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Наукова стаття присвячена міжнарод-
но-правовим стандартам захисту тварин від 
жорстокого поводження.  Розкрито правове 
рулювання захисту тварин у вітчизняному 
законодавстві, а також виявлено прогалини 
в нормативно-правових актах. Зосереджено 
увагу на проблемі застосування міжнародних 
нормативно-правових актів у справах про 
жорстоке поводження та налагодження меха-
нізму такого використання. Звернуто увагу не 
тільки на посилення відповідальності за жор-
стоке поводження з тваринами, але й на про-
цес відкриття кримінального провадження 
або ж провадження в справах про адміністра-
тивні право порушення. Варто зазначити, що 
впровадження боротьби зі жорстокістю над 
тваринами матиме над звичайний результат 
для майбутнього суспільства, адже зарод-
ки жорстокості треба викорінювати в будь-
якому разі. Хочу наголосити, що основними 
причинами жорстокого ставлення до тварин 
є саме вплив негативних психічних і соціаль-
них чинників.
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ні природні зв’язки. Варто зазначити, що 
завдання шкоди тваринам дає негативний 
відгук для життя людей як виду, бо все в 
природі взаємопов’язано між собою. Жор-
стокість над тваринами є виявом низького 
рівня моральності, порушення громадсько-
го порядку. 
Ця тема, безперечно, є актуальною та 

стала предметом багатьох досліджень ві-
тчизняних і зарубіжних учених. Якщо роз-
глядати праці вітчизняних учених, то саме 
в дисертації І.І. Лобова, статтях О.В. Бо-
гатової, В.С. Мірошніченко, О.О. Шуміла 
тощо розглядалися питання щодо захисту 
тварин від жорстокого поводження. Вели-
ка кількість статей і монографій присвяче-
на саме кримінально-правовому аналізу цієї 
проблеми, але варто зазначити, що право-
ве регулювання захисту диких тварин від 
жорсткого поводження охоплюється перш 
за все екологічним правом.
Наша держава є другою пострадян-

ською країною, після Латвії, котра у 2006 
р. ухвалила Закон України «Про захист 
тварин від жорстокого поводження» (далі 
– Закон), який істотно обмежує жорстокі 
дії людини щодо домашніх, мисливських, 
безпритульних, сільськогосподарських тва-
рин, а також тварин, яких використовують 
у наукових дослідженнях і в освітньому 
процесі тощо. 
У статті 1 Закону надається визначен-

ня тварини як біологічного суб’єкта, що 
належить до фауни: сільськогосподарські, 
домашні, дикі, зокрема домашня й дика 

Важливість захисту тварин від жорсто-
кого поводження визнано й закріплено 
на міжнародному рівні. Саме Європей-
ська конвенція про захист домашніх тва-
рин 1987 р. наголошує, що захист і гуман-
не ставлення до тварин є безпосереднім 
обов’язком людини, адже їх пов’язують тіс-
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птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, 
циркові [1]. Одночасно законодавець дає 
визначення жорстокому поводженню з 
тваринами як знущання з тварин, зокрема 
безпритульних, що спричинило мучення, 
завдало їм фізичного страждання, тілесні 
ушкодження, каліцтво або призвело до за-
гибелі, нацьковування тварин одна на одну 
та на інших тварин, вчинене з хуліганських 
чи корисливих мотивів, залишення до-
машніх і сільськогосподарських тварин на-
призволяще, зокрема порушення правил 
утримання тварин [1]. Треба наголосити, 
що на законодавчому рівні закріплено всі 
істотні ознаки жорстокого поводження, що 
дає змогу здійснити ідентифікацію діяння 
у разі порушення нормативних приписів 
особою.
Також у Законі було визначено понят-

тя гуманного ставлення до тварин - дії, що 
відповідають вимогам захисту тварин від 
жорстокого поводження й передбача ють 
доброзичливе ставлення до тварин, спри-
яння їхньому благу, поліпшення якості їх-
нього життя тощо [1]. Варто зазначити, що 
цей перелік є невичерпним, але він ство-
рює уявлення про відмежування гуманно-
го ставлення до тва рин від жорстокого за 
їхніми суттєвими ознаками[7, с. 225].
Важливу роль у процесі правового регу-

