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گزارش «شرق» از قوانین نگهداری حیوانات خانگی و حمل آنها در سطح شهر

ممنوعیتی وجود ندارد

بــا وجود افزایش تقاضــا برای نگهداری حیوانــات خانگی، در 
قوانین کشــور بــرای نگهداری ایــن حیوانات جرم انــگاری دقیقی 
نشــده، در صورتی که در برخی کشورها برای نژاد و گونه های خاص 
حیوانی تعاریف قانونی خاصی وجود دارد؛ از منع تردد در ســطح 
شهر تا الزام اســتفاده از پوزبند  که مشخص نبودن برخی قوانین در 
این مورد هم گاه بر اظهارات ســلیقه ای مؤثر خواهد بود که منجر 
به ممنوعیت برای حیوانات بی خطر یا تربیت شــده هم خواهد شد. 
ســیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری، در این رابطه بیان 
می کند؛ برای این موضوع به طور مشخص جرم انگاری نشده است و 
ممنوعیتی هم وجود ندارد  اما از باب ایجاد مزاحمت برای دیگران 
مثال در ســاختمان، می تواند مصداق تخلف داشــته باشــد، زمانی 
می تواند جرم تلقی شــود که صاحب حیــوان مکلف به نگهداری 
و حفظ حیوان وحشــی باشــد و به دلیل قصور، به دیگران آسیب 

برساند.
قانونی  برای  ممنوعیت  تردد   حیوان  خانگی  در  شهر  نداریم

عبدالصمد خرمشــاهی، وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون 
وکالی مرکز درباره قوانین نگهداری حیوانات خانگی به «شــرق» 
می گویــد: هنــوز در قوانین کیفــری ما چنین قانونــی به تصویب 
نرســیده که نگهداری حیوانات خانگی در منزل ممنوع باشد، ولی 
به هر حال بر اســاس قانون اگر مثال کســی حیوانــی در خانه نگه 
دارد که باعث آزار و اذیت دیگران شود، این موضوع قابل پیگیری 

خواهد بود و می توان از صاحب حیوان به دلیل مزاحمت شکایت 
کرد. این وکیل درباره بعضی قوانین کشــورهای دیگر که گاه مقرر 
می شــود تا برخی نــژاد حیوانات با پوزه بند در شــهر تردد کنند یا 
برای حضور آنها در فضای شــهری ممنوعیتی وجود دارد، ادامه 
می دهد: فعال در این مورد ما هیچ قوانین و ماده قانونی ای نداریم 
ولی به هر حال بر اساس مســائل اصولی و کلی طبیعی است که 
اگر کسی حیوانی داشته باشد که باعث ترس وحشت دیگران شود 
قابل پیگیری است و اگر آسیبی به دیگران برساند مجازات کیفری 
خواهد داشــت، اما در حال حاضر چنین قانونی که نگهداری سگ 
خانگی یــا حیوانات دیگر در منزل جرم تلقی شــود وجود ندارد، 
اگرچه االن زمزمه هایی شــنیده شده که محدودیت هایی برای آن 
بگذارند در ارتباط با نگهــداری بعضی حیوانات ممنوعیت ایجاد 
کننــد ولی فعال قانونــی در این رابطه نداریم. خرمشــاهی درباره 
طرحی در مجلــس که اعالم کــرده حمل و گردانــدن حیوانات 
مجازاتــی از پرداخــت هزینه نقــدی یا توقیف ســه ماه خودرو را 
خواهد داشت، اضافه می کند: ببینید در این مورد که هنوز قانونی 
وضع نشــده، اینها دســتورالعمل یا بخش نامه هستند که عنوان 
می شــود، اما باید به مرحله قانونی برسد و تصویب شود و ببینیم 
چه نوع اعمالی در ارتباط با نگهداری حیوانات منع می شود؛ چون 
مطابق قانون مجــازات در عمل و ترک فعلی کــه برای مجازات 
تعیین می شــود، جنبه مجرمانه دارد و ما نمی توانیم پیش داوری 

