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 حیوانات از حمایت قانونی الیحۀ تدوین در عمومی مشارکت فراخوان

 هکرحمتربآنرتبتپاکبادزاداکهچخوشگفتفردوسیپ

 هکجانداردوجانشیرینخوشاستکشاستمیازارموریهکداهن

شودتنگدلیهکمورهکخواهداندرونباشدوسنگدلاهیس
حفاظت،یاسالمیجمهوردر»:استداشتهاعالمرانیایاسالمیجمهوریاساسقانونپنجاهماصلچنانکه

ۀفیوظباشند،داشتهیرشدبهرویاجتماعاتیحآندردیبابعدیهانسلوامروزنسلکهستیزطیمح

گرددیمیتلقیعموم ریغبیتخرایستیزطیمحیآلودگباکهآنریغویاقتصادیهاتیفعالرونیااز.

«.استممنوعکند،دایپمالزمهآنجبرانقابل

موجبکهاستیعملگونههرازممانعتویریشگیپمستلزمت،سیزطیمحیبهسازوبهبودوحفاظت

ووندیپحفظگرودرسالم،ستیزطیمحتحقق.شودیمستیزطیمحتناسبوتعادلخوردنِبرهموتزلزل

نسبتآشکارجهلیحتویتوجهیبواسترانجانویهاگونهگریدوانسانانیمیعیطبیکیولوژیبتعادل

.استشدهواناتیحهیعلتیجناارتکاببهمنجروعتیطببهیجدبیآسباعثواناتیحیعیطبوضعیتبه

ویزندگیبراآنهاشِیآساواتیححقِبهاحترامیمعنابهویاخالقیضرورتمثابهبهجانوارانبهتوجه

یقانونتِیحماوانسانیسوازیوانیحیهاگونهریساحقوقییشناساازمندینها،انسانگزندازتیمصون

نحوبه،واناتیحتیامنوسالمت،اتیحازتیحماوصخصدرکشوریجارنیقواناما،استآنازستهیشا

سکوتکهاستدادنرخحالدریآزاروانیحازیامنزجرکنندهموارد،یوضعنیچندرواستناقصیفاحش

 .استجامعهدرخشونتجیترووعتیطببهیتعدموجبوتیانساننییآبرخالفآنها،قبالدرتعلّلو

باورینسالمبرایستزیطمحینۀخوددرزمیراهبردیوخطمشیاساساصولکلبرید،وامتدبیردولت

یست،زیطمختلفمحیدراجزایدارتعادلپاایجادویستیتنوعزویعیطبمنابعیاستکهحفظوبازساز

عواملترینمهمازجانداران،همۀحیاتازحمایتتردید،بی.استکارآمدوتهیسشایاستقرارحکمرانۀالزم

جبرانومغفولحوزۀایندرقانونگذاریملزوبهدولترو،همینازواستزیستمحیطپایدارسازی

.استکردهویژهتوجهیحمایتیهایکاستی

الحاقچندنویسپیشنخست،یوانات،حیهعلیاتازارتکابجنایشگیریپیبراحاضر،نویسیشازپپیش

دردستوریستزیطوبازدارندهازطرفسازمانحفاظتمحیریتعزیهاقانونمجازات679ۀتبصرهبهماد

مقوله،ینبهاتریتروراهبردجامعینگاهضرورتیت،نهادراماداشت،دولتقراریحلوایسیونکمیبررس

هایمختلفاجرایی،دستگاهوضمنمالحظۀدیدگاهدولترابرآنداشتکهباصرفنظرکردنازمتنمزبور،

.برداردحیواناتموجودیتبهگرانهحمایتوانگارغایتنگاهیکشیدنِپیشیبلندتربراگامی

https://t.me/ekhtebar


  
«حیواناتنویسالیحۀقانونیحمایتازپیش»   

 

 16 از 4

 

ۀحیالسینوشیپ یریگیپوارتباطاتمعاونتماهۀچندینکوششحاصلکهواناتیحازتیحماقانونی

وکارشناسانازیاعدهۀداوطلبانیهمکارهمراهیوویجمهوراستیریحقوقمعاونتیِاساسقانونیاجرا

مردمعمومنظرِونقدمعرضدرانتشار،خیتارازروز15مدتبهاکنوناست،واناتیحیحامفعاالنِ

آنیاحتمالیهایکاستحوزه،نیافعاالنومتخصصانیعملویعلمیاریۀپشتوانباتااستصاحبنظر

.شوددادهدرخوریپاسخنه،یزمنیادریفوریازینبهوشودجبران

دانیمتهران،ینشانبهراخودمکتوبینظرهاشودیمدرخواستیملامرنیادرمشارکتبهمندانهعالقاز

پستاییاساسقانونیاجرایریگیپوارتباطاتمعاونت،یحقوقمعاونت،یجمهوراستیرنهادپاستور،

     .ندینماارسالmp.ghanoonasasi@iripo.irکیالکترون
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 «واناتیح از تیحما یقانون ۀحیال سینو شیپ»
 

 مقدمۀ توجیهی: 

 اساسنظامحیات، بر موجوداتزنده همۀ استکه آنحکیمانۀحقیخداداد از یکمیزان به آفرینش،

حیات،اصلاحترامبهایهمگانیاست.درکائنات،موجوداَجلواَذلوجودنداردوحیات،هدیهبرخوردارند.

