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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny 

(druk nr 724) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa ma na celu wzmożenie ochrony prawnej zwierząt oraz skuteczniejsze 

zapobieganie popełnianiu przestępstw na ich szkodę.  

Aby osiągnąć ten cel ustawa: 

1) podnosi górną granicę zagrożenia karą za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi z 2 

do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dokonania tego ze szczególnym 

okrucieństwem z 3 do 5 lat, 

2) w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko zwierzętom wprowadza 

obligatoryjność orzeczenia przez sąd nawiązki na cele ochrony zwierząt, 

3) daje możliwość orzeczenia zakazu posiadania określonej kategorii zwierząt oraz 

wykonywania prac, czynności i działalności związanych z wykorzystywaniem zwierząt 

lub oddziaływaniem na nie, a w przypadku zabicia lub znęcania się nad zwierzęciem ze 

szczególnym okrucieństwem nakłada na sąd obowiązek orzeczenia tych zakazów, 

4) zwiększa maksymalny wymiar wyżej wymienionych środków karnych z 10 do 15 lat, 

5) umożliwia orzekanie zakazu posiadania zwierząt w razie warunkowego umorzenia 

postępowania, 

6) wprowadza przepisy umożliwiające wykonanie zakazu posiadania zwierząt oraz zakazu 

wykonywania zawodów, prowadzenia działalności lub wykonywania czynności 

wymagających zezwolenia, 

7) umożliwia orzeczenie przepadku przedmiotów pochodzących bezpośrednio 

z przestępstwa lub przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia 

przestępstwa również wtedy, gdy przedmioty nie stanowią własności sprawcy, pod 
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warunkiem, że ich właściciel lub inna osoba uprawniona do dysponowania tymi 

przedmiotami na podstawie towarzyszących okoliczności przewidywała albo mogła 

przewidzieć, że mogą one zostać użyte do popełnienia przestępstwa. 

Ponadto ustawa usuwa błąd w przepisie definiującym znęcanie się nad zwierzętami. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 57. posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2018 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1509). Projekt był przedmiotem prac 

sejmowych Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka. Komisje wprowadziły do projektu poprawki, które zliberalizowały przepisy 

dotyczące przewidzianych ustawą środków karnych, oraz poprawki techniczno-legislacyjne. 

W trakcie drugiego czytania zgłoszono poprawki zaostrzające zasady stosowania 

środków karnych, które nie zyskały aprobaty Sejmu. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu 

zaproponowanym przez komisje. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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