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Porzucanie zwierząt w świetle prawa 
karnego. Teoria i praktyka

Streszczenie:

Porzucanie zwierząt to jedno z najpowszechniejszych przestępstw przeciwko zwierzę-
tom. Z jego negatywną oceną można się spotkać przy analizie postanowień aktów prawa 
międzynarodowego, zaś w Polsce traktowane jest ono jako przestępstwo – jedna z postaci 
znęcania się nad zwierzętami  – od czasu wejścia w życie ustawy o ochronie zwierząt. 
Interpretacja jej przepisów prowadzi do ciekawych wniosków w zakresie znamion strony 
przedmiotowej i podmiotowej porzucania zwierząt. Istotne jest to, że stosowanie regu-
lacji prawnych w praktyce budzi pewne wątpliwości, znajdujące nieraz odbicie w orzecz-
nictwie. Powstaje m.in. pytanie, czy de lege lata za przestępstwo należy uważać oddanie 
zwierzęcia do schroniska bądź porzucenie go w tzw. „oknie życia”. Niekiedy kontrowersje 
z tym związane można rozwiązać za pomocą wykładni funkcjonalnej, wydaje się jednak, 
że uzasadnione są także pewne postulaty de lege ferenda. 

Słowa kluczowe: ochrona zwierząt, porzucanie zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami

1. Wstęp

Porzucanie zwierząt to jedno z najczęściej popełnianych przestępstw wymienionych 
w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dalej: u.o.z.)2. Jednocześnie 
jest to czyn, który nierzadko, chociażby ze względu na trudności w wykryciu sprawcy, 
pozostaje bezkarny. Również świadomość społeczeństwa w tym zakresie nie jest zado-
walająca – o ile bowiem większość osób zdaje sobie sprawę, że znamiona przestępstwa 
znęcania się nad zwierzętami wypełniają takie zachowania, jak niepotrzebne zabijanie, 

1  Autorka jest studentką IV roku prawa WSPiA – Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.
2  Tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 856 z późn. zm. 
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okaleczanie, głodzenie czy przeciążanie, o tyle kwestia ta nie jest oczywista w przy-
padku porzucania. Wątpliwości te mogą stać się jeszcze większe w świetle problemów, 
jakie stwarza stosowanie w praktyce przepisów sankcjonujących porzucanie zwierząt. 
Na tym tle pojawia się bowiem wiele kontrowersyjnych sytuacji, do których niejednoli-
cie podchodzi judykatura, doktryna, a także instytucje zajmujące się ochroną zwierząt. 
Charakterystycznym i często spotykanym dylematem jest chociażby to, czy znamio-
na porzucenia zwierzęcia są spełnione w przypadku, gdy właściciel oddaje zwierzę 
do schroniska. Z punktu widzenia prawa karnego różnie ocenia się także inicjatywy 
tworzenia tzw. „okien życia” dla zwierząt, stwarzających de facto możliwość pozbycia 
się ich. Celem artykułu jest analiza przepisów prawnych dotyczących omawianego 
zagadnienia. Na tej podstawie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak powinno się 
rozwiązywać najbardziej powszechne problemy występujące w związku z ich stosowa-
niem; zwrócono również uwagę na orzecznictwo w tym zakresie. 

2. Porzucanie zwierząt w świetle prawa w aspekcie historycznym

Rozważania na temat porzucania zwierząt w świetle współczesnego prawa warto poprze-
dzić krótkim zarysem historycznym, ukazującym ewolucję podejścia do omawianego 
zjawiska. W tym zakresie należy oprzeć się przede wszystkim na postanowieniach roz-
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt 
(dalej: r.o.z.)3, które obowiązywało aż do 24 października 1997 r., a którego wejście w życie 
uważa się za początek tradycji prawnej humanitarnej ochrony zwierząt4. W omawia-
nym rozporządzeniu na próżno szukać przepisu, który wprost penalizowałby porzucanie 
zwierząt, nie zostało ono również bezpośrednio uwzględnione w definicji zakresowej 
znęcania się nad zwierzętami zamieszczonej w art. 2 r.o.z. Można jednak zastanawiać się, 
czy porzucanie nie mieściłoby się w kategorii „wszelkiego w ogóle zadawania zwierzęciu 
cierpienia bez odpowiednio ważnej i słusznej potrzeby” (art. 2 pkt k r.o.z.). U podstaw 
ratio legis wprowadzenia takiego punktu, zawierającego w istocie klauzulę generalną, była 
z pewnością chęć stworzenia możliwości szerszej interpretacji czynności znęcania się nad 
zwierzętami, w zależności od konkretnych okoliczności. Wagę tego przepisu należy doce-
nić zwłaszcza biorąc pod uwagę kilkudziesięcioletni okres obowiązywania r.o.z. – w tym 
czasie ku coraz większemu humanitaryzmowi ewoluowało podejście do zwierząt, a zatem, 
zgodnie z koncepcją dynamicznej wykładni, zmieniać się winna również interpretacja 
prawa. Trzeba jednak pamiętać o karnoprawnej naturze r.o.z., który to akt prawny za-
kładał, że za znęcanie się nad zwierzętami w typie podstawowym grozi kara grzywny 
do 2000 zł, kara aresztu do sześciu tygodni albo obie kary łącznie; z kolei jeśli czynu do-
konano z wyjątkowym okrucieństwem, nawet kara więzienia do jednego roku. W takich 
przypadkach wszelkie próby wykładni rozszerzającej musiały być podejmowane z dużą 
ostrożnością; w praktyce zresztą na podstawie r.o.z. niezwykle rzadko wymierzano kary 
za znęcanie się nad zwierzętami5. 

