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Зоозахисний рух за останні півстоліття все більше набирає обертів і виходить за
межі філософського і громадського обговорення, поступово набуваючи офіційного
забарвлення у різних внутрішньодержавних та міжнародно-правових документах.
Проте, для серйозного міжнародно-правового оформлення стосунків людей з іншими
хребетними тваринами, що не належать до людського роду, ще багато роботи. На
сьогодні тільки окреслюються основні міжнародно-правові стандарти захисту тварин
від жорстокого поводження з боку людини, розробляються основні механізми
забезпечення їх добробуту, як в дикій природі, так і в неволі.
Об’єкт дослідження – законодавчі акти, що регулюють ставлення до тварин.
Предметом дослідження – собаки, як особливий суб’єкт права в Україні.
Мета дослідження – з’ясування особливостей правого регулювання щодо собак, як
найбільш розповсюдженого об’єкта тваринного світу України.
Проблематиці правового становища тварин були присвячені праці таких
вітчизняних та зарубіжних вчених як В.В Шеховцев, О.В.Розгон Д.Є.Захаров Є.В.
Чинчевич та інші. У 2010 році в Київському національному університеті внутрішніх
справ було захищено дисертацію І.А.Головко на тему: «Кримінальна відповідальність
за жорстоке поводження з тваринами» (2010). Серед українських юристівміжнародників, які опосередковано у своїх роботах торкалися проблеми міжнародноправового регулювання життя тварин можна виділити О.В.Задорожнього та
М.О.Медведєву (підручник «Міжнародне право навколишнього середовища»)
У розділі «ТВАРИНИ ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВА В УКРАЇНІ» розглянуто українське
законодавство на предмет нормативно-правових актів, що стосуються тварин, в
українському законодавстві. Також було розкрите питання правовласності на тварин.
Було проаналізовано Європейську конвенцію захисту прав тварин, яка була
ратифікована в Україні у 2013 році.
У розділі «СОБАКА ЯК ОСОБЛИВИЙ СУБ’ЄКТ ПРАВА УКРАЇНИ» було
проаналізовано статус собаки як особливого об’єкта права в Україні. Також було
приділено увагу собакам, що перебувають на державній службі а також безпритульних
собак. Також проаналізовано оподаткування яке збирається з власника собаки.
У висновках було підведено підсумки особливостей правого регулювання щодо
собак, як найбільш розповсюдженого об’єкта тваринного світу України. Також
звернено увагу щодо недосконалості українського законодавства у даному питанні.
Також висловлена власна думка, щодо наділення тварин правами.
На жаль, на сьогоднішньому етапі розвитку українське законодавство не в повній
мірі захищає права «братів наших менших», а тому потребує подальшого розвитку і
удосконалення.
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