130.

W latach objętych monitoringiem skazanym za przestępstwa z u.o.z. sądy najczęściej
wymierzały karę pozbawienia wolności (38,4%), następnie karę ograniczenia wolności
(31,7%) i grzywnę samoistną (29,1%).

Incydentalnie sądy skazywały sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom na karę mieszaną, czyli wykonywaną w pierwszej kolejności
karę do 3 miesięcy pozbawienia wolności, a następnie karę ograniczenia wolności (0,7%). Zgodnie z danymi statystycznymi, sądy w przypadku wszystkich przestępstw sporadycznie i niechętnie korzystają z tej
formy kary (3,0% w 2018 r.)131. Dla przykładu, karę taką zastosował
Sąd Rejonowy w Elblągu wobec sprawcy, który w warunkach recydywy
wielokrotnej dwukrotnie włamał się do gołębników i ukradł łącznie 28
rasowych gołębi, a następnie znęcał się nad nimi poprzez przenoszenie
ich w reklamówce. Za swoje czyny sprawca został skazany na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz 2 lata ograniczenia wolności poprzez

128

Wyrok Sądu Rejonowego w Opocznie z dnia 8 maja 2018 r., sygn. akt. II K 167/18.
Wyrok Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 8 października 2018 r., sygn. akt. II K 239/18.
130
Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z 11 stycznia 2019 r., sygn. akt. VKa 996/18.
131
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/roczniki-statystyczne-gus/download,3835,0.
html, s. 94.
129
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obowiązek wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie132.
Wykres XXIV: Kary orzekane przez sądy powszechne wobec sprawców przestępstw
przeciwko zwierzętom w latach 2016 – 2021 (%)
0,7%

Kara mieszana
31,7%

38,4%

Ograniczenie wolności

Pozbawienie wolności

29,1%

Grzywna samoistna

2.3.1. Kara pozbawienia wolności
W latach 2016 – 2021 wykonanie 70,8% orzeczonych wobec skazanych za
przestępstwa przeciwko zwierzętom kar pozbawienia wolności było zawieszanych na
okres próby133, czyli częściej niż sądy czynią tak w ogóle.

Wskazać należy bowiem, że zgodnie z „Małym Rocznikiem Statystycznym
Polski 2020” średnio w 2018 roku sądy warunkowo zawieszały 52,3%
orzekanych kar pozbawienia wolności za różne czyny zabronione134.

132

Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt II K 422/17.
W całym monitorowanym okresie sąd mógł zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności nieprzekraczającej roku (art. 69 § 1 k.k. ze zm. W latach 2016 – 2020).
134
https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/roczniki-statystyczne-gus/download,3835,0.
html, s. 94.
133
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W stosunku do zaledwie 4% sprawców ukaranych karą pozbawienia
wolności, sądy orzekały dodatkowo karę grzywny.
W badanych sądach rekordowy w tym zakresie był 2017 rok, gdzie aż
wobec 42,5% skazanych na karę pozbawienia wolności, składy orzekające nie zdecydowały się na warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary, co oznacza – przynajmniej teoretycznie – że wszystkie osoby
należące do tej grupy powinny odbyć orzeczoną karę izolacyjną w zakładzie karnym.
Wykres XXV: Instytucja warunkowego zawieszenia orzeczonej wobec sprawców
przestępstw przeciwko zwierzętom kary pozbawienia wolności przez badane sądy w latach
2016 – 2021
29,2%

Brak warunkowego
zawieszenia

70,8%

Warunkowe zawieszenie
na okres próby

Sądy wyjątkowo surowo traktowały pod tym względem skazanych za
przestępstwa przeciwko zwierzętom kwalifikowane szczególnym okrucieństwem, gdzie bezwzględną karę pozbawienia wolności orzekano w takich przypadkach w niektórych latach nawet wobec ponad 63% skazanych (2017 rok). Zdarzało się (2016 rok), że sądy dwukrotnie częściej
zawieszały wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności w przypadku podstawowych typów przestępstw przeciwko zwierzętom (art. 35 ust.
1 oraz ust. 1a u.o.z.) niż w typie kwalifikowanym szczególnym okrucieństwem (art. 35 ust. 2 u.o.z.).
Nawet biorąc pod uwagę, że 4,2% analizowanych orzeczeń dotyczyło sprawców skazywanych także za przestępstwo znęcania się nad inną
osobą, powyższe dane świadczą o braku pobłażliwości sędziów dla sadystycznej przemocy wobec zwierząt. Kara bezwzględnego pozbawienia
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wolności jest bowiem najsurowszą karą przewidzianą w prawie karnym
materialnym i tak też jest oceniana przez społeczeństwo.
Wykres XXVI: Zależność między typem przestępstw przeciwko zwierzętom a stosowaniem
instytucji warunkowego zawieszenia orzeczonej kary pozbawienia wolności w wybranych
latach objętych monitoringiem (%). Wykres (A) dotyczy przestępstw z u.o.z. w typie
podstawowym, wykres (B) przestępstw z u.o.z. w typie kwalifikowanym szczególnym
okrucieństwem
B

A
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63,0%
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40%
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48,3%

40%

60%

80% 100%

Bezwzględne pozbawienie wolności
Warunkowe zawieszenie wykonania kary

Składy orzekające w latach 2016 – 2019 zdecydowały o wymierzeniu
i zawieszeniu na okres próby kar pozbawienia wolności wobec sprawców
takich czynów jak m.in.:
—— znęcanie się nad owcą miniaturką poprzez jej głodzenie, niepodawanie
płynów, zaniedbywał pielęgnacyjnie, doprowadzenie do zaniku lewej
gałki ocznej oraz krwawiących obrażeń skóry w wyniku ciasno założonej
obroży: 6 miesięcy pozbawienia wolności, zawieszenie wykonania na
rok, 800 zł nawiązki135,
—— znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem poprzez głodzenie go i niezapewnianie należytej opieki weterynaryjnej, co doprowadziło do agonalnego stanu psa i konieczności jego eutanazji: 10 miesię-

135
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Wyrok Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 13 września 2016 r., sygn. akt II K 647/16.

cy pozbawienia wolności, zawieszenie wykonania kary na okres 2 lat,
2000 zł nawiązki136,
—— 1. Znęcanie się w 2012 roku ze szczególnym okrucieństwem nad 33 kurami
i 49 kurczakami poprzez ich umyślne zagłodzenie na śmierć, tj. pozostawienie w pomieszczeniu bez odpowiedniego pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby dla gatunku. 2. Znęcanie się w 2014 roku
nad 6 królikami, 15 kurami oraz kurczakiem poprzez utrzymywanie ich bez
pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby gatunkowe. 3. Znęcanie się w 2016 roku nad 24 kurami poprzez utrzymywanie
ich bez odpowiedniego pokarmu i wody, utrzymywanie ich w niewłaściwych
warunkach bytowania, w tym w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa:
kara łączna 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem
na okres 3 lat próby, nawiązka 2000 zł137,
—— znęcanie się psychiczne i fizyczne nad żoną oraz przez 6 miesięcy nad psem
poprzez rażenie go paralizatorem, bicie pięściami po pysku, rzucanie nim
oraz duszenie paskiem od spodni: kara łączna 11 miesięcy pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem na okres 5 lat próby, 1000 zł
nawiązki138,
—— znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad psem poprzez zaciągnięcie go nad rzekę i publicznie utopienie (czyn zakwalifikowany dodatkowo
przez sąd jako występek o charakterze chuligańskim): 1 rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres
3 lat, 3000 zł nawiązki139,
—— znęcanie się nad własnym psem o imieniu Łatek poprzez umieszczenie go
w parcianym worku i porzucenie na polnej drodze: 6 miesięcy pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby 2 lat, grzywna
w kwocie 1500 zł, nawiązka w wysokości 1500 zł140,
—— umyślne znęcanie się nad psem poprzez wielokrotne bicie go kulą rehabilitacyjną po całym tułowiu: 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunko136

Wyrok Sądu Rejonowego Lublin Zachód w Lublinie z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt IV
K 214/16.
137
Wyrok Sądu Rejonowego w Koszalinie z dnia 14 grudnia 2016r, sygn. akt zanonimizowano.
138
Wyrok Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 28 września 2018 r., sygn. akt II K 409/18.
139
Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 22 listopada 2018 r., sygn. akt II K 654/18.
140
Wyrok Sądu Rejonowego w Lesznie z dnia 24 października 2019 r., sygn. akt. II K 214/19.
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wym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 1 roku, 1000 zł
nawiązki na rzecz ochrony zwierząt141,
—— 1. Znęcanie się nad własnym psem poprzez bicie go otwartą dłonią w różne części ciała. 2. Znęcanie się nad własnym psem poprzez jego pobicie na
śmierć poprzez spowodowanie urazu kręgosłupa: kara łączna 1 roku pozbawienia wolności z jej warunkowym zawieszeniem na okres próby
5 lat, 5000 zł nawiązki na ochronę zwierząt142.
Kary bezwzględnego pozbawienia wolności wymierzone w latach 2016 –
2021 wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom dotyczyły takich czynów oskarżonych, jak m.in.:
—— znęcanie się nad 5 świniami poprzez utrzymywanie ich w niewłaściwych
warunkach bytowania, w stanie rażącego niechlujstwa oraz bez zapewnienia im odpowiedniego pożywienia. Kara bezwzględnego pozbawienia
wolności została orzeczona w tym przypadku wyłącznie z uwagi na
objęcie w 1 akcie oskarżenia także przestępstwa oskarżonego, polegającego na spowodowaniu ciężkiego uszczerbku na zdrowiu brata
poprzez jego pobicie. Orzeczona kara łączna wyniosła 3 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności, w tym krzywdę zwierząt sąd „wycenił”
na 3 miesiące więzienia143,
—— umyślne i z góry powziętym działaniem oraz ze szczególnym okrucieństwem zabicie psa metalową siekierą oraz porzucenie jego zwłok w zaroślach: 3 miesiące pozbawienia wolności, zakaz posiadania zwierząt na
10 lat, nawiązka 500 zł na rzecz ochrony zwierząt144,
—— znęcanie się przez 3 miesiące nad psem labradorem poprzez kopanie go
obutymi butami w brzuch i okolice żeber, utrzymywanie w niewłaściwych
warunkach bytowania i w stanie rażącego niechlujstwa oraz bez pokarmu
i wody: 3 miesiące pozbawienia wolności, przepadek psa, zakaz posiadania zwierząt na 10 lat145,
141

Wyrok Sądu Rejonowego w Przemyślu z dnia 11 marca 2020 r., sygn. akt II K 16/20.
Wyrok Sądu Rejonowego w Oświęcimiu z dnia 13 stycznia 2020 r., sygn. akt II K 774/19.
143
Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży z dnia 28 listopada 2016 r., sygn. akt. VII K 212/16.
144
Wyrok Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. akt II
K 385/17.
145
Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 25 października 2017 r., sygn. akt II K 605/17.
142
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—— pozbawienie życia szczeniaka psa rasy amstaf, działając ze szczególnym

okrucieństwem. W postępowaniu karnym oskarżony odpowiadał za
8 innych różnych przestępstw. Za przestępstwo z u.o.z. wymierzono
mu karę 1 roku pozbawienia wolności, a karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Sąd orzekł ponadto wobec niego 10-letni
zakaz posiadania zwierząt i 1000 zł nawiązki na ochronę zwierząt146,
—— utrzymywanie przez 5 miesięcy psa w niewłaściwych warunkach bytowania, przywiązanego do żelaznego łańcucha z odważnikiem, a na szyi
z ciasno skręconym śrubą łańcuchem, w wyniku czego doszło do wyniszczenia organizmu zwierzęcia, zaniku mięśni i ran na skórze: 3 miesiące
pozbawienia wolności, 1000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt,
przepadek psa, 5-letni zakaz posiadania wszelkich zwierząt147,
—— zadanie psu rasy dog de bordeaux 4 ciosów nożem, w wyniku czego u zwierzęcia doszło do uszkodzenia m.in. płuc, przepony, i wątroby, a w konsekwencji do obfitego krwawienia, trudności w oddychaniu i zgonu: 1 rok
i 2 miesiące pozbawienia wolności, 2000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt148,
—— znęcanie się nad własnym psem poprzez przetrzymywanie siłą zwierzęcia
prawą ręką, jednoczesne wykręcanie mu lewą ręką głowy oraz chwycenie
za obrożę i dwukrotne uderzenie psem o murowaną ścianę budynku, co
doprowadziło do śmierci zwierzęcia. Sprawca w tym samym postępowaniu odpowiadał również za umyślne uszkodzenie drewnianej drewutni. Otrzymał karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności, w tym 2 lata wymierzono mu za przestępstwo zabicia psa, 5-letni zakaz posiadania zwierząt oraz 1000 zł nawiązki na cel związany
z ochroną zwierząt149,
—— dokonanie w zamiarze bezpośrednim i ze szczególnym okrucieństwem zabicia kota poprzez dwukrotne uderzenie pięścią i kopnięcie nogą w okolice
głowy, czterokrotne rzucanie nim o betonowe podłoże oraz skręcenie krę146

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia z dnia 19 kwietnia 2018 r., sygn.
akt. II K 118/18.
147
Wyrok Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 10 października 2018 r., sygn. akt. II K 443/18.
148
Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 12 kwietnia 2021 r., sygn. akt. II K 1526/20.
149
Wyrok Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej z dnia 25 marca 2021 r., sygn. akt. 229/20.
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gu szyjnego: 6 miesięcy pozbawienia wolności, 5-letni zakaz posiadania wszelkich zwierząt oraz 2500 zł nawiązki na rzecz schroniska dla
bezdomnych zwierząt150,
—— zabicie psa na placu zabaw poprzez zawiązanie mu na szyi pętli z metalowej linki, a następnie powieszenie na poprzeczce bujaczki: 1 rok pozbawienia wolności, 8-letni zakaz posiadania wszelkich zwierząt, 1500 zł
nawiązki na rzecz ochrony zwierząt151,
—— znęcał się nad psem ze szczególnym okrucieństwem w taki sposób, że uderzał go pięściami, kopał po całym ciele, rzucał nim o chodnik, uderzał butelką po piwie, w wyniku czego odniósł on wielonarządowe uszkodzenia
ciała (m.in. obrzęk płuc, uszkodzenie wątroby i niedowład tylnych kończyn). Sprawca został skazany w ramach tego samego postępowania
karnego także za 2 inne przestępstwa: znieważenie i naruszenie nietykalności osobistej innej osoby. Za wszystkie te czyny został skazany
na karę łączną 9 miesięcy pozbawienia wolności (w tym 8 miesięcy
za znęcanie się nad psem)152,
—— zabicie ze szczególnym okrucieństwem kota rasy europejskiej poprzez założenie mu na szyję pętli z przewodu elektrycznego i jej zaciśnięcie: 1 rok
i 6 miesięcy pozbawienia wolności, 10-letni zakaz posiadania wszelkich zwierząt, 1500 zł nawiązki na rzecz schroniska dla zwierząt153.

W całym okresie objętym monitoringiem dominującym wymiarem kary pozbawienia
wolności w przypadku przestępstw przeciwko zwierzętom w typie podstawowym (art. 35
ust. 1, art. 35 ust. 1a u.o.z.) było jej orzekanie w wymiarze od 4 do 6 miesięcy.

Miało to miejsce niemal w 50% przypadków karania sprawców zabijania lub znęcania się nad zwierzętami bez szczególnego okrucieństwa.

150

Wyrok Sądu Rejonowego w Jarosławiu z dnia 3 marca 2021 r., sygn. akt. II K 1112/20.
Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie z dnia 16 stycznia 2020 r., sygn. akt II K 437/19.
152
Wyrok Sądu Rejonowego w Leżajsku z dnia 26 lutego 2020 r., sygn. akt II K 505/19.
153
Wyrok Sądu Rejonowego w Żarach z dnia 28 stycznia 2021 r., sygn. akt. II K 1058/20.
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Wykres XXVII: Wysokość kar pozbawienia wolności orzekanych przed badane sądy w latach
2016 – 2021 wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom w typie podstawowym (art.
35 ust. 1 i ust. 1a u.o.z., %)
2,6%

Powyżej 12 miesięcy

19,3%

Do 3 miesięcy
31,0%

Od 7 do 12 miesięcy

47,1%

Od 4 do 6 miesięcy

W przypadku przestępstw kwalifikowanych szczególnym okrucieństwem sprawcy
dominowały kary pozbawienia wolności w wymiarze od 7 do 12 miesięcy. Niestety
zdaje się nie świadczyć to wcale o wyjątkowej surowości sędziów wobec sadystycznych
zachowań wobec zwierząt, lecz raczej jest wynikiem ukształtowania typu kwalifikowanego
przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt, zgodnie z którym dolna granica ustawowego
zagrożenia za tego typu czyny wynosi 3 miesiące pozbawienia wolności.

Warto mieć to na uwadze, analizując przedstawione dane.
Wykres XXVIII: Wysokość kar pozbawienia wolności orzekanych przed badane sądy w latach
2016 – 2021 wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom w typie kwalifikowanym
szczególnym okrucieństwem (art. 35 ust. 1 i ust. 1a u.o.z., %)
7,3%

Powyżej 12 miesięcy

7,7%

Do 3 miesięcy

37,5%

Od 4 do 6 miesięcy
47,5%

Od 7 do 12 miesięcy
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Analiza wymiarów kar pozbawienia wolności orzekanych za przestępstwa przeciwko
zwierzętom nie wskazuje na istotną statystycznie tendencję do zwiększania przez sądy
wymiaru kar za takie czyny w latach 2016 – 2021. Różnice w poszczególnych latach
w zakresie wyróżnionych kategorii wymiaru kary pozbawienia wolności mają na ogół
charakter znikomy, co nie pozwala na sformułowanie wniosku, że sądy powszechne
w ostatnich latach orzekają surowsze kary pozbawienia wolności wobec sprawców
przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt.

Szczegółowe dane w zakresie wysokości orzekanych kar pozbawienia
wolności przedstawia Tabela VIII, która oparta jest nie tylko na analizie
1903 wyroków sądowych, ale także danych statystycznych uzyskanych
z Ministerstwa Sprawiedliwości.
Tabela VIII: Wysokość kar pozbawienia wolności orzekanych wobec sprawców przestępstw
przeciwko zwierzętom (czyn główny) w latach 2016 – 2021 w zależności od typu
przestępstwa (%)
Rok

2016

2017

2018
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Wymiar orzeczonej
kary pozbawienia
wolności

% skazanych
za przestępstwa w typie
podstawowym

za przestępstwa w typie
kwalifikowanym

do 3 miesięcy

18,4%

8,0%

od 4 do 6 miesięcy

48,9%

40,4%

od 7 do 12 miesięcy

30,0%

42,6%

powyżej 12 miesięcy

2,7%

9,0%

do 3 miesięcy

21,2%

7,0%

od 4 do 6 miesięcy

48,7%

40,2%

od 7 do 12 miesięcy

26,7%

43,8%

powyżej 12 miesięcy

3,4%

9,0%

do 3 miesięcy

26,1%

14,9%

od 4 do 6 miesięcy

42,3%

27,8%

od 7 do 12 miesięcy

29,3%

49,7%

powyżej 12 miesięcy

2,3%

7,6%

Rok

2019

2020

2021

Wymiar orzeczonej
kary pozbawienia
wolności

% skazanych
za przestępstwa w typie
podstawowym

za przestępstwa w typie
kwalifikowanym

do 3 miesięcy

16,9%

2,4%

od 4 do 6 miesięcy

48,3%

40,3%

od 7 do 12 miesięcy

32,7%

51,2%

powyżej 12 miesięcy

2,1%

6,1%

do 3 miesięcy

17,7%

6,4%

od 4 do 6 miesięcy

46,5%

39,3%

od 7 do 12 miesięcy

33,8%

48,7%

powyżej 12 miesięcy

2,0%

5,6%

do 3 miesięcy

19,2%

7,6%

od 4 do 6 miesięcy

49,8%

37,5%

od 7 do 12 miesięcy

27,9% 		 48,4%

powyżej 12 miesięcy

3,1%

6,5%

Najniższe wymiary kary pozbawienia wolności (od 1 do 3 miesięcy) orzekane były wobec sprawców takich czynów przestępnych, jak np. m.in.:
—— skopanie jeża (3 miesiące pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary [w.z.w.k.] na 2 lata oraz 500 zł nawiązki ochronę zwierząt)154,
—— zabicie gołębia przez jednokrotne uderzenie go drewnianym kijem (3 miesiące pozbawienia wolności, 1 rok w.z.w.k., 2000 zł nawiązki)155,
—— zagłodzenie i nieleczenie psa rasy american staffordshire terrier oraz pozostawienie go bez opieki, jedzenia i wody w kartonie na klatce schodowej (3 miesiące pozbawienia wolności, 1 rok w.z.w.k., przepadek psa
i nawiązka 500 zł)156,
154

Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu z dnia 26 lutego 2016 r., sygn. akt II K 967/15.
Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda z dnia 21 listopada 2018 r., sygn.
akt III K 898/18.
156
Wyrok Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda z dnia 13 lutego 2017 r., sygn. akt
III K 1178/16.
155
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—— zabicie psa przez uderzenie go drewnianym kijem w głowę (3 miesiące

pozbawienia wolności, 1 rok w.z.w.k., 500 zł nawiązki, upublicznienie treści wyroku w Poddębicach)157,
—— umieszczenie 4 kotów w foliowym worku i wyrzucenie do kosza na śmieci
bez dostępu powietrza i możliwości wydostania się w zamiarze ich zabicia
(3 miesiące pozbawienia wolności, 2 lata w.z.w.k., 1000 zł nawiązki
na rzecz ochrony zwierząt)158.
Najczęściej orzekany w latach 2016 – 2021 wymiar kary pozbawienia wolności, (tj. od 4-6 miesięcy) wymierzany był skazanym za takie czyny jak np.:
—— znęcanie się przez 6 miesięcy nad własnym psem rasy pitbull terrier przez
bicie go łopatą, smyczą, kopanie po korpusie, przyduszanie, głodzenie
i niepojenie (5 miesięcy pozbawienia wolności, 2 lata w.z.w.k., przepadek psa, zakaz posiadania psów, 500 zł nawiązki na schronisko)159,
—— wyrzucenie trzynastotygodniowego psa rasy jamnik z balkonu położonego na 1 piętrze (6 miesięcy pozbawienia wolności, 3 lata w.z.w.k.,
przepadek psa, zakaz posiadania wszelkich zwierząt przez 3 lata,
1000 zł nawiązki)160,
—— znęcanie się przez sprawcę nad rozładowanymi zwierzętami hodowlanymi
m.in. w ten sposób, że bił je po głowie, wganiał zwierzęta do tuneli prowadzących do magazynu żywca, doprowadzając do tratowania i zaklinowania się zwierząt, po czym stosował poganiacz elektryczny oraz z całej siły
zamknął bramkę tunelu, dociskając ją mimo że między posadzką a bramką utknęła noga leżącej krowy (6 miesięcy pozbawienia wolności, 1 rok
w.z.w.k., nawiązka 1000 zł na rzecz ochrony zwierząt)161,
—— uśmiercenie ze szczególnym okrucieństwem 5 szczeniaków psich poprzez
zakopanie ich w ziemi w foliowej reklamówce (5 miesięcy pozbawienia wolności, 1 rok w.z.w.k., 5-letni zakaz posiadania psów i kotów,
1000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt)162,
157

Wyrok Sądu Rejonowego w Łasku z dnia 28 grudnia 2017 r., sygn. akt VII K 229/17.
Wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 12 listopada 2020 r., sygn. akt IV K 836/20.
159
Wyrok Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 30 czerwca 2016 r., sygn. akt II K 365/16.
160
Wyrok Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 20 marca 2019 r., sygn. akt II K 1519/18.
161
Wyrok Sądu Rejonowego w Kole z dnia 5 czerwca 2019 r., sygn. akt II K 91/19.
162
Wyrok Sądu Rejonowego w Miastku z dnia 11 grudnia 2018 r., sygn. akt II K 220/18.
158
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—— wypchnięcie kota z okna na trzecim piętrze bloku mieszkalnego, skutkiem

czego kot doznał poważnego urazu chirurgicznego, a następnie wywiezienie i porzucenie rannego zwierzęcia (6 miesięcy pozbawienia wolności,
2 lata w.z.w.k., zakaz posiadania zwierząt na 3 lata, 2000 zł nawiązki
na rzecz ochrony zwierząt)163,
—— samodzielne wykastrowanie bez uprawnień lekarsko-weterynaryjnych
i znieczulenia 5 świń, w wyniku czego 2 zwierzęta padły (6 miesięcy pozbawienia wolności, 1 rok w.z.w.k., zakaz posiadania zwierząt na 2 lata)164,
—— nieuzasadnione zabicie 5 kotów (6 miesięcy pozbawienia wolności,
2 lata w.z.w.k., 5 lat zakazu posiadania zwierząt, 1000 zł nawiązki
na rzecz ochrony zwierząt). W uzasadnieniu sąd wskazał, że warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności będzie wystarczające dla osiągnięcia celów kary oraz zapobieżenia powrotowi
do przestępstwa. Oskarżony nie był dotychczas karany chociaż ukończył 60 lat i przyznał się do winy165,
—— zabicie psa uderzając go szpadlem w głowę i inne części ciała (6 miesięcy
pozbawienia wolności, 2 lata w.z.w.k., nawiązka w kwocie 2000 zł na
cele związane z ochroną zwierząt)166,
—— trzykrotne wystrzelenie z broni pneumatycznej do powierzonego sprawcy
pod opiekę psa w szyję i brzuch, a następnie uderzenie siekierą w okolice
wpustu do klatki piersiowej pod jamę brzuszną, co skutkowało poważnymi obrażeniami wewnętrznymi m.in. połamaniem żeber i śmiercią zwierzęcia (6 miesięcy pobawienia wolności, 2 lata w.z.w.k., 3000 zł nawiązki na rzecz schroniska dla zwierząt, przepadek siekiery i śrutu).
W zasadzie jedyną okolicznością łagodzącą wskazaną w uzasadnieniu
przy wymiarze kary była dotychczasowa niekaralność skazanego167.

163

Wyrok Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 25 maja 2016 r., sygn. akt II K 126/16.
Wyrok Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 16 października 2018 r., sygn. akt II K 256/17.
165
Wyrok Sądu Rejonowego w Chojnicach z dnia 21 sierpnia 2018 r., sygn. akt II K 535/18.
166
Wyrok Sądu Rejonowego w Nowej Soli z dnia 2 czerwca 2017 r., sygn. akt II K 856/16.
167
Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Sączu z dnia 9 stycznia 2017 r., sygn. akt II K 44/16.
164
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W badanym okresie wymiar kar pozbawienia wolności (zarówno podlegających
bezwzględnemu wykonaniu, jak i warunkowo zawieszanych na okres próby)
orzekanych za przestępstwa przeciwko zwierzętom jako czyn główny, co do zasady
tylko w incydentalnych przypadkach przekraczał okres 12 miesięcy. Częściej działo się
tak w przypadku sądowych postępowań karnych o czyny przestępne kwalifikowane
szczególnym okrucieństwem zabijającego lub znęcającego się nad zwierzętami. Mówiąc
po prostu, co do zasady wyższe kary pozbawienia wolności dostawali wyjątkowi sadyści,
recydywiści oraz osoby skazywane za kilka różnych przestępstw w ramach jednego
postępowania karnego.

W badanych latach karę pozbawienia wolności w wymiarze 12 i powyżej 12 miesięcy sądy wymierzały za takie czyny, jak m.in.:
—— uśmiercenie konia ze okrucieństwem poprzez podpalenie stodoły, w której
przebywał. Sprawca w tej sprawie odpowiadał za przestępstwo znęcania się
nad koniem ze szczególnym okrucieństwem w zw. z przestępstwem zniszczenia cudzej rzeczy. Sąd podkreślił w uzasadnieniu wyroku, że sprawca działał w zamiarze bezpośrednim, godził w życie zwierzęcia i jego
wolność od zbędnego cierpienia. Mimo tego, wymierzył mu karę 12
miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, zakaz posiadania wszelkich zwierząt na
okres 10 lat, nawiązkę w wysokości 2000 zł na rzecz ochrony zwierząt
oraz nałożył na niego obowiązek naprawienia szkody wycenionej na
130 000 zł. Argumentował wymiar kar oraz warunkowe zawieszenie
jej wykonania uprzednią niekaralnością sprawcy 168,
—— zabicie ze szczególnym okrucieństwem 2 psów poprzez duszenie ich pętlą
ze sznurka, a następnie pobicie ich młotkiem na śmierć, a także uśmiercenie 6 kur (12 miesięcy pozbawienia wolności, 3 lata w.z.w.k., zakaz
posiadania wszelkich zwierząt na 10 lat, 1000 zł nawiązki na rzecz
ochrony zwierząt oraz przepadek młotka metalowego z drewnianym
trzonkiem)169,
168
169
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Wyrok Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia 21 maja 2019 r., sygn. akt IIK 102/19.
Wyrok Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 23 czerwca 2020 r., sygn. akt II K 198/20.