اخالقیبرایهمۀغایتیف تجاوزاتانسانلسفیو تنهاجانداراناستو جانداران، بهحریمحیاتسایر ها

فرجامِدنبالسلطۀحداکثریبرطبیعتاست.پرستانهاستکههموارهبهمحورانهوگونهناشیازنگاهیانسان

تسخیرطبیعت،تخریبطبیعتبودهاستوزمین،هرروزبیشازپیش،درمعرضنابودیوتباهیاست.

انسانانجامیدهمحیطیزیستهاحتیبهویرانیوزوالِیتبهکارانۀانسانهاامجوییک هابرایاستکهخودِ

 زیستنبهآننیازمندند.

انسان،ازشودکهقابلفهممیزمانیامنیتحیواناتسالمتو،حمایتاخالقیوحقوقیازحیاتضرورت

شیء نگاه وارانه به بگیردحیواناتفاصلهطبیعتو حیواناترا بهو نَه برایتأمینخوراکومنابعیمثابه

وپیشرفتپوشاکورفاهوابزارهاییبرایسرگرمیوآزمایش کهبهها مثابههایپزشکیوعلمیونظامی،

هایماشینرادرحکمحیوانات تفکریکه بنگرد.ردصاحبدَارزشمندوصاحبحقوفینفسهموجوداتی

تجدیدپذیر هیچحقوقیبرایحمایتوحفاظتازببیند،درخدمتمنافعانسانیفقطهمچونشیءوو

.درنظرنداردآنهاحیات

انسان برای حیوانات که زمانی تا ها منبع»صِرفاً به« نیازها بهتأمین خشونتنسبت و تعدی آیند، شمار

 بود. خواهد رایج حیوانات اما نیست، ناطق اگرچه حیوان نداردتردیدی وجود دارایکه انسان، همپای

تواننداستداللیاهایننیستکهآنهامیألمسدرواقع،حساسیتیاتواناییاحساسدردوتجربۀلذتاست.

نگاهابزاریانسان.دتواندرنجبکشمیهرحیوانیباسیستمعصبیهایناستکهألبلکهمسکنند،صحبت

 هیچمسئولیتیبرایخوددر حیواننمیاما، نگریستنبهحیواناتبیندقبالدردکشیدنِ از بهخودی»و

«خود ، بهتبعیضیبیماندمیدر اخالقی، ایننگاه درماندگیانساناز منتهیشدهتوجیهمیانموجودات.

درواقعوازمنظراخالقی،گونۀانسان،ازآنحیثایخاصاست.استکهدائرمدارِآن،صرفاًتعلقبهگونه

خودرامجازبهتحمیلهایدیگرجاندارانرانادیدهوهیچانگاردوکهصرفاًانساناستحقنداردرنجِگونه

ببیند.دردورنجبرآنها



https://t.me/ekhtebar


  
«حیواناتنویسالیحۀقانونیحمایتازپیش»   

 

 16 از 6

 

هیچتوجیهاخالقی واجدتایبراینادیدهبراینمبنا، ودردموجوداتِ رنجِ لذتوجودگرفتنِ واناییدردو

رنجبَ دردو ندارد. رنج، دردو فراغتاز همانمالکیکه با داستو هروجهبدونتبعیضو از صرفنظر

کاستونیزحقیانسانیاست،بایدازدردورنجسایرجاندارانایاعمازنژاد،جنس،دین،مذهبو...ممیزه

.ازتحمیلآنپیشگیریکرد

وتفاوتندودررنجایکهنسبتبهحیاتحیواناتبیتوانگفتافرادجامعهرفاًانسانینیزمیحتیازوجهص

زشتینمی آنها نسبتبهحرمتحیاتهمزجردادنبه عمل، در بیبینند، نیز چنیننوعانخود تفاوتندو

بود.جامعه خشونتخواهد موزّع و مولّد ای، اعالمیۀ در سازمانحقوقحیوانات)مصوبجهانیهمچنانکه

یونسکو جهانی 15در سال 1978اکتبر است: آمده نیز ازگذاشتنِاحترام»( جدا حیوانات، به انسان

«.نیستهابهیکدیگرگذاشتنانساناحترام

د اخالقی نگاه این ر و بهآموزهسیره ادیان اولیای های اسالم دین در برجستهبههمویژه چشمبهصورتی

نَهدرقرآنونهدرهیچمی یکازتعالیمپیامبراسالم)ص(وائمۀشیعه)ع(،آزاررسانیبهحیواناتوآید.

