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Zauważając kolaps przyrody i wymieranie tysięcy gatunków spowodowane Antropocenem. 
 
Uznając, w ramach logiki ewolucji, powiązania między gatunkami i związki istniejące 
pomiędzy nimi we wspólnocie istot żywych. 
 
Podkreślając, że wspólnota ta łączy istoty widzialne i niewidzialne, które są głęboko 
powiązane między sobą dzieląc wspólną historię i wspólny los. 
 
Przekonani, że zmiana prawa powinna towarzyszyć zmianie paradygmatu dotyczącego 
spojrzenia na istoty żywe. 
 
Mając na uwadze wagę rozwoju Prawodawstwa dla Ziemi. 
 
Pamiętając, że w przypadku większości państwowych systemów prawnych, tylko osobowość 
prawna umożliwia osobie posiadanie praw. 
 
Pamiętając, że człowiek jest w rozumieniu prawa osoba fizyczną. 
 
Mając na uwadze Deklarację o osobowości prawnej zwierząt z dnia 29 marca roku 2019 
znaną jako Deklaracja z Toulon, która głosi „Że wszelkie refleksje dotyczące 
bioróżnorodności i przyszłości planety powinny włączać osoby fizyczne pozaludzkie”. 
 
Stwierdzając konieczność ewolucji prawa „o” istotach żyjących w kierunku prawa „dla” istot 
żyjących. 
 
W trosce o zapewnienie zrównoważonego i rozsądnego rozwoju dla pokoleń ludzkich i 
pozaludzkich, obecnych i przyszłych. 
 
My, obywatele Ziemi, prawnicy istot żyjących, proklamujemy Kartę. 

In support of and in partnership with the  
 

United Nations Harmony with Nature Programme 
 



 

Kopia niniejszego dokumentu zostaje włączona do archiwum Organizacji Narodów Zjednoczonych 
– Program Harmony with Nature. 

 

Artykuł 1. Cele, podstawy i klucze interpretacji. 
 
W celu osiągnięcia harmonii pomiędzy człowiekiem, zwierzętami i przyrodą, niniejsza Karta 
stara się uwzględniać różne regulacje prawne ze świata, aby ustanowić w przyszłości zasady 
i klucze interpretacji prawa istot żywych. 
 
Artykuł 2. Uznanie praw wcześniejszych. 
 
Niniejsza Karta uznaje prawa istot żyjących, które są podstawą praw pozytywnych. 
 
Artykuł 3. Nadrzędność istot żyjących w stosunku do jakichkolwiek innych racji. 
 
Interes istot ludzkich i pozaludzkich powinien być priorytetowy, tak jak integralność 
ekosystemów. 
Interesy te mogą zostać naruszone jedynie w sposób wyjątkowy, umiarkowany i 
nadzwyczajny. 
 
Artykuł 4. Równowaga i odnowienie cyklów życia. 
 
Rozwój, zarówno społeczny, jak i gospodarczy, prawny, technologiczny i jakikolwiek inny, 
indywidualny lub wspólny, powinien być ukierunkowany na poszukiwanie sprawiedliwej i 
możliwej do osiągnięcia równowagi we wspólnocie istot żywych i w trosce o zachowanie i 
odnawianie ich cyklów i procesów życiowych. 
 
Artykuł. 5. Uwzględnienie w prawach istot żyjących danych 
nieantropocentrycznych 
 
Wszelkie nieantropocentryczne postępy powinny zostać uwzględnione w prawach istot 
żyjących w celu stymulowania odpowiedniej dynamiki pranej, a także dla zapewnienia 
przyszłości Matce Ziemi i wszystkich, którym daje schronienie. 
 
Artykuł 6. Kryterium istoty żyjącej i prawa osób pozaludzkich 
 
Wszystkie systemy prawne powinny zostać rozszerzone w oparciu o kryterium istoty 
żyjącej, a także pojęcie osoby prawnej w celu włączenia osób pozaludzkich, wskazanych 
wcześniej. 
Prawa pozytywne, specyficzne i odpowiednie, różne od praw przyznanych osobom 
ludzkim, powinny być uznane z poszanowaniem zasad wynikających z tej Karty. 
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