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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 25.02.2012 r.

Minister Spraw Wewnętrznych

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, KRS 0000292939, organizacja pożytku publicznego,

której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, zapytuje, czy MSW podtrzymuje swoje

stanowisko wyrażone w odpowiedzi z dnia 12.08.2011 r., znak: DAiN-VI-026-52/11, w  świetle

nowelizacji ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, której niektóre z zapisów aktualnie

brzmią następująco:

art.  7 ust. 1a. Decyzja,  o której mowa w ust.  1, podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu

informacji od Policji,  straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela

organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

Art.  7 ust.  3. W przypadkach niecierpiących zwłoki,  gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia  u

dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu, policjant,  strażnik

gminny lub  upoważniony  przedstawiciel  organizacji  społecznej,  której  statutowym  celem

działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta

(burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia.

art. 9a. Osoba, która napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na

uwięzi, ma obowiązek powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, straż gminną lub

Policję.

art.  33 ust.  3. W przypadku konieczności  bezzwłocznego uśmiercenia,  w celu zakończenia

cierpień zwierzęcia, potrzebę jego uśmiercenia stwierdza lekarz weterynarii, członek Polskiego

Związku Łowieckiego, inspektor organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest

ochrona  zwierząt,  funkcjonariusz  Policji,  straży  ochrony  kolei,  straży  gminnej,  Straży



Granicznej,  pracownik Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, strażnik Państwowej

Straży Łowieckiej, strażnik łowiecki lub strażnik Państwowej Straży Rybackiej.

Jednocześnie  należy  zauważyć,  iż  nowelizacja  ustawy  o  ochronie  zwierząt  z

niewiadomych przyczyn nie spowodowała nowelizacji ustawy z dnia 29.08.1997 r. o strażach

gminnych.

Ponadto  Stowarzyszenie  pragnie  zwrócić  uwagę,  iż  powoływany  w  odpowiedzi

Ministerstwa art. 11 ustawy o strażach gminnych stanowi klasyczny katalog otwarty, poprzez

użycie  wyrażenia  „w  szczególności”.  Elementarne  zasady  wykładni  przepisów prawa,  które

nakazują  dokonywanie  w  pierwszej  kolejności  wykładni  literalnej  wskazują,  iż  użycie  przez

ustawodawcę dla zbudowania definicji zwrotów takich jak w szczególności  lub zwłaszcza, oznacza

skonstruowanie  katalogu  otwartego.  Dla  poparcia  tej  tezy  wystarczy  analiza  znaczenia

powołanych  słów  w  jakimkolwiek  słowniku  języka  polskiego,  albo  lektura  §  153  ust.  3

rozporządzenia  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  20.06.2002  r.  w  sprawie  „Zasad  techniki

prawodawczej”, gdzie opisano ten właśnie sposób konstruowania definicji:

Jeżeli nie jest możliwe sformułowanie definicji, o której mowa w ust. 1 lub 2, można

objaśnić  znaczenie  danego  określenia  przez  przykładowe  wyliczenie  jego  zakresu,

wyraźnie wskazując przykładowy charakter wyliczenia przez posłużenie się zwrotami: „w

szczególności” albo „zwłaszcza”.

W związku z powyższym Stowarzyszenie ponawia prośbę o udzielenie  jednoznacznej

odpowiedzi,  czy straż  gminna (miejska)  ma obowiązek uczestniczenia  w interwencjach dot.

naruszania  praw zwierząt,  wykonywanych przez  organizacje  społeczne,  których  statutowym

celem działania jest ochrona zwierząt.


