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Wady tizyczne koni w świetle polskich aktów
prawnych z początku , płzełomu i końca XX wieku
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Physical defects in horses in the light of legal regulations flom the beginning, the turn
and the end of the XX century

Sumnrary

Legal regulations concerning purchase transactions of horses and their physical defects changed three times
over the XX centurv in Poland. The1,,rvere described in Instructions edited in 1916. l934 and 1966 and rvere
also included in the Civil Code. Their updating occurred as the result of such factors as developments in
medical veterinary sciences and nerv conditions on the free market.

The article descrihes the evolution of the list of principal defects in horses and elements of warranty in the
light of XX ccntury legal regulations. It also emphasises the interpretation of physical defects that are not
principal defects both 100 years ago as lvell as the present da_,v, and stresses the role of veterinary surgeons in
purchasing a horse.
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Konie jako zwierzętapracujące i dostarczaj ące czło-
wiekowi rozrywki były zawsze elementem handluza-
strzezonego dla wtajemniczonych, czyli ich miłośni-
kow i znawców, Oczywiście końmi roboczymi, spoty-
kanymi juz głównie w rolnictwie ekologicznym)pra-
cują ludzie w nich rozmiłowani, którzy traktują je
w sposób partnerski i znajdują satysfakcję w ich utrzy-
mywaniu, zywieniu i pielęgnacji (10). Większe emoc-
je budząkonie sportowe, często traktowane jako in-
westycja i szansa na pomnozenie kapitału. Jednak bez
względu na pobudki stron, koń jako podmiot transak-
cji kupna-sprzedaży, pozostaje towarem, na którym
można tak samo łatwo zyskac pieniądze, jak i je stra-
cic. Zwterzęta w nader nikły sposób chronione sąprzez
prawo, a jeśli - to tylko jako własność chronionego
przęz prawo obywatela, tak jak chroniony jest jego
dom, samochod czy mebel (2), W czynnościach tych
zadanialękarza weterynarii sprowadzają się do oceny
stanu faktycznego zwteruęcia oraz stosunkowo często
do specjalistycznego doradztwa, Ponadto w przypad-
kach konfliktogennych, powstałych na tym tle,Iekarz
weterynarii występuje w charakterzebiegłego w celu
analizowania omawiany ch zdarzeń na rzecz organów
procesowych (11-13). Właśnie z uwagi na zadania,
które podejmuje lekarz weterynarii w takich wydarze-
niach, zasadne jestposzerzenie wiedzy z omawianego
zakręslzarówno o retrospektywne aspekty, jak i współ-
czesne zagadnienia. Nieomal wszystkie transakcje
kupna sprzedaży zwierząt polegają na umownych

czynnościach prawnych między dwiema lub więcej
stronami, a osiągnięcie sukcesu bez znajomości zasad
prawnych orazbęz ich stosowania w rynkowej dzia-
łalności wydaje się wątpliwe - ignorantia juris sem-
per nocit (nieznajomość prawa zawszę szkodzi).

Ob owi ązuj ąc e normy prawne nar zucaj ą z góry usta-
loną nomenklaturę i definicje, a w konsekwencji wy-
magaJąod lekarza weterynarii odpowiedniego zacho-
wania się (6, 9, 14,16). Wiedza w tym zakresie uła-
twia zrozumienie relacji zachodzących w czynnoś-
ciach prawnych związanych z obrotem zwierząt.

. 
Pojęcia wady ftzycznej, głównej i prawrrej zwierzę-

cia opisyr;vano na początku ubiegłego wieku w nastę-
pujący sposób: ,,Kto zatemprzydaje tzeczy własnoś-
ci, jakich nie ma, a które wyrażnie,lub tez według
natury interesu dorozumiewanie, umówionemi były;
kto zatajanadzwyczajne wady lub cięzary kto sprze-
daje rzecz, ktora już nie istnieje, lub do kogo innego
na\eży, kto fałszywie lznaje, żę rzecz do oznaczonego
uzytku jest zdatną lub żejest wolną od zwyczajnych
wad i cięzarów, ten, gdy pokaze sięrzecz przeciwna,
jest za to odpowiedzialnym." (3). Nieobca więc była
ówczesnym znawcom tematu odpowiedzialność z ty-
fu łurękojmiprzrysprzedaĘzwterzą|chociażbrakbyło
prawnego uj ęcia za\eżności z tym związany ch.

