
Declaratia Universal  a 

Drepturilor Animalelor  

 

Preambul: 

 Considerând c  Viața este unic , toate ființele având origine 
comun , diferențiindu-se în decursul evoluției speciilor, 
 Considerând c  orice ființ  vie are drepturi naturale, orice 
animal dotat cu sistem nervos are drepturile sale specifice, 

 Considerând c  disprețuirea sau simpla nerecunoaștere a 
acestor drepturi naturale provoac  grave prejudicii naturii și 
conduc omul la crime împotriva animalelor, 
 Considerând c  o coexistenț  a speciilor în lume implic  
recunoașterea de c tre specia uman  a dreptului la existenț  a 
celorlalte specii, 

 Considerând c  respectul omului faț  de animale este 
inseparabil de respectul reciproc al oamenilor, 

proclamată în mod solemn la Paris în 

15 octombrie 1978 la sediul UNESCO 



Se proclamă următoarele: 
 

Articolul 1  

Toate animalele au în mod egal dreptul la existenț  în cadrul echilibrului ecologic. 
Aceast  egalitate nu exclude diversitatea speciilor și a indivizilor.  
Articolul 2  

Orice form  de viaț  animal  are dreptul la respect.  
Articolul 3  

1. Niciun animal nu trebuie supus unor tratamente brutale sau unor acte de cruzime.  

2. Dac  este necesar  sacrificarea unui animal, ea trebuie sa fie instantanee și 
nedureroas .  
3. Animalul mort trebuie tratat cu decenț .  
Articolul 4  

1. Animalul s lbatic are dreptul de a tr i și de a se reproduce liber în mediul s u 
natural. 

2. Privarea prelungit  de libertate, vân toarea și pescuitul spotiv, precum și orice 
folosire a animalului s lbatic în alte scopuri dacât cele vitale sunt contrare acestui 
drept fundamental.  

Articolul 5 

1. Orice animal dependent de om are dreptul la îngrijire. 
2. În niciun caz el nu trebuie abandonat sau sacrificat în mod nejustificat.  
3. Toate formele de creștere și utilizare a animalului trebuie s  respecte fiziologia și 
comportamentul proprii speciei respective. 

4. Expozițiile, spectacolele, filmele care folosesc animale trebuie s  le respecte 
demnitatea și s  nu comporte violența.  
Articolul 6  

1. Experimentele pe animale, experimente care implic  suferința fizic  sau psihic , 
violeaz  drepturile animalelor. 
2. Metodele alternative trebuie dezvoltate și implementate sistematic.  
Articolul 7 

Sacrificarea oric rui animal care nu este absolut necesar , precum și orice decizie 
care duce la un asemenea act constituie o CRIM .  
Articolul 8  

1. Orice act care pune în pericol supraviețuirea unei specii s lbatice precum și orice 
decizie care duce la un asemenea act constituie o crim  împotriva speciei.  
2. Masacrarea animalelor s lbatice, poluarea și distrugerea biotopurilor sunt 
considerate crime.  

Articolul 9 

1. Statutul legal specific al animalelor precum și drepturile lor trebuie s  fie 
recunoscute prin lege.  

2. Protecția și salvarea animalelor trebuie reprezentate la nivelul organizațiilor 
guvernamentale.  

Articolul 10 

Educația și instruirea public  înc  din copil rie trebuie s  conduc  omul la observarea, 
înțelegerea și respectarea animalelor.  


