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Вступ 
 

Торгівля людьми це особливо небезпечний злочин, який не лише порушує права 
людини та руйнує особисту цілісність постраждалої особи, але й посягає на основи 
правової держави та верховенство закону. В усьому світі торгівля людьми – один 
найтяжчих злочинів проти особи. 15 листопада 2000 року Комісія з прав людини ООН 
визначила торгівлю людьми як сучасну форму рабства.  

Державний менеджмент України у 2019 році активізував свої дії у боротьбі з 
торгівлею людьми. Зокрема, було внесено зміни до відповідного законодавства, 
збільшено фінансування на реалізацію національного плану дій з протидії торгівлі 
людьми, було виявлено та розслідувано більше випадків трудової експлуатації 
тощо1. Адже сьогодні саме торгівля людьми з метою трудової експлуатації є 
найбільш поширеною та випереджає за масштабами сексуальну2.  

Попри значний поступ України у боротьбі з торгівлею людьми загалом, у сфері 
протидії використанню людей з метою трудової експлуатації, результати 
правозастосовної діяльності залишають бажати кращого. При цьому наша держава є 
однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі3. 

Прихований характер торгівлі людьми не дозволяє повністю оцінити реальні 
масштаби цього процесу, бо ж далеко не всі випадки обліковані, а постраждалі 
ідентифіковані. При цьому виявлення постраждалих від торгівлі людьми 
утруднюється ще й тим, що ці випадки зазвичай не набувають широкого розголосу. 
Жорстоке та ганебне поводження із постраждалими від торгівлі людьми потребує 
запровадження дієвих механізмів, які допоможуть цим особам залишити ситуацію з 
торгівлею людьми позаду та повернути контроль над їхнім власним життям. А 
торговці людьми, які змусили своїх жертв зазнати неймовірних страждань та пройти 
страшні випробування, повинні бути покарані у встановлено законом порядку. 
Необхідною складовою такого механізму також мають стати заходи запобігання 
торгівлі людьми.  

Різноманіття заходів, які спрямовані на ліквідацію торгівлі людьми та її наслідків, 
вимагає об’єднання зусиль багатьох суб’єктів, які, у межах їхніх повноважень, 
здійснюють боротьбу з торгівлею людьми на різних її стадіях. Взаємодопомога у 
боротьбі з торгівлею людьми розширює спектр правових інструментів, що можуть 
бути застосовані для протидії торгівлі людьми, яку часом важко виявити, адже таку 
діяльність маскують під тіньову зайнятість чи погані умови праці у випадку трудової 
експлуатації. Більше того, об’єднання зусиль усіх суб’єктів, є запорукою досягнення 
прогресу у відповідній сфері.  

Цей навчально-практичний посібник має на меті допомогти оперативним 
співробітникам міграційної поліції, працівникам відділів кіберполіції, слідчим, 
прокурорам, суддям, адвокатам у реалізації державної політики з питань протидії 
торгівлі людьми шляхом удосконалення практик виявлення та розслідування злочину 
«торгівля людьми».   

Цей навчально-практичний посібник не є результатом наукових досліджень: він 
ґрунтується на аналізі знань та досвіду зарубіжних та національних експертів. А 
поради, що містяться, не ґрунтуються на наукових фактах, а на спостереженнях та 
практичному досвіді  експертів, спеціалістів, які працюють у цій галузі. 

 
 
 
 
 
 
 

 
1 Trafficing in Person Report. June 2019 URL:https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/06/2019-Trafficking-in-Persons-Report.pdf 
2 URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2801268-sogodni-evropejskij-den-borotbi-z-torgivleu-ludmi.html 
3 URL:  https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2801268-sogodni-evropejskij-den-borotbi-z-torgivleu-ludmi.html 
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Розділ 1. Поняття «торгівля людьми», масштаби, групи ризику, основні 
причини та наслідки. Нормативно-правова база з протидії торгівлі людьми в 
Україні 

 
1.1. Поняття торгівлі людьми та її масштаби 
 
Торгівля людьми у сучасному світі є одним із найбрутальніших масових 

порушень прав і свобод людини. Суспільна загроза торгівлі людьми, як надзвичайно 
небезпечного злочину, полягає в посяганні на невід’ємні права людини – право на 
повагу, на свободу та особисту недоторканність, свободу пересування і вільний вибір 
місця проживання, а інколи і право на життя. 

Торгівля людьми становить значну суспільну небезпеку для жінок, чоловіків і 
дітей, яких використовують з метою трудової та сексуальної експлуатації, жебрацтва 
та залучення до інших незаконних видів діяльності, які принижують честь та гідність 
людини. Торгівля людьми залишається значною проблемою для України і попри 
активні зусилля уряду, країна поки не відповідає мінімальним стандартам подолання 
цієї проблеми, а збройна агресія Російської Федерації створила нові виклики для 
України в цій сфері.  

Прикро визнавати, але попри всі зусилля світової спільноти торгівля людьми 
продовжує розвиватися надзвичайно стрімкими темпами і за своїм розмахом та 
прибутками поступається лише торгівлі зброєю та наркотиками.  

За оцінками Центру безпеки людини, щорічно в ситуацію торгівлі людьми 
потрапляє 4 млн. осіб. За даними Міжнародної організації праці, в теперішній час в 
примусовій праці зайняті близько 12,3 млн. осіб, у тому числі 2,4 млн. - в результаті 
торгівлі людьми. За даними ЮНІСЕФ, жертвами торговців людьми щорічно стає 1,2 
млн. дітей. За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), щорічно в Україні, 
Білорусі, Болгарії, Молдові, Румунії в тенета работорговців потрапляє 225 тис. осіб. 
При цьому Україна є лідером Східної Європи по чисельності постраждалих.  

Для усвідомлення масштабів торгівлі людьми в Україні, можна розглянути 
статистику міжнародних та громадських організацій, зокрема МОМ. За даними 
Представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні понад 260 000 
українців постраждали від торгівлі людьми, починаючи з 1991 року. 50% 
постраждалих осіб – молодь до 35 років. 70% постраждалих від торгівлі людьми – 
чоловіки.  

 
Базове міжнародно-узгоджене визначення торгівлі людьми міститься в 

Протоколі про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками 
та дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти 
транснаціональної організованої злочинності (Палермський протокол).  

Протокол містить визначення поняття «торгівля людьми» у пункті (а) статті 3. 
Згідно з ним: 

Торгівля людьми - означає здійснювані з метою експлуатації вербування, 
перевезення, передачу, приховування або одержання людей шляхом загрози силою 
чи її застосування або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, 
зловживання владою або уразливістю становища, шляхом підкупу, у вигляді 
платежів, вигод для одержання згоди особи, яка контролює іншу особу.  

Експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші 
форми сексуальної експлуатації, примусову працю або послуги, рабство або звичаї, 
подібні до рабства, підневільний стан або вилучення органів.  

Важливо, що пунктом (b) статті 3 Палермського протоколу встановлено, що 
згода жертви торгівлі людьми на заплановану експлуатацію не береться до 
уваги, якщо було використано будь-який із зазначених в пункті (а) цієї статті засобів 
впливу.  
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В національному законодавстві поняття торгівлі людьми визначається у Законі 

України «Про протидію торгівлі людьми»: 
Торгівля людьми - здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так 

само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, 
вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, 
шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою 
застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної 
чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу 
України визнаються злочином.  

 
У 1998 році Верховною Радою України було внесене доповнення до 

Кримінального кодексу України про встановлення кримінальної відповідальності за 
злочин «торгівля людьми» (стаття 124-1 КК України 1960р.), а у квітні 2001 року 
Верховна Рада України приймає нову редакцію Кримінального кодексу України, який 
набув чинності з 01 вересня 2001 року, до складу якого увійшла вже окрема стаття 
149 Торгівля людьми.  

 
Стаття 149. Торгівля людьми 
1. Торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, 

передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням 
примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності 
потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює 
потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, - караються позбавленням 
волі на строк від трьох до восьми років. 

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього 
або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або 
службовою особою з використанням службового становища, або поєднані з 
насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чи його 
близьких, або з погрозою застосування такого насильства, - караються позбавленням 
волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо 
неповнолітнього його батьками, усиновителями, опікунами чи піклувальниками, або 
вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, 
небезпечним для життя або здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою 
застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 
караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з 
конфіскацією майна або без такої. 

 
Тлумачення поняття «експлуатація людини» міститься як у статті 1 

Палермського протоколу, так і у примітці 1 до статті 149 Кримінального кодексу 
України «Торгівля людьми». Під експлуатацією слід розуміти всі форми 
сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або 
примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, 
підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, 
проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з 
метою наживи, примусову вагітність або примусове переривання вагітності, 
примусове одруження, примусове втягнення у зайняття жебрацтвом, втягнення 
у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо.  

 
Останнім часом все частіше вживається термін «трафікінг», що також означає 

торгівлю людьми та рабство. Відповідно, з’явилося і слово «трафікер». Трафікерами 
називають тих, хто задіяний у злочинному бізнесі: агенти-вербувальники, які 
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заманюють жертв брехливими обіцянками, працівники фірм із працевлаштування, 
перевізники та кур’єри, продавці й покупці «живого товару» тощо.  

Отже, торгівля людьми є незаконною і злочинною діяльністю, основою якої є 
насильство над людиною.  

Комісія ООН з питань боротьби з міжнародною злочинністю вважає торгівлю 
людьми третім за своїми масштабами видом організованої злочинності, що 
поступається лише нелегальній торгівлі наркотиками та зброєю. За оцінками Комісії, 
щорічні прибутки цього транснаціонального бізнесу становлять 12 млрд. дол. США.4 

 
1.2. Форми торгівлі людьми, групи ризику, причини та наслідки торгівлі 

людьми  
 
Торгівля людьми може набувати різних форм, в залежності від того, з якою 

метою здійснюється злочин (тобто експлуатація) і хто є його об’єктом: 
- торгівля людьми, особливо жінками та дітьми, з метою сексуальної 

експлуатації;  
- торгівля людьми з метою використання в порнобізнесі;  
- торгівля людьми з метою примусової праці або примусового надання послуг 

(трудова експлуатація);  
Про те, що праця є примусовою, зазвичай, свідчать такі обставини як: 

застосування до особи психічного чи фізичного насильства; відсутність трудової 
угоди; обмеження свободи пересування особи у вільний від роботи час; відібрання в 
особи паспорта на період її роботи; утримання частини заробітної плати або 
невиплата її взагалі; погроза видати органам влади (наприклад, працівника-нелегала 
або повію в країнах, у яких за це передбачене покарання). 

- торгівля дітьми з метою усиновлення (удочеріння) з метою наживи;  
- торгівля людьми, особливо дітьми та інвалідами, з метою жебрацтва;  
- торгівля людьми з метою вилучення органів;  
- торгівля людьми з метою проведення дослідів над людиною без її згоди;  
- торгівля жінками з метою примусу до сурогатного материнства/використання 

репродуктивних функцій;  
- торгівля людьми з метою втягнення у злочинну діяльність;  
- торгівля людьми з метою використання у збройних конфліктах.  
 
Розглянуті форми торгівлі людьми – це не є вичерпний перелік. Торгівля 

людьми – це досить динамічний процес, який має особливість пристосовуватись до 
потреб «ринку», правового поля, економічної і соціальної ситуації в країні. 

Для кожного виду експлуатації необхідні конкретні людські ресурси:  
- для сексуальної експлуатації – молоді жінки і діти,  
- для трудової – жінки і чоловіки працездатного віку та діти,  
- для використання у жебракуванні – особи з інвалідністю, люди похилого віку, 

діти;  
- для вилучення органів – здорові люди різної статі та діти; 
- для примусу до сурогатного материнства – жінки репродуктивного віку. 
 
Тобто, потрапити у ситуацію торгівлі людьми може будь-хто, через що важко 

створити універсальний портрет постраждалої особи. Серед виявлених 
постраждалих є люди різної статі, віку, рівня освіти, соціального походження, статку 
тощо. 

У той же час в нашому суспільстві існують певні групи ризику, які об’єднують 
особливо вразливих людей, стосовно яких існує висока ймовірність, що вони можуть 
стати об’єктами цього злочину. 

 
4 Матеріали міжнародної конференції 21-22 жовтня 2002 р. «Запобігання торгівлі людьми : економічні проблеми та шляхи їх 
вирішення». – К., 2003.  
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Насамперед до цієї категорії можна віднести представників соціально 
незахищених і неблагополучних верств населення, які знаходяться у складних 
життєвих обставинах: 

- членів багатодітних родин  та малозабезпечених сімей;  
- одиноких матерів;  
- людей з інвалідністю;  
- самотніх людей похилого віку;  
- постраждалих від домашнього насильства;  
- сиріт, дітей, що позбавлені опіки та піклування, дітей вулиці;  
- безробітних працездатного віку (особливо тих, хто довгий час не може знайти 

собі роботу); 
- безпритульних; 
- осіб, звільнених з місць позбавлення волі. 
 
Високий ризик потрапляння до тенет торгівців людьми мають також: 
- трудові мігранти (насамперед,  з неврегульованим статусом);  
- внутрішньо переміщені особи; 
- учасники АТО/ООС;  
- особи, які незаконно виїжджають чи перебувають за кордоном або незаконно 

в’їхали чи перебувають на території України;  
- особи, які користуються послугами шлюбних агенцій, фірм з посередництва у 

працевлаштуванні, в т. ч. і за кордоном;  
- особи, які займаються модельною діяльністю;  
- особи, які працюють у сфері розваг;  
- особи, які займаються проституцією;  
- особи, які раніше постраждали від торгівлі людьми;  
- алко- та наркозалежні особи.  
 
Тож, як бачимо, потрапити у ситуацію торгівлі людьми може будь-яка людина 

незалежно від  віку та статі.  
Помилково також вважати, що запорукою від цього може слугувати високий  

рівень освіти чи соціальний статус. Благополучні, освічені люди іноді теж 
потрапляють у пастку работоргівців в результаті того, що повірили неправдивим 
обіцянкам або щодо них були застосовані такі способи примусу, як шантаж, погрози, 
насильство.  

Отже можна констатувати, що створити універсальний портрет особи, 
постраждалої від торгівлі людьми, неможливо. Тим не менш, існують певні групи 
людей, які піддаються найвищому ризику постраждати від цього злочину.  

 
Щодо причин торгівлі людьми то насправді існує багато причин потрапляння у 

ситуацію торгівлі людьми. Вони є комплексними та взаємопов’язаними. Якщо 
розглядати торгівлю людьми як певний світовий ринок, то жертви торгівлі 
становитимуть пропозицію, а корумповані роботодавці чи сексуальні експлуататори – 
попит. Пропозиції жертв торгівлі сприяє чимало чинників, серед яких, наприклад, 
бідність, привабливість ілюзорного кращого життя за кордоном, слабкі соціальні та 
економічні структури, безробіття, організована злочинність, насильство щодо жінок 
та дітей, дискримінація, корумпованість влади, політична нестабільність, збройні 
конфлікти тощо.  

Зростання попиту на торгівлю людьми спричиняють і розвиток сексуальної 
індустрії, і потреба в експлуататорській праці. Сексуальний туризм та дитяча 
порнографія стали широко відомими в усьому світі «індустріями», що поширюються 
завдяки інформаційним технологіям та більшому доступу до Інтернету. Торгівлі 
людьми також сприяє світовий попит на дешеву та нелегальну робочу силу. Бідність 
та відсутність економічних можливостей робить усіх людей потенційними жертвами 
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торгівців людьми, пов’язаних з міжнародними злочинними організаціями. Хоча 
переважно жінки та діти стають особливо вразливими потенційними жертвами 
сексуальної індустрії, проте, торгівля людьми не обмежується сексуальною 
експлуатацією. 

Останні кілька років гостро постає проблема використання чоловіків та дітей у 
військових конфліктах, а також втягування дітей у протиправні дії та вчинення 
злочинів.  

До зовнішніх передумов торгівлі людьми належать наступні:  
1. Недієва система протидії торгівлі людьми у світі (відкриття кордонів, 

спрощені можливості для подорожування; корумпованість відповідальних органів, які 
забезпечують дотримання законності; наявність у багатьох країнах світу 
законодавства, лояльного до заняття проституцією; формування міжнародних 
кримінальних об’єднань). 

2. Попит на торгівлю людьми (обумовлений існуванням попиту на 
низькооплачувану працю та комерційну сексуальну експлуатацію, особливо на 
експлуатацію дітей; працю у галузях, де основна частина населення не бажає 
працювати через низку причин, зокрема, через небезпечні умови праці). 

3. Наявність умов/сприятливих чинників для торгівців людьми (фінансова 
користь від торгівлі людьми; мінімальний ризик настання негативних наслідків для 
торгівців; відсутність справедливості відносно потерпілих та потенційних жертв, що 
дає змогу торгівцям маніпулювати своєю безкарністю). 

4. Пропозиція, наявність потенційних жертв (бідність та економічна 
нерівність між країнами та регіонами; обмеження пропозиції щодо працевлаштування 
всередині своїх країн; наявність війн чи збройних конфліктів). 

 
До внутрішніх передумов торгівлі людьми можна віднести такі: 
1. Економічні (економічна нестабільність у державі; наявність тіньової 

економіки; соціальна нерівність у країні; високий рівень безробіття; обмеженість 
можливостей працевлаштування; низький рівень матеріальних доходів та життя 
більшої частини населення, насамперед молоді; несприятливі побутові умови; 
матеріальна заінтересованість). 

2. Соціальні (склад сім’ї – багатодітність тощо; розлучення; стосунки в сім’ї – 
відсутня батьківська опіка над дітьми; наявність насильства в сім’ї; авторитарна 
поведінка батьків, жорстоке поводження та занедбаність, часто з боку батьків, членів 
родини або оточення; очікування фінансової допомоги від одного з членів сім’ї; виїзд 
членів родини за кордон; девіантна поведінка батьків – вживання алкоголю, 
наркотичних речовин та залежність від них, кримінальна діяльність; низький рівень 
освіти; слабкі професійні навички). 

3. Психологічні (девальвація моральних цінностей значної частини населення 
та їхня деформація, що обумовлюється низкою причин: неблагополуччя у родині; 
бездоглядність або надмірно жорсткий контроль, який провокує протест, незалежно 
від статків родини; порушення емоційних контактів з членами родини; недоліки 
статево-рольового виховання; система цінностей у сім’ї; відсутність стійких 
моральних принципів; бажання ствердитися за рахунок інших; кризовий стан, у якому 
знаходяться українські громадяни, що призвів до зниження самозахисту, погіршення 
психологічного самопочуття людей). 

4. Інформаційні (погана обізнаність українських громадян щодо можливостей 
працевлаштування та перебування за кордоном та їх наслідки; публікації 
багатообіцяючої реклами в пресі, Інтернеті, а також «агітація»; низька обізнаність 
щодо прав людини; соціальні стереотипи виховання). 

5. Правові (відсутність належної системи захисту потерпілих; недостатня 
захищеність українських громадян від «торгівців людьми» як в Україні, так і за її 
межами; недостатня суворість покарання злочинців). 
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Якщо 8–10 років тому основним чинником було безробіття, то сьогодні 
причиною бідності є не стільки безробіття як дуже низький поріг заробітної плати, що 
межує з бідністю (навіть за висококваліфіковану працю лікарів, медичних працівників, 
вчителів, серед яких абсолютна більшість – жінки). Хоч випадки експлуатації людей 
та торгівлі ними не вичерпуються виключно зубожінням та відчуттям безвиході, вони 
є безперечно найбільш сприятливими для торгівлі людьми чинниками. 

Останніми роками сотні тисяч українок та українців їдуть на роботу за кордон. 
Причини можуть бути досить різними, але однією з основних є бажання отримувати 
гідну роботу та заробітну плату. 

 
Найбільша небезпека стати жертвою торгівлі людьми очікує на тих, хто вирішив 

поїхати на роботу за кордон, проте потрапити у рабство можна і не перетинаючи 
кордону. 

Психологи зазначають, що поїхати з дому хочуть і люди, які потерпали від 
домашнього насильства: жінку б’є чоловік, дочку або сина принижують батьки, 
чоловіку дорікають за те, що не працює або мало заробляє, тощо. Молодь мріє 
побачити нові країни та зробити запаморочливу кар’єру топ-моделі або 
комп’ютерного генія. На жаль, доволі часто дійсність руйнує ці плани. Чужий світ 
виявляється жорстоким та байдужим, а людина в ньому – обманутою та 
беззахисною. 

В Україні часто говорять про поняття зовнішньої (з перетином державного 
кордону) та внутрішньої (без перетину державного кордону) торгівлі людьми. Однак 
такі поняття не закріплені законодавством, відтак, торгівлею людьми вважається 
злочин, що був учинений як при перетині державного кордону, так і без цього, що не 
є його визначальною характеристикою. 

 
Торгівля людьми є багатогранною проблемою, негативні наслідки якої 

відчувають на собі не тільки ті, хто потрапив у таку ситуацію, а й їхні сім'ї, суспільство 
та держава. 

Для самої жертви найпоширенішою формою наслідків перебування у ситуації 
торгівлі людьми є посттравматичний стресовий розлад, характерними проявами 
якого можуть бути: провали в пам'яті, намагання уникати всього, що хоча б 
опосередковано нагадує про травматичні події, або, навпаки, постійне повернення до 
минулого, психічна нестабільність, напади агресії, емоційне спустошення, 
відсторонення від навколишнього середовища, комунікативна ізоляція тощо. Нерідко 
він супроводжується іншими розладами – тривожними неврозами, депресіями, 
схильністю до суїцидів, алкогольною та наркотичною залежностями, 
психосоматичними захворюваннями (наприклад, серцево-судинними, порушенням 
сну тощо).  

Без необхідного лікування такий стан може тривати роками, виснажуючи 
психічні та фізичні сили організму.  

Втеча з тенет рабства не є автоматичною гарантією швидкого одужання. 
Практика роботи з постраждалими від торгівлі людьми свідчить про те, що більшість 
з них не мають змоги повернутися до нормального життя без висококваліфікованої 
психологічної або психіатричної допомоги. Зазвичай, вони переживають глибокий 
стрес через можливе або реальне засудження чи приниження через те, що з ними 
трапилося. Більшість з них відчувають сором, провину, втрачають самоповагу. Дехто 
з них взагалі вважає себе не гідними порятунку та допомоги. Нерідко вони 
стикаються зі стигматизацією з боку близького оточення та знайомих.  

Як правило, постраждалі мають занижену самооцінку та відчувають свою 
безпорадність. Повертаючись додому без грошей, маючи при цьому численні 
проблеми, борги вони можуть остаточно втратити віру в себе та свої можливості. 
Найбільш болюче це може відбиватися на чоловіках-жертвах трудової експлуатації, 
які докоряють собі, що не справдили покладених на них сподівань.  
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На жаль, непоодинокими є випадки, коли нелюдські умови і жорстоке 
поводження призводить до тяжких травм, каліцтва і навіть смерті.  

 
До ймовірних наслідків для сім’ї постраждалого можна віднести такі, як втрата 

родинних зв’язків, психологічне та емоційне відчуження, непорозуміння, конфлікти, 
осуд з боку оточення, матеріальні проблеми, пов’язані з необхідністю лікування, 
відшкодування боргу тощо. Нерідко такі сім'ї взагалі розпадаються.  

 
Торгівля людьми має значні негативні наслідки і для суспільства та держави. 
Торгівля людьми перешкоджає економічному зростанню держави, негативно 

впливає на ринок праці, створює певні проблеми у сфері охорони здоров’я, сприяє 
поширенню корупції та організованої злочинності. 

 
1.3. Стадії та основні ознаки торгівлі людьми  
 
Торгівля людьми являє собою складний, багатоетапний процес, кожна стадія 

якого супроводжується певними діями, спрямованими, насамперед, на взяття 
постраждалу особу в повну залежність від торгівця людьми і забезпечення 
досягнення основної мети – експлуатації. 

У злочинному бізнесі, пов’язаному з торгівлею людьми, як правило, діють 
організовані злочинні групи до яких належать: 

- організатори/керівники злочинних груп, які займаються торгівлею людьми;  
- агенти-вербувальники, які зваблюють людей брехливими обіцянками 

привабливого закордонного життя та великими заробітками;  
- працівники фірм, які займаються нелегальним працевлаштуванням за 

кордоном;  
- особи, які використовують свої зв’язки із корумпованими працівниками 

міграційної служби для оформлення необхідних для виїзду документів;  
- перевізники живого товару («кур’єри»). 
 
У класичному варіанті схема діяльності злочинних груп, що займаються 

торгівлею людьми, виглядає так:  
 
ВЕРБУВАННЯ – ПЕРЕМІЩЕННЯ – ЕКСПЛУАТАЦІЯ. 
 
ВЕРБУВАННЯ – це перший етап торгівлі людьми, який нерозривно пов’язаний з 

наступними та створює сприятливі умови для їхньої реалізації. 
Особливістю вербування є повний або частковий обман майбутньої 

постраждалої особи. У першому випадку людині, наприклад, обіцяють 
працевлаштування у певній сфері, а потім змушують займатися іншою діяльністю, у 
іншому – вона хоча і знає, чим буде займатися, однак її обманюють стосовно умов 
праці або країни призначення. 

Тобто, під вербуванням треба розуміти схиляння одного або кількох людей до 
згоди на їх використання в якості виконавців певних видів робіт або надання послуг. 

 
Методи вербування, що найчастіше застосовуються: 
- поширення оголошень про привабливі робочі пропозиції за кордоном в мережі 

Інтернет; 
- пошук поодинокими вербувальниками зацікавлених чоловіків та жінок у барах, 

кафе, нічних диско клубах, на ринках тощо; 
- вербування через неформальні кола сімей та/або друзів; 
- поширення друкованих оголошень щодо роботи та навчання за кордоном; 
- діяльність під виглядом агентств, що пропонують роботу та навчання за 

кордоном, шлюбних або туристичних агентств.  
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Дослідження проблеми торгівлі людьми свідчать також про те, що останнім 
часом спостерігається переорієнтація та діяльність вербувальників в сільській 
місцевості та невеличких містах, де існують складнощі з працевлаштуванням і досить 
низький рівень життя та поінформованості населення. Вербувальники почали ширше 
використовувати особисті знайомства і зв’язки. 

 
ПЕРЕМІЩЕННЯ. Торгівля людьми, як правило, передбачає будь-яке 

пересування людини, але не обов’язково з перетином міжнародних кордонів. Торгівці 
людьми переміщують постраждалих з їхнього середовища, від їхніх сімей та друзів і 
тримають в ізоляції, в місцях, де можуть їх контролювати і утримувати в залежності. 

У випадках транснаціональної торгівлі людьми, в’їзд до країни призначення 
може відбуватися відкрито чи таємно, під примусом чи добровільно, легально або 
нелегально. 

 
Наступний етап торгівлі людьми – передача людини, яка є об’єктом торгівлі 

людьми, до рук іншого представника злочинного ланцюга. Так само відповідною дією 
з боку партнера по угоді є одержання такої особи. Таким чином, здійснюється акт, в 
результаті якого постраждала особа переходить під контроль іншої людини. 

 
Дуже часто торгівлю людьми асоціюють (порівнюють) з нелегальною міграцією. 

То чи робить незаконний перетин кордону з людини постраждалу від торгівлі 
людьми? 

Не обов’язково. Той факт, що хтось платив за організацію нелегального 
перетину кордону, не є свідченням торгівлі людьми. Це називається нелегальним 
перевезенням мігрантів. 

Торгівля людьми відрізняється від нелегального перевезення мігрантів. 
Нелегальне перевезення мігрантів – злочин, пов’язаний з організацією задля 
фінансової чи іншої матеріальної вигоди незаконного в’їзду в країну особи, котра не є 
ні громадянином, ні резидентом цієї країни. 

Контрабандистів не цікавить, що трапиться з мігрантами після перетину 
кордону. Зокрема, завданням контрабандистів є не експлуатація мігрантів, коли вони 
прибудуть до місця призначення, а одержання фінансової вигоди від самого процесу 
незаконного перетину кордону. Контрабанда – це злочин проти держави (незаконний 
в’їзд в країну) в якому порушуються міграційні закони країни, а торгівля людьми – це 
завжди злочин проти людини. 

Утім, процеси торгівлі людьми та контрабанди можуть бути взаємопов’язаними, і 
часом відмінності між обома злочинами складно виявити. Як нелегально 
перевезених мігрантів, так і постраждалих від торгівлі людьми можна ідентифікувати 
в одній і тій самій групі осіб, які незаконно перетинають кордон, оскільки злочинні 
мережі взаємопов’язані. Так само мігрант, який погодився на нелегальне 
перевезення через кордон, може в дорозі або на місці прибуття потрапити в ситуацію 
торгівлі людьми. 

 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ є кінцевим етапом злочину «торгівля людьми».  
Під експлуатацією людини слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, 

примусової праці та надання послуг,вилучення органів, примусове втягнення у 
заняття жебрацтвом, у злочинну діяльність тощо. 

Наразі достеменно не відомо, яка кількість постраждалих від торгівлі людьми 
потрапляє в той чи інший вид експлуатації, однак найбільш поширеними вважають 
трудову, сексуальну та змішану експлуатацію. 

 
Основною метою торгівців людьми є отримання прибутків шляхом 

тривалої експлуатації своїх працівників. Для здійснення цієї мети їм необхідно 
захистити свої інвестиції, тобто, забезпечити, щоб люди продовжували працювати і 
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не намагалися тікати. З метою утримання постраждалих осіб у покорі торгівці 
людьми вдаються до різноманітних методів контролю. Кожен з методів може 
використовуватися окремо, але в більшості випадків злочинці використовують їх в 
комплексі для створення умов фактичного і психологічного позбавлення волі своїх 
працівників5.  

Після прибуття до місця призначення, постраждалі опиняються в умовах, 
подібних до рабства, коли їх примушують до виконання таких завдань і на таких 
умовах, на які вони не давали дійсної згоди. 

 
Під час експлуатації до людей застосовують різні способи впливу та 

механізми контролю. Найпоширенішими є: 
- боргова кабала; 
- вилучення документів, що посвідчують особу, та/або проїзних документів; 
- ізоляція – мовна та соціальна, заборона спілкування; 
- погрози або застосування насильства; 
- погрози або застосування розправи з сім`єю/близькими постраждалої особи; 
- примушування до вживання наркотичних речовин/алкоголю; 
- тортури, позбавлення сну, води, їжі; 
- психологічний тиск, шантаж. 
 
Важливо подивитися на ситуацію експлуатації очима постраждалої особи, на яку 

можуть впливати усі ці способи/механізми водночас, або ж окремо. Тоді стає 
зрозумілим, чому дуже мало постраждалих від торгівлі людьми намагаються втекти 
від злочинців, та чому правоохоронці зобов’язані боротися з торгівлею людьми. 

В більшості випадків виявлення постраждалих осіб відбувається шляхом 
отримання інформації безпосередньо від самих постраждалих або від інших осіб, з 
їхнього соціального оточення, які володіють певною інформацією про ситуацію 
постраждалої особи. 

Характеризуючи особу, яка постраждала від торгівлі людьми, досить важко 
визначити чіткий та вичерпний перелік ознак для її виявлення. Кожна людина 
унікальна та індивідуальна, у кожної свій характер та темперамент, свій попередній 
досвід спілкування з оточуючими людьми; різні умови проживання, релігійні 
переконання, моральні цінності, сімейний стан та відносини в сім’ї тощо. І 
найголовніше – поняття норми у кожного різне. Є сім’ї, де жебракування або 
використання дитячої праці є нормою. Це може стосуватися випадків використання 
дітей у жебракуванні серед ромських груп населення, а також сімей з узалежненими 
особами, які примушують дітей жебракувати, щоб придбати чергову порцію 
алкоголю. Тому, навряд чи хтось із них поскаржиться, що не ходив до школи або не 
грався з іншими дітьми через те, що хтось з родини заставляв дітей цілими днями 
ходити по вокзалах чи кафе та просити гроші, які дитина потім до копійчини віддає. 

 
Існують певні індикатори або ознаки, знаючи та розуміючи які набагато простіше 

відбувається процес виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 
Ознаки для ідентифікації постраждалих на етапах, що передують 

експлуатації (вербування і переміщення): обман, примус і зловживання уразливим 
станом у поєднанні з діяльністю, перерахованої у визначенні торгівлі людьми, є 
засобами контролю/впливу, які можуть бути використані злочинцями на всіх етапах 
процесу торгівлі людьми.  

Ознаки, розроблені під час науково-дослідного проекту «Дельфі» (Німеччина), 
можуть свідчити про вербування (включаючи передачу і перевезення) шляхом 
обману6. 