اعتناییبهرنجآنهامجازوموجّهشمردهنشدهاست.بلکهبرعکس،درروایاتمتعددینقلشدهاستکهبی

،تمامجنبدگانرویزمینمانندآمدهاستسورۀانعام38چنانکهدرآیۀ.بایدازآزارحیواناتاجتنابکرد

 َو ما ِمْن َدابٍَّة ِف اْْلَْرِض َو ال طائٍِر َيطرُي ِِبَناَحْيِه ِإالَّ أَُمٌم أَْمثاُلُکمْ :»دارایارزشذاتیهستنددرآفرینش،انسان
ایکهبادهایدرزمیننیستونههیچپرنوهیچجنبنده:َرّبِِِْم ُُيَْشُرونَ   ٍء ُُثَّ ِإيل ما فَ رَّْطنا ِف اْلِکتاِب ِمْن َشيْ 

لوحماهیچچیزیرادرکتاب].هاییمانندشماهستندمگرآنکهآنها]نیز[گروه،کنددوبالخودپروازمی

سورۀ41آیۀدریا«.سویپروردگارشانمحشورخواهندگردید[بههمهسپس]؛ایم[فروگذارنکردهمحفوظ

 موجودات، همۀ که تسبیحذینور، و شعور تصویر خداوند »اندشدهکنندۀ ْن ِف أَلَْ تَ َر َأنَّ اَّللََّ ُيَسبُِِح َلُه مَ :
ُر َصافَّاٍت ُکلٌّ َقْد َعِلَم َصالَتُه َو َتْسبيَحُه َو اَّللَُّ َعليٌم ِبا يَ ْفَعُلونَ  ماواِت َو اْْلَْرِض َو الطَّي ْ بینیکههریانمیآ :السَّ

درآسمان مرغانپَچه زمیناستو و تسبیحها میخداوندرگشوده تسبیحخودرا و دعا همه و راگویند

می می«.دهندداناستخداوندنسبتبهآنچهانجاممیدانندو قیامتمحشور وحوشنیزدر َو ِإَذا »شوند:
اینکهدراسورۀتکویر(5)آیۀ«اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ  نهى. شدهسالمازذبححیواندربرابرچشمحیواندیگر،

.ستوتواندرکِدردورنجآناشعورحیوانۀنشان،قطعاًاست

آزارجسمیوجنسیمداراومهربانیباحیواناتسفارشکردهوازتوجه،متعددی،پیامبر)ص(برایاتدررو

 ازجملهدادنبهآنهانیزنهیفرمودهوحتیدشنامشکنجهنهادن،زدنوداغانداختن،جنگبهحیوانات، اند.

عنابیسعیدالخدریرضیاهللعنهقالقالرسولاهللصلیاهللعلیهوآله:التضربواوجوهالدواب»اینکه:

ابیسعیدخدریازپیامبر)ص(روایتنمودهاستکهآنحضرتفرمود:به:«فانکلشییءیسبحبحمده

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=38
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=6&AID=38
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=41
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=24&AID=41
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=81&AID=5
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=81&AID=5
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=81&AID=5
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،5جالدرالمنثور،)تفسیر.کندیانوجنبندگاننزنیدکههرچیزیتسبیحبهحمدخداوندمیصورتچهارپا

 عنابنعمرقال:نهىرسولاهلل)ص(عنقتلالضفدعوقال:نعیقهاتسبیح»ویااینحدیثکه:(290ص

استکهصدایشتسبیحازابنعمرروایتشدهکهگفتهاست:پیامبرازکشتنقورباغهنهىنمودهوفرموده:

آنفقیهان،ازشماریکهآنجاتا تأکیداتیبررعایتحقحیاتحیواناتچنینعلیرغم)همان(«تخداونداس

آزاریدرکشورفراواناستونظامقانونگذارینیزازتوجهخاصو،مواردحیوانانددانستهاهللحقزمرۀدررا

 مؤثربهاینمسألهغافلبودهاست.

سالیاناخیر، در حیاتِنیرویاستداللاخالقیخوشبختانه حیواناتقدرتگرفتهاستوبرایحمایتاز

مواردحیوان عمومینسبتبه واکنشافکار نشانمیآزاری، گسترده نیزهادادگاهبرخیدهد.هایجدیو

بهمتعددیموارددروبُردهرابهرهحداکثرقوانین،درموجودهایظرفیتحداقلازقانونی،خألهایرغمبه

.نیستبازدارندهوپیشگیرانهقانونیاجراهایضمانتهرچند؛اندپرداختهآزارانحیوانبامقابله

درآنچهنتیجه،درواستمفقودحیواناتحمایتغاییازبرمبتنیرویکردایران،قوانیندراین،وجودبا

نیستنفسهفیموجوداتییعنیحیوانات،خودِبرناظردارد،وجودحیواناتدربارۀقوانین مواداندکتمام.