W 1916 r. Minister Sprawiedliwości w porozumie-
niu z Ministrem Rolnictwa określił ,,choroby zwroto-
we" (rł,ady głowne) u zwterząt, podając m.in. wystę-
pujące u koni, osłóq osłomułów i mułów, oraz spre-



Tab. 1. Wady główne koni i cechy rękojmi rv świetle rozporządzeń wydanych w latach 1916, 1934,1966
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cyzował okresy domniemania związane w tych przy-
padkach z rękojmią (7). Kolejne akty normatywne
z omawianego zakresuwydawano w 1934 r. i w 1966 r,
(8, 9).Jako wady główne ujmowano:

- w 1916 i w 1934 r. nosaciznę - śmiertelną zoono-
zę, występuj ącą główni e u zw ięt ząt j ednokopytnych,
wywoĘwanąprzęz P s eudomon as m all ei,

- w 1916 tw 1934 r. dychawicQ-,,.. .takie przypadki
utrudnienia oddechu, które spowodowane sąprzez ptze-
wlekłe, nieuleczalne schorzenia płuc lub serca..." (1),

- w 1934 i w 1966 r. dychawicę świszcząca -
,, . . . przypadki, przeszkody w oddychaniu, spowo dowa-
ne przez przewlekłe, nieuleczalne schorzenia krtani lub
tchawicy, obj awiaj ąc e się charakterystycznymi szme -
rami..." (1),

-w 1916, 1934iw 1966 r. Ękawość będącąnaro-
wem, ktorej istota ,,...polega na kurczowym obciąga-
niu krtani w dół, oraznagĘmwtargnięciu do otwarte-
go gar dŁa p ewn ej i 1o ś c i p ow ietr za i p ows taw a niu pr zy
tym charakterystycznego, słyszalnego od zewnątrz
dźwięku (szmeru), podobnego do odgłosu przy odbi-
j aniu się. Je st wyniki em zab aw iania się konia zrudzo -
nego bezczynnością lub powstaje z naśladownictwa
innych koni..." (1),

- w 1916, 1934 i w 1966 r, wartogłowienie - tzw.
koler (3), wartogłów gnuśny czyli głlryawość, amen-
tia (amencj a, zamę! p omie szani e umysłu, ni e dorozwój
umysłowy) (4), pr zewlekłe s chorzenie móz gowia lub
opon mozgowych, przebiegające z obntżeniem świa-
domości zw ierzęcia (5),

- w 1916, 1934 iw 1966 r. przewlekłe schorzenie
wewnętrznych części oka powstałe na tle nieurazowym
- tzw. oko hematyczne (3), ,,.,,okresowe zapalenie
oczu, czy7i ślepota miesięczna. tj. swoiste, nieurazo-
we schorzenie wewnętrznych części oka u koni (iri-
dio -cyclo -chorioiditis infectios a recidiv a non purulen-
ta)..." (I).

Wady główne koni, czyli takie wady ftzycznezwle-
rząt, przy których sprzedawca ponosi odpowiedzial-
nośó nawet wtedy, kiedy nie dał zapewnienia o ich nie-
istnieniu, wtazzich elementami rękojmi ulegĄ zmia-
nom na przestrzeni ostatniego stulecia (tab. 1). Obec-
nie zagadnienia te są regulowanę rozporządzeniem
ministra rolnictwa wydanlłn w 1966 r. w porozumieniu
z ministrami sprawiedliwości oraz przęmysłu spozyw-
czego i skupu (9) oraz znalazĘ swoje odzwierciedle-
nie w kodeksie cywilnym - § 570-§ 572 (I4). ZlisĘ
wad główny ch znikła no sacizna i dychawica. Wydfu -

żył się czas rękojmi z 14 do 15 dni, a termin docho-
dzenia roszczenla uległ skróceniu o połowę. Nalezy
nadmienić, ze okresy rękojmi dla wad głównych liczy
się od dnia wydania zwierzęcla, a przy zawiadomie-
niu o wadzie l, przy roszczenlu - od końca terminu
rękojmi (6, 16). Istotny jest tez fakt, że przy wadach
głównych i stni ej e tzw domni emanie (pr zy pttszczente)
prawne, w myśl ktorego lważa się, że jeżeli ułomnośc
ujawni się w określonym terminie rękojmi - to istnia-
ła jlń w chwili sprzedaży zwterzęcia.

W odrożnieniu od tak pojmowanych niedoskona-
łości zwierzątinaczej ujmuje sięwady ftzyczne.W tej
kate gorii ułomno ści zacho dzi tzw. domniemanie zwy-
kłe, które wskazuje, że kupujący może dochodzić
swych roszczeh z Ęłuhr rękojmi umownej , 

j ezeli wada
uj awni się po kupnie. Musi j ednak udowodnić, że taka
wada istniała jużw chwili kupna, czyli wynikłazprzy-
czryny tkwiącej jużpoprzednio w sprzedawanym zwie-
rzęctl.