—— przywiązanie psa do słupa za pomocą kabla elektrycznego, a następnie

wielokrotne zadawanie mu uderzeń siekierą w okolice szyi, co skutkowało
powstaniem poważnych obrażeń i ran oraz śmiercią zwierzęcia (12 miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia wykonania, 10-letni zakaz posiadania psów, nawiązka w wysokości 3000 zł
na rzecz ochrony zwierząt, przepadek siekiery z drewnianym trzonkiem oraz przewodu elektrycznego)170,
—— wrzucenie 1-miesięcznego szczenięcia psa do przydomowego szamba i zamknięcie betonowej pokrywy, co doprowadziło do jego śmierci (12 miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia wykonania kary, zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 5 lat, 1000 zł
nawiązki na rzecz ochrony zwierząt)171,
—— zabicie psa rasy mieszanej poprzez utopienie go w beczce z wodą (12 miesięcy pozbawienia wolności, 3 lata w.z.w.k., zakaz posiadania psów
na 3 lata i 2000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt)172,
—— rzucenie własnym szczenięciem o mur, a następnie celowe zdeptanie psa
obutą nogą, co doprowadziło do śmierci zwierzęcia (16 miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia na okres próby,
zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt oraz 2000 zł nawiązki na
ochronę zwierząt)173.
Najwyższe odnotowane w monitoringu wymiary kar pozbawienia wolności za przestępstwa przeciwko zwierzętom (nie w ramach wymierzania kary łącznej za różne przestępstwa objęte jednym aktem oskarżenia) wyniosły 2 lata (24 miesiące) i zapadały incydentalnie.
Na taką właśnie karę skazał w 2020 roku Sąd Rejonowy w Nowym Mieście Lubawskim sprawcę kilkuetapowego znęcania się nad psem – skazany zaczął od duszenia psa obrożą, następnie wyrzucił go przez okno, po
czym wyszedł do niego, ponownie chwycił go za obrożę i wymachiwał nim,
170

Wyrok Sądu Rejonowego w Lipsku z dnia 15 listopada 2019 r., sygn. akt II K 159/19.
Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 21 kwietnia 2021 r., sygn. akt
VI K 710/20.
172
Wyrok Sądu Rejonowego w Myślenicach z dnia 6 grudnia 2019 r., sygn. akt II K 605/19.
173
Wyrok Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 6 sierpnia 2018 r., sygn. akt II K
222/18.
171



97

powodując śmierć psa na skutek masywnego krwiaka w okolicy krtani.
Sąd wymierzył mu ponadto 10-letni zakaz posiadania zwierząt, 5000 zł
nawiązki na rzecz ochrony zwierząt oraz podanie wyroku do informacji
publicznej za pośrednictwem stron internetowych lokalnych mediów174.
Na 2 lata bezwzględnego pozbawienia wolności skazany został także
54-letni niekarany wcześniej mężczyzna, który zabił niechcianego w domu
ok. 1-rocznego psa poprzez powieszenie go na gałęzi drzewa za pomocą
stalowej linki elektrycznej o przekroju 2 milimetrów. Sprawca nigdy nie
przyznał się do winy, ale wyjaśniał, że linka z tej szpuli należała do jego
syna, który był elektrykiem i jakiś czas temu powiesił się na sznurku, stąd
wyrzucił on wszelki sznurek ze swojej posesji. Poza karą pozbawienia wolności skazanemu wymierzono 8-letni zakaz posiadania zwierząt, 4000 zł
nawiązki na rzecz ochrony zwierząt oraz wywieszono treść wyroku na tablicy ogłoszeń w starostwie powiatowym175.
13 maja 2020 roku okrutny los spotkał pewnego psa w województwie
częstochowskim. Otrzymał ciosy kolejno dwoma nożami w podgardle,
a potem został dwukrotnie silnie uderzony obuchem siekiery w głowę.
Skutkiem tych sadystycznych czynności jego opiekuna była śmierć zwierzęcia. Sprawca został skazany przez Sąd Rejonowy w Częstochowie na
karę 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności, 10 lat zakazu posiadania
psów oraz 1000 zł nawiązki na schronisko dla bezdomnych zwierząt176.

2.3.2. Kara grzywny samoistnej
Kara grzywny uważa jest za najbardziej łagodną – zajmuje pierwsze miejsce w kodeksowym katalogu kar (art. 32 k.k.), który oparty jest na hierarchii kar pod względem ich dolegliwości177. Mając na względzie cierpienie zwierząt jako ofiar czynów przestępczych, wydaje się zatem, że ten
174

Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 24 lipca 2020 r., sygn. akt
II K 194/20.
175
Wyrok Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 31 sierpnia 2017 r., sygn. akt II K 211/17.
176
Wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 9 lutego 2021 r., sygn. akt XI K 882/20.
177
M. Mozgawa (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2011, s. 370.
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rodzaj kary powinien być wymierzany przede wszystkim wobec sprawców „mało dolegliwych” dla zwierząt czynności sprawczych, uwzględniając przy tym oczywiście także motywację, stopień winy oskarżonego,
czy sposób i okoliczności popełnienia przestępstwa178.
Grzywna polega na obowiązku zapłaty przez skazanego określonej
kwoty pieniędzy na rzecz Skarbu Państwa. Jej samoistność wyraża się
w tym, że jest to jedyna reakcja karna sądu na czyn przestępczy i nie jest
orzekana np. dodatkowo przy karze pozbawienia wolności, na co pozwalają niektóre przepisy prawa karnego materialnego.
Podkreślenia wymaga raz jeszcze, że mimo treści przepisów karnych
ustawy o ochronie zwierząt, które przewidują możliwość orzekania za
przestępstwa przeciwko zwierzętom wyłącznie kar pozbawienia wolności,
sąd może zamiast tego orzec za te czyny karę grzywny samoistnej na podstawie przepisów prawa karnego materialnego (art. 116 k.k. w zw. z art.
37a k.k.). Kwotowa wysokość grzywny nie jest dowolnie ustalana przez
sąd. Określając jej wysokość sąd ma obowiązek wzięcia pod uwagę dochodów sprawcy, jego warunków osobistych, rodzinnych, stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych (art. 33 § 3 k.k.).

W latach 2016 – 2021 w 29,1% skazanym za przestępstwa przeciwko zwierzętom
wymierzono karę grzywny samoistnej. W każdym roku objętym monitoringiem sądy za
przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt najczęściej wymierzały za te czyny grzywny
samoistne w kwocie do 1000 zł.

Grzywnami w takiej wysokości ukaranych zostało w latach 2016 – 2021
40,9% skazanych na karę grzywny samoistnej. Z mniejszą – chociaż istotną statystycznie częstotliwością – sądy wymierzały skazanym grzywny
do 2000 zł (29,0%). Tylko incydentalnie sprawcom wymierzano grzywny w kwocie do 5000 zł (1,7%), a w pojedynczych przypadkach w wysokości przekraczającej 5000 zł (1,5%).

178

Por. art. 115 § 2 k.k.
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Wykres XXIX: Kwotowa wysokość grzywien wymierzana przez sądy sprawcom przestępstw
przeciwko zwierzętom w latach 2016 – 2021 (%)
1,5%

Od 5001 do 10 000 zł
13,2%

Do 500 zł

1,7%

Od 4001 do 5000 zł
2,4%

Od 3001 do 4000 zł
11,4%

Od 2001 do 3000 zł

29,0%

40,9%

Od 1001 do 2000 zł

0d 501 do 1000 zł

Analiza przyjętych na potrzeby niniejszego opracowania przedziałów kwotowych
wysokości grzywien wymierzanych za przestępstwa przeciwko zwierzętom (Tabela
IX) nie wskazuje na zjawisko postępującego w latach 2016 – 2021 wzrostu surowości
sądów w zakresie zwiększania wysokości kwot grzywien orzekanych wobec sprawców
przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt.

We wszystkich badanych latach poszczególne kategorie kwotowe utrzymane są na zbliżonym do siebie poziomie częstotliwości orzeczeń.
Tabela IX: Wysokość kwotowa grzywien orzekanych wobec sprawców przestępstw
przeciwko zwierzętom (czyn główny) w latach 2016 do 2021 (%)
Rok
2016
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Wysokość wymierzonej grzywny
samoistnej

% skazanych za wszystkie typy
przestępstw z u.o.z.

do 500 zł

20,1%

od 501 do 1000 zł

44,5%

od 1001 do 2000 zł

26,0%

od 2001 do 3000 zł

3,2%

od 3001 do 4000 zł

3,2%

od 4001 do 5000 zł

1,5%

od 5001 do 10 000 zł

1,5%

Rok
2017

2018

2019

2020

Wysokość wymierzonej grzywny
samoistnej

% skazanych za wszystkie typy
przestępstw z u.o.z.

do 500 zł

21,4%

od 501 do 1000 zł

39,5%

od 1001 do 2000 zł

26,7%

od 2001 do 3000 zł

11,2%

od 3001 do 4000 zł

0,0%

od 4001 do 5000 zł

1,2%

od 5001 do 10 000 zł

0,0%

do 500 zł

11,2%

od 501 do 1000 zł

39,8%

od 1001 do 2000 zł

27,4%

od 2001 do 3000 zł

13,1%

od 3001 do 4000 zł

3,0%

od 4001 do 5000 zł

3,2%

od 5001 do 10 000 zł

2,3%

do 500 zł

9,2%

od 501 do 1000 zł

41,2%

od 1001 do 2000 zł

33,6%

od 2001 do 3000 zł

10,8%

od 3001 do 4000 zł

3,1%

od 4001 do 5000 zł

2,1%

od 5001 do 10 000 zł

0,0%

do 500 zł

12,4%

od 501 do 1000 zł

41,6%

od 1001 do 2000 zł

32,2%

od 2001 do 3000 zł

6,9%

od 3001 do 4000 zł

2,3%

od 4001 do 5000 zł

2,3%

od 5001 do 10 000 zł

2,3%
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Rok
2021 (I kw)

Wysokość wymierzonej grzywny
samoistnej

% skazanych za wszystkie typy
przestępstw z u.o.z.

do 500 zł

5,1%

od 501 do 1000 zł

38,5%

od 1001 do 2000 zł

28,1%

od 2001 do 3000 zł

23,1%

od 3001 do 4000 zł

2,6%

Grzywny w kwocie do 500 zł wymierzane były przez monitorowane
sądy za takie czynności sprawcze wobec zwierząt jak np.:
—— porzucenie w zimie 4 szczeniąt w wieku ok. 3 tygodni w kartonie na poboczu drogi (200 zł grzywny; jedyna kara, brak orzeczonych środków
karnych)179,
—— uderzanie psa kilkukrotnie po całym ciele obuchem od miotły, czym spowodował u niego obrażenia w postaci obrzęku i bolesności kończyny miedniczej
oraz ranę tłuczoną i obrzęk pyska (300 zł grzywny, przepadek psa)180,
—— znęcanie się nad 4-miesięcznym kotem poprzez umyślne zadanie kotu licznych uderzeń w okolice głowy i tułowia twardym drewnianym kijem, powodując obrażenia w postaci złamania kości nosowych, wylewów krwawych
do jamy czaszki oraz obrzęku mózgu (500 zł grzywny, 500 zł nawiązki
na rzecz ochrony zwierząt)181,
—— podniesienie psa do góry za smycz, kilkukrotne kopanie nogą po tułowiu
oraz uderzenie o ścianę budynku (500 zł grzywny, 1000 zł nawiązki na
rzecz ochrony zwierząt)182,
—— uśmiercenie psa rasy mieszanej poprzez jego kopnięcie obutą nogą w okolice klatki piersiowej, co spowodowało krwotok wewnętrzny i zgon zwierzęcia (500 zł grzywny, nawiązka 1000 zł)183.
179

Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 24 października 2016 r., sygn. akt VIII K 585/16.
Wyrok Sądu Rejonowego w Inowrocławiu z dnia 28 czerwca 2018 r., sygn. akt II K 640/18.
181
Wyrok Sądu Rejonowego w Gostyniu z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt II K 380/17.
182
Wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 7 października 2019 r., sygn.
akt III K 910/19.
183
Wyrok Sądu Rejonowego w Braniewie z dnia 7 lutego 2019 r., sygn. akt II K 265/18.
180
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5 lipca 2017 roku być może najbardziej dramatyczne chwile w swoim
życiu przeżył pewien pies z Podkarpacia. Został pobity drewnianym kołkiem, odnosząc takie obrażenia jak m.in. krwawy wylew do przedniej komory oka oraz kulawiznę lewej tylnej łapy. Sprawcy cierpienia psa sąd wymierzył karę 1000 zł grzywny oraz nawiązkę w wysokości 500 zł na rzecz
ochrony zwierząt184.
Na śmierć przez uduszenie lub zgniecenie skazane zostały 2 króliki
w czerwcu 2017 roku. Sprawca zapakował je w szczelnym i pozbawionym
powietrza kartonie i nadał w formie przesyłki kurierskiej. Jeden z królików nie przeżył tak zaplanowanego transportu – poniósł śmierć w wyniku m.in. krwotoku wywołanego przerwaniem ciągłości aorty oraz urazem
wielonarządowym spowodowanym prawdopodobnie działaniem dużej
siły lub upadkiem z wysokości. Za swój czyn oskarżony skazany został
na 1000 zł grzywny samoistnej185.
12 kwietnia 2019 roku był ostatnim dniem życia pewnego kota ze
wschodu Polski. Kot został najpierw uderzony cegłówką, a potem dobity
kopnięciem nogą. Martwego kota sprawca zakopał za stodołą. Sąd Rejonowy w Lublinie uznał winę sprawcy, chociaż nie zakwalifikował jego czynu jako szczególnie okrutnego. Wymierzył mu karę 1000 zł grzywny oraz
1000 zł nawiązki na rzecz schroniska dla zwierząt186.
Z kolei Sąd Rejonowy w Jędrzejowie wycenił – jak określono w zarzucie – fizyczne i psychiczne cierpienie psa rasy owczarek niemiecki, będące
skutkiem uporczywego nieleczenia zwierzęcia przez właścicielkę, czego
skutkiem był rozpad u niego guza nowotworowego, na 1200 zł grzywny
oraz 1000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt187.
Skazana przez Sąd Rejonowy w Krośnie w dniu 7 sierpnia 2017 r. o godz.
8:00 zabiła 3 koty poprzez to, że utopiła je w wiadrze z wodą. Zdaje się,
że orzekający w tej sprawie sąd uznał pieniężną wartość życia 1 kota na
184

Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 3 listopada 2017 r., sygn. akt II K 699/17.
Wyrok Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią z dnia 17 listopada 2017 r., sygn. akt II K
482/17. 1005
186
Wyrok Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie z dnia 9 sierpnia 2019 r., sygn. akt
IV K 442/19.
187
Wyrok Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z dnia 19 października 2018 r., sygn. akt II K 374/18.
185
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kwotę 500 zł, bo skazał sprawczynię za ten czyn na 1500 zł grzywny samoistnej188. Ukarany 1500 zł grzywny został także sprawca kopnięcia nogą
w głowę psa rasy maltańczyk, w wyniku czego doszło u niego do wybicia
i połamania zębów189. Także kwotę 1500 zł trzeba wygospodarować z budżetu domowego na zapłatę grzywny jako karę za popełnione ze szczególnym okrucieństwem przestępstwo polegające na zakopaniu żywcem
we własnym ogrodzie 5 szczeniąt190.
Kara polegająca na obowiązku zapłaty grzywny w wysokości od 2000
do 3000 zł była z kolei w latach 2016 – 2021 wynikiem takich czynów
przestępnych z ustawy o ochronie zwierząt jak m.in.:
—— znęcanie się nad kotem ze szczególnym okrucieństwem poprzez rzucanie
nim po mieszkaniu, a następnie wyrzucenie przez okno z 4 piętra (2000 zł
grzywny i 2000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt)191,
—— utopienie kota poprzez wrzucenie go do jeziora w zawiązanym worku192,
—— utrzymywanie psa przez 5 miesięcy w stanie rażącego zaniedbania i nieleczonej choroby (2000 zł grzywny oraz przepadek psa)193,
—— usiłowanie znęcania się nad koniem krwi arabskiej na terenie Stadniny Koni
w Janowie Podlaskim przez sprawcę, który przebywając półnagi w boksie
usiłował obcować płciowo ze zwierzęciem, ale celu tego nie osiągnął z uwagi na interwencję dozorcy obiektu oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej
(2000 zł grzywny, 1000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt)194,
—— zabicie kota przez gwałtowne skręcenie mu karku (2000 zł grzywny oraz
5000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt)195,

188

Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 2 października 2017 r., sygn. akt II K 640/17.
Wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 26 listopada 2020 r., sygn. akt IV K 43/20.
190
Wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 18 czerwca 2019 r., sygn. akt. XI K 575/19.
191
Wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2020 r., sygn. akt IV K 503/20.
192
Wyrok Sądu Rejonowego w Iławie z dnia 15 lipca 2016 r., sygn. akt II K 511/16.
193
Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt IV K 41/19.
194
Wyrok Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r., sygn. akt VIIK 322/16.
195
Wyrok Sądu Rejonowego w Hrubieszowie z dnia 11 czerwca 2019 r., sygn. akt II K 447/19.
189
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—— pozbawienie życia królika, węża boa tęczowego i legwana zielonego przez

głodzenie ich, niezapewnienie gatunkowo właściwych warunków bytowania i pozostawienie bez opieki (3000 zł grzywny, 2000 zł nawiązki)196,
—— znęcanie się nad własnym psem ze szczególnym okrucieństwem przez
uderzenie go kilkukrotnie obuchem siekiery, co spowodowało liczne obrażenia głowy i pyska (2400 zł grzywny, nawiązka 1000 zł na rzecz
ochrony zwierząt, przepadek psa, zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 10 lat)197,
—— uśmiercenie kota poprzez umyślne strzelenie do niego z wiatrówki, przez
co ten poniósł śmierć na skutek przebicia płuca oraz działając w ciągu
przestępstw znęcanie się nad kotem poprzez umyślne strzelanie do niego
z wiatrówki (3000 zł grzywny za oba czyny, 500 zł nawiązki na rzecz
ochrony zwierząt, przepadek wiatrówki oraz śrutu)198.
Kara grzywny samoistnej w kwocie powyżej 3000 zł była z kolei wymierzana za takie czyny w stosunku do zwierząt jak m.in.:
—— umyślne i celowe pozostawienie psa bez pożywienia i wody na 11 dni
(3750 zł grzywny, 1000 zł nawiązki, przepadek psa, zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 2 lat)199,
—— podjęcie jako lekarz weterynarii autonomicznej decyzji o uśpieniu 4 zdrowych i nieagresywnych psów na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i dokonanie ich uśmiercenia (5000 zł grzywny)200,
—— pobicie oraz skopanie psa rasy bokser (4600 zł grzywny)201.
Najwyższą grzywnę wymierzoną sprawcy przestępstwa z ustawy
o ochronie zwierząt odnotowano w 2018 roku. Wyniosła ona 10 000 zł
i była karą za porzucenie niechcianego psa należącego do brata sprawcy
poprzez jego wywiezienie w bagażniku samochodu, wyciągnięcie z niego

196

Wyrok Sądu Rejonowego w Mikołowie z dnia 18 grudnia 2018 r., sygn. akt II K 572/18.
Wyrok Sądu Rejonowego w Świeciu z dnia 3 lutego 2021 r., sygn. akt II K 886/20.
198
Wyrok Sądu Rejonowego w Chodzieży z dnia 18 października 2017 r., sygn. akt II K 244/17.
199
Wyrok Sądu Rejonowego w Bytomiu z dnia 15 lutego 2021 r., sygn. akt II K 457/21.
200
Wyrok Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt II K 613/17.
201
Wyrok Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt III K
762/16.
197
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i umyślne pozostawienie na ulicy. Zdezorientowany sytuacją pies biegł za
samochodem, mimo tego sprawca nie odstąpił od swojego zamiaru 202.
W latach 2016 – 2021 (I kw.) monitorowane sądy zasądziły na rzecz
Skarbu Państwa łącznie kwotę 688 060 zł grzywien samoistnych od sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom (średnio w każdym roku było to
ok. 129 000 zł).

2.3.3. Kara ograniczenia wolności
Kara ograniczenia wolności funkcjonuje w polskim systemie prawnym
od 1969 r. Pomyślana została jako nowy środek penalny, który miał być
dolegliwy dla sprawcy, wymuszając jego aktywność i zastępując krótkoterminową karę pozbawienia wolności203.
W obecnym stanie prawnym może być orzeczona na okres od 1 miesiąca do 2 lat i może polegać na obowiązku nieodpłatnej, kontrolowanej pracy
na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin miesięcznie lub / i potrącaniu od 10 do 25% miesięcznego wynagrodzenia za pracę na cel społeczny wskazany przez sąd204. Orzekając karę ograniczenia wolności sąd może
nałożyć na skazanego dodatkowe obowiązki, np. wykonywania pracy zarobkowej, nauki, powstrzymania się od spożywania alkoholu lub środków
odurzających, czy poddania się terapii205.
Obecnie na gruncie treści art. 69 k.k. nie istnieje możliwość warunkowego zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności na okres próby.
Jednak skazany, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary ograniczenia wolności i przestrzegał porządku prawnego oraz m.in. wykonywał nałożone na niego obowiązki, może zostać zwolniony przez sąd od
reszty kary, która jest wówczas traktowana jako wykonana w całości206.

202

Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z dnia 22 marca 2018 r., sygn. akt VII K 287/17.
M. Mozgawa, op. cit., s. 377.
204
Art. 34 i 35 k.k.
205
Art. 34 § 3 k.k. w zw. z art. 72 § 1 k.k.
206
Art. 83 k.k.
203

106



W latach 2016 – 2021 karę ograniczenia wolności sądy wymierzyły wobec 31,7%
skazanych za przestępstwa przeciwko zwierzętom, czyli była to druga – po karze
pozbawienia wolności – najchętniej stosowana przez sądy sankcja karna za występki
z ustawy o ochronie zwierząt.

Kara ograniczenia wolności w latach 2016 – 2021 wymierzana była
przede wszystkim wobec sprawców przestępstw z ustawy u o ochronie
zwierząt w typie podstawowym (art. 35 ust. 1 u.o.z., art. 35 ust. 1a u.o.z.,
93,1%), incydentalnie za przestępstwa uśmiercania zwierząt lub znęcania
się nad zwierzętami kwalifikowane szczególnym okrucieństwem (6,9%).
Wykres XXX: Wymierzanie kary ograniczenia wolności w zależności od typu przestępstwa
z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt (%)
6,9%

Art. 35 ust. 2 u.o.z.
(typ kwalifikowany)

93,1%

Art. 35 ust. 1, ust. 1a u.o.z.
(typ podstawowy)

W latach 2016 – 2021 90% sprawcom występków z ustawy o ochronie zwierząt
wyznaczano kary ograniczenia wolności w czasowym wymiarze nieprzekraczającym 12
miesięcy, najczęściej na okres od 7 do 12 miesięcy.

Wobec 10% skazanych sądy stosowały karę ograniczenia wolności w wymiarze powyżej 1 roku.
Szczegółowa analiza orzekanych przez sądy czasookresów trwania
kary ograniczenia wolności wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom w poszczególnych latach objętych monitoringiem nie wykazała
wyraźnych tendencji statystycznych w tym zakresie, poza sukcesywnym,
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ale niewielkim wzrostem w zakresie wymierzania długoterminowych kar
ograniczenia wolności (tj. powyżej 12 miesięcy, Tabela X).
Wykres XXXI: Czasowy wymiar kary ograniczenia wolności wymierzany sprawcom
występków z ustawy o ochronie zwierząt w latach 2016 – 2021 (%)
10,0%

Powyżej 12 miesięcy

42,8%

Do 6 miesięcy

47,2%

Od 7 do 12 miesięcy

Wymierzana w latach 2016 – 2021 roku kara ograniczenia wolności co do zasady miała
charakter obowiązku wykonywania przez skazanego nieodpłatnej, kontrolowanej pracy
na cele społeczne (99%), na ogół w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym.

Fakt ten należy ocenić pozytywnie, ponieważ realizacja przez skazanego
tego rodzaju obowiązku wymaga jego zaangażowania czasowego i fizycznego, natomiast potrącenie części wynagrodzenia (1% przypadków) de
facto byłoby dla niego jedynie dodatkową uciążliwością finansową, której rolę spełniają wszak inne instrumenty oddziaływania karnego, takie
jak grzywna, świadczenie pieniężne, czy też nawiązka.
Czynności sprawcze będące podstawą wyrokowania i orzekania przez
sądy kar ograniczenia wolności („bicie”, „zabicie”, „ze szczególnym okrucieństwem”, „duszenie”, „utopienie” etc.) świadczą o tym, że ten rodzaj
kary jest obecnie traktowany przez sądy jako dolegliwa sankcja dla sprawców poważnych przestępstw ukierunkowanych przeciwko dobru zwierząt,
związanych z przemocą i sadyzmem sprawców (zob. Tabela XI).
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Tabela X: Czasowy wymiar kary ograniczenia wolności wymierzany sprawcom występków
z ustawy o ochronie zwierząt w podziale na poszczególne lata objęte monitoringiem (%)
Rok

Czasowy wymiar kary
ograniczenia wolności

2016

do 6 miesięcy

2017

2018

2019

% skazanych za przestępstwa
przeciwko zwierzętom
54,00%

od 7 do 12 miesięcy

38%

powyżej 12 miesięcy

8,0%

do 6 miesięcy

38,1%

od 7 do 12 miesięcy

53,1%

powyżej 12 miesięcy

8,8%

do 6 miesięcy

43,5%

od 7 do 12 miesięcy

44,4%

powyżej 12 miesięcy

12,1%

do 6 miesięcy

41,2%

od 7 do 12 miesięcy

49,2%

powyżej 12 miesięcy
2020

2021 (I kw)

9,6%

do 6 miesięcy

43,3%

od 7 do 12 miesięcy

46,4%

powyżej 12 miesięcy

10,3%

do 6 miesięcy

36,7%

od 7 do 12 miesięcy

52,2%

powyżej 12 miesięcy

11,1%

Wykres XXXII: Formy kary ograniczenia wolności wymierzane sprawcom przestępstw
przeciwko zwierzętom w latach 2016 – 2021 (%)
1,0%

Potrącenie części
wynagrodzenia

99,0%

Wykonywanie
pracy społecznej
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Tabela XI: Wybrane czynności sprawcze będące podstawą wymierzania przez sądy w latach
2016 – 2021 kar ograniczenia wolności sprawcom przestępstw przeciwko zwierzętom (%)
Rok

Sąd rejonowy i sygnatura akt Przestępna czynność sprawcy

Okres ograniczenia wolności i inne
sankcje karne

2016

Olsztyn
(Sygn. akt II K 485/16)

zatrzaśnięcie bezdomnego kota
w metalowym pojemniku na śmieci
i uderzenie w pojemnik metalową rurą,
a następnie przytrzaśnięcie ogona kota
pokrywą kosza

1 rok ograniczenia wolności – nieodpłatna
praca na cele społeczne w wymiarze 30
godzin miesięcznie

Lublin – Zachód
(Sygn. akt IV K 599/16)

bicie własnego psa smyczą po całym ciele, 10 miesięcy ograniczenia wolności –
ciągnięcie go smyczą i podduszanie
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 20 godzin miesięcznie;
przepadek psa, zakaz posiadania zwierząt
na 1 rok

Warszawa – Wola
(Sygn. akt IV K 701/16)

umieszczenie zwierzęcia w foliowej
reklamówce i usiłowanie odcięcia dopływu
tlenu poprzez zaciskanie okolicy szyi
uszami od reklamówki

Krosno
(Sygn. akt II K 937/15)

zabicie psa rasy mieszanej, maści czarno- 6 miesięcy ograniczenia wolności –
białej, jego własności, poprzez kilkukrotne nieodpłatna praca na cele społeczne
uderzenie zwierzęcia kamieniem w głowę w wymiarze 30 godzin miesięcznie

Miastko
(Sygn. akt II K 266/15)

celowe, świadome i ze szczególnym
okrucieństwem zadawanie bólu psu matki
poprzez jego duszenie, kopanie po całym
ciele oraz ciągnięcie za łańcuch, na którym
był uwiązany

Nakło n. Notecią
(Sygn. akt II K 305/16)

poprzez działanie w ciągu przestępstw
duszenie rękoma za szyję kota,
a następnie zabicie 6 kociąt, z czego
5 uderzeniem w głowę, a 1 uciskiem po
obu stronach szyi oraz w okolicy potylicy

Jelenia Góra
(Sygn. akt II K 1439/17)

usiłowanie uśmiercenia psa rasy
mix poprzez podłożenie pod furtkę
posesji zatrutej kiełbasy z zawartością
bromadiolanu

1 rok ograniczenia wolności – nieodpłatna
praca na cele społeczne w wymiarze 30
godzin miesięcznie, zakaz posiadania
zwierząt na okres 5 lat

Radzyń Podlaski
(Sygn. akt II K 804/17)

utopienie 4 szczeniąt psich i usiłowanie
utopienia kolejnych 2 w krótkich
odstępach czasu z góry powziętym
zamiarem w sposób nieuzasadniony
i niehumanitarny

1 rok ograniczenia wolności – nieodpłatna
praca na cele społeczne w wymiarze 30
godzin miesięcznie; przepadek 6 psów
będących własnością skazanego

2017
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7 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 20 godzin miesięcznie; zakaz
posiadania zwierząt na 5 lat

10 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 20 godzin miesięcznie,
nawiązka na schronisko dla zwierząt
w kwocie 500 zł
1 rok i 6 miesięcy ograniczenia wolności
– nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 40 godzin, zakaz posiadania
zwierząt na okres 5 lat, przepadek torby
foliowej z nadrukiem owoców i warzyw

Rok

2018

Sąd rejonowy i sygnatura akt Przestępna czynność sprawcy

Okres ograniczenia wolności i inne
sankcje karne

Lublin – Zachód
(Sygn. akt IV K 505/17)

kopanie psa po ciele oraz chwytanie go za 6 miesięcy ograniczenia wolności –
kark i rzucanie nim o podłogę przez okres nieodpłatna praca na cele społeczne
ok. 5 lat
w wymiarze 20 godzin miesięcznie;
przepadek psa

Olkusz
(Sygn. akt II K 713/17)

utrzymywanie zwierząt gospodarskich
w niewłaściwych warunkach bytowania,
w stanie rażącego zaniedbania,
niedożywienia, w stanie nieleczonej
choroby, bez stałego dostępu do wody
i należytego pożywienia, co stanowiło
zagrożenie ich życia i zdrowia

6 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 20 godzin miesięcznie;
przepadek zwierząt będących własnością
sprawcy

Myślenice
(Sygn. akt II K 685/16)

utopienie w potoku 3 szczeniaków
i usiłowanie utopienia czwartego, czemu
zapobiegł świadek zdarzenia

3 miesiące ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 20 godzin miesięcznie; zakaz
posiadania zwierząt na okres 3 lat

Olsztyn
(Sygn. akt II K 775/18)

chwytanie kota za kark, uderzanie go
ręką po głowie i innych partiach ciała,
uderzanie go w nieustalony sposób,
w wyniku czego doznał on poważnych
urazów wielonarządowych (m.in. krwiaka
płuc, krwiaka nerki prawej i martwicy jej
części korowej, wieloogniskowej rozedmy
pęcherzykowej płuc), co doprowadziło do
jego śmierci

10 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 20 godzin miesięcznie;
nawiązka w kwocie 1000 zł na rzecz
ochrony zwierząt

Częstochowa
(Sygn. akt IV K 912/18)

prowadzenie psa rasy amstaf na
przewodzie elektrycznym, który był
zaciśnięty na jego szyi i powodował
duszenie psa

6 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca społeczna na cele
społeczne w wymiarze 20 godzin
miesięcznie; 1000 zł nawiązki na
rzecz schroniska, przepadek przewodu
elektrycznego

Krasnystaw
(Sygn. akt II K 116/18)

umyślne i świadome uderzenie psa
w typie owczarka niemieckiego obuchem
siekiery w głowę, co spowodowało
zranienie kości czołowej czaszki psa

1 rok ograniczenia wolności – nieodpłatna
praca na cele społeczne w wymiarze 30
godzin, nawiązka w wysokości 3000 zł na
rzecz ochrony zwierząt
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Rok

2019

112

Sąd rejonowy i sygnatura akt Przestępna czynność sprawcy

Okres ograniczenia wolności i inne
sankcje karne

Legnica
(Sygn. akt II K 608/18)

umyślne uśmiercenie szczeniąt rasy
mieszanej w wieku około 3 dni przez
umieszczenie ich w reklamówce
obciążonej kamieniami i wrzucenie do
rzeki

6 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca społeczna na cele
społeczne w wymiarze 20 godzin
miesięcznie; zakaz posiadania wszelkich
zwierząt przez 3 lata, 500 zł nawiązki na
rzecz ochrony zwierząt

Milicz
(Sygn. akt II K 289/17)

trzykrotne w różnych okresach czasu
porzucenie zwierząt: wywiezienie 2 psów
do innej miejscowości i pozostawienie
ich tam oraz porzucenie psa poprzez
umieszczenie go w zawiązanym worku
i pozostawienie w lesie

6 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca społeczna na
cele społeczne w wymiarze 20
godzin miesięcznie na rzecz Gminy
Milicz; przepadek psa porzuconego
w zawiązanym worku

Elbląg
(Sygn. akt VIII K 629/18)

znęcanie się przez 10 lat nad własnym
psem poprzez m.in. wystawianie go na
działanie warunków atmosferycznych
zagrażających jego życiu i zdrowiu,
w stanie nieleczonej choroby,
w stanie rażącego zaniedbania, bez
odpowiedniego pokarmu i wody przez
okres wykraczający poza minimalne
potrzeby gatunkowe, w wyniku czego pies
zmarł 10 lutego 2018 r.