واستحیواناتصاحبانیعنیها،انسانمنفعتازحمایتبرمتکیحیوانات،جانازحمایتبامربوطقانونی

درابزاریومنبعجزانعکاسیحیوان،درکهاستایپرستانهگونهوانگارانهانسانوارانه،شیءنگاههماناین،

 .بیندنمیخودخدمتِ

ازپیشگیریدروبردمیرنجزمینهایندرگذاریمقررهخألازکشورقانونینظاماساس،همینبر

.استناتوانمؤثر،ومتناسبنحوبهآزارانحیوانقانونیتعقیبوآزاریحیوان

ایدغدغهبههمکهایمسألهبرایاندیشیچارهضرورتوقانونیتنگناهایدرکباوچارچوبایندر

حفاظتدروواالستاخالقیبُعدواجدآمد،کهچنانکههم،واستشدهتبدیلشهروندانمیاندرگسترده

ماده23درقانونیالیحۀایناست،مؤثرعمومیمناسباتواخالقپاالیشوتهذیبوزیستمحیطتعادلاز

.شودمیتقدیماسالمیشورایمجلسبهتصویب،وقانونیتشریفاتطیمنظوربهتبصره15و
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 :استیرزیمعانیقانونداراینکاررفتهدرابههایعبارت -1 مادۀ

بامرکزی:یواناتاز ح یتحماملی مرکز -1 استکه هدفحفاظتاز سالمتحیات، یتامنو

«یمرکزمل»اختصاربهقانون،یندراوشودیمیلتشکسازمانحفاظتمحیطزیستنظرزیر،حیوانات

  .شودیمیدهنام

عنواننمایندۀمرکزملیوزیرنظرآن،مراکزیهستندکهبهیوانات:از ح یتحما مراکز استانی -2

چارچوب اداراتکلسازمانحفاظتمحیطزیستدر استانتشکدر یمیلهر و اشوند یندر

 شوند.یمیدهنام«یمراکزاستان»اختصاربهقانون،

صیدوشکارقانونموضوعحیواناتاستثنایبهعصبیسیستمدارایجاندارانکلیۀبه:اتحیوان -3

13/03/1346مصوب) طبقعمومی،بهداشتمالحظاتبهتوجهباکهشودمیاطالقجاندارانیو(

 .شوندمیشناختهموذیملی،مرکزهایدستورالعمل

اعمازچهارپایان،پرندگان،ماکیان،آبزیان،وحشراتیچونزنبورجاندارانازایهگون حیوان اهلی: -4

 شود.نگهداریمیواستشدهاهلیانسان،یلۀوسکهبهاستعسلوکرمابریشم

ودرمحدودۀزیستگاهانساناعمازمحیطوسیلۀانسانبهکهاستاهلییجاندارحیوان خانگی: -5

 شود.تغذیه،نگهداریومراقبتمیشهری،روستایییاخارجازآنها،

زیاهلیرغجانداری حیوان وحشی: -6 در که مناطقیاتحهاییستگاهاست از خارج وحشو

 .کندیمیشهروروستازندگیانیمیهاومحدودهییروستا،یشهر

یطواردمحیستی،زیازهاینیاقتضااستکهبهیخانگیایاهلیاوحشیجانداری: یشهر حیوان -7

 انسانشدهوباآنمأنوسشدهاست.یشهریزندگ

مالحظاتبهداشتعمومکهاستجانداری حیوان موذی: -8 به توجه هایطبقدستورالعملی،با

 .دوشمیشناختهموذی،مرکزملی

حیات،سالمتوامنیتبهایرادآسیبآزاریاموجبهرفعلیاترکفعلیاستکه آزاری: حیوان -9

 .شودحیواناتروانیاجسم

استواموروبهتعدادالزماداریمرکبازیکشورا،دبیرخانۀمستقلونیروییمرکزمل-2 مادۀ

اعضایشورایمرکز.استرئیسسازمانحفاظتمحیطزیستمعاونانیکیازتشکیالتآنزیرنظر

عبارتنداز:ملی

.یستزیطسازمانحفاظتمحرئیسمعاون-الف

.کشورکلدادستانمعاون-ب

.پزشکیآموزشودرمانبهداشت،وزارتمعاون-پ
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.کشورآبخیزداریومراتعها،جنگلسازمانمعاون-ت