лювання захисту тварин від жорстокого по-
водження відіграє Європейська конвенція 
про захист домашніх тварин, незважаючи 
на те, що вона регулює лише захист певно-
го виду тварин (а саме домашніх). Ця Кон-
венція встанов лює моральний обов’язок 
людини щодо захисту й гуман ного ставлен-
ня до тварин, вказує на цінність домашніх 
тварин для суспільства, а також на те, що 
їх пов’язують особливо тісні зв’язки. Стат-
тя 3 Європейської конвенції закріплює, що 
ніхто не повинен завдавати для домашньої 
тварини непотрібного болю, страждання 
або пригні чення. Ніхто не повинен залиша-
ти домашньої тварини. Останній обов’язок, 
на жаль, дуже часто порушується, урахову-
ючи кількість безпритульних тварин, які 
мешка ють на вулицях [2].
Ураховуючи процеси європейської ін-

теграції, яка передбачає інтенсифікацію 
економічних, політичних, культурних від-

носин, впровадження у вітчизняне зако-
нодавство засад європейської нормативно-
правової бази, наша держава під час розро-
блення механізму правового регулювання 
поводження з тваринами має можливість 
застосовувати положення таких норматив-
них актів:

- щодо диких тварин (Конвенція про 
охорону дикої флори і фауни та природних 
середовищ існування в Європі 1979 р);

- щодо тварин-компаньйонів (Євро-
пейська кон венція про захист домашніх 
тварин 1992 р., Регламент № 998/2003 Єв-
ропейського Парламенту та Ради Європи 
про вимоги стосовно стану здоров’я тварин, 
що застосо вуються під час некомерційного 
перевезення домашніх тварин);

- щодо тварин, які використовують-
ся в сільському господарстві (Європейська 
конвенція про захист тварин під час між-
народного перевезення 1968 р., Європей-
ська конвенція про захист сільськогоспо-
дарських тварин 1976 р., Європейська кон-
венція про захист тварин, призна чених на 
забій, 1979 р.);

- щодо тварин, які експлуатуються за-
для дозвілля (Регламент Європейської Ко-
місії про вимоги стосовно стану здоров’я 
циркових тварин під час перевезення між 
державами-членами, Директива Ради Єв-
ропи про утри мання диких тварин у зо-
опарках);

- щодо тварин, яких використовують 
для проведення наукових і промислових 
дослідів (Європейська конвенція про за-
хист хребетних тварин, що використову-
ються для експериментів або в інших нау-
кових цілях 1986 р., Дирек тива Ради Євро-
пи 2010/63/ЄС про захист тварин, викорис-
товуваних у наукових цілях, Рекомендація 
Європейської Комісії про настанови щодо 
приміщень і піклування про тварин, які ви-
користовуються для експериментальних та 
інших наукових цілей).
У 2019 р. було внесено законопроєкт № 

2351 щодо імп лементації положень деяких 
угод і директив ЄС у сфері охорони тварин-
ного та рослинного світу, що передбачає 
посилення відповідальності за жорстоке 
поводження. Головна мета цього законо-
проєкту полягає у впрова дженні гуманних 
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засад поводження із тваринами, які зазна-
чено в міжнародних договорах, учасником 
яких є Україна. Заступником голови Комі-
тету Верховної Ради з питань екологічної 
політики та природокористування було за-
значено, що стаття 89 Кодексу України про 
адміні стративні правопорушення, якою 
передбачено покарання за жорстоке по-
водження з тваринами, практично не діє, 
адже вона не узгоджена із Законом Украї-
ни «Про захист тварин від жорстокого по-
водження» [3].
Вищезазначений законопроєкт перед-

бачає внесення змін до Закону «Про захист 
тварин від жорстокого пово дження», а саме 
доповнення про заборону утримання вед-
медів, тигрів, левів та інших диких тварин 
біля закладів громадського харчування, го-
телів, інших місць, де демон страція диких 
тварин є неприйнятною, а також у приват-
них будинках і на приватних подвір’ях, 
адже утримувати цих тварин мають право 
лише зоопарки [3].
Також передбачається зменшення віку, 