1 rok ograniczenia wolności – nieodpłatna
praca na cele społeczne w wymiarze 30
godzin, nawiązka w wysokości 2000 zł na
rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt,
zakaz posiadania zwierząt na okres 5 lat

Grudziądz
(Sygn. akt ll K 1187/18)

znęcanie się nad psem poprzez kopanie
go w podbrzusze

10 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 40 godzin miesięcznie;
nawiązka 2000 zł, zakaz posiadania
zwierząt na okres 3 lat

Wejherowo
(Sygn. akt II K 1291/19)

zabicie psa rasy mieszanej poprzez jego
uduszenie

Sucha Beskidzka
(Sygn. akt II K 267/18)

zaprowadzenie psa rasy wyżeł krótkowłosy
do lasu, przywiązanie go do drzewa,
a następnie zastrzelenie z broni
myśliwskiej oraz zakopanie w lesie



1 rok i 6 miesięcy ograniczenia wolności
– nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 20 godzin miesięcznie; 600 zł
nawiązki na rzecz schroniska dla zwierząt,
2-letni zakaz posiadania psów
10 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 20 godzin miesięcznie;
nawiązka w wysokości 3000 zł na ochronę
zwierząt

Rok

2020

Sąd rejonowy i sygnatura akt Przestępna czynność sprawcy

Okres ograniczenia wolności i inne
sankcje karne

Sokółka
(Sygn. akt II K 387/19)

dokonanie ciągu przestępstw: zabicie
ptaka gawrona z wiatrówki, postrzelenie
z wiatrówki gawrona, którego obrażenia
skutkowały koniecznością uśpienia ptaka,
postrzelenie z wiatrówki kawki, której
obrażenia skutkowały koniecznością jej
eutanazji

6 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca społeczna na cele
społeczne w wymiarze 20 godzin
miesięcznie; 2000 zł nawiązki na rzecz
ochrony zwierząt, przepadek wiatrówki
i śrutu

Krasnystaw
(Sygn. akt II K 359/19)

przyczepienie wnyk wykonanych ze
1 rok i 4 miesiące ograniczenia wolności
skręconego drutu do ogrodzenia posesji, – nieodpłatna praca na cele społeczne
schwytanie w nie psa, a następnie bicie
w wymiarze 30 godzin miesięcznie;
go drewnianą pałką, w wyniku czego pies 1000 zł nawiązki na cel związany z ochroną
doznał obrażeń wewnętrznych, głównie
zwierząt
w okolicy głowy, łącznie z utratą wzroku

Opole
(Sygn. akt II K 908/19)

bicie po całym ciele własnego psa
w wieku około 1 roku kulą inwalidzką
na ulicy, trzymając go w tym czasie na
smyczy i uniemożliwiając mu ewentualną
ucieczkę

Opole
(Sygn. akt II K 70/19)

kilkukrotne uderzanie psa pięścią
10 miesięcy ograniczenia wolności –
i otwartą dłonią w głowę oraz psyk,
nieodpłatna praca na cele społeczne
duszenie psa poprzez podnoszenie go do w wymiarze 30 godzin miesięcznie;
góry za przypiętą do obroży smycz, przez nawiązka 1000 zł
co pies głośno skamlał, nie mógł nabrać
powietrza, wierzgał łapami i próbował się
wyrwać

Sokółka
(Sygn. akt II K 41/20)

utrzymywanie psa bez odpowiedniego
pokarmu i wody przez okres wykraczający
poza minimalne potrzeby gatunkowe,
w wyniku czego doszło do śmierci
zwierzęcia

9 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 20 godzin miesięcznie;
1500 zł nawiązki, zakaz posiadania psów
na okres 3 lat

Kalisz
(Sygn. akt II K 540/20)

zabicie w nocy na ulicy ze szczególnym
okrucieństwem 2 jeży europejskich przez
zadanie im licznych obrażeń młotkiem
w okolice głowy, kręgosłupa i miednicy

1 rok ograniczenia wolności – nieodpłatna
praca na cele społeczne w wymiarze 30
godzin miesięcznie; 1000 zł nawiązki na
rzecz ochrony zwierząt, przepadek młotka
z drewnianą rękojeścią i metalową częścią
roboczą

1 rok ograniczenia wolności – nieodpłatna
praca na cele społeczne w wymiarze 30
godzin miesięcznie; 1000 zł nawiązki na
ochronę zwierząt, przepadek psa, zakaz
posiadania psów na okres 5 lat
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Rok

2021
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Sąd rejonowy i sygnatura akt Przestępna czynność sprawcy

Okres ograniczenia wolności i inne
sankcje karne

Legnica
(Sygn. akt II K 821/19)

zabicie ze szczególnym okrucieństwem na
terenie Zakładu Reprodukcyjnego Drobiu
co najmniej 2000 kur i kogutów rasy
ross 308 poprzez umyślne zaniechanie
dostarczania im pokarmu i w ten sposób
zagłodzenie ich na śmierć

2 lata ograniczenia wolności – nieodpłatna
praca na cele społeczne w wymiarze 30
godzin miesięcznie; 10 000 zł nawiązki na
rzecz ochrony zwierząt, zakaz posiadania
drobiu hodowlanego na okres 4 lat, zakaz
prowadzenia działalności gospodarczej
w zakresie lęgu i hodowli drobiu na okres
4 lat

Sanok
(Sygn. akt II K 25/20)

przypalanie uszu kotom, pojenie kotów
alkoholem i karmienie ich tabletkami,
szarpanie w sposób zadający im ból oraz
przetrzymywanie ich w zamkniętej szafie

1 rok ograniczenia wolności – nieodpłatna
praca na cele społeczne w wymiarze 40
godzin miesięcznie; 1000 zł nawiązki na
rzecz ochrony zwierząt, zakaz posiadania
kotów na okres 5 lat

Koszalin
(Sygn. akt nie podano)

przywiązanie własnego trzymiesięcznego 10 miesięcy ograniczenia wolności –
psa maści brązowo-czarnej do drzewa przy nieodpłatna praca na cele społeczne
brukowej drodze i porzucenie go
w wymiarze 30 godzin miesięcznie;
nawiązka 1000 zł, przepadek porzuconego
psa

Tarnowskie Góry
(Sygn. akt II K 262/20)

kilkukrotne uderzenie kota łopatą,
w wyniku którego poniósł on śmierć,
a następnie owinięcie go w białą
materiałową tkaninę i zakopanie w ziemi

6 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 20 godzin miesięcznie;
1000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt

Augustów
(Sygn. akt II K 322/20)

obcowanie płciowe z co najmniej
5 krowami w oborze

6 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 25 godzin miesięcznie;
nawiązka na rzecz ochrony zwierząt
w wysokości 1000 zł

Jarosław
(Sygn. akt II K 78/19)

włożenie kota do kuchenki mikrofalowej
wspólnie z ustalonym nieletnim
i uruchomienie urządzenia

6 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 24 godzin miesięcznie;
1000 zł nawiązki

Świecie
(Sygn. akt II K 793/20)

zabicie małego kota poprzez kilkukrotne 2 lata ograniczenia wolności – nieodpłatna
zamierzone uderzenie go w głowę rurą od praca na cele społeczne w wymiarze
odkurzacza
40 godzin miesięcznie; nawiązka na
rzecz gminy w wysokości 1000 zł z jej
przeznaczeniem na ochronę zwierząt;
obowiązek powstrzymania się od
nadużywania alkoholu



Rok

Sąd rejonowy i sygnatura akt Przestępna czynność sprawcy

Okres ograniczenia wolności i inne
sankcje karne

Człuchów
(Sygn. akt II K 271/20)

porzucenie w ciągu przestępstw najpierw 1 rok i 8 miesięcy ograniczenia wolności
4 szczeniaków poprzez wrzucenie ich
– nieodpłatna praca na cele społeczne
do kontenera na popiół, a następnie
w wymiarze 20 godzin miesięcznie;
porzucenie 5 szczeniaków
1500 zł nawiązki, 5-letni zakaz posiadania
wszelkich zwierząt

Grajewo
(Sygn. akt II K 128/20)

utrzymywanie w niewłaściwych
warunkach bytowania, w tym w stanie
rażącego zaniedbania, niezapewnienie
odpowiedniego pokarmu i wody dla
suczki i 6 szczeniąt, w wyniku czego
3 szczenięta zmarły, a pozostałe zwierzęta
zostały odebrane

3 miesiące ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 30 godzin miesięcznie;
nawiązka w wysokości 100 zł, zakaz
posiadania psów na 3 lata

Myślenice
(Sygn. akt II K 391/20)

znęcanie się nad krową poprzez jej
kopanie oraz bicie liną zakończoną
kleszczami nosowymi po głowie, dolnej
części brzucha i dolnych częściach kończyn

6 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 32 godzin miesięcznie;
1000 zł nawiązki

Kalisz
(Sygn. akt II K 237/19)

utrzymywanie przez kilka miesięcy
suki w typie pinczera w stanie
rażącego zaniedbania i niechlujstwa,
nie dostarczając odpowiedniego
pokarmu i stałego dostępu do wody, co
doprowadziło zwierzę do długotrwałego
niedożywienia, silnego odwodnienia,
krańcowego wychudzenia i śmierci
psa; nadto utrzymywanie go na
krótkim łańcuchu omotanym wokół
metalowego słupka, co uniemożliwiało
zwierzęciu ochronę przed warunkami
atmosferycznymi

10 miesięcy ograniczenia wolności –
nieodpłatna praca na cele społeczne
w wymiarze 30 godzin miesięcznie;
2000 zł nawiązki

Biłgoraj
(Sygn. akt II K 557/20)

uśmiercenie psa poprzez najechanie
1 rok i 6 miesięcy ograniczenia wolności
na niego samochodem osobowym oraz – nieodpłatna praca na cele społeczne
usiłowanie uśmiercenia w taki sam sposób w wymiarze 20 godzin miesięcznie;
drugiego psa
5000 zł nawiązki na ochronę zwierząt
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2.3.4. Kara mieszana
Kara mieszana (art. 37b k.k.) – swoiste połączenie krótkoterminowego
(„w symbolicznym” wymiarze do 3 miesięcy) pozbawienia wolności z karą
ograniczenia wolności, bywa traktowana jako konkurencja dla warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności207. Sądy korzystały z niej incydentalnie w przypadku przestępstw przeciwko zwierzętom – w latach 2016 – 2021 (I kw.) zastosowano ją jedynie wobec 0,7%
prawomocnie skazanych208.
Ten rodzaj kary zastosował Sąd Rejonowy w Kętrzynie wobec sprawcy zabicia własnego psa poprzez powieszenie go za szyję na skórzanym
pasku na gałęzi drzewa. Wymierzył mu 1 miesiąc bezwzględnego pozbawienia wolności oraz roczne ograniczenie wolności, zobowiązując go do
świadczenia nieodpłatnej pracy społecznej przez 30 godzin miesięcznie.
Dodatkowo orzekł wobec niego nawiązkę w wysokości 1500 zł na rzecz
schroniska dla zwierząt oraz zarządził publikację treści wyroku w dwóch
kolejnych wydaniach lokalnej gazety209.
W 2017 roku Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
skazał na karę mieszaną sprawcę, który ze szczególnym okrucieństwem
uśmiercił kota w ten sposób, że obwiązał jego szyję taśmą i go dusił, a następnie włożył do kartonowego pudła i podpalił. Sąd wymierzył mu karę
1 miesiąca bezwzględnego pozbawienia wolności oraz 6 miesięcy ograniczenia wolności, polegającego na obowiązku świadczenia nieodpłatnej
pracy społecznej w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Orzekł także wobec
niego 1000 zł nawiązki i 8 lat zakazu posiadania zwierząt210. Wyrok ten

207

T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016, s. 166.
Jest to zgodne z ogólną tendencją orzeczniczą polskich sądów. Zgodnie z danymi statystycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości w 2019 r. sądy zastosowały karę mieszaną tylko
wobec 1,7% prawomocnie skazanych za różne przestępstwa.
209
Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie z dnia 13 grudnia 2017 r., sygn. akt II K 434/17.
210
Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda z dnia 24 kwietnia 2017 r., sygn.
akt II K 178/16.
208
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– na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego – został podtrzymany w całości przez Sąd Okręgowy w Poznaniu211.

2.4. Środki karne orzekane wobec sprawców
przestępstw przeciwko zwierzętom

W prawie karnym materialnym podnosi się, że środki karne, które zastąpiły obecne w Kodeksie karnym z 1969 roku212 „kary dodatkowe” stanowią dodatkową dolegliwość dla sprawców przestępstwa. Co do zasady (w zależności od rodzaju zastosowanego środka karnego), spełniają
one funkcję represyjno-kompensacyjną. Z jednej strony mogą zwiększać represyjność orzeczonej kary, z drugiej zaś mogą pełnić rolę rekompensaty (w sensie osobowym lub społecznym) krzywdy spowodowanej
przestępstwem213.
Katalog środków karnych określony jest w art. 39 k.k. i obejmuje m.in.
zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się i zbliżania do określonych osób, świadczenie pieniężne, czy też
podanie wyroku do wiadomości publicznej. Wyszczególnione w nim środki
karne odnoszą się głównie do sprawców przestępstw określonych w części
szczególnej k.k., ale – oczywiście na zasadzie art. 116 k.k. – przynajmniej
niektóre z nich (o ile sąd uzna to za adekwatne i potrzebne) mogą być stosowane także wobec sprawców przestępstw pozakodeksowych, czyli przestępstw z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt.

W latach 2016 – 2021 (I kw.) tylko wobec 7,4% sprawców przestępstw przeciwko
zwierzętom monitorowane sądy orzekły któryś ze środków karnych przewidzianych
w Kodeksie karnym.
211

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 października 2017 r., sygn. akt XVII Ka 861/17.
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny. Dz.U. 1969, Nr 13, poz. 94.
213
M. Mozgawa (red.), op. cit., s. 390-391.
212
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Wykres XXXIII: Środki karne przewidziane w Kodeksie karnym (art. 39 k.k.) orzekane w latach
2016 – 2021 (I kw.) wobec sprawców przestępstw z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt (%)
7,4%

Orzeczono środek karny
z art. 39 k.k.

92,6%

Brak orzeczenia środka karnego
z art. 39 k.k.

Wykres XXXIV: Rodzaje kodeksowych środków karnych orzekanych w latach 2016 – 2021
(I kw.) wobec sprawców przestępstw z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt (%)
FPPoPP – Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
17,7%

Podanie wyroku
do publicznej wiadomości

82,3%

Świadczenie pieniężne
na rzecz FPPoPP

W 82,3% przypadków było to świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (art. 39
pkt. 7 k.k.), które może zastać nałożone przez sąd na sprawcę w kwocie
do 60 000 zł m.in. w przypadku warunkowego umorzenia postępowania
karnego214 lub odstąpienia od wymierzenia kary215.
214
215
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Art. 67 § 3 k.k.
Art. 43a § 1 k.k.

Świadczenie miarkowane w badanych wyrokach wobec sprawców przestępstw przeciwko
zwierzętom, w stosunku do których warunkowo umorzono postępowanie karne na okres
próby lub odstąpiono od wymierzenia kary, wynosiło na ogół od 300 do 500 zł i tylko
w jednostkowych przypadkach przekraczało tę średnią.

Tak zdarzyło się np. w 2017 roku, gdzie Sąd Rejonowy Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, za znęcanie się nad psem polegające na nakłonieniu innej osoby do dokonania zabiegu kopiowania jego uszu, umarzając warunkowo postępowanie karne wobec sprawcy, orzekł świadczenie
pieniężne w kwocie 1500 zł216.

Wobec 17,7% skazanych zastosowano z kolei dość wstydliwy, dlatego dolegliwy,
szczególnie w niewielkich społecznościach, środek karny polegający na podaniu treści
wyroku na tablicy ogłoszeń któregoś z miejscowych urzędów administracji publicznej
(np. w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym) albo w lokalnej prasie.

Publikacja treści wyroku sądowego na tablicy ogłoszeń urzędu gminy przez
2 tygodnie była np. środkiem karnym wymierzonym w 2016 roku przez
Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie (obok kary 10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, 5-letniego zakazu posiadania zwierząt oraz 2000 zł nawiązki na
cel związany z ochroną zwierząt) dla sprawcy znęcania się ze szczególnym
okrucieństwem nad psem: właściciel głodził psa i nie zapewniał mu opieki
weterynaryjnej, przez co zwierzę, mimo podjętej próby leczenia, zmarło217.
Jak zaznaczono we wprowadzeniu do niniejszego opracowania, ustawa o ochronie zwierząt już od momentu wejścia w życie w 1997 roku –
z uwagi na specyficzną materię, którą reguluje – zawiera w przepisach
karnych pozakodeksowe środki karne, które mogą (środki fakultatywne)
216
Wyrok Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 25 października
2017 r., sygn. akt. III K789/17.
217
Wyrok Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 29 czerwca 2016 r., sygn. akt
V K214/16.
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lub muszą (środki obligatoryjne) być stosowane przez sądy w stosunku do
sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom.
Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym, do obligatoryjnych środków karnych za przestępstwa przeciwko zwierzętom należą:
—— przepadek zwierzęcia, jeśli sprawca był jego właścicielem (art. 35 ust.
3 u.o.z.)218,
—— zakaz posiadania wszelkich zwierząt lub określonej kategorii zwierząt na okres obecnie od roku do 15 lat w razie skazania za przestępstwo kwalifikowane szczególnym okrucieństwem sprawcy (art. 35
ust. 3b u.o.z.)219,
—— zakaz wykonywania wszelkich lub określonych zawodów, prowadzenia
wszelkiej lub określonej działalności lub wykonywania wszelkich lub
określonych czynności wymagających zezwolenia, które są związane
z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, w przypadku skazania sprawcy za przestępstwo kwalifikowane szczególnym
okrucieństwem (art. 35 ust. 4a u.o.z.)220,
—— nawiązka w wysokości od 1000 do 100 000 zł na wskazany przez sąd
cel związany z ochroną zwierząt (art. 35 ust. 5 u.o.z.)221.
Sprawcy przestępstw przeciwko zwierzętom mogą zostać fakultatywnie
obciążeni przez sąd następującymi środkami karnymi:
—— przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, chociażby nie stanowiły one własności spraw218

Ten środek karny przewidywała pierwotna wersja ustawy o ochronie zwierząt z 1997 r.:
fakultatywnie w przypadku podstawowych typów przestępstw przeciwko zwierzętom, obligatoryjnie w przypadku typów kwalifikowanych. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt. Dz.U. 1997, Nr 111, poz. 724.
219
Środek karny zakazu posiadania zwierząt został wprowadzony nowelizacją u.o.z. z 2011
roku, fakultatywnie w przypadku podstawowych typów przestępstw, obligatoryjnie w przypadku przestępstw kwalifikowanych szczególnym okrucieństwem. Ustawa o zmianie ustawy
o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 16 września 2011 r. Dz.U., Nr 230, poz. 1373.
220
Środek karny (inaczej zredagowany) wprowadzony jako fakultatywny w stosunku do wszystkich przestępstw przeciwko zwierzętom w 1997 r.
221
Środek karny wprowadzony jako fakultatywny w 1997 roku w kwocie od 25 do 2500 zł.
Jego wysokość podniesiono dwukrotnie: nowelizacją u.o.z. z 16 września 2011 r. (od 500 do
100 000 zł) oraz nowelizacją u.o.z. z dnia 6 marca 2018 r (od 1000 do 100 000 zł).

120



cy, jeżeli ich właściciel lub inna osoba uprawniona do dysponowania
nimi na podstawie towarzyszących okoliczności przewidywała albo
mogła przewidzieć, że mogą one zostać użyte do popełnienia przestępstwa (art. 35 ust. 4c u.o.z.)222,
—— zakaz wykonywania wszelkich lub określonych zawodów, prowadzenia
wszelkiej lub określonej działalności lub wykonywania wszelkich lub
określonych czynności wymagających zezwolenia, które są związane
z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie – w przypadku skazania za podstawowy typ przestępstwa przeciwko zwierzętom (art. 35 ust. 4 u.o.z.),
—— zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt
w razie skazania za przestępstwo przeciwko zwierzętom w typie podstawowym (art. 35 ust. 3a u.o.z.). Zakaz ten może zostać orzeczony
fakultatywnie do lat 2 także w przypadku warunkowego umorzenia
postępowania na okres próby (art. 35 ust. 6 u.o.z.).
Warto wskazać, że od 2017 roku223 niezastosowanie się przez skazanego do prawomocnie orzeczonego przez sąd zakazu posiadania zwierząt
stanowi takie same przestępstwo jak m.in. złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów i skutkuje odpowiedzialnością karną z art. 244 k.k.,
który przewiduje dla sprawcy odpowiedzialność karną od 3 miesięcy do
5 lat pozbawienia wolności. Wcześniej ten obowiązujący od 2012 roku zakaz nie był sankcjonowany karnie, więc był de facto praktycznie martwy.
Analizując dane statystyczne dotyczące orzekania przez sądy środków
karnych określonych w ustawie o ochronie zwierząt, należy mieć zatem
na uwadze czas popełnienia przestępstwa224, typ przestępstwa: kwalifikowany lub podstawowy, a w tym drugim przypadku prawo uznania sądu
o konieczności wymierzenia go sprawcy.
222

Środek karny wprowadzony pierwotną wersją ustawy o ochronie zwierząt w 1997 r.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny z dnia 6 marca
2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 663).
224
Określone w u.o.z. środki karne były wprowadzane i stawały się obligatoryjne podczas
kolejnych nowelizacji ustawy w różnych okresach czasu w latach 1997 – 2018. Zgodnie z art.
4 § 1 k.k. w przypadku zmiany ustawy karnej w czasie orzekania, stosuje się ustawę poprzednio obowiązującą, jeśli jest względniejsza dla sprawcy. Szczegóły zmian zawarte są w przypisach w wyszczególnieniu poszczególnych środków karnych.
223
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Jedyne środki karne przewidziane w u.o.z., które sąd obecnie zawsze
musi orzec wobec sprawcy przestępstwa przeciwko zwierzętom (niezależnie od jego typu) to przepadek zwierzęcia (jeśli sprawca był jednocześnie jego właścicielem)225 oraz nawiązka na rzecz ochrony zwierząt
w kwocie od 1000 do 100 000 zł226. Obligatoryjność pozostałych środków karnych zależy od typu popełnionego przez sprawcę przestępstwa
przeciwko zwierzętom.
W związku ze zmianami ustawy o ochronie zwierząt w zakresie zwiększenia środków karnych z u.o.z. obligatoryjnie (a nie tylko fakultatywnie; patrz przypisy na stronach poprzednich) wymierzanych przez sądy
sprawcom przestępstw przeciwko zwierzętom, od 2016 roku notuje się
sukcesywny wzrost liczby skazanych, na których są one nakładane. Jednocześnie zmniejsza się liczba skazanych, w stosunku do których nie
orzeka się jakiegokolwiek środka karnego z ustawy o ochronie zwierząt.

Ujawniono niestety także wiele wadliwych wyroków sądowych wzakresie zaniechania
przez sąd nałożenia na skazanego środka karnego (szczególnie nawiązki) w okresie, gdy
nie należało to już do uznania sądu i było obowiązkiem wynikającym z treści przepisów
karnych ustawy o ochronie zwierząt.

Tak np. Sąd Rejonowy w Leżajsku w 2020 roku227 zaniechał nałożenia
nawiązki na sprawcę znęcania się nad 3 psami w październiku 2018
roku pomimo faktu, że stało się to obowiązkowe dla czynów przestępczych popełnionych po dniu 19 kwietnia 2018 r.228 Podobnie, niezgodnie
225
Obligatoryjność tego środka karnego niezależnie od typu przestępstwa została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z dnia 16 września 2011 r. Dz.U., Nr 230, poz. 1373, która weszła
w życie dnia 1 stycznia 2012 r.
226
Obligatoryjność tego środka karnego niezależnie od typu przestępstwa została wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny z dnia
6 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 663), która weszła w życie 19 kwietnia 2018 r.
227
Wyrok Sądu Rejonowego w Leżajsku z dnia 4 lutego 2020 r., sygn. akt II K 390/19.
228
Ustawa o ochronie zwierząt oraz ustawa – Kodeks karny z dnia 6 marca 2018 r. (Dz.U.
z 2018 r. poz. 663), która weszła w życie 19 kwietnia 2018 r.
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z obowiązkiem wynikającym z art. 35 u.o.z., wyrokował w 2021 r. Sąd
Rejonowy w Kaliszu, który nie wymierzył obligatoryjnych środków karnych wobec sprawczyni, która działając w ciągu przestępstw znęcała się
w 2020 i 2021 r. nad kilkoma psami. Poprzestał jedynie na ukaraniu jej
grzywną w wysokości 2600 zł229.
Tabela XII: Środki karne orzekane wobec prawomocnie ukaranych za przestępstwa
przeciwko zwierzętom w latach 2016 – 2021 (%)

Rok

Przepadek
zwierzęcia

Zakaz
prowadzenia
Zakaz działałności /
posiadania wykonywania
zwierząt
zawodu

Nawiązka na Nie orzeczono
rzecz ochrony żadnego środka
zwierząt
karnego

2016

26,1%

35,9%

2,2%

50,00%

28,3%

2017

27,0%

35,8%

0,4%

50,7%

28,1%

2018

33,7%

42,9%

0,3%

67,3%

18,0%

2019

34,6%

44,4%

0,6%

84,8%

8,6%

2020

28,2%

43,6%

1,4%

87,8%

7,0%

2021 r. (I kw.)