3  Dz.U. 1928 nr 36 poz. 332 z późn. zm. 
4  M. Jarosz, Ochrona zwierząt w Polsce na przestrzeni dziejów, Wiadomości Zootechniczne 3/2016, s. 113. 
5  M. Gabriel-Węglowski, Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt, Toruń 2008, s. 76. 
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Sytuacja w zakresie prawnokarnej ochrony zwierząt zmieniła się nieco wraz z wej-
ściem w życie ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń6. Czyn dotąd sankcjo-
nowany w formie pozakodeksowej został bowiem określony w obecnie już nieobowią-
zującym art. 62 k.w., penalizującym znęcanie się nad zwierzętami. Wykładnia językowa 
tego przepisu zdaje się jednak wykluczać tezę, według której mógłby on znaleźć zastoso-
wanie także w przypadku porzucania. Brzmienie art. 62 k.w. wprost sugeruje bowiem, 
że karane może być jedynie zadawanie zwierzęciu cierpień fizycznych, gdy tymczasem 
porzucenie zwykle wiąże się z cierpieniami psychicznymi. Gdyby jednak zdarzyło się, 
że w wyniku porzucenia zwierzę cierpi fizycznie (np. zostało przywiązane do drzewa 
w środku lasu), wówczas taki czyn spełniałby znamiona wykroczenia z art. 62 k.w. 
Samo porzucenie nie byłoby tu jednak wystarczającą czynnością wykonawczą, a je-
dynie motywem działania – mogącym wpłynąć na wysokość sankcji, ale raczej irre-
lewantnym dla samej kwalifikacji prawnej czynu. Z tego względu należy stanąć raczej 
na stanowisku, iż aż do wejścia w życie u.o.z., porzucanie zwierzęcia co do zasady nie 
było traktowane jako czyn zasługujący na represję karną.

3. Porzucanie zwierząt de lege lata w kontekście prawa międzynarodowego

Szybciej aniżeli stan prawny w Polsce zmieniał się prawnomiędzynarodowy status 
zwierząt. Wyrazem tego było chociażby przyjęcie 15 października 1978 r. w ramach 
UNESCO Światowej Deklaracji Praw Zwierząt (dalej: Ś.D.P.Z.), co uważa się za oficjalne 
uznanie i ogłoszenie praw zwierząt7. Jest to akt prawny, który expressis verbis odnosi się 
do problemu porzucania zwierząt, uznając je za okrutne i nikczemne (art. 6 lit. b). W de-
klaracji, będącej zresztą przykładem tzw. soft law, a zatem niemającej mocy wiążącej, 
brak konkretnych zaleceń dotyczących traktowania przypadków porzucania zwierząt; 
poprzestano jedynie na moralnej ocenie samego zjawiska. Interpretując przepis doty-
czący porzucania systemowo, należy stwierdzić, że odnosi się on jedynie do zwierząt 
towarzyszących8, a nie np. gospodarskich. Warto wspomnieć także o szerszym kontek-
ście Ś.D.Z.P. Analizując jej pozostałe przepisy można bowiem zauważyć, że dostrze-
żono problem narażania zwierząt nie tylko na cierpienia fizyczne, ale i psychiczne9, 
a w preambule wprost mowa o prawach moralnych zwierząt. Przyjęta przez UNESCO 
aksjologia utorowała zatem drogę humanitaryzacji prawnej ochrony zwierząt, bez któ-
rej z kolei trudno byłoby uzasadniać penalizację porzucania zwierząt. 

Nie brak także aktów prawnych o kontynentalnym zasięgu skupiającym się na pro-
blemie ochrony praw zwierząt. Należy się powołać zwłaszcza na postanowienia uchwa-
lonej w Strasburgu 13 listopada 1987 r. w ramach działalności Rady Europy Europejskiej 
Konwencji o ochronie zwierząt towarzyszących (dalej: E.K.o.z.t.)10. Od Ś.D.Z.P. różni się 

6  Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114.
7  J. Białocerkiewicz, Status prawny zwierząt. Prawa zwierząt czy prawna ochrona zwierząt, Toruń 2005, 
s. 180. 

8  Art. 6 lit. a dotyczy bowiem praw zwierząt, które „człowiek wybrał na swego towarzysza”. 
9  Wprost mowa o nich w art. 8 Ś.D.P.Z., dotyczącym przeprowadzania na zwierzętach eksperymentów. 
10  Zwierzęta towarzyszące Konwencja definiuje jako trzymane w jego bezpośrednim otoczeniu domowym 
dla jego przyjemności i towarzystwa. Por. art. 1 ust. 1 E.k.o.z.t.
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ona tym, iż bardziej niż na same prawa zwierząt zwraca uwagę na powinności człowie-
ka wobec nich. Widać to już na płaszczyźnie stylistycznej – według art. 3 ust. 2, „nikt 
nie powinien porzucić zwierzęcia towarzyszącego”. Warto jednocześnie podkreślić, 
że postanowienie to zakwalifikowano do wymienionych w art. 3 E.K.o.z.t. podstawo-
wych zasad mających na celu dobro zwierzęcia. Ponadto w E.K.o.z.t. zwrócono uwagę 
na aspekt prewencyjny – art. 14 E.K.o.z.t. zobowiązuje strony do wspierania rozwoju 
programów informacyjnych i edukacyjnych, zwracających uwagę na ryzyko nieodpo-
wiedzialnego nabywania zwierząt towarzyszących prowadzące do zwiększenia liczby 
zwierząt niechcianych lub porzucanych.

Przepisów dotyczących porzucania nie ma z kolei w ratyfikowanej przez Polskę 
Europejskiej Konwencji o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, sporzą-
dzonej w Strasburgu dnia 10 marca 1976 r. (dalej: E.K.o.z.h.g.)11. Wydaje się jednak, 
że zakaz taki można a contrario wyinterpretować z art. 3 E.K.o.z.h.g., nakładającego 
na posiadaczy zwierząt m.in. obowiązek zapewnienia im odpowiedniego pomiesz-
czenia. Faktem jednak jest, że w przypadku zwierząt gospodarskich i hodowlanych 
mniejszą uwagę zwraca się na problem porzucania, mimo że przecież występowania 
tego zjawiska nie można w ich przypadku wykluczyć. Można zatem mówić tu o pew-
nej luce aksjologicznej. 

