
، کارشناس مسئول امور حقوقی، امالک و حمایت قضائی کارکنان کارشناس ارشد حقوق بین الملل. 1

)نویسنده  کاربردی و پیام نور بوکان و تکاب-آموزش و پرورش بوکان، مدرس دانشگاههای علمی

 Email: R_khoshyari @yahoo.com                                                                مسؤول(

 المللیحمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین

 1ارزاق خوشیاری حاجی باب

 علی مجدی

 چکیده

بقای نسل انسان و سالمتی او در گروی بهره مندی از محیط زیست سالم و برخوردار از 

اند که حقوق آنها هاییبومترین زیستحیوانات از مهمگونه های متنوع جانداران است. 

 محیطی را به خود جلب کرده است.ر موجود دیگری توجه مدافعان زیستبیش از ه

شرایط زیستی و روانی صحیح و لزوم دسترسی به  خوراک مناسب، و آب تدارک

در حقوق داخلی  .بهداشت و درمان از جمله مهم ترین حقوق حیوانات به شمار می رود

یط زیست را یک از یک سو قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، حفاظت از مح

، به 1304ی همگانی می داند و از سوی دیگر نه تنها باب ششم قانون مدنی مصوب وظیفه

مقررات حقوق کیفری نیز حفاظت از گونه های جانوری را بلکه  ,شکار اختصاص یافته

قانون مجازات اسالمی به طور خاص مورد توجه قرار داده است. آن  680و  679در مواد 

ی حقوق بین الملل از حدود نیم قرن قبل، اسناد بین المللی متعددی در سوتر در عرصه 

حفاظت از محیط زیست و حمایت از حقوق حیوانات منعقد شده است. این زمینه ی 

نوشتار می کوشد موضع نظام حقوقی ایران در حمایت از حیوانات را با تکیه بر اسناد 

رای رفع موانع راهکارهایی را مطرح المللی مرتبط با حقوق محیط زیست بررسی و ببین

 نماید.
 

 کلیدیواژگان 

 المللیایران، اسناد بینجرایم زیست محیطی، قوانین حقوق حیوانات، 
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 المللیحمایت از حیوانات در قوانین ایران و اسناد بین

شبکه ی حیات به نحوی سازمان یافته که زندگی هر موجود زنده در پیوندی 

موجودات است و دخالت نابخردانه در این شبکه، بقای  دیگر ناگسستنی با حیات

 (35، ص1374)عامری، کشاند. نسل همه موجودات و از جمله انسان را به چالش می

در آن سوی این چرخه، عملکرد انسان نیز صرف نظر از اینکه به نابودی و انهدام 

نقراض و نابودی هایی از حیوانات را نیز با چالش امراتع انجامیده،گونه وهاجنگل

ملل، روزانهسازمانزیستمحیطبخشمتخصصانیگفتهمواجه ساخته است. به

نابودی وانقراضحالدرزمینیکرهدرگیاهوجانورنوع50ازبیشنسل

ترین مهمصنعتی،یتوسعهبخش،اینسویازآمدهعملبهتحقیقاتطبقاست.

، ص 1384)فیروزی،  است.شدهشناختهزمیندرزندهموجوداتنسلنابودیعامل

نظام طبیعت به نحوی انتظام یافته که پاکسازی بسیاری از آلودگی ها هم از (85

طریق گونه های جانوری انجام می گیرد لذا نبود یا کاهش تعداد آن ها سیستم 

پاکسازی طبیعی را مختل و به تبع تهدیدی علیه سالمت بشریت به شمار می رود 

 (2، ص1384)ارشدی، یان الزم است تدابیر و اقداماتی سنجیده اتخاذ نمایند. و بر جهان

اند که حقوق آنها بیش از هر موجود دیگری هاییبومترین زیستحیوانات از مهم

های اخیر، توجه محیطی را به خود جلب کرده است. در دههتوجه مدافعان زیست

ها از حقوق مختلف برخوردار که فقط انسانروی این موضوع متمرکز شده جوامع 

ها، دریاها و حیوانات و نسیتند؛ بلکه تمام آنچه روی زمین وجود دارد، مانند کوه

 انهدام وتخریبطرفیکاز. در این میان باشندگیاهان نیز دارای حقوق می

ازونموده تنگهای جانوریگونهحیاتیادامهبرراعرصهمراتعها وجنگل

نادرهایگونهشهری، و زندگی صنعتییتوسعهورویهبیرهایشکادیگر،طرف

مثلهاآبآلودگیاین،عالوه براست.دادهقرارنابودیمعرضدرراجانوری
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راحیواناتها، نیز نابودیمردابآلودگیو هارودخانهآلودگیدریایی،آلودگی

زمین،مختلفیهاگونهازگونه41کارشناسان،برآورد دارد. براساسدرپی

درنابودیوانقراضخطررا...وهاقارچمهره داران،گیاهان،همچون حشرات،

المللی برای ی بیناز سوی اتحادیه (31، ص1375)قوام، . کندمیآینده تهدید سال30

فهرست بهت بر انگیزی منتشر شده است.  2007سال ، درحفاظت از محیط زیست

 در معرض گونه 16306 تعداد این از ت نموده کهثب را گونه 41415این فهرست 

 30 پرندگان، از درصد 12 پستانداران، از درصد 22 که شامل دارند قرار انقراض

با این  1ماهیان می باشد. از درصد 39و  دوزیستان از درصد 31از خزندگان،  درصد

ه اگرچه نادیده گرفتن خسارات ناشی از عملکرد طبیعی حیونات زیانکار بوصف 

دور از واقعیت بوده و غیر ممکن است مع ذلک وجود آنان برخالف رفتار 

ظاهریشان برای حفظ چرخه ی حیات و تعادل زیست محیطی الزم و ضروری می 

باشد فلذا حمایت و حفاظت از آنان همانند موجودات بی آزار دیگر مهم و اساسی 

 (16، ص1389)خالقی، است. 