 
5 Детальніше див.: International Centre for Migration Policy Development / Austrian Ministry of Interior. Regional Standard for Anti-
Trafficking Police Training in SEE, с.22. 
6 Детальніше див. МОП / Європейська комісія, Операційні показники торгівлі людьми: результати дельфійського дослідження, 
Березень, 2009 р. 
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Постраждала особа може бути введена в оману щодо: 
- характеру роботи та/або місцезнаходження роботодавця; 
- умов праці; 
- змісту або законності трудового договору; 
- житлових умов та умов проживання під час роботи; 
- юридичних документів або отримання правового статусу; 
- умов найму або перевезення; 
- заробітної плати / доходів. 
Наступні ознаки можуть свідчити про вербування (включаючи передачу і 

перевезення) шляхом примусу: 
- прояв жорстокості у відношенні до майбутніх працівників; 
- викрадення, примусовий шлюб, примусове усиновлення або продаж людини; 
- конфіскація документів; 
- боргова кабала; 
- ізоляція, обмеження в пересуванні або нагляд; 
- загроза застосування сили проти людини; 
- застосування сили чи погроза застосування насильства проти членів сім’ї 

постраждалої особи. 
 
В ситуації торгівлі людьми експерти виділяють п’ять основних ознак, чотири з 

яких є схожими з порушенням законодавства про працю, а саме: 
 
1. Відбирали паспорт/документи, що посвідчують особу. 
В обох ситуаціях (торгівлі людьми і порушенні законодавства про працю) дана 

ознака може бути, а може бути і відсутня. 
 
2. Проживали в нелюдських умовах. 
Часто працівники, в обох ситуаціях, проживають поруч з роботою в непридатних 

для постійного проживання приміщеннях або взагалі проживають на території 
(приміщенні) роботи. 

 
3. Вчинялося насильство (фізичне, психологічне). 
Під час виконання робіт працівники часто зазнають психологічного насильства: 

образи, приниження, психологічний тиск, залякування, шантаж тощо. Також, 
трапляються випадки, коли за відмову працювати або спробу покинути роботодавця 
до людей застосовують фізичне насильство: побиття, ув’язнення, нанесення тілесних 
ушкоджень різного ступеня тяжкості тощо. 

 
4. Працювали понаднормово, не заплатили за виконану роботу. 
Ця ознака найбільш поширена для обох категорій працівників. В обох ситуаціях 

люди не отримують ті кошти, які їм обіцяли ще на етапі рекрутингу. 
І саме п’ята, основна ознака торгівлі людьми, дає чітке розуміння ситуації 

експлуатації: 
 
5. Були позбавлені своїх прав (право вибору, право на спілкування, право 

на пересування, тощо). 
В ситуації торгівлі людьми, під час експлуатації, працівник не може, без 

негативних для себе наслідків, залишити роботодавця, не може вільно пересуватися 
та вільно спілкуватися як з рідними, так і з представниками органів влади в 
країні/місці перебування, представниками недержавних (громадських, благодійних, 
релігійних) організацій. 

В ситуації трудової експлуатації необхідно з’ясовувати усі обставини роботи при 
цьому враховувати прямі та непрямі ознаки торгівлі людьми.  
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Для того, щоб дати правильну юридичну оцінку тим чи іншим вчиненим діям, 
а також всебічно, повно й об’єктивно оцінити представлені у судовому провадженні 
сторонами докази, чітко зрозуміти особистісні риси обвинувачених та потерпілих, 
слід детально проаналізувати кожну стадію скоєння злочину та отримати у ході 
провадження відповіді на коректно сформульовані запитання, що у кінцевому 
рахунку дасть можливість постановити законний та обґрунтований вирок у справі.  

Далі розглянемо поетапно кожну з типових стадій вчинення торгівлі 
людьми –   

 
1. Встановлення контролю над особою та її вербування. 
У рамках відпрацювання цього сегменту доцільно з’ясувати наступні 

питання: 
Яким чином і за яких обставин був встановлений контакт між потерпілою особою 

та вербувальником? 
Чи контакт встановлювався вербувальником через мережу особистих або 

сімейних зв’язків, якщо так, то через кого саме? 
Чи потерпілий сам вийшов на вербувальника у відповідь на оголошення про 

найм на роботу, якщо так, то коли і де воно було опубліковане або ж трансльоване, 
яким був його зміст? 

Чи була людина введена в оману, якщо так, то в чому саме полягав обман при 
вербуванні та/чи переміщенні? 

Чи вивезення (переміщення) відбувалося із застосуванням фізичного чи 
психологічного впливу? 

Чи застосовувався до людини шантаж з метою отримання її згоди на ту чи іншу 
роботу, якщо так, то у чому саме він полягав? 

Чи мало місце використання (зловживання) уразливим станом людини? 
Чи мав потерпілий постійне місце проживання та заробітки, осіб на утриманні, 

значні фінансові труднощі (борги, банківські кредити), важкі хвороби чи важко хворих 
родичів тощо? 

Який був вік потерпілого на момент вербування чи переміщення? 
Яка саме робота була обіцяна і чи це мала бути робота в межах України або за 

кордоном, де саме, ким саме вона була обіцяна і в чиїй присутності? 
Яка заробітна плата та умови праці прямо чи непрямо обіцялися, ким саме і в 

чиїй присутності? 
 
Необхідно звернути увагу на труднощі, що виникають у судовій практиці у 

справах, у яких потерпіла особа за обставинами справи нібито була «згодна» на 
заплановану експлуатацію. Така ситуація часто спостерігається у справах про 
торгівлю людьми саме з метою експлуатації праці.  

При вирішенні цього питання слід мати на увазі, що у більшості справ за ст. 149 
КК України вербування та переміщення осіб здійснювалось нібито за їхньою згодою, 
але не всі суди давали правильну оцінку фактичним обставинам цих справ і 
враховували те, що кримінальна відповідальність за даною нормою має наступати 
навіть у разі, коли повнолітня потерпіла особа надала згоду на вчинення щодо неї 
таких дій, якщо мало місце використання обману, шантажу чи уразливого стану, 
службового становища, матеріальної чи іншої залежності, застосування насильства 
або погрози насильства щодо потерпілої особи.  

У цьому контексті судам необхідно зважати на положення п. «b» ст. 3 
Палермського протоколу, за яким “згода жертви торгівлі людьми на заплановану 
експлуатацію, про яку йдеться у пункті «а» цієї статті, не береться до уваги, 
якщо було використано будь-який із заходів впливу, вказаних у пункті «а»”.  

Крім того, суддям слід мати на увазі, що врахування згоди потерпілого від 
торгівлі людьми з метою експлуатації праці в якості обставини, що пом’якшує 
відповідальність чи іншим чином впливає на зменшення покарання винним, а також 
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врахування цієї обставини при визначенні розміру відшкодування моральної шкоди 
потерпілим, НЕ відповідає закону і є неприйнятним.  

 
2. На етапі перевезення/переміщення людини доцільно з’ясовувати такі 

важливі складові: 
Чи застосовувалися обман, шантаж чи інші незаконні методи (способи) впливу 

при перевезенні/переміщенні людини, в чому саме вони полягали?  
Чи застосовувалось фізичне чи психологічне насильство для примушення особи 

на перевезення/переміщення до місця експлуатації, якщо так, то в якій саме формі і 
за яких обставин?  

Хто і на яких умовах оплачував транспортні витрати і чим саме це можна 
підтвердити?  

Чи перетинався при перевезенні/переміщенні державний кордон України, якщо 
так, то чи відбувалося це на законній основі чи ні, чи отримувалася віза, якого типу і 
яким чином?  

 
3. Всі події, які відбувалися під час етапу експлуатації праці особи, 

відносяться до особливо важливих доказових складових, тому тут необхідно 
з’ясовувати такі обставини:  

Яку саме роботу прийшлося виконувати потерпілому після прибуття на місце 
експлуатації? 

Як швидко після прибуття на місце була застосована експлуатація щодо 
потерпілої особи?  

Чи вилучалися під час експлуатації документи, що посвідчують особу, за 
допомогою яких методів (способів) та під яким приводом, як довго не повертались ці 
документи, яким чином особи, що здійснювали експлуатацію, реагували на вимоги чи 
прохання потерпілих чи інших осіб повернути документи?  

Чи застосовувалися механізми примушування людини до виконання будь-якої 
роботи, коли, ким і в якій саме формі, у чиїй присутності?  

Яка ступінь свободи пересування надавалася потерпілій особі?  
Скільки грошей заробляла потерпіла особа?  
Чи укладався з потерпілим трудовий договір та чи мало виробництво, на якому 

експлуатували потерпілого, легальний статус?  
В яких умовах доводилося працювати і проживати потерпілому? 
 
 
1.4. Нормативно-правова база з протидії торгівлі людьми в Україні 

 
Активна позиція міжнародної спільноти у сфері нормотворення з протидії 

торгівлі людьми визначає цю проблему як транснаціональну та глобальну. Україна, 
як країна походження, призначення та транзиту постраждалих від торгівлі людьми, 
керується міжнародними та національними нормами. 

Взагалі, нерідко державними інституціями відбувається неправильне 
тлумачення понять через їх відсутність у національному законодавстві.  

І тут на допомогу приходять ратифіковані Україною міжнародні нормативно-
правові документи з протидії торгівлі людьми, які є джерелом національного 
законодавства та інструментом у формуванні державної політики в цій сфері. 

Рекомендуємо детально ознайомитися з основними міжнародно-правовими 
документами, які набули чинності в Україні.  

Серед перших – слід згадати Конвенцію МОП про примусову чи обов’язкову 
працю № 29 (ратифікована Україною у 1956 році). 

У міжнародно-правових документах особлива увага приділена поняттю «дитяча 
праця», що означає діяльність дитини, яка заважає її нормальному розвитку та 
становить загрозу її життю та здоров’ю. 
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Про це йдеться у Конвенції Міжнародної організації праці про заборону та 
негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182 
(ратифікованої Україною у травні 2000 року), де зазначено, що кожна держава-член, 
яка ратифікує цю Конвенцію, негайно вживає ефективних заходів щодо забезпечення 
в терміновому порядку заборони та ліквідації найгірших форм дитячої праці. 

Причому термін «дитина» застосовується до всіх осіб віком до 18 років, а термін 
«найгірші форми дитячої праці» включає усі форми рабства або практику, подібну до 
рабства, наприклад, продаж дітей та торгівлю ними, боргову кабалу та кріпосну 
залежність, а також примусову чи обов’язкову працю. 

Також у цьому контексті слід згадати: 
Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі 

дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифікований Україною у 
квітні 2003 року) та Конвенцію Ради Європи про захист дітей від сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства (ратифіковану Верховною Радою у 
червні 2012 року). 

 
Надзвичайно важливим документом є також Конвенція ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності (ратифікована Україною 4 лютого 
2004 року) та два протоколи до неї: 

- Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і 
дітьми, і покарання за неї - (Палермський протокол), що є головним інструментом 
міжнародного права, який містить визначення злочину про торгівлю людьми та є 
взірцем для розроблення національного законодавства з протидії торгівлі людьми, та  

- Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю.  
 
Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, 

ратифікована в Україні у 2010 році, визнає торгівлю людьми порушенням прав 
людини, звертає особливу увагу на питання надання допомоги жертвам торгівлі 
людьми та захист їх прав, а також вперше нормативно закріпила механізм 
моніторингу. 

Головним надбанням Конвенції є її перспектива щодо прав людини та її 
спрямованість на захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 
 

Міжнародно-правові документи, які набули чинності в Україні: 
 

1) Конвенція МОП про примусову чи обов’язкову працю № 29 (ратифікована 
Україною у 1956 році): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_136#Text 

2) Конвенція МОП про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших 
форм дитячої праці № 182 (ратифікована Україною у травні 2000 році): 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_166#Text 

3) Факультативний протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі 
дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії (ратифіковано Україною у квітні 
2003 року): https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_b09#Text 

4) Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та 
сексуального насильства (ратифікована Верховною Радою у червні 2012 року): 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_927#Text 

5) Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності 
(ратифікована Україною 4 лютого 2004 року):  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789#Text 
та два протоколи до неї:  
- Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і 

дітьми, і покарання за неї: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_791#Text 
- Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_790#Text 
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6) Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 
(ратифікована Законом України № 2530-VI від 21.09.2010):  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858#Text 
 

Із метою налагодження співробітництва у боротьбі зі злочинністю, в тому числі з 
торгівлею людьми, між Європолом та Україною 04 грудня 2009 р. у м. Києві під час 
саміту Україна – ЄС була підписана Угода між Україною та Європолом про 
стратегічне співробітництво (ратифікована Україною 05 жовтня 2010 р.)7. Це надало 
можливість здійснювати обмін інформацією між Україною та країнами – членами ЄС 
через Європол у режимі реального часу та сприяло координації зусиль держав – 
членів ЄС та України в запобіганні і протидії будь-яким формам міжнародної 
злочинності, у тому числі проявам торгівлі людьми8.  

Крім цього, згодом у 2014 році Угодою про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і 
їхніми державами-членами, з іншої сторони задекларовано прагнення посилення 
мобільності громадян і розвитку співробітництва у сфері міграції. З цією метою 
Сторонами взято зобов’язання зосередити співробітництво на спільному 
запровадженні ефективної та превентивної політики щодо боротьби з нелегальною 
міграцією, незаконним перетином нелегальними мігрантами державного кордону і 
торгівлею людьми, а також на захисті жертв таких злочинів9. 

 
Початком законотворчої роботи у галузі протидії торгівлі людьми на 

національному рівні прийнято вважати 1998 рік. В цьому році в Кримінальний кодекс 
України було включено статтю 124-1, яка передбачала кримінальну відповідальність 
за торгівлю людьми. До речі, включення статті, що передбачала відповідальність за 
торгівлю людьми в цілому, а не тільки жінками, на той момент стало прецедентом не 
тільки на пострадянському просторі, а й у Європі. 

У вересні 2001 року набрала чинності нова редакція Кримінального кодексу 
України, в якому статтею 149 («Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо 
передачі людини») передбачалася кримінальна відповідальність за скоєння цього 
злочину за обов’язкової умови перетину державного кордону України.  

У 2006 р. статтю 149 було вдосконалено і викладено в новій редакції. Зокрема, 
тлумачення торгівлі людьми було наближено до визначення, що міститься в 
Палермському протоколі, а кримінальна відповідальність за торгівлю людьми або 
здійснення іншої незаконної угоди щодо людини передбачалась вже без 
обов’язковості перетину державного кордону. 

06 вересня 2018 року було оновлено редакцію статті 149 Кримінального кодексу 
України для приведення у відповідність з міжнародними стандартами. Після змін, 
назва статті звучить просто «торгівля людьми». 

 
Стаття 149. Торгівля людьми 
1. Торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, 

передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням 
примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності 
потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює 
потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, -  

караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. 
2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього 

або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або 

 
7 Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне співробітництво : від 4 груд. 2009 р. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_954. 
8 Войціховський, А. В. Діяльність Європейського Союзу щодо протидії торгівлі людьми / А. В. Войціховський // Право і Безпека. - 
2016. - № 2. - С. 21. 
9 Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони : від 27 черв. 2014 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011. 
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службовою особою з використанням службового становища, або поєднані з 
насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чи його 
близьких, або з погрозою застосування такого насильства, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з 
конфіскацією майна або без такої. 

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені щодо 
неповнолітнього його батьками, усиновителями, опікунами чи піклувальниками, або 
вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, 
небезпечним для життя або здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою 
застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з 
конфіскацією майна або без такої. 

Примітка.  
1. Під експлуатацією людини в цій статті слід розуміти всі форми сексуальної 

експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання 
послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в 
боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, 
усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність або примусове 
переривання вагітності, примусове одруження, примусове втягнення у зайняття 
жебрацтвом, втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах 
тощо. 

2. У статтях 149 та 303 цього Кодексу під уразливим станом особи слід розуміти 
зумовлений фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами 
стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії 
(бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею самостійні рішення, 
чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких особистих, 
сімейних або інших обставин. 

3. Відповідальність за вербування, переміщення, переховування, передачу або 
одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею настає незалежно від 
того, чи вчинені такі дії з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу чи 
уразливого стану зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування 
насильства, використання службового становища, або особою, від якої потерпілий 
був у матеріальній чи іншій залежності, або підкупу третьої особи, яка контролює 
потерпілого, для отримання її згоди на експлуатацію людини. 

{Стаття 149 в редакції Законів № 3316-IV від 12.01.2006, № 2539-VIII від 
06.09.2018} https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text 
 

Надзвичайно важливо детальніше розглянути поняття, у контексті протидії 
торгівлі людьми, «уразливий стан людини». 
 

Під уразливим станом особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними 
властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або 
обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, 
приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим 
незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин. 
 

Про наявність у особи зазначеного стану свідчить сукупність таких критеріїв, як:  
1) психологічні 
2) причинні.  

 
Психологічні критерії характеризують стан свідомості та волі особи, яка 

знаходиться в уразливому стані, тобто стан її психіки (інтелектуально-вольової 
сфери). При цьому можливі дві ситуації: коли людина повністю позбавлена здатності 
усвідомлювати свої дії (чи бездіяльність) або керувати ними (що включає в себе й 
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здатність приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким 
чи іншим незаконним діям), та коли вона лише обмежена у цьому. Абсолютне або 
часткове неусвідомлення особою своїх вчинків може стосуватися як негативних 
наслідків для неї самої, так і суспільно небезпечного характеру своїх дій (наприклад, 
якщо її використовують для злочинної діяльності).  

 
Причинні критерії визначають ті джерела (або чинники), котрі можуть 

обумовити виникнення уразливого стану в особи, наприклад, певні фізичні чи психічні 
властивості, збіг тяжких особистих, сімейних або інших (у т.ч. зовнішніх) обставин. 

 
Фізичними властивостями, які обумовлюють виникнення уразливого 

стану, можуть, зокрема, бути певні фізичні вади людини, котрі позбавляють особу 
здатності керувати своїми діями або обмежують її в цьому.  

А психічні властивості можуть бути пов’язані з малолітнім віком особи чи із 
захворюванням її психіки. Причому захворювання психіки можуть носити самий 
різноманітний характер: від тяжких психічних захворювань (шизофренія, епілепсія, 
параноя, прогресивний параліч тощо) - до психічних розладів, що не є тяжкими (так 
званих психічних аномалій). 

Як на причинні критерії законодавець вказує також й на збіг тяжких особистих, 
сімейних або інших обставин, залишаючи при цьому перелік цих критеріїв відкритим. 
Зазначеними обставинами можуть бути визнані лише такі, котрі за своїми 
об’єктивними характеристиками містять у собі реальну можливість у конкретній 
ситуації позбавити або обмежити здатність особи усвідомлювати свої дії (чи 
бездіяльність) або керувати ними. Наприклад, такими обставинами може бути тяжка 
хвороба рідних чи близьких, відсутність елементарних засобів для фізичного 
існування людини (житла, одягу, їжі) тощо. 

 
Основним нормативно-правовим актом у сфері протидії торгівлі людьми в 

Україні є Закон України «Про протидію торгівлі людьми», відповідно до якого 
державна політика України у сфері протидії торгівлі людьми спрямована:  

по-перше, на попередження цього явища, сюди слід віднести дослідження 
стану та причин явища торгівлі людьми, підвищення рівня обізнаності населення та 
подолання попиту; 

по-друге, на кримінальне переслідування та боротьбу зі злочинами, 
пов’язаними з торгівлею людьми, а саме, виявлення та розслідування таких злочинів 
та притягнення до відповідальності осіб, причетних до торгівлі людьми і нелегальної 
міграції; 

по-третє, на захист та всебічну допомогу постраждалим від торгівлі людьми, 
що включає в себе:  

- національний механізм взаємодії, 
- встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 
- наявність закладів допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, 
- допомогу іноземцям та особам без громадянства у репатріації,  
- надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим особам зі 

статусом, 
- співпраця та взаємодія на всіх рівнях. 
 
На виконання Закону України «Про протидію торгівлі людьми» було прийнято 

ряд важливих нормативно-правових актів:  
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. № 29 «Про 

національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми». 
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Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 р. № 303 «Про 
затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного 
реєстру злочинів торгівлі людьми». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 р. № 783  «Про 
затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 417 «Про 
затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми».  

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 660 «Про 
затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які 
постраждали від торгівлі людьми». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 531 «Про 
внесення змін до Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 р. № 800-р «Про 
схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі 
людьми на період до 2025 року». 

Наказ Міністерства соціальної політики України № 366 від 18.06.2012 р. «Про 
затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення 
відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі 
людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми». 

Наказ Міністерства соціальної політики України № 577 від 14.09.2012 р. «Про 
затвердження форми відомості про виплату одноразової матеріальної допомоги 
особам, які постраждали від торгівлі людьми». 

Наказ Міністерства соціальної політики України № 578 від 14.09.2012 р. 
«Про затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 
плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми». 

Наказ Міністерства соціальної політики України № 432 від 19.07.2013 р. «Про 
затвердження Методичних рекомендацій щодо надання соціальних послуг особам, 
які постраждали від торгівлі людьми». 

Наказ Міністерства соціальної політики України № 458 від 30.07.2013 р. «Про 
затвердження стандартів надання соціальних послуг особам, які постраждали від 
торгівлі людьми». 

Наказ Міністерства соціальної політики України № 508 від 16.08.2013 р. «Про 
затвердження Програми навчання спеціалістів щодо надання допомоги особам, які 
постраждали від торгівлі людьми». 

Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства Внутрішніх Справ 
України № 4/5 від 11.01.2016 р. «Про затвердження Інструкції зі збору та моніторингу 
статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми». 

Наказ Міністерства соціальної політики України № 287 від 25.03.2016 р. «Про 
внесення змін до форм заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми, та розписки про нерозголошення відомостей, затверджених наказом 
Мінсоцполітики від 18 червня 2012 року № 366». 

Наказ Міністерства соціальної політики України № 1852 від 11.12.2018 р. «Про 
утворення Державної установи «Кол-центр Міністерства соціальної політики України 
з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей». 
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Важливим питанням є визначення правового статусу особи, яка 
опинилась у ситуації торгівлі людьми. 

 
Кримінально-процесуальний кодекс визначає процедуру встановлення учасника 

кримінального провадження у якості потерпілої особи.  
З моменту набуття сили Законом України «Про протидію торгівлі людьми» у 

чинному законодавстві з’явився термін «особа, яка постраждала від торгівлі 
людьми».  

Поняття потерпілого включає поняття постраждалого, проте не навпаки. 
Поняття «потерпіла особа» використовують правоохоронні органи та суди в 

контексті визначення, наведеного у статті 55 Кримінального процесуального кодексу 
України. 

Поняття «особа, яка постраждала від торгівлі людьми» регулюється Законом 
України «Про протидію торгівлі людьми» та Постановою Кабінету Міністрів України 
«Про встановлення порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми» за № 417 від 23.05.2012 року.  

На сьогоднішній день дія чинного законодавства у сфері протидії торгівлі 
людьми розповсюджується лише на осіб, які згідно з затвердженою процедурою 
отримали офіційний статус постраждалого. Втім практика роботи свідчить про те, що 
багато осіб, які стали об’єктами цього злочину, з різних причин та міркувань 
відмовляються від проходження процедури встановлення статусу. У таких випадках 
йдеться про людину, які відмовлено у наданні статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми.  

Законодавство України про протидію торгівлі людьми поширюється на громадян 
України, які постраждали від торгівлі людьми в межах України або за кордоном та 
іноземців або осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми на 
території України.  

Остаточне рішення щодо встановлення або відмови у статусі приймається 
Національною соціальною сервісною службою України. У разі позитивного рішення 
постраждала особа отримує комплексну допомогу. Якщо Національна соціальна 
сервісна служба України відмовляє у встановленні статусу, проте особа потребує 
соціальної допомоги, вона може її отримати як особа, що опинилася у складних 
життєвих обставинах. 

 
 

Розділ 2. Виявлення постраждалих від торгівлі людьми та особливості 
роботи з ними 

  
2.1. Виявлення постраждалих від торгівлі людьми, основні індикатори 

 
Виявлення постраждалих від торгівлі людьми врегульовано законодавством 

України та має певні особливості.  
Статистика державних структур та неурядових (в тому числі міжнародних) 

організацій в Україні щодо кількості осіб, які постраждали від торгівлі людьми, не є 
однаковою. Ці показники значною мірою різняться, в десятки разів. Причинами 
можуть бути: 

- різні критерії та підходи до виявлення; 
- рівень довіри та, як наслідок, взаємодії населення із владою (зокрема з 

правоохоронними органами) та неурядовими організаціями; 
- професійні можливості (навички) виявлення відповідними органами та 

організаціями. 
Якщо у першому та другому випадках це чинники рівня національних стратегій, 

то в останньому – це чинник професійного рівня фахівця, що варіюється залежно від 
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отриманих фахових знань та навичок під час різного виду навчання, самоосвіти 
тощо. 

Отже, не володіючи відповідними знаннями про проблему торгівлі людьми, про 
ознаки цього злочину (індикатори), а також за відсутності навичок налагодження 
комунікативного зв’язку з особами, які ймовірно є постраждалими від торгівлі 
людьми, виявити таку особу практично неможливо. 

Поняття «виявлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми» 
визначено статтею 1 Закону України «Про протидію торгівлі людьми»10. Йдеться про 
з’ясування інформації, яка дає підстави вважати, що певна фізична особа 
постраждала від торгівлі людьми. 

У світовій практиці також вживається термін «ідентифікація особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми», тому вважаємо за необхідне зупинитися на його 
тлумаченні. 

Ідентифікація – це комплекс заходів, під час яких уповноважена особа на 
підставі отриманої інформації та її аналізу порівнює елементи вчиненого щодо особи 
діяння з визначенням торгівлі людьми, оцінює ймовірність вчинення щодо особи 
такого діяння та доходить висновку, є така особа постраждалою від торгівлі людьми 
чи ні.11 

Ідентифікація – це розпізнання, співставлення фахівцем, який має певні знання 
та навички щодо виявлення суб’єктивних або об’єктивних ознак у особи, яка ймовірно 
постраждала від злочину торгівлі людьми. 

Відповідно до законодавства України виявлення (ідентифікування) особи, яка 
постраждала від злочину торгівлі людьми, здійснює будь-який із суб’єктів взаємодії, 
до якого така особа звернеться за допомогою, або якому стане відоме про неї. 

Крім того, таку особу можуть ідентифікувати батьки, родичі, знайомі, сусіди, 
друзі, тобто близьке коло знайомих, рідних людей, які безпосередньо можуть 
помітити або відчути певні зміни в поведінці людині.  

Слід зазначити, що під час виявлення (ідентифікації) осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми, варто враховувати ґендерні аспекти. Ситуації, в яких перебували 
постраждалі під час експлуатації, мають дуже руйнівний та інтимний характер, 
особливо, якщо йдеться про сексуальну експлуатацію. На жаль, у законодавстві 
жодним чином не відображено цей аспект діяльності. Більше того, брак 
підготовлених фахівців обмежує право постраждалої особи у виборі фахівця 
відповідної статі, який буде проводити інтерв’ю, здійснювати заходи реабілітації 
тощо. 

У більшості випадків виявлення (ідентифікація) постраждалої особи 
відбувається проактивним шляхом, тобто безпосередньо фахівцями. Особи, які 
пережили ситуацію торгівлі людьми, вкрай нечасто звертаються самостійно за 
допомогою через особливий психоемоційний стан, а у випадку із дітьми – через 
втрачений рівень довіри до дорослих.  

За оцінками міжнародних експертів, близько 65% жертв торгівлі людьми у світі 
так і залишаються не ідентифікованими.12 Серед основних причин такого становища 
можна назвати: 

- побоювання того, що друзі, близькі дізнаються про «ситуацію»; 
- побоювання перед «чужими» дорослими; 
- побоювання покарання за порушення законів країни, в якій перебуває(ла) 

особа (наприклад, нелегальний перетин кордону чи перевищений термін 
перебування в країні); 

- побоювання помсти злочинців (цілком ймовірно, що злочинці або частина з них 
знаходяться на волі та можуть помститися постраждалій особі або її близьким); 

- побоювання осуду з боку оточення та близьких; 

 
10 Закон України «Про протидію торгівлі людьми» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#Text 
11 http://www.osce.org/uk/ukraine/93271 
12 http://www.osce.org/uk/ukraine/75880?download=true 
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- неусвідомлення свого становища; 
- недовіра до державних структур; 
- низька професійна готовність (або відсутність відповідних знань та навичок) 

держструктур до ідентифікації (постійна ротація кадрів, скорочення спричинили 
ситуацію, коли бракує навчених фахівців); 

- відсутність єдиних чітких критеріїв, якими могли б керуватись фахівці в процесі 
виявлення та надання відповідного статусу (на законодавчому рівні такі критерії досі 
не встановлені). 

Характеризуючи особу, яка постраждала від торгівлі людьми, досить важко 
визначити чіткий та вичерпний перелік ознак для її виявлення. Кожна людина 
унікальна та індивідуальна, у кожної свій характер та темперамент, попередній 
досвід спілкування з оточуючими; різні умови проживання, релігійні переконання, 
моральні цінності, сімейний стан та стосунки в сім’ї тощо. І найголовніше – поняття 
норми у кожного різне. Є сім’ї, де жебракування або використання дитячої праці є 
нормою. Це може стосуватися випадків використання дітей у жебракуванні серед 
ромських груп населення, а також сімей з узалежненими особами, які примушують 
дітей жебракувати, щоб, наприклад, придбати чергову порцію алкоголю. Тому навряд 
чи хтось із них поскаржиться на те, що не ходив до школи або не грався з іншими 
дітьми, оскільки родич примушував цілими днями ходити по вокзалах чи кафе та 
просити гроші, які потім до копійчини доводилося віддавати. 

 
Існують певні індикатори або ознаки, знаючи та розуміючи які набагато простіше 

відбувається процес виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 
Розрізняють суб’єктивні (непрямі) та об’єктивні (прямі) ознаки торгівлі 

людьми. 
 
Суб’єктивні (непрямі) ознаки – ті, що пов’язані із загальним описом 

«середньостатистичної» постраждалої особи від торгівлі людьми та визначають її вік, 
стать, місце походження, зовнішній вигляд, психічний та фізичний стани, поведінкові 
реакції тощо. 

Фізичні наслідки експлуатації виявити нескладно, і зробити це можна досить 
швидко. Розлади психіки (посттравматичні стресові розлади), які виникають 
внаслідок тривалого психічного та фізичного насильства в процесі експлуатації, 
обмеження свободи пересування та зв’язку із рідними, близькими, зовнішнім світом 
можна виявити у постраждалої особи під час розмови, яка ґрунтується на довірі. 

На жаль, відомо багато випадків коли постраждалих б’ють, з них знущаються, на 
їх тілі часто можна побачити опіки від цигарок та рубці від порізів. Експлуататори, 
завдаючи фізичної шкоди, намагаються морально «зламати» людину, підкорити та 
примусити виконувати все, що їй накажуть. Примушуючи вживати алкогольні напої та 
наркотичні речовини, експлуататори таким чином також зменшують опір особи, 
роблять її залежною. У жінок, які потрапили до сексуальної експлуатації, практично 
не існує можливості використовувати засоби контрацепції та отримати консультацію 
лікаря-гінеколога, і, як наслідок, майже в усіх постраждалих є захворювання статевої 
системи. 

 
Об’єктивні (прямі) ознаки – ґрунтуються на співставленні подій, про які стало 

відомо, із трьома складовими злочину торгівлі людьми: дії, способи та мета. Їх 
зміст та характеристика наводяться в Законі України «Про протидію торгівлі 
людьми»: 

- дії: вербування, переміщення, переховування, передача або одержання 
людини; 

- способи: використання обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану, 
застосування чи погрози застосування насильства, використання службового 
становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи тощо; 
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- мета: експлуатація. 
Окремо важливо виділити таку об’єктивну (пряму) ознаку торгівлі людьми, як 

насильство. Ним є застосування (або погроза застосування) сили (фізичне, 
психологічне, економічне форми насильства) як вияву своєї волі стосовно інших осіб. 
 

У нижченаведеній таблиці надається детальний опис ознак та проявів кожного 
індикатору форм торгівлі людьми, для яких обов’язковими складовими є певні дії, 
способи вчинення дій та мета – експлуатація.  

 
Кожний індикатор включає ряд ознак, які в реальних ситуаціях можуть мати різні 

прояви. 
 

ДІЇ 
 

Індикатор Ознаки та прояви 
 

Вербування Досягнення з людиною добровільної домовленості (шляхом 
запрошення або умовляння особи) або вимушеної 
домовленості (шляхом шантажу, погрози застосування 
насильства) про вчинення певних дій щодо неї, таких як 
переміщення, переховування, передача іншій особі з метою 
експлуатації. 
Дана форма торгівлі людьми є закінченим злочином з 
моменту викладення вербувальником особі пропозиції про 
участь у будь-яких видах діяльності за відповідну матеріальну 
винагороду. 
Згода на отримані пропозиції не є дійсною через приховану 
інформацію щодо кінцевої мети – експлуатації.  
 

