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WSTĘP

Niniejsze opracowanie koncentruje się na kwestiach praktycznych
i skierowane jest przede wszystkim do osób zajmujących się prawem ło-
wieckim – myśliwych, prawników praktyków, wykładowców, Zarządów
Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, jak i zarządówwszystkich
kół łowieckich w Polsce. Jego przedmiotem jest przede wszystkim analiza
ustawy przez pryzmat orzecznictwa sądowegowydanego na jej podstawie.
Komentarz zawiera również kompleksową regulację kwestii postępowania
dyscyplinarnego. Odwołania do dotychczasowej literatury prawniczej
oraz komentarzy do ustawy mają charakter jedynie uzupełniający, co
wywołane jest celem niniejszego opracowania, którym jest zaspokajanie
potrzeb praktyki. Oddawane do Państwa rąk opracowanie ma stanowić
relatywnie krótkie i syntetyczne uzupełnienie już istniejącej na rynku
prawniczym literatury. Autorzy starali się posługiwać językiemmożliwie
prostym, ograniczając stosowanie fachowej prawniczej terminologii do
niezbędnego minimum. Komentarz powinien być pomocny przede
wszystkim dla prawników praktyków: sędziów, adwokatów, prokuratorów
i osób zatrudnionych w urzędach. Autorzy zawarli w treści niniejszego
komentarza wiele postulatów de lege ferenda i zwrócili uwagę na szereg
luk prawnych i nieścisłości zwłaszcza w ostatniej nowelizacji ustawy
dokonanej na mocy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2014 r.
poz. 228), co może stanowić dla ustawodawcy przyczynek do stworzenia
jednolitej i spójnej regulacji prawnej w tym przedmiocie.
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Autorzy niniejszego opracowania chcieliby wyrazić wdzięczność wo-
bec Polskiego Związku Łowieckiego za udzieloną rekomendację, jak
również wobec innych osób związanych z łowiectwem, które udzieliły
nam pomocy przy opracowywaniu tego utworu.
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USTAWA

z dnia 13 października 1995 r.

Prawo łowieckie

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1226; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1247;
z 2014 r. poz. 228, poz. 951)





Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

Wprowadzenie

1. Komentowany poniżej rozdział ustawy zawiera normy określające
przedmiot regulacji komentowanego aktu prawnego (art. 1), określa
podmiot, któremu przysługuje prawowłasności zwierząt łownych żyjących
w stanie wolnym (art. 2), wskazuje cele łowiectwa (art. 3), definiuje
podstawowe pojęcia prawa łowieckiego (art. 4) oraz zawiera upoważnienie
dlaministra właściwego do spraw środowiska do określenia listy gatunków
zwierzyny łownej (art. 5).

2. Omówione poniżej przepisy mają (poza art. 2 oraz 4, zawierającymi
definicje podstawowych pojęć) znaczenie przede wszystkim interpretacyj-
ne, tzn. wykładnia kolejnych norm ustawy powinna odbywać się przez
pryzmat wskazanych w przepisach ogólnych zasad i celów. Norm poniż-
szych nie należy zatem traktować jako „deklaracji” ustawodawcy niema-
jących żadnego przełożenia na rzeczywistość.

Art. 1. [Pojęcie łowiectwa]
Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego,

w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny)
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i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz
zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

1. Komentowany przepis definiuje przedmiot ustawy, czyli łowiectwo.
Definicja ta składa się z dwóch części. Pierwsza z nich ma charakter
opisowy, tzn. określa, że łowiectwo stanowi element ochrony środowiska
przyrodniczego. Druga część definiuje łowiectwo przez wskazanie celów,
które powinno ono realizować (ochrona zwierząt łownych oraz gospoda-
rowanie ich zasobami zgodne z określonymi zasadami).

