
[...] historia kultury ludzkiej (w tym oczywiÊcie prawa), jeÊli
chodzi o stosunek do zwierzàt i ich uÊmiercania, przypomina
w´˝a zjadajàcego w∏asny ogon. Z tym zastrze˝eniem, ˝e nie jest
to Uroboros, znany od staro˝ytnoÊci symbol przedstawiajàcy
w´˝a w kszta∏cie ko∏a, z ogonem w paszczy, który bez przerwy
po˝era samego siebie i odradza si´ z siebie. To wà˝ kszta∏tem 
przypominajàcy przewróconà ósemk´, a wi´c u∏o˝ony w symbol
nieskoƒczonoÊci, gdzie ogon jest symbolem narodzin pierwszych
norm post´powania, linie przecinajàce si´ w „ósemce” 
symbolizujà rewolucj´ naukowà i przemys∏owà, a prawy bok
znaku nieskoƒczonoÊci to ruchy i organizacje, których 
statutowym celem jest humanitarna ochrona zwierzàt, oraz
prawnicy, którzy zaczynajà coraz g∏oÊniej wskazywaç na
potrzeb´ nadania przynajmniej niektórym zwierz´tom
(gatunkom) nieosobowej podmiotowoÊci prawnej. Tym samym 
historia naszego stosunku do zwierzàt i ich uÊmiercania 
nie przypomina ko∏a, ona zatacza parabole. Po niemal ca∏kowitym,
w wyniku wprowadzenia chowu i uÊmiercania przemys∏owego,
uprzedmiotowieniu zwierzàt zaczynamy si´ zastanawiaç, jak
cofnàç skutki rewolucji przemys∏owej i w jakimÊ zakresie
powróciç do Êwiatopoglàdu wyznawanego przez animistów. 
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Micha∏ RudyTRAKTAT
O UÂMIERCANIU
ZWIERZÑT



Traktat o uÊmiercaniu zwierzàt jest dzie∏em oryginalnym i ze wszech miar nowatorskim w polskiej doktrynie prawa,
wype∏nia te˝ powa˝nà luk´ w dotychczasowej literaturze przedmiotu. Pomimo istnienia obszernej literatury dotyczàcej
humanitarnej ochrony zwierzàt, ksià˝ka Micha∏a Rudego podejmuje t´ problematyk´ w sposób odmienny od jej 
dotychczasowych uj´ç. Autor nie ogranicza bowiem swoich rozwa˝aƒ do obowiàzujàcych przepisów prawa, lecz
osadza analiz´ prawnà na niezb´dnych dla jej w∏aÊciwego zrozumienia dociekaniach tyczàcych religijnych, filozoficznych
i spo∏eczno-ekonomicznych wymiarów ochrony humanitarnej zwierzàt. Stara si´ dotrzeç do jak najg∏´bszych podstaw
i genezy przyj´tej regulacji, si´gajàc do norm religijnych oraz pod∏o˝a filozoficznego. W przypadku humanitarnej
ochrony zwierzàt jest to zabieg konieczny, a zas∏ugà Autora jest poÊwi´cenie temu zagadnieniu znacznej cz´Êci ksià˝ki.
Odwo∏uje si´ on przy tym do bardzo szerokiego kr´gu literatury z dziedziny nauk humanistycznych i spo∏ecznych
(m.in. do nauki o kulturze i religii oraz geografii, ekonomii, filozofii), ale tak˝e do literatury popularnonaukowej. 

Dr hab. Pawe∏ Wojciechowski
Uniwersytet Warszawski – Wydzia∏ Prawa i Administracji

Traktat zmierza do jasnego i pe∏nego uj´cia zagadnienia uÊmiercania zwierzàt, grupuje i hierarchizuje wiedz´ z tego
zakresu. Autorowi uda∏o si´ znaleêç p∏aszczyzn´ dla opisania przedmiotowego zagadnienia nie tylko z perspektywy
obowiàzujàcych przepisów prawa, g∏ównie prawa administracyjnego, praktyki sàdowej, zresztà w sposób interesujàcy.
Uda∏o mu si´ po∏àczyç wàtki filozoficzne, etyczne, antropologiczne ze sferà prawa. Âwiadczy to o erudycji Autora, jego
sprawnoÊci intelektualnej, znajomoÊci ga∏´zi prawa administracyjnego, tak˝e uregulowaƒ unijnych i mi´dzynaro-
dowych w zakresie humanitarnej ochrony zwierzàt.  

O wartoÊci ksià˝ki Êwiadczy waga poruszanych w niej problemów, ale i przyst´pna forma ich prezentacji. Walory te
powinny przyciàgnàç uwag´ zarówno praktyków, jak i teoretyków prawa, a tak˝e wszystkich osób interesujàcych si´
problemami zwiàzanymi z prawami zwierzàt, ich dobrostanem i humanitaryzmem. 

Dr hab. Joanna Helios 
Uniwersytet Wroc∏awski – Wydzia∏ Prawa, Administracji i Ekonomii 

Specjalizuje si´ w prawie administracyjnym, w tym w prawie
unijnym. Fascynuje go prawo nowych technologii. Posiada
wieloletnie doÊwiadczenie, zarówno we wspó∏pracy z admini-
stracjà publicznà, jak i przedsi´biorstwami, w tym sektora 
spo˝ywczego. 

By∏ dyrektorem Biura Organizacyjno-Prawnego, a nast´pnie
dyrektorem Biura Prawnego G∏ównego Inspektoratu Wetery-
narii. Kierowa∏ równie˝ kilkoma mi´dzynarodowymi projektami
z zakresu administracji weterynaryjnej i prawa weterynaryjnego.
Pe∏ni∏ obowiàzki zast´pcy dyrektora Departamentu Emisyjno-
Skarbcowego w Narodowym Banku Polskim, w którym by∏
odpowiedzialny mi´dzy innymi za emisj´ znaków pieni´˝nych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz gospodarowanie ich zapasem. 

Opublikowa∏ wiele prac dotyczàcych krajowego i wspólno-
towego prawa administracyjnego, w tym z zakresu prawa 
weterynaryjnego, sanitarnego, prawa o ˝ywnoÊci oraz 
z zakresu humanitarnej ochrony zwierzàt. 

Za wspó∏autorstwo podr´cznika akademickiego dla studentów
medycyny weterynaryjnej otrzyma∏ nagrod´ Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wy˝szego. Zosta∏ wyró˝niony odznakà Zas∏u˝ony
dla rolnictwa nadawanà przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Na Uniwersytecie SWPS jest kierownikiem kierunku prawo oraz
kierownikiem Pracowni prawa o ˝ywnoÊci na Wydziale Prawa.
Kieruje tak˝e studiami podyplomowymi Prawo o ˝ywnoÊci,
Prawo weterynaryjne i sanitarne oraz Warsztat pracy kontrolera.

Micha∏ Rudy – dr n. praw., wspólnik w Kancelarii Prawnej RESULT Witkowski Woêniak Mazur i Wspólnicy spó∏ka komandytowa. 
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