Переміщення Дії, спрямовані на зміну місця перебування особи (з 
перетином або без перетину кордону).  
Переміщення може відбуватися відкрито чи таємно, під 
примусом чи добровільно.  
Аби унеможливити ситуацію, коли особа може з якихось 
причин не прибути до місця призначення, та зменшити коло її 
контактів, зазвичай, переміщення відбувається під явним або 
прихованим супроводом.  
Переміщення є закінченим злочином з моменту зміни місця 
перебування людини.  
 

а) переміщення 
всередині країни 
(внутрішня торгівля 
людьми)  

переміщення з будь-якого місця 
постійного перебування в інше в 
межах країни, в якій особа була 
завербована.  
 

б) переміщення, 
пов’язане з перетином 
кордону 
(транснаціональна 
торгівля людьми) 

здійснюється як у легальний, так і у 
незаконний  спосіб (за 
підробленими чи вкраденими 
документами, незаконний перетин 
кордону, контрабандний ввіз до 
іншої країни тощо).  
 

Переховування  Передбачає дії, які ускладнюють або унеможливлюють 
виявлення людини: обмеження фізичних контактів людини з 
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іншими особами (в тому числі й представниками 
правоохоронних органів, силових структур). 
Переховування є закінченим злочином з моменту заволодіння 
особою і фактичного початку обмеження її волі. 
 

а) фізичне 
переховування 

розміщення особи у закритому 
приміщенні чи місцевості, повна 
заборона або обмеження зовнішніх 
контактів, обмеження пересування, 
перевезення з місця на місце тощо.  
 

б) інші дії, які 
ускладнюють або 
унеможливлюють 
виявлення людини 

зміна зовнішності, 
медикаментозний вплив (у тому 
числі з застосуванням 
психотропних препаратів, 
алкоголю, наркотиків) тощо.  
 

Передача або 
одержання 
людини 

Вчинення дій, пов’язаних із переходом контролю над 
людиною від однієї особи до іншої. Наприклад, вербувальник 
або перевізник передає людину особі, яка її експлуатуватиме.  
 

СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ДІЙ 
 

Індикатор Ознаки та прояви 
 

Обман 
 

Полягає у наданні особі неправдивої інформації (наприклад, 
про варіанти  працевлаштування, умови праці, суму заробітку 
та можливості у будь-який час повернутися додому тощо), 
або замовчування різних фактів, речей, повідомлення яких 
мало б суттєве значення для поведінки людини. 
 

а) шляхом повного 
обману 
 

особі надають інформацію (обіцяють) 
щодо працевлаштування (навчання, ін.) 
у певній сфері на певних умовах оплати, 
перебування, а потім примушують 
займатися зовсім іншою діяльністю без 
дотримання домовленостей щодо умов 
перебування та оплати праці (надання 
послуг). 
 

б) шляхом 
часткового обману 
 

домовленість із особою містить 
заздалегідь відому вербувальнику 
частково неправдиву інформацію щодо 
умов оплати праці, умов проживання 
тощо. 
Наприклад: пропозиції займатись 
певним видом діяльності (надавати 
послуги) за умов певної оплати праці з 
відповідними умовами перебування, 
після переміщення та 
передачі/одержання – примушування до 
занять обіцяним видом діяльності 
(надання послуг) без оплати праці та 
без дотримання обіцяних умов 
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перебування 
 

Використання 
уразливого 
стану особи 

Стан зумовлений фізичними чи психічними (психічне 
захворювання, тяжкий психологічний стан, фізичні вади тощо) 
властивостями або зовнішніми обставинами (відсутність 
житла, роботи, перебування на утриманні в інших осіб, 
попередній досвід насильства або торгівлі людьми тощо), 
стан особи, який позбавляє або обмежує її здатність 
усвідомлювати свої дії / бездіяльність, приймати самостійні 
рішення, усвідомлювати характеру і значення вчинюваних із 
нею дій або, усвідомлюючи їх, не може чинити опір 
насильницьким чи іншим незаконним діям, а також збіг 
складних особистих, сімейних або інших обставин 
(наприклад, тяжка хвороба рідних чи близьких, наявність 
великого боргу, який терміново потрібно віддати тощо).  
 

Шантаж Полягає у погрозі розголосити відомості, які особа або її 
близькі (родичі) прагнуть зберегти в таємниці (будь-які факти 
з минулого або теперішнього життя, оприлюднення яких може 
спричинити шкоду їхній честі та гідності). 
 

МЕТА – ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
 

 
Індикатори 

 

 
Ознаки та прояви 

 

Примусова 
праця  

Означає будь-яку роботу або службу, що вимагається від 
будь-якої особи під загрозою покарання, в т.ч. використання у 
домашній праці. 
 

а) недобровільний 
характер роботи 

примушування виконувати роботу 
та/або надавати послуги  

б) відсутність дійсної 
трудової угоди та / або 
утримання частини 
заробітної плати або 
невиплата взагалі 

матеріальні результати та дохід 
або повністю привласнюються 
«господарем», або платня не 
відповідає виду та інтенсивності 
праці, надмірні вирахування та 
штрафи тощо. 
 

в) робота в умовах, що 
не сумісні з поняттям 
достойної / безпечної 
праці 

небезпечні, екстремальні умови 
праці, шкідливе виробництво, грубі 
порушення техніки безпеки праці, 
занадто тривалий робочий день, 
робота без вихідних та відпочинку 
тощо. 
 

г) погані умови 
проживання 

проживання у непридатних для 
проживання приміщеннях, 
відсутність можливості 
задоволення базових життєвих 
потреб. 
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д) повна залежність від 
«господаря» 

відсутність можливості вільно 
розпоряджатися своєю зарплатнею 
(«господар» видає гроші лише на 
кишенькові витрати)  
 

 е) примусова консумація примушування особи працювати в 
барах, ресторанах, розважальних 
закладах (як правило це дівчата 
або танцівниці стриптизу) 
розважаючи та виконуючи всі 
бажання клієнта (окрім послуг 
інтимного характеру). з метою 
витрачання ним якомога більшої 
суми грошей. 
 

Рабство Становище чи стан людини, щодо якої здійснюються атрибути 
права власності або деякі з них (насильницьке 
підпорядкування однієї людини іншою). 
 

Звичаї подібні 
до рабства чи 
підневільного 
стану 

Кріпацький стан; будь-який інститут чи звичаї, через які: жінку 
обіцяють за винагороду видати або видають заміж (без права 
відмови з її боку) її батьки, опікун, родина або будь-яка інша 
особа або група осіб; чоловік жінки, його родина або його клан 
за винагороду чи без такої мають право передати іншій особі; 
жінка після смерті чоловіка передається у спадщину іншій 
особі; будь-який інститут чи звичай, за якого дитина 
передається одним або обома своїми батьками чи своїм 
опікуном іншій особі за винагороду або без такої з метою 
експлуатації цієї дитини чи дитячої праці. 
 

Сексуальна 
експлуатація 

Використання особи у діяльності сексуального характеру за 
винагороду або будь-яку іншу форму відшкодування 
незалежно від того, чи носить така діяльність добровільний 
або вимушений характер (в саунах та масажних салонах, 
приватних будинках і квартирах або в агентствах дівчат за 
викликом), а також для примусового задоволення власних 
сексуальних потреб. 
 

а) недобровільний 
характер надання послуг 
 

примушування до надання 
сексуальних послуг, шляхом 
здійснення та/або погроз 
жорстокого фізичного та психічного 
насильства, залякування та/або 
мордування голодом, погрози 
повідомити  органам влади 
(нелегальне 
перебування/нелегальна робота в 
країні, надання сексуальних послуг 
в країнах, де за це передбачено 
покарання) тощо. 
 

б) неоплачуване / 
неправомірно 
низькооплачуване 

Надання послуг тільки за житло та 
їжу або неправомірно низька 
оплата послуг, надмірні 
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надання послуг  вирахування, неправомірні штрафи 
тощо. 
 

в) неможливість 
розпоряджатися 
прибутками, 
отриманими від надання 
своїх послуг 
 

«господарі» (експлуататори) не 
виплачують взагалі або 
виплачують частково кошти за 
надані послуги 

Використання у 
порнобізнесі 

Діяльність юридичних та фізичних осіб у сфері надання 
послуг сексуального характеру (примушування чи втягнення 
до заняття проституцією, створення або утримання місць 
розпусти і звідництво, виготовлення, збут і розповсюдження 
порнографічних предметів) з метою отримання прибутку. 
 

Примусова 
вагітність 

Посягання на волю, життя та здоров’я жінки, пов'язане із 
здатністю народжувати, проведення протиправних дій щодо 
запліднення у примусовому порядку, в тому числі штучного 
(зґвалтування, інших форм насильства). 
Використання репродуктивної функції організму жінки шляхом 
природного або штучного запліднення без її згоди та 
подальше примушування жінки до виношування дитини.  
 
 

Вилучення 
органів 

Видалення з організму людини її складової частини, що має 
певну будову і спеціальне призначення без згоди 
постраждалої особи або за її згодою, досягнутою шляхом 
використання злочинних засобів впливу на неї. 
 

а) обіцяна винагорода 
не сплачується в 
повному обсязі або не 
сплачується взагалі 
 

злочинці не виплачують взагалі 
або виплачують частково кошти за 
донорський орган 

б) відсутність належного 
медичного нагляду після 
трансплантації 

зазвичай, донори отримують лише 
мінімальний післяопераційний 
догляд або не отримують його 
взагалі. Їх можуть швидко виписати 
з клініки після операції, інколи в 
той самий день (у деяких випадках 
це може призвести до тяжких, 
середньої тривалості і тривалих 
наслідків для їхнього здоров’я). 
 
 

Досліди над 
людиною без її 
згоди 

Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або 
інших дослідів над людиною, що створює небезпеку для її 
життя чи здоров’я. 
 

Використання у 
жебрацтві 

а) жорстоке поводження  
 
 
 
 

поведінка по відношенні до особи, 
котра знаходиться за межами 
загальноприйнятих норм і 
становить значний ризик 
заподіяння фізичної чи емоційної 
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 шкоди. Зазвичай, виділяють чотири 
типи жорстокого поводження: 
фізичне, сексуальне, психологічне 
та зневага. 
 

б) неналежні умови 
проживання 

осіб змушують жити у бараках, 
підвалах, пластикових вагонетках 
без елементарних санітарних 
умов. 
 

в) жебрацтво під 
пильним наглядом та 
контролем  
 

організація та примушування осіб 
до заняття жебрацтвом шляхом 
побиття, зґвалтування, навмисного 
заподіяння каліцтв, фізичних травм 
та інших видів насильства. 
 

г) весь дохід 
відбирається 
 

 

Втягнення в 
злочинну 
діяльність 

Передбачає дії, пов’язані з безпосереднім психологічним або 
фізичним впливом на особу, вчинені з метою викликати в неї 
прагнення взяти участь в одному чи кількох злочинах 
(примушення до крадіжок, виготовлення та / або перевезення, 
та/або розповсюдження наркотиків, інших заборонених 
товарів (контрабанди), торгівлі зброєю, викрадення та/або 
збуту автотранспортних засобів, здійснення інших злочинів). 
 

Використання у 
збройних 
конфліктах 

Передбачає використання особи для виконання нею бойових 
завдань, пов’язаних з поваленням державної влади або 
порушення суверенітету і територіальної цілісності держави 
тощо.  
Ключовим у цьому тлумаченні є «використання особи», що 
визначає її підневільний стан та/або вигоду, наживу 
експлуататора, інших учасників злочинної групи. 
 

Усиновлення 
(удочеріння) з 
метою наживи 

Одержання на виховання в сім’ю дитини на правах сина чи 
доньки, оформлене спеціальним юридичним актом, вчинене з 
метою отримання будь-якої матеріальної вигоди або 
уникнення певних витрат завдяки усиновленню (удочерінню) 
(наприклад, бажання отримати контроль над власністю 
усиновленої особи, залучення до заняття жебрацтвом, 
азартними іграми, проституцією тощо).  
Наприклад, усиновлену дитину можуть використовувати з 
метою наживи у зайнятті жебрацтвом, догляду за іншими 
особами, азартними іграми, проституцією тощо. 
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Перелік питань для з’ясування/виявлення елементів злочину «торгівля 

людьми» у випадку торгівлі людьми з метою примусової праці 
 

Елементи злочину 
«торгівля людьми» 

 

 
Питання 

ДІЯ Як ви дізналися про роботу? 

 Як/чим ви добиралися сюди? 

 Хтось ще їхав разом з вами? 

 Вони потім працювали разом з вами? 

 Вас хтось супроводжував від роботодавця? 

 Хто вас зустрічав коли ви прибули на місце роботи? 

 Як/де ви зберігали свої особисті документи, паспорт під 
час роботи? 
 

СПОСОБИ Хто у вас був головним?  

 Який/яка він/вона був/була як людина, опишіть будь ласка 
(доброю, злою тощо)? 

 Він/вона дозволяли собі кричати на вас?  

 Чи він/вона бив/била вас чи кого небудь з працівників (ви 
бачили або знаєте з розмов)? 

 Під час роботи, хто небудь від роботодавця, вас ображав, 
обзивав, принижував? 

 Якщо у вас хто небудь хворів, як він лікувався? 

 Чи були у вас премії?  

 Чи були у вас штрафи?  

 А які були бонуси у кращих працівників? 
 

МЕТА Що вам доводилося робити? 

 Що входило в коло ваших обов’язків? 

 Ви сильно втомлювалися?  

 У вас була можливість відпочити, робити перерви? 

 Хто планував ваш робочий день? 

 О котрій годині у вас починався та закінчувався робочий 
день? 

 Що ви робили у вільний час? (Якщо була експлуатація то 
вільного часу у працівника не буває) 

 Куди ви витрачали зароблені гроші? 

 Де ви проживали, ночували? 

 Хто проживав разом з вами? 

 Ви харчувалися за свій рахунок чи за рахунок 
роботодавця? 

 Їжа була смачною? 

 Куди ви ходили у вихідні дні? 

 Ви могли покинути цю роботу та повернутися додому? 
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Методи виявлення, попередження та розслідування злочинів із 
застосуванням соціальних мереж: 

 
Використання псевдонімів. Багато інтернет-користувачів, не тільки злочинців, 

використовують цілу низку псевдонімів, які відрізняються залежно від того, якою 
частиною Інтернету вони користуються. Це особливо актуально для сайтів 
соціальних мереж. 

Фальшива інформація. Як і з псевдонімами, суттєвий обсяг інформації, яку 
можна одержати з Інтернету, має ненадійні вказівки на джерело її походження та 
об'єктивність, тому завжди слід бути обачним і шукати підтвердження достовірності 
одержаних відомостей. 

Збір доказів. Сайти соціальних мереж є потужним джерелом доказів, але 
пам'ятайте про застосування того самого принципу достовірності та допустимості, що 
і в реальному світі. 

Визначення місцезнаходження. Багато користувачів надають чимало 
подробиць свого місця перебування, статусу, кого вони відвідують та багато інших 
подробиць стилю свого життя, звичок тощо. Це стосується і жертв торгівлі людьми та 
самих торговців, які можуть залишити критичне важливі докази у різних частинах 
соціальних мереж. 

Дослідження новітніх шляхів збору інформації та інформації від широкого 
загалу. Історично склалося, що правоохоронні органи використовували традиційні 
медіа як канал зв'язку з громадськістю для пошуку інформації про злочини чи інші 
соціальні проблеми, тому соціальні мережі є ідеальною платформою для 
продовження цього процесу та можуть сприяти загальному збору інформації або 
підготовці конкретних звітів щодо підозрілої злочинної діяльності та отриманню інших 
оперативних даних. 

Важливо налагодити робочі стосунки з провайдерами соціальних мереж. 
Правоохоронцям необхідно встановлювати та підтримувати тісні робочі стосунки з 
компаніями у сфері соціальних медіа (особливо з тими, які активно працюють у 
регіоні) щодо можливості законного отримання комунікаційних даних. Це допоможе 
отримати реалістичне розуміння очікувань того, що вони робитимуть одне для 
одного, особливо запитів на одержання даних та швидкості надання відповідей в 
рамках місцевих законодавчих та нормативних положень.  

Слід звертатися до громадськості по інформацію одразу після інциденту. 
Важливо не відкладати звернення до громадськості по допомогу та пояснення того, 
як людям слід надавати інформацію. Найефективнішу відповідь можна отримати, 
коли люди все ще перебувають під безпосереднім впливом інциденту, до того, як 
інтерес громадськості ослабне. Цього слід домагатися за рахунок узгодженої медіа 
стратегії та залучення досвідченого працівника зі зв'язків з громадськістю для 
відстеження та оцінки можливостей звернення до громадськості та донесення 
офіційної позиції. Враховуючи розповсюдженість соціальних мереж, при 
розслідуванні злочинів пов'язаних з торгівлею людьми, не зайвим буде зорієнтувати 
слідчих та оперативних працівників, на розповсюдження там закликів про допомогу 
щодо розшуку зниклих осіб, злочинців, які переховуються від сторони обвинувачення, 
визначення місцезнаходження місця, яке зображено на фотографії, тощо.  

Правоохоронний орган повинен мати можливість працювати з великими 
обсягами вхідної інформації. Потрібно заздалегідь запровадити механізми для 
негайного збору інформації, а не чекати кілька днів після події для їх впровадження. 

Слід уважно вивчити всі відповідні оперативні дані та інформацію. 
Потрібно критично ставитись до всіх оперативних даних та даних соціальних медіа. 
Важливо, щоб вся інформація проходила через певний механізм оцінки, детальне 
вивчення та процес ухвалення рішень для виявлення хибної інформації на ранніх 
етапах і вживання відповідних дій на основі достовірної інформації. 
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Не слід відкидати традиційні підходи. Дуже важливо, щоб традиційні підходи, 
перевірені багатьма роками позитивної практики, не відкидались. Проблема полягає 
у тому, щоб об'єднати нове зі старим і на основі цього виробити оптимальні практичні 
підходи, які зможуть забезпечити найкращі та най достовірніші результати. 

Виявлення злочинних мереж. Соціальні медіа - це цінний інструмент, який 
дозволяє бачити діяльність злочинця на етапі, коли він почувається комфортно. 
Об'єкти вихваляються і публікують інформацію про свої подорожі, хобі, відвідані 
місця, зустрічі, коло друзів, членів сім'ї, стосунки, дії тощо. 

Використання соціальних мереж для збору оперативно значимої 
інформації. Використання соціальних медіа у цілях розслідування не є чимось 
незвичним. Однак це не значить, що проблеми, пов'язані з цією практикою, було 
подолано. Навпаки, правові аспекти використання соціальних мереж з метою 
збирання оперативно-розшукової інформації ще не достатньо випробувано в суді. 
Для правоохоронних органів важливо взаємодіяти із законодавцями для створення 
прийнятних законів, політики та процедур управління збором доказів, особливо тих, 
що стосуються роботи правоохоронних органів у соціальних медіа та інших частинах 
онлайнового світу. 

Подумайте, хто користуватиметься соціальними мережами для 
проведення розслідувань. Правоохоронні органи приймають різні рішення 
стосовно того, які працівники матимуть право застосовувати соціальні медіа у своїй 
діяльності. 

 
Варто звернути увагу на те, що злочин торгівлі людьми є унікальним в тому 

аспекті, що в більшості випадків постраждалу особу треба виявляти, організовуючи 
цілий процес з відповідними умовами. Рівень самоідентифікації жертв цієї категорії 
злочинів (коли потерпілі особи усвідомлюють, що стосовно них учинено злочин і 
вимагають захисту їхніх прав та свобод) є надзвичайно низьким. З огляду на 
вищезазначене виявлення осіб, які ймовірно постраждали (потерпіли) від злочину 
торгівля людьми, має неабияку важливість. 

Виявлення таких осіб дасть можливість своєчасно: 
- попередити вчинення злочину щодо цієї особи або групи інших осіб; 
- отримати інформацію про торгівців людьми, способи і методи їх злочинних дій; 
- врятувати осіб, які знаходяться під контролем злочинців; 
- надати необхідний захист та допомогу особам, які зазнали знущань та 

експлуатації, отримали фізичні та психічні травми.  
 
 
2.2. Моральні принципи та етичні засади роботи з постраждалими від 

торгівлі людьми 
 

В роботі із особами, які постраждали від торгівлі людьми варто пам’ятати 
окремі рекомендації: 

1. Якщо так сталося, що Ви знаєте про важке минуле (ситуація торгівлі людьми) 
конкретної особи, яка проживає у вашій громаді, пам’ятайте, що така інформація є 
особистою і не має права на розголошення або обговорення ні наодинці, ні в роботі 
із іншими колегами. Ні в якому разі не використовуйте до постраждалих осіб слова 
«жертва», «потерпілий/а» або інші подібні. 

2. Будьте готові до певних реакцій від постраждалих осіб, а саме: випадків 
недовіри, погіршення фізичного стану, настрою. Таким людям важко бути 
впевненими та відвертими. Вони також можуть швидко втомлюватись, тому дайте 
більше часу на відповідь або підготовку. 

3. Основними принципами в роботі повинні стати стимулювання та наснаження 
їх до роботи, формування віри в успіх і результативність вашої з ним співпраці. 
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4. Не дивуйтесь якщо дізнаєтесь, що такі люди не володіють навичками роботи з 
комп’ютером або іншими елементарними навичками, оскільки багато постраждалих 
малоосвічені. 

5. Не намагайтесь відокремити або виділити таких осіб у громаді, вони є 
звичайні люди і потребують тільки звичайного людського відношення.  

6. Не робіть того, про що Вас не просять, тобто не варто бути нав’язливим, це 
викликає підозру та відштовхує. 

7. Намагайтеся уникати всіх упереджень та стереотипів по відношенню до 
постраждалих осіб, не допускайте оціночних суджень при спілкуванні не тільки із 
окремою особою, а й у групі, сприймайте всіх такими, які вони є. Всі мають право на 
повагу та сприйняття незалежно від минулого і сучасного в їх житті. 

 
Відчуття покинутості та зневіри в житті викликають в постраждалої особи: 
- Низьку самооцінку. 
- Виражене почуття провини. 
- Страх перед майбутнім, постійне відчуття страху (ТАМ було страшно, ТУТ - 

тихо, але, все одно, спокій може закінчитися і знову стане небезпечно). 
- Замкнутість, небажання розмовляти, спілкуватися (крайня форма: 

постраждала особа сидить і мовчки дивиться на спеціалістку/спеціаліста – це 
своєрідний психологічний ступор). 

- Нестабільний емоційний стан, неможливість контролювати свої емоції. 
- Відсутність бажання щось зробити для себе самостійно, пасивність стосовно 

свого життя. 
- Невпевненість у сьогоднішньому й завтрашньому дні. 
- Відсутність інтересу до життя. 
- Відчуття безнадії. 
- Невміння бачити варіанти виходу із ситуації. 
- Порушення сну. 
- Схильність до суїциду. 
 
Конфіденційність при роботі з постраждалими від торгівлі людьми: 
- Коли постраждалу особу запевняють у конфіденційністі, це створює у неї 

відчуття довіри, безпеки та захисту. 
- При роботі з постраждалими збереження її особистої таємниці має вирішальне 

значення. 
- Кожна служба, установа, організація має визначитися, яка саме інформація 

при роботі з постраждалими є конфіденційною. Принципи конфіденційності мають 
бути визначені письмово у вигляді документу й усі ті, хто працює з клієнтами, які є 
постраждалими від торгівлі людьми, мають їх знати й дотримуватися. 

- Необхідні також правила для письмового документування випадків, які б 
гарантували тільки службовий доступ до цієї інформації. 

- Усна чи письмова інформація, отримана від постраждалої особи, може 
обговорюватися тільки із спеціалістами/спеціалістками, які працюють у цій сфері. 

- Направляючи постраждалу особу до інших інстанцій, не можна передавати 
інформацію про неї без її згоди. 

- У виняткових випадках необхідно відкрити конфіденційну інформацію. У такому 
випадку необхідно з постраждалою особою це обговорити та попередити про 
можливі наслідки.  

- Необхідність розкриття конфіденційної інформації може виникнути, коли існує 
високий ризик самогубства або загрози для життя постраждалої. У такому разі 
потрібно попередити постраждалу особу, щодо відповідного свого професійного 
обов’язку – Ви маєте повідомити про це психотерапевтів чи правоохоронців.  
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2.3. Особливості психологічного стану осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми 

 
Практично всі постраждалі від торгівлі людьми переживають травму в процесі 

експлуатації. Термін травма прийшов з грецької і означає «розрив шкіри», «розлом 
тілесного покрову». Зигмунд Фрейд (1920 р.) використав це поняття у 
метафоричному значенні для того, щоб підкреслити, що свідомість теж може бути 
поранена певними подіями. Сама сутність травми  уявляє собою пригнічення, адже 
травма вражає звичне мислення та поведінку, здатність мислити раціонально та 
діяти розумно.  

Постраждала особа потребує допомоги, щоби відновити втрачену рівновагу. 
Травматичні події є незвичайними не тому, що вони відбуваються зрідка, скоріше 
тому, що вони порушують звичне пристосування людини до життя. Під ними 
розуміють загрозу життю людини або недоторканості її тіла, або ж близьке особисте 
зіткнення з насильством та смертю. Вони зіштовхують людину з крайнощами 
безсилля та страху і пробуджують катастрофічні реакції у відповідь.  

Торгівля людьми, експлуатація – це травматичні події, які стають причиною 
психічної травми для особи і, як наслідок, призводять до виникнення 
посттравматичного стресового розладу.  

Травматична подія – це екстремальна ситуація або повторення ситуацій 
надзвичайної інтенсивності, якій людина не має сил або можливості чинити опір 
(наприклад трудова експлуатація з систематичним вчиненням насильства). 

Психотравма – це психічний стан, душевне потрясіння, яке викликане 
зовнішніми подіями.  

Посттравматичний стресовий розлад (далі ПТСР) – це реакція на травматичний 
стрес, що може викликати психічні порушення у людини. Це стан, коли людина не в 
змозі припинити болючі спогади про пережиті жахливі події.  ПТСР може бути як у 
дорослих, так і у дітей.  ПТСР є захворюванням психіки та фахівці діагностують його 
за класифікаторами МКБ10 та DSMIVR. Серед багатьох описаних симптомів 
основними є:  

- «флешбек» (flashback – погляд в минуле). В пам’яті людини несподівано 
з’являються жахливі сцени, пов’язані з травматичною подією. Ці спогади можуть 
відбуватися як в нічних жахах під час сну, так і наяву та можуть бути настільки 
потужними, що людина нібито продовжує перебувати в тій ситуацій. Поведінка особи 
може бути схожу на ту, яка була під час екстремальної ситуації.  

- емоційна відчуженість. Дуже часто люди з ПТСР віддаляються від інших, не 
мають бажання говорити про травматичні події. Вони не мають сил, вони емоційно 
виснажені. Вони уникають місць, подій, людей, які пов’язані з травмуючими подіями. 

Також для такого стану характерні труднощі з концентрацією уваги, 
неможливість зосередитися, проблеми зі сном тощо. У людей з ПТСР 
спостерігається більш високий ризик алкоголізму та наркоманії, більше проблем у 
спілкуванні та адаптації.  

У спілкуванні особи, які пережили події торгівлі людьми та отримали 
психотравму, не бажають співпрацювати ж жодним предствником органів влади чи 
інших установ, організацій. Варто пам’ятати, що постраждалі особи мають право та 
вкрай потребують допомоги фахівців-медиків, психологів. 

Стрес є нормальною реакцією на фізичний або емоційний виклик і виникає тоді, 
коли потреби перевищують ресурси для психологічної адаптації. У людини в кризовій 
ситуації можуть бути такі реакції на стрес: апатія; ступор; рухове збудження; агресія; 
страх; істерика; нервове тремтіння; плач. 

Первинна психологічна допомога передбачає такі аспекти: 
- формування відчуття безпеки, зв’язку з іншими людьми, спокою та надії; 
- надання доступу до соціальної, фізичної та емоційної підтримки; 
- зміцнення віри в можливість допомогти собі та оточуючим.  
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2.4. Комунікативні особливості опитування осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми 

 
Процес ідентифікації постраждалої особи передбачає встановлення контакту, 

налагодження взаємодії та проведення інтерв’ю. Робота має базуватися на повазі до 
думок, поглядів, почуттів постраждалої особи та здійснюватися з урахуванням 
морально-етичних принципів. Також в цій ситуації надзвичайно важлива готовність 
самого працівника/співробітника до роботи з постраждалою особою. Якщо 
працівник/співробітник відчуває певний дискомфорт, краще, при можливості, 
залучити іншого, більш досвідченого, спеціаліста. 

Встановлення контакту включає в себе створення комфортної атмосфери та 
сприятливих умов для проведення інтерв’ю, а також активне слухання: 

- очі повинні знаходитися на рівні очей постраждалої особи; 
- «тримати паузу» в бесіді, що допоможе постраждалому розібратися в своїх 

переживаннях; 
- використовувати кивки головою, вигуки та техніку відлуння (повтор фрази); 
- звертати увагу на невербальну мову;  
- уникати асоціативного сприйняття, включити повну увагу. 
 
Існує три основні етапи проведення інтерв’ю:  
- вступний – знайомство, встановлення контакту, визначення основних правил 

та часових рамок, визначення теми розмови; 
- основний – обговорення подій ситуації торгівлі людьми; 
- завершальний – передбачення можливих змін та подальших дій обох 

співрозмовників. 
Для встановлення контакту, в першу чергу слід пам’ятати, що особа, з якою ви 

проводити з’ясування обставин може бути налякана, хвора, голодна, перебувати у 
шоковому стані, вона може не розуміти, для чого вона тут, і взагалі не мати бажання 
розмовляти з ким-небудь. Тому, якщо є можливість, варто проводити бесіду в 
окремому приміщенні, щоб вас ніхто не відволікав, на початку розмови потрібно 
переконатися, що особа психологічно та фізично готова до співпраці. Починати 
розмову повинен інспектор з представлення себе та мети цієї зустрічі. Це допоможе 
встановити первинний контакт та більш довірливі стосунки.  

Ось декілька правил, які допоможуть ефективно провести інтерв’ю –  
 
Активне слухання:  
Активне слухання в процесі розмови означає уважно, зосереджено слухати і при 

цьому вербально та не вербально намагатися стимулювати розповідь постраждалої 
особи. Існує декілька основних правил активного слухання:  

1. Не перебивайте.  
2. Контролюйте свої емоції. 
3. Не відволікайтесь. 
4. Реагуйте на слова, а не на особу. 
5. Використовуйте невербальні засоби спілкування (міміка, жести). 
6. Підтримуйте зоровий контакт. 
7. За допомогою виразів «так-так», «розумію», «ага» ви підтверджуєте, що чуєте 

та розумієте ситуацію.   
8. У разі потреби задавайте уточнюючи питання. 
9. Використовуйте перефразування та відображення. 
10. Поважайте право на мовчання. 
 
Вміння ставити запитання:  
Правильно поставлені запитання дають змогу вести бесіду в необхідному для 

спеціаліста напрямку. 
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Нижче наведені декілька форм запитань, які найчастіше використовуються в 
роботі: 

Закриті – такого типу запитання краще за все використовувати на початку 
розмови, вони часто починаються зі слова «чи». Наприклад: «Чи живете ви вдома 
разом з батьками?» 

Відкриті – починаються зі слів: «Що?», «Чому?», «Яким чином?», «Чи могли би 
ви?». Наприклад: «Яким чином відбувалася ваша подорож?», «Яким чином ви 
познайомилися з даною особою?». Із запитанням, яке починається зі слова «Чому?», 
варто бути обережним. Воно може примусити людину виправдовуватися та 
почуватися некомфортно, що може негативно вплинути на подальшу розмову.  

Особистісні – іноді доцільно задати пряме запитання. Наприклад: «Вас 
задовольняли умови перебування/проживання?». 

Питання для роздумів – такі запитання спрямовані на узагальнення інформації 
та внесення коректив. Наприклад: «Чи правильно я зрозумів(ла) та відтворив(ла) 
події, які відбувалися?».   

 
Увага! Питання повинні йти від простих до складних, основні – перевірятися 

контрольними. Не варто одночасно задавати декілька запитань – у відповідь не 
почуєте конкретної відповіді. Якщо спостерігається втома, нервозність респондента, 
варто призупинити бесіду або поставити декілька нейтральних питань. Не треба 
переривати відповідь, тим більше – висловлювати особисті міркування.  

 
Не потрібно забувати, що процедура виявлення (ідентифікації) достатньо 

неприємна для постраждалої особи. Людині доведеться згадувати ті факти та події, 
про які вона бажала би забути та викреслити з свого життя. Тому важливо бути 
толерантним, позитивно налаштованим та обов’язково мати принаймні загальне 
уявлення про психологічні особливості чоловіків, жінок та дітей, які пережили 
насильство.  

 
2.5. Дотримання прав людини у роботі з постраждалими 
 
Дотримання прав людини і принципів гуманізму є основою діяльності 

правоохоронних органів, що чітко відображено у нормативно-правових актах, якими 
керуються у своїй діяльності органи внутрішніх справ України. 