کشور.یسازماننظامدامپزشکمعاون-ث

کلکشور.هاییاریودههایشهردارسازمانذیصالحنمایندۀ-ج

.کشوردامپزشکیسازمانمعرفیبامختلفهایتخصصبادامپزشکدو-چ

دادگستریوکالیهایکانونسراسریاتحادیۀمعرفیباآشناباقوانینمحیطزیستحقوقدانیک-ح

.ایران

معرفیواناتححامینهادمردمیهاسازمانطرفازنمایندهسه-خ یردولتیغیهاسازمانۀشبکیبا

.کشوریعیومنابعطبیستزیطمح

.مرتبطموردِحسببراستانیمرکزطرفازنمایندهیک-د

.استیستزیطسازمانحفاظتمحرئیسریاستمرکزملیباحفظسمت،برعهدۀمعاون-هتبصر

ملیسرئانتصابحکم سایمرکز معرفاعضایرو سویپساز بهمذکورجعامریاز رئیسیلۀوس،

.شودیسالصادرم2مدتیبرایستزیطسازمانحفاظتمح

نفراز4یآنبارأیماتداردوتصمیتاعضارسمنفراز7حداقلباحضورملیجلساتمرکز-3مادۀ 

امورترتیب.بودخواهدرأیحقبدوناستانیمرکزنمایندۀحضور.اعضایحاضردرجلسهقطعیاست

به جلسات،مربوط مذاکراتتشکیل تصمیماتو معینآنداخلیۀنامآیینوسیلهبهشورااجرای

.شودمی

رئیسدبیرخانهمنصوبشود.مستقلانجاممیۀدبیرخانوسیلۀبهمرکزملیاموراداریۀکلی-4 مادۀ

.رسیدخواهدیستزیطسازمانحفاظتمحرئیسبهتصویبآنفیشرحوظارئیسمرکزملیاستو

:استیربهشرحزیمرکزملیاراتواختیفوظا-5 مادۀ

.حیواناتازنگهداریمرکزنوعهرتأسیسمتقاضیانبهمجوزاعطای-الف

اجرایینامۀآیینطبقناسبمشرایطرعایتعدمصورتدرحیواناتازنگهداریمراکزمجوزابطال-ب

بهحکمدادگاه.یازبدوننقانوناین

.یواناتحامنیتسالمتویطاحرازشرایثازححیواناتازنگهداریمراکزکلیۀبرنظارت-پ

وبَدسرپرستحیوانضبطدستورصدورعنداالقتضاءوخانگیحیواناتسرپرستانرفتاربرنظارت-ت

.حیواناتازحمایتهایپارکدرآناسکان
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.اهلیوخانگیحیواناتهایفروشگاهفعالیتمجوزصدور-ث

-ج فروشخوراکصادرات،واردات موافقتبا لوازمبیولوژیکیمواد،سرمواکسن،دارو،انواع،و و

.درمواردمربوطکشوریپسازاظهارنظرسازماندامپزشکیوخانگیاهلیواناتح

شرایطفعالیت-چ احراز و تعیین یاعطای،شهریواناتحیریگزندهیواحدهاکلیۀ فعالیت،مجوز

بهحکمدادگاه.یازبدوننی،ابطالمجوزدرمواردمقتضونظارتبرعملکرد

.استانیمراکزفعالیتبرنظارت-ح

.آزاریمرتکبانحیوانعلیهقضاییامورحقوقیوطرحدعاویانجام-خ

.اقتضاءصورتدرقانونایناجرایبرایویژههایپایگاهومراکزتأسیس-د

موضوعقانونحاضربهرئیسسازمانحفاظتصدورانواعمجوزهایخدماتبهایپیشنهادتعیینو-ذ

محیطزیست.

انجامحیواناتازحمایتبرایایبرجستهخدماتکهاشخاصیبهملیجایزۀاعطایوتعیین-ر

.اندداده

اجرایمتنظ-ز تنوبهیجیتروویآموزشیهابرنامهیو هدایرمنظور عمومیتو زمیافکار ینۀدر

.حیواناتازحمایت

بایهمکار-ژ خارجیهاسازمانیامراکز بیمشابه بهالمللیینو ازپسحیواناتازحمایتمنظور

 .اطالعاتوزارتوخارجهاموروزارتموافقتکسب

تصویبرئیسسازمانپسازپیشنهادبهایخدماتصدورانواعمجوزهایموضوعاینماده-1 تبصرۀ

.االجراستالزمحفاظتمحیطزیست

.نداردمجوزبهنیازیآنبهوابستهتخصصینهادهایومتحدمللسازمانباهمکاری-2 تبصرۀ

ویوزارتجهادکشاورزیتخصصیفماده،منصرفازوظاینموجبابهیمرکزملیفوظا -3 تبصرۀ

دامپزشک یسازمان و یموارددرفقطکشور حهایدستگاهوظایفاستکه مشمولیواناتمذکور،

 .گیردیقانونحاضررادربرنم

و«خ»،«چ»،«ث»،«ت»،«پ»،«ب»یمندرجدربندهایفانجاموظاتواندیمیمرکزمل -4 تبصرۀ

کند.یضتفویرابهمراکزاستان«ذ»

باایننهادمرتبطهایمردمعمومیسازمانیادعوۀحقاقامیمادهنافینا«خ»بندمفاد -5 تبصرۀ

افرادملتقانون هریکاز تمامنیستیا در دعاوی. دعویاقامه، مؤثردرجلساتکنندۀ حقحضور
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داردوازیوحقاعتراضبهآرایلدلۀشاملاقامیدادرس یدادرسینۀهزهرگونهپرداختمحاکمرا

معافاست.