22,0%

46,0%

2,0%

92,0%

7,0%

Mimo wielu zmian przepisów karnych ustawy o ochronie zwierząt
dotyczących orzekania nawiązek pozakodeksowych w okresie od 2016 –
2021 r., aż wobec 83,9% ukaranych za przestępstwa przeciwko zwierzętom sądy wymierzały określone w u.o.z. środki karne.

229

Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 21 kwietnia 2021 r., sygn. akt II K 415/21.
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Wykres XXXV: Środki karne z ustawy o ochronie zwierząt wymierzane prawomocnie
ukaranym za przestępstwa przeciwko zwierzętom w latach 2016 – 2021
16,1%

Nie wymierzono żadnego
środka karnego z u.o.z.

83,9%

Wymierzono
środek karny z u.o.z.

Najczęściej orzekanym w latach 2016 – 2021 środkiem karnym z ustawy o ochronie
zwierząt wobec ukaranych za przestępstwa przeciwko zwierzętom była nawiązka.
Zobowiązanych do jej zapłaty na cel związany z ochroną zwierząt zostało 49,1%
ukaranych, 27,8% skazanych sądy wymierzyły środek karny w postaci zakazu
posiadania zwierząt, a 22,0% przepadek zwierzęcia.

Incydentalnie (1,1%) sądy orzekały o zakazie prowadzenia działalności
lub wykonywania zawodu związanego z wykorzystywaniem zwierząt
lub oddziaływaniem na nie.
Wykres XXXVI: Rodzaje środków karnych z u.o.z. wymierzanych ukaranym za przestępstwa
przeciwko zwierzętom w latach 2016 – 2021 (%)
1,1%
22,0%

Zakaz prowadzenia działalności

Przepadek zwierzęcia

49,1%

Nawiązka
27,8%

Zakaz posiadania
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Nawiązki wobec ukaranych za czyny przestępne z ustawy o ochronie zwierząt
wymierzane były przez sądy w kwotach od 100 do 20 000 zł. Na ogół (52,2%) nie
przekraczały one 1000 zł.

Co do zasady, im wyższa kwota nawiązki, tym mniejsza liczba skazanych
była zobowiązywana wyrokiem sądowym do jej zapłaty na cele związane z ochroną zwierząt.
Tabela XIII: Kategorie kwotowe nawiązek z u.o.z. wymierzanych ukaranym za przestępstwa
przeciwko zwierzętom w latach 2016 – 2021 (%)
Wysokość wymierzonej nawiązki
na rzecz ochrony zwierząt

% ukaranych za wszystkie typy
przestępstw z u.o.z.

do 500 zł

14,8%

od 501 do1000 zł

52,2%

od 1001 do 2000 zł

18,9%

od 2001 do 3000 zł

6,9%

od 3001 do 4000 zł

1,4%

od 4001 do 5000 zł

4,0%

od 5001 – 10 000 zł

1,6%

powyżej 10 000 zł

0,2%

Nawiązki w wysokości 500 zł były wymierzane przez sądy za takie czyny przestępcze wobec zwierząt jak np.: zastrzelenie kota z wiatrówki230, wielokrotne uderzanie psa łańcuchem po głowie231, zabicie szczeniaka poprzez rzucenie nim o podłogę232, wyrzucenie psa przez okno z poddasza na 4 piętrze233,

230

Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 27 października 2016 r., sygn. akt VIII K 673/16.
Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin Prawobrzeże i Zachód z dnia 15 marca 2016 r., sygn.
akt IV K 527/15.
232
Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 13 października 2017 r., sygn. akt II K 384/17.
233
Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie z dnia 26 października 2017 r., sygn. akt II K 696/17.
231
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umyślnie zabicie psa metalową siekierą w warsztacie234, wrzucenie do stawu
trzech małych kotów235, porzucenie w lesie psa adoptowanego ze schroniska236,
umyślnie rzucenie kamieniem w głowę kota237, rzucanie w psa siekierą, w wyniku czego odniósł on liczne obrażenia, m.in. bezwład ogona238, uderzenie psa
siekierą i spowodowanie nadcięcia jego ogona239, zabicie psa poprzez rzucenie
w niego kamieniem240.
Wykres XXXVII: Wysokości kwotowa nawiązek z u.o.z. orzekanych wobec ukaranych za
czyny przestępcze przeciwko zwierzętom w latach 2016 – 2021 (%)
4,0%

1,4%

do 4000

do 5000
6,9%

do 3000

1,6%

do 1000 0,2%
powyżej 10 000
14,8%

do 500

18,9%

do 2000
52,2%

do 1000

Nawiązki w kwocie 1000 zł sądy orzekły wobec sprawców takich czynów jak np.: zastrzelenie kota karabinkiem pneumatycznym241, rzucenie psem
z całej siły na ziemię w wyniku czego doszło u niego do pęknięcia śledziony
234

Wyrok Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. akt II
K 385/17
235
Wyrok Sądu Rejonowego w Sanoku z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt II K 568/17.
236
Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 4 lipca 2018 r., sygn. akt VIII K 469/18.
237
Wyrok Sądu Rejonowego w Krasnymstawie z dnia 8 października 2018 r., sygn. akt II K
434/18.
238
Wyrok Sądu Rejonowego w Białogardzie z dnia 30 września 2016 r., sygn. akt VIIK 290/16.
239
Wyrok Sądu Rejonowego w Chorzowie z dnia 4 lipca 2016 r., sygn. akt II K 300/16.
240
Wyrok Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim z dnia 21 grudnia 2016 r., sygn. akt II
K 470/16.
241
Wyrok Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim z dnia 21 marca 2018 r., sygn. akt II K
1011/17.
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i krwotoku wewnętrznego242, rzucanie 4 kotami na krzewy, a następnie wrzucenie ich do metalowej beczki, co spowodowało śmierć jednego z nich243, uśmiercenie 5 szczeniąt poprzez uderzenie ich o metalowe podłoże, a następnie utopienie ich w wiadrze wody244, zabicie kota poprzez uderzenie go toporkiem
w głowę245, zakopanie w wykopanym dole w celu uśmiercenia 4 żywych szczeniąt246, utrzymywanie psa w stanie rażącego zaniedbania i nieleczonych chorób
(m.in. rozsianych zmian nowotworowych) i nieudzielenie mu pomocy weterynaryjnej, w wyniku czego zwierzę musiało zostać poddane eutanazji247, nieleczenie guza nowotworowego skutkujące powstaniem lizy i ubytku kości oraz
złamaniem żuchwy248, uśmiercenie 20 sztuk świń hodowlanych na prowadzonej przez siebie fermie249.
Wyższe kwoty nawiązek (do 5000 zł) były wymierzane przez sądy
sprawcom takich czynów przestępczych wobec zwierząt jak m.in.: znęcanie się nad psem dobermanem o imieniu Sonia poprzez przywiązanie jej do głowy cegły i zrzucenie z mostu kolejowego do rzeki (3000 zł nawiązki)250, zabicie
własnego psa poprzez przywiązanie go do pnia drzewa i wielokrotne uderzanie młotkiem w głowę (3000 zł)251, uszkodzenie nieustalonym narzędziem narządów i macicy rodnych jałówek oraz odbywanie w oborze stosunku płciowego z jałówką, a ponadto mechaniczne uszkodzenie narządów rodnych czterech
loszek, co spowodowało rany szarpane pochwy, i wkładanie w narządy rodne
trzech jałówek wibratorów, powodując ich urazy (3000 zł nawiązki)252, umyślne rozjechanie psa samochodem (3000 zł nawiązki)253, umyślne pozbawienie
życia własnego psa rasy pinczur poprzez kopanie, rzucanie o ziemię oraz bicie
242

Wyrok Sądu Rejonowego w Elblągu z dnia 9 stycznia 2019 r., sygn. akt VIII K 1121/18.
Wyrok Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 11 października 2017 r., sygn. akt II K 616/17.
244
Wyrok Sądu Rejonowego w Łańcucie z dnia 16 kwietnia2019 r., sygn. akt 300/18.
245
Wyrok Sądu Rejonowego W Działdowie z dnia 8 sierpnia 2018 r., sygn. akt II K 249/18.
246
Wyrok Sądu Rejonowego w Sochaczewie z dnia 12 kwietnia 2021 r., sygn. akt II K 395/20.
247
Wyrok Sądu Rejonowego w Żaganiu z dnia 23 listopada 2018 r., sygn. akt II K 837/18,
248
Wyrok Sądy Rejonowego w Żarach z dnia 29 marca 2018 r., sygn. akt II K 254/18.
249
Wyrok Sądu Rejonowego w Świebodzinie z dnia 12 marca 2021 r., sygn. akt. IIK 80/20.
250
Wyrok Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 2 czerwca 2017 r., sygn. akt II K 1452/16.
251
Wyrok Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 25 czerwca 2019 r., sygn. akt II K 407/19.
252
Wyrok Sądu Rejonowego w Sieradzu z dnia 19 października 2020 r., sygn. akt II K 517/20.
253
Wyrok Sądu Rejonowego w Szubinie z dnia 27 lutego 2019 r., sygn. akt II K 517/17.
243
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(4000 zł nawiązki)254, znęcanie się nad psem poprzez podrzucanie go do góry
i kopanie, a także zabicie trzech psów na skutek uszkodzenia ich mózgów poprzez uderzanie w głowę nieustalonym tępym narzędziem (4000 zł nawiązki)255, porzucenie psa rasy siberian husky w betonowym bunkrze na terenie
kompleksu leśnego, bez dostępu do wody i pożywienia i możliwości wydostania się z niego, narażając zwierzę na powolną śmierć z głodu (5000 zł nawiązki)256, pobicie psa rasy pitbull poprzez zadanie mu kilka ciosów ze znaczną siłą
w głowę, co spowodowało m.in. ubytek lusterka i przegrody nosa oraz wylew
krwi do komory przedniej oka prawego (5000 zł nawiązki)257.

Środki karne w postaci nawiązki powyżej 5000 zł były stosunkowo rzadko wymierzane
przez sądy wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom, ale niejednokrotnie
zdarzały się takie przypadki.

W 2018 roku Sąd Rejonowy w Łobzie wymierzył sprawcy znęcania się
nad koniem rasy huculskiej poprzez jego nieleczenie skutkujące śmiercią
zwierzęcia, nawiązkę w wysokości 6000 zł258. Podobną kwotę nawiązki
wymierzył w 2017 roku Sąd Rejonowy w Lublinie sprawczyni długoterminowego utrzymywania psa w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa
oraz bez zapewnienia zwierzęciu odpowiedniej opieki weterynaryjnej, co
skutkowało m.in. wypadnięciem tylnego odcinka pochwy259.
W 2018 roku krakowski sąd wymierzył 8000 zł nawiązki sprawcy szczególnie okrutnego znęcania się nad gołębiami miejskimi poprzez umyślne
wielokrotne uderzanie ich metalową rurką, czym najpierw doprowadził do
poważnego okaleczenia ich ciał, a następnie uśmiercił260. Podobnie zdecydo254

Wyrok Sądu Rejonowego w Częstochowie z dnia 26 sierpnia 2019 r., sygn. akt IV K 565/19.
Wyrok Sądu Rejonowego w Goleniowie z dnia 6 grudnia 2016 r., sygn. akt II K 799/16.
256
Wyrok Sądu Rejonowego w Jaworznie z dnia 22 października 2019 r., sygn. akt II K 497/19.
257
Wyrok Sądu Rejonowego w Garwolinie z dnia 21 marca 2018 r., sygn. akt II K 224/17.
258
Wyrok Sądu Rejonowego w Łobzie z dnia 13 listopada 2018 r., sygn. akt II K 78/18.
259
Wyrok Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie z dnia 4 lipca 2017 r., sygn. akt III
K 262/17.
260
Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórza w Krakowie z dnia 11 września 2018 r.,
sygn. akt II K 1136/18/P.
255
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wał o kwocie nawiązki (8000 zł) Sąd Rejonowy w Grójcu wobec ukaranego
za znęcanie się nad psami w typie rasy chart przez utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania i bez zapewnienia odpowiedniego pokarmu261.
Najwyższe odnotowane podczas monitoringu kwoty nawiązek wyniosły 10 000 zł, 15 000 zł oraz 20 000 zł.
Po 10 000 zł nawiązki wymierzono m.in. sprawcy zagłodzenia na śmierć
2000 kur i kogutów poprzez umyślne zaniechanie dostarczania im pokarmu262 oraz sprawcy kopnięcia bezdomnego kota pod nadjeżdżający samochód, w wyniku czego doznał on obrażeń wielonarządowych, krwotoku
wewnętrznego, co skutkowało jego śmiercią263.
W 2019 roku Sąd Rejonowy w Nakle n. Notecią orzekł 15 000 zł nawiązki wobec ukaranego za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem
nad 27 kozami i 4 gołębiami. Zwierzęta te sprawca utrzymywał w niewłaściwych warunkach bytowania, w ruinach budynku, bez dostępu do pożywienia i wody, skutkiem czego zwierzęta były wychudzone, oklejone odchodami, miały przerośnięte racice oraz widoczne rany264.
W 2016 roku 20 000 zł nawiązki wymierzył Sąd Rejonowy w Nowej
Soli sprawcy znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad 18 końmi,
które były utrzymywane przez niego w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa, bez odpowiedniego pokarmu i wody. Sąd argumentując w uzasadnieniu wyroku wysokość kwoty nawiązki wskazał, że na jej wymiar
wpłynęła potrzeba dbałości o kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa oraz względy wzmocnienia oddziaływania wyroku w zakresie
prewencji indywidualnej. Sąd nadmienił także, że mieści się ona w zdolnościach majątkowych sprawcy265.
Łącznie w latach 2016 – 2021 badane sądy wymierzyły sprawcom
przestępstw przeciwko zwierzętom nawiązki na rzecz ochrony zwierząt
w kwocie 1 670 715 zł.
261

Wyrok Sądu Rejonowego w Grójcu z dnia 17 grudnia 2020 r., sygn. akt II K 451/18.
Wyrok Sądu Rejonowego w Legnicy z dnia 29 grudnia 2020 r., sygn. akt II K 821/19.
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Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 8 lipca 2020 r., sygn. akt II
K 109/20.
264
Wyrok Sądu Rejonowego w Nakle n. Notecią z dnia 4 września 2019 r., sygn. akt II K 359/19.
265
Wyrok Sądu Rejonowego w Nowej Soli z dnia 10 listopada 2016 r., sygn. akt II K 780/16.
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Warto wskazać, że nawiązki na rzecz ochrony zwierząt (i inne środki
karne) wymierzane były w latach 2016 – 2021 przez badane sądy nie tylko
wobec osób, którym wymierzano karę za przestępstwo przeciwko zwierzętom, ale także w przypadku zdarzeń procesowych związanych z uznaniem
winy sprawcy, ale rezygnacją z jego karania (odstąpienie od wymierzenia kary, warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby).
2000 zł nawiązki orzekł w 2020 roku Sąd Rejonowy w Myślenicach, odstępując od wymierzenia kary sprawczyni, która w stanie znacznego ograniczenia poczytalności, utrzymywała 3 psy w stanie rażącego zaniedbania,
w wyniku czego 2 z nich poniosły śmierć266. Taką samą kwotę nawiązki,
warunkowo umarzając postępowanie karne, wymierzono sprawcy znęcania się nad żywymi karpiami podczas ich sprzedaży przez ich utrzymywanie w nieodpowiednim basenie, w wyniku czego śmierć poniosło 40 ryb.

266
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Wyrok Sądu Rejonowego w Myślenicach z dnia 26 czerwca 2020 r., sygn. akt II K 826/19.

Omówienie wyników
monitoringu


131

3.1. Ścigani za dręczenie i zabijanie zwierząt.
Omówienie wyników monitoringu
prokuratur rejonowych

3.1.1. Zmarnowane szanse
Społeczna wrażliwość na krzywdę zwierząt związaną z ich niehumanitarnym traktowaniem jest od lat bardzo wdzięcznym tematem dla polityków. We wrześniu 2018 roku, w związku z wejściem w życie w dniu
19 kwietnia 2018 roku nowelizacji ustawy zaostrzającej kary za znęcanie się nad zwierzętami267, odbyła się w Ministerstwie Sprawiedliwości
konferencja prasowa, na której wystąpił m.in. ówczesny wiceminister
sprawiedliwości dr Patryk Jaki268. Od tamtego czasu dr Patryk Jaki nie
zajmuje się już tą problematyką, co świadczy o tym, że jego występ był
populistyczny i jednorazowy.
Przestępczością wobec zwierząt nie zajmuje się także Prokuratura Krajowa, do której zadań należy m.in. nadzorowanie i koordynowanie prac
prokuratur niższego szczebla269.

267

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny z dnia 6 marca
2018 r. (Dz.U. z 2018 r., poz. 663)
268
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-opracowanie-informatora-o-nowej-ustawie-chroniacej-zwierzeta
269
Choćby poprzez monitorowanie i koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy państwowe, w tym postępowań przygotowawczych
prowadzonych w sprawach o określone rodzaje przestępstw; kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analiz informacji przekazywanych
przez prokuratury regionalne i okręgowe oraz innych ustaleń Departamentu; współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami
społecznymi w zapobieganiu przestępczości oraz innym naruszeniom. § 22 Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości – regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury z dnia 7 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 508).

132



Prokuratura Krajowa – stosując różne wybiegi formalne związane z dostępem do
informacji publicznej – była instytucją publiczną, która nie potrafiła przedstawić
nam danych ilościowych o osobach ściganych za przestępstwa przeciwko zwierzętom
w latach 2016 – 2021270. Być może dlatego na wspomnianej konferencji prasowej
w 2018 roku prezentowano fałszywe infografiki o tym, że dzięki „dobrej zmianie”
w latach 2017 – 2018 nastąpił 20% wzrost w kierowaniu do sądów przez organa ścigania
aktów oskarżenia wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom. Absolutnie nic
takiego nie wynika ze skrupulatnie zebranych przez nas danych.

Prokuratura Krajowa – w przeciwieństwie do Ministerstwa Sprawiedliwości
w zakresie karania sprawców przestępstw – najprawdopodobniej po prostu
nie dysponuje takimi danymi. Pojawia się więc pytanie: co i w jakim stopniu nadzoruje ona w zakresie występków z ustawy o ochronie zwierząt?
Niestety takie występy (często jednorazowe) i głoszone przez polityków
poglądy trafiają na podatny grunt społeczny, odwracając tym samym uwagę
od zasadniczych problemów związanych z humanitarną ochroną zwierząt.
Społeczeństwo „domaga się krwi” i surowego karania sprawców przestępstw
najlepiej długoterminowymi karami pozbawienia wolności, mimo iż od dawna wiadomo w naukach kryminalistycznych, że wysokie kary mają znikomy
wpływ na ograniczenie nieakceptowalnych społecznie czynów przestępnych271,
a na znaczeniu zyskują kreatywne strategie zapobiegania przestępczości272.
Tym bardziej za zmarnowaną szansę na polepszenie losu przynajmniej
niektórych zwierząt w Polsce (np. znacznej części zwierząt futerkowych,
zwierząt wykorzystywanych dla rozrywki w cyrkach, zwierząt masowo
uśmiercanych w ubojniach bez uprzedniego pozbawienia ich świadomości
w ramach tzw. „uboju rytualnego”) należy uznać porażkę projektu ustawy
270

Podobnie zachowała się w 2021 roku ówczesna Prezes Sądu Rejonowego w Wałbrzychu –
Magdalena Mroczkowska, która mimo uchylenia jej decyzji o odmowie udzielenia informacji
publicznej o wyrokach karnych w sprawach przeciwko zwierzętom przez Prezesa Sądu Rejonowego w Świdnicy ( sygn. akt A-061-117/21), jako jedyny Prezes Sądu Rejonowego w Polsce
do dziś nie udostępniła treści wyroków karnych mimo wielu ponagleń.
271
A. Kacprzak, Kara pozbawienia wolności i jej (dys)funkcjonalność. Krytyka polskiej polityki
karnej i resocjalizacyjnej w świcie akademickim, s. 115, [w:] „Władza Sądzenia”, nr 10/2016.
272
M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2015, s. 205.
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tzw. „Piątki dla zwierząt”, która była procedowana przez ustawodawcę
w 2020 roku273, a obecnie umarła śmiercią naturalną.
Był to jeden z niewielu ostatnio projektów zmian prawa ochrony zwierząt, który nie ograniczał się do zwiększania sankcji karnych za przestępstwa przeciwko zwierzętom poprzez zmianę cyferek górnego zagrożenia
ustawowego za czyny przestępcze z art. 35 u.o.z. Niestety mimo znacznego poparcia społecznego dla tych zmian274, ostatecznie różnego rodzaju
lobby osiągające dochody z działalności gospodarczej związanej z eksploatacją zwierząt skutecznie przerwało jego procedowanie ustawodawcze.
Posługując się przy tym nierzadko nieprawdziwymi i absurdalnymi argumentami, że przewidziane w projekcie z 2020 r. zwiększenie społecznej
kontroli nad ochroną zwierząt, w tym przysługujące organizacjom ochrony zwierząt uprawnienie do czasowego odebrania właścicielowi zwierzęcia, nad którym się znęca, doprowadzi do masowych kradzieży zwierząt
rolnikom pod pozorem ich ratowania. Zebrane i zbadane dane statystyczne kompromitują tego typu tezy w świecie opartym na faktach. W prawie
90% przypadków organy gmin wydają w trybie następczym (tj. po faktycznym odebraniu przez organizację ochrony zwierząt zwierzęcia, nad którym znęcał się opiekun lub właściciel) decyzje administracyjne orzekające
o zasadności i prawomocności takiego działania275.

3.1.2.

Dynamika przestępczości wobec zwierząt i jej pułapki

Z uwagi na fakt, że poprzednio prowadzony monitoring ilościowy z lat
2012 – 2014 ujawniony w raporcie „Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?”276 dotyczył podobnej liczby losowo wybranych prokuratur rejonowych
273

Ustawa z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych
innych ustaw (tekst przekazany do Senatu).
274
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_032_18.PDF
275
Zob. raport D. Karaś, Filantropi, czy złodzieje. O czasowym odbieraniu zwierząt, Kraków-Wrocław, 2019: https://czarnaowca.org/wp-content/uploads/Czarna-Owca-Filantropi-Czy-Zlodzieje.pdf
276
http://czarnaowca.org/wp-content/uploads/2016/03/CzarnaOwca-NMP-RAPORT-1.pdf
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z całego kraju, uprawnionym jest sformułowanie wniosku, że co do zasady
(z wyjątkiem 2016 roku) w latach 2016 – 2020 wzrosła liczba zarejestrowanych przez organa ścigania przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt.
O ile w 2014 roku odnotowano 1486 postępowań karnych z art. 35 u.o.z.,
to w 2019 r. zarejestrowano ich już 2069.
Wykres XXXVIII: Liczba spraw o przestępstwa przeciwko zwierzętom zarejestrowana przez
badane prokuratury odpowiednio w 2014 i 2019 roku. Dane z roku 2014 roku pochodzą
z raportu „Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?” (J.P.Z.)
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Jest to fakt warty odnotowania, ale – biorąc pod uwagę dbałość o rzetelność niniejszej publikacji – wymaga kilku istotnych uwag. Przede wszystkim wydaje się, że jest on wynikiem wzmożonej świadomości społecznej
obywateli, którzy częściej zawiadamiają organizacje pozarządowe lub organy ścigania o niepokojących dla siebie sytuacjach związanych z traktowaniem zwierząt.
Natomiast należy zachować dużą wstrzemięźliwość w formułowaniu na
jego podstawie wniosku, że wzrost ten wynika z wyjątkowego nasilenia aktywności przestępczej Polaków w zakresie przestępstw przeciwko zwierzętom po 2014 roku lub też z ponadprzeciętnej działalności organów ścigania
w tym zakresie. Dynamika przestępczości jest zjawiskiem skomplikowanym,
wymaga szczegółowych specjalistycznych badań, a na sam obraz przestępczości w danej dziedzinie funkcjonowania społecznego jednostek wpływa
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problem tzw. „przestępczości nieujawnionej” dotyczący przestępstw zaistniałych, ale nigdy nie zarejestrowanych przez organy ścigania277.

3.1.3. Dręczenie i zabijanie
W latach 2016 – 2021 (I kw.) przedmiotem większości postępowań karnych
dotyczących przestępstw przeciwko zwierzętom było ich zabijanie – niehumanitarne i/
lub nieuzasadnione (art. 35. ust. 1 u.o.z.; 53,7% postępowań).

Odpowiada to wynikom przeprowadzonych przez nas badań za lata 2012
– 2014, kiedy głównym przedmiotem sądowych postępowań karnych także było zabijanie zwierząt. W tamtym okresie 45,3% sprawców zostało
oskarżonych właśnie o ten rodzaj przestępstwa przeciwko zwierzętom.
Dane jakościowe o czynnościach sprawczych przestępstw przeciwko
zwierzętom obszernie zebrane w niniejszej publikacji wskazują na 2 przyczyny takiego zjawiska:
—— chęć pozbycia się niechcianego i niepotrzebnego zwierzęcia, np. poprzez zakopanie 5 szczeniąt w ziemi w foliowej reklamówce, czy przywiązanie psa do drzewa i uśmiercenie go poprzez wielokrotne uderzanie
młotkiem w głowę278. Niekiedy chęć eliminacji zwierzęcia powoduje,
że czyn zabroniony popełniany jest w którejś z form zjawiskowych,
tj. podżegania innej osoby do sprawstwa przestępstwa uśmiercenia
zwierzęcia lub pomocnictwa jej w tym (np. jeden z mężczyzn nakłonił
innego do utopienia w beczce szczeniąt i udzielił mu w tym pomocnictwa
277

M. Kuć, op. cit., s. 47-48.
Z uwagi na obszernie przywołane w publikacji, zarówno w jego treści, jak i w formie tabel,
czynności sprawczych przestępstw przeciwko zwierzętom, zawierających kwalifikacje prawne, formy popełnienia czynu zabronionego (w tym stadialne i zjawiskowe) oraz dane identyfikujące zapadłe orzeczenia, zrezygnowano w tym miejscu z ponownego przywoływania
szczegółów orzeczeń. Przywołane tu przykłady pochodzą z niniejszej publikacji i mają w tym
jej miejscu charakter ilustracyjny.
278
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poprzez dostarczenie mu beczki wypełnionej wodą, czym wypełnił jednocześnie formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa),
—— „niechciana” konsekwencja znęcania się nad zwierzęciem, zwłaszcza ze szczególnym okrucieństwem. Zwierzę zostaje tak udręczone,
że nie udaje się go uratować, a co do zasady formalne przestępstwo
znęcania się nad zwierzęciem staje się przestępstwem materialnym
poprzez fakt skutku w postaci śmierci zwierzęcia (np. doprowadzenie przez zagłodzenie psa do stanu agonalnego, przez co musiał zostać
poddany eutanazji z/w humanitarnych, znęcanie się przez 10 lat nad
własnym psem poprzez m.in. wystawianie go na działanie warunków atmosferycznych zagrażających jego życiu i zdrowiu, w stanie nieleczonej
choroby, w stanie rażącego zaniedbania, bez odpowiedniego pokarmu
i wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby gatunkowe,
w wyniku czego pies zmarł).
Przez zakopywanie i topienie uśmiercane są głównie niechciane oseski zwierząt domowych (tj. kilkudniowe szczenięta i kocięta, tzw. „ślepe
mioty”). Jest to mało zaskakująca konsekwencja braku w Polsce skutecznie egzekwowanych instytucjonalnych rozwiązań dotyczących powszechnej sterylizacji zwierząt domowych i to w sytuacji ich nadpopulacji sięgającej lat 90. XX wieku279.
Wystarczy dodać, że gminy od stycznia 2012 roku280 mają ustawowy
obowiązek zapewnienia możliwości usypiania ślepych miotów zwierząt
domowych (art. 11a ust. 2 pkt. 6 u.o.z.) oraz sterylizacji i kastracji zwierząt w schroniskach (art. 11a ust. 2 pkt. 4 u.o.z.).
Tymczasem zgodnie z raportem NIK z 2016 roku281, spośród skontrolowanych przez tę instytucję 13 schronisk, tylko 3 sterylizowały powyżej
30% przebywających w nich zwierząt, a w 4 innych nie wykonywano tych
zabiegów w ogóle lub objętych nimi było poniżej 10% zwierząt. Zwłaszcza dwa zdania z ww. raportu kontrolnego NIK po prostu porażają: Mimo
279

http://www.boz.org.pl/raport/2016/1.htm
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U., Nr 230, poz. 1373)
281
NIK, Zapobieganie bezdomności zwierząt. Informacja z kontroli, Warszawa 2016, [na:] https://
www.nik.gov.pl/plik/id,11233,vp,13582.pdf
280
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ujęcia kastracji i sterylizacji zwierząt w programie gminy Kłomnice, w gminnym schronisku „As” w Jamrozowiźnie zabiegi te wykonano tylko u sześciu
z 411 psów i czterech ze 111 kotów przyjętych w latach 2014–2015. Schronisko wskazało na ograniczone środki finansowe i skoncentrowanie się na zapewnieniu właściwych warunków bytowania zwierząt282.
Same jednostki samorządu terytorialnego od 6 stycznia 2017 r. mogą
(ale nie muszą) sterylizować lub kastrować nie tylko zwierzęta bezdomne,
ale także zwierzęta posiadające właścicieli283.
Poziom realizacji gminnych programów opieki nad zwierzętami oraz
brak państwowego nadzoru nad działalnością w tym zakresie sprzyja niepotrzebnym i niehumanitarnym śmierciom zwierząt domowych w beczkach z wodą i w reklamówkach.
Oczywiście znacząca część motywacji wszystkich rodzajów przestępstw
przeciwko zwierzętom (zwłaszcza kwalifikowanych szczególnym okrucieństwem) związana jest z przemocą wywołaną przez agresję w sensie
subiektywnym (tzn. związaną ze stanem emocjonalnym sprawcy ukierunkowanym na wywołanie w innym bólu lub cierpienia). Agresja może
mieć różne przyczyny i podłoże, od chęci wyżycia się na kimś słabszym,
po poważne zaburzenia osobowości lub uzależnienie od środków odurzających i jest następstwem zmienionego stanu świadomości jednostki284.