Торгівля людьми є грубим порушенням прав людини, закріплених як у 
міжнародно-правових актах, так і в національному законодавстві України. За 
пріоритет у своїй роботі з жертвами цього злочину працівники поліції повинні визнати 
необхідність забезпечити дотримання прав людини по відношенню до цих осіб. 

 
Одними з основних принципів протидії торгівлі людьми є: 
- забезпечення прав і свобод людини й громадянина, зокрема права на повагу 

до гідності, особисте життя, правову допомогу, відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди; 

- поваги і неупередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми;  

- конфіденційності інформації про осіб, які постраждали від торгівлі людьми;  
- добровільності отримання допомоги особами, які постраждали від торгівлі 

людьми, та їх недискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;  

взаємодії органів виконавчої влади між собою, з відповідними органами 
досудового слідства та з громадськими і міжнародними організаціями.  
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Крім того, слід враховувати, що з прийняттям Закону України «Про протидію 
торгівлі людьми» на додаток до терміну «потерпілий» вводиться термін «особа, яка 
постраждала від торгівлі людьми» («постраждалий»). В той же час, особа може 
отримати статус постраждалої від торгівлі людьми та мати право на відповідну 
допомогу і тоді, коли вона не бажає звертатися до правоохоронних органів та брати 
участь у кримінальному процесі13. Зважаючи на наведені вище чинники, які 
ускладнюють спілкування постраждалих з правоохоронними органами, 
пріоритетність допомоги постраждалим стає основним інструментом захисту прав 
таких осіб. 

Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. 
Постраждалі від торгівлі людьми заслуговують на повагу і допомогу незалежно 

від роду занять чи форми експлуатації. Для успішного подолання торгівлі людьми 
надзвичайно важливо захищати права постраждалих і надавати їм підтримку. 
Міжнародні документи, такі як Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії 
торгівлі людьми або План дій ОБСЄ з протидії торгівлі людьми та інші визначають 
мінімальні стандарти захисту прав постраждалих від торгівлі людьми:  

1. Доступ до правосуддя і справедливе ставлення: зокрема передбачає 
ставлення до потерпілих зі співчуттям і повагою до їхньої гідності, можливість 
отримати відшкодування як матеріальної, так і моральної шкоди, а також своєчасне 
інформування про відповідні процедури тощо.  

2. Реституція і компенсація: відшкодування шкоди, завданої постраждалим, 
повинно розглядатися як один з пріоритетів, якщо це неможливо зробити за рахунок 
зловмисників, відповідна матеріальна допомога з боку держави повинна полегшувати 
матеріальну скруту, в якій опиняються жертви.  

3. Захист приватного життя та особистих даних/конфіденційність: 
дотримання цих норм є особливо важливим для унеможливлення повторної 
віктимізації жертв, а також є одним із засобів забезпечення безпеки постраждалих.  

4. Соціальна допомога та реабілітація: життєві обставини, в яких опиняються 
жертви торгівлі людьми як під час експлуатації, так і після звільнення, завдають 
значних фізичних і психологічних травм, після повернення їм нерідко навіть немає 
куди подітися, вони втратили документи, потребують правової підтримки.  

5. Період оговтання: важливо надати постраждалим від торгівлі людьми 
достатньо часу на роздуми, що дозволить їм прийти до тями і прийняти свідоме 
рішення про подання свідчень у кримінальному процесі. Це також передбачає ряд 
адміністративних заходів для оформлення тимчасового або постійного дозволу на 
перебування іноземців у країні призначення. 

Нерідко правоохоронні органи опиняються в ситуації, коли постраждалі 
відмовляються давати свідчення у кримінальній справі. У таких випадках тиск на 
постраждалих є недоречним — це може призвести до подальшого травмування 
особи; зрештою, існує загроза того, що потерпілий, який був змушений давати 
свідчення у справі, не буде готовий підтвердити їх у залі суду. При цьому важливо 
брати до уваги, що будь-яка особа «не несе відповідальності за відмову давати 
показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів»14.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13  Згідно п. 6 ст. 16 Закону України «Про протидію торгівлі людьми», «надання допомоги особі, яка постраждала від торгівлі 
людьми, не залежить від звернення такої особи до правоохоронних органів та її участі у кримінальному процесі». 
14 Ст. 63 Конституції України. 
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Розділ 3. Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні 

 
3.1. Визначення Національного механізму взаємодії суб’єктів 

 
Необхідність запровадження Національного механізму взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні, зумовлювалася 
насамперед потребою у створенні ефективної системи надання комплексної 
допомоги постраждалим і захисту їх прав та інтересів із дотриманням вимог 
міжнародних та національних стандартів. 

 
Організація взаємодії ґрунтується на таких засадах: 
- мультидисциплінарний підхід до вирішення питань допомоги постраждалим; 
- тісна співпраця державних органів, громадських та міжнародних неурядових 

організацій; 
- взаємне інформування сторін з дотриманням принципу конфіденційності; 
- чітке розподілення відповідальності та повноважень; 
- упорядкованість і узгодженість дій, координація роботи усіх суб’єктів з єдиного 

центру; 
- обмін кращим досвідом. 
При цьому в основу діяльності, спрямованої на надання допомоги 

постраждалим від торгівлі людьми, покладені такі принципи: 
- забезпечення основоположних прав і свобод людини; 
- пріоритетність інтересів постраждалих осіб; 
- неприпустимість їх дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; 

- повага і неупереджене ставлення до постраждалих; 
- гарантія конфіденційності персональної інформації постраждалих осіб; 
- добровільність участі постраждалих у програмах допомоги; 
- безоплатність допомоги. 
 
Національний механізм взаємодії передбачає співпрацю широкого кола 

суб’єктів.  
Статтею 5 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» такими суб’єктами 

визнані: 
- центральні органи виконавчої влади; 
- місцеві органи виконавчої влади; 
- закордонні дипломатичні установи України; 
- заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; 
- органи місцевого самоврядування; 
- підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (за 

згодою); 
громадські організації (за згодою); 
окремі громадяни (за згодою). 
 
Основними нормативно-правовими документами, що встановлюють 

Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми в Україні, є такі: 

 
Міжнародні нормативно-правові акти, ратифіковані Україною: 
- Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і 

дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності від 15 листопада 2000 року; 
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- Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16 
травня 2005 року. 

 
Нормативно-правові акти України у сфері протидії торгівлі людьми: 
- Конституція України; 
- Закон України від 20 вересня 2011 року «Про протидію торгівлі людьми»; 
- постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 року № 29 «Про 

національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми»; 
- постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року № 783 «Про 

затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми». 

 
Структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, відповідальний за 

проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, є координатором впровадження Національного механізму взаємодії 
суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, на місцевому рівні. 

Зазначений структурний підрозділ забезпечує здійснення заходів щодо 
встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та надання 
допомоги такій особі; відповідає за організацію та координацію роботи, пов’язаної з 
проведенням заходів, спрямованих на попередження торгівлі людьми; забезпечує 
співпрацю з державними органами влади, а також неурядовими громадськими 
організаціями, які працюють у сфері протидії торгівлі людьми. 

Важливою формою міжвідомчої співпраці та взаємодії є утворення комісій, 
консультативно-дорадчих органів, робочих груп, укладання договорів та угод з 
питань протидії торгівлі людьми, зокрема забезпечення діяльності координаційної 
ради з питань протидії торгівлі людьми. 

Значну допомогу державним структурам надають громадські організації, що 
мають багаторічний досвід протидії торгівлі людьми в Україні. Вони сприяють 
місцевим органам виконавчої влади і місцевого самоврядування у наданні 
комплексної допомоги постраждалим від торгівлі людьми, безпосередньо надають 
психологічну, матеріальну, медичну, правову допомогу, сприяють у забезпеченні 
тимчасового притулку, а також ведуть інформаційно-роз’яснювальну роботу із 
населенням щодо ризиків торгівлі людьми та забезпечення власної безпеки тощо. 

Алгоритм взаємодії суб’єктів Національного механізму взаємодії з протидії 
торгівлі людьми визначений в Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у 
сфері протидії торгівлі людьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 серпня 2012 року № 783. 

 
3.2. Повноваження суб’єктів взаємодії в сфері протидії торгівлі людьми 

 
Департаменти (управління, відділи) соціального захисту населення: 
- Здійснюють  процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми і координацію діяльності інших суб’єктів взаємодії (у разі визначення 
відповідальним підрозділом). 

- Якщо постраждалою є дитина, встановлюють її особу, здійснюють оцінку 
обставин та приймають план першочергових заходів допомоги на період до 
отримання статусу (у разі визначення відповідальним підрозділом). 

- Здійснюють виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які 
постраждали від торгівлі людьми. 

- Розглядають питання щодо призначення державної допомоги та надання 
соціальних послуг згідно до законодавства. 

- Залучають до здійснення соціальної реабілітації постраждалих громадські 
організації . 

- Надають інформаційно-адміністративні послуги. 
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Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 
- Проводять оцінку потреб постраждалих від торгівлі людьми, соціальне 

інспектування та складають план реабілітації. 
- Надають постраждалим психологічні, соціально-педагогічні, соціально-медичні, 

соціально-економічні, соціально-побутові та  правові послуги. 
- Здійснюють соціальний супровід постраждалої особи. 
- Сприяють в забезпеченні тимчасового притулку. 
- Ініціюють проведення спільного засідання суб’єктів взаємодії (дорадчого 

органу) . 
- Щокварталу надають інформацію про стан виконання плану реабілітації 

постраждалої особи до відповідального підрозділу. 
- Вживає заходів щодо профілактики торгівлі людьми під час роботи з тими, хто 

опинився в складних життєвих обставинах.  
- Здійснюють інформаційно-просвітницькі, навчальні та реабілітаційні заходи. 
 
Департаменти (управління, відділи)  освіти та науки: 
- Забезпечують роботу психологічної служби у системі освіти з дітьми 

дошкільного та шкільного віку  та їх батьками, а також студентами з числа осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми, контролюють відвідування такими особами 
навчальних закладів. 

- Беруть участь у підготовці програм соціальної та психологічної реабілітації 
учнів та студентів, які постраждали від торгівлі людьми. 

- Надають консультації повнолітнім особам, які постраждали від торгівлі 
людьми, з питань реалізації ними права на освіту. 

 
Департаменти (управління, відділи) охорони здоров’я: 
- Забезпечують постраждалим медичне консультування, обстеження та 

лікування в закладах охорони здоров’я. 
- Забезпечують вирішення  питань щодо надання медичної допомоги іноземцям 

та особам без громадянства (в т.ч. із залученням громадських організацій). 
- Рекомендують санаторне лікування постраждалих у закладах системи охорони 

здоров’я (за наявності медичних показань). 
 
Служби у справах дітей: 
- Складають індивідуальний план соціального захисту дитини і забезпечують 

його виконання, в т.ч. із залученням усіх суб'єктів, послуги яких ним передбачені. 
- Повідомляють відповідальний підрозділ про хід виконання індивідуального 

плану. 
- Направляють дітей до притулку або центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей (у разі потреби). 
- Представляють інтереси  дітей у судах, установах, організаціях, на 

підприємствах (у разі необхідності). 
- Звертаються до органів державної влади і місцевого самоврядування, установ 

та організацій щодо  надання допомоги дитині (у разі порушення її житлових, 
майнових чи інших прав).  

- Вживають заходів до вилучення дитини із сім’ї та її влаштування у заклади 
соціального захисту (у разі загрози її життю і здоров’ю).  

- Вживають заходів щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, в сім’ї громадян або  відповідних спеціалізованих закладів.  

- Ведуть облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, щодо  яких  
скоєно будь-яке насилля, у т.ч. постраждалих  від торгівлі людьми. 

- Здійснюють інші заходи щодо захисту прав дітей. 
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Центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей: 
- Здійснюють розробку та впровадження індивідуальної програми допомоги 

дитині, яка постраждала від торгівлі дітьми (із залученням закладів освіти, охорони 
здоров’я). 

 
Центри зайнятості:  
- Надають інформаційно-консультаційні послуги, допомогу в перекваліфікації та 

здобутті нової спеціальності, сприяють у працевлаштуванні та створенні власного 
бізнесу, залучають  до оплачуваних громадських робіт (за згодою особи). 

 
Центри соціально-психологічної допомоги:  
- Надають соціальні послуги, первинну медичну, правову та психологічну 

допомогу, забезпечують тимчасовий притулок  в умовах цілодобового стаціонару і 
харчування та іншу  допомогу  відповідно до своїх статутів. 

 
Територіальні підрозділи ДМС України:  
- Надають допомогу у відновленні та видачі документів, що посвічують особу. 
- Здійснюють реєстрацію за місцем проживання (перебування). 
- Сприяють іноземцям, які постраждали від торгівлі людьми, у поверненні до 

країни походження (в межах своєї компетенції).  
- Здійснюють інші передбачені законодавством повноваження щодо захисту 

прав та законних інтересів осіб, які постраждали від торгівлі людьми (в межах своєї 
компетенції). 

 
Громадські організації, що надають допомогу постраждалим від торгівлі 

людьми: 
- Сприяють місцевим органам виконавчої влади і місцевого самоврядування, 

установам, організаціям у наданні допомоги постраждалим від торгівлі людьми. 
- Надають психологічну, матеріальну, медичну, правову допомогу, сприяють у 

забезпеченні тимчасового безпечного притулку тощо. 
 
 
Розділ 4. Розслідування злочину «торгівля людьми» 
 
4.1. Взаємодія уповноважених структурних підрозділів у розслідуванні 

злочинів «торгівлі людьми» та кіберзлочинів 
 

З теоретичної точки зору, на національному рівні взаємодія 
правоохоронних органів поділяється на такі види: 

- координація діяльності правоохоронних органів; 
- взаємодія слідчого та оперативних підрозділів; 
- взаємодія прокурора із слідчим; 
- взаємодія слідчого (органів дізнання) з експертами, фахівцями у відповідних 

галузях знань (наукове забезпечення); 
- взаємодія слідчого з іншими міжнародними та громадськими організаціями.  
 
Оскільки найбільш часто у кримінальних провадженнях, пов'язаних з 

торгівлею людьми, внутрішня взаємодія відбувається між оперативним 
працівником та слідчим наведемо орієнтовний алгоритм такої взаємодії: 

 
Усна заява особи про вчинення кримінального правопорушення відповідно до 

вимог наказу МВС від 06.11.2015 № 1377 заноситься працівником поліції до 
протоколу усної заяви (повідомлення) про кримінальні правопорушення, який 
підписують заявник та посадова особа, яка прийняла заяву. Письмова заява, подана 
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безпосередньо заявником, або повідомлення, які надійшли телефонним зв'язком, 
реєструються в черговій частині в ЄО та негайно надаються керівникові органу 
досудового розслідування, про що інформується начальник територіального органу 
поліції. Усі заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші 
події реєструються цілодобово в чергових частинах поліції. Потерпілому, особою, яка 
прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення, вручається пам'ятка 
про процесуальні права та обов'язки відповідно до вимог ст. 55 КПК України. Після 
резолюції керівника органу досудового розслідування відомості про кримінальне 
правопорушення слідчим вносяться до ЄРДР, після чого розпочинається досудове 
розслідування відповідно до вимог ст. 214 КПК України. Керівником органу 
досудового розслідування згідно з вимогами ст. 39 визначає слідчого (слідчих), який 
здійснюватиме досудове розслідування. 

Повідомлення слідчим відповідно до вимог ст. 60 КПК України потерпілої 
(потерпілого) про реєстрацію заяви у ЄРДР. 

Повідомлення слідчим відповідно до вимог ч. 6 ст. 214 КПК України прокурора 
про початок досудового розслідування. 

Створення на підставі ст. 39 КПК України слідчої групи (за необхідності).  
Складання детального узгодженого з оперативними підрозділами плану 

проведення слідчих (розшукових) дій з визначенням конкретних строків та виконавців 
відповідно до наказу МВС від 07.07.2017 № 575 «Про затвердження інструкції з 
організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та 
підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним 
правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні».  

Допит потерпілої (потерпілого) з дотриманням вимог ст. 224 КПК України про 
обставини вчинення протиправних дій.  

У разі необхідності процесуальним керівником (прокурором) на підставі ст. 241 
КПК України виноситься постанова про проведення освідування потерпілого(-ої), під 
час якого встановлюється стан його здоров'я; у тому числі наявність ознак 
застосування до нього фізичного насильства; при сексуальній експлуатації; ознак 
тривалого неконтрольованого інтимного життя та його наслідків. За результатами 
слідчої дії складається протокол.  

За наявності підстав (наявності виписок з історії хвороби (у випадку лікування 
жінки після повернення з місця експлуатації від венеричних чи інших захворювань 
сечостатевої системи, здійснення абортів, провокації передчасних пологів тощо) 
відповідно до статей 242-245 КПК України слідчим, прокурором виноситься 
постанова, слідчим суддею, судом доручення про проведення судово-медичної 
експертизи.  

За наявності підстав відповідно до статей 242-245 КПК України проводиться 
судово-психологічна експертиза потерпілого (потерпілої) з метою встановлення його 
психологічного стану в умовах експлуатації, дослідження перебування в уразливому 
стані тощо.  

У рамках досудового розслідування кримінального провадження слідчий на 
підставі ст. 40 КПК України направляє начальникові підрозділу боротьби зі 
злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, доручення з метою встановлення 
особи, яка причетна до торгівлі людьми, а також встановлення осіб, які можуть 
підтвердити факт вербування, переміщення, передачі (одержання) людини з метою 
експлуатації.  

Після виконання доручення слідчий надає запити до інформаційно-аналітичних 
підрозділів поліції, реєстраційної служби, психоневрологічного диспансеру та збирає 
на особу (потенційного підозрюваного) інші характеризуючі дані.  

Підготовка слідчим, прокурором відповідно до вимог глави 21 КПК України 
клопотань про проведення необхідних негласних слідчих (розшукових) дій, у 
випадках, передбачених кримінально-процесуальним законодавством погодження їх 
з прокурором та спрямування їх на розгляд слідчому судді. Зокрема, на практиці 
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найчастіше проводиться аудіо-, відео контроль особи згідно з вимогами ст. 260 КПК 
України, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж згідно з 
вимогами ст. 263 КПК України, зняття інформації з електронних інформаційних 
систем згідно з вимогами ст. 264 КПК України, спостереження за особою, річчю згідно 
з вимогами ст. 269 КПК України, контроль за вчиненням злочину згідно з вимогами 
ст. 271 КПК України. Клопотання та ухвала слідчого судді мають гриф «таємно» та 
зберігаються в режимно-секретному органі.  

Надання доручення оперативним працівникам відповідно до положень п. З ч. 2 
ст. 40 КПК України щодо проведення необхідних негласних слідчих (розшукових) дій. 
Доручення має гриф «таємно», зберігається в режимно-секретному органі.  

Проведення детальних допитів свідків протиправних дій щодо потерпілого згідно 
з вимогами статей 224-226 КПК України (це можуть бути як члени родини і знайомі 
потерпілої (го); працівники фірми, які були задіяні у вербуванні; працівників 
паспортної, міграційної, митної служби, які мають інформацію щодо факту перетину 
кордону потерпілою(им); осіб, які користувалися послугами потерпілого (ої), у т.ч. 
інтимного характеру, що вимушено надавав потерпілий (а); працівників медичних 
закладів, до яких зверталася за допомогою потерпіла(ий) та інших).  

 
Слідчим відповідно до вимог глави 15 КПК України на підставі ухвали 

слідчого судді,  суду здійснюється тимчасовий доступ до речей і 
документів:  

- які свідчать про оформлення виїзних документів; 
- оригіналів друкованих видань або їх копій, у яких розміщувалися рекламні 

оголошення щодо надання підприємством (особою) відповідних послуг;  
- якими підтверджується факт звернення потерпілої особи до даного 

підприємства (особи) та взяття з його боку зобов'язань надати певні послуги (такі 
документи можуть знаходитись як на підприємстві (у певної особи), так і у 
потерпілого);  

- які знаходяться в касах аеропортів, залізничних вокзалів; відділів віз та 
реєстрації, паспортної, реєстраційної та міграційної роботи ОВС (куди надходить 
інформація із консульств України щодо осіб, які, перебуваючи за кордоном, втратили 
паспорт і потребують підтвердження їхньої особи); підрозділах охорони державного 
кордону (щодо затримання потерпілих під час нелегального перетину кордон чи 
даних щодо факту перетину кордону) тощо;  

- які підтверджують наявність (відсутність) майна трафікерів, на яке в 
подальшому можливо накласти арешт;  

- даних з Укртелекому, інших установ зв'язку, а також операторів стільникового 
зв'язку про вхідні та вихідні дзвінки з телефонних апаратів, власниками яких є особи, 
які є потенційними підозрюваними у вчиненні правопорушення; банківськихустанов 
щодо отримання документів, які свідчать про спосіб та порядок передачі та 
отримання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, за системою переказів 
«Western Union», банківськими переказами тощо.  

 
Складання протоколу затримання підозрюваного згідно з вимогами ст. 208 

КПК України. Зазначення в протоколі часу фактичного затримання особи. 
Повідомлення про затримання близьких родичів, членів сім'ї чи інших осіб за 
вибором затриманого. 

Внесення слідчим відомостей про затримання підозрюваного до ЄРДР. 
Залучення згідно з вимогами ст. 48 КПК України захисника підозрюваного. 
Допит слідчим, прокурором з дотриманням вимог ст. 224 КПК України, у 

необхідних випадках - слідчим суддею з дотриманням вимог ст. 225 КПК України 
особи як підозрюваного за участю захисника. 
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Оголошення особі на підставі статей 276-278 КПКУкраїни узгодженого з 
прокурором повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 149 КК України. 

Внесення слідчим згідно з вимогами ст. 278 КПК України відомостей про підозру 
до ЄРДР. 

Підготовка слідчим відповідно до вимог ст. 184 КПК України клопотання про 
застосування запобіжного заходу, узгодження його з прокурором та направлення до 
слідчого судді для розгляду. Вручення копії клопотання з відповідними додатками 
підозрюваному та його захиснику не менш ніж за 3 години до початку розгляду 
клопотання в суді. 

Підготовка слідчим (за погодженням з прокурором), прокурором на підставі ст. 
171 КПК України клопотання із відповідними додатками про арешт майна 
підозрюваного та направлення його до слідчого судді для розгляду відповідно до 
вимог статей 172,173 КПК України. 

Підготовка слідчим за погодженням з прокурором або прокурором згідно з 
вимогами ст. 234 КПК України клопотання із відповідними додатками про проведення 
обшуків за місцем реєстрації та мешкання підозрюваного та направлення їх для 
погодження прокурору. Отримання ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук 
відповідно до ст. 235 КПК України. 

 
Крім того, у рамках здійснення взаємодії важливо налагодити співпрацю не 

лише з державними та міжнародними органами, але й з громадськими організаціями, 
які ведуть роботу щодо протидії торгівлі людьми. 

Також, важливо налагодити співпрацю зі службами безпеки державних органів, 
приватними юридичними та фізичними особами, які професійно займаються 
протидією торгівлі людьми, правоохоронні органи співпрацюють, як правило, шляхом 
обміну інформацією. 

 
Серед приватних підприємств найбільш плідною є взаємодія із 

провайдерами (операторами) телекомунікацій. 
Відповідно до п. 4 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003, 

оператори телекомунікацій зобов'язані за власні кошти встановлювати на своїх 
телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення 
уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів, і забезпечувати 
функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти 
проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення 
організаційних і тактичних прийомів їх проведення. Оператори телекомунікацій 
зобов'язані забезпечувати захист зазначених технічних засобів від несанкціонованого 
доступу. 

Крім того, у 2010 році, в рамках боротьби з дитячою порнографією, п. 2 ст. 39 
Закону України «Про телекомунікації» було доповнено важливою нормою, згідно з 
якою оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про 
з'єднання свого абонента в порядку, встановленому законом.  

Таким чином, на законодавчому рівні закріплено обов'язок оператора 
(провайдера телекомунікацій) не тільки щодо реєстрації мережної активності своїх 
клієнтів, але й щодо збереження такої інформації протягом певного періоду часу. Для 
одержання такої інформації потрібне судове рішення.  

Відповідно до ст. 6 Директиви ЄС інформація про з'єднання абонентів має 
зберігатися не менше 6 місяців і не більше 2 років з дня з'єднання. 
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4.2. Першочергові слідчо-оперативні заходи у виявленні та документуванні 
злочину «торгівля людьми» 

 
Згідно з ч. 1 ст. 237 КПК України огляд як слідча (розшукова) дія проводиться 

слідчим, прокурором з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин 
вчинення кримінального правопорушення. 

На відміну від інших слідчих (розшукових) дій проведення огляду допускається 
до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування, що 
передбачено ч. З ст. 214 КПК України. До проведення огляду електронних доказів 
висуваються такі ж загальні вимоги як і для проведення інших слідчих (розшукових 
дій, які викладено у ст.ст. 223, 237 КПК України:  

- слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під 
час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть 
бути обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які 
беруть у ній участь, роз'яснюються права і обов'язки, передбачені Кримінальним 
процесуальним кодексом, а також відповідальність встановлена законом;  

- проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не 
допускається, ЗА винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні 
може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі 
підозрюваного;  

- слідчий, прокурор зобов'язаний запросити не менше двох незаінтересованих 
осіб (понятих) для пред'явлення речі для впізнання, в інших випадках запрошення 
понятих не є обов'язковим, у той же час вони можуть бути запрошені, якщо слідчий, 
прокурор вважатиме це за доцільне;  

- понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і 
потерпілого працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в 
результатах кримінального провадження. 

Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК, 
передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.  

Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, 
законний представник та інші учасники кримінального провадження. З метою 
одержання допомоги з питань, ще потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор 
для участі в огляді може запросити спеціалістів.  

Особи, у присутності яких здійснюється огляд, при проведенні цієї слідчої 
(розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу 
огляду. 

При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які 
мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі 
вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням 
підписами осіб, які брали участь у проведення огляду. У разі якщо огляд речей і 
документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов'язаний з ускладненнями, 
речі та документи тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти доки 
не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.  

Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце огляду 
до його закінчення та вчинювати будь-які дії, що заважають проведенню огляду. 
Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.  

При огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має 
право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати 
плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, 
виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають 
значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, 
підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. 
Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з 
обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.  



 47 

Фіксація огляду відбувається у протоколі або на носії інформації, на якому за 
допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії.  

 
Під час розслідування злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми, працівникам 

правоохоронних органів часто доводиться мати справу із технічними засобами, які 
використовуються злочинцями у якості знарядь та засобів вчинення злочинів. Серед 
таких засобів найчастіше зустрічаються:  

- стаціонарні персональні комп'ютери (робочі станції або сервери);  
- ноутбуки та нетбуки;  
- планшети;  
- бортові комп'ютери автомобілів;  
- телевізори із функцією SMART;  
- GPS-навігатори;  
- носії цифрової інформації (диски, дискети, флеш-носії тощо);  
- периферійне обладнання (принтери, сканери тощо);  
- мобільні комп'ютерні пристрої із функцією телефону.  
 
Враховуючи особливості роботи із наведеними пристроями, а також відповідне 

апаратне та програмне забезпечення, використовуване для їх огляду, відповідний 
процес можна умовно розділити на чотири види: 

- огляд стандартних ЗКТ носіїв та периферійних пристроїв;  
- огляд мобільних ЗКТ: - із функцією телефону; - автомобільних пристроїв;  
- огляд побутових ЗКТ («розумних речей»);  
- огляд інших ЗКТ.  
 
Перед проведенням відповідного огляду важливо правильно підібрати 

інструментарій оглядача. При цьому слід пам'ятати, що швидкий розвиток технологій, 
а також велика кількість умов, які виникають під час огляду ЗКТ, з чисто практичної 
точки зору унеможливлюють так звану сертифікацію відповідних апаратних та/або 
програмних засобів. Це підтверджується і правозастосовною практикою провідних 
західних країн . В Україні така сертифікація також не проводиться, зважаючи на її 
недоречність. Так само в процесі огляду потрібно намагатися уникати використання 
програм, наявних у системі, що підлягає огляду, адже потім буде складно 
підтвердити правильність їх роботи.  

Тому, враховуючи українське законодавство, видається правильним 
акцентувати увагу на двох важливих аспектах.  

По-перше, використовувані засоби мають бути з відповідною відкритою 
ліцензією або такими, що перебувають на балансі правоохоронного органу, аби 
можна було у будь-який час перевірити коректність їх роботи.  

По-друге, якщо використовується відкрите програмне забезпечення, наприклад, 
Live-CD під керуванням Linux, то відповідну копію із геш-сумою диску потрібно 
долучити у якості додатка до протоколу огляду.  

Базовими нормативно-правовими актами щодо проведення таких експертиз є 
Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994, Інструкція про призначення та 
проведення судових експертиз та експертних досліджень, а також Науково-методичні 
рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних 
досліджень, затверджені Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 
08.10.1998.  

Для дослідження інформації, що міститься на комп'ютерних носіях, експерту 
надається сам комп'ютерний носій, а за потреби комп'ютерний блок (комплекс 
комп'ютерних засобів, до складу якого входить досліджуваний носій). Для 
збереження наданих на дослідження носіїв інформації в робочому стані вони 
надаються в окремих пакуваннях. Системні блоки персональних комп'ютерів 
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надаються в пакуваннях, що унеможливлюють доступ до носіїв інформації 
безпосередньо чи підключення системного блока до мережі живлення. 

 
Слід пам’ятати, що правопорушники нерідко вдаються до приховування своєї 

протиправної діяльності не лише в кіберпросторі, але й в реальному середовищі. 
Зокрема, носії з відповідним протиправним контентом можуть зберігатися в сторонніх 
речах (іграшках, ключах, подовжувачах тощо), а також периферійних пристроях 
(клавіатурі, миші тощо). Вказані особливості слід враховувати під час здійснення 
огляду та прийняття рішення про вилучення тих або інших предметів.  

 
Для встановлення відповідності програмних продуктів певним параметрам 

експерту надається носій з копією досліджуваного програмного продукту або 
програмного коду. Для дослідження робочого стану комп'ютерно-технічних засобів 
експерту надаються ці комп'ютерно-технічні засоби, а також технічна документація 
до них.  

З метою визначення, які саме об'єкти слід надати експерту в кожному 
конкретному випадку, а також як їх відбирати для дослідження, доцільно отримати 
консультацію експерта (спеціаліста) в галузі комп'ютерної техніки. 

 
ПРИБЛИЗНИЙ ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: 
 
- Чи встановлено на комп’ютері програмне забезпечення для обміну миттєвими 

інтернет-повідомленнями (ICQ, SKYPE, VIBER, JABBER тощо), а також 
повідомленнями електронної пошти, якщо так, то прошу зафіксувати їх історію? 

 
- Якими є мережі налаштування комп’ютера (його ІР-адреса, доменне ім’я, 

мережне маркування)?  
 
- Яка історія відвідування веб-сайтів із вказаного комп’ютера?  
 
- Чи здійснювався доступ з досліджуваного комп’ютера до інтернет-сайту 

www._______.ua ?  
 
- Чи встановлено на комп’ютері програмне забезпечення для завантаження 

файлів через пірингові мережі, якщо так, то зафіксувати його історію?  
 
- До яких облікових записів, яких соціальних мереж чи сайтів здійснював доступ 

користувач (користувачі) вказаного комп’ютера?  
 
- Чи здійснювалася авторизація користувачів із вказаного комп’ютера на 

інтернет-сайту www._______.ua, якщо так, то коли і з використанням якого (яких) 
облікових записів? 

 
- Чи міститься на комп’ютері інформація щодо ключових слів «___», «___», якщо 

так, то який зміст?  
 
- Якою є назва облікового запису користувача вказаного комп’ютера?  
 
- Чи міститься на жорстких дисках вказаного комп’ютера продукція 

порнографічного характеру, у тому числі виготовлена за участю дітей?  
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Розділ 5. Надання допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми. 
 

5.1. Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми 
 

Особа, яка постраждала від торгівлі людьми, або її законний представник 
звертається за наданням допомоги до відповідального підрозділу місцевої 
держадміністрації за місцем перебування особи (далі – відповідальний підрозділ). 

Суб’єкт, який виявив особу, яка постраждала від торгівлі людьми, або якому в 
результаті його діяльності стало відомо про постраждалу особу, за згодою такої 
особи або її законного представника направляє постраждалу особу до 
відповідального підрозділу місцевої держадміністрації. 

Слід мати на увазі, що повідомлення даних, які можуть стосуватися обставин 
щодо особи, яка постраждала від торгівлі людьми, без її згоди може суперечити 
принципові про нерозголошення відомостей, що стосуються особистого життя 
людини, принижують її честь і гідність. 

