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ЩОДО ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА СОЦІОЛОГІЧНОГО ПІДХОДІВ ДО 

ВИВЧЕННЯ ЖОРСТОКОГО ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ 

Як відомо, однією з ключових nроблем кримінології, що має як 
теоретичне, так і практичне значення, є визначення детермінант зло

чинності, в тому числі кожного окремого виду і категорії злочинів,. У 

такому зв'язку вчені виокремлюють три традиційні наnрями у вивченні 
nричин людської жорстокості та агресії щодо тварин - біологічний, nси

хологічний і соціальний, множинність яких відображає інтегральний 
характер і дозволяє nобачити сутнісні риси жорстокого nоводження з 

тваринами в їхній сукуnності. З нашої точки зору, на особливу увагу за

слуговують теорії в рамках психологічного та соціологічного nідходів, 
оскільки ретельна кримінологічна характеристика мораль

но-nсихологічних і соціально-демографі•о них рис злочинця є заnоруо<ою 

ефективності та усnішності будь-якої стратегії протидії злочинності . 
Однією з найnоширеніших в межах психологічного підходу вва

жають ідеї та керівні nоложення фрустраційної теорії. Іще наnрикінці 

1930-х років Д. Доллард. М. Дуб, Д. Маурер, Ж. Н юттен висунули гіnотезу 

про фрустрацію як джерела агресивної nоведінки. Відnовідно до цієї гі

потези, жорстока nоведінка- це результат неавтоматичного внутріш

нього nотягу, а наслідок фрустрації, тобто перешкод. що виникають на 

шляху до здійснення бажань і життєвих nланів. Прихильники даної тео

рії були переконані: агресивна поведінка завжди передбачає стан фрус
трації і, навпаки, фрустрація nризводить до тієї чи іншої форми агресії. 

Відnовідно до досл ідження С. Р. Келлерта та А. Р. Фелтхауса, кері

вними мотивами такої nоведінки є: 1) бажання контролювати тварину; 
2) бажання nокарати тварину; З) бажання nомститися або зробити пог
розу іншій людині [3, с. 1125], тобто у насильницький сnосіб розв'язати 

nевні проблеми. Класичним прикладом на користь такої теорії вважають 
біографію Джефрі Дамера, який у дитинстві не отримував уваги та емо-
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ційного зв'язку зі своїми батьками, тому почувався самотнім та покину
тим. Пізніше, жорстоко знущаючись з тварин і людей, на дУмку кримі

нолога Е. Бауман на, серійний убивця виміщав на своїх жертвах лють, 
адресовану батькам, та здійснював бажання відчути владУ над життям 

іншої істоти [2, с. 261]. 
Критики теорії фрустрації nогоджуються з тим, що nригнічений 

стан індивіда, якого сnіткала несnраведливість або зрада, може nідшто

вхнути до жорстокого вчинку[9, с. 133]. Але навряд чи викривлене 
сnрийняття складної життєвої ситуації є вирішальним в детермінації 

насильницьких злочин ів. Вnадає в око відсутність стану фрустрації у 

безлічі злочинці в, які мучили тварин без жодної вагомої причини, виня

тково з хул іганських мотивів. Тому центральною ланкою причинного 

ланцюга, що завершилася жорстокою поведінкою, усе ж таки залиша

ється людина. 

До nсихологічного nідходУ також належить теорія садизм у, мало

чисельні nрихильники якої nереконані, що nричини знущання з тварин 

ізольовані від соціальних чинників, оскільки такі злочинці, на відміну 

від інших людей,здатні отримувати задоволення від власне сnостері

гання nереляку та страждань своїх жертв. Тобто, мотивацією такої пове

дінки є nрагнення позбавити тварину життя та, у деяких виnадках, шо

кувати громадськість, безвідносно nоnереднього соціального досвідУ 

злочинця, поведінки або належності цієї тварини. Як nриклад. nрихиль

ники цієї теорії наводять сnраву Леонарда Лейка, серійного вбивці, який 

катував та знімав на відеоnлівку страждання своїх жертв[4, с. 26]. Таким 
чином, знущання з тваринами пропонується розглядати як деструктив

ну nоведінку, в результаті якої злочинець отримує задоволення від nро

цесу вбивства, здатності завдати найбільшого болю своїй жертві, а та

кож шоку, який його злочин викликає у оточуючих. 