اندوامورومرکبازیکشورا،دبیرخانۀمستقلونیرویاداریبهتعدادالزماستانیمراکز -6 مادۀ

عبارتنداستانیمراکزاستاناست.اعضایشوراییستزیطحفاظتمحتشکیالتآنزیرنظرمدیرکل

از:

.استانیستزیطحفاظتمحکلمدیر-الف

شهرمرکزاستان.عمومیدادستانمعاون-ب

.استانپزشکیعلومدانشگاهرئیس-پ

.استانآبخیزداریومراتعکلمدیر-ت

.استانیدامپزشککلمدیر-ث

مرکزاستان.یشهردارذیصالحنمایندۀ-ج

.استاندامپزشکیکلمدیرمعرفیبامتفاوتهایتخصصبادامپزشکدو-چ

.استاندادگستریوکالیکانونمعرفیباآشناباقوانینمحیطزیستحقوقدانیک-ح

استاندرحیواناتازحمایتتخصصینهادمردمهایسازمانطرفازنمایندهیک-خ صورت)در

کشور.یعیومنابعطبیستزیطمحیردولتیغیهاسازمانۀشبکی(،بامعرفوجود

باالترینمعرفیبامورد،حسببرموضوعبامرتبطکشوریتقسیماتواحدطرفازنمایندهیک-د

.واحدآندردولتمقام

مدیراریاستمر-رهتبص عهدۀ بر حفظسمت، با استانی انکز هااستانیستزیطحفاظتمحکل

استانرئیسانتصابحکم.است سایمرکز معرف،اعضایرو سویپساز بهمرجعیاز یلۀوسمربوط،

.شودیسالصادرم2مدتیبرایمرکزملیسرئ

3یآنبارأیماتداردوتصمیتاعضارسمنفراز5حداقلباحضوراستانیکزاجلساتمر-7مادۀ 

از موضوعبامرتبطکشوریتقسیماتواحدنمایندۀحضور.اعضایحاضردرجلسهقطعیاستنفر

مراکزاجرایتصمیماتومذاکراتتشکیلجلسات،امورمربوطبهترتیب.بودخواهدرأیحقبدون

.شودمیمعینمصوبمرکزملیداخلیۀنامآیینموجببه
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انجاممیآنهامستقلۀدبیرخانوسیلۀبهمراکزاستانیاموراداریۀکلی -8 مادۀ رئیسدبیرخانهشود.

.رسیدخواهدمرکزملیبهتصویبآنفیشرحوظامنصوبرئیسمرکزملیاستو

:استزیرشرحبهاستانیمراکزاختیاراتووظایف -9 مادۀ

.استاندرملیمرکزتصمیماتاجرایحُسنبرنظارت-الف

.ملیمرکزسویازشدهمحولوظایفانجام-ب

.ملیمرکزبهحیواناتوضعیتازالزمهایگزارشارائۀ-پ

نظرباتوأمموضوعانعکاسوقانوناین3مادۀموضوعمجوزهایصدورتقاضایبررسیودریافت-ت

.ملیمرکزبهمشورتی

غربالگریمناطقباغپرندگان،،هاوحشباغها،ها،نقاهتگاهعبارتنداز:پناهگاهیمراکزنگهدار-10 مادۀ

هایسوارکاری،باشگاهحیوانات،ازحمایتهایپارکحائل،مناطقسازی،عقیممراکزسازی،قرنطینهو

خواهندشد.یفتعرییاجرانامۀیینمراکزدرآینا.خانگیحیواناتهایپانسیونوها،فروشگاه

-1 تبصرۀ نگهدارایجاددر تصویمراکز دقیبو یقحدود آنها، موافقت یرؤسایاوزراکسب

اجراۀاجازباقوانینطبقکهمناطقیخصوصدرذیربطیهاسازمان امکان طرحیآنها وضعیاها

.استیدارد،ضروروجودیساتتأس

سرپرستیونگهداریمراکزتأسیسمتقاضیانبهمجوزاعطایبرایالزمشرایطتعیین -2 تبصرۀ

.رسدمیتصویببهملیمرکزوسیلۀبهکهاستدستورالعملیموجببهخانگیحیوانات

،اهدفساماندهیحیواناتبدونصاحببوکشوردامپزشکیسازماندرچارچوبساختار -11مادۀ 

متقاکلیۀ موظفند درمان به اشتغال کسبپروانۀ آن،ضیان نگهداری فعالیتو برایدریافتپروانۀ

دَهمورددرمانبافتنرمسازیحیوانموردعقیمپنجحداقلساالنه پنجموردجراحیارتوپدییا یا

دیدهحیواناتآسیب همچنینرایگانانجامدهند.طوربهاستانی،مراکزیاملیمرکزدرخواستبهرا

موظفاست نیاز،حسبومستمرصورتبهاستانی،مراکزیاملیمرکزدرخواستبهسازمانمذکور

.نمایدمعرفیراصاحببدونحیواناتسازیعقیمزمینۀدرحاذقدامپزشکان

پردازند،پسازارائۀدامپزشکانیکهداوطلبانهبههمکاریبامرکزملییامراکزاستانیمی -12 مادۀ

ازجملهاعطایامتیازایحرفهتشویقیاتتأییدیۀفعالیتازطرفمرکزملییامراکزاستانی،ازامتیاز

تعیینامتیازاتدیگربرخوردارخواهندشدطرفسازماندامپزشکیکشوراز50تا30ازبازآموزی .