У разі коли постраждала особа не в змозі самостійно пересуватися з будь-якої 
причини (людина з інвалідністю, хвора, поранена) або стан особи загрожує її життю 
чи безпеці оточуючих, суб’єкт, який виявив таку особу, зобов’язаний невідкладно 
забезпечити надання їй першочергової медичної допомоги та у разі потреби 
розміщення у відповідному закладі охорони здоров’я. 

Під час надання необхідної медичної допомоги закладом охорони здоров’я 
надається постраждалій особі інформація про набуті хвороби та їх імовірні причини, 
лікування та інші питання, пов’язані з репродуктивним та психічним здоров’ям, якщо 
це стосується справи. 

Після надання необхідної медичної допомоги (лікування) заклад охорони 
здоров’я за згодою постраждалої особи або її законного представника направляє 
особу до відповідального підрозділу та подає йому медичні висновки щодо 
обстеження та лікування особи. 

За зверненням постраждалої особи або її законного представника посадова 
особа відповідального підрозділу інформує особу про можливість отримання 
допомоги, види такої допомоги, умови та порядок їх надання (в тому числі про 
отримання: інформації щодо своїх прав та можливостей; медичної, психологічної, 
правової та іншої допомоги, тимчасового розміщення у закладах допомоги для осіб, 
які постраждали від торгівлі людьми, можливість звернення до органів внутрішніх 
справ щодо захисту праві свобод, забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві, вжиття правових заходів для захисту особи, якщо вона 
виступає свідком). 

У разі коли постраждала особа не зверталася та не бажає співпрацювати з 
органами Національної поліції, відповідальний підрозділ подає до органу внутрішніх 
справ інформацію про вчинення злочину з поміткою про відмову особи 
співпрацювати з відповідними органами. 

Орган внутрішніх справ розглядає зазначену інформацію та здійснює в 
установленому законодавством порядку відповідні заходи. 

У разі відсутності у постраждалої особи документів, що посвідчують особу, 
відповідальний підрозділ звертається до територіального органу або підрозділу ДМС, 
який терміново здійснює заходи щодо відновлення або видачі таких документів. 

Процедура встановлення статусу розпочинається з подання особою, яка вважає 
себе постраждалою від торгівлі людьми, заяви (далі — заява) до місцевої 
держадміністрації за місцем перебування. Форма заяви затверджена наказом 
Міністерства соціальної політики України від 18 червня 2012 р. № 366 «Про 
затвердження форм заяв про встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення 
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відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі 
людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 
липня 2012 р. за № 1133 / 21445. 

Заяви реєструються у відповідному журналі за формою, затвердженою наказом 
Міністерства соціальної політики України від 18 червня 2012 р. № 366, а особам, які 
їх подали, повідомляється про можливість одержання допомоги та її види. 

У разі звернення для встановлення статусу особи, яка органами внутрішніх 
справ чи судом визнана потерпілою від злочину, пов’язаного з торгівлею людьми, 
або цивільним позивачем у справі на підставі винесеної постанови чи ухвали, або 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, на території іншої держави, що 
підтверджено результатами розслідування відповідних органів такої держави, заява 
зазначеної особи приймається без проведення співбесіди посадовою особою. 

У разі коли особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, в заяві 
зазначила про потребу в наданні їй притулку, медичної, психологічної та іншої 
допомоги, місцева держадміністрація, а також суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми та безпосередньо виявили таку особу під час виконання 
своїх функціональних обов’язків, невідкладно здійснюють заходи щодо забезпечення 
надання такій особі притулку, медичної, психологічної та іншої допомоги. 

Для забезпечення потреб постраждалої особи в тимчасовому притулку, 
відповідальний підрозділ направляє таку особу до територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) або центру соціально-
психологічної допомоги. Умови перебування та надання послуг особам, які 
постраждали від торгівлі людьми, діючою мережею територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), регулюються положеннями 
про зазначені заклади. 

Якщо постраждала особа не може бути розміщена в зазначеному закладі у 
зв’язку з відсутністю вільних місць або з інших причин, а також у разі відсутності 
такого закладу в регіоні, відповідальний підрозділ залучає до співпраці громадські 
або міжнародні організації, які можуть надати такій особі послуги з розміщення. 

Після отримання заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми, посадова особа направляє постраждалу особу до центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем перебування. 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводить протягом п’яти 
робочих днів оцінку потреб постраждалої особи, забезпечує надання особі 
необхідних послуг, зокрема юридичних, психологічних, медичних та медико-
консультативних, а також сприяє реалізації прав постраждалої особи на отримання 
соціальних виплат, працевлаштування тощо. 

При оцінюванні потреб враховується вік, стать, стан здоров’я, рівень освіти або 
досвід роботи осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 

Оцінка потреб постраждалої особи, проводиться за формою, затвердженою 
наказом Міністерства соціальної політики України від 14 вересня 2012 р. № 578 «Про 
затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 
плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 р. за № 
1679/21991. 

Під час звернення постраждалої особи або її законного представника 
безпосередньо до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді центр 
проводить оцінку її потреб та повідомляє відповідальний підрозділ про таку особу. 

Наступним кроком у встановленні статусу є проведення посадовою особою 
протягом трьох робочих днів з дати подання заяви співбесіди з особою, яка вважає 
себе постраждалою від торгівлі людьми, та заповнення опитувального листа згідно з 
формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. 
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№ 417 «Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала 
від торгівлі людьми». При проведенні співбесіди посадовою особою вживаються 
заходи щодо запобігання повторної віктимізації та психологічного травмування 
особи. 

Під час проведення співбесіди посадова особа також надає пояснення, що 
метою співбесіди є пошук оптимальних шляхів надання допомоги і захисту особі, яка 
постраждала від торгівлі людьми. 

У разі необхідності потрібно дати час обдумати відповідь особі, яка постраждала 
від торгівлі людьми, переконати її, що під час опитування не існує правильних або 
неправильних відповідей, запитання є стандартними і однаковими для всіх. 

За бажанням особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, під час 
проведення співбесіди можуть бути присутні члени її родини або інші особи. 

У разі проведення співбесіди із законним представником недієздатної особи, яка 
вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, до співбесіди залучається психолог 
чи педагогічний працівник та адвокат, про що робиться відмітка в опитувальному 
листі. 

У разі неможливості проведення співбесіди з особою, яка вважає себе 
постраждалою від торгівлі людьми, через її хронічне психічне захворювання, 
тимчасовий розлад психічної діяльності, недоумство або інший хворобливий 
психічний стан опитувальний лист заповнюється посадовою особою на підставі 
особистих спостережень, показань свідків або інших даних. 

Посадова особа, яка проводить співбесіду, оформляє розписку про 
нерозголошення відомостей, які їй стали відомі під час проведення співбесіди, за 
формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 
червня 2012 р. № 366. 

Після проведення співбесіди особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі 
людьми, ознайомлюється з опитувальним листом та підписує його. У разі незгоди із 
змістом опитувального листа така особа має право надати свої зауваження в 
письмовому вигляді. 

У разі якщо особа, яка постраждала від торгівлі людьми, є недієздатною, то 
після проведення співбесіди законний представник недієздатної особи, яка вважає 
себе постраждалою від торгівлі людьми, психолог чи педагогічний працівник та 
адвокат ознайомлюються з опитувальним листом та підписують його. У разі незгоди 
із змістом опитувального листа зазначені особи мають право надати свої зауваження 
в письмовому вигляді. 

На підставі інформації, отриманої під час проведення співбесіди, посадова 
особа оформляє протягом двох робочих днів облікову картку особи, яка вважає себе 
постраждалою від торгівлі людьми, за формою, затвердженою наказом Міністерства 
соціальної політики України від 18 червня 2012 р. № 366.  

Структурний підрозділ залучає суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми, до проведення у семиденний строк перевірки інформації, 
зазначеної в опитувальному листі, щодо її достовірності (далі — перевірка). 

Місцева державна адміністрація протягом двох робочих днів з дня завершення 
перевірки подає до Національної соціальної сервісної служби України такі документи: 

1) копію заяви; 
2) копію документа, що посвідчує особу, яка вважає себе постраждалою від 

торгівлі людьми; 
3) копію заповненого опитувального листа; 
4) копію облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі 

людьми; 
5) копію заяви особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, до 

правоохоронних органів про захист своїх прав та інтересів (у разі звернення) або 
копію повідомлення (заяви) посадової особи до правоохоронних органів про 
виявлений факт торгівлі людьми; 
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6) копію зауважень особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, 
чи законного представника недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від 
торгівлі людьми, перекладача, психолога та адвоката до змісту опитувального листа 
(у разі наявності); 

7) інші документи та матеріали щодо наявності підстав для встановлення 
статусу (копії проїзних документів, довідку про порушення кримінальної справи, 
довідку про перетин державного кордону, медичні висновки тощо). 

Дані документи розглядаються Національною соціальною сервісною службою 
України протягом п’яти робочих днів від дати їх реєстрації. За результатами розгляду 
Національна соціальна сервісна служба України надсилає місцевій держадміністрації 
листа про встановлення статусу або відмову у його встановленні з обґрунтуванням 
причин такої відмови. 

 
Підставами для встановлення статусу є: 
1) укладення незаконної угоди щодо особи, яка вважає себе постраждалою від 

торгівлі людьми; 
2) вербування, переміщення, переховування, передача або одержання особи, 

яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, з метою експлуатації, у тому 
числі сексуальної, шляхом обману, шахрайства, шантажу, її уразливого стану або 
застосування чи погрозою застосування насильства з використанням службового 
становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи; 

3) документи та матеріали, що зібрані під час проведення перевірки і 
підтверджують можливість встановлення статусу.  

Невідповідність інформації, наданої особою, яка вважає себе постраждалою від 
торгівлі людьми, та інформації, зібраної під час проведення перевірки, є підставою 
для відмови у встановленні статусу. 

Загальний строк проведення процедури встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми, не може перевищувати місячний строк з дня 
проведення співбесіди з особою у місцевій державній адміністрації. 

У разі встановлення статусу особі, яка вважає себе постраждалою від торгівлі 
людьми, посадова особа протягом п’яти робочих днів з дня надходження листа 
Мінсоцполітики видає такій особі довідку про встановлення статусу згідно з формою 
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 417 
«Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми». 

Довідка про встановлення статусу реєструється у відповідному журналі за 
формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 18 
червня 2012 р № 366. 

Статус надається строком до двох років та може бути продовжений за рішенням 
Національної соціальної сервісної служби України не більш як на один рік. Для 
продовження зазначеного строку місцева держадміністрація подає до Національної 
соціальної сервісної служби України відповідне письмове обґрунтування. У разі 
прийняття рішення про продовження такого строку до довідки про встановлення 
статусу вносяться відповідні відомості. 

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні статусу місцева 
держадміністрація протягом п’яти робочих днів повідомляє особу, яка вважає себе 
постраждалою від торгівлі людьми, про його прийняття. Таке рішення може бути 
оскаржене у судовому порядку. Документи разом з копією листа Національної 
соціальної сервісної служби України про встановлення або відмову у встановленні 
статусу зберігаються Національною соціальною сервісною службою України та 
місцевою держадміністрацією протягом п’яти років з дати закінчення строку статусу. 

Позбавлення статусу здійснюється у разі його встановлення на підставі поданих 
завідомо неправдивих відомостей або недійсних документів, що мали істотне 
значення для його встановлення. 
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У такому випадку особа, яку позбавлено статусу, відшкодовує виплачену їй 
одноразову матеріальну допомогу та всі витрати, пов’язані з наданням їй послуг. Про 
це особу попереджують при зверненні за цією допомогою. 

Розголошення суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми, відомостей про особу, яка постраждала від торгівлі людьми, здійснюється у 
випадках, визначених Законом України. 

Після встановлення статусу особі, яка постраждала від торгівлі людьми, 
посадова особа відповідального підрозділу пояснює їй про можливість продовження 
отримання медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної 
допомоги; тимчасового розміщення, за бажанням постраждалої особи та у разі 
відсутності житла, в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми, на строк до трьох місяців, який у разі необхідності може бути продовжено за 
рішенням місцевої державної адміністрації, зокрема у зв’язку з участю особи в якості 
постраждалого або свідка у кримінальному процесі; відшкодування моральної та 
матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у порядку, встановленому 
Цивільним кодексом України; можливості отримання одноразової матеріальної 
допомоги; допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну 
підготовку. 

 
5.2. Виконання реабілітаційного плану особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми 
 
Після встановлення статусу особі, яка постраждала від торгівлі з урахуванням 

результатів проведеної оцінки потреб протягом десяти робочих днів центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді складає план реабілітації постраждалої 
особи (далі — план реабілітації) за формою, затвердженою наказом Міністерства 
соціальної політики України від 14 вересня 2012 р. № 578 «Про затвердження форм 
оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми; плану реабілітації особи, 
яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми», зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 р. за № 1679/21991. 

У плані реабілітації зазначається перелік послуг, що надаються суб’єктами 
відповідно до їх компетенції з метою відновлення фізичного та психологічного стану 
постраждалої особи та її соціальної адаптації. 

План реабілітації складається на строк, що необхідний для його виконання з 
урахуванням індивідуальних потреб постраждалої особи і не може перевищувати 
строк дії статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

 
План реабілітації може передбачати надання таких послуг: 
Соціальних послуг – надання допомоги у відновленні необхідних життєвих та 

побутових навиків; направлення (за потреби) осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми, до інших закладів/установ та організацій для отримання соціально-
побутових послуг у більш повному обсязі та сприяння в їх отриманні; надання, у разі 
необхідності, притулку; забезпечення доступу до освіти. 

 
Психологічних послуг – психологічна діагностика, спрямована на виявлення 

соціально-психологічних характеристик особистості; надання консультацій з питань 
психологічного здоров’я та поліпшення зв’язку з навколишнім середовищем; 
обговорення шляхів розв’язання соціальних та психологічних проблем; сприяння в 
запобіганні або вирішенні непорозумінь та конфліктів з близьким соціальним 
оточенням; організація участі в психотерапевтичних групах та групах 
взаємодопомоги, психологічна корекція та психологічна реабілітація, відновлення 
статусу особи у суспільстві тощо. 
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Медичних послуг – забезпечення доступу до фахової медичної допомоги, 
посередництво в здійсненні профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів; 
консультацій з питань збереження і зміцнення здоров’я, безпечних статевих 
стосунків; формування ідеології здорового способу життя і подолання шкідливих 
звичок; сприяння в підтриманні та охороні здоров’я; формування сексуальної 
культури; профілактика туберкульозу, венеричних захворювань, ВІЛ/СНІДу; сприяння 
в підтриманні та охороні здоров’я тощо. 

 
Правових послуг – сприяння в отриманні необхідних гарантованих послуг; 

захист прав та особистої безпеки; представлення інтересів отримувачів послуг в 
органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, допомогу в 
оформленні / відновленні документів, здійснення захисту прав та інтересів 
отримувачів послуг; представлення інтересів (у тому числі на всіх стадіях 
кримінального, адміністративного та цивільного процесу); представлення інтересів в 
суді. 

 
Послуг з працевлаштування – професійну орієнтацію, професійне навчання, 

перепідготовку та (або) підвищення кваліфікації та сприяння у започаткуванні власної 
справи допомога в пошуку роботи та підтримка у працевлаштуванні; надання 
допомоги у надбанні професійних навичок. 

 
Соціально-педагогічних послуг – формування знань про шляхи вирішення 

ситуації, пов’язаної з торгівлею людьми, правила безпечної поведінки для зниження 
ризику повторного потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та формування правової 
культури особи (правосвідомість, правомірна поведінка, правова активність) і 
відповідальності за своє життя (готовності особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, звернутися за допомогою до органів державної влади, громадських та 
міжнародних організацій); налагодження стосунків з рідними та близьким соціальним 
оточенням тощо. 

 
Соціально-економічних послуг – допомога в залученні додаткових ресурсів 

для задоволення матеріальних інтересів і потреб особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, що реалізуються у формі сприяння в наданні матеріальної допомоги, 
натуральної допомоги (забезпечення одягом та взуттям тощо); допомога в 
оздоровленні, сприяння в отриманні державних соціальних допомог. 

 
Інформаційних послуг – надання інформації, необхідної для вирішення 

складної життєвої ситуації (довідкові послуги), а саме: про права особи на отримання 
допомоги та механізм реалізації цих прав, про види соціальних виплат (якщо особа 
має на них право відповідно до чинного законодавства), проведення роз’яснювальної 
роботи щодо шляхів повідомлення, у разі, якщо особа потрапила в ситуацію торгівлі; 
надання інформації про можливі засоби та форми примусу чи спонукання до 
експлуатації або торгівлі людьми, які можуть застосовувати злочинці; надання 
інформації про інші заклади, установи та організації, що надають допомогу особам, 
які постраждали від торгівлі людьми, із зазначенням місцезнаходження, контактних 
телефонів, переліку послуг та можливих форм їх надання. 

 
Інших соціальних послуг. 
При складанні плану реабілітації слід застосовувати індивідуальний підхід до 

планування та надання послуг відповідно до реальних та пріоритетних потреб і 
проблем людини. 

Після складення плану реабілітації центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді ініціює протягом семи робочих днів проведення спільного засідання суб’єктів, 
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на якому план реабілітації узгоджується суб’єктами та затверджується керівником 
центру. 

План реабілітації складається в двох примірниках, один з яких залишається у 
центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, а інший передається постраждалій 
особі або її законному представникові. 

Суб’єкти забезпечують виконання плану реабілітації, в тому числі із залученням 
підприємств, установ та організацій, які належать до сфери їх управління. 

При реалізації плану реабілітації необхідно обов’язково передбачити його 
корекцію за участю особи, яка постраждала від торгівлі людьми (внесення змін 
шляхом перегляду першочергових завдань або внесення додаткових пунктів до 
запланованих дій). 

У разі коли постраждала особа потребує допомоги із залученням суб’єктів інших 
регіонів, відповідальний підрозділ ініціює розгляд зазначеного питання відповідно 
Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та 
Севастопольською міською держадміністрацією. 

Постраждала особа або її законний представник ознайомлюється з планом 
реабілітації та підписує його. 

План реабілітації включає отримання особою, яка постраждала від торгівлі 
людьми, виплату одноразової матеріальної допомоги у порядку, визначеному 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 660 «Про 
затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які 
постраждали від торгівлі людьми». 

Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами праці та соціального 
захисту населення одноразово у розмірі прожиткового мінімуму для відповідної 
категорії осіб (працездатні особи, особи, які втратили працездатність), установленого 
на момент звернення особи за матеріальною допомогою. 

 
Для отримання матеріальної допомоги особа або законний представник 

недієздатної особи подає органові праці та соціального захисту населення за місцем 
проживання (перебування) зазначеної особи такі документи: 

1) заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики; 
2) копію довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми; 
3) копію документа, що посвідчує особу; 
4) копію документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби). 
Орган праці та соціального захисту населення формує особову справу, яка 

зберігається протягом трьох років після виплати матеріальної допомоги. 
Матеріальну допомогу може отримати уповноважена особа, законний 

представник недієздатної особи. 
Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно з відомістю, яка 

складається органом праці та соціального захисту населення за формою, 
затвердженою наказом Міністерства соціальної політики від 14 вересня 2012 р. № 
577 «Про затвердження форми відомості про виплату одноразової матеріальної 
допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми», зареєстровано в 
Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 р. за № 1677/21989, через державне 
підприємство поштового зв’язку або шляхом перерахування коштів на особистий 
банківський рахунок. 

Витрати на оплату послуг державного підприємства поштового зв’язку, 
пов’язаних з виплатою матеріальної допомоги, здійснюються за рахунок коштів 
державного бюджету відповідно до заявки органу праці та соціального захисту 
населення. 

Матеріальна допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її 
звернення до органу праці та соціального захисту населення у межах коштів, 
передбачених у державному бюджеті на такі цілі. 
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Виконання плану реабілітації припиняється у разі: 
1) завершення строку його виконання; 
2) його дострокового виконання; 
3) письмової відмови постраждалої особи або її законного представника від 

отримання необхідної допомоги; 
4) систематичного (більш як два випадки) невиконання постраждалою особою 

без поважних причин заходів, передбачених відповідним планом; 
5) смерті постраждалої особи. 
У разі коли постраждала особа змінила місце проживання відповідальний 

підрозділ за згодою такої особи або її законного представника повідомляє протягом 
п’яти днів про неї відповідну місцеву держадміністрацію за місцем проживання або 
перебування (якщо воно відоме) та передає план реабілітації для завершення його 
виконання. 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надсилає щокварталу до 
відповідального підрозділу інформацію про стан виконання плану реабілітації. 

У разі завершення виконання або припинення виконання плану реабілітації 
центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надсилає до відповідального 
підрозділу повідомлення про виконання плану реабілітації або припинення його 
виконання із зазначенням причин такого припинення. 

Після завершення виконання плану реабілітації особа, яка постраждала від 
торгівлі людьми, в обов’язковому порядку інформується про способи соціальної 
підтримки, якими вона може скористатися в майбутньому. 

За потреби робота з особою, яка постраждала від торгівлі людьми, 
продовжується і після завершення виконання плану реабілітації шляхом здійснення її 
соціального обслуговування (надання, за необхідності, відповідних соціальних 
послуг). 

Після отримання від центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
повідомлення про виконання або припинення виконання плану реабілітації 
відповідальний підрозділ вносить відповідні відомості до облікової картки 
постраждалої особи. 

Відповідальний підрозділ проводить аналіз стану виконання плану реабілітації і 
повідомляє Мінсоцполітики про стан його виконання. 

Районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації ведуть облік 
постраждалих осіб та подають щокварталу до 20 числа наступного місяця відповідно 
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській 
міським держадміністраціям інформацію за формою, затвердженою наказом 
Міністерства соціальної політики України від 14 вересня 2012 р. № 578 «Про 
затвердження форм оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 
плану реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; обліку осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2012 р. за № 
1679/21991. 

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації узагальнюють подану інформацію та 
подають що півроку Мінсоцполітики звіт за формою затвердженою наказом 
Міністерства соціальної політики України від 14 вересня 2012 р. № 578. 
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Розділ 6. Додатки 
 

6.1. Глосарій  
  

Боротьба з торгівлею людьми – система заходів, що здійснюються в рамках 
протидії торгівлі людьми, спрямованих на виявлення злочину торгівлі людьми, у тому 
числі незакінченого, а також – виявлення осіб,  які від цього постраждали, 
встановлення фізичних/юридичних осіб - торгівців людьми та притягнення їх до 
відповідальності[1]. 

Вербування людини – це досягнення домовленості шляхом безпосереднього 
наймання, тобто запрошування і набору добровольців ніби для участі у певній  
діяльності[2]. 

Виявлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми –  з’ясування 
інформації, яка дає підстави вважати, що певна фізична особа постраждала від 
торгівлі людьми[3]. 

Група ризику торгівлі людьми – це група, що об’єднує особливо вразливих 
людей, щодо яких існує висока ймовірність, що вони можуть стати об’єктами торгівлі 
людьми. 

Дитина – особа віком до 18 років. 
Дитяча праця – оплачувана і неоплачувана робота та діяльність (в тому числі 

послуги), що в психологічному, фізичному, соціальному або моральному планах 
пов’язана з небезпекою чи заподіянням шкоди дитині. Дитяча праця - це праця, яка є 
шкідливою та небезпечною для дітей і є забороненою міжнародним і національним 
законодавством. 

Звичаї, що є подібними до рабства[4]: 
- боргова кабала – стан чи становище, що виникає внаслідок застави 

боржником у забезпечення боргу особистої праці або праці залежної від нього особи, 
якщо обумовлена цінність виконуваної роботи належним чином не зараховується в 
погашення боргу та/або якщо тривалість цієї роботи не обмежена і характер її не 
визначений; 

- кріпацький стан – це такий стан, коли користувач зобов’язаний жити і 
працювати на землі, що належить іншій особі, і виконувати для неї визначену роботу 
за винагороду або без такої, і не може змінити цей свій стан; 

- будь-який інститут чи звичай, через які жінку обіцяють за винагороду видати 
чи видають заміж її батьки, опікун, родина або будь-яка інша особа або група осіб без 
права відмовлення з її боку; чоловік жінки, його родина або його клан за винагороду і 
без такої  мають право передати її іншій особі; жінка після смерті чоловіка 
передається у спадщину іншій особі; 

- будь-який інститут чи звичай, в силу яких дитина передається одним або 
обома їй батьками чи своїм опікуном іншій особі за винагороду або без такої з метою 
експлуатації цієї дитини чи її праці. 

Здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, передбачає 
здійснення таких угод, як дарування, міна, надання у безоплатне користування, 
передача в рахунок погашення боргу, та будь-які інші, за якими особа передається 
для експлуатації[5]. 

Експлуатація дітей включає: залучення дитини в протиправну або злочинну 
діяльність (в тому числі в торгівлю чи виробництво наркотиків та жебракування); 
використання дітей у збройних конфліктах; роботу, яка за своїм характером чи 
умовами праці може нанести шкоду здоров’ю чи безпеці дітей відповідно з 
визначенням національного законодавства; найм або залучення до роботи дитини, 
яка не досягла відповідного мінімального віку для прийому на таку роботу, інші 
форми експлуатації і незаконне усиновлення[6]. 

Експлуатація людини – це всі форми сексуальної експлуатації, використання в 
порнобізнесі, примусова праця або примусове надання послуг, рабство або звичаї 

http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn1
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn2
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn3
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn4
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn5
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn6
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подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення 
органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з 
метою наживи, примусова вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання у 
збройних конфліктах тощо[7]. 

Країна походження – країна, де особа проживала до того, як мігрувала чи 
потрапила в ситуацію торгівлі людьми. 

Країна призначення – країна, в якій проживає особа після міграції чи після того, 
як потрапила в ситуацію торгівлі людьми. 

Країна транзиту – країна, через яку пролягає маршрут з країни постачання до 
країни призначення;  дуже часто це робиться для того, щоб отримати документи для 
в'їзду чи перебування в країні, документи на одруження чи для отримання віз. 

Незаконний ввіз мігрантів означає забезпечення з метою одержання, прямо 
або посередньо, будь-якої фінансової або іншої матеріальної вигоди, незаконного 
в’їзду до будь-якої держави-учасниці будь-якої особи, яка не є її громадянином або 
не проживає постійно на її території[8]. 

Особа, яка постраждала від торгівлі людьми – будь-яка фізична особа, яка 
стала об’єктом торгівлі людьми і визнана такою відповідно до положень Закону 
України «Про протидію торгівлі людьми»[9]. 

Особа, яка перебуває у підневільному стані – це особа, яка перебуває у стані 
чи становищі, створеному в результаті інститутів чи звичаїв, подібних до рабства[10]. 

Переміщення людини – це зміна її місця перебування шляхом перевезення та 
іншого переміщення її як через державний кордон України, так і в межах території 
України[11]. 

Переховування людини передбачає розміщення людини у певному 
приміщенні, у транспортному засобі, у певній місцевості тощо, надання їй 
підроблених документів, зміну зовнішності тощо[12]. 

Передача або одержання людини – це вчинення дій, пов’язаних із переходом 
контролю над людиною від однієї особи до іншої[13]. 

Попередження торгівлі людьми – система  заходів, спрямованих на 
виявлення та усунення причин і умов, що призводять до торгівлі людьми[14]. 

Потерпілий від торгівлі людьми – потерпілим у кримінальному провадженні 
(за статтею 149 КК України) може бути фізична особа, якій кримінальним 
правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також 
юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди[15]. 

Примусова вагітність означає посягання на волю жінки, пов’язане з тим, що 
вона завагітніла, у т. ч. шляхом штучного запліднення, у примусовому порядку[16]. 

Примусова праця означає будь-яку роботу або службу, що її вимагають від 
якої-небудь особи під загрозою якогось покарання, і для якої ця особа не 
запропонувала добровільно своїх послуг[17]. 

Протидія торгівлі людьми – система заходів, спрямованих на подолання  
торгівлі людьми шляхом її попередження і боротьби з нею та надання допомоги і 
захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми[18]. 

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – реакція на травматичний 
стрес, що може викликати психічні порушення практично в кожної людини. 

Сексуальна експлуатація – це використання особою іншої людини з метою 
отримання прибутку для задоволення сексуальних потреб третіх осіб, а також для 
примусового задоволення власних сексуальних потреб[19]. 

Обман як засіб впливу полягає у повідомленні людині неправдивих відомостей 
(наприклад, відомостей про те, що він буде брати участь у конкурсі або отримає 
широкі можливості працевлаштування за кордоном) або приховуванні певних 
відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для її поведінки[20]. 

Рабство – становище або стан людини, щодо якої здійснюються атрибути права 
власності або деякі з них[21]. 

http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn7
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn8
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn9
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn10
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn11
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn12
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn13
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn14
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn15
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn16
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn17
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn18
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn19
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn20
http://178.20.158.40/MDL/www/mod/page/view.php?id=776#_ftn21
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Реабілітація – вид соціальної роботи, спрямований на здійснення системи 
заходів з метою відновлення морального, психічного і фізичного стану жертв 
насильства, потерпілих від торгівлі людьми, їхніх соціальних функцій, корекції 
індивідуальної чи колективної поведінки у відповідності до загальновизнаних 
суспільних правил і норм. 

Торгівля людьми – здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так 
само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, 
вчинені з метою експлуатації, у тому  числі  сексуальної,  з використанням  обману,   
шахрайства, шантажу,  уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою 
застосування насильства,  з використанням службового становища або матеріальної 
чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу України 
визнаються злочином[22]. 

Уразливий стан особи – це зумовлений фізичними чи психічними 
властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або 
обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, 
приймати за своєю волею самостійні рішення,  чинити опір насильницьким чи іншим 
незаконним діям, збіг тяжких особистих, сімейних або інших обставин[23]. 

Усиновлення (удочеріння) з метою наживи – це дії, які досягаються шляхом 
отримання завдяки усиновленню (удочерінню) будь-якої матеріальної вигоди чи 
уникнення від певних витрат, або втягнення усиновленої дитини з метою наживи у 
зайняття жебрацтвом, азартними іграми, злочинну діяльність[24]. 
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6.2. Перелік міжнародних документів з питань протидії торгівлі людьми 

 
1899 Заклик Лондонської конференції з боротьби з торгівлею жінками з метою 
сексуальної експлуатації до держав про укладання багатобічних угод і створення 
відповідних національних комітетів. 
1904 Міжнародний договір про дійсне запобігання злочинній торгівлі, відомій як 
«торгівля білими рабинями». 
1910 Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею білими рабинями. 
1919 Конвенція про повну заборону рабства в усіх його формах і торгівлі людьми на 
морі й на суші. 
1921 Міжнародна конвенція про боротьбу з торгівлею жінками і дітьми. 
1933 Міжнародна конвенція про заборону торгівлі повнолітніми жінками. 
1948 Загальна декларація прав людини. 
1949 Конвенція ООН про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції 
третіми особами. 
1950 Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод. 
1956 Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі, а також інститутів і 
звичаїв, подібних до рабства. 
1967 Декларація про ліквідацію дискримінації відносно жінок. 
1979 Конвенція ООН про ліквідацію усіх форм дискримінації відносно жінок. 
1987 Рекомендації № 1065 Парламентської асамблеї Ради Європи з торгівлі дітьми й 
інших форм дитячої експлуатації. 
1988 Резолюція № 3 щодо сексуальної експлуатації, порнографії і проституції та 
торгівлі дітьми і неповнолітніми. 
1989 Конвенція ООН про права дитини. 
1996 Резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи № 1099 про сексуальну 
експлуатацію дітей. 
1997 Рекомендація Парламентської асамблеї Ради Європи 1325 (1997) про торгівлю 
жінками і про примусову проституцію в державах-членах Ради Європи. 
2000 Додатковий протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, 
дитячої проституції і дитячої порнографії. 
2000 Протокол про запобігання і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і 
дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної 
організованої злочинності. 
2000 Протокол проти незаконного ввезення мігрантів по суші, морю і повітрю, що 
доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності. 
2000 Рекомендація № R (2000) 11 Комітету міністрів державам-членам щодо 
боротьби з торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації. 
2002 Рекомендовані принципи та керівні положення з питання про права людини і 
торгівлю людьми. Доповідь Верховного комісара ООН з прав людини.  
2002 Рамкове рішення Ради ЄС про боротьбу з торгівлею людьми № 2002/629/JA1. 
2003 Рамкове рішення Ради ЄС про боротьбу із сексуальною експлуатацією дітей і 
дитячою порнографією № 2004/68/ЮВС. 
2005 Угода про співробітництво держав-учасниць СНД у боротьбі з торгівлею 
людьми, органами і тканинами людини. 
2005 Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. 
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6.3. Закон України «Про протидію торгівлі людьми» 
 

Документ 3739-VI, чинний, поточна редакція – Редакція від 01.01.2020. 