المللی فروکش ها و منازعات داخلی و بینی بیستم هرچند آتش جنگدر سده

های شد همکاریهای گوناگون سعی مینکرد با این حال با انعقاد کنوانسیون

ی ها از جمله حقوق بشر تجلی و ارتقاء یابد. اعالمیهالمللی در بسیاری از زمینهبین

ی نخست قرن بیستم صادر شد بر حقوق مدنی و جهانی حقوق بشر که در نیمه

ای داشت به نحوی که متعاقب تحوالت نیمه ی دوم همان سده، سی تأکید عمدهسیا

به تنظیم و تدوین میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی 

 (1، ص1383)سیمبر، انجامید که به ترتیب نسل اول و دوم حقوق بشر نام گرفتند. 

ود که مستقیم یا غیر مستقیم نسل سوم حقوق بشر به مجموعه حقوقی اطالق می ش

بر همه ی انسان ها و حتی نسل های آینده تاثیر می گذارد به نحوی که تحقق آن 
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ی منفعت همگان را به دنبال دارد و نقض آن منجر به ایراد خسارت به جامعه

 بشریت خواهد شد. بهره مندی از محیط زیست سالم یکی از حقوقی است که

از جمله موضوعاتی  (1،ص 1388)نصر اصفهانی، ی شود. درقالب نسل مزبور بررسی م

که امروزه توجه دولت ها و سازمان های بین المللی و همچنین عالقمندان به حفظ 

محیط زیست را معطوف خود داشته است، رعایت حقوق حیوانات و حفظ 

 (2، ص1389)کرمی و نقی زاده ، های مختلف آنان است.گونه

بار پس از رنسانس همگام با صنعتی شدن جهان،  در جهان غرب برای نخستین

میالدی قانونی برای حمایت از حیوانات در پارلمان انگلستان به  1822در سال 

تکمیل شد. این قانون مشتمل بر چند بند پیرامون  1911تصویب رسید که در سال 

، بارکشی و ایجاد درگیری میان حیوانات، کشتن آنها با مواد سمی، بریدن دم اسب

شکار گوزن در شب، مبارزه با بیماری حیوانات و بیهوشی قبل از ذبح می باشد. 

الزم به ذکر است بعدها مشابه چنین قوانینی در کشورهایی همچون آلمان، 

، 1385)مقیمی حاجی، آمریکا، اسپانیا، بلژیک و دانمارک تدوین و تصویب شد. 

حقیقاتی با حیوانات نخستین گام در حوزه ی پژوهش و انجام کارهای ت (2ص

 داری نگه و ل پرورش اصو رعایت و این حیوانات با آزمایشگاهی مستلزم آشنایی

 از هم و علمی نظر از هم هاست. این موضوع آن با کردن کار صحیح ی شیوه و

 توجه مورد باید حیوانات، این با پژوهش درهنگام پزشکی، اخالق رعایت نظر

 مند نمودن این موضوع نیز قانون گذار کشور گیرد. در راستای ضابطه قرار خاص

 حیوانات با کار و داری نگه در خصوص شرایط قوانینی ،1876 سال انگلستان در

 مکان چون اساس آن نه تنها مسائلی که بر رساند تحقیقاتی به تصویب مراکز در

 با مطابق باید حیوانات، داری نگه محل بهداشت و تغذیه، تهویه داری، نگه

 می استفاده حیوانی از مدل خود تحقیقات در هم که باشد بلکه افرادی اردهااستاند
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، 1385، موسوی، نخعی، شیبانی مبشر،) .داشته باشند مخصوص ی نامه گواهی باید کنند،

با استناد به حداقل استانداردهای نگهداری  حیوانات مهم ترین حقوق (1-2صص 

 و زیستی شرایط و جایگاه و خوراک مناسب و آب تدارک از است عبارتآنان 

وجود  به توجه با خصوص به ها، آن درمان و به بهداشت دستیابی صحیح، روانی

 2دام. و انسان مشترک های ی بیمار

این پژوهش صرف نظر از اشاره ی اجمالی که بر جرایم زیست محیطی دارد 

المللی، یندر سه مبحث حقوق حیوانات در آموزه های دینی، قوانین ایران و اسناد ب

 به شرح مباحث آتی ساماندهی شده است.

 

 جرایم زیست محیطیـ 1

از کهگرددمیاطالقزیستمحیطازبخشآنبهطبیعیزیستمحیط

ها،جنگل ندارد و شاملآن ها نقشیتشکیلهای خدادادی بوده و بشر درموهبت

شود. میو...ندازهااچشمباتالق ها،دریاها،ها،رودخانهها،ها، دشتکوهمراتع،

می  4جانبیعوامل و 3جاندارعواملطبیعی،زیستمحیطی دهندهتشکیلعوامل

محوری،  انسان از منظر (5ص،1375بوشهر، زیستمحیطازحفاظتکلی)ادارهباشند. 