з якого особа може притягатися до кримі-
нальної відповідальності за жорстоке пово-
дження, а саме до 14 років. Буде збільшу-
ватися кримінальна відповідальність у пев-
них випадках, а діяння, які нині є адміні-
стративними, будуть криміналізуватися [3].
Законопроєкт містить положення, за 

якими слідчий буде зобов’язаний призна-
чити експертизу причин смерті тварини, а 
не просто знищувати труп. Законопроєк-
том також передбачаються зміни щодо: за-
борони жебраку вання з тваринами, підви-
щення стандартів поводження із сільсько-
господарськими тваринами, заборони ев-
таназії як методу регулювання чисельності 
тварин тощо [3].
Зважаючи на почастішання випадків 

жорстокого вбив ства тварин, ще у 2017 р. 
було внесено зміни до Кримі нального ко-
дексу України в частині, що регулює саме 
жор стоке поводження з тваринами (стаття 
299 Кодексу). За дії, коли тварину було по-
калічено або вбито, нацьковування однієї 
тварини на іншу, публічний заклик до жор-
стокого поводження з тваринами передба-
чено арешт на термін до шести місяців або 
обмеження волі на термін до трьох років. 

У минулій редакції за такі дії передбачався 
штраф або арешт на термін до шести міся-
ців. За ті ж дії в при сутності малолітнього 
або неповнолітнього, або вчинені повтор-
но, або вчинені групою осіб передбачено 
позбав лення волі на термін від п’яти до 
восьми років [4].
Україна ратифікувала положення Єв-

ропейської Кон венції про захист домашніх 
тварин у 2014 р., але суттє вих змін щодо 
цього законодавство не зазнало. Таке став-
лення законодавця до цієї теми викликає 
багато питань, адже через суттєві прога-
лини в чинному законодавстві щодо за-
хисту тварин від жорстокого поводження 
є про блеми щодо застосування на практиці 
норм, які містяться в Законі України «Про 
захист тварин від жорстокого пово дження», 
у статтях Кримінального кодексу та Кодек-
су про адміністративні правопорушення [7, 
с. 225].
Варто зазначити, що тварини часто ви-

ступають об’єктом для тестування косме-
тичних засобів і засобів, які ми викорис-
товуємо в побуті. Крем для рук, спрей від 
кома рів і навіть туалетний папір тестують 
на тваринах. Для проведення певного виду 
досліджень часто спеціально розводять тва-
рин або ж виловлюють безпритульних. Ві-
део проведення зазначених експериментів 
вражають своєю жорстокістю, адже тесту-
вання косметичних або інших засобів не 
обмежується нанесенням крему на шкіру, 
це здійснення ін’єкцій, примусового вве-
дення компонентів під шкіру, у шлунок 
тощо. Нині існує рішення того, як обме-
жити кількість проведення таких жорсто-
ких дослідів.
Перш за все треба утримуватися від ку-

півлі таких засобів від фірм, які проводять 
дослідження над тва ринами. Існує сайт те-
геге.реіа.огд, що є інформаційним порта-
лом - Люди за етичне ставлення до тварин 
(Реоріе ґог іЬе ЕіЬісаІ Тгеаїтепі оґ АпітаЬ 
- РЕТА). Цей сайт містить повну інформа-
цію щодо певного виробника кос метики із 
зазначенням, чи є він сгиеїіу-ґгее (вільний 
від жорстокості) чи ні.
Нині велика кількість держав приділяє 

увагу саме забороні та відмові в тестуванні 
косметики на твари нах. Першою країною, 
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яка у 2002 р. заборонила досліди над твари-
нами заради перевірки придатності косме-
тики та інших побутових засобів, є Англія. 
Щодо країн Євро пейського Союзу, то ще 
у 2004 р. було встановлено забо рону тес-
тування готової косметичної продукції на 
твари нах. У 2009 р. країни ЄС вводять за-
борону рекламування косметичних засобів, 
які було протестовано на тваринах. Вели-
ким здобутком стала заборона продажу за-
собів, які тестуються на тваринах на тери-
торії ЄС узагалі, але вели ким мінусом цієї 
заборони є те, що вона зачіпає лише нові 
продукти на ринку, оминаючи старі, які 
вже закріпилися на європейському ринку.
На щастя, завдяки плідній праці бага-