4. Porzucanie zwierząt de lege lata według prawa krajowego

4.1. Porzucanie zwierząt w świetle założeń aksjologicznych u.o.z. 

Porzucania zwierząt jako jednej z form znęcania się nad nimi nie sposób omawiać 
w oderwaniu od wyrażonej w u.o.z. idei dereifikacji zwierząt. Stanowi ona reakcję 
prawodawcy na przemiany świadomości ludzkiej i stanowi przykład dostosowywania 
terminologii prawniczej do obowiązujących wartości12. Jednocześnie można ją uznać 
za implementację do polskiego porządku prawnego aksjologii właściwej dla aktów pra-
wa międzynarodowego, omówionych powyżej. Zmianę dokonaną w tym zakresie przez 
u.o.z. określa się w doktrynie wręcz jako przewrót w polskiej cywilistyce13. Wydaje się, 
że odejście od traktowania zwierząt na płaszczyźnie prawnej jako zwierząt może pomóc 
realizować także wychowawczą i kulturotwórczą funkcję prawa.

Według art. 1 ust. 1 u.o.z., „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania 
cierpienia, nie jest rzeczą”. Ta definicja jest o tyle istotna, że w przypadku rzeczy wła-
ścicielowi przysługuje prawo jej porzucenia z zamiarem wyzbycia się jej, co znajduje 
swoje odbicie w art. 180 k.c. Co prawda art. 1 ust. 2 u.o.z. stanowi, iż w sprawach 
nieuregulowanych w ustawie do zwierząt stosuje się odpowiednio przepisy dotyczą-
ce rzeczy, jednak przepis ten pozwala jedynie na subsydiarne stosowanie regulacji 

11  Dz.U. 2008 nr 104 poz. 665.
12  A. Habuda, W. Radecki, Przepisy karne w ustawach o ochronie zwierząt oraz o doświadczeniach na zwie-
rzętach, Prok. i Pr. 5/2008, s. 21. 

13  M. Goettel, Sytuacja prawna zwierząt w świetle przepisów Kodeksu cywilnego o porzuceniu i zawłaszcze-
niu rzeczy [w:] Współczesne problemy prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda 
Gniewka, red. J. Gołaczyński, P. Machnikowski, Warszawa 2010, s. 159.
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zawartych w k.c.14 Zakaz porzucania zwierząt nie oznacza jednak, że zastosowania 
do nich nie znajdują dotyczące rzeczy art. 180 i 181 k.c. – co więcej, za ich stosowa-
niem przemawiają właśnie względy humanitarne, gdyż stwarza to możliwość przy-
jęcia że ten, kto porzucone przygarnie, staje się jego właścicielem15. Na taki wniosek 
pozwala właśnie założenie, że porzucenie zwierzęcia, choć prawnie zabronione i nie 
stanowiące w przypadku zwierząt właścicielskiego uprawnienia, wywołuje takie 
skutki jak porzucenie rzeczy – a zatem można odpowiednio zastosować normę, 
według której własność ruchomej rzeczy niczyjej nabywa się przez jej objęcie w po-
siadanie samoistne.

Z dereifikacją wiąże się także przyznanie w u.o.z. samoistnej wartości przeży-
ciom psychicznym zwierząt, w których to sferze najczęściej objawiają się skutki po-
rzucenia. Zwraca się na nie uwagę w kilku przepisach ustawy, m.in. przy definicji 
pielęgnacji zwierząt, za pomocą której winno się dążyć do uzyskania i utrzymania 
u zwierzęcia stanu fizycznego i psychicznego, w którym najlepiej ono znosi warunki 
bytowania narzucone przez człowieka (art. 4 pkt 9 u.o.z.). Trzeba o tym pamiętać, 
gdyż wszelkie znęcanie, także porzucenie, wiąże się ze swej istoty z zaprzestaniem 
właściwej pielęgnacji. Ponadto, dzięki przepisom wprost odwołującym się do cierpień 
psychicznych, łatwiej jest dokonać wykładni systemowej przepisów penalizujących 
znęcanie, rozumiane jako zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu 
lub cierpień – lege non distinguente, także psychicznych16. Na to, iż spowodowanie 
cierpień moralnych jest wystarczające w przypadku porzucenia zwierzęcia zwraca 
się także uwagę w doktrynie17.

4.2. Porzucanie zwierząt jako przestępstwo

Jak stanowi art. 35 ust. 1a u.o.z., ten kto znęca się nad zwierzęciem, podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Znamieniem kwa-
lifikującym jest działanie ze szczególnym okrucieństwem – wówczas maksymalny 

14  Warto dodać, że stosowanie wobec zwierząt regulacji dotyczących rzeczy wymaga stworzenia fikcji 
prawnej – zwierzę byłoby uważane za rzecz, mimo że nią nie jest ani w sensie ontologicznym, ani tech-
niczno-prawnym. Por. K. Piernik-Wierzbowska, Systematyka i zagadnienie własności zwierząt oraz ich 
statusu prawnego w kontekście problematyki odpowiedzialności za szkody przez nie wyrządzane, Studia 
Iuridica Toruniensia t. XVI/2015, s. 228.

15  Por. wyrok NSA z dnia 3 listopada 2011 r., II OSK 1628/11, LEX nr 1151962; W. Radecki, Ustawa 
o ochronie zwierząt. Komentarz, Warszawa 2012, s. 47. Warto podkreślić, że w przypadku przyjęcia 
odmiennej koncepcji wyzbycie się własności następowałoby dopiero z orzeczeniem przepadku zwie-
rzęcia, podczas gdy nie zawsze możliwe jest przeprowadzenie postępowania karnego w danej sprawie. 
Skutkowałoby to brakiem możliwości nabycia zwierzęcia przez inną osobę. 

16  Co prawda w doktrynie niekiedy zauważa się, że zadawanie cierpień moralnych może być uwa-
żane za znęcanie jedynie w przypadku, gdy są one dotkliwe. W przypadku porzucania powszech-
nie jednak przyjmuje się, że spowodowanie negatywnych przeżyć psychicznych jest wystarczające. 
Zob. M. Mozgawa, Żyje, więc cierpi: o prawnokarnej ochronie zwierząt, Rzeczpospolita PCD z dnia 
28 lutego 2001 r., s. C3. 