 برای زیست که محیط نقشی و جنبه ی فایده صرفاً از زیست محیط به انسان نگاه

 از استفاده دیگر عبارتی شود بهارزیابی می کند،می ءایفا انانس نیازهای ترضیه ی

 است. نظر مورد زیست محیط از اقتصادیوری بهره و نیازها رفع برای طبیعی منابع

 محیط که معنا این به می باشد متفاوت کامال وضعیت محوری زیست رویکرد در

 محیط خود خاطر به ذاته حد فی آن به احترام و دارد واالیی جایگاه و نقش زیست

 قانون 2 یبر اساس ماده  (13و  14صص ، 1388، رمضانی قوام آبادی) است. زیست

 فعل که در ترک یا فعل هر رفتاری اعم از  ،1392اسالمی مصوب  جدید مجازات
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قانون  2ی )ماده .5شودمحسوب می جرم باشد، شده تعیین مجازات آن برای قانون

 ترک یا فعل نوع محیطی هر زیست ابراین جرمبن (1392مجازات اسالمی، مصوب

 افتادن خطر به زیست و محیط به شدید صدمه و آسیب ورود باعث که است فعلی

در نظام کیفری ایران در  (237، ص 1375)قوام، شود.  بشر سالمت و زندگی جدی

و در قوانین سالمی زات امجان قانوهایی در گاریناخصوص محیط زیست جرم

م و عاده ای مان گذار قانوشده است. در قانون مجازات اسالمی،  پراکنده منعکس

یست زئم اناظر به جران آن را ست که می توده ارـع کـضرد وین مودر اکلی 

میکه اقداهر ن، قانواین  688ی  دهنست. به موجب مام داعام مفهودر محیطی 

میدنی یا شادن آب آکرده لوآقبیل د از ناخته شوـومی شـشت عماتهدید علیه بهد

، یداد زاموو نسانی ت افضوالتی ـشافع غیر بهدده، دلوآشامیدنی آب آیع زتو

ر کشتان ها و خیابادر ه ـبال، زاـههـخانه در روددـکننم موـمساد وـتن مـیخر

های تصفیه خانه آب یا پس م خاب فاضالز غیر مجاده ستفاز دام، اغیر مجا

نین اوـتکبین چنانچه طبق قمرو می باشد ع ممنوورزی کشارف مصاای برب فاضال

د ـهناخوم وـمحکل نباشند به حبس تا یک سای شدیدترزات مجال مشموص خا

تهدید علیه "ن گذار از واژه ی قانوده، مار صدد در د. چنانچه مالحظه می شوـش

ده ی کند که مامید یجااهن تردید را در ذین ا وده نموده ستفاا "شت عمومیابهد

ن یک هماه ی جعه به تبصرابا مر .محیطی نمی باشدیستزئمارـبهج ناظرر مذکو

تهدید علیه ه ین تبصرا در ایرز رفع می شودابهام وارده  ،1376ل اـصالحی سده اما

دو ین اقع ه و در وامدآهم ر کنادر یست و آلودگی محیط زشت عمومی ابهد

گی محیط دلوآیق دمصا. بی شک تلقی نموددیگر ـیکادف رمتان وتیـمم را مفهو

 درو جنبه ی تمثیلی دارد که نیست ی شت عمومی حصرات یا تهدید علیه بهدیسز

ه ی وزارت عهد بررد حسب موآن تشخیص  ،رمذکوده ی مای یک تبصره
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ن مازاـسو ت ـیسزیط ـمحن مازاـس، پزشکیزش مون و آما، درشتابهد

همین ماده  2د. الزم به ذکر است قانون گذار در تبصره ی هد بوامپزشکی خودا

نین متفرقه اقودر از سوی دیگر  4ودگی محیط زیست را نیز تعریف نموده است.آل

برای نمونه می توان ست. اگرفته رت صوهایی نیز رینگاامجرص خارت به صوو 

قانون مجازات اسالمی،  675طبیعی موضوع ماده یمنابع ال و موزدن اتش به آ

 داری از جنگلبره بهرو حفاظت ن قانو 47تا  42تخریب منابع طبیعی موضوع مواد 

ی جلوگیرز طرن قانو 11، آلودگی آب موضوع ماده ی 1346ب تع مصوامرها و 

قانون  60و ماده ی  1320دار مصوب گیرهای واریبیماو میزشی ری های آبیمااز 

قانون  2، آلودگی هوا موضوع ماده ی 1347آب و نحوه ی ملی شدن آب مصوب 

و آیین نامه ی اجرایی تبصره ی  1374وب نحوه ی جلوگیری از آلودگی هوا مص

هیأت  21/9/1369مصوبه ی مورخ ا وگی هودلوی از آجلوگیره ی نحون قانو 6

ک گی خادلو، آ1366وزیران راجع به آلودگی هوا و همچنین قانون نفت مصوب 

ه ی آن و ماده تبصرو یست زمحیط زی بهساو حفاظت ن قانو 9موضوع ماده ی 

، آلودگی شیمیایی و هسته ای 1354حدث ساحل مصوب قانون اراضی مست 11ی 

ماده ی  4و بند  1368قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  19و  18موضوع مواد 

قانون مناطق دریایی  6ی قانون تأسیس سازمان انرژی اتمی ایران و ماده 2

 10ی و ماده 1372جمهوری اسالمی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 

زه ی ئم حواسعت جروکه بر اشاره نمود  1371ی بهداشت محیط مصوب نامهآیین

 (4-6، صص1389)کوشکی،  ست.وده افزایست محیطی ز

 را مورد موشکافی قرار داد محیطی از زوایای گوناگونی می توان جرایم زیست

 زندگی و انداختن سالمت مخاطره به محیطی زیست جرایم های ویژگی از یکی.

 یا و اشخاص علیه جرایم بندی طبقه را در آنها توان می منظر این زا است که بشر
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 تخریب نتیجه در و زیست محیط به صدمه ی شدید .داد قرار تمامیت جسمانی علیه

