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КРИМІНАЛІСТИЧНІ АСПЕКТИ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ
Суспільна небезпека жорстокого поводження з тваринами (стаття 299 Кримінального
кодексу України) полягає в тому, що воно сприяє формуванню у громадян, особливо у
неповнолітніх, почуття байдужості до страждань живих істот, закріплює у поведінці суб’єкта
низькі прагнення, породжує агресивність і насилля відносно оточуючих над людьми.
Випадки жорстокості по відношеннню до тварин завдають фізичних страждань тваринам,
тяжко морально травмують оточуючих і негативно впливають на правопорушників, які, в
разі відсутності належного правового реагування з боку держави і відповідної осудної
реакції суспільства, тим самим остаточно переконуються в допустимості такої поведінки і
надалі вчиняють більш тяжкі, переважно насильницькі злочини.
Жорстокість до тварин найчастіше є відправною точкою подальшої злочинної
поведінки, що яскравіше за все помітно на прикладі особистості серійних вбивць, які
вчиняють сексуальні вбивства.
Проведене Національним Центром аналізу насильницьких злочинів ФБР США у 1984 році
перше дослідження серійних сексуальних злочинців показало, що у них з раннього віку було
відзначено жорстокість щодо більш слабких, дітей і тварин[1]. Вивчення представниками
ФБР даних про дитинство серійних вбивць, встановлення того, що в ході розслідувань у
більшості випадків було викрито факти насильства над тваринами, привернуло увагу
громадськості щодо цього зв'язку. Після проведення низки власних досліджень американські
науковці Келлерт і Фельтхаус заявили, що існує чіткий зв'язок між проявами жорстокості до
тварин у дитинстві - і серйозною, постійною агресією проти людей у дорослому віці. В
якості додаткового доказу в одному з досліджень фахівці визначили, що найбільш агресивні
злочинці здійснювали в дитинстві найжорстокіші злочини проти тварин [2]. Відомий
фахівець з проблеми серійних вбивств і соціальної агресії, психіатр, професор О.О.
Бухановський (Росія) під час своїх досліджень встановив, що більше 60 % майбутніх
серійних вбивць в дитинстві виявляли специфічно жорстоке ставлення до тварин.
Таким чином, жорстоке поводження з тваринами – це не лише прояв якихось незначних
особистісних вад жорстокої людини, а скоріше симптом глибоких ментальних проблем,
оскільки результати психологічних і кримінологічних досліджень доводять, що люди, які
вчинили акти жорстокості стосовно тварин, рідко на цьому зупиняються, і багато з них
продовжують такі дії вже з людьми.
Невипадково фізична жорстокість до тварин, поряд з іншими формами асоціальної
поведінки (злодійство, часта брехня, фізична жорстокість до людей), входить у клінічну
картину проявів розладів поведінки Міжнародної класифікації хвороб. У 1987 році прояви
фізичної жорстокості до тварин були внесені в «Довідник з діагностики і статистичного
обліку розладів психіки» в якості критерію для діагностики поведінкових розладів[3].
Все вищевказане доводить необхідність ефективної протидії жорстокості відносно тварин.
Проте, дані судової статистики свідчать про суттєву невідповідність кількості притягнутих
до кримінальної відповідальності осіб фактичним проявам жорстокого поводження з
тваринами, що наразі спостерігається в суспільстві. З цього можна зробити невтішні
висновки: правоохоронні органи або не вбачають особливої небезпеки в таких діях, або не
мають дієвих і достатніх правових засобів їх ефективного попередження.
Наявність в Кримінальному кодексі відповідної статті сама по собі проблеми не вирішує,
оскільки для реалізації кримінальної відповідальності необхідно розпочати кримінальне
провадження, провести досудове розслідування, зібрати доказову базу для подальшого
судового розгляду.
Проте, наразі слідчі органів внутрішніх справ не мають достатнього досвіду з
розслідування даної категорії злочинів, відсутня не лише відповідна методична література
щодо особливостей проведення розслідування по таких кримінальних провадженнях.

Відсутня окрема методика розслідування вказаних злочинів, як і відповідні розділи у
підручниках і посібниках, за якими навчаються майбітні слідчі, працівники оперативних і
експертних підрозділів. Більшість юридичної літератури присвячено кримінально-правовим
аспектам боротьби з жорстоким поводженням з тваринами. Відсутні перекладі іноземних
джерел з вказаної проблеми, перш за все кримінологічного та криміналістичного змісту.
Взагалі відсутнє узагальнення наявної, хоча й невеликої, слідчої і судової практики щодо
недоліків при розслідуванні і судовому розгляді вказаних злочинів. У вітчизняних вченихкриміналістів дана проблема не знайшла належної уваги. Будь-які криміналістичні публікації
на цю тему до теперішнього часу відсутні. Все вказане не дає змоги розробляти ефективні
практичні рекомендації для слідчих по розслідуванню цих злочинів, отже, у найближчий час
не слід очікувати якихось позитивних зрушень у цьому напрямі діяльності.
Складний характер такого соціального явища, як жорстоке поводження з тваринами, в
якому перетинаються медичні, психологічні, правові, кримінологічні, криміналістичні
проблеми, потребує проведення комплексних грунтовних наукових досліджень щодо
розробки правових, кримінологічних і криміналістичних заходів його протидії. Важливе
місце у вказаному комплексі заходів належить саме наявності методики розслідування
вказаних злочинів. Проблемі її розробки присвячено наше дисертаційне дослідження.
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