 
Закон України 

Про протидію торгівлі людьми 
 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.173) 
{Із змінами, внесеними згідно з Кодексом 

№ 4651-VI від 13.04.2012, ВВР, 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 
Законами 

№ 5459-VI від 16.10.2012, ВВР, 2013, № 48, ст.682 
№ 245-VII від 16.05.2013, ВВР, 2014, № 12, ст.178 
№ 1697-VII від 14.10.2014, ВВР, 2015, № 2-3, ст.12 
№ 766-VIII від 10.11.2015, ВВР, 2015, № 52, ст.482 
№ 2671-VIII від 17.01.2019, ВВР, 2019, № 18, ст.73} 

 
Цей Закон визначає організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми, 

гарантуючи гендерну рівність, основні напрями державної політики та засади 
міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження органів виконавчої влади, 
порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок 
надання допомоги таким особам. 

Розділ I 
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Визначення термінів 
1. Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: 
боротьба з торгівлею людьми - система заходів, що здійснюються в рамках 

протидії торгівлі людьми, спрямованих на виявлення злочину торгівлі людьми, у тому 
числі незакінченого, осіб, які від цього постраждали, встановлення 
фізичних/юридичних осіб - торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності; 

виявлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми (жертви торгівлі людьми), 
- з'ясування інформації, яка дає підстави вважати, що певна фізична особа 
постраждала від торгівлі людьми; 

дитина - будь-яка фізична особа віком до вісімнадцяти років; 
заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, - центри 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, територіальні центри соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), центри соціально-психологічної 
реабілітації дітей та притулки для дітей; 

захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, - система заходів з відновлення 
прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми; 

країна походження - країна, громадянином якої є фізична особа, або країна місця 
проживання або перебування для особи без громадянства; 

особа, яка постраждала від торгівлі людьми, - будь-яка фізична особа, яка стала 
об'єктом торгівлі людьми і визнана такою відповідно до положень цього Закону; 

повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є 
іноземцем або особою без громадянства, - комплекс заходів, спрямованих на 
забезпечення відповідно до потреб такої дитини повернення до країни походження 
або залишення на території України дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми на 
території України та є іноземцем або особою без громадянства; 

повернення в Україну громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, - 
комплекс заходів, спрямованих на організацію повернення громадян України, які 
постраждали від торгівлі людьми на території іншої держави, на територію України; 

попередження торгівлі людьми - система заходів, спрямованих на виявлення та 
усунення причин і умов, що призводять до торгівлі людьми; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5459-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/245-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/766-19#n98
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#n482
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протидія торгівлі людьми - система заходів, спрямованих на подолання торгівлі 
людьми шляхом її попередження і боротьби з нею та надання допомоги і захисту 
особам, які постраждали від торгівлі людьми; 

процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, - 
комплекс заходів, під час яких уповноважена особа на підставі отриманої інформації 
та її аналізу порівнює елементи вчиненого щодо особи діяння з визначенням торгівлі 
людьми, оцінює ймовірність вчинення щодо особи такого діяння та робить висновок, 
що така особа є особою, яка постраждала від торгівлі людьми; 

реабілітація особи, яка постраждала від торгівлі людьми, - комплекс медичних, 
психологічних, соціальних, юридичних та інших заходів, спрямованих на відновлення 
фізичного і психологічного стану та соціальних функцій особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми; 

торгівля людьми - здійснення незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а так 
само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, 
вчинені з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, 
шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою 
застосування насильства, з використанням службового становища або матеріальної 
чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу 
України визнаються злочином. 

Стаття 2. Законодавство про протидію торгівлі людьми 
1. Відносини, що виникають у сфері протидії торгівлі людьми, 

регулюються Конституцією України, цим Законом, іншими законами і міжнародними 
договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, 
а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами. 

Стаття 3. Основні принципи протидії торгівлі людьми 
1. Діяльність, спрямована на протидію торгівлі людьми, ґрунтується на таких 

принципах: 
1) забезпечення прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на повагу до 

гідності, особисте життя, правову допомогу, відшкодування матеріальної та 
моральної шкоди у встановленому законом порядку; 

2) поваги і неупередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми; 

3) конфіденційності інформації про осіб, які постраждали від торгівлі людьми; 
4) добровільності отримання допомоги особами, які постраждали від торгівлі 

людьми, та їх недискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками; 

5) взаємодії органів виконавчої влади між собою, з відповідними органами, які 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та з 
громадськими і міжнародними організаціями. 

{Пункт 5 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 
245-VII від 16.05.2013} 

2. У разі якщо особи, які постраждали від торгівлі людьми або стали свідками 
торгівлі людьми, є дітьми, усі дії, що застосовуються до них, базуються на 
принципах, зазначених у Конвенції про права дитини та Факультативному протоколі 
до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої 
порнографії. 

3. У разі якщо вік особи не визначений і є підстави вважати, що ця особа - дитина, 
вона вважається дитиною і їй надається спеціальний захист до встановлення її віку. 

Стаття 4. Основні напрями державної політики у сфері протидії торгівлі людьми 
1. Основними напрямами державної політики у сфері протидії торгівлі людьми є: 
1) попередження торгівлі людьми шляхом підвищення рівня обізнаності 

населення, превентивної роботи, зниження рівня вразливості населення, подолання 
попиту; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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2) боротьба із злочинністю, пов'язаною з торгівлею людьми, шляхом виявлення 
злочинів торгівлі людьми, осіб, причетних до скоєння злочину, притягнення їх до 
відповідальності; 

3) надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми, 
шляхом удосконалення системи відновлення їхніх прав, надання комплексу послуг, 
впровадження механізму взаємодії суб'єктів у сфері протидії торгівлі людьми. 

Стаття 5. Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми 
1. Суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, є: 
1) Президент України; 
2) Кабінет Міністрів України; 
3) центральні органи виконавчої влади; 
4) місцеві органи виконавчої влади; 
5) закордонні дипломатичні установи України; 
6) заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. 
{Частина перша статті 5 в редакції Закону № 5459-VI від 16.10.2012} 
2. У здійсненні заходів, спрямованих на попередження протидії торгівлі людьми, 

беруть участь органи місцевого самоврядування, а також, за згодою, підприємства, 
установи, організації незалежно від форми власності, громадські організації та окремі 
громадяни. 

Розділ II 
ЗАГАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У 

СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
Стаття 5-1. Повноваження Президента України у сфері протидії торгівлі людьми 
Президент України визначає центральний орган виконавчої влади, який є 

національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми. 
{Розділ II доповнено статтею 5-1 згідно із Законом № 5459-VI від 16.10.2012} 
Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України 
1. Кабінет Міністрів України: 
1) спрямовує і координує роботу суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, зазначених у пунктах 3-6 частини першої статті 5 цього Закону; 
{Пункт 1 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 

5459-VI від 16.10.2012} 
2) визначає: 
{Підпункт "а" пункту 2 частини першої статті 6 виключено на підставі 

Закону № 5459-VI від 16.10.2012} 
б) процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 
в) порядок утворення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів 

торгівлі людьми; 
3) затверджує: 
а) Державну цільову програму у сфері протидії торгівлі людьми та здійснює 

контроль за її реалізацією; 
б) Національний механізм взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми, та контролює його реалізацію; 
в) форму опитувальника щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми, та довідки про встановлення їй статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми; 

г) форму довідки, що підтверджує факт звернення іноземця чи особи без 
громадянства за встановленням статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми 
на території України; 

ґ) положення про заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; 
4) встановлює порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми. 
Стаття 7. Загальні повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері 

протидії торгівлі людьми 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5459-17#n882
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5459-17#n890
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17#n45
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5459-17#n894
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5459-17#n894
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5459-17#n895
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/303-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/350-2012-%D0%BF#n11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2012-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-2012-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2012-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/660-2012-%D0%BF#n9


 64 

1. Центральні органи виконавчої влади відповідно до визначених у 
встановленому порядку повноважень у сфері протидії торгівлі людьми здійснюють: 

1) формування та реалізацію державної політики у сфері протидії торгівлі 
людьми; 

2) розробку проекту Державної цільової програми протидії торгівлі людьми та 
забезпечують її реалізацію; 

3) розробку проекту Національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та забезпечують його реалізацію; 

4) моніторинг діяльності суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми; 

5) підготовку та оприлюднення у визначеному Кабінетом Міністрів України 
порядку щорічної доповіді про стан реалізації заходів у сфері протидії торгівлі 
людьми; 

6) заходи щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, відповідно до визначеної Кабінетом Міністрів України процедури; 

7) заходи, спрямовані на: 
а) викорінення передумов торгівлі людьми, зокрема щодо попередження 

насильства в сім'ї та дискримінації за ознакою статі; 
б) підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та 

осіб, які їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, 
охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та 
відпочинку, судовій та правоохоронній сферах; 

8) координацію та контроль за діяльністю закладів допомоги особам, які 
постраждали від торгівлі людьми; 

9) заходи щодо: 
а) комплексного аналізу стану попередження, виявлення та розкриття злочинів 

торгівлі людьми; 
б) попередження, виявлення та розкриття злочинів торгівлі людьми, у тому числі 

тих, що мають характер транснаціональної організованої злочинності; 
в) розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування і суду, 

ухиляються від виконання кримінального покарання за вчинення злочинів торгівлі 
людьми; 

{Підпункт "в" пункту 9 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із 
Законом № 245-VII від 16.05.2013} 

10) заходи: 
а) прикордонного контролю, спрямовані на попередження і виявлення фактів 

торгівлі людьми, у тому числі з використанням транспортних засобів, що 
експлуатуються комерційними перевізниками; 

б) системного та комплексного характеру щодо удосконалення безпеки і 
контролю паспортних та інших документів, що дають право виїзду з України та в'їзду 
в Україну; 

в) щодо своєчасного оформлення документів на право перебування в Україні або 
повернення в Україну; 

г) щодо репатріації іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від 
торгівлі людьми; 

ґ) щодо примусового видворення з України іноземців та осіб без громадянства, 
які порушили законодавство про протидію торгівлі людьми. 

2. Перелік центральних органів виконавчої влади, які здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми, їх повноваження та порядок діяльності, а також 
центральний орган виконавчої влади, який встановлюватиме статус особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми, визначаються відповідно до частини першої цієї 
статті згідно з Конституцією України та Законом України "Про центральні органи 
виконавчої влади". 
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Стаття 8. Загальні повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері 
протидії торгівлі людьми 

1. Місцеві державні адміністрації відповідно до визначених в установленому 
порядку повноважень у сфері протидії торгівлі людьми: 

1) забезпечують проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг 
особам, які постраждали від торгівлі людьми; 

2) організують проведення інформаційних кампаній, у тому числі з використанням 
засобів масової інформації; 

3) забезпечують створення і підтримку "гарячих ліній", пунктів консультування та 
розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань попередження 
торгівлі людьми; 

4) співпрацюють з об'єднаннями громадян з питань попередження торгівлі 
людьми; 

5) відповідно до визначеної Кабінетом Міністрів України процедури беруть участь 
у роботі щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 

6) забезпечують впровадження та функціонування Національного механізму 
взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми; 

7) реалізують заходи, що сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, 
зокрема щодо попередження насильства в сім'ї та дискримінації за ознакою статі; 

8) вживають заходів для підвищення рівня обізнаності серед батьків та осіб, які їх 
замінюють, щодо протидії торгівлі дітьми та осіб, які постійно контактують з дітьми у 
сферах освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, 
оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах. 

Розділ III 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

Стаття 9. Попередження торгівлі людьми 
1. Попередження торгівлі людьми здійснюється за такими напрямами: 
1) вивчення ситуації; 
2) підвищення рівня обізнаності; 
3) зниження рівня вразливості населення; 
4) подолання попиту шляхом реалізації організаційних, дослідницьких, 

інформаційних, освітніх, правових, соціально-економічних та інших заходів. 
Стаття 10. Завдання у сфері попередження торгівлі людьми 
1. До завдань у сфері попередження торгівлі людьми належать: 
1) дослідження стану, причин і передумов поширення явища торгівлі людьми; 
2) підвищення рівня обізнаності населення про причини та наслідки торгівлі 

людьми шляхом проведення інформаційних кампаній протидії торгівлі людьми серед 
населення, у тому числі серед дітей; 

3) забезпечення регулювання процесів зовнішньої та внутрішньої трудової 
міграції тощо. 

Розділ IV 
БОРОТЬБА З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ 

Стаття 11. Боротьба з торгівлею людьми 
1. Боротьба з торгівлею людьми є невід'ємною складовою частиною діяльності 

органів Національної поліції по боротьбі із злочинністю, які, зокрема, здійснюють 
заходи щодо виявлення злочинів торгівлі людьми, осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми, встановлення осіб - торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності 
шляхом реалізації організаційних, оперативно-розшукових, адміністративно-
правових, процесуальних, аналітично-дослідницьких, інформаційних та інших 
заходів. 

{Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII 
від 10.11.2015} 

Стаття 12. Завдання у сфері боротьби з торгівлею людьми 
1. До завдань у сфері боротьби з торгівлею людьми належать: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/766-19#n98
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1) виявлення причин та передумов, що сприяють торгівлі людьми, та вжиття 
заходів щодо їх усунення; 

2) забезпечення безпеки осіб, які визнані потерпілими від торгівлі людьми, свідків 
та інших осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві у справах щодо торгівлі 
людьми; 

3) виявлення та розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми; 
4) притягнення до відповідальності, у тому числі кримінальної, осіб, причетних до 

торгівлі людьми; 
5) забезпечення відновлення прав постраждалих від торгівлі людьми; 
6) інформування суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми, та громадськості щодо результатів діяльності у сфері боротьби з торгівлею 
людьми. 

Розділ V 
НАДАННЯ ДОПОМОГИ ТА ЗАХИСТУ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
Стаття 13. Національний механізм взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми 
1. З метою ефективної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, та 

їх захисту створюється Національний механізм взаємодії суб'єктів, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми. 

2. Реалізація Національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи 
у сфері протидії торгівлі людьми, включає встановлення потреб особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми, та пошук органів чи закладів, що можуть їх 
задовольнити. 

Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, з метою 
ефективного надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі 
людьми, враховують вік, стан здоров'я, стать і спеціальні потреби таких осіб. 

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, взаємодіють 
між собою у процесі протидії торгівлі людьми в рамках реалізації Національного 
механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми, та співпрацюють з громадськими об'єднаннями, регіональними та 
міжнародними організаціями. 

4. Основні засади Національного механізму взаємодії суб'єктів, які здійснюють 
заходи у сфері протидії торгівлі людьми: 

1) взаємне інформування з дотриманням принципу конфіденційності про злочини 
торгівлі людьми, передумови та причини торгівлі людьми, методи, що 
використовують торгівці людьми, необхідну допомогу особам, які постраждали від 
торгівлі людьми; 

2) спільна розробка програм, планів протидії торгівлі людьми; 
3) спільна організація заходів з протидії торгівлі людьми; 
4) обмін передовим досвідом діяльності у сфері протидії торгівлі людьми. 
Стаття 14. Права особи, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми 
1. Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право 

звернутися до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення статусу 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та до органів Національної поліції щодо 
захисту прав і свобод. 

{Частина перша статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII 
від 10.11.2015} 

2. Особа, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми, має право до прийняття рішення про встановлення статусу особи, 
яка постраждала від торгівлі людьми, на забезпечення особистої безпеки, поваги, а 
також на безоплатне одержання: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/766-19#n98
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1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє 
така особа; 

2) медичної, психологічної, правової та іншої допомоги незалежно від місця 
проживання; 

3) тимчасового розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми. 

3. Іноземець або особа без громадянства, яка звернулася для встановлення 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, крім 
передбачених частиною другою цієї статті прав, до прийняття рішення про 
встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має також право 
на: 

1) безоплатне отримання послуг перекладача; 
2) тимчасове перебування в Україні в порядку, встановленому законодавством. 
4. Іноземець або особа без громадянства, яка звернулася для встановлення 

статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України, отримує 
довідку, яка підтверджує факт звернення за встановленням такого статусу і відкриття 
відповідної процедури та є підставою для реєстрації в центральному органі 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб. 

{Частина четверта статті 14 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5459-
VI від 16.10.2012} 

5. Забороняється утримування особи, яка звернулася для встановлення статусу 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в установах тимчасового тримання, крім 
обумовлених законом випадків, та видворення її за межі України до встановлення 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

Стаття 15. Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми 

1. Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 
визначається Кабінетом Міністрів України. 

2. Обов'язковою складовою процедури встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми, є проведення місцевою державною адміністрацією 
співбесіди з особою, щодо якої розглядається питання про встановлення статусу 
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, із заповненням опитувальника щодо 
встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

У разі неможливості проведення співбесіди з особою через її хронічне психічне 
захворювання, тимчасовий розлад психічної діяльності, недоумство або інший 
хворобливий психічний стан чи малолітство процедура встановлення статусу такої 
особи проводиться на підставі інших даних. 

3. Загальний строк проведення процедури встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми, не може перевищувати місячний строк з дня 
проведення співбесіди з особою у місцевій державній адміністрації. 

4. У разі прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала 
від торгівлі людьми, їй видається довідка. 

У разі відмови у встановленні статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, заявник має право оскаржити таке рішення у судовому порядку. 

5. Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлюється на строк 
до двох років. 

Строк дії статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, може бути 
продовжено за обґрунтованим поданням місцевої державної адміністрації не більш 
як на один рік. 

6. Для позбавлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми, відповідного 
статусу необхідно з'ясувати, що рішення про встановлення або продовження строку 
дії статусу спиралося на подані завідомо неправдиві відомості або недійсні 
документи, що мали істотне значення для прийняття рішення. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5459-17#n896
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Особи, які подали такі відомості або документи, можуть бути притягнені до 
відповідальності згідно із законодавством. 

7. Втрата статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, настає у разі 
закінчення строку дії статусу, на який його було встановлено або продовжено 
відповідно до частини п'ятої цієї статті. 

Стаття 16. Права особи, яка постраждала від торгівлі людьми 
1. Особа, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 

має право на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне 
одержання: 

1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє 
така особа; 

2) медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги; 
3) тимчасового розміщення, за бажанням постраждалої особи та у разі 

відсутності житла, в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі 
людьми, на строк до трьох місяців, який у разі необхідності може бути продовжено за 
рішенням місцевої державної адміністрації, зокрема у зв'язку з участю особи в якості 
постраждалого або свідка у кримінальному процесі; 

4) відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її 
заподіяли, у порядку, встановленому Цивільним кодексом України; 

5) одноразової матеріальної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України; 

6) допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну 
підготовку. 

2. Іноземець та особа без громадянства, якій встановлено статус особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми на території України, крім передбачених частиною 
першою цієї статті прав, має також право на: 

1) безоплатне отримання послуг перекладача; 
2) тимчасове перебування в Україні строком до трьох місяців, який може бути 

продовжено у разі необхідності, зокрема у зв'язку з їхньою участю в якості 
постраждалих або свідків у кримінальному процесі; 

3) постійне проживання на території України в порядку, встановленому 
законодавством. 

3. Довідка про статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, є підставою 
для реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері реєстрації фізичних осіб. 

{Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5459-VI 
від 16.10.2012} 

4. Якщо у суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, 
існують обґрунтовані підстави вважати, що життю, фізичному чи психічному здоров'ю 
або свободі та недоторканності особи, яка постраждала від торгівлі людьми та є 
іноземцем або особою без громадянства, загрожуватиме небезпека у разі 
повернення її в країну походження після завершення строку її перебування в Україні, 
в установленому порядку цій особі може бути продовжено статус особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми, що є підставою для одержання дозволу на 
перебування на території України до припинення таких обставин. 

5. Особа, якій надано право на перебування в Україні відповідно до частини 
четвертої цієї статті та яка безперервно проживала на території України протягом 
трьох років з дня встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, має право на отримання дозволу на імміграцію в порядку, встановленому 
законодавством. 

6. Надання допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми, не залежить 
від: 

1) звернення такої особи до правоохоронних органів та її участі у кримінальному 
процесі; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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2) наявності у такої особи документа, що посвідчує особу. 
Стаття 17. Заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми 
1. З метою забезпечення реалізації прав, передбачених цим Законом, особи, які 

постраждали від торгівлі людьми, можуть бути направлені до одного з діючої мережі 
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг). 

2. З метою надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми, вони 
можуть влаштовуватися до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та 
притулків для дітей з метою надання психологічної допомоги та забезпечення 
реабілітації у порядку, встановленому законодавством. 

3. Умови перебування та надання послуг особам, які постраждали від торгівлі 
людьми, діючою мережею центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та притулків для дітей 
регулюються положеннями про зазначені заклади. 

Стаття 18. Повернення в Україну громадян України, які постраждали від торгівлі 
людьми 

1. Дипломатичні представництва та консульські установи України у разі 
необхідності забезпечують громадян України відповідними документами для 
повернення в Україну, надають необхідну консультаційну і правову допомогу та 
вживають необхідних заходів щодо їх повернення в Україну. 

2. У разі відсутності у громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, 
коштів для повернення в Україну дипломатичні представництва та консульські 
установи України сприяють поверненню їх в Україну. 

Стаття 19. Репатріація іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від 
торгівлі людьми 

1. Після проходження курсу реабілітації відповідно до положень цього Закону 
іноземець або особа без громадянства може бути репатрійована в порядку, 
встановленому законодавством. 

2. У разі необхідності центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, надсилає запит до країни 
походження такої особи на підтвердження громадянства цієї особи або її права 
постійного проживання на її території на час в'їзду на територію України. 

{Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5459-VI 
від 16.10.2012} 

3. У разі необхідності центральний орган виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, із залученням інших суб’єктів у 
сфері протидії торгівлі людьми, а також неурядових і міжнародних організацій надає 
іноземцю або особі без громадянства, яку репатрійовано, контактну інформацію про 
установи, які їм можуть допомогти в країні, до якої їх репатрійовано, у тому числі 
правоохоронні органи, неурядові організації, юридичні установи та заклади 
соціального захисту. 

{Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5459-VI 
від 16.10.2012} 

Розділ VI 
ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ 

Стаття 20. Спеціальні принципи протидії торгівлі дітьми 
1. Крім основних принципів протидії торгівлі людьми, передбачених статтею 

3 цього Закону, протидія торгівлі дітьми базується на таких спеціальних принципах: 
1) дотримання прав дитини; 
2) повага до думки дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми, стосовно заходів, 

які до неї застосовуються, з урахуванням її віку, стану здоров'я, інтелектуального і 
фізичного розвитку та інтересів; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5459-17#n899
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5459-17#n899
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3) роз'яснення дитині, яка постраждала від торгівлі дітьми, у зрозумілій для неї 
формі її прав та обов'язків; 

4) забезпечення конфіденційності інформації про особу дитини та відомостей, які 
дозволили б установити дитині статус як такій, яка постраждала від торгівлі дітьми. 

Стаття 21. Попередження торгівлі дітьми 
1. Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх 

повноважень вживають необхідних соціальних, правових, психолого-педагогічних та 
інших заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і передумов, що 
сприяють торгівлі дітьми. 

2. Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх 
повноважень вживають заходів щодо виявлення дітей, які постраждали від торгівлі 
дітьми, та проводять профілактичну роботу з ними та їхніми батьками або особами, 
які їх замінюють. 

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх 
повноважень розробляють та впроваджують у навчальних закладах навчальні та 
виховні програми з протидії торгівлі дітьми. 

4. Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх 
повноважень вживають заходів для підвищення рівня обізнаності щодо протидії 
торгівлі дітьми серед батьків та осіб, що їх замінюють, та осіб, які постійно 
контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури 
та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах. 

Стаття 22. Інформування про дітей, які постраждали від торгівлі дітьми 
1. Особа, якій стало відомо про дитину, яка страждає/постраждала від торгівлі 

дітьми, зобов'язана невідкладно та із забезпеченням конфіденційності повідомити 
про це місцеву державну адміністрацію, органи місцевого самоврядування, органи 
Національної поліції або органи прокуратури. 

{Частина перша статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII 
від 10.11.2015} 

2. У разі існування підозри щодо причетності батьків дитини або осіб, які їх 
замінюють, до торгівлі дітьми особи, які постійно контактують з дітьми у сферах 
освіти, охорони здоров'я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та 
відпочинку, судовій та правоохоронній сферах, у порядку, встановленому 
законодавством, інформують про це органи Національної поліції або органи 
прокуратури. 

{Частина друга статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом № 766-VIII 
від 10.11.2015} 

Стаття 23. Надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми 
1. Держава надає допомогу дитині з моменту, коли з'явилися підстави вважати, 

що вона постраждала від торгівлі дітьми, і до повного завершення реабілітації 
дитини. 

2. Після отримання інформації про дитину, яка постраждала від торгівлі дітьми, 
місцева державна адміністрація, на території якої виявлено дитину, невідкладно 
встановлює особу дитини, здійснює оцінку обставин та приймає план першочергових 
заходів допомоги дитині на період до вирішення питання щодо встановлення дитині 
статусу особи, яка постраждала від торгівлі дітьми. 

3. У разі якщо дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, має статус дитини-
сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, місцева державна 
адміністрація невідкладно вирішує питання влаштування дитини. 

4. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей із 
залученням закладів освіти, охорони здоров'я здійснюють розробку та впровадження 
індивідуальної програми допомоги дитині, яка постраждала від торгівлі дітьми. 

5. Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх 
повноважень забезпечують реалізацію прав дітей, які постраждали від торгівлі 
дітьми. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/766-19#n98
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Стаття 24. Повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі 
дітьми 

1. У разі виявлення в Україні дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є 
іноземцем чи особою без громадянства, в установленому порядку приймається одне 
з таких рішень: 

1) повернення дитини до країни походження; 
2) залишення дитини в Україні. 
2. Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає поверненню до країни 

походження за умови, якщо батьки або особи, які їх замінюють, або установа у 
справах захисту дітей країни походження дитини погодилися і мають можливість 
взяти на себе відповідальність за дитину і надати їй належну допомогу та захист. 

3. Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає залишенню в Україні у 
разі неможливості її повернення до країни походження та за наявності умов для 
інтеграції дитини в Україні в частині забезпечення її права на охорону здоров'я, 
освіту, соціальний захист. 

При вирішенні питання про повернення або залишення дитини слід враховувати 
думку дитини, беручи до уваги вік, фізичний, інтелектуальний розвиток та інтереси 
дитини. 

4. Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, не повертається до країни 
походження, якщо є ознаки того, що таке повернення ставить під загрозу її безпеку та 
не відповідає її найкращим інтересам. 

Розділ VII 
КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ 

ЛЮДЬМИ 
{Назва розділу VII із змінами, внесеними згідно із Законом № 1697-VII від 

14.10.2014} 
Стаття 25. Контроль у сфері протидії торгівлі людьми 
1. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері протидії 

торгівлі людьми в межах, визначених Конституцією України. 
Інші органи державної влади здійснюють контроль у сфері протидії торгівлі 

людьми у межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами 
України. 

Стаття 26. Громадський контроль за виконанням законів у сфері протидії торгівлі 
людьми 

1. Громадський контроль за виконанням законів у сфері протидії торгівлі людьми 
здійснюється за такими напрямами: 

1) відповідність діяльності суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми, цьому Закону та іншим законам; 

2) додержання міжнародних зобов'язань України у сфері протидії торгівлі 
людьми; 

3) забезпечення невідворотності покарання за злочини торгівлі людьми. 
2. Громадські організації, їх члени або уповноважені представники, а також окремі 

громадяни під час здійснення контролю у сфері протидії торгівлі людьми мають 
право: 

1) надавати інформацію щодо порушення законодавства у сфері протидії торгівлі 
людьми та про виявлені факти торгівлі людьми і захисту осіб, які постраждали від 
торгівлі людьми; 

2) здійснювати моніторинг стану протидії торгівлі людьми та захисту осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми; 

3) співпрацювати із суб'єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми; 

4) інформувати населення з питань протидії торгівлі людьми. 
{Статтю 27 виключено на підставі Закону № 1697-VII від 14.10.2014} 
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Розділ VIII 
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
Стаття 28. Міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми 
1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері протидії торгівлі 

людьми на державному, регіональному та місцевому рівнях. 
2. Суб'єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, мають право 

укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв'язки з відповідними 
органами іноземних держав, міжнародними організаціями згідно із законодавством 
України. 

3. Держава підтримує та стимулює міжнародне співробітництво у сфері протидії 
торгівлі людьми. 

4. Міжнародні організації можуть згідно з установленими процедурами залучатися 
до розробки та реалізації в Україні спільних програм з питань протидії торгівлі 
людьми. 

Розділ IX 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства у сфері протидії торгівлі 
людьми 

1. Особи, винні у порушенні законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, 
несуть відповідальність згідно із законом. 

Розділ X 
ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА ЗДІЙСНЕННЯ 

ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА ПРОТИДІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
Стаття 30. Фінансування заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми 
1. Протидія торгівлі людьми, а також надання допомоги постраждалим від торгівлі 

людьми включають низку заходів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, 
професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших 
джерел. 

2. Перелік заходів із протидії торгівлі людьми визначається Державною цільовою 
програмою протидії торгівлі людьми. 

Розділ XI 
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 
{Підпункт 1 пункту 2 розділу XI втратив чинність на підставі Кодексу № 4651-

VI від 13.04.2012} 
2) у Законі України "Про імміграцію" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., 

№ 41, ст. 197): 
частину другу статті 4 доповнити пунктом 8 такого змісту: 
"8) особи, які безперервно проживали на території України протягом трьох років з 

дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми"; 
частину сьому статті 9 після пункту 7 доповнити новим пунктом такого змісту: 
"8) для осіб, зазначених у пункті 8 частини другої статті 4 цього Закону, - копія 

документа, що підтверджує встановлення особі статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми, а також документ, що підтверджує факт безперервного проживання 
особи на законних підставах на території України протягом трьох років з дня 
встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми". 

У зв'язку з цим пункти 8-10 вважати відповідно пунктами 9-11; 
{Підпункт 3 пункту 2 розділу XI втратив чинність на підставі Закону № 2671-

VIII від 17.01.2019} 
4) у Законі України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та 

молоддю" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 23, ст. 284): 
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абзац одинадцятий статті 7 після слів "які зазнали жорстокості та насильства" 
доповнити словами "постраждали від торгівлі людьми"; 

абзац другий статті 9 після слів "насильству в сім'ї та жорстокому поводженню з 
дітьми" доповнити словами "торгівлі людьми". 

3. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим 
Законом: 

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 
2) забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-правових 

актів, що випливають із цього Закону; 
3) забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових 

актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. 
 
Президент України                                                                В. Янукович 

 
м. Київ 
20 вересня 2011 року 
№ 3739-VI 
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6.4. Палермський Протокол 
 

 
Протокол 

про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, 
і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних Націй 

проти транснаціональної  організованої злочинності 
 

Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї 
від 15 листопада 2000 року 

 
{Протокол ратифіковано Законом N 1433-IV ( 1433-15 ) від 04.02.2004} 

 
Дата підписання: 15.11.2000   Дата ратифікації: 04.02.2004 

Дата набуття чинності для України: 21.05.2004  
 

Преамбула  
 
Держави-учасниці цього Протоколу, заявляючи, що для вжиття ефективних 

заходів щодо попередження торгівлі  людьми,  особливо  жінками і дітьми,  і боротьбі 
з нею необхідний всеосяжний міжнародний підхід у країнах походження, транзиту і 
призначення, що включає заходи, спрямовані на попередження такої торгівлі, 
покарання осіб, що займаються нею, і захист потерпілих від такої торгівлі,  у тому 
числі шляхом захисту їх міжнародно-визнаних прав людини, 

враховуючи ту обставину, що, незважаючи на існування цілого ряду 
міжнародних документів,  які  містять  норми  і  передбачають практичні заходи по 
боротьбі з експлуатацією людей, особливо жінок і дітей, не існує універсального 
документа,  у якому зачіпалися б всі аспекти торгівлі людьми, 

будучи стурбовані тим,  що за  відсутності  такого  документа особи,  які  є  
уразливими з погляду торгівлі людьми,  не будуть у достатній мірі захищені,  

посилаючись на  Резолюцію 53/111 Генеральної Асамблеї від 9 грудня 1998 
року, у якій Асамблея ухвалила заснувати міжурядовий спеціальний комітет 
відкритого складу для розробки всеосяжної міжнародної конвенції проти 
транснаціональної організованої злочинності й обговорення питання про розробку, 
зокрема, міжнародного  документа  по  боротьбі  проти  торгівлі  жінками  і дітьми, 

будучи переконані, що доповнення Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти 
транснаціональної організованої злочинності ( 995_789 ) міжнародним документом 
щодо попередження і припинення торгівлі людьми,  особливо  жінками і дітьми, і 
покарання за неї сприятиме попередженню таких злочинів і боротьбі з ними, 
погодились про таке:  

 
I. Загальні положення  
 
Стаття 1 Зв'язок з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй проти 

транснаціональної організованої злочинності  
1. Цей Протокол  доповнює Конвенцію  Організації Об'єднаних Націй проти   

транснаціональної організованої злочинності ( 995_789 ). Він тлумачиться разом з 
Конвенцією. 