 نگاه این ازکه  از دیگر خصایص این نوع جرایم است عمومی و خصوصی اموال

 .قرار داد ت مورد مطالعهمالکی علیه یا و اموال علیه جرایم از بعد را، آنها توان می

 این زیرا، است، آثار و پیامدهای آن زیست محیطی جرایم خصوصیات دیگر از

 دیگر، عبارت به و بوده جامعه در و روانی روحی نامطلوب آثار دارای جرایم،

از  و موجودات تمامی باشد، خاصی فرد به رساندن هدفشان آسیب اینکه بدون

 در را، آنها توان، بنابراین، می دهد، می قرار خود منفی تأثیر تحت را انسان جمله

به هر حال  (93، ص 1382)محسنی،  .داد عمومی قرار آسایش علیه جرایم بندی طبقه

صرف نظر از اینکه به جرایم زیست محیطی با چه دیدی نگریسته شود، می توان 

 و زیست محیط عناصر جاندار به نسبت جرایم ارتکابیآنها را در دو دسته ی 

)قوام،  تقسیم بندی نمود. زیست، محیط جان بی عناصر به نسبت جرایم ارتکابی

 (31، ص 1375
 

 های دینیحمایت از حیوانات در آموزهـ 2

حفظ و حمایت از حقوق حیوانات از قدیم االیام همواره مورد توجه بوده است. به 

اند و بر استه، حیوانات در برابر خدواند به خضوع برخ5صراحت آیات متعدد قرآن

آستان او سجده می کنند. در نظام حقوقی اسالم، از یک سو بهره برداری و 

مورد شناسایی قرار گرفته و از سویی دیگر به رعایت  6ی بهینه از حیواناتاستفاده

حقوق حیوانات و دفاع از گونه های مختلف آنان سفارش شده است به نحوی که 

مذموم و مرتکبین مستوجب عذاب الهی اند.  آزار و اذیت و کشتن حیوانات عملی

محیطی، در مکتب توحیدی اسالم، اخالق زیست (2، ص1389زاده، )کرمی، و نقی

بینی توحیدی است که در آن، خدا محور است؛ زیرا برگرفته ازجهاناخالقی خدا
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باشد. بنابراین، مراقبت از محیط زیست، آن می ه یمحور جهان، خالق و نگهدارند

انبیاء وپیامبران )ع( همواره  بت از چیزهایی است که متعلق به خداوند است.مراق

به رعایت حقوق حیوانات و داشتن رفتاری مناسب با آن ها تأکید نموده اند. 

تا آنجا  حضرت علی )ع( ه یحقوق حیوانات و عدالت نسبت به آنها در سیر

هفتگانه، حاضر به  تمام هستی و اقلیمدریافت اهمیت دارد که حضرت در مقابل 

در تعالیم و  .ای به ظلم و ناروا نیستگرفتن پوست جویی از دهان مورچه

های دینی با حرمت صید جانورانی که در حریم شهر مکه زندگی می کردند آموزه

مواجه هستیم که جلوه ای از حمایت و حفاظت از حقوق حیوانات در آن عصر 

 (74،ص 1384پور محمدی، ) بود.

 

 ت از حیوانات در قوانین ایرانـ حمای3

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حفاظت از محیط زیست را یک  50اصل 

وظیفه ی همگانی می داند. به موجب این اصل فعالیت های اقتصادی و غیر آن که 

با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ممنوع 

قانون مدنی  (1368سی جمهوری اسالمی ایران بازنگری ، قانون اسا50است. )اصل 

ایران باب ششم خود را به شکار اختصاص داده است. بررسی مواد  1304مصوب 

مندرج در این باب نمایان می سازد که این مقررات از باب مالکیت بوده و به طور 

که تدوین این قانون  182مستقیم ارتباطی به محیط زیست ندارد البته با لحاظ ماده 

مقررات خاص مربوط به شکار را پیش بینی و آن را به آینده موکول نموده است، 

شاید بتوان آن را نخستین گام قانونی در حقوق ایران تلقی نمود. بی شک قانون 

به انضمام اصالحات  1346و قانون شکار و صید مصوب  1335اسفند  4شکار 

ص حفاظت از گونه های جانوری و ، اولین قوانین مستقل و جامع در خصو6بعدی
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، کانون 1335قانون شکار  1حیات وحش به حساب می آیند. به موجب ماده ی 

شکار ایران به عنوان یک سازمان مستقل در جهت حفظ نسل وحوش و اجرای 

مقررات شکار تأسیس شد که سنگ بنای اولیه ی نهادینه شدن موضوع حفاظت از 

با تصویب قانون شکار و صید،کانون  1346سال محیط زیست به شمار می رود. در 

شکار ایران جای خود را به سازمان شکاربانی و نظارت بر صید با وظایفی گسترده 

نام سازمان شکاربانی و  1350در سال  (3و  4صص ، 1388، رمضانی قوام آبادی)تر داد. 

به  نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست و نام شورای عالی شکاربانی

شورای عالی حفاظت محیط زیست تغییر کرد. )سازمان حفاظت محیط زیست، 

در ایران برخالف بسیاری از کشورها از جمله چین و روسیه که  (3، ص1383

خیلی دیر به وضع مقررات حمایتی از حیوانات اقدام نمودند، برای حمایت از 

صید گونه های  حیوانات و مقابله با تهدیدات و چالش هایی از جمله شکار و

جانوری، که کاهش جمعیت آنان را به دنبال دارد، طرح قانوی راجع به شکار در 

تصویب شد که بر اساس آن برای نخستین بار، محدودیت هایی در  4/12/1335

در سایر قوانین  (3، ص1389)خالقی، حوزه ی شکار انواع جانوران وحشی مقرر شد. 

