
ETIKA UPORABE 
ŽIVALI V 

RAZISKOVALNE 
NAMENE

 



• Na leto uporabljenih od 41 do 100 milijonov živali v 
raziskovalne namene.

• Države imajo zakone, ki naj bi ščitile živalske pravice.

• S pomočjo tehnološkega napredka uspeli priti do delnih 
rešitev z obojestranskimi pomisleki.



KRATKA ZGODOVINA RAZISKAV

• Razprave o etičnosti uporabe živali za raziskovalne 
ekspreimentalne namene

• VB  - prva država, ki je sprejela zakon proti krutosti do 
živali.

• Nemčija in Slovenija – prepovedali uporabo živali za 
testiranje orožja, kozmetike, tobaka, mila in alkohola.



ALI ŽIVALI IMAJO OBČUTEK ZA MORALO?

• Živalim bi morali pripisovati vsaj nekaj sposobnosti za 
presojo o moralnem.

• UTILITARIANIZEM

• PRISTOP UTEMELJEN NA MORALNEM DELOVANJU 

• DRUŽBENA POGODBENA TEORIJA

• POSREDNA DOLŽNOST

• DRUŽBENE VEZI

• VRSTNOST ALI SPECIECIZEM



ŽIVALIM LASTNE SPOSOBNOSTI

• Živalim pripisujejo pomembnost kot dragocenim čutečim 
bitjem.

• BOLEČINA – živali in ljudje se na bolečino fizološko in 
nevrološko podobno odzovejo.

• ČUSTVA – pri živalih soprisotna tudi bolj kompleksna 
čustva.



SKRB ZA ŽIVAL, KOT JO POJMUJEJO 
TEMELJNA VERSKA BESEDILA NAJVEČJIH 

SVETOVNIH RELIGIJ
• Krščanstvo

• Judovstvo

• Islam

• Budizem



MORALNI POLOŽAJ ŽIVALI V ZNANSTVENI 
STROKI

• Kateri raziskovalni postopki so tisti, ki dejansko škodijo 
živalim?

• Do kakšne mere le-ti škodijo živalim?

• Ali so te raziskave dejansko potrebne?

• Kaj je tisto, kar živalim škoduje?



KAKO BI BILO TREBA SKRBETI ZA 
LABORATORIJSKE ŽIVALI?

ALI SO POSKUSI NA ŽIVALIH RES POTREBNI?

• Brez poskusov na živalih – ne bi bil priča številnim 
izjemnim odkritjem sodobne medicine.

• Zdravila ne bi bila testirana – ljudje jih ne bi hoteli jemati 
oz. kupovati.



KAJ BI LAHKO NADOMESTILO RAZISKAVE NA 
ŽIVALIH: „TRIJE R-JI“

• Zmanjšati

• Nadomestiti

• Izboljšati

• Drugi „R-ji“: „REMEMBRANCE“ oziroma SPOMINJANJE 
ter „RESPECT“ oziroma SPOŠTOVANJE



VIRI IN LITERATURA

• Knjiga: Bioetika in sodobna embriologija
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