17  Por. P. Skurczyński, A. Zientara, Prawnokarna ochrona zwierząt a filozoficzny i teoretyczno praw-
ny problem wartości i praw podmiotowych [w:] Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, 
red. T. Gardocka, A. Gruszczyńska, Toruń 2012, s. 209. 
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wymiar kary pozbawienia wolności to trzy lata. Oprócz tego, na podstawie art. 35 
ust. 3 u.o.z., obligatoryjne jest orzeczenie przepadku zwierzęcia, a na podstawie 
dalszych przepisów fakultatywnie orzec można zakaz posiadania zwierząt od roku 
do lat 10 (art. 35 ust. 3a u.o.z.), zakaz wykonywania określonego zawodu, prowadzenia 
określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które 
są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, przepadek 
narzędzi lub przedmiotów służących do popełnienia przestępstwa oraz przedmiotów 
pochodzących z przestępstwa (art. 35 ust. 4 u.o.z.), a także nawiązkę w wysokości 
od 500 zł do 100 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt, wskazany przez sąd 
(art. 35 ust. 5 u.o.z.). 

Wspomniany art. 35 ust. 1a u.o.z. jest normą sankcjonującą, podczas gdy normy 
sankcjonowanej należy szukać w art. 6 ust. 1a u.o.z., według którego „zabrania się 
znęcania nad zwierzętami”. Tymczasem, porzucanie zwierzęcia, a w szczególności psa 
lub kota, przez właściciela bądź przez inną osobę, pod której opieką zwierzę pozostaje, 
jest jedną z postaci znęcania, wyszczególnionych w art. 6 ust. 2. u.o.z.18

Przedmiotem ochrony w przypadku omawianego przestępstwa jest samo zwierzę: 
jego życie, zdrowie, a także dobrostan, rozumiany jako niezadawanie zwierzęciu cier-
pienia ponad akceptowaną miarę19. Co do zasady, przestępstwo określone w art. 35 
ust. 1a u.o.z. jest typem powszechnym20, jednak gdy mowa o porzucaniu, nawiązanie 
do art. 6 ust. 2 pkt. 11 u.o.z. każe nam wnioskować, że sprawcą znęcania się w tej formie 
może być jedynie właściciel lub opiekun zwierzęcia, a zatem np. osoba zajmująca się 
nim pod nieobecność właściciela, osoba prowadząca dom tymczasowy lub hotel dla 
zwierząt, pracownik schroniska lub fundacji. Wydaje się, że nie można wykluczyć także 
pociągnięcia do odpowiedzialności osoby dokarmiającej regularnie zwierzę, które bez 
tej pomocy nie byłoby w stanie funkcjonować w środowisku. Jeśli chodzi o czynność 
wykonawczą, należy ją interpretować zgodnie z dyrektywą języka potocznego. Porzu-
cenie można, zgodnie ze słownikiem języka polskiego, rozumieć bądź jako zostawie-
nie gdzieś kogoś lub czegoś, bądź jako zaprzestanie zajmowania się kimś lub czymś21. 
To z kolei dowodzi, że przestępstwo to można popełnić zarówno przez działanie, jak 

18  Fakt wprowadzenia przepisu określającego wprost porzucenie zwierzęcia jako formę znęcania się 
nad nim podkreślano podczas prac legislacyjnych nad u.o.z. Zwracano przy tym uwagę, że już samo 
wyliczenie konkretnych przykładów znęcania się nad zwierzętami ma służyć temu, by nie dopuścić 
do błędnych, liberalnych interpretacji prawa w tym zakresie. Co do samego porzucania, zauważano dwa 
aspekty dowodzące zasadności jego penalizacji. Po pierwsze, czyn ten uznano za naganny z punktu wi-
dzenia aksjologicznego, pod drugie zaś uznano, że porzucanie zwierząt jest przyczyną nie tylko cierpienia 
zwierzęcia, ale także problemów gmin, na których spoczywa obowiązek opieki nad takimi zwierzętami. 
Por. Wypowiedź K. Piekarskiej podczas 3 dnia 37 posiedzenia Sejmu II kadencji w dniu 16 grudnia 
1994 r., podczas pierwszego czytania poselskich projektów ustaw o ochronie zwierząt (druki nr 392 
i 769), http://orka2.sejm.gov.pl/Debata2.nsf/5c30b337b5bc240ec125746d0030d0fc/43a8f5648b1dcb 
61c12574e8004387c5?OpenDocument, 27.12.2016.

19  T. Gardocka, Zagadnienie społecznej szkodliwości przestępstw, których bezpośrednim przedmiotem 
wykonawczym są zwierzęta [w:] Status zwierzęcia…, s. 160.

20  W. Radecki, op.cit., s. 227.
21  http://sjp.pwn.pl/sjp/porzucic;2505593.html, 27.12.2016.
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i zaniechanie22. Istotne jest także to, że w przypadku porzucania nie jest konieczne, 
by rzeczywiście wywołało ono cierpienie i ból zwierzęcia – jak bowiem zauważa W. Ra-
decki, ustawodawca wprowadzając pkt 11 w art. 6 ust. 2 u.o.z. ostatecznie przesądził, 
że każde porzucenie traktować należy jako znęcanie23. Trzeba zauważyć, że porzucenie 
zwierzęcia może być oczywiście popełnione ze szczególnym okrucieństwem. Biorąc 
pod uwagę, że ze spełnieniem tego kwalifikującego znamienia mamy do czynienia, gdy 
zadawane są dodatkowe cierpienia, wykraczające ponad granice konieczne do osiągnię-
cia skutku24, porzuceniem ze szczególnym okrucieństwem byłoby nierzadko zresztą 
spotykane w praktyce przywiązanie zwierzęcia do drzewa w środku lasu. Nie będzie 
okolicznością wyłączającą przestępność czynu np. fakt, że zwierzę tuż po porzuceniu 
zostało przygarnięte i przez to jego dyskomfort ograniczył się do konieczności przy-
stosowania do nowych warunków. Przedmiotem czynności wykonawczej może być 
z kolei każde zwierzę. Co prawda zwrócono szczególną uwagę na porzucanie psów 
i kotów, jednak w żadnej mierze nie można przyjąć, że porzucanie tylko tych zwierząt 
stanowi przestępstwo; intencją ustawodawcy było raczej podkreślenie problemu na-
gminności porzucania tych najbardziej przywiązanych do człowieka istot. Regulacja 
z art. 6 ust. 2 pkt. 11 dotyczy zatem zwierząt towarzyszących, ale też gospodarskich, 
a nawet dzikich, o ile uzależnione są od człowieka (np. trzymanych w ogrodach zoolo-
gicznych, cyrkach, lecznicach weterynaryjnych), a ich porzucenie nie wiąże się z przy-
wróceniem im wolności w warunkach dla nich naturalnych oraz z uwzględnieniem ich 
przystosowania do samodzielnego funkcjonowania25. 