کنیــم و االن آن را تحلیــل کنیم. این وکیل دربــاره طرح های قبل 
که سگ را در خیابان از صاحبانش جدا می کردند، ادامه می دهد: 
ایــن مواردی بود که از ســوی نیروی انتظامی اعمال می شــد، به 
دســتورالعمل های داخلی نیــروی انتظامی مربوط بــوده که در 
قانون عنوان نشــده بود و برای آن وجــه مجرمانه در نظر نگرفته 
بودند، در بحث حیوان آزاری هم می دانیم که تعدادی ســگ را در 
منطقه گندک دماوند کشتند و متأسفانه در قانون مجازات اسالمی 
به صورت کلی این مسائل عنوان شده و دقیق این موارد را توصیف 
نکرده اند، تا االن هم به این قانون به آن شکلی که باید عمل نشده 
و د رحال حاضر چنین چیزی نداریم و دستور العمل ها داخلی است 

و چیزی به تصویب مجلس نرسیده است.
برای   سگ گردانی  به طور   مشخص جرم انگاری   شده

ســیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگســتری و مشــاور 
حقوقی درمورد ممنوعیت نگهــداری حیوانات خانگی و حمل 
آنها در ســطح شهر به «شرق» می گوید: توجه کنید که برای این 
موضوع به طور مشــخص جرم انگاری نشده است و ممنوعیتی 
هم وجود نــدارد  اما از باب ایجاد مزاحمت برای دیگران مثال در 
ساختمان، می تواند مصداق تخلف داشته باشد، زمانی می تواند 
جرم تلقی شــود که صاحب حیوان مکلف به نگهداری و حفظ 
حیوان وحشــی باشد و به دلیل قصور، به دیگران آسیب برساند، 
اینجا جرم انگاری صورت گرفته و فرد باید جبران خسارت کند  ولی 

به صــورت کلی باید ضوابطی برای نگهــداری حیوانات خانگی 
وجود داشته باشد. مجتهدزاده اضافه می کند: معموال همه جای 
دنیا این موضوع جا افتــاده که فرد و حیوانش وقتی در بیرون از 
خانه هستند با وجود اینکه مواظب حیوان است ولی اگر حیوان 
خرابکاری در ســطح شــهر به وجود آورد، صاحب حیوان آن را 
جمع و جور می کند  اما متأســفانه اینجا رفتارهای بی ضابطه هم 
وجود دارد. بحــث عدم نگهداری حیوانات بــر مبنای این تفکر 
است، افرادی که دغدغه های مهم را رها کرده اند و به دنبال این 
مســائل هســتند، بنابراین از نظر قانونی جرم انگاری نشده و این 
مواردی که اخیرا مطرح شــده برخالف آزادی های مطرح شــده 
در قانون اساســی و خالف روح حاکم بر قانون اساســی است و 
عده ای هم باید رعایت کنند تا بهانه دســت آن گروه ندهند. این 
وکیل درباره تردد با حیوان در داخل ماشــین شخصی می گوید: 
اول توجه کنید کــه نباید حیوان خطرناکی همراه خود داشــته 
باشــیم، مثال ما ببر و شــیر که همراه خود بیرون نمی بریم، مثال 
حیوانات خانگی که تحت کنترل هســتند، هیچ ایرادی ندارد که 
در ماشــین شخصی باشــند اما در هر حال شما به عنوان صاحب 
حیوان مسئول هستید تا به کسی آسیب نرساند  اما معموال بدترین 
تصمیمات را به شکل قانونی می گیرند، در صورتی که قانون وقتی 
آزادی های مردم را محدود کند، در نهایت باعث بی اعتباری قانون 

خواهد شد.