2. Положення  Конвенції  (  995_789  ) застосовуються mutatis mutandis до цього 
Протоколу, якщо в ньому не передбачене інше. 

3. Злочини, визнані такими відповідно до статті 5 цього Протоколу,  
розглядаються як злочини, визнані такими відповідно до Конвенції ( 995_789 ).  

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789
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Стаття 2 Цілі  
Цілі цього Протоколу полягають у: 
a) попередженні торгівлі людьми і боротьбі з нею, приділяючи особливу увагу 

жінкам і дітям; 
b) захисті та допомозі жертвам такої торгівлі при повній повазі їхніх прав 

людини; і 
c) заохоченні співробітництва між Державами-учасницями в досягненні цих 

цілей. 
 
Стаття 3 Терміни  
Для цілей цього Протоколу: 
a) "торгівля людьми" означає здійснювані з метою експлуатації вербування, 

перевезення,  передачу,  приховування або одержання людей шляхом загрози силою 
або  її  застосування  або  інших  форм примусу,  викрадення,  шахрайства, обману, 
зловживання владою або уразливістю положення, або шляхом підкупу, у вигляді 
платежів або вигод, для одержання  згоди  особи, яка  контролює іншу особу. 

Експлуатація включає,  як мінімум,  експлуатацію проституції інших осіб або інші 
форми сексуальної експлуатації,  примусову працю або послуги, рабство або звичаї, 
подібні з рабством, підневільний стан або вилучення органів; 

b) згода  жертви торгівлі людьми на заплановану експлуатацію, про яку йдеться 
в підпункті (a) цієї статті, не береться до уваги, якщо  було  використано будь-який із 
заходів впливу,  зазначених у підпункті (a); 

c) вербування, перевезення, передача, приховування або отримання  дитини  з  
метою  експлуатації  вважаються "торгівлею людьми" навіть у тому разі,  якщо  вони  
не  пов'язані  із застосуванням будь-якого із заходів впливу, зазначених у підпункті (a) 
цієї статті; 

d) "дитина" означає будь-яку особу, що не досягла 18-літнього віку.  
 
Стаття 4 Сфера застосування  
Цей Протокол, якщо в ньому не зазначене інше, застосовується до 

попередження, розслідування і кримінального переслідування  у зв'язку  зі 
злочинами, визнаними такими відповідно до статті 5 цього Протоколу, якщо ці 
злочини носять транснаціональний характер і  вчинені  за  участю  організованої 
злочинної групи,  а також до захисту жертв від таких злочинів.  

 
Стаття 5 Криміналізація  
1. Кожна Держава-учасниця вживає таких законодавчих та інших заходів, які  

можуть  знадобитися для того,  щоб визнати в якості кримінально караних діяння,  
зазначені у статті 3 цього Протоколу, коли вони вчиняються навмисно. 

2. Кожна Держава-учасниця також вживає таких законодавчих  та інших  заходів, 
які можуть знадобитися для того, щоб визнати в якості кримінально караних такі 
діяння: 

a) за  умови  дотримання основних  принципів  своєї правової системи - замах 
на вчинення будь-якого  злочину,  визнаного  таким відповідно до пункту 1 цієї статті; 

b) участь як спільника у вчиненні будь-якого злочину, визнаного таким 
відповідно до пункту 1 цієї статті; і 

c) організацію інших осіб або керування ними з метою вчинення будь-якого  
злочину,  визнаного  таким відповідно до пункту 1 цієї статті.  

 
II. Захист жертв торгівлі людьми  
 
Стаття 6 Допомога жертвам торгівлі людьми та їхній захист  
1. У відповідних випадках і у тій мірі, в якій це можливо відповідно до її    

внутрішнього законодавства, кожна Держава-учасниця забезпечує захист особистого 
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життя й особи жертв торгівлі людьми, у тому числі, серед іншого, шляхом 
забезпечення конфіденційного характеру провадження, що  стосується такої торгівлі. 

2. Кожна Держава-учасниця забезпечує, щоб її внутрішня правова або  
адміністративна система передбачала заходи, які дозволяють, у  відповідних  
випадках,  надавати  жертвам торгівлі людьми: 

a) інформацію  про  відповідний  судовий  і  адміністративний розгляд; 
b) допомогу, що не завдає  шкоди правам захисту і дозволяє викладати і 

розглядати їхні думки і побоювання на відповідних стадіях кримінального 
провадження щодо осіб, які вчинили злочини. 

3. Кожна Держава-учасниця  розглядає можливість реалізації заходів для  
забезпечення фізичної, психологічної і соціальної реабілітації жертв торгівлі людьми, 
у тому числі, у відповідних випадках,  у  співробітництві з неурядовими організаціями,  
іншими відповідними організаціями й іншими елементами громадянського 
суспільства, і, зокрема, заходів, що передбачають надання: 

a) належного даху; 
b) консультативної  допомоги та інформації,  особливо щодо їх юридичних прав, 

мовою, зрозумілою жертвам торгівлі людьми; 
c) медичної, психологічної і матеріальної допомоги; і 
d) можливостей в галузі працевлаштування, освіти  і професійної підготовки. 
4. Кожна Держава-учасниця враховує при застосуванні  положень цієї  статті вік,  

стать і особливі потреби жертв торгівлі людьми, зокрема особливі потреби дітей, у 
тому числі щодо належного даху, освіти і догляду. 

5. Кожна Держава-учасниця прагне забезпечувати фізичну безпеку жертв 
торгівлі людьми в період перебування таких жертв на її території. 

6. Кожна Держава-учасниця забезпечує, щоб її внутрішня правова система 
передбачала заходи, які надають жертвам  торгівлі людьми можливість одержання 
компенсації за заподіяну шкоду.  

 
Стаття 7 Статус жертв торгівлі людьми у приймаючих державах  
1. На  додаток до вжиття заходів відповідно до статті 6 цього Протоколу кожна  

Держава-учасниця розглядає можливість вжиття законодавчих або інших відповідних 
заходів, що дозволяють жертвам торгівлі людьми залишатися, у відповідних  
випадках,  на її території на тимчасовій або постійній основі. 

2. При застосуванні положення, що міститься в пункті 1 цієї статті, кожна   
Держава-учасниця відповідним чином враховує гуманітарні міркування і проявляє 
співчуття. 

 
Стаття 8 Репатріація жертв торгівлі людьми  
1. Держава-учасниця,  громадянином  якої  є  жертва  торгівлі людьми  або  в  

якій така особа мала право постійно проживати на момент в'їзду на територію 
приймаючої Держави-учасниці, сприяє поверненню цієї особи і приймає її без  
необґрунтованих або нерозумних затримок при належному врахуванні питань  
забезпечення безпеки такої особи. 

2. Коли  Держава-учасниця  повертає жертву торгівлі людьми Державі-учасниці, 
громадянином якої є  ця особа або в якій вона мала право  постійно  проживати  на  
момент в'їзду на територію приймаючої Держави-учасниці, таке повернення 
здійснюється  при належному врахуванні питань забезпечення  безпеки  цієї  особи, а 
також характеру будь-якого провадження, пов'язаного з тією обставиною, що ця 
особа стала жертвою торгівлі людьми, причому таке повернення, переважно, є 
добровільним. 

3. На прохання приймаючої Держави-учасниці, запитувана Держава учасниця   
без необґрунтованих або нерозумних затримок перевіряє, чи є особа, що стала 
жертвою торгівлі людьми, її громадянином або чи мала вона право постійно 
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проживати на її території на момент в'їзду на територію приймаючої Держави-
учасниці. 

4. З метою сприяння поверненню жертви торгівлі людьми, яка не має належних 
документів, Держава-учасниця, громадянином якої є ця особа або в якій вона мала 
право постійно проживати на момент в'їзду на територію приймаючої  Держави-
учасниці, погоджується видавати, на прохання приймаючої Держави-учасниці, такі 
документи на  в'їзд/виїзд або інші дозволи, які можуть знадобитися для повернення 
цієї особи на її територію. 

5. Ця стаття не  завдає шкоди будь-якому праву, наданому жертвам торгівлі 
людьми в силу будь-якого положення внутрішнього законодавства приймаючої 
Держави-учасниці. 

6. Ця стаття не завдає шкоди будь-якій застосовній двосторонній або 
багатосторонній угоді або домовленості, які регулюють, повністю  або  частково,  
питання   повернення  жертв торгівлі людьми.  

 
III. Попередження, співробітництво та інші заходи  
 
Стаття 9 Попередження торгівлі людьми  
1. Держави-учасниці розробляють і приймають на комплексній основі політику, 

програми й інші заходи з метою: 
a) попередження торгівлі людьми і боротьби з нею; і 
b) захисту жертв торгівлі людьми, особливо жінок і дітей, від ревіктимізації. 
2. Держави-учасниці прагнуть вживати таких заходів, як проведення досліджень,  

інформаційних  кампаній, у тому числі в засобах масової інформації, а також     
здійснення соціально-економічних ініціатив, спрямованих  на  попередження торгівлі 
людьми і боротьбу з нею. 

3. Політика, програми й інші заходи, що розробляються та приймаються 
відповідно до цієї  статті,  у  відповідних  випадках, включають  співробітництво  з 
неурядовими організаціями, іншими відповідними організаціями й іншими 
елементами  громадянського суспільства. 

4. Держави-учасниці вживають або вдосконалюють, у тому числі шляхом 
двостороннього або багатостороннього співробітництва, заходи, спрямовані на 
пом'якшення  впливу таких факторів, які обумовлюють уразливість людей, особливо 
жінок і дітей, з погляду торгівлі  людьми, як убогість, низький рівень розвитку і 
відсутність рівних можливостей. 

5. Держави-учасниці вживають або вдосконалюють законодавчі або інші заходи,  
наприклад  у  галузі  освіти, культури або в соціальній  галузі, у  тому  числі шляхом   
двостороннього і багатостороннього співробітництва, спрямовані на протидію попиту, 
що породжує експлуатацію людей, особливо жінок і дітей, в усіх її формах, оскільки 
це призводить до торгівлі людьми.  

 
Стаття 10 Обмін інформацією і підготовка кадрів  
1. Правоохоронні, міграційні або інші відповідні органи Держав-учасниць, у 

відповідних  випадках, співробітничають між собою шляхом обміну, відповідно до 
їхнього  внутрішнього законодавства, інформацією, що дозволяє їм визначати: 

a) чи є особи, що перетинають або намагаються перетнути міжнародний кордон 
без документів на в'їзд/виїзд  або з такими документами, що належать іншим особам,  
торговцями  людьми або жертвами такої торгівлі; 

b) види документів на  в'їзд/виїзд,  які  використали  або намагалися використати 
такі  особи  для  перетинання  міжнародного кордону з метою торгівлі людьми; і 

c) засоби і методи, які застосовуються організованими злочинними групами з  
метою торгівлі  людьми, у  тому  числі вербування і перевезення жертв, маршрути і 
зв'язки  між  окремими особами і групами,  що займаються такою торгівлею, а також 
зв'язки всередині таких груп і можливі заходи для їхнього виявлення. 
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2. Держави-учасниці забезпечують або вдосконалюють підготовку співробітників 
правоохоронних, міграційних та інших відповідних органів з питань попередження 
торгівлі людьми. Зазначена підготовка повинна зосереджуватися на методах 
попередження  такої торгівлі, кримінального переслідування осіб, що займаються 
нею, і захисту прав жертв, включаючи захист жертв від осіб, що займаються такою  
торгівлею. У ході підготовки слід також брати до уваги необхідність  врахування  прав  
людини, проблематики дітей і гендерної проблематики; підготовка повинна сприяти 
співробітництву з неурядовими організаціями, іншими відповідними організаціями  й 
іншими елементами громадянського суспільства. 

3. Держава-учасниця, що одержує інформацію, виконує будь-яке прохання   
Держави-учасниці,  що  надає  інформацію,  пов'язану  з встановленням обмежень 
щодо її використання.  

 
Стаття 11 Заходи прикордонного контролю  
1. Без шкоди для міжнародних зобов'язань щодо вільного пересування людей 

Держави-учасниці, наскільки це можливо, встановлюють  такі  заходи прикордонного  
контролю, які можуть знадобитися для попередження і виявлення торгівлі людьми. 

2. Кожна Держава-учасниця вживає законодавчих або інших належних заходів 
для попередження, наскільки це можливо, використання транспортних засобів, 
експлуатованих комерційними перевізниками, при вчиненні злочинів, визнаних 
такими відповідно до статті 5 цього Протоколу. 

3. У відповідних  випадках і без шкоди  для застосовних міжнародних  конвенцій  
такі  заходи  включають  встановлення  для комерційних  перевізників,  у  тому  числі  
будь-якої транспортної компанії або власника чи оператора будь-яких транспортних 
засобів, зобов'язання переконатися в тому, що всі пасажири мають документи  
на в'їзд/виїзд, необхідні для в'їзду до приймаючої держави. 

4. Кожна Держава-учасниця вживає необхідних заходів, відповідно до свого  
внутрішнього законодавства для того, щоб передбачити санкції за порушення 
зобов'язання,  встановленого в пункті 3 цієї статті. 

5. Кожна Держава-учасниця розглядає можливість вжиття заходів, які 
дозволяють, відповідно до її внутрішнього законодавства, відмовляти у в'їзді особам,  
причетним до вчинення злочинів,  визнаних такими  відповідно  до  цього  Протоколу, 
або анулювати їхні візи. 

6. Без  шкоди для статті 27 Конвенції (995_789) Держави-учасниці  розглядають 
можливість зміцнення співробітництва між органами прикордонного контролю, у тому 
числі шляхом створення і підтримки прямих каналів зв'язку.  

 
Стаття 12 Надійність документів і їхній контроль  
Кожна Держава-учасниця  вживає, у межах наявних можливостей, таких заходів, 

які можуть знадобитися для: 
a) забезпечення такої якості документів, що видаються нею, на в'їзд/виїзд або  

посвідчень особи, що у  максимальному  ступені ускладнювало  б  їхнє  неправомірне  
використання  і  підробку або протизаконну зміну, відтворення або видачу; і 

b) забезпечення захищеності і надійності документів на в'їзд/виїзд або 
посвідчень особи,  виданих цією Державою-учасницею або  від  її  імені,  а також для 
попередження їхнього незаконного виготовлення, видачі та використання.  

 
Стаття 13 Законність і дійсність документів  
Держава-учасниця проводить, на  прохання іншої Держави-учасниці, відповідно 

до свого внутрішнього законодавства, протягом розумного строку перевірку 
законності та дійсності виданих або нібито виданих від її імені документів на  
в'їзд/виїзд або посвідчень особи, щодо яких є підозри, що вони використовуються 
для торгівлі людьми.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789
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IV. Заключні положення  
 
Стаття 14 Виключне положення  
1. Ніщо в цьому Протоколі не зачіпає прав, зобов'язань і відповідальності 

держав і окремих осіб відповідно до  міжнародного права, включаючи міжнародне 
гуманітарне право і міжнародне право в галузі прав людини і,  зокрема, коли це 
застосовно, Конвенцію 1951 року (995_011) і Протокол 1967 року (995_363),  що 
стосуються статусу біженців, і принцип невиселення, закріплений у них. 

2. Заходи, передбачені цим Протоколом, тлумачаться і застосовуються таким 
чином, щоб це не було дискримінаційним  щодо осіб  на  тій  підставі,  що  вони стали 
жертвами торгівлі людьми. Тлумачення і застосування цих заходів здійснюються  
відповідно до міжнародно-визнаних принципів недискримінації.  

 
Стаття 15 Врегулювання спорів  
1. Держави-учасниці прагнуть врегулювати спори щодо тлумачення або 

застосування цього Протоколу шляхом переговорів. 
2. Будь-який спір між двома або більше Державами-учасницями щодо 

тлумачення або застосування цього  Протоколу,  який  не  може бути  врегульований 
шляхом переговорів протягом розумного періоду часу, передається на прохання 
однієї з цих Держав-учасниць  на арбітражний розгляд.  Якщо протягом шести місяців 
із дня звертання з проханням про арбітраж ці Держави-учасниці не зможуть 
домовитися про його організацію, будь-яка з цих Держав-учасниць може передати  
спір до Міжнародного Суду, звернувшись із заявою відповідно до Статуту Суду 
(995_010). 

3. Кожна Держава-учасниця може під час підписання, ратифікації, прийняття або 
затвердження цього Протоколу,  або під час приєднання до нього заявити про те,  що 
вона не вважає себе зв'язаною положеннями пункту 2 цієї статті. Інші Держави-
учасниці не зв'язані положеннями пункту 2 цієї статті щодо будь-якої Держави-
учасниці, яка зробила таке застереження. 

4. Будь-яка Держава-учасниця, яка зробила застереження відповідно до пункту 
3 цієї статті, може в будь-який час зняти це застереження шляхом направлення 
повідомлення Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй. 

 
Стаття 16 Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження і приєднання  
1. Цей Протокол відкритий для підписання всіма державами з 12 по  15 грудня 

2000 року в Палермо, Італія, а потім у Центральних установах Організації Об'єднаних 
Націй у Нью-Йорку  до  12  грудня 2002 року. 

2. Цей Протокол також відкритий для підписання регіональними організаціями 
економічної інтеграції за умови, що принаймні одна з держав-членів такої організації 
підписала цей Протокол  відповідно до пункту 1 цієї статті. 

3. Цей Протокол підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню.  
Ратифікаційні  грамоти  або документи про прийняття або затвердження здаються  
на  зберігання  Генеральному  секретарю Організації Об'єднаних Націй. Регіональна 
організація економічної інтеграції може здати на зберігання свою ратифікаційну 
грамоту або документ про прийняття або затвердження, якщо принаймні одна з її  
держав-членів вчинила у такий же спосіб. У цій ратифікаційній грамоті або в 
документі про прийняття або  затвердження така організація заявляє про сферу своєї 
компетенції щодо питань, що регулюються  цим Протоколом. Така організація  також 
повідомляє депозитарієві про будь-яку відповідну зміну сфери своєї компетенції. 

4. Цей Протокол відкритий для  приєднання  будь-якої держави або  будь-якої  
регіональної  організації  економічної інтеграції, принаймні одна з держав-членів якої 
є учасницею цього Протоколу. Документи  про  приєднання  здаються  на  зберігання  
Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй. Під час приєднання 
регіональна організація економічної інтеграції заявляє про сферу своєї компетенції 
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щодо питань, які регулюються  цим  Протоколом. Така  організація  також повідомляє  
депозитарієві  про  будь-яку відповідну зміну сфери своєї компетенції.  

 
Стаття 17 Набуття чинності  
1. Цей Протокол набуває чинності на  дев'яностий день після дати здачі на  

зберігання сорокової ратифікаційної грамоти або документа про прийняття,  
затвердження або приєднання, але він не набуває чинності до набуття 
чинностіКонвенцією (995_789).  Для мети цього пункту будь-яка така грамота або  
документ,  здані  на зберігання  регіональною  організацією економічної інтеграції,  не  
розглядаються в якості додаткових до грамот або документів, зданих на зберігання 
державами-членами такої організації. 

2. Для кожної держави або регіональної організації економічної інтеграції, що 
ратифікують, приймають або затверджують цей Протокол, або приєднуються до 
нього після здачі на зберігання сорокової  ратифікаційної грамоти або документа про 
таку дію, цей Протокол набуває чинності на тридцятий день після дати здачі на 
зберігання  такою державою або організацією відповідної грамоти чи документа або в 
дату набуття цим Протоколом чинності відповідно до пункту 1 цієї статті залежно від 
того, що настає пізніше.  

 
Стаття 18 Зміни та доповнення  
1. Після  закінчення п'яти років після набуття чинності цим Протоколом Держава-

учасниця цього Протоколу  може  запропонувати зміни та  доповнення  і  направити  
їх Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, який потім    
перепроваджує запропоновані зміни та доповнення Державам-учасницям і 
Конференції учасників Конвенції (995_789) з метою розгляду цих пропозицій і  
ухвалення рішення щодо них.  Держави-учасниці цього Протоколу,  що беруть участь 
у Конференції учасників,  докладають усіх зусиль для досягнення  консенсусу  щодо 
кожної зміни та доповнення. Якщо всі зусилля по досягненню консенсусу були 
вичерпані і згоди не  було досягнуто, то, як крайній захід, для прийняття змін та 
доповнень потрібна більшість у дві третини голосів Держав-учасниць цього 
Протоколу,  які  присутні  та  беруть  участь  у  голосуванні  на засіданні Конференції 
Учасників. 

2. У  питаннях, які  входять  до  сфери  їхньої компетенції, регіональні організації  
економічної інтеграції  здійснюють своє право  голосу відповідно до цієї статті, маючи 
число голосів, що дорівнює  числу  їхніх  держав-членів,  які  є  учасницями   цього  
Протоколу. Такі організації не здійснюють своє право голосу, якщо їхні держави-
члени здійснюють своє право голосу, і навпаки. 

3. Зміни та доповнення, прийняті відповідно до пункту 1 цієї статті, підлягають  
ратифікації, прийняттю  або  затвердженню Державами-учасницями. 

4. Зміни та доповнення,  прийняті відповідно до пункту 1 цієї статті, набувають 
чинності щодо Держави-учасниці через дев'яносто днів після дати здачі нею  на  
зберігання Генеральному  секретарю Організації  Об'єднаних  Націй ратифікаційної 
грамоти чи документа про прийняття або затвердження таких змін та доповнень. 

5. Коли  зміни та доповнення набувають чинності,  вони стають обов'язковими 
для тих Держав-учасниць,  які висловили  згоду  бути зв'язаними ними. Інші Держави-
учасниці продовжують бути зв'язаними положеннями цього Протоколу і будь-якими 
змінами та доповненнями, ратифікованими, прийнятими або затвердженими ними 
раніше. 

 
Стаття 19 Денонсація  
1. Держава-учасниця  може  денонсувати цей Протокол шляхом направлення   

письмового повідомлення Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.  
Така  денонсація набуває чинності після  закінчення  одного  року  з  дати  одержання   
повідомлення Генеральним секретарем. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_789
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2. Регіональна організація економічної інтеграції перестає бути учасницею   
цього  Протоколу,  коли  всі  її  держави-члени денонсували цей Протокол.  

 
Стаття 20 Депозитарій і мови  
1. Депозитарієм цього Протоколу призначається Генеральний секретар 

Організації Об'єднаних Націй. 
2. Оригінал цього Протоколу, англійський, арабський, іспанський, китайський,  

російський  і французький тексти якого є рівно автентичними, здається на зберігання 
Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.  

На посвідчення чого повноважні представники, що підписалися нижче, 
належним чином уповноважені на те своїми урядами, підписали цей Протокол.  
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6.5. Приклад справи ЄСПЛ15 
 

 
Комюніке Секретаря Європейського суду з прав людини 
щодо рішення у справі "Сільяден проти Франції" 

 
Реферативний переклад  

 
У рішенні, ухваленому 26 липня 2005 р. у справі «Сільяден проти Франції», 

Європейський суд з прав людини (далі - Суд) постановив, що: 
- було порушено ст. 4 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 

(далі - Конвенція) стосовно заборони утримання людини в підневільному стані та 
присилування до виконання примусової чи обов’язкової праці. 

Відповідно до ст. 41 Конвенції Суд призначив сплатити заявниці 26 тис. 209 
євро на відшкодування судових витрат. 

 
Обставини справи: 
 
Заявниця, Сіва-Акофа Сільяден, 1978 р.н., є громадянкою Того, проживає у м. 

Парижі. У січні 1994 р. заявниця разом зі своєю родичкою п. Д., громадянкою Франції 
тоголезької національності, прибули до Франції з Того. Остання зобов’язалася перед 
батьком заявниці владнати питання з її імміграційним статусом та навчанням у 
Франції. Натомість п. Сільяден повинна була виконувати для п. Д. домашню роботу, 
аби компенсувати вартість авіаквитка. Таким чином, заявниця стала неоплачуваною 
служницею у домі панів Д., які тримали в себе її паспорт. 

У жовтні 1994 р. п. Д. позичила заявницю своїм друзям - подружжю Б. - для 
виконання рутинної домашньої роботи та для догляду за їхніми дітьми. 
Передбачалося, що п. Сільяден залишатиметься у домі панів Б. лише упродовж 
кількох днів і повернеться після того, як п. Б. народить дитину. Проте після 
народження дитини п. Б. вирішила залишити заявницю у своєму домі й надалі. 
Заявниця стала по суті робітницею для всякої хатньої роботи, працюючи від сьомої 
ранку до десятої вечора без вихідних. Лише за спеціальним дозволом п. Сільяден 
могла ходити у неділю до церкви на відправу. Заявниця спала у дитячій кімнаті на 
матраці, мала лише старий одяг. Господарі жодного разу їй не заплатили за роботу. 
Лише один чи два рази вона отримала 500 франків (приблизно 76 євро) від матері п. 
Б. 

У липні 1998 р. заявниця поскаржилася на своє становище сусідці, а та 
повідомила Комітет проти сучасних форм рабства про долю п. Сільяден. 
Представники останнього звернулись із заявою до прокуратури. Проти подружжя Б. 
було порушено кримінальну справу. Їх звинуватили у незаконному отриманні 
неоплачуваних або недостатньо оплачуваних послуг від особи, котра перебуває у 
залежному чи незахищеному стані, а також у триманні такої особи в умовах, 
несумісних із люд-ською гідністю. 

Суд першої інстанції визнав подружжя Б. винним у вчиненні зазначених 
злочинів і призначив кожному з цих осіб, окрім іншого, покарання у виді позбавлення 
волі строком на 12 місяців з відкладенням терміну виконання частини цього 
покарання. Натомість місцевий апеляційний суд ухвалив у цій справі виправдальний 
вирок. Касаційний суд повернув справу на новий апеляційний розгляд, у результаті 

 

15 Переклад з англійської мови та опрацювання комюніке здійснено у Львівській лабораторії прав людини і громадянина НДІ 
державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України П.М. Рабіновичем, М.Ю. Пришляк і Т.І. 
Дудаш. Повний текст комюніке англійською мовою див.: http: // www. echr.coe.int 
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якого підсудних було зобов’язано сплатити на користь заявниці штраф у роз-мірі 15 
тис. 245 євро. 

У жовтні 2003 р. суд з трудових справ зобов’язав подружжя Б. сплатити 
заявниці 31 тис. 238 євро як відшкодування заборгованої їй заробітної плати. 

 
Зміст рішення Суду:  
 
Посилаючись на ст. 4 Конвенції, заявниця стверджувала, що законодавство 

Франції не забезпечило їй достатнього й ефективного захисту від перебування у 
½підневільному стані╗ або, принаймні, від ½примусової та обов’язкової╗ праці, яку 
вона змушена була виконувати, що по суті означало для неї бути домашньою 
рабинею. 

Суд відзначив, що ст. 4 Конвенції гарантує одну з фундаментальних цінностей 
демократичного суспільства, які покладені в основу Ради Європи. Власне, 
дотримання цієї статті означає не стільки обов’язок з боку держави не вдаватися до 
дій на її порушення, скільки зобов’язання активно вживати належних заходів, зокрема 
забезпечувати прийняття та ефективне застосування законодавчих положень, які б 
визнавали караними злочинами ті дії, що порушують ст. 4 Конвенції. 

Суд зауважив, що існує чимало міжнародно-правових угод, окрім Конвенції, 
спрямованих на захист людини від рабства, підневільного стану та примусової чи 
обов’язкової праці. Суд зацитував рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, в 
якому, зокрема, наголошувалося, що попри те, що рабство було скасовано 150 років 
тому, в Європі від ½домашнього рабства╗ ще й досі потерпають тисячі людей, 
більшість з яких жінки. Зважаючи на сучасні стандарти і тенденції у цій сфері, Суд 
дійшов висновку, що держави зобов’язані криміналізувати та карати будь-яке діяння, 
спрямоване на утримання людини у становищі, яке є несумісним із вимогами ст. 4 
Конвенції. 

Щоб належним чином кваліфікувати становище, в якому перебувала п. 
Сільяден, Суд зазначив, що упродовж кількох років вона працювала на подружжя Б. 
безоплатно, без перепочинку і всупереч власній волі. Заявниця, яка на той час була 
підлітком, незаконно перебувала у чужій країні та боялася бути заарештованою 
поліцією. Подружжя Б. підживлювало цей страх, хоча й обіцяючи п. Сільяден, що з 
часом її становище буде легалізовано. 

З огляду на зазначене Суд дійшов висновку про те, що п. Сільяден 
щонайменше була примушена виконувати обов’язкову працю у сенсі ст. 4 Конвенції. 

Суд також мав визначити, чи перебувала заявниця у рабстві, або ж у 
підневільному стані. 

Щодо питання про рабство Суд відзначив, що хоча заявницю й було 
позбавлено особистої свободи, однак не було доказів, які б вказували на те, що вона 
перебувала в рабстві у прямому значенні цього слова. Адже подружжя Б. не 
застосовувало щодо заявниці звичайні права власності, які могли б звести її 
становище до положення речі. Тому Суд дійшов висновку про те, що немає підстав 
вважати, що заявницю утримували в рабстві. 

Роз’яснюючи поняття підневільний стан, Суд вказав, що його можна розуміти 
як таке, яке охоплює виконання роботи під тиском. Заявниця це поняття сприймала 
як поняття рабство. У зв’язку з цим Суд вказав, що для заявниці примусова праця 
тривала упродовж 15 годин щодня без вихідних. Прибувши разом зі своєю родичкою 
до Франції, заявниця не передбачала і не погоджувалася на виконання роботи для 
подружжя Б. Як неповнолітня, вона перебувала у незахищеному стані, не мала 
жодних засобів до існування, окрім тих, які їй надавали у домі подружжя Б. Її було 
цілком ізольовано, а притулком для неї була дитяча кімната. 

П. Сільяден цілковито залежала від милості своїх господарів. Документи 
заявниці знаходились у подружжя Б., а їй було обіцяно, що питання щодо її 
імміграційного статусу скоро владнається. Однак цього так і не сталося. Також у п. 
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Сільяден не було ані вільного часу, ані свободи пересування з огляду на її страх бути 
затриманою поліцією. До того ж заявницю не влаштували до школи, як було обіцяно 
її батькові. За таких обставин заявниця вже не могла сподіватися, що її становище 
якось поліпшиться. 

Зважаючи на викладене, Суд дійшов висновку, що заявницю утримували у 
підневільному стані у сенсі ст. 4 Конвенції. 

Отож, Суд мав визначити, чи законодавство Франції надавало заявниці 
достатній захист у розумінні позитивних зобов’язань держави відповідно до ст. 4 
Конвенції. У зв’язку з цим Суд зацитував положення із Рекомендації Парламентської 
Асамблеї Ради Європи № 1523 (2001 р.), в якій висловлюється жаль з приводу того, 
що жодна із держав-учасниць Ради Європи виразно не заборонила домашнє рабство 
у своєму кримінальному законодавстві. Законодавство Франції також не передбачало 
покарання за такі злочини, як рабство чи тримання людини у підневільному стані. 

Суд зауважив, що хоча проти подружжя Б. і було порушено кримінальну 
справу, все ж їх було покарано не на підставі положень кримінального 
законодавства. Суд відзначив, що скаргу прокуратури на виправдальний вирок 
апеляційного суду стосовно зазначених осіб було подано лише у зв’язку з цивільними 
аспектами справи. Виправдальний вирок по суті не оскаржувався. Зрештою 
подружжя Б. було виправдане відповідно до положень кримінального законодавства. 
Суд також звернув увагу на оприлюднену в 2001 р. доповідь Об’єднаного комітету 
Національної Асамблеї Франції з питань сучасних форм рабства. У доповіді, 
зокрема, вказувалося, що відповідні положення Кримінального кодексу Франції (ті, за 
якими було порушено кримінальну справу щодо звинувачених) тлумачилися різними 
судами дуже неоднаково. 

З огляду на зазначене Суд дійшов висновку про те, що кримінальне 
законодавство Франції, чинне на час подій у розглядуваній справі, не забезпечило 
заявниці конкретного й ефективного захисту проти діянь, від яких вона потерпіла. 

Суд наголосив, що підвищення рівня стандартів у сфері захисту прав людини 
та фундаментальних свобод неминуче вимагатиме від держав бути більш 
жорсткішими до оцінки діянь, які можуть порушувати ці права і свободи як 
фундаментальні цінності демократичних суспільств. 