هایذیربطاست.موکولبهپیشنهادمرکزملیوموافقتدستگاه
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-13 مادۀ ذیربطدستگاهکلیۀ اجرایی های دهیاریهایشهردارو تقاضاموظفندهاو صورت یدر

دریمقتضیالتتسهتمهیدطریقاز،مراکزنگهداریحیواناتیجادواتأسیسیبرایاشخاصخصوص

.دننمایفراهمالزمراهایزمینه،دیگریمتناسباقدامهریایبانکیهاوامیاعطایاینزمواگذاری

وجودضرورتخصوصی،اشخاصمشارکتعدمصورتدر-1 ۀتبصر تشخیبومیهاو مرکزیصبا

،یمل و زیست محیط حفاظت هاییشهردارسازمان کشور مکلفندسراسر مجموعهمکاریبا

سازمانوزارتخانه و ملیندهنمایدارایهاها مرکز این.نماینداقدامنگهداریمراکزایجادبراییدر

.داردعهدهبرحسبموردکشوردامپزشکیسازمانکهاستوظایفیبرعالوهتکلیف

الذکرفوقبرایتأسیسونگهداریمراکزالزمیقاتوتشویالتوتسهیمنابعاعتبار تعیین -2تبصرۀ 

سازمانازسویاینقانوناجرایماهازتاریخششحداکثرظرفمدتاستکهاینامهییناساسآبر

 .رسدیمیرانوزیأتهیبوبهتصوشدهیهتهزیست،حفاظتمحیط

ثبتمنظوربهراشدهآوریجمعحیواناتتمامموظفندیشهریواناتحیریگزندهیواحدها-14 مادۀ

انگلیبرایماربیواناتحشدنینهقرنطی،بهداشتۀشناسنامصدورسامانه،در وییزدادرمان،

دهند.یلتحوینهوقرنطیبهمناطقغربالگریناسیون،واکس

تلفیخسارتناش-15 مادۀ حاز خانگیاهلیواناتشدنِ ازوحشی،یواناتحیلۀوسبهاشخاصیو

جبرانخواهدشد.یستزیطمحملیصندوقمحلاعتبارات

حیوان-16 ۀماد دارایحیثیتعمومیاستو شخصآزاریجرم حیهر یواناتکه از جانوراناعم

مراتبحسبآزاردهد،اییزهوباهرانگیقرابههراندازهوبههرطریوخانگیشهری،اهلوحشی،

آزارمصادیق.شدخواهدمحکوممجازاتتعزیری4تادرجۀششدرجۀجزاینقدیازبهشدتجرم

:ازعبارتند

.کشتن-1

 .جرحیاضرب-2

 .کردنمحبوس-3

 انداختن.جنگبه-4

 .اعضاکردنِناقص-5

 .یوانخارجازتوانِحیانامتعارفیکشبهره-6

کِشینسل-7
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 کُشینسل-8

 حیوان.یطبیعوضعمنتهیبهتغییریِضروریرغهاییجراح-8

 .ازمادر،بهاستثنایمواردضروریدرمانیسنِچهارماهگیزیرحیواناتیجداساز-9

.زندهحیواناتتشریح-10

.حیواناتکردنِمسموم-11

دادنِحیواناتبهموادافیونییااعتیادآور.عادت-12

.جایگزینهایراهوجودصورتدرحیوانات،رویعلمیهایآزمایشانجام-12

ریازحیواناتبرایمقاصدآموزشی.استفادۀابزا-13

.نامناسبشرایطدرحیواناتحملونقلوینگهدار-14

.یمسئوالنمراکزنگهداریایوانسرپرستحیلۀوسبهیواناتممانعتازدرمانحیایخوددار-15

.رسانیبآسۀرانندوسیلۀبهمصدومحیوانومؤثربرایکمکبهموقعبهعدماقدام-16

.طبیعیهایمحوطهبهحیواناتوروددرممنوعیتایجاد-17

.حیواناتبهنسبتدرمانیوحمایتیاقداماتانجامازممانعت-18

سرپرستانیااحساساتدوستداراندارساختنِجریحهمنظورآزاریبهبهحیوانتهدیدهرگونه-19

.حیوانات

.درسیرکآنهااستفادهازواداشتنِحیواناتبهنمایشیا-20

.وآموزشحیواناتوحشیتربیت-21

وطیحیوانات.-22

اجکیولیتوربرایاخذنمونۀاسپرمازحیواناتنر.استفادهازدستگاهالکترو-23

رهاکردنِحیوانازسویسرپرستحیوانوعدمتحویلآنبهمراکزنگهداریحیوانات.-24

.دیگرمیلهرگونهآزارروانیبهحیواناتازقبیلذبححیوانپیشچشمحیوانتح-25
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حیوان: 1 تبصرۀ یابد،مستثناجانداران آزارینسبتبهچنانچه ارتکاب قانون این شمول دراز