نسترن فرخه: سگ گردانی در سطح شهر یا نگهداری آن در خانه، موضوعی که همیشه منتقدان خاص خود را دارد و بسیاری از صاحبان این حیوانات خانگی را با 
نگرانی روبه رو می کند. حتی در آبان سال گذشته هم در طرحی که در مجلس مطرح شده بود، حیوانات خانگی از سگ تا الک پشت را «خطرناک» قلمداد کرده بود 
تا با تکیه بر الحاق چهار ماده به قانون مجازات اسالمی تبدیل به قانون شود و در چهارمین ماده الحاقی این طرح اعالم شده بود که در صورت حمل و گرداندن 
حیوانات موضوع این قانون با وســایل نقلیه، عالوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شــده در این قانون محکوم 
می شــود و خودروی مربوطه نیز عالوه بر جریمه توسط پلیس به مدت ســه ماه توقیف می شود. البته پیش از این در سال های قبل هم در طرح هایی که از سوی 
نیروی انتظامی اجرا می شــد، جلوی صاحبان سگ ها که در سطح شهر تردد می کردند گرفته می شد و این حیوانات خانگی را جمع آوری می کردند که عبدالصمد 
خرمشــاهی وکیل پایه یک دادگستری به آن اشاره می کند که این مواردی بود که از ســوی نیروی انتظامی اعمال می شد و به دستورالعمل های داخلی نیروی 

انتظامی مربوط بوده که در قانون عنوان نشده بود و برای آن وجه مجرمانه در نظر نگرفته بودند.

یکشنبه
۹ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۳۹

خبر ویژه

همراهی اسنپ با سیل زدگان استان یزد
رانندگان اسنپ در یزد  از  پرداخت 

کمیسیون معاف شدند
این روزها شاهد وقوع ســیل در بسیاری از استان های کشور 
هســتیم. از آنجایی که در حال حاضر اســتان یــزد در وضعیت 
بحرانی قرار گرفته و با ســیل و آب گرفتگی شدید معابر روبه رو 
شده است، اسنپ در نظر دارد همه سفرهای سرویس خودروی 
خود را در استان یزد از پرداخت کمیسیون معاف کند تا با کمک 
این طرح رانندگان بیشــتری تشویق به خدمت رسانی شوند. این 
معافیت از روز شنبه ســاعت ۱۷ تا ساعت ۲۴ یکشنبه ۹ مرداد 
اجرا می شود. روابط عمومی شرکت اسنپ، ضمن عرض تسلیت 
به خانواده های آســیب دیدگان ســیل و آرزوی ســالمتی برای 
هم وطنان در سراســر کشور، اعالم می کند: «با بررسی وضعیت 
ســفرها در استان های مختلف و مشورت با تیم عملیات اسنپ 
به این نتیجه رســیدیم که انجام این طرح می تواند به تســهیل 
رفت وآمــد در اســتان یزد کمک کنــد. با اینکه ایــن اقدام گام 
کوچکی در راستای حمایت از مردم آسیب دیده کشورمان است؛ 
امــا امیدواریم بتوانیم در ســاماندهی وضعیت حمل ونقل یزد 
مؤثر باشیم. همچنین در صورت ادامه بحران  سیل در کشور این 
طرح در سایر شهرهای محل فعالیت اسنپ قابل تمدید خواهد 
بود». در پایان توصیه می شود، تا حد ممکن از تردد غیرضروری 

پرهیز کنیم و هشدارهای سازمان هواشناسی را جدی بگیریم.

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

یا ناســازگاری خونی ۸- گروه مجهز- شــاه قدرتمند 
ساسانی- خودروی زرهی ۹- حیوان حیله گر- طول- 
سنگینی اجســام ۱۰- زبان عربی- مشورت ۱۱- وسیله 
 اندازه گیری اختالف پتانســیل- رازدار نیســت- ضمیر 

حداقــل دونفره ۱۲- پســر- اهل تــالش و فعالیت- 
الســتیک داخلی تایر خودرو ۱۳- پهناور- دانه معطر 
ضــد نفــخ- گذرانــدن ۱۴- روزگار- ســروری- لیکن
۵- جانشین او- غذای معروف عراقی- درخت تسبیح افقی: 