 مسلح قاچاقچیان و مهمات و اسلحه زات قاچاقمجا تشدید قانون 1از جمله ماده ی 

 خزر از دریای مجاز غیر صید مجازات قانونی ی الیحه 1، ماده ی 1350 مصوب  

 منابع از برداری بهره و قانون حفاظت 22، ماده ی 1358مصوب  فارس خلیج و

نیز مقرراتی در باب حفاظت از  1374 مصوب اسالمی ایران جمهوری آبزی

 13ی ماده (15ص، 1388، رمضانی قوام آبادی) ی پیش بینی شده است.های جانورگونه

قانون صید و شکار، جاندارانی که نسل آن ها در معرض نابودی است و یا تعداد 

آنها بسیار نادر و کمیاب شده باشد را مورد حمایت قرار داده و مرتکبان شکار 

یک میلیون و هشتصد تا سال و یا جزای نقدی از  3روز تا  91آنان را به حبس از 



 

 

 1392 پاییز، مششسال هفتم، شماره بیست و            /  فصلنامه حقوق پزشكي 181

ین
د ب

سنا
و ا

ن 
یرا

ن ا
وانی

ر ق
ت د

وانا
حی

ز 
ت ا

مای
ح

لي
مل

ال
  

بیست میلیون ریال مجازات خواهد کرد. بند ب این ماده شکار در پارک ملی را 

جرم انگاری نموده است که این ممنوعیت منحصر به محل ارتکاب است و در 

حمایت از زیستگاه حیوانات می باشد  13واقع مقررات حمایتی در بند ب ماده ی 

ر پارک ملی مجاز نیست. به موضوع ممنوعیت با این وصف شکار هیچ جانداری د

 13صید وکشتار جانوران وحشی با استفاده از سموم و مواد منفجره در بند ج ماده 

 و شکار قانون اصالح قانون به موجب (9-12، صص1389)خالقی، اشاره شده است. 

جانوران  تکثیر و حمایت و حفظ مسئول زیست، حفاظت محیط سازمان صید،

 مصوبات ،1346مصوّب  صید و شکار بر اساس قانون .است ورکش در وحشی

 از مجاز غیر صید مجازات الیحه ی قانونی زیست، محیط حفاظت عالی شورای

 مجاز غیر صید مجازات قانونی یالیحه زیست، حفاظت محیط شواری عالی دریا،

 مجازات مرتکب مستوجب و بوده جرم ذیل اعمال فارس خلیج و خزر از دریای

 :است

 ممنوعه؛ ساعات و فصول در صید و شکار ـ الف

 ممنوعه؛ طرق از و وسایل با صید و شکار ـ ب

 پروانه؛ بدون شده حمایت حیوانات صید و شکار ـ ج

 غیرمجاز؛ صید منظور به ها رودخانه مسیر در سدّ بستن ـد 

 به ها، و مرداب ها برکه و ها دریاچه و ها رودخانه آب نمودن آلوده ـ ر

 (7-8، صص1386)وفادار، نماید.  فراهم آبزیان را رفتن بین از موجبات که موادی

و  679مقررات حقوق کیفری ایران حفاظت از گونه های جانوری را در مواد 

قانون مجازات اسالمی به طور خاص مورد توجه قرار داده و از توجه به حقوق  680

 گونه اقدام هر صید، و شکار خصوص در 680 ماده یحیوانات غافل نمانده است. 

 قالب در کنند می زندگی درخشکی که حیواناتی علیه مجوز بدون و قانونی غیر
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 انگاری نموده و جرم صید را قالب در آبزی کلیه ی حیوانات همچنین و شکار

 تا ریال میلیون و نیم یک از نقدی یا جزای و سال سه تا ماه سه از مجازات حبس

، 1388، رمضانی قوام آبادی) مرتکب تعیین کرده است. را برای میلیون ریال هیجده

از جمله تدابیر قانونی دیگر در حوزه ی مدیریت قانونی مسائل و ( 9 - 11صص 

برنامه ی اول مصوب  10تبصره  8موضوعات زیست محیطی می توان به: بند 

 81مبنی بر ممانعت از تخریب و انهدام زیستگاه های حیات کشور، تبصره  1368

مبنی بر اجرای پروژه ها و طرح های بزرگ بر  1373برنامه ی دوم مصوب  82و 

اساس ارزیابی الگوهای زیست محیطی، جلوگیری از شکار بی رویه و نابودی تنوع 

 67و ماده ی  1378برنامه ی سوم مصوب  104زیست محیطی مندرج در ماده ی 

رویه و نابودی با موضوع جلوگیری از شکار بی  1383برنامه ی چهارم مصوب 

تنوع زیستی با محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاری و تأسیس صندوق ملی 

 مقررات ما کشور در پیش چندی تا (4، ص1389)خالقی، محیط زیست اشاره کرد. 

 آزمایشگاه در استفاده مورد حیوانات برای شرایط مطلوب رعایت برای خاصی

 از گیری بهره و کشور در موجود اتمقرر از استفاده با اما اکنون نداشت، وجود

مناسب  شرایط رعایت جهت کدهایی جهان کشورهای سایر در اطالعات مشابه

مطالعات  از خروج زمان تا آزمایشگاه به ورود بدو از حیوانات زندگی

 لطیفی، قبایی، بلوری، صادقی، سبز زاده )آل داوود، جواد .است شده تدوین آزمایشگاهی

 (3، ویژه نامه ی 1384، الریجانی نوروزیان،

 المللیحقوق حیوانات در اسناد بینـ 4

 گردد.المللی به نیم قرن قبل باز میی بیننهضت حمایت از محیط زیست در عرصه

المللی ی بینحفاظت از محیط زیست و به تبع حمایت از حقوق حیوانات در عرصه

ی پیش رفته که نهاد دارای آن حد از اهمیت است که اقدامات بین المللی تا جای
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قضایی غیر دولتی در حمایت از محیط زیست خواستار مجوز برای رسیدگی به 

ی چند جانبه و معاهده 300از آن زمان تاکنون مسایل زیست محیطی شده است. 