тьох лабораторій світу було розроблено 
альтернативи для тестування косме тики. 
Ці альтернативні засоби або мінімізують 
шкідливий вплив, або ж зовсім відкидають 
участь тварин у дослідах. До таких засобів 
належать:

- тести з використанням білкової мемб-
рани;

- клінічні дослідження на доброволь-
цях;

- комп’ютерне моделювання;
- медична візуалізація (перевірка 

впливу ліків на метаболізм шляхом мікро-
дозування);

- тести іп УІІГО (тест у пробірці) на мо-
делі людської шкіри тощо [7, с. 226].
На жаль, Україна майже не використо-

вує досвід зару біжних країн щодо альтер-
нативних засобів для тестування космети-
ки та побутової хімії. На думку автора, тре-
ба розробити дієвий механізм контролю за 
косметичними та хімічними експеримен-
тами шляхом закріплення відпо відного 
обов’язку представників Державної еколо-
гічної інспекції та громадських екологічних 
інспекторів, зокрема спеціального обліку та 
звітності про проведення дослідів над тва-
ринами. Також варто закріпити заборону 
тесту вання продукції саме на законодавчо-
му рівні, розробити макети локальних актів 
для державних і недержавних інституцій, 
які проводять тестування.
Наступною проблемою в межах дослі-

джуваної тема тики є використання тварин 
та їх експлуатація в цирках. Відповідно до 

статті 25 Закону «Про захист тварин від 
жорстокого поводження» особа, яка утри-
мує тварину, використання якої в цирко-
вих, спортивних та інших видовищних 
заходах є неможливим, зобов’язана забез-
печити вказаній тварині умови утримання 
відповідно до вимог цього Закону [1]. По-
трібно зазначити, що понад 27 країн Євро-
пи зробили вибір на користь техноло гій, 
заборонивши експлуатацію диких живих 
тварин у цирках. Найбільш вдалим при-
кладом є цирк Копсаііі в Німеччині. Праця 
15 програмістів і техніків дала змогу від-
творити оригінальні голограми тварин і 
врятували живих тварин від виснажливих, 
тривалих і найчастіше жорстоких трену-
вань [7, с. 226].
До марафону заборони експлуатації тва-

рин у цирках приєдналися такі держави, як 
Хорватія, Австрія, Болга рія, Данія, Сербія, 
Македонія, Естонія та Словенія, шля хом 
ухвалення на національному рівні заборо-
ни вико ристання тварин у подібних роз-
важальних закладах. Такі країни, як Чехія, 
Швеція, Норвегія та Фінляндія, розро били 
певні обмеження, які суттєво полегшують 
життя тварин у цирках [5].
Заборону використання диких тварин 

у цирках було ухвалено й на рівні міст, зо-
крема, влітку 2017 р. місто Нью-Йорк вста-
новило таку заборону. Варто зазначити, що 
проблемою жорстокої експлуатації тварин 
перейма ються не тільки окремі держави 
та міста, але й самі цирки. Зокрема, цирки 
Сігсш 8тігкиз, Сіщие гіи 8о1еі1, Р1уіп§ Рги-
іі Ріу Сігсш, Сігсш Уагдаз, 7 Ріпдегз Сігсш 
самостійно відмовилися від використання 
тварин. Варто зазначити, що ці цирки не 
втратили своїх глядачів, навпаки, певні 
технічні нововведення та старанність акро-
батів стали при чиною збільшення аудито-
рії цирків [6, с. 349-352].
Варто нагадати, що у 2018 р. Міністер-

ством екології та природних ресурсів було 
внесено законопроєкт до Кабі нету Міні-
стрів про внесення змін до законодавства 
щодо захисту тварин від жорстокого пово-
дження. Саме цей законопроєкт пропонує 
заборонити використання диких тварин у 
цирку. Нормами законопроєкту встанов-
лено перехідний період у п’ять років для 
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вироблення механізму передачі тварин до 
природно-заповідних фондів, інших відпо-
відних установ і закріплення режиму їх по-
дальшого проживання.
Українські міста також внесли свій 