Wątpliwości powstają jeśli chodzi o stronę podmiotową znęcania się nad zwierzę-
tami. W orzecznictwie przyjmuje się bowiem, że konieczne jest zaistnienie tu zamiaru 
bezpośredniego26, zaś większość doktryny stoi na stanowisku, że wystarczający jest 
zamiar ewentualny27. Należy się zastanowić, które stanowisko jest bardziej adekwatne 
w przypadku porzucania zwierząt. Wydaje się, że co do znamienia porzucenia możliwe 
jest tu posiłkowe zastosowanie wykładni art. 210 k.k., penalizujące porzucenie mało-
letniego lub osoby nieporadnej. W piśmiennictwie nie neguje się tu możliwości wystą-
pienia zamiaru wynikowego, podając m.in. przykład oddalenia się od podopiecznego 

22  Pogląd ten nie jest jednak jednolity. Niekiedy wskazuje się, że porzucenie wymaga koniecznie od-
dalenia się sprawcy, oddalenie się zaś to tylko aktywne zachowanie się, działanie. Por. R.A. Stefański, 
Przestępstwo porzucenia, art. 187 k.k., PiP 5/1997, s. 41‒55.

23  W. Radecki, op.cit., s. 75.
24  Por. wyrok SA w Katowicach z dnia 8 lipca 2004 r., II Aka 139/04, LEX nr 148554.
25  Niekiedy w prawodawstwie innych państw wprost mowa o tym, że karane jest porzucanie zwierząt 
towarzyszących, ale także innych oswojonych oraz tych trzymanych w niewoli. Tak sformułowany jest 
art. 521‒1 francuskiego kodeksu karnego. Wyjątek, w którym porzucanie nie jest traktowane jako bez-
prawne, przewidziano w przypadku zwierząt przeznaczonych dla celów repopulacyjnych. Zob. Code 
pénal, version consolidée au 15 décembre 2016, https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte 
=LEGITEXT00000607071, 27.12.2016.

26  Wyrok SN z dnia 16 listopada 2009 r., V KK 187/99, LEX 553896.
27  L. Drwęski, Ochrona skuteczności ścigania przestępstw związanych z ochroną zwierząt – obraz staty-
styczny, [w:] Status zwierzęcia…, s. 235; M. Gabriel-Węglowski, op.cit., s. 102. Za umyślnością w postaci 
zamiaru bezpośredniego opowiada się jednak W. Radecki – zob. W. Radecki, op.cit., s. 227.
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na krótki czas z jednoczesną świadomością sprawcy co do trudności w powrocie do nie-
go i godzeniu się na to28. 

Kilka uwag warto poświęcić także kwestii możliwego zbiegu przepisów karnych. 
W przypadku porzucania zwierząt raczej trudno wyobrazić sobie tradycyjnie przy-
woływany w doktrynie zbieg art. 35 ust. 1a u.o.z. z art. 288 k.k. (ewentualnie art. 124 
k.w.). Niewykluczony wydaje się jednak zbieg znęcania się nad zwierzęciem z przestęp-
stwem z art. 207 k.k. dotyczącym znęcania się nad człowiekiem. Do takiej sytuacji może 
dojść wówczas, gdy porzucane jest zwierzę, z którym inna osoba odczuwa wyjątkową 
więź emocjonalną lub też zwierzę potrzebne jest jej do prawidłowego funkcjonowania 
(np. pies-przewodnik osoby niewidomej). 

5. Wybrane problemy praktyczne

5.1. Trudności dowodowe

Jak wskazuje doświadczenie życiowe, porzucanie zwierząt jest jednym z najczęściej 
popełnianych przestępstw określonych w u.o.z. – świadczy o tym ciągłe przepełnienie 
schronisk, domów tymczasowych czy liczne ogłoszenia o poszukiwaniu właścicieli zna-
lezionych zwierząt. Jednocześnie, jak pokazują badania przeprowadzone przez M. Moz-
gawę, jedynie w 1,5% przypadków orzeczenia zapadłe w sprawach o przestępstwa z u.o.z. 
dotyczą przypadków porzucenia29. Choć dane te pochodzą sprzed kilkunastu lat, to spe-
cyfika działania sprawców (w ukryciu, w oddaleniu od miejsca zamieszkania, poprzez 
wyrzucenie z pędzącego auta, itp.) niejednokrotnie sprawia, że postępowanie, nawet 
jeśli wszczęte, należy umorzyć z powodu niewykrycia sprawcy. Zastosowanie może też 
nieraz znaleźć negatywna przesłanka procesowa określona w art. 17 § 1 pkt. 1–2 k.p.k., 
a zatem z powodu braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia 
przestępstwa lub dlatego, iż nie wykazano, że czyn zawiera znamiona czynu zabronio-
nego. W przypadku porzucenia dość łatwo zresztą o linię obrony polegającą na próbie 
udowodnienia, że zwierzę nie zostało porzucone, a uciekło. Przykładowo, w stanie 
faktycznym rozpatrywanym przez Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim30 oskarżo-
ny bronił się w ten sposób, że nie wyrzucił psa z samochodu, a uciekł on przy próbie 
przełożenia zwierzęcia na inne miejsce w aucie. W tym przypadku wersji sprawcy 
przeczyły co prawda szczegółowe zeznania świadka (który wręcz słyszał dobiegające 
z samochodu przynaglenia dotyczące wyrzucenia psa), ale przecież często świadkowie 
nie są w stanie przytoczyć pełnego i dokładnego przebiegu zdarzeń. 

