
Παρά την ύπαρξη κάποιων προστατευτικών νομοθετημάτων που αναγνωρίζουν τα ζώα
ως έμβιους οργανισμούς με αναπτυγμένες αντιληπτικές ικανότητες και ευαισθησία,
ικανά να νιώσουν τη χαρά, τον πόνο, την εγκατάλειψη και να βιώσουν κάθε μορφή
βίας (ενεργητική ή παθητική) που υφίστανται από τους ανθρώπους, η ελληνική έννομη
τάξη –όπως και τα περισσότερα δυτικά δίκαια– δεν τα αντιμετωπίζει ανάλογα. Μια
ολοκληρωμένη, ισότιμη και ηθική νομική προσέγγιση επιβάλλεται να έχει ως προ-
απαιτούμενο την αναγνώριση των –ζωτικής σημασίας– βασικών δικαιωμάτων, τα
οποία έχουν τα ζώα ως υποκείμενα δικαίου με αυτοτελή και πλήρη ηθική οντότητα.
Αντιθέτως, το ελληνικό δίκαιο υιοθετεί ένα περιορισμένο και φειδωλό κανονιστικό
πλαίσιο για την προστασία τους, χωρίς όμως να τους αναγνωρίζει κανένα θεμελιώδες
δικαίωμα, ενώ η όποια επερχόμενη νομοθετική ρύθμιση συντελείται πάντοτε σε συ-
νάρτηση με τα ανθρώπινα συμφέροντα, τα οποία συνιστούν, ως είθισται, το υπερέχον
κριτήριο ρύθμισης της νομικής μεταχείρισης των άλλων έμβιων οργανισμών. 

Συνακόλουθα, αντιφατική παρουσιάζεται και η οντολογική σύγχυση του Έλληνα
νομοθέτη, που αφενός κατατάσσει τα ζώα νομικά και ηθικά ως πράγματα (res), ενώ
αφετέρου θεσπίζει ειδική νομοθεσία για την προστασία τους ως ευαίσθητα και συ-
ναισθανόμενα όντα (sentient beings). Η διιστάμενη αυτή στάση έκδηλα μαρτυρεί δυ-
σαρμονία στο ισχύον δικαιικό και αξιακό ηθικό μας σύστημα, με την έννοια ότι συγχέει
τα όρια του ανόργανου και του οργανικού κόσμου, η διάκριση των οποίων είναι σαφής
και θεμελιώδης. Η οντολογία, όμως, δεν μπορεί να διαμορφώνεται με βάση τις εκά-
στοτε εθνικές και διεθνείς νομοθεσίες, αφού η ύπαρξη των όντων είναι δεδομένη.

Παρόλα αυτά, το νομικό status των ζώων στην ελληνική έννομη τάξη δεν είναι a
priori ασύμβατο με την αναγνώριση τέτοιων δικαιωμάτων. Έχοντας ως αφετηρία την
αυτονόητη παραδοχή της εγγενούς ηθικής αξίας των ζώων (inherent value), θα μπο-
ρούσαμε να εννοήσουμε, επαγωγικά, την ύπαρξη ηθικών δικαιωμάτων που τα ζώα
μπορεί να διαθέτουν και ως απόρροια αυτών την ύπαρξη άμεσων ηθικών υποχρεώ-
σεων που εμείς οι άνθρωποι επιβάλλεται να έχουμε απέναντί τους. Η έννοια του εγ-
γενούς ηθικού αυτού καθήκοντος επιβάλλεται να αποδίδεται σε κάθε έμβια ύπαρξη,
είτε ανθρώπινη, είτε ζωική ή φυτική, καθόσον αυτή έχει εξίσου δικαίωμα να ζήσει
και να αναπτυχθεί. Τα δικαιώματα, λοιπόν, των ζώων είναι ένας όρος, μια ιδέα, η οποία
πολύ απλά θέλει να υπερτονίσει πως εκτός από τον άνθρωπο υπάρχουν σε αυτόν τον
πλανήτη και άλλα έμβια όντα, τα οποία οφείλουμε να σεβόμαστε, να προστατεύουμε
και να μην εκμεταλλευόμαστε μόνο για ωφελιμιστικούς σκοπούς. 

Σε αυτό το ομιχλώδες ανθρωποκεντρικό δικαιικό τοπίο, οι νομοθετικές πρωτο-
βουλίες που επιβάλλεται να αναληφθούν σε επίπεδο συνταγματικών και δικαιικών
διατάξεων θα πρέπει να κατατείνουν στην περαιτέρω βιοηθική αναδόμηση ενός σύγ-
χρονου, συνεκτικού, ευρύτερα προστατευτικού και φιλικού προς τους βιολογικούς
μας εταίρους ρυθμιστικού πλαισίου, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες
και αντιλήψεις περί προστασίας, ευζωίας (animal welfare), καλής μεταχείρισης και
σεβασμού των ζώων, δεσποζόμενων και αδέσποτων, ήμερων και άγριων, ως συναι-
σθανόμενων όντων.
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