خاصقانونموجببهصورتیکه یدتریشدمجازات، نمقرر ترکفعلمرتکبد،باششده فعلیا

 .بوددخواهقانوناینمقرراتشمولم

ناقل-2ۀ تبصر یا موذی حیوانات کنترل شکار، صید، ذبح، مجاز موارد در حیوان کشتن

بهداشتعمومیهایالعالجبیماری تهدیدکنندۀ ،و اینکه تحمیلبهمشروطبه با و صورتآرام

همچنین نخواهدبود. مشمولاینماده انجامشود، حیوانضربوجرحیاکشتنکمتریندرد

به از یانفسعلتضرورتدفاع قانون156مادۀشرایطیتصورترعادریگری،دیاخودمال

مادهنخواهدبود.ینمشمولااسالمیمجازات

ششدرجۀجزاینقدیاز مستوجب،مراتبشدتجرمحسبواستممنوعزیراعمال -17 مادۀ

 بود:خواهدمجازاتتعزیری4تادرجۀ

.خانگیواهلیحیواناتمجوزِبدونوفروشیدخر-1

.خانگیواهلیحیواناتواردات-2

.حیواناتعلیهخشونتحاوییامروِّجکارتونِوکلیپبرنامه،نوعهرپخشیاساخت-3

آناجرایبهشروعوکردهراقانوناینموضوعجرائمارتکابقصدکهشخصیعمل -18مادۀ 

بهومرتکبدرحکمشروعبهجرماستبماند،معلقارادهازخارجعاملعلتبهقصدشولینماید،

.شدخواهدمحکوممقررمجازاتحداقل

-19 مادۀ یکاز هر زدر اَشدجرم،مراتبحسبیرموارد محکومیریمجازاتتعزمرتکببه

:شدخواهد

.جرمتعددوتکرار-1

.جرمیافتگیسازمان-2

.جرمارتکابدریاشخاصحقوقمسئولیت-3

.آزارییواندرححیواناتازحمایتمراکزضابطانایمأمورانمعاونتیامشارکت،مباشرت-4

خصوصبندهای-تبصره 3در 4و به جزاینقدی، بر مرتکبعالوه مجازاتاز، چند یکیا

هایتکمیلیمحکومخواهدشد.مجازت

طرفانمأمور-20 مادۀ از استانیمراکزوملیمرکزیکه الفوقجرائمتعقیبوکشف، راذکر

.ندشویمحسوبمیدادگسترخاصانضابطیفقانوندرردینایازلحاظاجرا،برعهدهدارند
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تنظیطراحی،سازمانده -21 مادۀ ملیالتتشکیمو استانیمرکز مراکز طبقفصلچهارمیو

مد کشوریریتقانون گرفت.یخدمات خواهد مراکزۀبودج صورت درآمداین محل هایاز

عبارتکهاختصاصیدرآمد.شودینمیتأمبودجۀسازمانحفاظتمحیطزیستوآنهایاختصاص

هایدولتیدرکمک،دریافتجزاهاینقدی،3مادۀدرمذکورمجوزهایصدورازحاصلوجوهاز

مقررات و قوانین چارچوب داخلیکمک، غیردولتی حقوقی و اشخاصحقیقی هدایای و وها

پسازواریز،استانتفاعیمراکزهایفعالیتدرآمدناشیازگردشمالیو،المللیبینخارجیو

مصرفبهمنظوراجرایمقاصداینقانونبهدرچهارچوبقوانینبودجهداریکلهخزانحساببه

رسد.می

سازمانبرنامهو،تشکیلمرکزملیومراکزاستانیازیوتحققاهدافقانونینتأمبرای -تبصره

عمومیکشورباۀازمحلبودجفعالیتمراکزبرایالزماعتباراتینهرسالهنسبتبهتأمبودجه

 .اقدامخواهدنمودیخدماتکشوریریتقانونمدرعایت

تارسهقانونظرفمدتیناییاجراهایهنامیینآ-22 مادۀ از االجراالزمیخماه طرفازشدن،

پیشنهادرئیسسازمانحفاظتمحیطزیستشدهویهتهملیمرکز یرانوزهیأتیببهتصوبا

:خواهدبودیرمزبورازجملهشاملموضوعاتزهاینامهیینآ.رسیدخواهد

مقرراتمربوطبهآنها.یینوتعیمراکزنگهداریفتعار-الف

.مجوزهاانواعصدورشرایطمقرراتناظربریینتع-ب

قانون.یدراجرایربطذیهاوسازمانهایشهردار،هاوزارتخانهیهمکارۀنحویینتع-پ

 .شوندینسخمیرتقانوندرحدودمغایناباومغایرمرتبطینقوانکلیۀ -23 مادۀ

 اسالمی شورای مجلس تصویب به...  تاریخ در تبصره 15و  ماده 23قانون مشتمل بر  این

 االجراست. و از تاریخ تصویب، الزم رسید
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