Zwierzęta i ich praktycznie powszechna obecność w otoczeniu człowieka stanowią łatwy
cel dla czynów, poprzez które sprawca może zaspokoić swoją subiektywną patologiczną
potrzebę agresji.

Cel, który niejednokrotnie nie jest w stanie adekwatnie obronić siebie
samego przed przemocą często ze strony opiekuna, z którym był przez
długi czas emocjonalnie związany.

282

Ibidem, s. 16.
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt z dnia 15 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 2102)
284
M. Kuć, op. cit., s. 73-76.
283

138



44,1% dochodzeń rejestrowanych przez badane prokuratury dotyczyło w latach 2016
– 2021 przestępstwa znęcania się nad zwierzętami (art. 35 ust. 1a u.o.z.) i dane te
są zbieżne z tymi pochodzącymi z lat 2012 – 2014.

Z uwagi na dwustopniową ustawową definicję znęcania się nad zwierzętami (art. 6 ust. 2 u.o.z.) opatrzoną katalogiem przykładowych czynów człowieka będących znęcaniem się nad zwierzętami, typologia czynności sprawczych tej formy przestępstwa przeciwko zwierzętom jest skomplikowana.
Ich część już na poziomie wykładni językowej związana jest ze stosowaniem wobec zwierząt agresji fizycznej lub psychicznej (np. „umyślne zranienie”, „okaleczenie”, „bicie zwierząt”, „złośliwe straszenie lub drażnienie”, „zagłodzenie” jako forma rażącego zaniedbania, „porzucenie”, „organizowanie
walk zwierząt”, „zoofilia”). W tym sensie tożsame są z typowymi czynnościami sprawczymi przestępstwa znęcania się nad inną osobą (art. 207 k.k.), do
których należą takie czyny jak m.in. „kopanie, duszenie, targanie za włosy,
rzucanie o ścianę, przypalanie żelazkiem, dręczenie głodem czy opluwanie285”.
Inne czyny człowieka wobec zwierząt określone w katalogu art. 6 ust.
2 ustawy o ochronie zwierząt – oczywiście po ich uprzednim wyodrębnieniu
z niego – mają charakter bardziej „neutralny” i w tym sensie nie odnoszą
się bezpośrednio znaczeniowo do agresji lub przemocy (np. „przeciążanie
zwierząt pociągowych”, „dokonywanie na zwierzętach zabiegów i operacji
chirurgicznych przez osoby nieposiadające wymaganych uprawnień”, „utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania”, „wystawianie
zwierzęcia domowego lub gospodarskiego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu”).
Ich błędne wyabstrahowanie z kontekstu art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, który jako jedyny normuje ich stronę podmiotową (zamiar
bezpośredni), może stać się przyczyną przypisania ich sprawcom zamiaru
ewentualnego lub zaniedbania/lekkomyślności, co w efekcie doprowadzi
do uniknięcia przez nich odpowiedzialności karnej.
285

A. Muszyńska, Komentarz do art. 207 Kodeksu karnego, Lex 168353, (w:) J. Giezek (red.),
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Lex/el. 2016.
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Powyższe uwagi służą refleksji dotyczącej tego, czy przedmiotowe znamiona przestępstwa znęcania się nad zwierzętami zostały w adekwatny
sposób sformułowane przez ustawodawcę.

Zastosowana przez niego technika prawodawcza, polegająca na umieszczeniu w jednym
katalogu szeregu odmiennych rodzajowo i często przypadkowo dobranych czynności
sprawczych wobec zwierząt, w przypadku niezbyt skomplikowanego przestępstwa
(w porównaniu np. z przestępstwami finansowo-gospodarczymi), wydaje się mocno
wątpliwa i może wpływać na negatywne decyzje procesowe organów prowadzących
postępowania karne.

Zwłaszcza że zobligowane są one do procesowego działania zgodnie
z regułą in dubio pro reo (art. 5 § 2 k.p.k.) oraz zasadą nullum crimen sine
lege stricta, które to chronią potencjalnych sprawców czynów zabronionych przed rozstrzyganiem wątpliwości oraz stosowaniem rozszerzającej wykładni norm prawnych na ich niekorzyść.
Tym bardziej że organa ścigania na ogół prowadzą postępowania karne o czyny zabronione określone w Kodeksie karnym, które – w porównaniu z przepisami karnymi ustawy o ochronie zwierząt – unormowane
są w sposób zwięzły, jasny i konkretny. Stąd też może pojawić się dysonans poznawczy u prokuratora, który ma ocenić – czy sprawca targając
za włosy żonę i przypalając ją żelazkiem znęcał się nad nią (przestępstwo
z art. 207 k.k.), a z drugiej strony ma obiektywnie przypisać zamiar bezpośredni znęcania się nad psem przez jego utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania (art. 35 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 2 pkt. 10).
Do tego jeszcze w sytuacji, gdy sam Sąd Najwyższy (z zastrzeżeniami)
dopuścił posiłkowo stosowanie do znęcania się nad zwierzętami poglądów wypracowanych przez doktrynę i orzecznictwo na gruncie przepisu art. 207 k.k.286.

286

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 listopada 2009 r., sygn. akt V KK 187/09. LEX
nr 553896.
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Zaledwie 2,2% dochodzeń w sprawach o przestępstwa przeciwko
zwierzętom w latach 2016 – 2021 dotyczyło ich typów kwalifikowanych szczególnym okrucieństwem, za które przed sądami powszechnymi odpowiedziało 12,1% wszystkich oskarżonych o przestępstwa
z ustawy o ochronie zwierząt. Dane te zasadniczo nie różnią się ilościowo od tych pozyskanych w latach 2012 – 2014 i nie świadczą o przyroście wyjątkowo drastycznych form dręczenia zwierząt, które można
by niewątpliwie określić w języku Kodeksu karnego jako popełnianych
„w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie” z uwagi na
celowe dążenie ich sprawców do zwielokrotnienia cierpienia odczuwanego przez zwierzęta.

3.1.4. Sposoby zakończenia postępowań karnych

w sprawach o przestępstwa przeciwko zwierzętom

W przeprowadzonych badaniach nie odnotowano istotnych statystycznie różnic w sposobach zakończenia rejestrowanych przez organy ścigania dochodzeń w sprawach o przestępstwa przeciwko zwierzętom w latach 2012– 2014 oraz 2016 – 2021.

Nadal skierowaniem aktu do sądu kończy się zaledwie ok. 20,0% spraw
o przestępstwa z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt (19,2% w latach 2012 – 2014;
21,5% w latach 2016 – 2021).

Pozostałe postępowania karne kończą się na ogół decyzją procesową
o umorzeniu dochodzenia (42,6% w latach 2012 – 2014, 41,2% spraw
w latach 2016 – 2021) lub odmową wszczęcia dochodzenia w sprawie
(31,5% w latach 2012 – 2014; 29,0% w latach 2016 – 2021). W poszczególnych latach objętych monitoringiem nie stwierdzono istotnych różnic ilościowych w tych proporcjach.
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W praktyce oznacza to, że np. z 14 spraw o przestępstwa przeciwko zwierzętom
zarejestrowanych w 2016 roku przez Prokuraturę Rejonową Bydgoszcz Północ,
aktem oskarżenia zakończyły się zaledwie 2 dochodzenia, a w gdyńskiej prokuraturze
rejonowej w tym samym roku do sądu nie trafił ani jeden akt oskarżenia z 15 spraw
zarejestrowanych w przedmiocie przestępstw z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt.

Większą liczbę podobnych przykładów zawiera Tabela II niniejszego
raportu.

Teza o tym, że od 2017 roku nastąpił gwałtowny przyrost kierowania przez oskarżycieli
publicznych aktów oskarżenia do sądów powszechnych w sprawach przestępstw
przeciwko zwierzętom287 nie znajduje poparcia w danych statystycznych i jako
oczywiście fałszywa została najprawdopodobniej skonstruowana dla potrzeb bieżącej
populistycznej polityki, aby społeczeństwo zyskało miłe poczucie, że władze publiczne
wreszcie zaczęły traktować poważnie prawno-karną ochronę zwierząt.
Wykres XXXIX: Porównanie sposobów zakończenia spraw o przestępstwa przeciwko
zwierzętom zarejestrowanych przez prokuratury rejonowe odpowiednio w latach 2012 –
2014 oraz 2016 – 2021
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https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-na-opracowanie-informatora-o-nowej-ustawie-chroniacej-zwierzeta
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Przyczyna takiego stanu faktycznego jest bardzo prosta i wynika z tego, że w latach
2012 – 2021 nie nastąpiły żadne zmiany materialne i formalne w strukturze, a zwłaszcza
w ustawowych znamionach przestępstw określonych w art. 35 ustawy o ochronie
zwierząt. W związku z tym zaistniałe pomiędzy 2016 i 2021 rokiem czyny człowieka
wobec zwierząt podobne lub tożsame z tymi odnotowanymi w latach 2012 – 2014,
oceniane były na kanwie tej samej struktury przestępstw przeciwko zwierzętom
w oparciu na tych samych przesłankach procesowych określonych w art. 17 k.p.k.

3.1.5. Przesłanki procesowe negatywnie kończące
dochodzenia w sprawach przestępstw
przeciwko zwierzętom

Podstawową przyczyną (51,7%) odmów wszczęcia postępowań karnych
o przestępstwa z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt w latach 2016 – 2021,
podobnie jak w latach 2012 – 2014 (61,0%), był brak podstaw faktycznych do jego prowadzenia, czyli uznanie przez organy ścigania, że danego czynu w ogóle nie popełniono (art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k.).
Drugą z kolei był brak przestępności czynu, czyli sytuacja, w której
zaistniały czyn nie wyczerpuje wszystkich znamion czynu zabronionego
(art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k.). W latach 2012 – 2014 na tej podstawie zakończono 37,0% zarejestrowanych spraw z zakresu przestępstw przeciwko
zwierzętom, a w latach 2016 – 2021 46,9% postępowań.

W latach 2016 – 2021 można zatem zaobserwować znaczny wzrost odmownych
decyzji procesowych (tj. odmów wszczęcia dochodzenia) opartych na uznaniu organu
prowadzącego postępowanie karne o dekompletacji znamion przestępstwa w czynie,
który zaistniał.

W obu przebadanych czasookresach (2012 – 2014, 2016 – 2021) incydentalnie odmawiano wszczęcia dochodzeń w oparciu o inne podstawy
(np. w wyniku śmierci sprawcy; odpowiednio 2% i 1,4%).
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Wykres XL: Porównanie procesowych przyczyn odmów wszczęcia dochodzeń w sprawach
o przestępstwa przeciwko zwierzętom odpowiednio w latach 2012 – 2014 oraz 2016 – 2021
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W przypadku umorzeń dochodzeń w sprawach o przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt prowadzonych w latach 2016 – 2021 w stosunku
do lat 2012 – 2014 znacząco przesunęła się proporcja przesłanek procesowych, będących ich formalną przyczyną.

O ile w latach 2012 – 2014 postępowania karne umarzane były głównie na podstawie
braku podstaw faktycznych oskarżenia (art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k.; 41,0%), o tyle w latach
2016 – 2021 dominującą przyczyną negatywnych decyzji procesowych organów ścigania
w tym względzie był brak przestępności zaistniałego czynu (art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.;
35,4%), czyli uznanie przez organ prowadzący postępowanie braku wszystkich znamion
czynu zabronionego.

Dodatkową, istotną statystycznie procesową przyczyną umorzeń postępowań karnych w przypadku analizowanych przestępstw było, podobnie jak w latach 2012 – 2014 (29,0%), niewykrycie sprawcy stwierdzonego przestępstwa (27,9%).
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Wykres XLI: Porównanie procesowych przyczyn umorzeń dochodzeń w sprawach
o przestępstwa przeciwko zwierzętom odpowiednio w latach 2012 – 2014 oraz 2016 – 2021
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Przeanalizowane na potrzeby niniejszego raportu postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia lub o umorzeniu dochodzenia formalnie
oparte na materialnej przesłance braku faktycznych podstaw oskarżenia (art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k) zasadniczo nie budzą wątpliwości co do prawidłowości negatywnego zakończenia spraw będących ich przedmiotem.
Niezaistnienie danego zdarzenia stwierdzone na skutek przeprowadzonego przez organy ścigania postępowania sprawdzającego uniemożliwia
wszczęcie postępowania karnego, ponieważ może ono zostać wszczęte jedynie, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa.
Podobnie, po wszczęciu dochodzenia, brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie przestępstwa, musi skutkować jego umorzeniem288.
Z jednej strony ciągle rosnąca świadomość i empatia ludzi w zakresie ochrony zwierząt, z drugiej konflikty międzyludzkie, niejednokrotnie prowadzą do zawiadamiania organów ścigania o czynach, które nie
288

J. Skorupka, [w:] Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2021, Legalis, komentarz do art. 17, nb 12-14.
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miały faktycznie miejsca, czyli stanowią jedynie wyraz ich wyobrażeń lub
domniemywań. Zbadane uzasadnienia postanowień organów prowadzących postępowania karne świadczą o tym, że tego typu sygnały są sprawdzane przez funkcjonariuszy policji i prokuratorów poprzez szereg czynności procesowych, takich jak np. rozpoznania posesyjne, rozpytania,
sprawdzanie zapisów monitoringu, przesłuchania, konfrontacje, wizje lokalne, powoływanie biegłych z zakresu nauk weterynaryjnych, przeszukania posesji, zlecanie weterynaryjnych sekcji zwłok, zatrzymania osób
i rzeczy, ekspertyzy, w tym analizy balistyczne broni i naboi oraz badania
składu chemicznego zabezpieczonych substancji potencjalnie użytych do
popełnienia przestępstw przeciwko zwierzętom289. Dlatego tezy o lekceważeniu przez organy ścigania spraw dotyczących zwierząt nie znajdują
potwierdzenia w wynikach niniejszego monitoringu.
Przykłady odmów wszczęcia lub umorzeń dochodzeń w sprawach przestępstw z art. 35 u.o.z. z uwagi na przesłankę braku faktycznych podstaw
ścigania (art. 17 § 1 pkt. 1 k.p.k):
—— ujawnienie pofragmentowanych, niekompletnych i zwęglonych zwłok kota
na ogródkach działkowych (biegły z zakresu weterynarii określił, że
przyczyną śmierci kota był wypadek komunikacyjny, a spalenie kota
nastąpiło już po jego śmierci)290,
—— zawiadomienie o zabiciu psa i jego zakopaniu uzasadnione jedynie tym, że
pies uciekł na posesję sąsiada (nie ujawniono zwłok żadnego psa, a organ słusznie uznał, że fakt iż pies szczekał, kiedy przechodził koło
posesji sąsiada nie świadczy o tym, że sąsiad zabił i zakopał psa)291,
—— porzucenie na parkingu pod cmentarzem psa poprzez wypchnięcie go ze
stojącego samochodu (dochodzenie wykazało, że w czasie wsiadania
kierowcy do samochodu i pakowania różnych rzeczy, do auta niepo289

Wybrane czynności procesowe prowadzone przez jednostki policji w sprawach o przestępstwa przeciwko zwierzętom ujawnione w aktach zakończonych postępowań przygotowawczych za lata 2016 – 2021 w Prokuraturze Rejonowej w Raciborzu.
290
Postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia 20.05.2018 r., KPP Pińczów, sygn. akt
RSD-137/18.
291
Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia 21.09.2020 r., KPP Kamień Pomorski, sygn. akt RPS-371/20.
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strzeżenie dostał się mały pies. Po zorientowaniu się o tym, kierowca
zawrócił pod cmentarz i zostawił psa, który nie miał żadnych widocznych oznaczeń identyfikujących jego właściciela)292,
—— wyrzucenie psa z samochodu, który odjechał, a za nim pobiegł pies (w toku
czynności sprawdzających ustalono, że pies od dłuższego czasu poprzedzającego rzekome porzucenie jest widywany w mieście, a sam
zgłaszający przesłuchany w charakterze świadka zeznał, że mylnie
zinterpretował sytuację, o której zawiadomił organa ścigania)293,
—— zakopanie na terenie posesji 10 psich szczeniąt (zdaniem sprawczyni
były martwe, co potwierdził biegły, sprawczyni nie przyczyniła się
do ich śmierci, a w chwili zakopania były już martwe)294,
—— wyrzucenie z jadącego samochodu 2 małych kociaków (w trakcie czynności dochodzenia ustalono, że na terenie pracy kierowcy – jednostki wojskowej – znajduje się duża ilość bezpańskich kotów dokarmianych przez pracowników i często zdarza się, że wchodzą one pod
maskę samochodów. Kierowca w czasie jazdy miał zamknięte okna
i nie zgromadzono jakichkolwiek dowodów na to, żeby dokonał on
pierwotnie przypisanego mu czynu)295,
—— znalezienie martwego jeża (nie zgromadzono dowodów, aby zgon zwierzęcia wynikał z przestępnego czynu człowieka)296,
—— zabicie 2 dzików (przedmiotem postępowania były ujawnione szczątki
2 dzików w postaci fragmentów głów, skór oraz kości; przeprowadzone
czynności procesowe, w tym opinia lekarza weterynarii, nie pozwoliły na ustalenie ani przyczyny i mechanizmu śmierci, ani miejsca ich
zgonu, ani nawet czy zostały rozczłonkowane po śmierci; stąd też nie

292

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia 20.04.2020 r., KPP Limanowa, sygn. akt
RSD 138/20.
293
Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia 20.03.2020 r., KP Ożarów, sygn.
akt. RPS 43/20.
294
Prokuratura Rejonowa w Raciborzu, sygn. akt RSD-1192/19.
295
Postanowienie PR w Lubinie o umorzeniu dochodzenia z dnia 24.09.2019 r., sygn. akt
PR 4 Ds. 742.2019.
296
Postanowienie KMP WPG Zielona Góra z dnia 27.07.2018 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia, sygn. akt PG-1458/18.
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sposób było ustalić, czy poniosły śmierć w wyniku czynu człowieka
i czy działanie to miało charakter przestępny)297,
—— wyrzucenie z samochodu 2 psów koło sklepu (czynności sprawdzające wykazały, że żadne psy nie zostały wyrzucone z samochodu, lecz
uciekły z posesji właścicielki i przybłąkały się pod sklep z okolicznej
miejscowości; samochód miał z całym zdarzeniem jedynie taki związek, że zwolnił koło sklepu i odjechał)298,
—— znęcanie się nad szczeniętami psa rasy owczarek niemiecki (zgłaszającym był właściciel ciężarnej suki, w toku postępowania sprawdzającego nie dowiedziono, aby istniały jakiekolwiek szczenięta, którym
stała się krzywda; suka była przed porodem, zastano ją po porodzie,
wcześniej zdarzało jej się zjadanie urodzonych szczeniąt; zapisy monitoringu posesji nie ujawniły jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich
w całą sytuację)299,
—— porzucenie psa w rejonie zbiornika wodnego (czynności sprawdzające
wykazały, że ustaleni właściciele pojazdu zatrzymali się w pobliżu
zbiornika wodnego w celu załatwienia przez zwierzę potrzeb fizjologicznych, a następnie odjechali z psem i go posiadają, natomiast pies
będący przedmiotem zawiadomienia już wcześniej błąkał się w pobliżu zbiornika wodnego, więc nie mógł zostać porzucony przez ustalonych sprawców, jak wydawało się zawiadamiającej).
Charakterystyczną dla wszczętego już dochodzenia przesłanką jego
negatywnego zakończenia umorzeniem jest niewykrycie sprawcy przestępstwa300. Występuje ona na etapie prowadzonego już postępowania
karnego, czyli w sytuacji, gdy uprzednio zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, a nie jedynie przypuszczenie, że mogło
do niego dojść (art. 303 k.p.k.).
297

Postanowienie PR w Rudzie Śląskiej o umorzeniu dochodzenia z dnia 2.03.2020 r., sygn.
akt PR 2 Ds. 233.2020.
298
Postanowienie KPP Pińczów o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia 16.01.2019 r., sygn.
akt KR-ŁO-5602/376/18.
299
Postanowienie KPP Pińczów o odmowie wszczęcia dochodzenia z dnia 11.11.2018 r., sygn.
akt KR-Rko-5602/304/18.
300
Kwalifikowana jest ona z art. 322 § 1 k.p,k.
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Zarówno w latach 2012 – 2014, jak i w okresie od 2016 do 2021 roku, umorzeniu
z powodu niewykrycia sprawcy podlegało ok. 1/3 prowadzonych postępowań karnych
w sprawach o przestępstwa przeciwko zwierzętom.

Oczywiście dochodzenia takie mogą być podejmowane na nowo w przypadku pojawienia się nowych okoliczności umożliwiających identyfikację
sprawcy czynu zabronionego.
Z analizy postanowień o umorzeniu postępowań karnych w sprawach
przeciwko zwierzętom wynika, że tego typu decyzje procesowe dotyczą praktycznie wyłącznie przestępstw związanych z nieuzasadnionym (niehumanitarnym) uśmiercaniem zwierząt, sporadycznie ze znęcaniem się nad zwierzętami, w tym ich okaleczeniem np. poprzez wystrzał z broni śrutowej.
Są to więc sytuacje, w których najpierw występuje uzasadnione podejrzenie
uśmiercenia lub okaleczenia zwierzęcia w wyniku czynu człowieka, a następnie zaistnieje pewność czynu przestępnego z u.o.z., potwierdzona np. opinią
biegłego z zakresu balistyki lub nauk weterynaryjnych.
Na tej podstawie umorzono w 2020 r. w Warszawie dochodzenie, którego przedmiotem było znęcanie się nad 2 gołębiami poprzez ich powieszenie.
Podjęty w tej sprawie przez organy ścigania szereg czynności operacyjno-procesowych niestety nie doprowadził do wykrycia sprawcy przestępstwa301. Podobnie w 2019 roku w Warszawie nie udało się ustalić sprawcy nielegalnego
uboju dwóch kóz, co skutkowało umorzeniem dochodzenia w tej sprawie302.
W Szczecinie w 2019 roku odpowiedzialności karnej z uwagi na jego niewykrycie uniknął sprawca popełnienia przestępstwa zabicia kuca ze szczególnym okrucieństwem. Postępowanie karne w tej sprawie prowadzone było od
grudnia 2018 r. do końca czerwca 2019 r., co uprawdopodabnia fakt podjęcia przez organy ścigania adekwatnych i licznych czynności operacyjno-procesowych ukierunkowanych na ustalenie sprawców tego czynu303. W Siemia-

301

Postanowienie PR Warszawa-Mokotów z dnia 29.07.2020 r., sygn. akt WD-4985/20.
Postanowienie KRP Warszawa II z dnia 25.03.2019 r., sygn. akt WD-1377/19.
303
Postanowienie PR Szczecin-Niebuszewo o umorzeniu dochodzenia z dnia 28.06.2019 r.,
sygn. akt PR 1 Ds. 555.2019.
302
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nowicach Śląskich z kolei nie udało się wykryć sprawcy przestępstwa zabicia
we wrześniu 2018 r. dwóch kotów304.
W lipcu 2018 roku turyści na plażach Morza Bałtyckiego dokonali bulwersującego odkrycia – ujawnili 2 martwe foki szare. Oba zwierzęta były
potwornie okaleczone i wypatroszone – posiadały m.in. rany cięte podbrzusza pochodzące od ostrego narzędzia takiego jak nóż, połamane żebra i rany kłute na lewym boku ciała. Lekarz weterynarii stwierdził, że
obie foki zostały zabite mechanicznie, posiadały rany zadane przez człowieka narzędziami. Mimo licznych czynności procesowych, związanych
także z faktem prawnej ochrony fok w Morzu Bałtyckim, niestety także
w tej sprawie nie udało się ustalić sprawcy ich cierpienia i śmierci, a więc
przestępstwa z art. 35 z ustawy o ochronie zwierząt305.
Najliczniejszą grupą zdarzeń przestępczych, których sprawcy nie udaje
się ustalić i ująć, jest okaleczanie lub uśmiercanie zwierząt poprzez oddawanie do nich strzałów z tzw. „wiatrówek”. Są to sprawy szczególnie trudne kryminalistycznie, wymagające wytypowania potencjalnych sprawców,
przeszukań pomieszczeń oraz analiz balistycznych, które są czasochłonne i niejednokrotnie nie dają jednoznacznych odpowiedzi na pytanie, czy
zwierzę zostało skrzywdzone przebadanym typem broni i amunicji. Stąd
też negatywnymi decyzjami procesowymi zakończyły się takie sprawy
jak m.in. postrzelenie w tylną łapę bronią śrutową psa rasy gończy polski306,
znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad kotem poprzez postrzelenie
go w oko z broni pneumatycznej307, czy też postrzelenie kota z broni pneumatycznej śrutem kaliber 5,6308.

304
Postanowienie o umorzeniu dochodzenia KM Siemianowice Śl. z dnia 19.12.2018 r., sygn.
akt RSD/PG – 174/18.
305
Postanowienie o umorzeniu dochodzenia PR Kamień Pomorski z dnia 31.08.2018 r., sygn.
akt PR Ds. 1011.2018.
306
Postanowienie o umorzeniu dochodzenia PR Szczecin – Prawobrzeże z dnia 29.05.2017 r.,
sygn. akt PR 1 Ds. 1057.2017.
307
Postanowienie o umorzeniu dochodzenia PR Szczecin – Prawobrzeże z dnia 14.11.2017 r.,
sygn. akt PR 1 DS. 1474.2017.
308
Postanowienie o umorzeniu dochodzenia KPP Pińczów z dnia 22.07.2018 r. r., sygn. akt
RSD-276/18.
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W 2019 roku media szeroko relacjonowały bulwersującą sprawę znęcania się oraz uśmiercenia bezdomnego psa w Komunalnym Schronisku
dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach. Kierownik tej placówki w publikacjach medialnych wyrażał nadzieję, że sprawa szybko się wyjaśni309.
Nie wyjaśniła się do dzisiaj, a postępowanie karne w tej sprawie należy do
tych umorzonych z powodu niewykrycia sprawcy przestępstwa. Cała historia zaczęła się w lutym 2019 roku, gdy po poszukiwaniach psa w boksach, odnaleziono jego zmasakrowane zwłoki w schroniskowej zamrażarce. Zdaniem powołanych biegłych obrażenia psa powstały za jego życia
i zostały zadane tępym narzędziem lub w wyniku kopania i niewątpliwie
były efektem czynów człowieka. Opis tych obrażeń jest na tyle porażający, że postępowanie karne w tej sprawie dotyczyło zarówno znęcania się
nad psem ze szczególnym okrucieństwem, jak i uśmiercenia go. Obejmują one m.in.: liczne wylewy, krwiaki i podbiegnięcia krwawe w okolicy
głowy, szyi, tułowia i kończyn oraz krwotok wewnętrzny do jamy klatki
piersiowej, który skutkował jego śmiercią. Mówiąc po prostu: bezdomny
pies w miejscu opieki został ze szczególnym udręczeniem skatowany na
śmierć i schowany do zamrażarki.
Postępowanie karne w tej sprawie blisko rok prowadziła Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim, podejmując liczne czynności operacyjno-procesowe, utrudnione brakiem monitoringu na terenie obiektu
i swoistą „zmową milczenia” pracowników. Do przestępstwa nie przyznał się nikt z pracowników schroniska. W czasie dochodzenia stosowano takie metody śledcze jak m.in. przesłuchania, konfrontacje, sprawdzanie bilingów i połączeń telefonicznych między pracownikami. Żadne
z nich nie doprowadziły do wytypowania sprawcy, stąd też postępowanie
w tej sprawie zostało umorzone w grudniu 2019 r. na podstawie art. 322
§ k.p.k. z możliwością jego wznowienia w przypadku pojawienia się nowych okoliczności310.