Jak wady ftzyczne u koni były postrzegane na po-
czątku XX wieku, odzwierciedlone jest w poradach
Królikowskiego (3). Autor ten w poszŃiwaniu powo-
dow do ostrozności w transakcjach kupna-sprzedaży
podaje: ,,Chcąc uniknąć strat lub narażęnta się na pro-
ces, trzeba inaczej postępować przy sprzedaży a ina-
czej przy kupnie konia, Sprzedając trzęba sobie wy-



raźnię zastrzedz, że sprzedaje się zwierzębez prawa
do ewikcji i to pod każdym względem. ..". ,,Przy na-
bywaniu konia. . . .trzeba postępować przeciwnie, mia-
nowicie, należy wziąć ... zaręczęnie, że końjest zdrów
zupełnie...". Podobne myślenie wynikało zapewne
z fakn powszechnie stosowanych wówczas praktyk
handlowych. Kupuj ący - wytrawny handlaru i znawca
koni, nabywał rwterzę obarczone wadami i w przy-
padku niepowodzenia spr zedazy po odpowiednio wyż-
szej cenie zmuszał,,...poprzedniego właściciela do
jego odbioru spowrotem, a gdy ten się opiera, to i do
wynagrodzenia strat poniesionych, zwrotu kosztów
utrzymanta itd. i rady na to nie ma.. ." (3). Oczyrviście
sprzedawca zarówno 100 lat temu jak itęraz zwolnio-
ny jest od odpowiedzialności zawady, gdy kupujący
więdziało nichw chwili zawarciaumowy (12). W łm
przypadku Królikowski tak pisał: .JeZÓli ńady ize-
czyr,viście są widoczne. . . natenc zas żadna nte naleĘ
się ewikcja, wyjąwszy gdyby wyrażnie danem było
zapewnienie, ze jest wolną od wszelkich wad i cięża-
rów." (3),
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Ryc. 1. Kształtowanie się terminów w rękojmi umownej
Objaśnienie: 
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Obecnie wady ftzyczne reguluje kodeks cy.wilny,
§ 556-§ 568, § 575l-§ 576 (I4). W związku zwadamt
ftzycznymi zwterząt, które nie są wadami głównymi,
czas odpowiedzialności sprzedawcy jest określony
umowni e między stronami - czyli j e st dowolnie ozna-
czony i stanowi umowny termin rękojmi. Jeżeli jed-
nak strony (kupujący i ,sprzedający) takiego czasul
w umowie nię zaznaczyły - wówczas przyjmuje się
roczny termin rękojmi (ryc. 1), wobec częgo w tym
okresie, zgodnie z podanymi wcześniej zalężnościa-
mi istniej e odpowiedzialność maj ątkowa sprzedawcy
za w ady ftzy czne pr zekazany ch zw ter ząt.

P o dsumowuj ąc nale żaŁoby zauw ażyć, ze p onad 1 0 0
lat historii izmiangospodarczych, ustrojowych i eko-
nomicznych wniosĘ niewiele nowego w dziedzinie
p rawo daw s tw a doĘ c ząc e g o handlu zw ier zętami. N a-
tomiast wllraźnie zmteniająsię intencje Iudzi i konie
skupowane sączęsto bezinteresownie, po to, abyuchro-

nić je od śmierci lub zapewnić im godne zycie. Siła
tych zwierząt coraz rzadziej wykorzystywana jest do
pracy i stĄ się one głównie sposobem na rekreację
lub wywoĘwanie emocji sportowych, Jednak prawo
caĘ czas uwzględnia te same sytuacje i mozliwości
postępowania. W przepisach zmieniĘ się nazwy, a wie-
dzalekarsko-weterlmaryjnawyklucnJłapewne jednost-
ki chorobowe. Natomiast koń, zwierzę- istota żyjąca,
zdolna do odczuwania cierpienia - zawsze powinien
znaleźć u ludzi poszanowanie, ochronę i opiekę (15).
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KEATES H.: Indukcja narkozy u świń przy uży-
ciu nowej postaci alfaksalonu. (Induction of ana-
esthesia in pigs using a new alphaxalone formula-
tion). Vet. Rec. I53,627-629,2003 (20)

Alfaksalon jest silnyn środkiem znteczulającym stosowanym w praktyce
weteryn aryjnej od ponad 30 lat N ową kombinacj ę tego preparatu z 2-hydroksy-
-propyl-B-cyklodekstryną (Alfaxan-CD) zastosowano u 37 loszek (1 16+7,3 kg)
i macior (242+8,0 kg) Do premedykacji zastosowano w iniekcji domięśniowej
azaplenon A]faxan-CD podawano w iniekcji do zyłyusznej lub w formie kęsa
Następnie stosowano narkozęwztewną(5oń halotanu z tlenem; 4 .I/min). U częś-
ct zwierząt stosowano dodatkowo w iniekcji alfaxan-CD Dawki preparatu były
następujące: u loszek 0,9+0,2 mg/kg, u macior 0,7+0,t mg/kg. Srednia warlośc
tętna wynosiła 69,6+7,3 uderzen/min. u .loszek i 43+1,2 u macio1 zaś częstość
oddechów wynosiła odpowiednio 15,5+5,6 oraz 12,4+7,3 /min. U 20 szfuk wy-
stępowaĘ drgawki mięśni twarzy lub żuchwy. 
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