المللی در این زمینه منعقد شده که ذکر معاهده ی دو جانبه و هفتاد سند بین 1000

ی این مقال خارج است و فقط به ذکر چند از حوصلهو تشریح و بررسی این اسناد 

استکهلم، کنوانسیون  1972ی رامسر، اعالمیه 1971شود: کنوانسیون نمونه اکتفا می

های حیوانی و گیاهی در معرض المللی گونهکیوتو، کنوانسیون تجارت بین 1973

، 1972، کنوانسیون حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان 1973خطر 

ی ازن وانسیون منطقه ای کویت، کنوانسیون اروپایی وین برای حفاظت از الیهکن

مشهور به کنوانسیون ریو، کنوانسیون  1992،کنوانسیون تنوع زیستی 1985

، کنوانسیون ملل متحد برای 1992ساختاری سازمان ملل متحد درباره ی تغییر اقلیم 

و...  1995حیط دریای خزر ، کنوانسیون زیستی م1994مبارزه با بیابان زدایی 

ها به موضوع حمایت از گونه های مضافاً اینکه بخش قابل توجهی از این تالش

المللیکنفرانس بینرسمییاعالمیه (5، ص1389)خالقی،  جانوری مربوط می شود.

یعنی حقزیستمحیطبراستکهلم حقدرزیستمحیطخصوصدرمللسازمان

هاحقوق بنیادین انساناز برابریوآزادیهمچونراسالمزیستیمحیطداشتن

یمسئلهبشرحقوقاروپاییکنوانسیونهایاصالحیهدرهمچنیناست.نمودهتلقی

حقیکآسیب بهزیست،محیطبهآسیبوحقیکعنوانبهزیستمحیط

دهلی نو ضمن  2002آوریل  26ی اعالمیه (39، ص1384فیروزی، ) .استشدهقلمداد

های آینده، ها بر مد نظر قرار دادن نیازها و مطالبات نسلی دولتبر وظیفه تأکید

 سیستم صحیح ویژه مدیریت به طبیعی، زیست محیط تقویت و حمایت و حفاظت

 بشریت مشترک و میراث را مسایل وگیاهان، جانوران زیستی، تنوع هوا، و آب

محیطخصوصدرمللسازمانالمللیرسمی کنفرانس بینیاعالمیه 7داند.می
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راسالمزیستیمحیطداشتنیعنی حقزیستمحیطبراستکهلم حقدرزیست

در همچنیناست.نمودهتلقیهاحقوق بنیادین انساناز برابریوآزادیهمچون

یکعنوانبهزیستمحیطیمسئلهبشرحقوقاروپاییکنوانسیونهایاصالحیه

)فیروزی،  است.شدهقلمدادحقکیآسیب بهزیست،محیطبهآسیبوحق

 گیاهی و جانوری هایالمللی گونهبین تجارت به مربوط کنوانسیون (39، ص1384

های با هدف حفاظت از گونه 1973مصوب  8یا سایتس انقراض معرض در وحشی

 در المللیهای بینکنوانسیون ترین مهم از نادر و حفاظت از زیستگاه آنان، یکی

 تصویب های جانوری است. این کنوانسیون متعاقبنهگو از حفاظت خصوص

 1963سال  در طبیعت از حفاظت المللی برایبین یاتحادیه عمومی مجمع یقطعنامه

 و تصویب رسید به کشور 80توسط  1973 مارس 3 در آن متن نهایی و شد تدوین

وت ا گردید که دولت ایران از تاریخ سوم االجراالزم نیز 1975ژوییه  اول از

 (2ص، 1388، رمضانی قوام آبادی). است آمده در مزبور کنوانسیون عضویت به 1976

شناسایی جهانی  ا هدفب 1978اکتبر  15در 9تحقوق حیوانا جهانیی اعالمیه

برخی حقوق برای حیوانات با تالش یونسکو در پاریس به تصویب رسیده است. 

ن در خصوص ریشه های رغم برخی بحث های اختالفی میان ادیا این متن علی

 برد و مفهوم خصوص در مهمی مباحث به گیری حیات در زمین،مشترک شکل

 وضعیت به اعالمیه این مواد. است پرداخته "حقوق"از  حیوانات مندیبهره حقوقی

 سایر و انسانی هایگونه میان حاضر حال در باید که روابطی حقوقی، ـ فلسفی

المللی حقوق توسط اتحادیه بین متن این. پردازدمی باشد، برقرار جانوری های گونه

توسط یونسکو  1990ل اصالح و متن نهایی آن در سا 1989حیوانات در سال 

المللی، حق احترام بر حیوانات، حق زندگی و تولید سند بیناین . منتشر شده است

 نسل آزادانه و حق مراقبت از حیوانات را از جمله حقوق آنها برشمرده به نحوی
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و  رحمانه قرار گیردهیچ حیوانی نباید در معرض برخورد نامناسب یا اعمال بیکه 

ای ای، بدون درد و بدون هیچ دلهرهاگر کشتن حیوانی الزم باشد، باید لحظه

و هرگونه هر فعل غیرضروری ی مذکور، اعالمیه 7ی د. براساس مادهصورت گیر

 است.آنه جنایت علیه حیات به مثابهشود منجر به مرگ حیوانات تصمیمی که 

این اعالمیه در راستای شناسایی و رعایت حقوق حیوانات مقرر نموده  10ی ماده

از دوران طفولیت آموزش و پرورش عمومی به منظور راهنمایی انسان که باید 

، pp36-38.1992) باشد. داشته وجود حیوانات بهجهت توجه، درک و احترام 

Chapouthier) در  10المللی علوم پزشکیهای بینت شورای سازمانبراساس مصوبا

در  2002و  1993های میالدی و همچنین تجدیدنظرهایی که در سال 1985سال 

ها بر روی حیوانات این مصوبات به عمل آمد، مقرر شد که در تمام آزمایش

)سه آر( روی حیوانات آزمایشگاهی مشتمل بر  3Rآزمایشگاهی باید روش روش 

به منظور کیفیت علمی و رعایت اصول اخالق  ،10و پاالیش 9کاهش ،8جایگزینی

پژوهشی در خصوص حیوانات مد نظر قرار گیرد. بر این اساس مطالعات پژوهشی 

باید به درستی اجرا شوند و از ایجاد درد و رنج غیرضروری برای حیوانات ممانعت 

ساس و کاهش های غیرحبه عمل آید و در جهت جایگزینی حیوانات با جایگزین

 تعداد حیوانات به حداقل مورد نیاز تالش شود.
(Margaret and Elizabeth, Australia’s ethical framework for animals used in 

research and teaching,. 2011)   
کشورها به منظور سازماندهی و نظارت بر  تر بیش دربه ذکر است  الزم

