
Δηεζλήο Έλσζε Δηθαησκάησλ ησλ Ζώσλ - Παξίζη 1978 

Η ΔΘΑΙΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΘΙΑΘΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 

Άρθρo Πρώτo 

Όια ηα δώα γελληνύληαη κε ίζα δηθαηώκαηα ζηε δσή θαη ζηε δπλαηόηεηα ύπαξμεο. 

Άρθρο Δεύτερο 

1. Ο άλζξσπνο νθείιεη λα ζέβεηαη ηε δσή θάζε δώνπ. 

2. Ο άλζξσπνο αλήθεη ζην δσηθό βαζίιεην θαη δελ κπνξεί λα εμνληώλεη ή λα εθκεηαιιεύεηαη ηα άιια είδε ηνπ δσηθνύ 

βαζηιείνπ. Αληίζεηα, νθείιεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο γλώζεηο γηα ην θαιό ησλ δώσλ. 

3. Κάζε δών δηθαηνύηαη θξνληίδαο, πξνζνρήο θαη πξνζηαζίαο από ηνλ άλζξσπν. 

Άρθρο Τρίτο 

1. Καλέλα δών δελ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε θαθνκεηαρείξηζε ή απάλζξσπε ζπκπεξηθνξά. 

2. Αλ ε ζαλάησζε ελόο δώνπ ζεσξεζεί ππνρξεσηηθή πξέπεη λα γίλεη ζηηγκηαία, αλώδπλα θαη ρσξίο θακηά πξόθιεζε 

αγσλίαο ηνπ δώνπ. 

Άρθρο Τέταρτο 

1. Κάζε δών δηθαηνύηαη λα δήζεη ζην θπζηθό ηνπ ρώξν (γε, ζάιαζζα, αέξαο) θαη λα αλαπαξάγεηαη ζύκθσλα κε ηνπο 

θπζηθνύο λόκνπο. 

2. Η ζηέξεζε ειεπζεξίαο ηνπ δώνπ αθόκε θη αλ γίλεηαη γηα κνξθσηηθνύο ζθνπνύο είλαη αληίζεηε πξνο ηε δηαθήξπμε 

δηθαησκάησλ απηνύ. 

Άρθρο Πέμπτο 

1. Κάζε δών πνπ από παξάδνζε ζεσξείηαη θαηνηθίδην δηθαηνύηαη λα δήζεη κε ην ξπζκό θαη ηηο ζπλζήθεο δσήο θαη 

ειεπζεξίαο πνπ αληηζηνηρνύλ ζην είδνο ηνπ. 

2. Η δηαθνξνπνίεζε απηώλ ησλ ζπλζεθώλ από ηνλ άλζξσπν έρεη ζθνπνύο θεξδνζθνπηθνύο θαη είλαη αληίζεηε πξνο ηε 

δηαθήξπμε. 

Άρθρο Έκτο 

1. Κάζε δών πνπ απνηειεί ζύληξνθν ηνπ αλζξώπνπ έρεη δηθαίσκα δηάξθεηαο δσήο αλάινγεο κε ηε θπζηθή ηνπ 

καθξνβηόηεηα. 

2. Η εγθαηάιεηςε ελόο δώνπ ζεσξείηαη πξάμε απάλζξσπε θαη εμεπηειηζηηθή. 

Άρθρο Έβδομο 

Αλαθνξηθά κε ηα δώα πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ άλζξσπν, ε δηάξθεηα θαη ε έληαζε δνπιεηάο πξέπεη λα 

είλαη ζε ινγηθά πιαίζηα, ε δηαηξνθή ηνπο ηθαλνπνηεηηθή θαη ε αλάπαπζή ηνπο ππνρξεσηηθή. 

Άρθρο Όγδοο 

1. Οπνηνζδήπνηε πεηξακαηηζκόο πάλσ ζηα δώα, ηαηξηθόο, επηζηεκνληθόο, θιπ. αληηηίζεηαη πξνο ηα δηθαηώκαηα ησλ 

δώσλ, εθόζνλ πξνθαιεί πόλν ζσκαηηθό ή ςπρηθό. 

2. Πξέπεη λα επηδηώθεηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πεηξακαηηζκνύ πάλσ ζηα δώα από άιιεο ππάξρνπζεο ηερληθέο. 

Άρθρο Ένατο 

Τα δώα πνπ εθηξέθνληαη γηα ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξώπνπ πξέπεη λα ζηεγάδνληαη, λα ηξέθνληαη, λα κεηαθηλνύληαη θαη λα 

ζαλαηώλνληαη ρσξίο πξόθιεζε πόλνπ θαη αγσλίαο. 

Άρθρο Δέκατο 

1. Απαγνξεύεηαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ δώσλ γηα ηε δηαζθέδαζε ησλ αλζξώπσλ. 

2. Η έθζεζε δώνπ θαη ηα ζεάκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δώα απνηεινύλ θαηαζηξαηήγεζε ηεο αμηνπξέπεηαο θαη ηνπ 

ζεβαζκνύ πξνο ηε δσή ηνπ δώνπ. 

Άρθρο Ενδέκατο 

Κάζε πξάμε πνπ ρσξίο ιόγν πξνθαιεί ζάλαην δώνπ είλαη βηνθηνλία, είλαη έγθιεκα απέλαληη ζηε δσή. 

Άρθρο Δωδέκατο 

1. Κάζε πξάμε πνπ πξνθαιεί ζάλαην κεγάινπ αξηζκνύ άγξησλ δώσλ απνηειεί "γελνθηνλία", έγθιεκα απέλαληη ζην 

είδνο. 

2. Η κόιπλζε θαη νπνηαδήπνηε θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνύ καο πεξηβάιινληνο νδεγνύλ ζηε γελνθηνλία. 

Άρθρο Δέκατο Τρίτο 

1. Σεβαζκόο επηβάιιεηαη αθόκε θαη ζην λεθξό δών. 

2. Κάζε ζθελή βίαο ζηελ ηειεόξαζε θαη ην ζηλεκά, κε ζύκαηα δώα πξέπεη λα απαγνξεπηεί θαη κόλν νη ζθελέο πνπ 

έρνπλ ζθνπό λα ελεκεξώζνπλ γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ δώσλ νθείινπλ λα πξνβάιινληαη. 

Άρθρο Δέκατο Τέταρτο 

1. Οη νξγαληζκνί πξνζηαζίαο θαη πξνάζπηζεο ησλ δώσλ πξέπεη λα αληηπξνζσπεύνληαη από θάζε θπβέξλεζε. 

2. Τα δηθαηώκαηα ηνπ δώνπ πξέπεη λα θαηνρπξσζνύλ από ηνπο λόκνπο, όπσο αθξηβώο θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ 

αλζξώπνπ. 