5.2. Porzucanie zwierząt a funkcje schronisk

Kontrowersyjnym zagadnieniem jest to, czy przestępstwem jest pozostawienie przez 
właściciela lub opiekuna zwierzęcia w schronisku. Z jednej strony bowiem właściciel 

28  Por. A. Kilińska-Pękacz, Przestępstwo porzucenia dziecka, Prok. i Pr. 4/2016, s. 29‒30 i przywołana 
tam literatura. 

29  M. Mozgawa, Prawnokarna ochrona zwierząt, Lublin 2001, s. 35.
30  Por. wyrok SO w Siedlcach z dnia 27 lutego 2014 r., II Ka 15/14, https://www.saos.org.pl/judgments/
content/38900.html, 08.06.2017.
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nie zostawia zwierzęcia bez opieki, a pod pieczą specjalnie do tego powołanej instytu-
cji. O tym, iż jest to legalne, przekonana jest zresztą znaczna część opinii społecznej31. 
Pamiętać jednak należy, że zachowanie takie spełnia znamiona porzucenia rozumia-
nego jako „zostawienie gdzieś czegoś lub kogoś”, ponadto umieszczenie zwierzęcia 
w schronisku zawsze wiąże się dla niego z cierpieniem psychicznym (choć jak już 
nadmieniono nie jest to nawet warunek konieczny dla przypisania czynu sprawcy). 
Ponadto schroniska ex definitione przeznaczone są dla zwierząt bezdomnych, a o tych, 
według art. 4 pkt. 16 u.o.z., można mówić jedynie w sytuacji, gdy nie ma możliwości 
ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawa-
ły. Już z tego wynika, że oddanie zwierzęcia do schroniska wyczerpuje znamiona 
przestępstwa z art. 35 ust. 1a u.o.z. Potwierdzenie tej tezy można ponadto znaleźć 
w judykaturze. Reprezentatywnym przykładem jest tu wyrok Sądu Okręgowego 
w Rzeszowie z dnia 21 sierpnia 2013 r.32 Podkreślono w nim, że „zarówno odwo-
łanie się wyłącznie do dyrektywy języka powszechnego, jak również uzupełnienie 
jej o cywilistyczne ujęcie utraty prawa własności ruchomości poprzez porzucenie” 
wystarcza do przyjęcia, że mamy do czynienia z przestępstwem. Zaznaczono także, 
że „dla bytu «porzucenia» obojętne jest czy do rozstania doszło w warunkach za-
pewniających zwierzęciu ochronę i opiekę”. Jednocześnie sąd jednak zwrócił uwagę 
na konieczność uwzględniania złożonych nieraz okoliczności zmuszających właści-
ciela do takiego radykalnego kroki – w stanie faktycznym, na kanwie którego zapadł 
wyrok, oskarżony oddał zwierzę do schroniska, gdyż zagrażało ono zdrowiu jego 
dziecka, porzucenie było zaś poprzedzone różnorodnymi próbami znalezienia psu 
innego właściciela. W tej sytuacji zdecydowano się uznać, że mimo wypełnienia zna-
mion przedmiotowych i podmiotowych czynu, do przestępstwa nie doszło ze względu 
na znikomą szkodliwość społeczną – uwzględniono bowiem czynniki wymienione 
w art. 115 § 2 k.k., według których przy ocenie karygodności czynu należy brać pod 
uwagę m.in. postać zamiaru i motywację sprawcy. 

Rozstrzygnięcie rzeszowskiego SO należy zaaprobować. Dokonano bowiem pra-
widłowej kwalifikacji czynu, a jednocześnie wszechstronnie przeanalizowano sytu-
ację oskarżonego i za pomocą zastosowania właściwych mechanizmów prawnych 
stwierdzono, że w danej sytuacji do przestępstwa nie doszło. Trzeba jednak zauwa-
żyć, że w praktyce nieraz właściciele przynoszą zwierzęta do schroniska podając się 
za osoby, które rzekomo znalazły porzucone zwierzę. Od pracowników placówki i ich 
oceny indywidualnego przypadku zależy już wtedy decyzja w kwestii ewentualnego 
przyjęcia zwierzęcia. Wątpliwa z punktu widzenia prawnokarnego jest obowiązująca 
w niektórych schroniskach reguła, według której zwierzę można oddać po uiszczeniu 
odpowiedniej opłaty33. Stwarza to sytuację, gdy instytucja decyduje się zaniechać 
środków mających na celu doprowadzenia do pociągnięcia do odpowiedzialności 
sprawcy przestępstwa w zamian za zapłatę określonej sumy, co jest nie do pogodzenia 

31  Zob. http://poznan.eska.pl/newsy/czy-wlasnego-psa-mozna-oddac-do-schroniska/267669, 27.12.2016.
32  Wyrok SO w Rzeszowie z dnia 21 sierpnia 2013 r., II Ka 356/13, http://orzeczenia.rzeszow.so.gov.pl/
content/$N/154010000001006_II_Ka_000356_2013_Uz_2013‒08‒21_001, 27.12.2016.