 تحت ی حیوانات انجام می گیرد مراکزیهای آموزشی و پژوهشی که روفعالیت

های  نام با مختلف کشورهای در مراکز این .دارد وجود حاکمیت ها نظارت

تحت عنوان  عالیه کنترل جنبه با هاآن ترین مهم که شوند می شناخته متفاوتی

MRC
 محقق اختیار در و تهیه را خاصی های فرم مراکز این شود. می شناخته 11
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 وکنترل تنظیم مجوزها اخذ و مقررات رعایت آن مسیر طریق از که دهند قرار می

 12 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری و پیشنهاداتنتیجه

بقای نسل انسان و سالمتی او در گروی بهره مندی از محیط زیست پاک و 

های و از آنجا که گونهسالم و برخوردار از گونه های متنوع جانداران است 

توانند به المللی میو مربوط به تمام بشریت است. اسناد بین شناسدجانوری مرز نمی

در عنوان وسیله ای در راستای حمایت و ارتقاء حقوق حیوانات به حساب آیند. 

از محیط زیست، مراقبت از چیزهایی است که جهان بینی اسالمی حفظ و حراست 
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باید ازامکانات حیوانات مورد استفاده در امورات پژوهشی،  متعلق به خداوند است.

رفاه نسبی همه جانبه برخوردار باشند. آنها باید به درستی نگهداری و تغذیه شوند 

و از محیط امن و راحت و رژیم غذایی مناسب و آب، تمیز کردن قفس و تعویض 

نظام  بستر در فواصل مناسب زمانی در طول هفته و تعطیالت بهره مند گردند.

از حقوق حیوانات صرف نظر از پیوستن به  حقوقی ایران در زمینه ی حمایت

کنوانسیون های بین المللی در قوانین خود نیز اقدامات در خور توجهی انجام داده 

به  اولیه های است کما اینکه در زمینه پژوهش و انجام کارهای تحقیقاتی نیز گام

حیوانات به منظور رعایت حداقل حقوق  با کار برای الزم کدهای تدوین صورت

است. با این وجود این اقدامات کافی به نظر نمی رسد از این  برداشته شده یواناتح

 شود:رو پیشنهاد می

های موجود را رفع کند و است مقنن در گام بعدی تقنین خأل ضروری -1

 بهتر است اصول حمایتی در قالب کدهای جدا و مستقل تدوین گردد.

ور حمایت از حقوق اخالقی و تشکل هایی غیردولتی به منظ هایکمیته -2

اً ی، با حضور کارشناسان حقوقی ترجیححیوانات مورد استفاده در امور علم

الملل محیط زیست و حقوق های حقوق محیط زیست، حقوق بینمتخصصان رشته

 الملل و حقوق کیفری تشکیل گردد.بین

 و عمومی افکار سازیآگاه به نقش بایددانستن حق مردم است و به تبع  -3

خاصی  توجه عامه فرهنگ در زیست محیط از موضوع حفاظت کردن نهادینه

 حفظ متولی نهادهای و بین دولت سازنده تعاملی ایجاد داشت کما اینکه مبذول

 .است ضروری اقتصادی و کارگزاران مردم با زیست محیط
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راهبردهای اساسی در حوزه ی محیط زیست جانوری با تأکید بر تنوع  -4

های جانوری، همسو با راهکارهای جهانی ایت از گونهزیستی به عنوان منشور حم

 آن تدوین شود.

به هنگام برگزاری همایش ها، سمینارها و کنگره های دامپزشکی، از  -5

حضور حقوق دانان ) ترجیهاً متخصصان رشته های حقوق محیط زیست، حقوق 

بین الملل محیط زیست و حقوق بین الملل و حقوق کیفری( به عنوان یکی از 

 ضای کمیته ی برگزار کننده یا حداقل سخنران مدعو استفاده شود.اع

 

 

 

 

 

 

 
 

 اریسپاسگز

نویسنده ی مسئول سپاس ویژه ی خود را تقدیم جناب آقای حاج احمد رحمانی مدیر آموزش و 

در مکتب و  پرورش شهرستان بوکان، انسان آزاده و عدالت خواهی که نیک می اندیشد و

 ، می نماید.انی استوار استمرامش اصول اخالقی و انس

                                                 
1. www.iucnredlist.org, consulté le 15 janvier, 2008 
2. Canadian Council on Animal Care Guide, Vol.1, (2nd Editin) 1993. 

Avilable on 

http://www.ccac.ca/en/CCAC_Programs/Guidelines_Policies/GDLINES/Gui

delis.htm & Australian Government National Health and Medical Research 

Council: http://www.nhmrc.gov.au/ethics/animal/issues/ind ex.htm 

 

http://www.ccac.ca/en/CCAC_Programs/Guidelines_Policies/GDLINES/Guidelis.htm
http://www.ccac.ca/en/CCAC_Programs/Guidelines_Policies/GDLINES/Guidelis.htm
http://www.nhmrc.gov.au/ethics/animal/issues/ind%20ex.htm
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 هانوشتپی
 جانورانومانند گیاهان .3

 از قبیل خاک، آب و هوا. 4
، مقرر می داشت: هر فعل یا ترک فعلی که در قانون 1375قانون مجازات اسالمی مصوب  2ماده ی . 5

 (155، ص1382ها، )نورببرای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. 
 