На nротичагу біологічним та nсихологічним коtщеnціям, соціоло

гічний nідхід звертає увагу на діалектику соціального розвитку, який 

докорінно змінює людські відносини, адже nоділ nраці, зростання виро

бництва і утворення надлишку nродУктів, а також виникнення держав з 

ієрархічними системами і елітними групами зумовлюють виникнення 

дедалі більш витончених і завуальованих форм жорстокості. 
Модифікацією теорії фрустрації є теорія соціального навчан

ня,розроблена канадським nсихологом А. БандУрою. Науковець дійшов 

висновку, що агресивна поведінка розвивається лише у дітей, які є оче

видцями агресивної nоведінки дорослих. Зокрема, виявив, що батьки 

занадто агреси вних підлітків слугують їм зразком такої nоведінки, зао

хочуючи до повсякчасних виявів жорсткості [1, с. 147). Тобто, насильст
во, виходить назовні тільки тоді, коли в даних ситуаційних умовах такі 

вчинки соціально nрийнятні, або нав'язан і засобами масової інформації. 

Проте, така теорія також видається недостатньо обrрунтованою, оскі

льки практиці відомо чимало виnадків жорстокого nоводження з тва-
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ринами у дитячому віці особами, що виховувалися у благополучних 

сім'ях. 

Іншою поширеною концепцією жорстокості є теорія відчуження. 

Згідно іТ положень, соціальне відчуження особистості - результат пані

вної в сучасному світі соціальної дезорганізації (аномїі), що перетворює 

населення великих міст на«натовп одинаків».Уявлення про аномію як 
втрату індивідом почуття нерозривного зв'язку з близькими й усім сус

пільством вперше були викладені в роботах американського соціолога 

Е. Дюркгейма[10, с. 318]. Розвиток концепції відчуження і іТ викорис
тання для пояснення деніантної поведінки пов'язують з іменами 

Р. Мертона, його послідовників Р. Клаурода, А. Коена та ін.На думку дос

лідників, саме суворість батьків, відсутн ість належного виховання в сім'ї 

на тлі соціальної дезорганізації суспільства викликає в ранньому ди

тинстві відчуІГя психологічного,а згодом - соціального відtrуження, во
рожість та агресію до оточуючих [8, с. 79]. 

У 80-90-х роках концеnція nсихологічного відчуження активно 

розроблялася радянськими кримінологами (Ю. М. Антоняном, 
Є. Г. Самовічевим та ін.). Застосовуючи тестування та інтерв'ювання за

суджених, науковці зробили висновок про nрямий зв'язок психічного 

відчуження і викликаною ним агресивною поведінкою з nершими ди

тячими враженнями[5, 6, 7]. 
Підсумовуючи критичний аналіз вітчизняних і зарубіжних дослі

джень проблеми жорстокого поводження з тваринами, варто відзначи
ти, що наукові доробки щодо причин існування й відтворення людської 

жорстокості, зокрема у поводженні з тваринами, зводяться в цілому до 

комплексу різноман ітних за своїм характером причин, однак переважа
ють чинники психічного та соціального характеру.Оскільки психічні 

процеси та стани нерідко зумовлюються впливом на особу зовнішнього 

середовища, проведення в Україні релевантних кримінологі•ІНих дослі
джень, на нашу думку, має спиратися, у тому числі, і на методологічний 

інструментарій, вироблений представниками психологічного та соціо

логічного підходів. 
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РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ТА 
НАЦІОНАЛЬНИХСУДІВ У СИСТЕМІ ДЖЕРЕЛ ЕКОЛОГІЧНОГО 

ПРАВА 

Конвенція Ради Європи «Про захист прав людини і основополо

жних свобод>>[!] була підписана 04.11.1950 р., а ратифікова

на[2]Україною із заявами та застереженнями 17.07.1997 р., набрала 
чинності 11.09.1997 р. Зазначена Конвенція розроблялася з урахуванням 

вимог Загальної декларації прав люди•ш[З], що проголошена Генераль
ною Асамблеєю ООН 10.12.1948 р. Декларація має на меті забезnечити 
загальне 'га ефективне визнання і додержання проголошених у ній прав. 

Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та 
протоколів N• 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»[2]у п. 1 Україна визнала обов'я
зковою юрисдикцію Євроnейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ) в 

усіх питанн~х. що стосуються тлумачення і застосування Конвенції. За
кон України «Про виконання рішень та застосування практики Євро

nейського суду з прав людиню>[4] у ст. 17 передбачає, що суди застосо
вують при розгляді справ Конвенцію про захист прав людини і осново

положних свобод[!] та практику ЄСПЛ як джерело права. 
Положення ст. 2 зазначеного Закону у взаємозв'язку зі ст. 46 Кон

венції про захист прав людини і основоположних свобод встановлюють, 
що рішення ЄСПЛ є обов'язковим для виконання Україною. 

Крім того, для виконання рішення ЄСПЛ державою вживаються 

заходи загального характеру з метою забезпечення додержання Конве
нції, порушення яких встановлене рішенням ЄСПЛ, забезпечення усу-
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