33  Por. m.in. http://przytuliskochojnice.pl/?page_id=109, 27.12.2016.
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z prawem. Zdarza się także niekiedy, że regulaminy schronisk wprost przewidują 
możliwość oddania zwierzęcia34. Wówczas mamy do czynienia z sytuacją, gdy akt 
prawa wewnętrznego jest sprzeczny z aktem prawnym powszechnie obowiązują-
cym. To także sytuacja nie do zaakceptowania, aczkolwiek można zrozumieć racje, 
które kierowały autorem regulaminu – stworzenie możliwości oddania zwierzęcia 
do schroniska w praktyce nierzadko ratuje je przed porzuceniem nacechowanym 
większym okrucieństwem i mniejszą szansą na zyskanie nowego właściciela. Trudno 
jednak mówić o istnieniu konieczności wprowadzenia kontratypu w postaci wyłącze-
nia bezprawności czynu w przypadku oddania zwierzęcia do schroniska czy też fun-
dacji. Wydaje się, że w wyjątkowych sytuacjach, którym trudno przypisać naganność, 
należy kierować się stanowiskiem przyjętym przez rzeszowski SO i korygować kwestię 
odpowiedzialności na płaszczyźnie społecznej szkodliwości czynu. Z drugiej strony 
ciężko nie dostrzec pewnej sprzeczności, widocznej zwłaszcza na płaszczyźnie przyj-
mowanej powszechnie aksjologii: porzucenie zwierzęcia jest bezprawne w każdym 
przypadku, zaś penalizowane za pomocą art. 210 k.k. porzucenie osoby małoletniej 
lub nieporadnej – tylko wówczas, gdy nie wiąże się z zapewnieniem jej opieki za strony 
innych osób lub instytucji35. Nie budzi z kolei wątpliwości przykład anonimowego 
podrzucenia zwierzęcia do schroniska, np. przez płot – takie zachowanie powinno być 
karane jako porzucenie, zwłaszcza że wiąże się z nim niebezpieczeństwo zagryzienia 
zwierzęcia przez inne zwierzęta.

Na marginesie warto zauważyć też, że w praktyce wystąpić może sytuacja odwrot-
na – to schronisko może zdecydować się na wypuszczenie na wolność przebywających 
w nim długo zwierząt niemających szans na adopcję i niejednokrotnie zdziczałych. 
Taka sytuacja miała miejsce w schronisku w Bielsku-Białej, gdzie dyrektor stwierdził 
konieczność pozbycia się 35 kotów. Sprawa jak na razie nie trafiła na sądową wokan-
dę, choć nie brakuje głosów przedstawicieli organizacji prozwierzęcych, że doszło 
tu do popełnienia przestępstwa z art. 35 ust. 1 u.o.z. Dyrektor z kolei twierdzi, że dał 
zwierzętom możliwość wyboru życia na wolności lub z człowiekiem, nie pozbawia-
jąc ich całkowicie dostępu do schroniska; ponadto uważa, że są to zwierzęta dzikie 
i jako takie nie powinny być przetrzymywane w schronisku. Jako że sprawa jest 
znana głównie z doniesień medialnych36, trudno tu o rzetelną dyskusję o faktach, 
jednak sytuacja ta ukazuje kolejny problem prawny, zwłaszcza jeśli by przyjąć wersję 
dyrektora schroniska, według którego porzucone zwierzęta były zdziczałe. Redakcja 
art. 6 ust. 2 pkt. 11 u.o.z. nie daje podstaw do przyjęcia, że zwierzęta takie nie mogą 
być przedmiotem czynności wykonawczej przestępstwa określonego w art. 35 ust. 1a 
u.o.z. Do takich wniosków można jednak dość dzięki wykładni celowościowej – nie 
można bowiem uznać za znęcania umożliwienia zwierzętom powrotu do ich natural-
nego środowiska; co więcej, znęcaniem może być przetrzymywanie takich zwierząt 
przed długi czas w przepełnionych pomieszczeniach, często bez możliwości wyjścia 
na zewnątrz. 
34  Por. http://schroniskoilawa.pl/index.php/regulamin-schroniska-dla-zwierzat, 27.12.2016.
35  M. Szewczyk [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. A. Zoll, Kraków 2008, s. 752.
36  http://uwaga.tvn.pl/reportaze,2671,n/koty-wyrzucone-ze-schroniska,211896.html, 27.12.2016.
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5.3. Tzw. „okna życia” dla zwierząt

W 2012 r. w Polsce warszawska Straż dla Zwierząt utworzyła pierwsze tzw. „okno ży-
cia” dla zwierząt – miejsce, w którym można w sposób humanitarny i z zachowaniem 
anonimowości porzucić niechciane zwierzęta37. Mimo szczytnych założeń, inicjatywa 
ta spotkała się z wieloma kontrowersjami, także tymi na płaszczyźnie prawnokarnej. 
Pojawiały się opinie, że jest to forma podżegania do przestępstwa38. Z taką oceną moż-
na jednak polemizować, chociażby ze względu na niespełnienie znamion podmioto-
wych podżegania – trudno bowiem o przypisanie twórcom „okna życia” dla zwierząt 
zamiaru bezpośredniego przejawiającego się w chęci, aby ktoś inny porzucił zwierzę. 
Bardziej uzasadniona byłaby się koncepcja, iż jest to pomocnictwo – bez wątpienia 
bowiem inicjatywa taka ułatwia pozbycie się zwierzęcia. Można tutaj także mówić 
o co najmniej zamiarze ewentualnym w postaci godzenia się na to, że „okno życia” 
może takie zachowanie upraszczać. Widać to dobitnie zwłaszcza przy przyjęciu teorii 
obiektywnej manifestacji, według której zamiar wynikowy można przypisać sprawcy, 
gdy nie podejmuje on czynności mających na celu zapobieżenie popełnieniu czynu 
zabronionego. W omawianym przypadku nie sposób nie dostrzec, że „okna życia” 
mogą stanowić swoistą zachętę dla osób chcących pozbyć się zwierzęcia. Co praw-
da według idei ich inicjatorów miały one minimalizować negatywne dla zwierzęcia 
skutki tej formy znęcania jaką jest porzucenie, niemniej jednak z punktu widzenia 
prawa karnego de lege lata nie ma podstaw do wyłączenia bezprawności zakładania 
i prowadzenia „okien życia”. Z czysto aksjologicznego punktu widzenia wydaje się, 
że trudno zaakceptować taką sytuację – literalna wykładnia prawa może bowiem pro-
wadzić do tego, że z braku prawnych możliwości urzeczywistnienia dobrych intencji, 
zwierzęta de facto i tak będą porzucane, tyle że w sposób mniej humanitarny. Można 
stwierdzić, że zakładanie i prowadzenie „okien życia” nie jest społecznie szkodliwe, 
a zatem na tej płaszczyźnie wyłączona jest przestępczość tego typu działania. Mimo 
to ewentualna zmiana stanu prawnego byłaby przydatna i przyczyniłaby się do sta-
nowczego usunięcia wszelkich wątpliwości39.