309
https://wiadomosci.onet.pl/szczecin/ktos-zabil-psa-a-jego-zwloki-schowal-w-lodowce-kierownik-schroniska-mam-nadzieje-ze/7t2gg0d
310
Postanowienie PR Kamień Pomorski z dnia 4.09.2019 r. o umorzeniu dochodzenia, sygn.
akt PR Ds. 1343.2019.
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3.2. Nad zwierzętami trzeba znęcać się
zgodnie z poglądami orzecznictwa
i doktryny

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii dotyczących prawno-karnej ochrony
zwierząt jest zakodowana przez orzecznictwo i doktrynę konieczność znęcania się nad
zwierzętami wyłącznie w zamiarze bezpośrednim312. Ma ona istotne konsekwencje
praktyczne, bo prowadzi do negatywnych decyzji procesowych na poziomie postępowań
przygotowawczych w sprawach przestępstw przeciwko zwierzętom na skutek
dekompletacji ich znamion.

Analiza postanowień organów ścigania o odmowie wszczęcia lub umorzeniu dochodzeń prowadzi do wniosku, że dekompletacji w strukturze przestępstwa znęcania się nad zwierzętami ulega głównie jej strona podmiotowa, czyli zamiar, w jakim sprawca działał lub zaniechał swojego działania.

W praktyce prowadzi do znaczącego ograniczenia odpowiedzialności sprawców cierpienia
zwierząt za podejmowane przez siebie czyny na skutek niemożliwości przypisania
bezpośredniego zamiaru działania. W latach 2012 – 2014 z tego powodu odmówiono
wszczęcia 37,0% dochodzeń w sprawach o przestępstwa przeciwko zwierzętom, zaś w latach
2016 – 2021 46,9%. W wyniku braku wszystkich znamion czynu zabronionego w czynie
sprawcy w latach 2012 – 2014 umorzono 29,0% postępowań karnych w zakresie ochrony
zwierząt. W latach 2016 – 2021 była to główna przyczyna negatywnych decyzji procesowych
w odniesieniu do wszczętych postępowań karnych (35,4%).

Pojęcie znęcania się nad zwierzętami zostało wprowadzone w 1997 r. do
ustawy o ochronie zwierząt z rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
311

152



K. Kuszlewicz, op. cit., s. 113-125.

z 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt (r.o.z.)312, gdzie zdefiniowane zostało ono co do zasady jako wszelkie w ogóle zadawanie zwierzętom cierpień bez odpowiednio ważnej i słusznej potrzeby (art. 2 pkt. k)313. W ustawie
z 1997 roku zdefiniowane zostało jako zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień i uzupełnione otwartym katalogiem
czynności sprawczych znęcania się.
Wykres XLII: Przesłanka braku znamion czynu zabronionego (art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.) jako
przyczyna odmowy wszczęcia (A) lub umorzenia dochodzeń (B) w sprawach o przestępstwa
przeciwko zwierzętom w latach odpowiednio 2012 – 2014 oraz 2016 – 2021
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W zakresie materialnego prawa karnego, którego przedmiotem są stosunki międzyludzkie, w latach PRL, w Kodeksie karnym z 1969 r.314 pojawiło się pojęcie „znęcania się” fizycznego lub moralnego m.in. nad członkiem swojej rodziny (art. 184 k.k.), a w Kodeksie karnym z 1997 r. pojęcie
„znęcania się” m.in. nad osobą najbliższą (art. 207 k.k.).
Przez lata stosowania obu kodeksów karnych w odniesieniu do przestępstwa znęcania się nad inną osobą zarówno w orzecznictwie, jak i zwłaszcza w doktrynie panowała wyraźna rozbieżność co do strony podmiotowej

312

Dz.U. 1928, Nr 36, poz. 332.
Wcześniej w kodeksach karnych obowiązujących na ziemiach zaboru rosyjskiego i pruskiego zabronione było odpowiednio „niepotrzebne dręczenie zwierząt” oraz „publiczne albo
budzące zgorszenie złośliwe dręczenie zwierząt lub brutalne obchodzenie się z nimi”.
314
Ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. Kodeks karny. Dz.U. 1969, Nr 13, poz. 94.
313
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tego przestępstwa. Część doktryny315 (zwłaszcza) i orzecznictwa przekonywująco podnosi do dziś, że przestępstwo znęcania się nad inną osobą
może zostać popełnione z winy umyślnej także w zamiarze ewentualnym,
a wyroki z takimi tezami nie pochodzą z lat 80. XX wieku, lecz wydane zostały zaledwie kilka lat temu. Dla przykładu, Sąd Najwyższy w 2015 roku
wywiódł, że kategoryczny pogląd co do znamion strony podmiotowej art.
207 § 1 k.k. ograniczający ją jedynie do zamiaru bezpośredniego uznać należy za co najmniej wątpliwy316. Ten sam sąd w 2017 roku wydał postanowienie, zgodnie z którym [p]rzestępstwo z art. 207 § 1 k.k może być popełnione także w zamiarze ewentualnym317.
Z drugiej strony istnieje szereg orzeczeń Sądu Najwyższego, które jednoznacznie i bezdyskusyjnie ograniczają stronę podmiotową przestępstwa
z art. 207 k.k. do zamiaru bezpośredniego. I tak Sąd Najwyższy w 1999
roku w kontekście art. 207 k.k. orzekł, iż [z]namię czasownikowe „znęca się”
przesądza o ograniczeniu strony podmiotowej umyślności w postaci zamiaru
bezpośredniego318. W znamieniu tym bowiem mieści się chęć zadania cierpienia ofierze i dla jej realizacji nie wystarczy samo godzenie się ofiary na
taki skutek. Podobnie stanowczo wypowiedział się Sąd Najwyższy w 2003
roku stwierdzając, że [p]rzestępstwo określone w art. 207 § 1 k.k może być
popełnione umyślnie i to wyłącznie z zamiarem bezpośrednim319. Obecnie
(mimo często odmiennych, bardzo krytycznych i przekonywujących poglądów doktryny320), w orzecznictwie utrwaliło się stanowisko, zgodnie
z którym dla bytu przestępstwa znęcania się nad inną osobą (art. 207 k.k.)
konieczny jest zamiar bezpośredni działania sprawcy.
Wejście w życie w 1997 roku ustawy o ochronie zwierząt, w której znalazło się przestępstwo „znęcania się” nad zwierzętami oraz sposób stosowania
315

Zob. np. A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Wyd. 7, Warszawa 2021,
Legalis, komentarz do art. 207, nb 36-37.
316
Wyrok SN – Izba Karna z dnia 18.03.2015 r., sygn. akt III KK 432/14.
317
Postanowienie SN – Izba Karna z dnia 23.05.2017 r., sygn. akt III K 157/17.
318
Wyrok SN – Izba Karna z dnia 21.10.1999 r., sygn. akt. 580/97.
319
Wyrok SN – Izba Karna z dnia 11.02.2003 r., sygn. akt IV KKN 312/99.
320
Zob. np. J. Kosonoga, [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021,
Legalis, komentarz do art. 207 k.k.
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przepisów karnych ustawy przez organy ścigania i sądy powszechne, przeniósł powyższe rozważania na czyny przestępcze wobec zwierząt.

Po 1997 roku okazało się bowiem, że nie wystarczy zadręczyć zwierzę, aby ponieść
odpowiedzialność karną, ale trzeba dokonać tego z winy umyślnej i wyłącznie w zamiarze
bezpośrednim i to do tego jeszcze w warunkach dość skomplikowanej struktury znamion
przedmiotowych przestępstwa znęcania się nad zwierzętami określonych w art. 6 ust.
2 u.o.z., o której wspominaliśmy we wcześniejszej części raportu.

W efekcie tego do tej pory Izba Karna Sądu Najwyższego zajmowała
się wielokrotnie przestępstwem znęcania się nad zwierzętami, stypizowanym w art. 35 ustawy o ochronie zwierząt i wydała w tym zakresie przynajmniej 3 orzeczenia. Zgodnie z każdym z nich, przestępstwo znęcania
się nad zwierzętami może zostać popełnione tylko z winy umyślnej i wyłącznie w zamiarze bezpośrednim.
Orzekając w dwóch ostatnich scharakteryzowanych w Tabela XIV sprawach (zwłaszcza w wyroku z dnia 7 lipca 2020 r., sygn. akt II K 222/19)
Sąd Najwyższy dosłownie „zrugał” wyrokujące w nich w niższych instancjach sądy rejonowe i okręgowe. Zarzucił im nie tylko rażące naruszenie
przepisów prawa, uchybienia w logice i racjonalności rozumowania, publicystyczny i emocjonalny charakter argumentacji, ale także fundamentalne niezrozumienie wcześniejszego orzecznictwa SN w zakresie przestępstwa znęcania się nad zwierzętami ani nawet istoty znamion samego
przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. W efekcie tego uchylił w obu
sprawach wyroki sądów obu instancji i przekazał sprawy do ponownego
rozpatrzenia zgodnie ze swoimi zapatrywaniami prawnymi.
Znamienne i przykre jest to, że w obu ostatnich postępowaniach przed SN (II KK
281/16 oraz II K 222/19) oskarżyciele publiczni nie bronili interesów zwierząt, wnosząc
na początku postępowań przed Sądem Najwyższym o oddalenie kasacji skarżących
działających w interesie zwierząt jako oczywiście bezzasadnych. W ostatniej ze spraw
(II K 222/19) stanowisko to podtrzymał osobiście prokurator Prokuratury Krajowej na
rozprawie kasacyjnej przed Sądem Najwyższym.
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Tabela XIV: Najważniejsze tezy orzecznicze Sądu Najwyższego w sprawach o przestępstwo
znęcania się nad zwierzętami określone w ustawie o ochronie zwierząt
Wyrok SN

Najważniejsze tezy orzeczenia

16 listopada 2009 r.
(V KK 187/09)

––przestępstwo znęcania się nad zwierzętami może zostać popełnione tylko umyślnie i wyłącznie
w zamiarze bezpośrednim,

––znęca się nad zwierzęciem osoba, która osobiście zadaje ból lub cierpienie zwierzęciu oraz osoba,
która świadomie dopuszcza do zadawania przez inną osobę bólu lub cierpienia zwierzętom,

––dopuszczanie polega na nieprzeciwdziałaniu (przyzwoleniu) i jest świadome, gdy sprawca zdaje

sobie sprawę z następstw swojego zachowania, czyli że inna osoba będzie zadawała zwierzęciu ból
lub cierpienie,
––zamiar sprawcy należy zawsze odnosić do czynności sprawczej (np. głodzenia, porzucenia,
utrzymywania w niewłaściwych warunkach, bicia), a nie do spowodowania cierpień lub bólu
zwierzęcia,
––dla bytu przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, czynność sprawcza (sposób bezpośredniego
postępowania w stosunku do zwierzęcia, który powoduje jego ból lub cierpienie) musi być objęta
zamiarem bezpośrednim,
––przy ustalaniu, czy dane zachowanie stanowi znęcanie się nad zwierzętami, można nadal
posiłkowo stosować poglądy orzecznictwa i doktryny dotyczące kodeksowych przestępstw
znęcania się nad innymi osobami, biorąc pod uwagę m.in. specyfikę czynności wykonawczych,
które w oczywisty sposób obejmują różne zakresy czynów w przypadku ludzi i zwierząt,
––niedopuszczalne jest badanie przez organy stosujące prawo, czy czynność wykonawcza z katalogu
zawartego w art. 6 ust. 2 u.o.z. powodowała ból lub cierpienie zwierzęcia, ponieważ ustawodawca
umieszczając je tam przesądził, że jest ona znęcaniem się, a więc powoduje ból lub cierpienie.
13 grudnia 2016 r.
(II K 281/16)

––znęcaniem się nad zwierzętami jest każde zadawanie lub dopuszczanie do zadawania bólu lub

7 lipca 2020 r.
(II K 222/19)

––za znęcanie się nad zwierzętami może być uznane każde zachowanie lub dopuszczanie do
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cierpienia nawet, gdy zachowanie to nie zostało wymienione wprost w żadnych z punktów tego
przepisu. W takich sytuacjach wystarczy wykazanie, że to zachowanie było niehumanitarne, a więc
nieuwzględniające potrzeb zwierzęcia lub niezapewniające mu opieki czy też ochrony,
––do stwierdzenia umyślności w odniesieniu do znęcania się nad zwierzętami nie jest konieczne
wykazanie złej woli i celu zadawania bólu lub cierpienia,
––dyrektywą interpretacyjną, która musi być uwzględniana przy dokonywaniu wykładni przepisów
ustawy o ochronie zwierząt jest art. 1 u.o.z.
zadawania bólu lub cierpienia nawet, gdy zachowanie to nie zostało wymienione wprost
w żadnym z punktów tego przepisu. W takich sytuacjach wystarczy wykazanie, że to zachowanie
było niehumanitarne, a więc takie, które nie uwzględniało potrzeb zwierzęcia lub nie zapewniało
mu opieki czy też ochrony, SN stoi na jednoznacznym stanowisku, że dla bytu przestępstwa
znęcania się nad zwierzętami nie jest konieczne dążenie sprawcy wprost do zadawania zwierzęciu
cierpienia,
––zamiar sprawcy należy badać zawsze w odniesieniu do samej czynności sprawczej, nie zaś do woli
sprawcy zadania bólu lub cierpienia zwierzęciu. Przedmiotem ochrony ustawowej jest ochrona
zwierząt przed cierpieniem, zaś na ich doznanie w praktyce nie ma wpływu motywacja sprawcy.

Mimo faktu, że dokonana przez Sąd Najwyższy jasna wykładnia przepisów karnych ustawy o ochronie zwierząt, funkcjonuje już od 2009 roku,
ciągle zadziwiają orzeczenia sądowe zupełnie sprzeczne z zapatrywaniami SN i zasadą humanitarnego traktowania zwierząt. Oto Sąd Okręgowy
w Kielcach stanowczo stwierdza, że zła wola jest konieczna do przypisania
odpowiedzialności za przestępstwo znęcania się nad zwierzętami, a złej woli
nie miał oskarżony, który po prostu nie dawał sobie rady z należytym wykonywaniem obowiązków związanych z hodowlą kóz do tego stopnia, że
zostały mu one czasowo odebrane. Z kolei np. Sąd Okręgowy w Poznaniu
w 2018 r. uznał, że zagłodzenie czworonogów przez sprawcę mogło wskazywać nie na znęcanie się, bo nie miał on złej woli, lecz na nieumyślność.
Skoro tylko ok. 20% postępowań prowadzonych przez organy ścigania
kończy się wniesieniem aktu oskarżenia do sądu, a w latach 2016 – 2021
brak znamion czynu zabronionego (17 § 1 pkt. 2 k.p.k.) był główną przyczyną
umorzeń dochodzeń w sprawach zwierząt, to uzasadnione jest oczekiwanie,
że piętnowane przez orzecznictwo SN praktyki wykładnicze organów stosujących prawo będą szczególnie widoczne na poziomie postępowań przygotowawczych, które nie podlegają – co do zasady – żadnej kontroli instancyjnej.
Niestety, jak się okazało już podczas badań prowadzonych przez nas
w 2016 roku za lata 2012 – 2014, tak właśnie jest w praktyce. Z analizy postanowień o odmowie wszczęcia/umorzeniu dochodzeń w sprawach o przestępstwa przeciwko zwierzętom na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k. wyłania się obraz absurdalnie wadliwej wykładni przepisów karnych ustawy
o ochronie zwierząt przez organy ścigania i prokuratorów.
Przyjmuje ona trzy podstawowe oblicza: a) odnoszenie zamiaru bezpośredniego sprawcy do zadawania bólu lub cierpienia, b) ustalanie, czy
sprawca krzywdy zwierząt działał ze złej woli, c) błędnie posiłkowe stosowanie wykładni przestępstwa znęcania się nad inną osobą (art. 184 k.k.
z 1969 r., art. 207 k.k. z 1997 r.) poprzez wymaganie dla bytu przestępstwa znęcania się nad zwierzętami intensywności, ciągłości, powtarzalności, wielokrotności zachowań zgodnie z tezą wyroku SN z 1982 r. dot.
znęcania się nad inną osobą: [z]nęcanie się (art. 184 par. 1 k.k.) oznacza działanie albo zaniechanie polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub
dolegliwych cierpień moralnych, powtarzających się albo jednorazowym lecz
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intensywnym i rozciągniętym w czasie. Cechą podmiotową znęcania się jest
jego umyślność, wyrażająca się w chęci wyrządzania krzywdy fizycznej lub moralnej, dokuczania, poniżania – obojętnie z jakich pobudek. Każde z tych oblicz może skutkować uniknięciem odpowiedzialności karnej przez osobę,
która znęcała się nad zwierzęciem – chroni sprawcę, a nie ofiarę jego często okrutnego zachowania.
Przykłady wadliwych lub wątpliwych – czyli nie stosujących wykładni norm prawa wypracowanych przez orzecznictwo SN – rozstrzygnięć
organów ścigania kończących prawomocnie postępowania karne można by mnożyć.
W 2020 r. w Rudzie Śląskiej odmówiono wszczęcia dochodzenia w sprawie znęcania się nad psem poprzez jego kopnięcie. W uzasadnieniu podniesiono, że znęcanie się nad zwierzętami wymaga powtarzalności zachowań,
a w tej sprawie nie miało miejsca rozciągnięte w czasie działanie przemocowe sprawcy wobec psa, sprawca nie spowodował u psa żadnych obrażeń,
a jego celem nie było znęcanie się nad psem.
W 2017 roku prokurator Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim
odmówił wszczęcia dochodzenia w sprawie znęcania się nad kotami poprzez
utrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania, tj. w szopie bez dostępu do światła. Jak argumentował, warunki utrzymywania zwierząt wynikały ze złej sytuacji bytowej ich właścicielki i nie towarzyszyła jej zła wola
konieczna do przypisania bytu przestępstwa znęcania się nad zwierzętami.
Na podstawie 17 § 1 pkt. 2 k.p.k. w 2017 roku umorzone zostało także
dochodzenie w sprawie pobicia psa, który leżąc na środku drogi był uderzany
przez sprawcę przedmiotem przypominającym gruby sznur. W sprawie została przesłuchana m.in. małżonka sprawcy i ich sąsiedzi, którzy zaprzeczyli, by byli kiedykolwiek świadkami przemocy wobec zwierzęcia. Mimo że
ustalono, iż do zdarzenia rzeczywiście doszło, potraktowane zostało przez
organa ścigania jako incydentalne, pod wpływem impulsu nerwowego, bez
nastawienia sprawcy na umyślne zadawanie cierpienia psu.
W 2018 roku Prokuratura Rejonowa w Oławie – wobec braku znamion
czynu zabronionego – umorzyła dochodzenie dotyczące znęcania się nad
psem poprzez jego nieleczenie, które doprowadziło do konieczności uśmiercenia zwierzęcia ze względów humanitarnych. W sprawie powołano biegłego,
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który stwierdził, że właścicielka nie leczyła psa, a obserwując jego pogarszający się stan zdrowia zobowiązana była zgłosić się do lekarza weterynarii, czego zaniechała. Biegły uznał jednak, że nie zapewniając właściwej opieki weterynaryjnej psu, nie znęcała się nad nim mimo tego, że
utrzymywanie psa w stanie nieleczonej choroby jest czynnością sprawczą znęcania się nad zwierzęciem.
Szczecińska prokuratura rejonowa w 2017 r. nie uznała za znęcanie
się rzucania o drzwi balkonowe i zagłówek łóżka psem rasy york z uwagi na
to, że sprawca zastosował tylko raz przemoc wobec psa stanowiącego
jego własność, a zadawanie bólu powinno być powtarzające się lub jednorazowe, albo intensywne. Nadto zachowanie sprawcy nie miało na
celu udręczenia psa, lecz zrobienie na złość innej osobie, z którą sprawca
przebywał wówczas w mieszkaniu. Stąd też – mimo postawienia sprawcy zarzutów – postępowanie w tej sprawie zostało ostatecznie prawomocnie umorzone.
W 2019 roku za zagłodzenie psa i utrzymywanie psów w niewłaściwych
warunkach bytowania, bez dostępu do pożywienia oraz za zaniechanie leczenia zwierząt, na skutek umorzenia dochodzenia kary nie poniosła sprawczyni z województwa świętokrzyskiego. Na jej posesji znajdowały się psy
na krótkich łańcuchach, a na ich ciałach widać było nieleczone zmiany
chorobowe. Jeden z psów był znacznie wychudzony i nie miał dostępu do
wody oraz pożywienia i został jej odebrany. Wychudzenie psa potwierdził
lekarz weterynarii. Przeprowadzone czynności nie dały jednak organowi
prowadzącemu postępowanie podstawy do stwierdzenia, że sprawczyni
„świadomie i celowo” wyrządzała krzywdę swoim psom.
W 2016 roku Prokuratura Rejonowa w Szczecinie-Niebuszewie umorzyła postępowanie w sprawie trwającego ponad rok znęcania się nad gołębiami przez ustalonego sprawcę, które miało polegać na ich kopaniu, płoszeniu, rozsypywaniu trutki na szczury, rzucaniu w kierunku ptaków petardami.
W charakterze świadków przesłuchano osoby, które zaobserwowały takie
zachowania sprawcy wobec zwierząt oraz osoby, którym miało przeszkadzać dokarmianie ptaków. Organ prowadzący postępowanie wywiódł tymczasem, że celem działania sprawcy była tylko egzekucja zakazu dokarmiania ptaków, a przestępstwo z art. 35 ust. 1 u.o.z. może zostać popełnione
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wyłącznie w zamiarze bezpośrednim. Złośliwe drażnienie lub straszenie
musi natomiast spełniać cechy intensywności i rozciągnięcia w czasie.
W 2019 roku na podstawie braku znamion czynu zabronionego umorzono dochodzenie w sprawie znęcania się nad buhajem, polegającego na nieregulowaniu nałożonego na kark pęta w postaci łańcucha, które nie były dostosowane do wzrostu zwierzęcia, w wyniku czego łańcuch wrósł w kark zwierzęcia,
powodując widoczne zmiany martwicowe w grzbietowej części karku, co zmuszało zwierzę do przebywania w nienaturalnej pozycji, powodując zbędny ból
i uszkadzając jego ciało. O przestępstwie zawiadomił lekarz weterynarii po
poubojowym badaniu tuszy w ubojni. Sprawca tłumaczył, że do wrośnięcia łańcucha w kark zwierzęcia doszło przez przypadek, a kiedy ten zorientował się o tym, żeby nie przysparzać zwierzęciu cierpień, postanowił oddać buhaja do ubojni. Sprawca wyjaśniał, że jego działanie nie było
celowe i nie miał świadomości, że buhaj cierpi. Tylko tyle jego słów wystarczyło, żeby nie poniósł on odpowiedzialności karnej za dość oczywiste znęcanie się nad zwierzęciem.
Odpowiedzialności karnej za umieszczenie w worku żywego i oddychającego, a wcześniej potrąconego przez samochód kota oraz nieudzielenia mu pomocy weterynaryjnej, nie poniosła także jego właścicielka z Rudy Śląskiej.
Sprawczyni tłumaczyła, że wydawało jej się, że kot nie żyje i nie chciała,
by był rozjeżdżany przez inne pojazdy. Odmówiła udania się z nim do lekarza weterynarii. Prokurator odmówił wszczęcia w tej sprawie dochodzenia, argumentując, że sprawczyni wcale nie była jego właścicielką, ponieważ nie posiadała jego książeczki zdrowia, stąd nie może odpowiadać
za zaniechanie w przypadku przestępstwa skutkowego, jakim jest znęcanie się nad zwierzętami, poza tym i tak nie sposób przypisać jej zamiaru
bezpośredniego działania..
Cierpienie i śmierć zwierzęcia rzadko (jeśli w ogóle) poruszają przedstawicieli instytucji publicznych. W Łobzie w 2020 r. przez 2 tygodnie
funkcjonariusze policji i urzędnicy realnie nie zrobili niczego, żeby pomóc
pozostawionemu samotnie na posesji i jak się wkrótce okazało umierającemu psu. Opiekun psa został aresztowany i niezwłocznie poinformował
o pozostawionym na posesji psie, którym się opiekuje. Kilkukrotne wizyty funkcjonariuszy policji na posesji ujawniły, że pies leży i ma dostęp do
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wody i pożywienia, którego jednak z nieustalonej przyczyny nie je. Urzędniczka z Urzędu Miejskiego w Łobzie oświadczyła, że pies nie jest zwierzęciem bezdomnym, ponieważ ma opiekuna, więc zapewnienie mu opieki
nie jest zadaniem własnym gminy.
Pies został zabrany przez lekarza weterynarii kilka dni później dopiero po kolejnym zgłoszeniu, że leży i się nie rusza. Następnego dnia zmarł,
a udzielający mu pomocy lekarz weterynarii wskazał, że był wychudzony i nie reagował na bodźce zewnętrzne. Sekcja lekarsko-weterynaryjna
wykazała, że pies był silnie wychudzony i odwodniony, z niewielką ilością
tkanki tłuszczonej oraz słabo wykształconą tkanką mięśniową. Miał także
guza na wątrobie. Od zawiadomienia aresztowanego opiekuna psa o jego
pozostawieniu bez opieki do zgonu psa minęło 16 dni, w ciągu których nie
zrobiono niczego konkretnego, żeby mu pomóc, poza urządzaniem „wizji lokalnych”. Najważniejsze okazało się to, że pies leżał oraz miał dostęp
do wody i pożywienia. Po ponad 2 tygodniach konania cierpiącego psa na
oczach wszystkich, sprawa – także w zakresie ewentualnej odpowiedzialności aresztowanego opiekuna za utrzymywanie psa w stanie zaawansowanej nieleczonej choroby – została rzecz jasna umorzona na podstawie
art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.
Utrzymywanie w niewłaściwych warunkach bytowania, wystawienie na
działanie warunków atmosferycznych zagrażających zdrowiu poprzez przetrzymywanie zwierzęcia na zewnątrz na legowisku prowizorycznie wykonanym z resztek materiałów budowlanych, bez zadaszenia, niezapewnienie ochrony przed warunkami atmosferycznymi, utrzymywanie psa w stanie rażącego
zaniedbania, niezapewnienie psu opieki medycznej celem zabezpieczenia ran
uszu, niedostarczanie właściwej ilości pożywienia i wody – to nie jedna, ale
cały zestaw czynności sprawczych znęcania się nad zwierzętami, które
stały się przedmiotem postanowienia o umorzeniu dochodzenia w 2019
roku w Raciborzu.
Odebrany opiekunowi pies – zgodnie z zeznaniami badającego go lekarza weterynarii – był silnie wychudzony, zaniedbany pielęgnacyjnie, miał
zapalenie uszu oraz pęknięcia skóry na uszach. Cierpiał. Negatywna decyzja procesowa w tej sprawie wynikała z uznania, że 59-letni mężczyzna,
któremu córka czasowo powierzyła opiekę nad psem, nie miał warunków
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i możliwości finansowych do zajmowania się psem i nie działał w zamiarze bezpośrednim znęcania się nad psem. Nie badano, czy działał w zamiarze utrzymywania psa w stanie nieleczonej choroby, czy też na prowizorycznym legowisku na dworze.
Z postanowień organów ścigania można także dowiedzieć się, że znęcaniem się nad zwierzętami nie jest ich porzucenie, nawet jeśli sprawca
podrzuca 4 koty pod płot schroniska przeznaczonego dla psów po udzielonej przez obsługę placówki odmowie przyjęcia zwierząt. Organ prowadzący postępowanie karne w tej sprawie nazwał taką sytuację pozostawieniem
w specjalistycznej placówce, a zachowanie sprawcy po prostu zrezygnowaniem z własności zwierząt. Zresztą na podobnej zasadzie, mimo że porzucenie zwierzęcia jest literalnie zapisaną w u.o.z. czynnością sprawczą znęcania się nad zwierzętami, na ogół unika się odpowiedzialności karnej. Nie
poniósł jej także sprawca porzucenia 2 szczeniąt na mrozie przy ruchliwej ulicy pod raciborskim schroniskiem. Postępowanie także w tej sprawie zostało umorzone z uwagi na brak znamion przestępstwa.
Znamion podmiotowych przestępstwa znęcania się nad zwierzętami
nie wypełnia także udokumentowane przez lekarza weterynarii postrzelenie kota z wiatrówki w określonym miejscu i czasie. Organ prowadzący
postępowanie nie ustalił bowiem, aby w przeszłości w tym rejonie miały
miejsce podobne zdarzenia, stąd obrażenia kota mogły powstać także na
skutek „nieszczęśliwego wypadku”. W związku z tym organ zauważa, iż
„[z]gromadzony w sprawie materiał nie daje podstaw by uważać, że działanie
potencjalnego sprawcy było umyślne, a czyn ten ścigany jest wyłącznie w przypadku umyślnego działania sprawcy” oraz odmawia wszczęcia dochodzenia
na zasadzie art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.
W latach 2020 – 2021, przez ponad rok Komenda Powiatowa Policji
w Kazimierzy Wielkiej prowadziła dochodzenie w sprawie znęcania się
przez 2 lata nad 21 krowami, 4 końmi i owcą poprzez przetrzymywanie
zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, rażącego zaniedbania
i niechlujstwa, w pomieszczeniach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji ciała, zaniechanie leczenia zwierząt, utrzymywanie ich bez
odpowiedniego pokarmu i wody przez okres wykraczający poza minimalne
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potrzeby oraz transportowanie zwierząt nieprzystosowanymi pojazdami
w sposób powodujący ich zbędne cierpienie i stres.
Inicjatorem tego dochodzenia była Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna
w Kazimierzy Wielkiej, czyli organ nadzoru nad przestrzeganiem przepisów
ustawy o ochronie zwierząt. Uzyskane z PIW protokoły kontroli przedmiotowego gospodarstwa (listy kontrolne SPIWET) z dnia 27.02.2020 r. zawierają liczne i poważne zastrzeżenia dotyczące zarówno warunków utrzymania
zwierząt, stanu ich zdrowia, jak i dobrostanu. Większość pozycji protokołów dotyczących kontroli przez urzędowych lekarzy weterynarii warunków
weterynaryjnych i dobrostanu zwierząt uzyskała ocenę negatywną, co oznacza, że zwierzęta utrzymywane były w niewłaściwych warunkach bytowania, w stanie rażącego zaniedbania i naruszone były normy ich dobrostanu.
Zgodnie z protokołem oględzin zwierząt znajdujących się w gospodarstwie, dokonanych 28.02.2020 r. przez urzędowego lekarza weterynarii321
przebywało tam wówczas 26 zwierząt, w tym większość w stanie rażącego
zaniedbania, wychudzenia i nieleczonych chorób. Między innymi: krowa
ze świerzbowcem na szyi i nieskorygowanymi racicami, silnie wychudzona
krowa, krowa silnie wychudzona z uszkodzonymi gałkami ocznymi, silne
osłabione i odwodnione cielę z biegunką (nieleczone), wychudzona niewstająca krowa z objawami świerzbowca, krowa ze świerzbowcem na szyi
i grzybicą na łopatce, cielę ze złamaną przednią lewą kończyną, nieleczone cielę z wyciekiem z nosa i gorączką. Żadne ze zwierząt nie było poddane profilaktyce przeciwpasożytniczej.
Losy postępowania karnego w tej sprawie przypominają kilkuodcinkowy serial. Zawiadomienie o przestępstwie przez PIW zakończyło się umorzeniem na zasadzie art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k. Powiatowy Inspektorat Weterynarii złożył zażalenie na to postanowienie, które zostało uwzględnione
przez Prokuraturę Rejonową w Pińczowie. Wszczęte na nowo dochodzenie zostało ponownie umorzone i na to postanowienie także zażalenie
złożył Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej. Sąd
kolejny raz przyznał mu rację i ponownie uchylił postanowienie o umorzeniu postępowania karnego.
321