2. Odnośnie do pierwszej z wymienionych wyżej części ustawodawca
określił, że komentowany akt prawny stanowi jeden z elementów ochrony
środowiska przyrodniczego, obok takich ustaw jak na przykład ustawa
o ochronie przyrody (por. art. 1 i 2 u.o.p.), ustawa o rybactwie śródlądo-
wym (por. art. 1 tej ustawy) czy ustawa o lasach (por. art. 1 u.l.). Pojęcie
środowiska przyrodniczego zostało sprecyzowane przez ustawodawcę
w art. 5 pkt 20 u.o.p. jako krajobraz wraz z tworami przyrody nieożywionej
oraz naturalnymi i przekształconymi siedliskami przyrodniczymi z wystę-
pującymi na nich roślinami, zwierzętami i grzybami. Ustawa o ochronie
przyrody w art. 5 pkt 17 definiuje siedlisko przyrodnicze jako obszar lą-
dowy lub wodny, naturalny, półnaturalny lub antropogeniczny, wyodręb-
niony w oparciu o cechy geograficzne, abiotyczne i biotyczne. Spośród
wymienionych w art. 5 pkt 17 u.o.p. składników ożywionych środowiska
przyrodniczego, czyli roślin, zwierząt i grzybów, prawo łowieckie regu-
luje ochronę drugiego z wymienionych elementów. Przy czym łowiectwo
wpływa także na roślinność, gdyż niekontrolowany rozwój populacji
zwierząt roślinożernych na danym terenie mógłby stanowić zagrożenie
dla występowania na nim pewnych gatunków roślin.

3. Druga część prawnej definicji łowiectwawskazuje dwa podstawowe
cele łowiectwa. Są nimi ochrona zwierząt łownych oraz gospodarowanie
ich zasobami. Pojęcia zwierzęta łowne ustawodawca używa wymiennie
z pojęciem zwierzyny, co oznacza, że powinny one mieć identyczne
znaczenie. W dotychczasowej literaturze przedmiotu podkreśla się, że
pojęcie zwierząt łownychma charakter prawny1. Lista gatunków zwierząt
zaliczanych do łownych została określona w rozporządzeniu w sprawie

1 Por. W. Radecki, Prawo łowieckie. Komentarz, Warszawa 2010, s. 51.
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ustalenia listy gatunków zwierząt łownych, wydanego na podstawie art. 5
ustawy (por. komentarz do tego przepisu). Konkretne środki ochrony
zwierząt łownych zostały uregulowane przez ustawodawcę w przepisach
szczegółowych komentowanego aktu prawnego.

4.W zakresie drugiego z wymienionych celów, czyli prowadzenia
gospodarki łowieckiej, ustawodawca nakazuje zmierzać do osiągnięcia
„złotego środka” (kompromisu) między wymogami ekologii a zasadami
racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej oraz rybackiej. Za racjonalną należy
uznać taką gospodarkę łowiecką, która z jednej strony pozwala na zacho-
wanie gatunków zwierząt łownych, zaś z drugiej nie prowadzi do niekon-
trolowanego rozwoju ich populacji, co mogłoby narazić na poważne
szkody, np. rolnictwo lub inne formy działalności ludzkiej prowadzonej
na obszarze obwodów łowieckich i poza nimi.

5.W literaturze prawniczej zwraca się uwagę, że art. 1 ustawy odwo-
łuje się do koncepcji „łowiectwa ekologicznego”, zgodnie z którą łowiec-
two stanowi jeden z przejawów ochrony przyrody. Stosownie do tej
koncepcji zwierzyna łowna jest „hodowana” przezmyśliwych, a polowania
są środkiem regulacji liczebności i struktury populacji zwierzyny ze
względu na wiek i płeć zwierząt oraz konieczność selekcji osobników
chorych i słabych2.

6. Co do innych niż prawnicze definicji łowiectwa i myślistwa
por. komentarz W. Radeckiego3 oraz prace R. Steca4.

2 Por. M. Micińska, Istota problemu współczesnego łowiectwa, Prawo i Środowisko 2012,
nr 4, s. 88. Autorka stawia zarzuty pod adresem podmiotów odpowiedzialnych za praktyczną reali-
zację art. 1 ustawy, powołuje się m.in. na okoliczność, że intensywne dokarmianie zwierzyny
w okresie zimowym prowadzi do „przegęszczenia” ich populacji i skutkuje koniecznością odstrzałów
redukcyjnych. Niektórych tez wymienionej Autorki nie sposób jednak ocenić inaczej niż jako zbyt
radyklane. Twierdzi onam.in., że: „Prawo, które dozwala na praktyki odbywające się na polowaniach
jest niewątpliwie reliktem zachowanym we współczesnym ustawodawstwie z różnych względów,
przy czym nie bez znaczenia jest tu fakt, że myślistwo to hobby osób o wysokiej pozycji społecznej”.

3 Por. W. Radecki, Prawo..., s. 49 i n.
4 Por. R. Stec, Prawo łowieckie. Historia i teraźniejszość, Warszawa 1998, s. 5; oraz B. Rako-

czy, R. Stec, A. Woźniak, Prawo łowieckie. Komentarz, LEX/el. 2014, komentarz do art. 1.
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