 ۱- آشیانه جغد- نویسنده فیلم نامه پدرخوانده 
۲- ظرف حمل مایعات- آش هفت دانه- ســرطان 
خــون ۳- آدم ماشــینی- جانشــین- قهوه خانــه 
فرنگی ۴- آزادشــده از زندان- روغن نخل- عبوس 
و اخمو ۵- تذکر- ســاختمان کروی شکل در هسته 
ســلول- ضمیر مؤنــث عربی ۶- تکــرار حرفی از 
الفبا- گیرودار- رودخانه ارس ۷- بعید- پرت شدن 
از باال به پایین- المپ های تزیینی به هم وصل شده 
۸- چاهــک کــف حــوض- مختــرع لگاریتــم- 
کهــن و قدیمی ۹- قــدرت و نیرو- مهــد- متحیر
۱۰- بی چیز- اســتواری در اندیشــه و اراده- ســاز 
کوبه ای ۱۱- آبکی- نام ها- چادرنشــین ۱۲- گلخن 
حمام- برگــه کوچک مقوایی- درختی با میوه تلخ 
در دوزخ ۱۳- مامــان- ظرفــی بــرای کوبیدن- در 
بیــان علت به کار مــی رود ۱۴- بهشــتی- پروتئین 
ســلول های زنده- دیــروز عــرب ۱۵- از ملزومات 
خــودرو بــرای پیشــگیری از حــوادث رانندگــی 

در هوای مه آلود-آزادگان
عمودی: 

۱- زیان کردن- نوشــیدنی دلچســب تابستانی- 
قســمتی از پــا ۲- از نام هــای خرمــا در مراحــل 
رشــد- بــرادران- مخترع ســینما ۳- بــاب روز- 
گرو گذاشته شده- رمان مشهور امیل زوالی فرانسوی  
۴- خش تصویر ویدئویی- هدیه دادن- نوشــیدنی 
کمپــوت-  فوتبــال-  در  ســر  ضربــه   -۵ مفیــد 
شمشیربازی ۶- تغییر عقیده دادن- سوغات تابستان 
۷- کوهی در مکــه- به تنهایی- عامل ســازگاری 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول  ۴۲۸۲      طراح: بیژن گورانی
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   حل جدول  ۴۲۸۱

   سودوکو سخت۳۲۷۸

   سودوکو ساده۳۲۷۸

برخی از قوانین نگهداری حیوان  در  آپارتمان
در عصــر حاضر در حالــی هر روز به تعــداد دارندگان حیوانات 
خانگی به ویژه ســگ و گربه اضافه می شــود که نگهداری آنها در 
مجتمع های مســکونی و اماکن عمومی اغلب ممکن است موجب 
نارضایتی همســایه ها و افراد حاضر در مکان های عمومی شود. آیا 
قوانینــی برای نگهداری حیوانات خانگی خصوصا ســگ و گربه در 
آپارتمــان وجود دارد که بتواند بســیاری از مشــکالت و دعاوی بین 

همسایگان را برطرف کند؟
نگهداری  حیوان  در  واحد  اختصاصی

اگر شخصی در واحد اختصاصی خود اقدام به نگهداری حیوانی 
بکند، اصوال مرتکب خالفی نشــده و مسئول نیست مگر اینکه سایر 
همســایگان بتوانند اثبات کنند کــه نگهداری آن حیــوان حتی در 
واحد اختصاصی نیز باعث ایجاد بیماری یا ســلب آسایش اعضای 
ساختمان است. اگر کســی مدعی باشد که نگهداری سگ حتی در 
واحد شــخصی نیز بهداشت عمومی ســاختمان را به هم می زند و 
بتواند آن را ثابت کند، شــخص مرتکــب (نگهدارنده حیوان) تحت 
عنوان مجرمانه اقدام علیه بهداشــت عمومــی تعقیب و مجازات 

می شود.
ایجاد  مزاحمت  و  سلب  آسایش  عمومی

همچنین در صورت سروصدای غیرمتعارف حیوانی که در واحد 
شخصی نگهداری می شود و سلب آسایس همسایگان، این موضوع 
قابلیــت پیگرد قانونی از ســوی مراجع قضائی بــا عنوان مجرمانه 

«ایجاد مزاحمت و سلب آسایش عمومی» را دارد.
بر اســاس ماده ۳ آیین نامــه اجرائی قانون تملــک آپارتمان ها: 
«قســمت  هایی از ســاختمان و اراضی و متعلقــات آنها که به  طور 

مســتقیم و یا غیرمســتقیم مورد اســتفاده تمام شــرکا   می  باشــد، 
قسمت های مشترک محسوب   می  شــود و    نمی  توان حق انحصاری 