6. Zakończenie

Jak wynika z powyższych rozważań, kwestia penalizacji porzucania zwierząt nie jest 
wolna od kontrowersji. Trzeba pozytywnie ocenić działania ustawodawcy polegające 
na podkreśleniu negatywnego aspektu tego czynu, który w wielu przypadkach bez 
wątpienia zasługuje na reakcję prawnokarną. Potraktowanie porzucania jako jednej 

37  http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,pierwsze-niechciane-zwierzeta-w-oknie-zycia,38596.
html, 08.06.2017.

38  Sugerowałaby to chociażby wypowiedź posła Pawła Suskiego, przewodniczącego Parlamentarnego 
Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Zob. http://milifamily.pl/okno-zycia-dla-psow/, 27.12.2016.

39  Trzeba jednak zaznaczyć, że wątpliwości prawnokarne nie są w przypadku „okien życia” jedynymi – 
wskazuje się bowiem m.in. także na zagrożenia sanitarne. Jak zatem widać, nawet doprecyzowanie tej 
kwestii na gruncie prawnokarnym nie usunęłoby całkowicie kontrowersji związanych z omawianym 
rozwiązaniem; to już jednak problematyka wykraczająca poza temat niniejszego tekstu.
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z postaci znęcania się nad zwierzętami jest wyrazem braku zgody na lekceważenie 
podobnych czynów, co niejednokrotnie miało miejsce przed wejściem w życie u.o.z. 
Zauważyć jednak trzeba, że odczucia opinii społecznej nie do końca pokrywają się 
z brzmieniem przepisów; wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, że porzucenie nie jest 
czynem prawnie irrelewantnym. W zmianie świadomości właścicieli i opiekunów 
zwierząt na pewno nie pomaga fakt, że o ile w przypadku drastycznych przypadków 
znęcania się nad zwierzętami, polegającymi na zadawaniu im okrutnej śmierci lub 
cierpień fizycznych, można zaobserwować wzrost częstotliwości i surowości karania 
sprawców, których czyny dodatkowo bywają nagłaśniane przez media, o tyle w przy-
padku porzuceń większość nich, ze względu na trudności, pozostaje bezkarna lub też 
sankcja jest niewielka40. Z kolei liczne problemy występujące w praktyce pokazują 
pewną niedoskonałość samej regulacji. Co prawda porzucanie zwierzęcia jest niemal 
zawsze wyrazem nieodpowiedzialności człowieka i aktem zasługującym na negatyw-
ną ocenę, niemniej jednak należy się zastanowić, czy w każdym przypadku powinno 
stanowić przestępstwo. Próby ustanawiania swoistych, niemających oparcia w przepi-
sach prawnych kontratypów w postaci oddania zwierzęcia do schroniska czy tworze-
nia „okien życia” zdają się dowodzić, że wykładnia znamion przestępstwa porzucania 
nie powinna być aż tak restrykcyjna. Co prawda niektóre wątpliwości dają się usunąć 
za pomocą wykładni funkcjonalnej bądź przy zastosowaniu kryterium społecznej 
szkodliwości czynu, jednak nie zawsze jest to możliwe. W tym kontekście polemi-
zować można z wspomnianym uprzednio poglądem, że sama czynność porzucenia 
wystarcza do przyjęcia bezprawności czynu. Wydaje się, że nie można całkowicie 
abstrahować (mimo że proponowane jest to w doktrynie) od charakterystycznych 
dla znęcania znamion w postaci sprawienia bólu lub cierpienia. Rozważać je można 
na płaszczyźnie podmiotowej – porzucanie byłoby karane w przypadku, gdyby spraw-
ca co najmniej godził się na nie. W przypadku, gdy oddaje on zwierzę do schroniska, 
fundacji lub korzysta z tzw. „okna życia” czyni starania by przynamniej to cierpienie 
zminimalizować, co z kolei, zgodnie z teorią obiektywnej manifestacji, wykluczałoby 
przypisanie zamiaru wynikowego. Warto również posłużyć się argumentem praw-
noporównawczym – nie jest bowiem odosobnione rozwiązanie wprost przewidujące, 
że porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem wówczas, gdy nie zapewniono zwierzęciu 
w związku z tym podstawowej opieki41. W innych przypadkach stosowanie repre-
sji karnej byłoby nieproporcjonalne, mimo że samo porzucenie należy niezależnie 
od tego traktować jako czyn naganny. 

40  Nawet w przypadku, gdy uda się doprowadzić do skazania sprawcy porzucenia, wymierzana kara ogra-
nicza się zwykle do niezbyt wysokiej zresztą grzywny. Por. D. Karaś, Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami? 
Raport z monitoringu sądów, prokuratur i policji, wersja rozszerzona, Kraków-Wrocław 2016, s. 75. 

41  Takie rozwiązanie przyjęto chociażby w niektórych stanach USA – np. Kansas, Michigan czy Monta-
nie. Por. http://www.straypetadvocacy.org/PDF/AnimalCrueltyLaws.pdf, 27.12.2016.
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*  *  *

Animal Abandonment in the Light of Criminal Law. Theory and Practice

Animal abandonment is one of the most frequent crimes against animals. We can notice a neg-
ative estimate of this occurrence in international law. In Poland, it is treated as a crime since 
the law about protecting animals came into force. The interpretation of articles of this act leads 
to some interesting conclusions as far as objective and subjective features of a criminal offence 
are concerned. It is significant, that application of this law in practice is sometimes doubtful 
and it is reflected in court jurisdiction. Some questions may appear – e.g. if abandoning an-
imal in shelter or in so-called “life window” ought to be, de lege lata, considered as a crime. 
Occasionally some problems connected with this theme can be solved by using a functional 
interpretation. However it is seemed that some postulates de lege ferenda are also reasoned. 

Key words: animal protection, animal abandonment, cruelty to animals