вклад щодо забо рони експлуатації тварин 
у цирках. Наприклад, Чернівці та Київ за-
боронили пересувні цирки з тваринами 
на своїх територіях. Виконавчий комітет 
Львівської міської ради ухвалив рішення 
«Про гуманне ставлення до тварин», у яко-
му зазначається, що експлуатація тварин у 
цирках і дельфінаріях є неприпустимою.
Отже, проблема правового регулювання 

захисту тва рин від жорстокого поводжен-
ня є досить важливою в бага тьох аспектах. 
Перш за все це природний аспект, адже, 
як автор зазначав вище, усе в природі пе-
ребуває в безпосе редньому взаємозв’язку. 
По-друге, гуманне ставлення до тварин є 
одним із вирішальних чинників для фор-
мування здорового світогляду теперішньо-
го та майбутнього сус пільств, адже будь-яке 
насильство завжди є негативним, незалеж-
но від його об’єкта. По-третє, кожна твари-
на є живою істотою, яка також потребує за-
хисту, як і людина [7, с. 227].
Щодо ситуації в нашій державі, то від-

повідне законо давство перебуває лише на 
стадії становлення. Звичайно, у законодав-
чому доробку містяться ратифіковані акти 
міжнародного права, Закон України «Про 
захист тварин від жорстокого поводжен-
ня», норми юридичної відпо відальності, 
локальні акти, які здійснюють регулюван-
ня в цій сфері, розглядається законопроєкт 
із важливими нормами щодо цього питан-
ня. Але потрібен комплексний підхід до за-
конодавчого вдосконалення цієї проблеми. 
Ситуація потребує не лише впровадження 
нової редакції статті 299 Кримінального ко-
дексу та криміналізації про типравних дій, 
які перебувають у КУпАП, але й впрова-
дження дієвого механізму забезпечення 
захисту тварин у реальному житті, а не на 
папері.
Першим кроком до створення такого 

механізму має бути закріплення відповідно-
го обов’язку представників Державної еко-
логічної інспекції та громадських екологіч-
них інспекторів щодо контролю та нагляду 

за проведен ням досліджень над тварина-
ми, щоб уникнути випадків жорстокого по-
водження з ними. Також варто здійснюва-
ти фінансування та підтримку програм, які 
пропагують, впро ваджують у життя гуман-
не ставлення до тварин і заборо няють ді-
яльність цирків, дельфінаріїв, зоопарків та 
інших закладів утримання тварин у неволі, 
де порушено норми щодо захисту тварин 
від жорстокого поводження [7, с. 228].
Отже, варто звернути увагу не тільки на 

посилення відповідальності за жорстоке по-
водження з тваринами, але й на процес від-
криття кримінального провадження або ж 
провадження в справах про адміністратив-
ні право порушення. Адже часто на вбив-
ство або знущання над тваринами просто 
закривають очі, тоді як фактично тва рини 
є беззахисними. Деякі люди сприймають 
тварин як власність і забувають про те, що 
вони є живими істо тами, здатними на від-
чуття фізичного болю та емоцій них страж-
дань. Але правові тенденції та громадські 
рухи у сфері захисту тварин загалом і від 
жорстокого пово дження зокрема дають 
підстави констатувати позитивну динаміку 
й стверджувати, що суспільство рухається у 
правильному напрямку.
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INTERNATIONAL LEGAL 

STANDARDS FOR THE PROTECTION OF 
ANIMALS AGAINST CRUELTY

The scientifi c article is devoted to international 
legal standards for the protection of animals from 
cruelty. The legal regulation of animal protection 
in domestic legislation was revealed, and gaps in 
regulatory legal acts were also revealed. Attention 
is focused on the problem of the application of 
international legal acts in cases of ill-treatment 
and the establishment of a mechanism for such use. 
Attention was drawn not only to the strengthening of 
responsibility for animal cruelty, but also to the process 
of opening criminal proceedings or proceedings in 
cases of administrative offenses. It is worth noting 
that the implementation of the fi ght against cruelty 
to animals will have an extraordinary result for the 
future society, because the germs of cruelty must be 
eradicated in any case. I would like to emphasize that 
the main causes of cruelty to animals are precisely 
the infl uence of negative mental and social factors.

Key words: cruelty, violence, animal, legal 
regulation, provision of protection, international 
legal standards.