بر آنها قائل شد».
همچنیــن در تبصــره مــاده ۳ آیین نامه اجرائــی قانون تملک 
آپارتمان هــا: «گــذاردن میــز و صندلی و هــر نوع اشــیای دیگر و 
همچنین نگاهداری حیوانات در قسمت های مشترک ممنوع است . 
قسمت  های مشــترک در ملکیت مشاع تمام شــرکای ملک است ، 
هرچند که در قســمت های اختصاصی واقع شــده باشــد و یا از آن 

قسمت  ها عبور نماید».
بــا عنایت به این ماده قانونی، به خوبی مشــخص   می شــود که 
نگهداری حیوانات خانگی مثل؛ سگ، گربه، مرغ و... در نقاط مشترک 
بین ســاکنان آپارتمان ممنوع اســت و در صــورت تخطی هریک از 

ساکنان، بقیه همسایه  ها از حق شکایت برخوردار   هستند.
منظور از نقاط مشــترک و مشــاع آپارتمان؛ راه پله  ها، پشت بام، 
راهرو، پارکینگ و... اســت که مورد اســتفاده عموم همسایه  ها قرار 
  می گیرد و مطابق قانون نگهداری حیوانات در نقاط مشاع ساختمان 

ممنوع شده است.
قانون  سگ گردانی  در  معابر  عمومی

درکشور ما ســگ گردانی در معابر عمومی طبق نظر قانون گذار 
جرم اســت چراکه اعتقاد بر این دارند که باعث می شــود آرامش، 

آسایش و امنیت عده ای به مخاطره بیفتد.
به همین خاطر ســلب آســایش مردم چه در همسایگی و چه 
معابر عمومی باعث تجاوز به حقوق شهروندی می شود و قانون گذار 
در مــواردی این اقدام را جرم می داند و کســی که حیوانات اهلی یا 

غیراهلی را حمل کند به گونه ای که باعث رعب و وحشــت دیگران 
شــود قابل مجازات است. بدین سبب در ماده ۶۱۸ و ۶۳۸ برای این 
جرم از ســه ماه تا یک ســال یا ۷۴ ضربه شــالق در نظر گرفته شده 

است.
از سال ۱۳۹۷ نیز طبق دســتور مقام قضائی به نیروی انتظامی، 
هرگونه ســگ گردانی چه در معابر عمومی و ساختمان ها و چه در 
خودروهای شخصی ممنوع اعالم شــده، در این دستور آمده است: 
«ســگ در کوچه و خیابــان همه جوره ممنوع اســت؛ چه در اماکن 
عمومی و چه در خودرو ها (که هنوز معلوم نیست عمومی هستند 

یا خصوصی)».
این حکم صریحا تأکید دارد منظور از سگ گردانی، تقریبا هر نوع 
بیرون آوردن ســگ از منزل را شامل می شود، چون در آن تأکید شده 
«اماکن عمومی جای ســگ گردانی و رفت و آمد حیوانات نیســت» و 
عالوه بر آن، یادآوری شده که «حمل سگ در درون خودرو ها ممنوع 
اســت و در صورت مشــاهده این موضوع، برخــورد جدی پلیس با 

حامالن سگ انجام خواهد شد».
احکام مرتبط  با  نگهداری  حیوان  در  قانون  مجازات  اسالمی
ماده ۵۰۱ قانون نوشته است: هرگاه کسی به روی شخصی سالح 
بکشد یا حیوانی مانند سگ را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که 
موجب هراس او می گردد مانند فریادکشیدن یا انفجار صوتی انجام 
دهد و بر اثر این ارعاب، شــخص بمیرد یا مصدوم گردد حسب مورد 

براساس تعاریف انواع جنایات به قصاص یا دیه محکوم می شود.
در این ماده به روشــنی مشخص است داشتن سگ، جرم نیست 
ولی در صورتی که فردی، ســگ را برای هراس دیگران یا حمله به 

انسان ها برانگیزد، در صورت ورود صدمه به قربانی، فرد برانگیزاننده 
به قصاص یا دیه محکوم می شود. یعنی ممکن است فردی عامدانه 
و عالمانه به ســگ خود دستور دهد به کسی حمله کند و با حمله 
سگ به قربانی، شخص تحریک کننده حیوان، ممکن است به قصاص 