Uzyskane z PIW w Kazimierzy Wlk. w trybie dostępu do informacji publicznej.
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Fotografia I: Wychudzona, niewstająca krowa z objawami świerzbowca

Źródło: Zdjęcie usdostępnione dzięki uprzejmości PIW w Kazimierzy Wielkiej

Fotografia II: Silnie wychudzona krowa z uszkodzonymi gałkami ocznymi

Źródło: Zdjęcie usdostępnione dzięki uprzejmości PIW w Kazimierzy Wielkiej
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Wzorcowe i ponadprzeciętnie aktywne zachowanie w tej sprawie Inspekcji Weterynaryjnej ostatecznie nic nie dało. Niniejsza sprawa karna została prawomocnie umorzona 28.08.2021 r. na podstawie art. art. 17 § 1 pkt.
2 k.p.k. Organ prowadzący postępowanie wywiódł, że sprawca był po prostu kolekcjonerem zwierząt gospodarskich, których nie chcieli właściciele,
bo nie spełniały ich oczekiwań (np. krowa dawała za mało mleka) i często
trafiały do niego w złej kondycji. Przedmiotem ustaleń procesowych nie
stało się choćby to, dlaczego utrzymywał zwierzęta w niewłaściwych warunkach bytowania i ich nie leczył, co było bezspornie udokumentowane
przez urzędowych lekarzy weterynarii, także dokumentacją fotograficzną. Organa ścigania uznały ostatecznie – pomijając stan faktyczny sprawy wyrażający się opisanym cierpieniem prawie 30 zwierząt – że sprawca
nie dopuszczał się świadomie (cokolwiek to oznacza) przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, co wywiódł m.in. z zeznań innych świadków322.
***
Trudno wyobrazić sobie prawną podmiotowość zwierząt bez poszanowania ustanowionych praw, które ukierunkowane są na zapewnienie im
humanitarnego traktowania. Tymczasem czytając na ogół lakoniczne
uzasadnienia postanowień o odmowie postępowania lub umorzeniu dochodzeń w sprawach zwierząt, ma się nieodparte wrażenie, że
broni się w nich sprawców, a nie ofiary. Uzasadnienia te mają niewiele wspólnego z zasadami, jakie powinny kształtować prawidłowo prowadzone postępowanie karne, w którym w zakreślonych granicach dowody
ocenia się swobodnie (art. 7 k.p.k.), ale dążąc do obiektywnego odtworzenia rzeczywistości (art. 5 k.p.k.).

Jeśli organy ścigania i sądy powszechne nie traktują ustawy o ochronie zwierząt poważnie,
to trudno oczekiwać powagi w tym względzie od zwykłych obywateli.
322

Postanowienie o umorzeniu dochodzenia KPP Kazimierza Wielka z dnia 28.08.2021 r.,
sygn. akt RSD-60/20.
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Obecny kształt przepisów prawno-karnych dotyczących znęcania się nad
zwierzętami ociera się o naruszenie jednej z podstawowych reguł karnego
prawa materialnego (Nullum crimen sine lege certa) poprzez ich niejasność
i niezrozumiałość dla przeciętnego człowieka. Znamiona przedmiotowe
tego przestępstwa są złożone, nadmiernie rozbudowane, nieprzemyślane,
niedookreślone oraz zbyt zbliżone do znamion wykroczeń określonych
choćby w art. 9 u.o.z. Dodatkowo dla bytu samego przestępstwa wymagana jest specyficzna świadomość sprawcy oraz zamiar bezpośredni –
ukierunkowany w zasadzie dowolnie – w zależności od poglądu organu
prowadzącego postępowanie lub sądu orzekającego w sprawie.

Stworzona przez ustawodawcę struktura przestępstwa znęcania się nad zwierzętami
jest wyraźnie nieprzemyślana i przypadkowa, co powoduje wypaczanie istoty tego
przestępstwa w praktyce oraz generowanie problemów prawnych (np. dotyczących
wymaganego zamiaru sprawcy i jego odniesienia), które nie mają jakiegokolwiek
znaczenia dla ofiar zadręczanych przez sprawców unikających choćby symbolicznej
odpowiedzialności karnej.

Nie istnieje żaden powód, dla którego warunkiem przestępstwa umyślnego, które obejmuje cały szereg różnorodnych czynności sprawczych krzywdzących zwierzęta (poza ich uśmiercaniem), miałoby być popełnienie go wyłącznie w zamiarze bezpośrednim. Jak słusznie zauważa wybitny specjalista
od prawa karnego prof. Jacek Giezek – zazwyczaj dla bytu przestępstwa
umyślnego bez znaczenia jest postać zamiaru, tj. to, czy jego sprawca działa w zamiarze bezpośrednim, czy ewentualnym323. Tego typu kwestie mogą
wpływać na winę, stopień szkodliwości społecznej, czy też karę. Tymczasem
w polskim systemie prawnym, bez żadnego racjonalnego powodu, decydują o tym, czy ktoś odpowie karnie za krzywdę, którą wyrządził zwierzęciu.
W Polsce nie istnieje obowiązek posiadania zwierząt, stąd też przemyślenia wymaga penalizacja nieumyślnych czynów ludzi wobec zwierząt, które przysparzają zwierzętom cierpień. Zwłaszcza że w ustawie o ochronie
323
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J. Giezek, Świadomość sprawcy czynu zabronionego, Warszawa 2013, s. 207.

zwierząt znajduje się szereg wykroczeń, które mogą zostać popełnione
nieumyślnie, a których znamiona przedmiotowe nierzadko w części pokrywają się ze znamionami przedmiotowymi przestępstwa znęcania się
nad zwierzętami. Jeżeli zwierzę jest głodzone, wrasta mu się w szyję kolczatka, zamarza bez ochrony przed warunkami atmosferycznymi, to z jego
punktu widzenia – jako ofiary – jest mu dokładnie wszystko jedno, czy
jego opiekun działał lub zaniechał działania bez zamiaru, czy też działał
w zamiarze ewentualnym. Ono tylko czuje, że cierpi.

3.3. Jak to mówią wszyscy inni, musi

ponieść karę winny . Omówienie
monitoringu sądów rejonowych
324

3.3.1. Sprawcy i ich czyny
Z wyników przeprowadzonego monitoringu karania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom w latach 2016 – 2021 (I kw.) wynika, że –
w porównaniu z okresem 2012 – 2014 – wzrosła liczba osób, które zostały
prawomocnie skazane za czyny przestępne z ustawy o ochronie zwierząt.
Zgodnie z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2012 – 2014 za
przestępstwa z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt wszystkie polskie sądy
powszechne skazały 1 665 osób, czyli średnio około 555 osób rocznie.
Dla adekwatności statystycznej, biorąc pod uwagę tylko pierwsze 3 lata
przeprowadzonego przez nas monitoringu (2016 – 2018), polskie sądy
za przestępstwa przeciwko zwierzętom skazały prawomocnie 1 964 osoby, czyli średnio 654 osoby rocznie325. Wynika z tego, że między w/w czasookresami nastąpił 17,8% wzrost liczby osób, w stosunku do których
324
325

Cytat z piosenki Kazimierza Staszewskiego „25 lat niewinności”.
Dane uzyskane z Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie dostępu do informacji publicznej.
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skierowano do sądu akt oskarżenia za przestępstwa z ustawy o ochronie
zwierząt i które za swoje czyny przestępne odpowiedziały karnie.
Oczywiście należy zachować daleko posuniętą ostrożność w ocenie
tego faktu. Z uwagi na postępujący w czasie wzrost liczby zarejestrowanych ujawnionych przestępstw przeciwko zwierzętom oraz fakt, że nadal tylko ok. 20% dochodzeń w sprawach o czyny przestępne z ustawy
o ochronie zwierząt znajduje swój finał w sądzie, samo w sobie nie świadczy
o wzroście skuteczności organów państwa w ściganiu i karaniu sprawców
krzywdy zwierząt. Bez tego koniecznego kontekstu jest to informacja bez
znaczenia, która może mieć jedynie znaczenie publicystyczne lub zostać
wyświetlona na slajdzie na politycznej konferencji prasowej jako ilustracja ogromnego sukcesu instytucji państwa w walce z oprawcami zwierząt.
Wykres XLIII: Liczba prawomocnie skazanych przez sądy powszechne za przestępstwa
przeciwko zwierzętom w wybranych czasookresach (2012 – 2014 oraz 2016 – 2018)
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W porównaniu z okresem 2012 – 2014, w latach 2016 – 2021 orzeczenia
sądów powszechnych dotyczyły przede wszystkim znęcania się nad zwierzętami (57,6%; art. 35 ust. 1a u.o.z.), rzadziej do sądów wnoszone były
akty oskarżenia dotyczące nieuzasadnionego (niehumanitarnego) uśmiercania zwierząt (30,3%; art. 35 ust. 1 u.o.z.). Wzrost napływu do sądów
spraw o znęcanie się nad zwierzętami w latach 2016 – 2021 należy jednak
skorygować o fakt, że do 1.01.2012 roku326 w statystykach przestępstwa
326

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 16 września 2011 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 1373) wydzieliła przestępstwo znęcania się nad zwierzętami z art. 35 ust. 1 u.o.z. do art. 35 ust. 1a u.o.z.
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znęcania się nad zwierzętami i ich uśmiercania występowały pod taką samą
kwalifikacją prawną (art. 35 ust. 1 u.o.z.). W związku z tym sprawy o znęcanie się nad zwierzętami rozpatrywane przez sądy w 2012 roku, w których czyn przestępczy miał miejsce wcześniej, np. w 2010 roku były kwalifikowane jako przestępstwa z art. 35 ust. 1 u.o.z.

W porównywanych czasookresach nie wzrosła w istotny statystycznie sposób wnoszona
do sądów liczba spraw o przestępstwa kwalifikowane szczególnym okrucieństwem (art.
35 ust. 2 u.o.z.).
Wykres XLIV: Rodzaje przestępstw przeciwko zwierzętom rozpatrywane przez badane sądy
odpowiednio w latach 2012– 2014 oraz 2016 – 2021 (I kw.)
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Oczywistym i dobrze zbadanym faktem kryminologicznym jest dominacja mężczyzn wśród sprawców czynów zabronionych. Od lat liczba podejrzanych i skazywanych za różne przestępstwa kobiet jest mniejsza327,
na co wpływa szereg odmiennych czynników różnorodnej natury328. W literaturze podnosi się na przykład, że często – zwłaszcza w przestępstwach
związanych z przemocą – sprawstwo kobiet ma charakter odwetowy i wynika z tego, że wcześniej występowały w roli ofiary np. przemocy domowej.
327
328

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, „Kryminologia”, Gdańsk 2007, s. 221.
M. Kuć, op. cit., s. 123-125.
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W porównaniu z poprzednio prowadzonymi badaniami (za lata 2012
– 2014) nieznacznie wzrósł odsetek kobiet jako sprawczyń przestępstw
przeciwko zwierzętom. W latach 2016 – 2021 kobiety stanowiły 22,5%
oskarżonych o przestępstwa przeciwko zwierzętom, w tym popełniane ze
szczególnym okrucieństwem. Czynności sprawcze kobiet wobec zwierząt
ujawnione w wyrokach sądowych za lata 2016 – 2021 mają często bardzo
sadystyczny charakter i związane są ze znaczącym poziomem przemocy
(np. zabicie 2 szczeniąt poprzez uderzanie ich głowami o drewniany element toalety zewnętrznej, a następnie wrzucenie ich do otworu kloacznego; zob. Tabela IV).
Wykres XLV: Sprawstwo przestępstw przeciwko zwierzętom w/wg płci w latach odpowiednio
2012 – 2014 oraz 2016 – 2021
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W przypadku przestępstw przeciwko zwierzętom – w porównaniu z innymi czynami zabronionymi, głównie z kodeksu karnego – całkowicie odmienny jest wiek sprawców przestępstw, którzy odpowiadają przed sądami i są prawomocnie skazywani.

W przypadku przestępstw przeciwko zwierzętom dominującą wiekowo grupą sprawców
są osoby powyżej 40 roku życia. W 2012 roku stanowili oni 58,5%, w roku 2016 –
61,5%, w roku 2018 – 59,9%, a w roku 2019 – 59,7% osób prawomocnie skazywanych
za przestępstwa z ustawy o ochronie zwierząt. Jest to całkowicie niezgodne ze
statystykami wieku sprawców innych przestępstw.
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Dla przykładu w 2016 roku osoby powyżej 40 roku życia stanowiły 31,1%,
a w roku 2018 32,7% sprawców przestępstw innych niż te z ustawy
o ochronie zwierząt, prawomocnie skazywanych przez sądy powszechne329.
Jednocześnie podkreślenia wymaga – mimo licznych i kontrowersyjnych przekazów medialnych, które bardzo często zniekształcają obraz
przestępczości w opinii publicznej330 – że, osoby młode, czyli w wieku od
17 do 21 lat, rzadko są sprawcami przestępstw przeciwko zwierzętom.
W 2012 roku stanowili oni 6,4%, w 2016 roku 4,6%, a w 2019 roku zaledwie 4,2% sprawców takich czynów, za które zostali prawomocnie skazani
przez sądy powszechne. W przypadku innych przestępstw osoby młodociane znacznie częściej odpowiadają karnie przed sądami powszechnymi.
W 2016 roku stanowili oni 14,7%, a w 2018 roku 11,8% prawomocnie
skazanych sprawców czynów zabronionych.
Wykres XLVI: Udział osób (%) w wieku powyżej 40 lat w sprawstwie przestępstw przeciwko
zwierzętom w porównaniu ze sprawstwem innych przestępstw
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329
Dane o dynamice i strukturze przestępczości w Polsce zaczerpnięto z publikacji MS „Statystyka Sądowa. Prawomocne osądzenia osób dorosłych w latach 2014 – 2018”, [na:] https://
isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,2779,12.html
330
M. Kuś, op. cit., s. 48.
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Wykres XLVII: Udział osób (%) w wieku 17-21 lat w sprawstwie przestępstw przeciwko
zwierzętom w porównaniu ze sprawstwem innych przestępstw
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Powyższe dane zdają się uwydatniać zdecydowaną różnicę pokoleniową w podejściu do zwierząt pomiędzy bardzo młodymi ludźmi oraz osobami w średnim wieku i starszymi. Młodzi ludzie co do zasady wydają się
bardziej empatyczni wobec cierpienia zwierząt, co wynika z większego
i szerszego obecnie dostępu technologicznego do wiedzy o naturze i potrzebach odczuwających bytów. Młodzi ludzie wydają się zainteresowani zwierzętami i ich potrzebami oraz bardziej wyczuleni na ich cierpienie.
Organizowane przez nas w szkołach spotkania z uczniami i uczennicami dotyczące humanitarnego traktowania zwierząt cieszą się szczerym
zainteresowaniem i są bardzo angażujące. Z naszych doświadczeń, które oczywiście wymagają badań socjologicznych, wynika, że najmłodsze
pokolenia są kształtowane społecznie w sposób, który uwrażliwia je na
humanitarne traktowanie zwierząt.
Przedstawiciele starszych pokoleń dorastali i funkcjonowali w zupełnie innej rzeczywistości, w której dopiero rozwijała się etyka traktowania zwierząt, a prawna ochrona zwierząt praktycznie nie funkcjonowała.
Wzorce zachowań wobec zwierząt czerpali ze środowiska, w którym żyli
i funkcjonowali oraz od starszych członków własnych rodzin. O ile możemy słusznie narzekać na aktualny stan ochrony zwierząt w Polsce, to
jednak zaszły w nim istotne zmiany. Dziś choćby w środowiskach wiejskich nie organizuje się już tzw. „publicznego świniobicia” z udziałem
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dzieci, a psy w coraz większym stopniu zaczynają być traktowane jako
członkowie rodzin, a nie jako uwiązani na łańcuchach ochroniarze posesji za miskę zlewek z obiadu.

3.3.2

Kary

W latach 2016 – 2021 (I kw.) 82,8% osądzonych przez sądy powszechne
za przestępstwa przeciwko zwierzętom zostało prawomocnie skazanych
i ukaranych. 3,5% oskarżonych zostało prawomocnie uniewinnionych
od zarzuconych im czynów. W stosunku do 1,7% oskarżonych umorzono postępowanie karne, a w przypadku 0,8% oskarżonych sądy zdecydowały odstąpić od wymierzenia kary.

11,3% osądzonych mimo stwierdzenia winy, uniknęło skazania i wymierzenia kary
na skutek zastosowania przez sądy środka probacyjnego w postaci warunkowego
umorzenia postępowania karnego, co zasadniczo nie odbiega od średniej w przypadku
innych przestępstw, która np. w 2018 r. wynosiła 9.1%332.

Mimo że oskarżeni, aby uzyskać na etapie postępowania sądowego warunkowe umorzenie postępowania karnego na okres próby, musieli spełnić określone warunki formalne (art. 66 k.k.), ten środek probacyjny budzi jednak pewne wątpliwości etyczne w przypadku przestępstw, których
ofiarami są zwierzęta.

331

MS „Statystyka Sądowa. Prawomocne osądzenia osób dorosłych w latach 2014 – 2018”,
[na:] https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/publikacje/download,2779,12.html
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Trudno zaakceptować, że przynajmniej niektóre czyny osądzonych, którzy uniknęli
w ten sposób skazania i kary, cechuje nieznaczny stopień winy i społecznej szkodliwości
(np. głodzenie kilkunastu psów, uśmiercenie gołębia poprzez uderzanie go kijem i kopanie
nogą, zagłodzenie krowy utrzymywanej w stanie rażącego zaniedbania na śmierć).
W przypadku przestępstw, w których występują ofiary, zwłaszcza te nieme, a skutkiem
czynów oskarżonych jest ich śmierć, warunki formalne warunkowego umorzenia
postępowania powinny być przez sądy badana wyjątkowo wnikliwie.
Wykres XLVIII: Oskarżeni, wobec których sądy zastosowały warunkowe umorzenie
postępowania karnego na okres próby za przestępstwa przeciwko zwierzętom
w porównaniu z innymi przestępstwami w 2018 r. (%)
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Dane dotyczące karania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom za lata 2016 – 2021 (I kw.) wskazują na zmianę od 2012 roku w rodzajach i proporcjach kar orzekanych za czyny, których ofiarami są zwierzęta. W części na pewno wynika ona z licznych zmian w polityce karnej
państwa, która miała miejsce w latach 2012 – 2021. Jej wyrazem jest m.in.
40 nowelizacji samego prawa karnego materialnego, które nastąpiły w latach 2012 – 2020332.
W latach 2012 – 2014 za przestępstwa przeciwko zwierzętom orzekano przede wszystkim karę pozbawienia wolności (53,7%), następnie karę
332

Informacja na podstawie wersji aktu – Kodeks karny od dnia 01.02.2012 r. do dnia
31.03.2020 r.
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grzywny (28,4%), a najrzadziej karę ograniczenia wolności (17,9%). W latach 2016 – 2020 nastąpiła radykalna różnica w rodzajach kar wymierzanych przez sądy na te czyny. Sprawcy przestępstw przeciwko zwierzętom
skazywani byli najczęściej na karę pozbawienia wolności (38,4%), następnie karę ograniczenia wolności (31,7%), grzywnę samoistną (29,1%) oraz
incydentalnie na karę mieszaną (0,7%).
Wykres XLIX: Rodzaje kar wymierzanych sprawcom przestępstw przeciwko zwierzętom
odpowiednio w latach 2012 – 2014 oraz 2016 – 2020 (%)
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3.3.3. Kara pozbawienia wolności
W przypadku kary pozbawienia wolności – w porównaniu z latami 2012
– 2014 – zmniejszyła się liczba sprawców, w stosunku do których sądy
stosują środek probacyjny w postaci warunkowego zawieszenia wykonania tej kary na okres próby – z 86,0% do 70,8%. Wskazać należy jednak, że w przypadku innych rodzajów przestępstw obecnie warunkowemu zawieszeniu na okres próby podlega tylko ok. 52,3% (dane z 2018 r.)
orzeczonych kar pozbawienia wolności.
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Bezwzględne pozbawienie wolności wymierzane za czyny wobec zwierząt na ogół
dotyczyło recydywistów lub osób karanych jednocześnie za kilka różnych przestępstw
w ramach tzw. „kary łącznej”.
Wykres L: Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności na okres próby
wobec sprawców przestępstw wobec zwierząt odpowiednio w latach 2012 – 2014 oraz
2016 – 2021 (%)
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Zwiększenia kar za przestępstwa przeciwko zwierzętom, które weszły w życie 1 stycznia
2012 r. oraz 19 kwietnia 2018 roku w przywoływanych już w tej publikacji nowelizacjach
prawa nie przełożyły się w istotny statystycznie sposób na wysokość kar pozbawienia
wolności orzekanych w badanym okresie przez sądy powszechne.

W latach 2016 – 2021 za przestępstwa przeciwko zwierzętom w typie
podstawowym orzekano zazwyczaj od 4 do 6 miesięcy pozbawienia wolności (47,1%), a za przestępstwa kwalifikowane szczególnym okrucieństwem od 7 do 12 miesięcy (47,5%).

Wysokości orzekanych kar w zasadzie nie różni się od tych wymierzanych przed
zmianami prawa, w 2012 roku i 2018 roku.
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Wykres LI: Wysokość kar wymierzanych przez sądy skazanym za przestępstwa przeciwko
zwierzętom w typie podstawowym odpowiednio w 2012 i 2020 r.
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Wykres LII: Wysokość kar wymierzanych przez sądy skazanym za przestępstwa przeciwko
zwierzętom w typie kwalifikowanym szczególnym okrucieństwem odpowiednio w 2012
i 2020 r.
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3.3.4. Kara grzywny samoistnej
Między monitoringiem z lat 2012 – 2014 (28,4%) a obecnym okresem badań (29,1%)
nieznacznie wzrosła częstotliwość karania sprawców przestępstw z ustawy o ochronie
zwierząt grzywną samoistną.
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Istotą tego rodzaju kary jest dostarczenie osądzonemu dolegliwości
w formie obowiązku zapłaty określonej kwoty pieniężnej. W latach 2016
– 2021 na ogół wymierzano skazanym grzywny w kwocie od 501do 1000
zł (40,9%), nieco rzadziej w kwocie od 1001 do 2000 zł (29,0%). Kwotowa wysokość grzywny orzekanej przez sądy w latach 2016 – 2021 to
kwota od 501 do 1000 zł.

Porównanie danych z lat 2016 – 2021 z tymi pochodzącymi z lat 2012 – 2014
doprowadziło do zaskakującego wniosku. Mimo że od tamtych wyroków orzekających
grzywny minęło niemal 10 lat, nie zmienił się istotnie procent skazanych, którym
wymierzono grzywny w określonych przedziałach kwotowych. Podobnie jak w latach
2016 – 2021 większość skazanych w latach 2012 – 2014 została zobowiązana wyrokiem
do zapłaty grzywny w kwocie do 501 do 1000 zł.

W pojedynczych przypadkach w okresie objętym poprzednim monitoringiem osądzonym wymierzano maksymalną wówczas kwotę grzywny,
czyli 5000 zł. W latach 2016 – 2021 grzywny w kwocie powyżej 5 000 zł
wymierzane były sporadycznie, a najwyższa orzeczona grzywna wynosiła 10 000 zł i zdarzenie to miało charakter statystycznie incydentalny.
Wykres LIII: Wysokość kwotowa grzywien samoistnych wymierzanych sprawcom
przestępstw przeciwko zwierzętom (%) odpowiednio w roku 2012, 2014 i 2020
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3.3.5. Kara ograniczenia wolności
Jedną z najbardziej pozytywnych zmian w karaniu sprawców przestępstw przeciwko
zwierzętom, którą postulowaliśmy w naszym raporcie z 2016 roku, jest znaczące
zwiększenie częstotliwości o 77,1% orzekania wobec sprawców przestępstw z ustawy
o ochronie zwierząt kary ograniczenia wolności, polegającej na obowiązku wykonywania
nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

W latach 2016 – 2021 orzeczono ją wobec 31,7% skazanych za przestępstwa przeciwko zwierzętom. Tymczasem w latach 2012 – 2014 była to
najrzadziej wymierzana kara wobec sprawców przemocy wobec zwierząt (17,9%), mimo że – choćby w porównaniu z karą pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby lub
grzywną w wysokości 300 zł – cechuje ją znaczna i długotrwała dolegliwość dla sprawcy. Obowiązany do jej wykonywania musi często znacząco przemodelować sposób swojego życia, znajdując w nim miejsce i czas
na nieodpłatne świadczenie społecznie użytecznej pracy.
Wykres LIV: Czasowy wymiar kary ograniczenia wolności wymierzany sprawcom
przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt odpowiednio w 2014 i 2019 r. (%)
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Dodatkowo wydłużono okres, na jaki kara ograniczenia wolności jest
wymierzana wobec sprawców. W latach 2012 – 2014 orzekano ją na ogół
na okres do 6 miesięcy, w latach 2016 – 2021 co do zasady na okres do
12 miesięcy, sporadycznie na czas powyżej 1 roku.
W przypadku obowiązku świadczenia pracy na rzecz zwierząt
(np. w schronisku dla bezdomnych zwierząt) ten rodzaj kary spełnia
dodatkowe cele readaptacyjne i edukacyjne, uwrażliwiając sprawcę na
potrzeby i cierpienie zwierząt. W raporcie „Osadzeni za zwierzęta”333,
dotyczącym monitoringu wykonywania kar pozbawienia wolności w zakładach karnych za przestępstwa przeciwko zwierzętom wywodziliśmy,
że izolowani sprawcy tego rodzaju przestępstw w zasadzie pozbawieni
są możliwości resocjalizacji w zakresie pożądanych społecznie postaw
wobec zwierząt. Nieliczne zajęcia readaptacyjne w zakładach karnych
nastawione są głównie na przemoc wobec ludzi, a incydentalnie organizowane spotkania z przedstawicielami organizacji społecznych i zwierzętami, raczej są formą atrakcji dla osadzonych niż efektywnym sposobem
uwrażliwiania na krzywdę zwierząt.
Z tych względów racjonalnym postulatem jest jeszcze większe upowszechnienie tej formy reakcji karnej w stosunku do sprawców, którymi ofiarami są zwierzęta. Podobnie zasadnym jest większe wykorzystanie potencjału kary mieszanej (art. 37b k.k.; krótkotrwałe bezwzględne
pozbawienie wolności, a po jego odbyciu kara ograniczenia wolności do
2 lat), która jest orzekana w jednostkowych przypadkach w stosunku
do sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom (0,7% w latach 2016 –
2021), zwłaszcza w przypadku osób uprzednio nie karanych, które dopuszczają się drastycznych form niehumanitarnego traktowania zwierząt.

333

„Osadzeni za zwierzęta. Monitoring wykonywania kar. Raport z monitoringu”, Kraków
– Wrocław, 2018.
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3.3.6.

