Deklaracja z Tulon*
PROKLAMOWANA dnia 29 marca 2019 roku w TOULON, FRANCJA
(W wyniku trzech sympozjów dotyczących osobowości prawnej zwierząt, podpisano Deklarację z Tulon,
jako odpowiedź akademickich wykładowców prawa na Deklarację z Cambridge z 7 lipca roku 2012.)

PREAMBUŁA
„My, akademiccy wykładowcy prawa, po odbyciu na Uniwersytecie w Tulon trzech
sympozjów dotyczących osobowości prawnej zwierząt.
Uwzględniając dotychczasowe osiągnięcia innych dyscyplin, a w szczególności osiągnięcia
neuronaukowców.
Mając na uwadze treść Deklaracji z Cambridge z dnia 7 lipca roku 2012, w której badacze
wskazują, że „ludzie nie są unikalni pod względem posiadania ośrodków neurologicznych,
które budują świadomość” i że ww. podłoże dzielimy ze „zwierzętami pozaludzkimi”.
Wyrażając żal, że prawo dotychczas nie wykorzystało tych postępów do wprowadzenia w
całym systemie prawnym dogłębnych zmian dotyczących zwierząt.
Dostrzegając, że w większości systemów prawnych zwierzęta nadal uznawane są za rzeczy
i nie posiadają osobowości prawnej, która jest jedyną możliwą formą przyznania im praw,
na które zasługują jako posiadające status istot żywych.
Przekonani, że prawo nie może już dłużej ignorować postępów nauki, które mogą dodatnio
wpływać na uwzględnienie zwierząt i uważając, że wiedza ta dotychczas była
wykorzystywana w stopniu niewystarczającym.
Uważając ponadto, że obecnie istniejąca w narodowych i międzynarodowych systemach
prawnych niespójność nie może usprawiedliwiać niepodejmowania działań, oraz że
koniecznym jest zapoczątkowanie zmian uwzględniających wrażliwość i inteligencję
zwierząt pozaludzkich,
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Deklarujemy,
Że zwierzęta powinny zostać powszechnie uznane za osoby, nie rzeczy.
Że pilnym jest definitywne zakończenie ich uprzedmiotowienia.
Że obecna wiedza wymaga nowej perspektywy prawnej w stosunku do zwierząt.
Że w konsekwencji powyższego należy prawnie uznać, że zwierzęta posiadają status osób.
Że w ten sposób, poza obowiązkami jakie nakłada się na osoby ludzkie, uznane zostaną
także prawa przysługujące zwierzętom, co implikuje uznanie ich interesów.
Że zwierzęta powinny zostać uznane za osoby fizyczne pozaludzkie.
Że prawa przyznane osobom fizycznym pozaludzkim będą uznawane za różne od praw
osób fizycznych ludzkich.
Że uznanie osobowości prawnej zwierząt jest koniecznym krokiem w kierunku spójności
systemów prawnych.
Że dynamika ta wpisuje się w logikę prawną zarówno krajową, jak i międzynarodową.
Że droga w kierunku przyznania osobowości prawnej jest jedyną mogącą przynieść
wszystkim stronom zadowalające i pomyślne rozwiązania.
Że wszelkie refleksje dotyczące bioróżnorodności i przyszłości planety muszą uwzględniać
osoby fizyczne pozaludzkie.
Że w ten sposób podkreślony zostanie związek ze społecznością żywych istot, który może
i powinien przełożyć się na prawo.
Że z perspektywy prawa sytuacja prawna zwierząt zmieni się poprzez podniesienie ich do
rangi podmiotów praw.

KONIEC

*Deklaracja Tulon została oficjalnie ogłoszona dnia 29 marca roku 2019, podczas uroczystej sesji
sympozjum Osobowość prawna zwierząt (II), które odbyło się na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Tulon
(Francja) przy udziale Louis Balmond, Caroline Regad i Cédric Riot.
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