محکوم شود.
همچنین در ماده ۵۱۲ آمده است: هرگاه شخصی در محل هایی 
که توقف در آنها مجاز نیست، توقف نماید یا شیء و یا حیوانی را در 
این قبیل محل ها مســتقر ســازد یا چیز لغزنده ای در آن قرار دهد و 
دیگری بدون توجه به آنها در اثر برخورد یا لغزش مصدوم شــود یا 
فوت کند یا خسارت مالی ببیند، شخص متوقف یا کسی که آن شیء یا 
حیوان را مستقر نموده یا راه را لغزنده کرده است، ضامن دیه و سایر 
خسارات می باشــد مگر آنکه عابر با وسعت راه و محل عمدا با آن 
برخورد کند که در این صورت نه فقط خسارت به او تعلق نمی گیرد 
بلکه عهده دار خسارت وارده نیز می شود. در این ماده نیز روشن است 
اگر کسی، سگی را در قسمتی (مانند پیاده رو) از خیابان قرار دهد که 
مردم (مثال از روی ترس) مجبور شوند از مکان ناامن دیگری (مانند 
ســواره رو خیابان) عبور کنند و در حین عبور صدمه ببینند، صاحب 

سگ، مسئول جبران خسارات بزه دیده است.
ماده ۵۲۲ و تبصره آن به روشنی درباره کسی که سگ خود را به 
خیابان می آورد و ســگ به دیگران حمله می کند، مصداق می یابد. 
در تبصره این ماده به روشــنی عنوان شده اگر کسی سگ خود را به 
خیابان بیاورد و توان کنترل آن را نداشــته باشــد، «مقصر» شناخته 
می شــود، یعنی مانند آن اســت که عمدا ســگ را برای صدمه به 
دیگران، از خانه خارج کرده اســت. ایــن ماده می گوید: متصرف هر 

حیوانی که از احتمال حمله آن آگاه اســت باید آن را حفظ نماید و 
اگر در اثر تقصیر او، حیوان مزبور به دیگری صدمه وارد سازد، ضامن 
اســت. ولی اگر از احتمال حمله حیوان آگاه نبــوده و عدم آگاهی 

ناشی از تقصیر او نباشد، ضامن نیست.
تبصره ۱ ماده فوق هم عنوان کرده: نگهداری حیوانی که شخص 
توانایی حفظ آن را ندارد، تقصیر محســوب می شود. حکم قانونی 
ماده بعدی که درباره ســگی که در خانه شــخصی مســتقر است، 
مصداق می یابد، چندان به خیابان و حوزه عمومی مربوط نیســت، 
ولی اطالع از آن برای آگاهی از نظم حقوقی مربوط به همراه داشتن 
حیوانات، مؤثر است. ماده ۵۲۳ می گوید: هرگاه شخصی با اذن کسی 
که حق اذن دارد، وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست، گردد و از 
ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، 
اذن دهنده ضامن اســت، خواه آن شــیء یا حیوان قبل از اذن در آن 
محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به 

آسیب رسانی آن علم داشته باشد، خواه نداشته باشد.
تبصره این ماده هم گفته است: در مواردی که آسیب مستند به 
مصدوم باشد مانند آنکه واردشــونده بداند حیوان مزبور خطرناک 
اســت و اذن دهنده از آن آگاه نیست یا قادر به رفع خطر نمی باشد، 
ضمان منتفی اســت. در بیــن این همه مواد که حــق را به قربانی 
می داد و از صاحب سگ انتظار جبران خسارت یا قصاص را داشت، 
یــک ماده قــرار دارد که می گویــد نباید در صورتی کــه حیوانی در 
اختیار دیگری اســت، آن را تحریک کرد و اگر کســی حیوان دیگری 
را تحریک کند و آن حیوان به وی آســیب برســاند، خودش ضامن 
اســت و صاحب حیوان، دارای مســئولیت نیست. ماده ۵۲۵ حکم 
کرده است: هرگاه شــخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک 
یا وحشــت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر 
تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع 

مشروع باشد.