Środki karne z ustawy o ochronie zwierząt

W latach objętych poprzednim monitoringiem środki karne przewidziane w ustawie o ochronie zwierząt orzekane były przez sądy tylko w połowie spraw rozpatrywanych przez badane sądy w latach 2012-2014. Na
ogół była to nawiązka na cel związany z ochroną zwierząt (40,4%), której średnia wysokość wynosiła 740 zł334.
Ten niewykorzystany potencjał środków karnych jako dodatkowych
narzędzi represyjno-kompensacyjnych wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom wynikał z wadliwych regulacji przepisów karnych ustawy o ochronie zwierząt, które do 2012 roku co do zasady przewidywały ich
fakultatywny charakter. Dopiero w nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, która weszła w życie 1 stycznia 2012 roku pojawiła się obligatoryjność
przepadku zwierząt w każdym przypadku, gdy sprawca przestępstwa był
jego właścicielem, nowy środek karny – zakaz posiadania zwierząt, orzekany obligatoryjnie w przypadku działania sprawy ze szczególnym okrucieństwem, podniesiono także wówczas maksymalną wysokość nawiązki
na rzecz ochrony zwierząt do 100 000 zł.
Zmiany w zakresie środków karnych wprowadziła także nowelizacja
ustawy o ochronie zwierząt, która weszła w życie 19 kwietnia 2018 roku
i uczyniła z nawiązki w kwocie od 1000 do 100 000 zł obligatoryjny środek karny, który musi zostać wymierzony przez sąd cel związany z ochroną zwierząt.
Zgodnie z tak ukształtowanym, obecnie obowiązującym, stanem prawnym każdemu skazanemu za przestępstwo z ustawy o ochronie zwierząt
sąd musi wymierzyć przynajmniej jeden środek karny z ustawy o ochronie
zwierząt, tj. nawiązkę. Dodatkowo ma obowiązek orzeczenia przepadku
zwierzęcia, jeśli przeżyło ono czyn przestępczy sprawcy i było jego właścicielem. W przypadku popełnienia przestępstwa ze szczególnym okrucieństwem sąd ma obowiązek ponadto orzec wobec sprawcy zakaz posiadania

334

Raport „Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?”, op. cit., s. 41.
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zwierząt, zakaz wykonywania zawodu / działalności związanej z wykorzystywaniem zwierząt oraz nawiązkę na rzecz ochrony zwierząt.
Doregulowanie kwestii środków karnych w ustawie o ochronie zwierząt
i wzrost częstotliwości ich orzekania wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom były jednymi z postulatów wydanego przez nas w 2016
roku raportu „Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?”.

W latach 2016 – 2021 (I kw.) sądy wymierzyły środki karne określone w art. 35 ustawy
o ochronie zwierząt wobec 83.9% skazanych335 za przestępstwa przeciwko zwierzętom,
co oznacza – w porównaniu z latami 2012 – 2014 – wzrost częstotliwości ich orzekania
o 67,8%. Najczęściej stosowanym w latach 2016 – 2021 środkiem karnym była
nawiązka na cel związany z ochroną zwierząt w kwocie od 501 do 1 000 zł.

***
Mimo że niniejsza praca poświęcona jest ściganiu i karaniu sprawców
przestępstw przeciwko zwierzętom, należy mieć na uwadze, że działania
te ani nie wyeliminują przestępczości wobec zwierząt, ani też nie zwiększą poziomu ich humanitarnego traktowania. Nie istnieją przestępstwa,
które zostały wyeliminowane z życia społecznego ściganiem i karaniem
ich sprawców, niezależnie od surowości kar. Oparte na represji ściganie
i karanie sprawców czynów przestępczych ma wyłącznie charakter następczy wobec niepożądanych społecznie zjawisk, nie eliminuje ich z życia społecznego, a jego efektywność jest znikoma.
Wiara w to, że los zwierząt w Polsce zmieni się przez zwiększanie co
kilka lat kar za przestępstwa, których są ofiarami, jest wyrazem populistycznej naiwności. Badania kryminologiczne prowadzone w odniesieniu do różnych niepożądanych społeczne czynów wykazały, że znacznie bardziej efektywne i skuteczne jest budowanie kreatywnych strategii
335
Środki karne w badanym okresie nie objęły 100% skazanych za przestępstwa przeciwko
zwierzętom z uwagi na fakt, że okres badań obejmował lata 2016-2021 (I kw.), w którym miały miejsce zmiany prawa dotyczące środków karnych określonych w u.o.z. oraz normę prawną,
która nakazuje stosowanie ustawy względniejszej dla sprawcy (art. 4 § 1 k.k.).
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zapobiegania przestępczości. Opierają się one m.in. na szkoleniu, przekonywaniu, propagandzie i informowaniu336.

W Polsce w szkołach żadnego szczebla programowo nie uczy się o wrażliwości
i potrzebach zwierząt. To jest stracony potencjał na systemową zmianę naszego
podejścia do zwierząt i ich cierpienia poprzez dostarczanie dobrych wzorców
humanitarnego traktowania zwierząt dla młodych ludzi, którzy – przynajmniej jeszcze –
bardzo rzadko stają się ściganymi za przestępstwa przeciwko zwierzętom.

To nie silnie ideologicznie inspirowana wiedza o historii i teraźniejszości, ale racjonalna etyka, prawna ochrona zwierząt oraz uwrażliwianie
młodych ludzi na potrzeby zwierząt powinny stać się prawdziwym edukacyjnym „HIT-em”337. Żeby ludzie, którzy obecnie wchodzą w dorosłość,
nigdy nie musieli występować w roli dręczących zwierzęta bohaterów takich publikacji jak ta.

336

M. Kuć, op. cit., s. 206.
„HIT – Historia i Teraźniejszość”, który ma być wprowadzony do edukacji szkolnej przez
Ministerstwo Edukacji i Nauki we wrześniu 2022 r.
337
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Podstawowe wnioski monitoringu
—— przez 25 lat obowiązywania ustawy o ochronie zwierząt, mimo że

zmieniały się różne jej aspekty, nigdy nie doszło do żadnych rewolucyjnych zmian w zakresie poprawy jakości prawnej jej norm w kwestii możliwych do praktycznej egzekucji wymogów związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt (np. brak zakazu utrzymywania
psów w sposób stały na uwięzi, brak zakazu hodowli zwierząt na futra, brak zakazu wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych).
—— w latach 2016 – 2021 tylko 21,5% spraw o przestępstwa przeciwko
zwierzętom zakończyło się skierowaniem do sądu przez prokuratora
aktu oskarżenia. W pozostałych przypadkach organy prowadzące postępowania karne odmawiały wszczęcia dochodzenia lub je umarzały.
—— w latach 2016 – 2021 41,2% dochodzeń w sprawach o czyny zabronione przeciwko zwierzętom kończyło się umorzeniem postępowania
—— zasadnicze przyczyny odmów wszczęcia lub umorzenia dochodzeń
w sprawach o przestępstwa przeciwko zwierzętom to niepopełnienie
zarzuconego czynu (17 § 1 k.p.k.) oraz brak znamion przestępstwa
popełnionego czynu (17 § 2 k.p.k.). Organy procesowe nie kończą postępowań karnych w sprawach zwierząt w oparciu o przesłankę znikomej szkodliwości społecznej czynu (17 § 3 k.p.k.) – nie odnotowano
ani 1 takiego przypadku
—— w latach 2016 – 2021 zasadniczą przyczyną (35,4%) umorzeń dochodzeń w sprawach o przestępstwa przeciwko zwierzętom przez badane
prokuratury było stwierdzenie braku wszystkich znamion przestępstwa w czynach sprawców wobec zwierząt (art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.).
Organom postępowania nie udało się także ustalić tożsamości 27,9%
sprawców stwierdzonych przestępstw przeciwko zwierzętom.
—— zasadniczym przedmiotem (57,6%) sądowych postępowań karnych
w badanych sądach powszechnych było przestępstwo znęcania się
nad zwierzętami (art. 35 ust. 1a u.o.z.)
—— sprawcami przestępstw przeciwko zwierzętom w latach 2016 – 2021
byli przede wszystkim mężczyźni (77,5%)
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—— w latach 2016 – 2021 prawomocnie skazywane za przestępstwa prze-

ciwko zwierzętom były przede wszystkim osoby w wieku powyżej 40
lat (61,5% ogółu skazanych w 2016 roku). Sporadycznie sprawcami
przemocy wobec zwierząt były osoby młodociane (4,6% ogółu skazanych w 2016 r.).
—— przestępstwa przeciwko zwierzętom popełniane były przede wszystkim na terenach wiejskich (58,5% w 2019 r.)
—— ofiarami przestępnych działań ludzi były przede wszystkim zwierzęta domowe (81,4%), rzadziej zwierzęta gospodarskie (12,9%), sporadycznie zaś zwierzęta dzikie lub wolno bytujące (3,6%)
—— przemoc wobec ludzi wpływa na sadyzm wobec zwierząt. 4,2% badanych wyroków sądowych dotyczyło jednoczesnego znęcania się nad
osobami bliskimi i zwierzętami
—— sądy najczęściej wymierzały sprawcom przestępstw przeciwko zwierzętom karę pozbawienia wolności (38,4%), następnie karę ograniczenia
wolności (31,7%) i grzywnę samoistną (29,1%). W 70,8% przypadków
kara pozbawienia wolności była warunkowa zawieszana na okres próby.
—— sądy za przestępstwa przeciwko zwierzętom na ogół wymierzały karę
pozbawienia wolności w wymiarze od 4-6 miesięcy (47,1%), a za działanie ze szczególnym okrucieństwem od 7 do 12 miesięcy (47,5%)
—— kara grzywny wymierzana za przestępstwa przeciwko zwierzętom nie
przekraczała na ogół 1000 zł
—— w porównaniu z latami 2012-2014 sądy z większą częstotliwością
(wzrost o 77,09%) orzekały wobec sprawców przestępstw przeciwko
zwierzętom karę ograniczenia wolności, zazwyczaj w wymiarze od
7 do 12 miesięcy. W 99,0% przypadkach kara ta polegała na obowiązku nieodpłatnego świadczenia pracy społecznej.
—— incydentalnie (0,7%) sądy wymierzały sprawcom krzywdy zwierząt
karę mieszaną, polegającą na krótkoterminowym bezwzględnym pozbawieniu wolności oraz następującym po nim ograniczeniu wolności do 2 lat
—— w latach 2016 – 2021 (I kw.) wobec 83,9% sprawców przestępstw
z ustawy o ochronie zwierząt wymierzono środek karny, zazwyczaj
nawiązkę (49,1%) w wysokości do 1 000 zł
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Podstawowe rekomendacje
1. Rewizja struktur przestępstw określonych w art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, w tym:
a) uproszczenie, uporządkowanie i racjonalizacja znamion przedmiotowych przestępstw przeciwko zwierzętom z wykorzystaniem znamion przedmiotowych wykroczeń dotyczących niehumanitarnego
traktowania zwierząt
b) zrezygnowanie z wymogu zamiaru bezpośredniego przy umyślnym
przestępstwie dręczenia zwierząt określonym obecnie jako „znęcanie się nad zwierzętami”
c) wprowadzenie nieumyślnego przestępstwa niehumanitarnego traktowania zwierząt, obejmującego przypadki, gdy brak zamiaru sprawcy prowadzi dla zwierzęcia do skutków porównywalnych z zamiarem umyślnym
d) do tego czasu wskazanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę Generalną oraz Komendanta Głównego Policji algorytmów
wykładni norm obecnie obowiązującej ustawy o ochronie zwierząt,
które są zgodne z poglądami doktryny i najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego, dla funkcjonariuszy Policji, prokuratorów
prokuratur rejonowych i sędziów sądów powszechnych w zakresie:
– konieczności odnoszenia zamiaru sprawcy wyłącznie do czynności sprawczej, będącej przedmiotem przemocy lub innej krzywdy
wobec zwierzęcia
– bezprzedmiotowości ustalania złej woli sprawcy, który niehumanitarnie traktuje zwierzę
– bezprzedmiotowości posiłkowego sięgania do wykładni art. 207 k.k.
w zakresie wymogu powtarzalności, intensywności i rozciągnięcia
w czasie czynności sprawczej wobec zwierząt
e) wzmożenie kontroli prokuratur nadrzędnych nad orzeczeniami
negatywnie kończącymi dochodzenia w sprawach o przestępstwa
z ustawy o ochronie zwierząt.
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2. Dalsze zwiększanie przez sądy powszechne częstotliwości orzekania
kary ograniczenia wolności wobec sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom oraz stosowanie kary mieszanej (art. 37b k.k.) wobec sprawców przestępstw z ustawy o ochronie zwierząt – zamiast
kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby.
3. Zwiększenie nakładów finansowych państwa (np. z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej) na pomoc
jednostkom samorządu terytorialnego w ograniczaniu nadpopulacji
zwierząt domowych poprzez wprowadzenie systemu ich rejestracji
i identyfikacji oraz sterylizacji lub kastracji zwierząt posiadających
właścicieli za ich przyzwoleniem.
4. Wprowadzenie do programów nauczania szkół wszystkich szczebli
problematyki prawnej ochrony zwierząt oraz edukacji empatycznej
wobec nich.
5. Finansowanie przez państwo (np. z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej) kampanii społecznych uwrażliwiających na przemoc i krzywdę wobec zwierząt oraz wskazujących sposoby reagowania na przejawy niehumanitarnego traktowania zwierząt.
6. Uwzględnienie kwestii dręczenia zwierząt w procedurze i formularzu Niebieskiej Karty, by chronić zarówno kobiety, jak i zwierzęta
przed przemocą.
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Aneks
Tabela XV: Wybrane orzeczenia sądowe przywołane w treści raportu
Sąd rejonowy
i sygnatura akt

Przestępna czynność sprawna

Orzeczona kara i środki karne

Głogów
(II K 1452/16)

znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad psem
rasy mieszanej o imieniu Sonia w ten sposób, że przy
użyciu smyczy przywiązał cegłę do szyi psa, po
czym zepchnął go z mostu kolejowego do rzeki

––4000 zł grzywny
––przepadek psa
––zakaz posiadania zwierząt na 5 lat
––3000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt

Olkusz
(II K 616/17)

znęcał się nad czterema kotami, rzucając nimi na
krzewy, a następnie wrzucając do metalowej
beczki wypełnionej wodą doprowadził do śmierci
jednego z nich

––ograniczenie wolności poprzez potrącanie

Prudnik
(II K 662/20)

poprzez uderzenie kijem i kopanie nogą gołębia
znęcał się nad ptakiem, w wyniku czego zwierzę
poniosło śmierć

––warunkowe umorzenie postępowania karnego na

Myślenice
(II K 605/19)

zabił przez utopienie w beczce z wodą psa rasy
mieszanej maści rudo brązowej

––1 rok pozbawienia wolności z warunkowym

przez rok 15% wynagrodzenia za pracę na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej
––zakaz posiadania zwierząt na 5 lat
––1000 zł nawiązki na ochronę zwierząt
okres 1 roku próby oraz zwolnienie z kosztów procesu

zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat

––zakaz posiadania psów na okres 3 lat
––nawiązka 2000 zł na rzecz ochrony zwierząt

Koszalin
I. Do dnia 2.10.2014 r. działając ze szczególnym
(sygn.
okrucieństwem, poprzez pozostawienie 33 sztuk
zanonimizowana) kur oraz 49 kurczaków w pomieszczeniu bez
odpowiedniego pokarmu przez okres wykraczający
poza minimalne potrzeby dla gatunku, doprowadził
do uśmiercenia kur i kurczaków poprzez ich
zagłodzenie.
II. Do dnia 2.10.2014 r. znęcał się nad 9 królikami,
15 kurami, 1 kurczakiem przez utrzymywanie ich bez
odpowiedniego pokarmu i wody.
III. Do dnia 9.06.2016 r. znęcał się nad 34 kurami
poprzez utrzymywanie ich bez odpowiedniego
pokarmu i wody poza okres wykraczający poza
potrzeby właściwe dla gatunku.

––1 rok pozbawienia wolności (kara łączna)

Biała Podlaska
(VII K 322/16)

––2000 zł grzywny
––1000 zł nawiązki na ochronę zwierząt
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na terenie stadniny koni w Janowie Podlaskim
usiłował znęcać się koniem krwi arabskiej o nazwie
Alert w ten sposób, że przybywając półnagi w boksie,
usiłował obcować z nim płciowo, lecz zamierzonego
czynu nie osiągnął z uwagi na interwencję innych osób

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres
3 lat próby
––zakaz posiadania zwierząt na 8 lat
––nawiązka 2000 zł na ochronę zwierząt

Sąd rejonowy
i sygnatura akt

Przestępna czynność sprawna

Orzeczona kara i środki karne

Hrubieszów
(II K 447/19)

zabił kota przez gwałtowne skręcenie mu karku

––2000 zł grzywny
––5000 zł nawiązki na ochronę zwierząt

Garwolin
(II K 224/17)

Znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad
psem rasy pitbull, w ten sposób, że zadał mu kilka
ciosów ze znaczną siłą w głowę, czym spowodował
u niego obrzęk z odmą podskórną na głowie, ubytek
lusterka nosa i przegrody nosowej, obustronny,
podspojówkowy wylew krwi, podskórny wylew krwi na
powiekach oraz wylew krwi do komory przedniej oka
prawego

––1 rok pozbawienia wolności z warunkowym

Miastko
(II K 220/18)

ze szczególnym okrucieństwem uśmiercił
5 szczeniaków psich poprzez zakopanie ich w ziemi
w foliowej reklamówce

––5 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym

Świecie
(II K 886/20)

znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim
psem rasy mieszanej w ten sposób, że uderzył go
kilkukrotnie obuchem siekiery powodując liczne
obrażenia głowy i pyska

––2400 zł grzywny
––przepadek psa
––zakaz posiadania wszelkich zwierząt na 10 lat
––nawiązka 1000 zł na rzecz ochrony zwierząt

Krosno
(II K 640/17)

około godziny 8:00 dokonała zabicia trzech kotów rasy
mieszanej poprzez utopienie ich w wiadrze z wodą

––1500 zł grzywny

Koło
(II K 91/19)

podczas rozładunku bydła z samochodu ciężarowego
w Zakładach „S” Oddział w K znęcał się nad
zwierzętami hodowlanymi w taki sposób, że
kilkukrotnie uderzał rozładowywane zwierzęta
w głowę, wganiał do tuneli prowadzących do
magazynu żywca, mimo iż znajdowała się w nim
maksymalna liczba zwierząt, doprowadzając do
sytuacji, gdzie jedno ze zwierząt weszło na drugie
już leżące, w wyniku czego zwierzęta zaklinowały
się, nie mogąc wstać ani poruszać się, a następnie
wobec nich stosował poganiacz elektryczny oraz
z całej siły zamknął bramkę tunelu, dociskając ją,
mimo iż między posadzką a bramką utknęła noga
leżącej krowy

––6 miesięcy pozbawienia wolności z jej warunkowym

Sucha Beskidzka
(II K 385/17)

działając umyślnie z góry powziętym zamiarem, ze
szczególnym okrucieństwem, metalową siekierą
dokonał zabicia w pomieszczeniu warsztatowym
psa, a następnie zwłoki psa porzucił w zaroślach na
tyłach budynku

––3 miesiące pozbawienia wolności
––zakaz posiadania zwierząt na 10 lat
––500 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt

zawieszeniem wykonania na okres 3 lat próby

––zakaz posiadania zwierząt na 7 lat
––nawiązka w wysokości 5000 zł na rzecz ochrony
zwierząt

zawieszeniem jej wykonania na okres roku

––zakaz posiadania psów i kotów na 5 lat
––1000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt

zawieszeniem na okres próby 1 roku

––1000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt
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Sąd rejonowy
i sygnatura akt

Przestępna czynność sprawna

Orzeczona kara i środki karne

Lipsk
(II K 239/18)

znęcał się nad krową i koniem poprzez
utrzymywanie krowy bez odpowiedniego
pokarmu lub wody przez okres wykraczający
poza minimalne potrzeby i utrzymywanie jej
w stanie rażącego zaniedbania, skutkującego
jej padnięciem oraz poprzez utrzymywanie
konia w stanie rażącego niechlujstwa w zakresie
korekcji kopyt, co doprowadziło do deformacji
puszek kopytowych oraz utrzymywanie go bez
odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres
wykraczający poza minimalne potrzeby

––warunkowe umorzenie postępowania karnego na

Lipsk
(II K 159/19)

działając ze szczególnym okrucieństwem po
uprzednim uwiązaniu za pomocą kabla
elektrycznego do słupka, zadawał uderzenia
siekierą suce psa mieszańca w okolice szyi czym
doprowadził do powstania obrażeń w postaci rany
ciętej długości około 2 cm, rany ciętej ciągnącej się
od podstawy ucha w kierunku stawu barkowego na
długości około 4 cm, dotyczącej mięśni szyi oraz II
kręgu szyjnego, skutkujących śmiercią zwierzęcia

––1 rok pozbawienia wolności
––zakaz posiadania psów przez 10 lat
––3000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt
––przepadek siekiery z drewnianym trzonkiem oraz

w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry
powziętego zamiaru (od 10.2019 r. do 11.01.2020 r.)
w gospodarstwie należącym do innej osoby znęcał się
fizycznie nad znajdującymi się w oborze 2 jałówkami,
z których 1 była cielna w taki sposób, że nieustalonym
narzędziem dokonał mechanicznego uszkodzenia
narządów rodnych zwierząt i macicy cielnej
jałówki, wskutek czego doszło do krwawienia z okolic
dróg rodnych a następnie poronienia cielaka;
w okresie 06.2011 r. do 01.2019 r. w gospodarstwie
kolejnej osoby znęcał się nad zwierzętami w taki
sposób, że w oborze odbywał stosunek płciowy
z jałówką, a także nieustalonym narzędziem
dokonał mechanicznego uszkodzenia narządów
rodnych 4 loszek, powodując rany szarpane
pochwy, w następstwie czego 1 zwierzę padło,
a jedno prośne poroniło, a także wkładał w narządy
rodne 3 jałówek wibrator powodując stany
zapalne narządów

––10 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym

Sieradz
(II K 517/20)
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okres próby 2 lat

––zakaz posiadania zwierząt hodowlanych na okres 2 lat

przewodu elektrycznego

zawieszeniem wykonania kary na okres próby 3 lat

––zakaz zbliżania się do zwierząt (bydło, lochy) na
odległość mniejszą niż 30 metrów

––nawiązka w kwocie 3000 zł na rzecz ochrony zwierząt
––przepadek sztucznego penisa

Sąd rejonowy
i sygnatura akt

Przestępna czynność sprawna

Orzeczona kara i środki karne

Opoczno
(II K 167/18)

na stoisku znęcała się nad rybami poprzez
niehumanitarne traktowanie żywych ryb
sprzedawanych w torebkach foliowych bez
dostatecznej ilości wody, powodując stykanie
powierzchni skóry z opakowaniem, uniemożliwiając
im tym samym właściwą wymianę gazową

––warunkowe umorzenie postępowania karnego na

Kraków-Podgórze
(II K 1136/18/P)

w Krakowie znęcał się ze szczególnym
okrucieństwem nad 2 gołębiami miejskimi
w ten sposób, że umyślnie zadał im wielokrotnie
uderzenia metalową rurką, powodując
u wskazanych zwierząt zranienie i okaleczenie
całego ciała, przerwanie ciągłości skóry i liczne
złamania i w ostateczności w tym samym czasie
i miejscu zabił w efekcie przytoczonych działań
wyżej wskazane zwierzęta, czyniąc to ze szczególnym
okrucieństwem

––6 miesięcy ograniczenia wolności polegającego

Gostyń
(II K 380/17)

znęcał się nad kotem rasy europejskiej, płci męskiej
o umaszczeniu buro-szarym w orientacyjnym wieku
4 miesięcy w ten sposób, że umyślnie i świadomie
zadał kotu liczne uderzenia w okolice głowy
i tułowia twardym drewnianym kijem powodując
obrażenia w postaci złamania kości nosowych,
wylewów krwawych do jamy czaszki oraz obrzęku
mózgu

––grzywna 500 zł
––nawiązka 500 zł na rzecz ochrony zwierząt

Chełmno
(II K 437/19)

w parku na placu zabaw zabił psa rasy mieszanej
w ten sposób, że zawiązał na szyi zwierzęcia
pętlę z metalowej linki, po czym powiesił go na
poprzeczce bujaczki, przez co doprowadził do
śmierci przez uduszenie

––1 rok pozbawienia wolności
––zakaz posiadania wszelkich zwierząt na 8 lat
––1500 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt

Tarnowskie Góry
(VI K 710/20)

znęcał się nad 1 miesięcznym szczeniakiem psa
poprzez wrzucenie go do przydomowego szamba
i zamknięcie betonowej pokrywy, powodując jego
śmierć

––1 rok pozbawienia wolności
––zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 5 lat
––1000 zł nawiązki na cele związane z ochroną zwierząt

Lublin – Zachód
(IV K 442/19)

znęcał się nad kotem w ten sposób, że uśmiercił go
uderzeniem cegłówką, a następnie dobił kopiąc
nogą, a następnie ciało zwierzęcia zakopał za stodołą

––1000 zł grzywny
––nawiązka na rzecz ochrony zwierząt w wysokości

działając ze szczególnym okrucieństwem, po
uprzednim uwiązaniu do pnia drzewa, zadając
wielokrotne uderzenia młotkiem po głowie
dokonał zabicia psa rasy mieszanej, którego był
właścicielem

––1 rok pozbawienia wolności
––10-letni zakaz posiadania wszelkich zwierząt
––3000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt
––przepadek młotka poprzez jego zniszczenie

Głogów
(II K 407/19)

okres próby 1 roku

––świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł na rzecz

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej

na świadczeniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy
społecznej w wymiarze 20 godzin miesięcznie
––8000 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt
––zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 5 lat
––przepadek metalowej rurki poprzez jej zniszczenie

1000 zł
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Sąd rejonowy
i sygnatura akt

Przestępna czynność sprawna

Orzeczona kara i środki karne

Nakło n. Notecią
(II K 482/17)

znęcał się nad 2 królikami, które były jego własnością
w ten sposób, że umieścił zwierzęta w szczelnym,
pozbawionym powietrza kartonie i nadał
przesyłką za pośrednictwem firmy kurierskiej
nieposiadającej do tego uprawnień, zmuszając
zwierzęta do przebywania w nienaturalnej
pozycji, narażając na ból i cierpienie, w wyniku
czego 1 z królików podczas transportu poniósł
śmierć, której bezpośrednią przyczyną był wstrząs
hipowolemiczny, spowodowany przerwaniem ciągłości
żyły czczej tylnej i aorty oraz urazem wielonarządowym
spowodowany działaniem dużej siły lub upadkiem
z większej wysokości

––1000 zł grzywny
––zakaz posiadania zwierząt na okres 1 roku
––przepadek królika, który przeżył transport
––przepadek kartonu

Nowe Miasto
Lubawskie
(II K 194/20)

znęcał się nad psem rasy mieszanej ze szczególnym
okrucieństwem w ten sposób, że trzymając za obrożę
dusił psa, następnie wyrzucił go przez okno, po
czym ponownie chwycił za obrożę i wymachiwał
nim powodując u psa obrażenia w postaci krwiaka
na prawym oku i oczodole, otarcia nad prawą pachą
i w dole żuchwy oraz dużego krwiaka w okolicy krtani,
powodując śmierć zwierzęcia

––2 lata pozbawienia wolności
––zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 10 lat
––nawiązka w kwocie 5000 zł na rzecz ochrony zwierząt
––podanie wyroku do wiadomości publicznej poprzez

znęcał się nad zwierzęciem w ten sposób, że kopał
jeża

––3 miesiące pozbawienia wolności z warunkowym

Grudziądz
(II K 967/15)

jego publikację w prasie oraz przez miesiąc na stronie
internetowej
––przepadek obroży psa

zawieszeniem wykonania kary na okres próby 2 lat

––500 zł nawiązki na rzecz ochrony zwierząt
––zobowiązanie do wykonywania pracy zarobkowej
w okresie próby

Ełk
(II K 883/17)

znęcali się nad kilkunastoma psami rasy mieszanej
w ten sposób, iż głodzili je nie dostarczając
im w odpowiedniej ilości pożywienia oraz
utrzymywali w niewłaściwych warunkach, w stanie
rażącego zaniedbania i niechlujstwa, w brudnym
niewielkim kojcu

––warunkowe umorzenie postępowania karnego na

Sokółka
(II K 409/18)

znęcał się fizycznie i psychicznie nad własną
żoną (m.in. uderzał ją pięściami i kopał, pobił,
wymachiwał przed nią nożem, imitując zadawanie
ciosów); znęcał się nad psem żony poprzez rażenie
go paralizatorem, bicie pięściami po pysku,
duszenie paskiem od spodni oraz rzucanie nim

––11 miesięcy pozbawienia wolności (kara łączna)
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okres próby 2 lat

––zwolnienie z kosztów postępowania sądowego

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres
próby 5 lat
––1000 zł nawiązki,
––zobowiązanie do powstrzymania od nadużywania
alkoholu i środków odurzających
––zobowiązanie do poddania się terapii uzależnień
w systemie ambulatoryjnym
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