 .مورد اصالح قرار گرفته است 1375و  1353بار در سال های  2این قانون تاکنون . الزم به ذکر است 6

منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یاآمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک یا . 7

طوری که به حال انسان یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی ، شیمیایی یا بیولوژیک آن را ب

 .سایرموجودات زنده یاگیاهان یا آثار یا ابنیه مضرباشدتغییردهد
 

8. Replacement 

9. Reduction 

10. Refinement 
رُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یُسَبِّحُ لَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّیْ لَمْسوره ی نورکه می فرماید: اَ 41بنگرید به آیه . 11

اى که هر که ]و هر چه[ در آسمانها آیا ندانسته: صَافَّاتٍ کُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِیحَهُ وَاللَّهُ عَلِیمٌ بِمَا یَفْعَلُونَ

اند ]تسبیح او گویند و پرندگان ]نیز[ در حالى که در آسمان پر گشودهو زمین است براى خدا تسبیح مى

 . کنند داناستدانند و خدا به آنچه مىیش خود را مىگویند[ همه ستایش و نیامى

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَمَن فِی الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ سوره ی حج:  18آیه ی  -

کَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْهِ الْعَذَابُ وَمَن یُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَکَثِیرٌ مِّنَ النَّاسِ وَ 

آیا ندیدى که تمام کسانى که در آسمانها و کسانى که در زمینند براى  :مُّکْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ 

نبندگان، و ها و درختان و جکنند؟! و )همچنین( خورشید و ماه و ستارگان و کوهمى خدا سجده

و هر کس را خدا  ;بسیارى از مردم! اما بسیارى )ابا دارند، و( فرمان عذاب درباره آنان حتمى است

خداوند هر کار را بخواهد )و صالح بداند( انجام  !خوار کند، کسى او را گرامى نخواهد داشت

 !دهدمى

وَمَا فِی األَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَآلئِکَةُ وَهُمْ الَ وَلِلّهِ یَسْجُدُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ  سوره ی نحل: 49آیه ی  -

تمام آنچه در آسمانها و زمین از جنبندگان وجود دارد، و همچنین فرشتگان، برای خدا : یَسْتَکْبِرُونَ 

 . ورزندکنند و تکبّر نمیسجده می
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خداست : الْأَنْعَامَ لِتَرْکَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْکُلُونَاللَّهُ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ سوره ی غافر:  79نگاه کنید به آیه ی . 12

 .آن که برای شما آدمیان چهار پایان را آفرید تا بر بعضی سوار شوید و از برخی تغذیه کنید

13. CITES 

14. Medical Research Council 

15. Déclaration Universelle des Droits de l'animal 

16. CIOMS 

17. Dehli Declaration on Principles of International Law Relating to 

Sustainable Development, April 2002 

18. Medical Research Council http://www.mrc.ac.uk/PolicyGuidance/Ethics 

And Governance / Use of Animals in Medical Research /index.htm 
 

 

 فهرست منابع

 لطیفی، محمد، علی میر قبایی، ، سبز...ا هیبت عباس، صادقی، بلوری، زاده جواد ،جاوید سید داوود، آل

حیوانات  روی بر کار برای الزم کدهای تدوین(، 1384رمضان،الریجانی، باقر، ) محمود، نوروزیان، سید

 3نامه ی  ویژه ،8 دوره بابل، پزشکی علوم دانشگاه ، مجلّهآزمایشگاهی

 ربوشهاستانزیستمحیطبرنظری(،1375) بوشهر،زیستمحیطازتحفاظکلیاداره

، مجله ی مدرس، نقش قوه ی قضائیه ی هند در حفاظت از محیط زیست(، 1384ارشدی، محمدیار، )

 3، شماره ی 9دوره 

، فصلنامه فقه و حقوق اسالمی، گستره ی حقوق حیوانات در اسالم و غرب(، 1384پور محمدی، شیما، )

 49ی شماره 

تحلیل تدابیر کیفری ملی در حفاظت از گونه های جانوری با تأملی بر اسناد (، 1389خالقی، ابوالفتح، )

 4، شماره ی 40، فصلنامه ی حقوق:مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دوره ی فراملی

مجله ی  ،حمایت کیفری از گونه های جانوری در ایران(، 1388رمضانی قوام آبادی، محمد حسین، )

 علوم محیطی، سال هفتم، شماره ی دوم

 ، جلد اولمجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران(، 1383سازمان حفاظت محیط زیست، )

اقتصادی  –اطالعات سیاسی مجله ی ، حقوق بشر در چارچوب محیط زیست(، 1383سیمبر، دکتر رضا، )

 ، سال هجدهم ، شماره نهم و دهم 

 2، نشریه ی موج سبز، ، شماره ی مبانی توسعه و حفاظت حیات وحش(، 1374د ابراهیم،)عامری، محم

 چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی حق بر محیط زیست،(، 1384فیروزی،مهدی، )

 (1368قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، )بازنگری 



 

 

 1392 پاییز، مششسال هفتم، شماره بیست و            /  فصلنامه حقوق پزشكي 191

ین
د ب

سنا
و ا

ن 
یرا

ن ا
وانی

ر ق
ت د

وانا
حی

ز 
ت ا

مای
ح

لي
مل

ال
  

                                                                                                                   

 (1392قانون جدید مجازات اسالمی، )مصوب 

 انتشارات سازمان حفاظت از محیط زیست حمایت کیفری از محیط زیست،(، 1375)قوام، میر عظیم، 

، مجله ی اخالق و رفتار با حیوان آزمایشگاهی از منظر قرآن(، 1389کرمی، محمد و نقی زاده حامد، )

 1تاریخ پزشکی، دوره ی چهارم، ش 

، فصلنامه ی محیطی یستز یماجر زهحو در انیرا یکیفر منظا یچالشها(، 1389کوشکی ، غالمحسن، )

 17و  18اطالع رسانی حقوقی، سال هشتم، ش 
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