Таким чином, Суд постановив, що держава не виконала свої позитивні 
зобов’язання, що мала зробити відповідно до ст. 4 Конвенції. 
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6.6. Настанова ЮНІСЕФ щодо захисту дітей-жертв торгівлі людьми в 
південно-східній Європі 

 
Настанова ЮНІСЕФ щодо захисту дітей-жертв торгівлі людьми в південно-

східній Європі 
 
Подана нижче постанова встановлює стандарти взірцевої практики щодо захисту й 
допомоги дітям-жертвам торгівлі людьми з моменту їх виявлення і до моменту їх 
остаточної інтеграції та реабілітації. Ця постанова розроблена на базі відповідних 
міжнародних і регіональних актів у галузі прав людини і містить чіткий опис політики й 
практики, необхідних для реалізації й захисту прав дітей-жертв торгівлі людьми. Вона 
покликана встановити дороговказ діям урядів і державних агентів, міжнародних 
організацій і громадських організацій для вироблення алгоритму особливих заходів, 
спрямованих на захист дітей-жертв торгівлі людьми. 
1. Визначення 

• Торгівля дітьми - це дії із залучення, перевезення, передачі, переховування й 
одержання дітей з метою експлуатації всередині країни або поза її межами. 
Згода дитини-жертви на сплановану експлуатацію не береться до уваги, навіть 
якщо не було використано жодного з таких засобів: «сила, примус, викрадення, 
обман, зловживання впливом або дії, які використовують вразливий стан 
жертви, чи залежність жертви від іншої особи». 

• Дитина-жертва торгівлі людьми («дитина-жертва») - це будь-яка особа у віці до 
18 років. 

2. Загальні принципи 
Зазначені нижче принципи лежать в основі «Настанов із взірцевої практики» й 
повинні братися до уваги на всіх етапах догляду й захисту дітей-жертв торгівлі 
людьми у країнах призначення, транзиту й походження. 
2.1 Права дитини 

• Усі дії, застосовані до дітей-жертв, повинні відповідати принципам захисту й 
дотримання прав людини відповідно до Конвенції ООН про права дитини 
(1989). 

• Діти-жертви мають право на особливі заходи захисту як жертви і як діти у 
відповідності з їх особливими правами і потребами. 

• Залучення дитини-жертви до злочинної діяльності не впливає на її статус 
дитини й жертви і на її відповідні права на особливий захист. 

2.2. Інтереси дитини 
Усі дії, застосовані до дітей-жертв державними або приватними установами 
соціального забезпечення, поліцією, судовими інстанціями, адміністративною 
владою або законодавчими органами, повинні насамперед враховувати інтереси 
самої дитини. 
2.3 Право на недискримінацію 
Усі діти-жертви, як негромадяни, так і громадяни, або діти, які проживають у країні, 
мають право на однаковий захист і права. Насампред, їх слід розглядати як дітей. 
Жодні аспекти їх статусу, громадянства, раси, статі, мови, релігії, етнічного або 
соціального походження, народження чи іншого типу статусу не повинні впливати на 
їх права на захист. 
2.4 Повага до думки дитини 

• Дитина-жертва, яка здатна сформувати власну думку, має право на її вільне 
висловлення стосовно всіх питань, які зачіпають її інтереси, наприклад, при 
ухваленні рішення про можливе повернення на батьківщину або до країни 
походження. 

• Думку дитини слід належним чином враховувати відповідно до її віку, зрілості й 
інтересів. 
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2.5 Право на інформацію 
• Діти-жертви повинні бути забезпечені доступною інформацією, наприклад, про 

їх положення, права, послуги, які надаються, і порядок возз’єднання з родиною 
і/або репатріації. 

• Інформація повинна надаватися мовою, яку дитина-жертва може зрозуміти. Під 
час допиту дітей-жертв чи співбесіди з ними, або якщо вони потребують 
доступу до послуг, їм повинні надати відповідних перекладачів. 

2.6 Право на конфіденційність 
• Інформація про дитину-жертву, що може становити небезпеку для дитини або 

членів її родини, не повинна розголошуватися. 
• Слід ужити всіх необхідних заходів для дотримання конфіденційності й захисту 

особових даних про дітей-жертв. Ім’я, адреса та інша інформація, котрі можуть 
призвести до ідентифікації дитини-жертви або членів її родини, не повинні 
розголошуватися широкому загалу або засобам масової інформації. 

• Перш ніж розголосити конфіденційну інформацію, у дитини-жертви необхідно 
запитати дозволу у спосіб, що відповідає її віку. 

2.7 Право на захист 
• Держава зобов’язана захищати й надавати допомогу дітям-жертвам і 

забезпечувати їх безпеку. 
• Усі рішення щодо дітей-жертв повинні прийматися якнайшвидше. 

3. Настанова щодо спеціальних заходів 
3.1 Виявлення 

3.1.1 Активні заходи виявлення 
• Держави повинні вживати усіх необхідних заходів для запровадження 

ефективних процедур швидкого виявлення дітей-жертв. 
• Необхідно координувати обмін інформацією між установами й окремими 

особами (включаючи правоохоронні органи, установи охорони здоров’я, освітні 
установи, установи соціального забезпечення і громадські організації), для 
забезпечення якнайшвидшого виявлення і надання допомоги дітям-жертвам. 

• Імміграційні, прикордонні й правоохоронні органи повинні впровадити у своїй 
діяльності процедури виявлення дітей-жертв на пунктах в’їзду до країни та в 
інших місцях. 

• Органи соціального забезпечення, охорони здоров’я або освіти зобов’язані 
звернутися до відповідного правоохоронного органу за наявності інформації 
або підозри, що дитина стала об’єктом експлуатації чи жертвою торгівлі дітьми, 
або наражається на небезпеку потрапити в умови експлуатації чи стати 
жертвою торгівлі людьми. 

• Г ромадські організації / організації громадянського суспільства зобов’язані 
звернутися до відповідного правоохоронного органу і/або органу соціального 
забезпечення за наявності інформації або підозри, що дитина стала об’єктом 
експлуатації чи жертвою торгівлі дітьми, або наражається на небезпеку 
потрапити в умови експлуатації чи стати жертвою торгівлі людьми. 

3.1.2 Презумпція віку 
• Якщо вік жертви не визначено і є підстави вважати, що жертва - дитина, то 

жертву слід вважати дитиною. 
• Під час перевірки віку жертви з нею поводяться як з дитиною, і на неї 

поширюються всі спеціальні заходи захисту, передбачені цією настановою. 
3.2 Призначення опікуна 

Процес призначення 
• Одразу після виявлення дитині-жертві призначається опікун для її супроводу 

протягом усього процесу аж до прийняття й реалізації довгострокового рішення 
в інтересах дитини. Якщо можливо, дитині варто призначити одну й ту саму 
особу на увесь період. 

• Органи соціального забезпечення або інші відповідні установи зобов’язані 
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створити службу опікунства для його реалізації безпосередньо або за 
допомогою офіційно акредитованої(-их) організації(й). 

• Служба опікунства призначає опікуна одразу після одержання повідомлення 
про виявлення дитини-жертви. 

• Служба опікунства відповідає за дії призначеного опікуна. 
• Держава забезпечує повну незалежність цієї служби, наділяючи її 

повноваженнями вдаватися до будь-яких дій, які, на її думку, відповідають 
інтересам дитини-жертви. 

• Особи, призначені опікунами, повинні мати відповідний досвід і знання з 
догляду за дітьми та розуміти особливі права і потреби дітей-жертв, а також 
специфіку тендерних питань. 

• Опікуни повинні отримати спеціалізоване навчання й професійну підтримку. 
Обов’язки опікуна 
• Незалежно від правового статусу особи, призначеної опікуном (напр., законний 

опікун, тимчасовий опікун, консультант/представник, соціальний працівник або 
працівник громадської організації), вона зобов’язана: 
а) забезпечувати прийняття усіх рішень в інтересах дитини; 
б) забезпечувати дитині-жертві одержання відповідного догляду, розміщення, 

медичного догляду, психосоціальної підтримки, освіти і мовної підтримки; 
в) забезпечувати доступ дитини-жертви до юридичного та іншого 

представництва, коли це необхідно; 
г) консультуватися з дитиною-жертвою, радити їй та інформувати про її права; 
д) сприяти знаходженню довгострокового вирішення ситуації в інтересах 
дитини; 
е) забезпечувати зв’язок між дитиною-жертвою та різними організаціями, які 

можуть надавати послуги дитині; 
є) допомагати дитині-жертві в пошуку її родини; 
ж) забезпечувати репатріацію або возз’єднання родини в інтересах дитини-
жертви. 

• Одразу після первинного опитування, здійсненого представниками 
правоохоронних органів, опікун супроводжує дитину до відведеного їй місця 
перебування/притулку. 

• Опікун відповідає за дотримання інтересів дитини-жертви до передачі дитини 
на піклування МОМ, Міністерства внутрішніх справ або іншої компетентної 
організації, відповідальної за процес репатріації, або до моменту повернення 
дитини батькам чи законному опікунові. Опікун зобов’язаний забезпечити 
оформлення відповідної документації про тимчасову передачу дитини під опіку 
Міністерства внутрішніх справ. До ухвалення остаточного рішення про долю 
дитини, вона перебуває під опікою держави і під доглядом призначеного 
опікуна, відповідно до посади, яку він обіймає. 

• Опікун має право відмовитися давати свідчення під час кримінального і 
цивільного (судового) провадження, якщо це відповідає інтересам дитини. 

• Опікун повинен бути присутнім на всіх поліцейських співбесідах з дитиною. 
Якщо опікун у будь-який момент під час цих співбесід вважатиме, що дитині 
необхідна юридична консультація, він має право й обов’язок проінформувати 
поліцію про необхідність припинити співбесіду до надання юридичної 
консультації. 

3.3 Допит, співбесіди і первинні дії 
3.3.1 Реєстрація 
• Правоохоронні органи (тобто поліція) повинні здійснювати реєстрацію дітей-

жертв під час первинного допиту. 
• Правоохоронні органи зобов’язані негайно завести справу на дитину-жертву і 

почати збір інформації, яка полегшить судовий розгляд і заходи, які будуть 
вживатися для вирішення долі дитини. 



 88 

3.3.2 Початковий допит 
• Допит дітей-жертв повинен проходити з урахуванням інтересів дитини. 
• Тільки спеціально навчені представники правоохоронних органів повинні 

допускатися до допиту дітей-жертв. Якщо можливо, діти-жертви повинні 
допитуватися представниками правоохоронних органів тієї ж статі, що й 
допитуваний. 

• Метою первинного допиту дитини-жертви повинен бути тільки збір 
біографічних даних та інформації про соціальну історію (тобто вік, 
громадянство, володіння мовами і т.д.). 

• Інформація про переживання, яких дитина зазнала у зв’язку з її продажем, і 
будь-які дані, відомі їм про незаконну діяльність і т.д., не повинні бути метою 
дізнання на цьому етапі. 

• Правоохоронні органи не повинні проводити допит дитини-жертви на своїй 
території, або в місцях, де жертва зазнавала експлуатації і/або в присутності 
або фізичній близькості будь-якого підозрюваного торговця людьми. Якщо 
можливо, первинний допит варто відкласти до переміщення дитини в безпечне 
місце. 

3.3.3 Первинні дії 
• При виявленні дитини-жертви або за наявності припущення, що жертвою є 

дитина, правоохоронні органи беруть на себе відповідальність негайно 
організувати переведення дитини-жертви до притулку/в безпечне місце для її 
розміщення там. 

• Після виявлення дитини-жертви поліція/правоохоронні органи зобов’язані 
якомога швидше звернутися до служби опіки для призначення опікуна. 

• У процесі призначення опікуна правоохоронні органи повинні гарантувати 
конфіденційність і невтручання в особисте життя дитини. 

• Міністерство внутрішніх справ або інші відповідні правоохоронні органи 
зобов’язані забезпечити всі правоохоронні відділки необхідною контактною 
інформацією про служби опіки. 

• Відповідальність за встановлення контакту зі службою опіки та за офіційну 
передачу дитини опікунові лежить на старшому за званням офіцері 
поліції/співробітнику, який проводить розслідування. 

• Після прибуття опікуна відповідальний співробітник повинен підписати 
необхідні документи (які надаються опікуном) на підтвердження того, що 
правоохоронні органи передають дитину призначеному опікунові - фактично, 
вони визнають право опікуна вимагати призупинення судового процесу, 
говорити з дитиною наодинці й уживати всі необхідні заходи в інтересах 
дитини. 

• Відповідні правоохоронні органи повинні забезпечити постійний супровід 
дитини-жертви призначеним опікуном. 

3.3.4 Співбесіда з дитиною-жертвою про пережитий досвід 
• Поліція та інші правоохоронні органи повинні допитувати дітей-жертв про 

пережитий досвід тільки у присутності відповідного опікуна. 
• Правоохоронні органи повинні звести до мінімуму тривалість і обсяг допиту, 

щоб зменшити подальше травмування або психологічні страждання дитини-
жертви. 

• Правоохоронні органи повинні звертатися до опікуна за інформацією, 
одержання якої за законом не вимагає особистих свідчень дитини. 

• Оскільки згода дитини не має юридичного значення, правоохоронні органи 
повинні використовувати таку інформацію тільки для загальних цілей 
розслідування. 

• Очевидна згода дитини-жертви на сплановану експлуатацію не повинна 
використовуватися: 

- як доказ для висунення кримінальних обвинувачень проти дитини у зв’язку з 
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її статусом жертви торгівлі людьми або її положенням як дитини; 
- як єдина підстава для затримання дитини в поліції для подальшого - 

пов’язаного або непов’язаного зі справою - допиту. 
• Правоохоронні органи (тобто прокурори/слідчі й судді) повинні гарантувати, що 

діти-жертви не стануть об’єктами кримінального переслідування або санкцій за 
правопорушення, пов’язані з їхнім положенням жертви. 

• Правоохоронні органи повинні гарантувати, що діти-жертви ніколи не будуть 
утримуватися в ув’язненні через їх статус жертви. 

3.3.5 Оцінка віку 
• Перевірка віку жертви повинна враховувати: 

- оцінку фізичного зовнішнього вигляду дитини і її психологічну зрілість; 
- свідчення жертви; 
- документацію; 
- звірення з посольствами й іншими відповідними органами; 
- медичне обстеження, проведене за згодою жертви, і медичний висновок. 

3.4 Направлення і координація / співробітництво 
3.4.1 Направлення до відповідних служб 
• Діти-жертви повинні без зволікань направлятися до відповідних служб. 
• Держава за допомогою відповідних міністерств повинна сприяти 

правоохоронним органам, органам соціального забезпечення, відповідним 
адміністративним органам, міжнародним організаціям і громадським 
організаціям/організаціям громадянського суспільства у впровадженні 
ефективного механізму направлення дітей-жертв. 

3.4.2 Міжвідомче співробітництво 
• Усі відповідні міністерства та урядові органи (включаючи поліцію, органи 

соціального забезпечення, Міністерство внутрішніх справ), причетні до 
направлення і надання допомоги дітям-жертвам, повинні затвердити політику й 
процедури, що сприяють обміну інформацією та взаємодії відомств і окремих 
осіб, які працюють із дітьми-жертвами, для забезпечення ефективної постійної 
допомоги й захисту дітей-жертв. 

• Міністерство внутрішніх справ зобов’язане призначити осіб, відповідальних за 
зв’язок з органами соціального забезпечення/службою опіки й, особливо, з 
опікуном дитини- жертви. 

• 3 метою сприяння відповідним судовим і адміністративним органам у зборі 
інформації та документації, необхідної для досягнення обґрунтованого рішення 
про долю дитини, Міністерство внутрішніх справ повинно сприяти 
встановленню зв’язків з відповідними органами у країні походження дитини. 
Таке сприяння також надається відповідним органам шляхом підтримки і 
координації їх зусиль з Міністерством закордонних справ і, за необхідності, їх 
зв’язків із представниками посольств країни походження дитини. 

• Особи, відповідальні за зв’язок, повинні також підтримувати контакт із членами 
відповідних правоохоронних органів, які працюють з дітьми-жертвами. 

• Особи, відповідальні за зв’язок (за необхідності, разом з юридичним радником 
Міністерства), також повинні представляти Міністерство внутрішніх справ на 
зустрічах, деяких разом з іншими відповідними адміністративними й судовими 
органами приймається остаточне рішення про долю дитини. 

3.5 Тимчасова допомога й захист 
3.5.1 Допомога й захист 
• Діти-жертви мають право на отримання негайної допомоги й захисту, 

включаючи особисту безпеку, харчування і розміщення в безпечному місці, 
доступ до медичних послуг, психологічну допомогу, юридичну допомогу, 
соціальні послуги й освіту. 

• Догляд і допомога повинні враховувати культурні особливості/походження, 
стать і вік дитини. 
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• Відповідну допомогу слід надати дітям з особливими потребами у випадках 
інвалідності, психосоціальних розладів, хвороб і вагітності. 

• Догляд за дітьми-жертвами повинен здійснюватися належно підготовленими 
фахівцями, ознайомленими з особливими правами, потребами таких дітей і їх 
тендерною специфікою. 

• Органи соціального забезпечення повинні надавати таку допомогу шляхом 
запровадження відповідних послуг і, якщо можливо, за допомогою 
співробітництва з відповідними міжнародними і громадськими організаціями. 

• Опікуни у співробітництві з органами соціального забезпечення й 
громадськими організаціями повинні проводити оцінку індивідуальних потреб 
кожної дитини-жертви для визначення умов допомоги й захисту. 

3.5.2 Розміщення в безпечному місці 
• Дітей-жертв слід розміщати в безпечному й пристосованому місці (тобто 

тимчасовому притулку або приміщенні з надання альтернативної допомоги) у 
найкоротший термін після їх виявлення. 

• Органи соціального забезпечення, разом з громадськими та міжнародними 
організаціями повинні розробити норми догляду за приміщеннями, де 
посягають дітей- жертв. 

• 3а жодних обставин дитину не можна утримувати в закладах правоохоронних 
органів для ув’язнених. Це включає утримання під вартою, наприклад, у 
центрах ув’язнення, поліцейських камерах, в’язницях або будь-яких інших 
спеціалізованих центрах ув’язнення для дітей. 

3.5.3 Регламентування статусу 
• Міністерства внутрішніх справ і/або інші відповідні державні органи повинні 

запровадити загальні принципи та процедури, які передбачають забезпечення 
дітям-жертвам, що не є громадянами/мешканцями країни, у якій вони 
перебувають, автоматичного одержання тимчасової гуманітарної візи та 
одержання ними права перебувати в країні на законній підставі до визначення 
довгострокового рішення. 

• Дітям без документів Міністерство внутрішніх справ і/або інші відповідні 
державні органи видають тимчасові документи. 

• Спільно з Міністерством внутрішніх справ і, у разі доцільності, з органами 
соціального забезпечення опікун відповідає за процедуру подання документів 
на одержання тимчасової гуманітарної візи й відповідного дозволу на 
перебування у країні, діючи від імені дитини в усіх адміністративних інстанціях 
або під час необхідних процедур. 

• Такий статус повинен надаватися дитині-жертві до прийняття відповідними 
судовими й адміністративними органами рішення щодо її долі. 

3.5.4 Розгляд індивідуальних випадків і знаходження довгострокового рішення 
• Діти-жертви не повинні повертатися до країни походження, якщо до їхнього 

прибуття не отримано згоди підхожого опікуна в особі батька, родича, іншого 
дорослого опікуна, державного органу, організації по догляду за дітьми у країні 
походження, який може взяти на себе відповідальність за дитину і забезпечити 
їй належну допомогу та захист. 

• Думку дитини слід брати до уваги при розгляді питання про возз’єднання 
родини і/або повернення до країни походження, а також при ухваленні 
довгострокового рішення про долю дитини. 

• Органи соціального забезпечення, спільно з Міністерствами внутрішніх справ, 
за необхідності, повинні вживати усіх засобів для пошуку, виявлення й 
визначення місця знаходження членів родини і полегшення процесу 
возз’єднання дитини-жертви зі своєю родиною, якщо це відповідає інтересам 
дитини. 

• Відповідні міністерства, разом з організаціями, де працюють соціальні 
працівники, і/ або опікун, відповідають за визначення ступеня безпеки 
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репатріації дитини-жертви і забезпечують гідне протікання цього процесу в 
інтересах дитини. 

• Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ та інші 
компетентні державні органи повинні підписати угоди і запровадити процедури 
співробітництва з метою ретельного вивчення індивідуальних і сімейних 
обставин дитини-жертви для визначення найкращого плану дій щодо неї. 

• Опікун, діючи через і за сприяння Міністерства внутрішніх справ або інших 
компетентних державних органів і відповідного органу соціального 
забезпечення, повинен почати процедуру одержання документів та інформації 
з країни походження дитини для проведення оцінки ризику й безпеки, на 
підставі якої приймається рішення про возз’єднання або невозз’єднання 
дитини зі своєю родиною або її повернення до країни походження. 

• По завершенні збору достатньої документації й інформації орган соціального 
забезпечення разом з опікуном, Міністерством внутрішніх справ (або іншими 
компетентними міністерствами) і, за необхідності й доцільності, з 
представниками посольства країни походження повинні прийняти остаточне 
рішення про долю дитини на її користь. 

• При ухваленні рішення про невозз’єднання родини і/або репатріації опікун 
залишається відповідальним за дитину-жертву до призначення компетентною 
судовою інстанцією законного опікуна для дитини. 

• Для сприяння відповідним судовим і адміністративним органам в одержанні 
інформації й документації, необхідної для ухвалення обґрунтованого рішення 
про долю дитини, Міністерства внутрішніх справ повинні посприяти цим 
органам у встановленні контактів з відповідними органами в країні походження 
дитини. Таке сприяння слід також надавати відповідним органам шляхом 
підтримки й координації їхніх зусиль з боку Міністерства закордонних справ і, 
за необхідності, у їх контактах із представниками посольств країни походження 
дитини. 

3.6 Реалізація довгострокового рішення 
3.6.1 Місцева інтеграція 
• Діти-жертви, як громадяни, так і негромадяни/нерезиденти країни, у якій вони 

перебувають, мають право на одержання довгострокової допомоги й захисту, 
включаючи доступ до медичного обслуговування, психологічної підтримки, 
соціальних послуг і освіти. 

• У ситуаціях, коли безпечне повернення дитини в її родину і/або до країни 
походження неможливе, або таке повернення не в інтересах дитини, органи 
соціального забезпечення повинні вжити відповідних заходів довгострокової 
допомоги. 

• Вживаючи такі заходи, перевагу слід віддавати сімейно- і суспільно-
орієнтованій допомозі, а не утриманню дітей у спеціалізованих дитячих 
установах. 

• Органи соціального забезпечення повинні забезпечити призначення кожній 
дитині- жертві законного опікуна й розробку індивідуального плану інтеграції 
для кожної дитини. 

3.6.2 Повернення до країни походження 
• Діти-жертви, які не є громадянами і не проживають постійно в країні, у якій 

вони перебувають, зазвичай мають право на повернення до країни 
походження. 

• Діти-жертви не підлягають поверненню до країни походження, якщо в 
результаті оцінки ризику й безпеки є підстави вважати, що безпека дитини або 
родини перебувають під загрозою. 

• Міністерства внутрішніх справ або інші компетентні державні органи повинні 
підписати угоди і запровадити процедури для безпечного повернення дітей-
жертв до країни їх походження. 
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• Опікун або соціальний працівник, призначений у справі, повинен 
супроводжувати дітей-жертв, які повертаються до країни походження, до їх 
передачі під опіку Міністерства внутрішніх справ, МОМ або іншої організації, 
відповідальної за повернення дитини. 

• Держави повинні запроваджувати процедури, які б забезпечили прийом дитини 
у країні походження призначеним відповідальним співробітником соціальних 
служб країни походження і/або батьками чи законним опікуном дитини. 

3.6.3 Інтеграція в країні походження — прийом і реінтеграція 
• Діти-жертви мають право на одержання довгострокового догляду й захисту, 

включаючи особисту безпеку, харчування, розміщення в безпечному місці, 
доступ до медичного обслуговування, психологічної підтримки, юридичної 
допомоги, соціальних послуг і освіти з метою їх соціальної реінтеграції. 

• Належну допомогу слід надати дітям з особливими потребами, насамперед у 
разі інвалідності, психологічного страждання, хвороб і вагітності. 

• Догляд за дітьми-жертвами повинен здійснюватися належно навченими 
фахівцями, знайомими з особливими правами, потребами дітей-жертв і їх 
тендерною специфікою. 

• Органи соціального забезпечення зобов’язані надавати таку допомогу шляхом 
запровадження відповідних служб і, якщо доцільно, шляхом співробітництва з 
відповідними міжнародними та неурядовими організаціями. 

• Органи соціального забезпечення повинні здійснювати індивідуальну оцінку 
потреб кожної дитини-жертви з метою визначення необхідних умов надання 
допомоги й захисту. 

• Органи соціального забезпечення у співробітництві з відповідними 
міжнародними й громадськими організаціями повинні проводити моніторинг 
життєвої ситуації дитини після її возз’єднання з родиною або розміщення її на 
альтернативне виховання. 

• Органи соціального забезпечення повинні призначити кожній дитині-жертві 
законного опікуна і розробити індивідуальний план інтеграції для кожної 
дитини. 

• Органи соціального забезпечення повинні стежити за тим, щоб заходи 
альтернативного виховання дітей, позбавлених сімейного піклування, 
віддавали перевагу сімейно- і суспільно-орієнтованій допомозі, а не 
утриманню дітей у спеціалізованих дитячих установах. 

• Міністерства освіти повинні запроваджувати спеціальні програми інклюзивної 
освіти і професійно-навчальні програми для дітей-жертв. 

3.6.4 Поселення та інтеграція у третій країні 
• У ситуаціях, коли безпечне повернення дитини до її країни походження та 

інтеграція у країні призначення неможливі, або коли ці рішення не в інтересах 
дитини, уряди обох держав повинні забезпечити поселення дитини-жертви в 
третій країні. 

• При визначенні таких варіантів перевагу слід віддавати сімейно- і суспільно-
орієнтованій допомозі, а не утриманню в спеціалізованих дитячих установах. 

• Органи соціального забезпечення повинні забезпечити призначення кожній 
дитині- жертві законного опікуна і розробку індивідуального плану інтеграції 
для кожної дитини з урахуванням її освітніх потреб. 

• Діти-жертви мають право на одержання довгострокової допомоги й захисту, 
включаючи доступ до медичного обслуговування, психологічної підтримки, 
соціальних послуг і освіти. 

3.7 Доступ до правосуддя 
3.7.1 Кримінальне судочинство 
• Діти-жертви мають право мати всю інформацію з питання безпеки й 

кримінального провадження перш ніж вирішити, чи свідчити у кримінальному 
розслідуванні проти осіб, підозрюваних у співучасті в експлуатації і/або торгівлі 
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дітьми. 
• Діти-жертви торгівлі людьми мають право на «реабілітаційний період» перш 

ніж вирішити, чи порушувати кримінальну справу проти торговця. 
• Допомога дитині-жертві торгівлі людьми не повинна, за жодних обставин, бути 

обумовлена волевиявленням дитини виступати свідком. 
• Запис свідчень співробітником правоохоронних органів або суддею, який веде 

розслідування, не повинен затримувати возз’єднання родини або повернення 
дитини- жертви до країни походження, якщо це необхідно в інтересах дитини. 

• Слід максимально уникати прямого контакту дитини-жертви з підозрюваним у 
вчиненні злочину під час слідства, судового розслідування, а також під час 
слухання справи в суді. 

• Правоохоронні органи у співробітництві із соціальними службами і 
громадськими організаціями повинні забезпечити необхідне юридичне 
представництво, а також, за необхідності, переклад на рідну мову дитини. 

• Держави повинні розглянути, за необхідності, можливість внесення поправок 
до кримінально-процесуальних кодексів, щоб дозволити, поміж іншого, 
відеозапис свідчень дитини і наступне подання записаних на відео свідчень у 
суді як офіційних доказів. Зокрема, поліція, прокурори/слідчі, судді й мирові 
судді повинні застосовувати доброзичливі методи роботи з дитиною. 

3.7.2 Цивільне судочинство 
• Дітям-жертвам слід надати інформацію про їх право подати цивільний позов 

проти торговців людьми та інших осіб, залучених до їх експлуатації. 
• Правоохоронні органи повинні вжити заходів, необхідних для захисту прав та 

інтересів дітей-жертв на всіх етапах судового розгляду від підозрюваних 
правопорушників, а також під час процедур одержання компенсації. 

• Правоохоронні органи повинні забезпечити дітям-жертвам належний доступ до 
правосуддя і справедливого ставлення, відновлення їх прав і компенсації, 
включаючи своєчасне відшкодування збитків. 

• Правоохоронні органи у співробітництві із соціальними службами і 
громадськими організаціями повинні забезпечити необхідне юридичне 
представництво для подання позову до відповідної судової інстанції або 
трибуналу, а також, за необхідності, переклад на рідну мову дитини. 

3.8 Безпека і захист жертви / свідка 
• Дітям-жертвам, які погодилися свідчити, слід забезпечити спеціальні заходи 

захисту їхньої безпеки та безпеки членів їх родин як у країнах призначення, так 
і в країнах транзиту й походження. 

• Міністерства внутрішніх справ та інші компетентні правоохоронні органи 
повинні вживати всіх необхідних заходів для захисту дітей-жертв і членів їх 
родин, у тому числі через міжнародне співробітництво. 

• У разі неможливості забезпечити захист жертви/свідка ані в країні 
призначення, ані в країні походження слід вжити заходів, які б надавали 
можливість переселитися до третьої країни. 

3.9 Навчання 
• Усі установи, які працюють з дітьми-жертвами, повинні запровадити спеціальні 

процедури набору персоналу і розробити програми навчання, щоб особи, 
відповідальні за надання допомоги й захисту дітям-жертвам, розуміли їхні 
права і потреби, знали тендерну специфіку і володіли необхідними навичками 
надання допомоги дітям. 

4. Виконання на рівні країни 
Ці настанови - лише початок процесу створення системи захисту й допомоги, яка 
відповідає правам і потребам дітей-жертв торгівлі. 
На національному рівні, робочі групи в рамках Національних планів дій у сфері 
боротьбі з торгівлею людьми повинні заснувати спеціалізовану групу із представників 
відповідних міністерств, поліції, адміністративних і судових органів і т.д. з метою 
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ретельного вивчення чинних механізмів і законодавчих структур, включаючи 
визначення таких аспектів: 

1) ролей і обов’язків різних державних органів, включаючи поліцію, органи 
соціального забезпечення, Міністерство внутрішніх справ і т.д.; 

2) ролей і обов’язків громадських і міжнародних організацій; 
3) механізмів і форм співробітництва; 
4) ресурсів, необхідних для реалізації цих «Настанов», включаючи людські й 

фінансові ресурси. 
Додатки до «Настанов» можна знайти на www.anti-trafficking.net. 
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6.7. Практика розгляду судами справ щодо торгівлі людьми з метою 
трудової експлуатації 

 
Практика розгляду судами справ 

щодо торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 
 

1. Згідно з вироком апеляційного суду Житомирської області від 22 червня 2016 
року дії засуджених, а саме вербування кількох осіб, вчинене повторно 
організованою групою з метою експлуатації з використанням обману та уразливого 
стану потерпілих, було кваліфіковано за ч. 3 ст. 149 КК України як незаконну угоду, 
об’єктом якої є людина. Суд визнав доведеними обставини щодо експлуатації, яка 
полягала в примусовій праці, при цьому врахувавши відсутність трудових угод з 
потерпілими, застосування до них психічного та фізичного насильства, відібрання 
паспортів, обмеження свободи пересування, утримання частини заробітної плати й 
невиплати такої заробітної плати взагалі, відсутність належних умов праці, нічний та 
понаднормовий характер праці, — суд обґрунтовано зробив висновок про те, що 
зазначені обставини в сукупності свідчили саме про примусовий характер праці 
потерпілих. Крім того, явним свідченням мети експлуатації праці суд визнав факт 
залучення потерпілих у боргову кабалу, коли вони були змушені надавати особисту 
працю, результати якої не зараховувались в погашення боргу.16 

 
2. Показовим прикладом є вирок Луцького міськрайонного суду Волинської 

області від 01 лютого 2017 року у справі за обвинуваченням особи за ч. 3 ст. 149 КК 
України у вчиненні кримінального правопорушення, а саме переміщення та 
переховування кількох осіб з метою трудової експлуатації, що повторно 
здійснювалось організованою групою з використанням уразливого стану потерпілих. 
За встановленими обставинами всі вісім потерпілих обмежувались у свободі 
пересування, документи у них були відібрані, застосовувались погрози та 
насильство, здійснювався контроль за процесом роботи, у випадку втечі 
здійснювався пошук потерпілих осіб та їх повернення, кошти, отримані за працю 
потерпілих, привласнювались обвинуваченою та розподілялись між учасниками 
організованої групи17. 
 

3. Згідно з вироком Хорольського районного суду Полтавської області від 01 
лютого 2017 року у справі за обвинуваченням особи у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України, для обґрунтування 
наявності трудової експлуатації суд посилався на відібрання документів та 
застосування постійних погроз щодо зменшення розміру грошової винагороди у разі 
невиконання чи неналежного виконання роботи.  
Варто враховувати те, що закон не вимагає, аби конкретна кінцева мета була 
досягнута, досить того, щоб обвинувачений усвідомлював цю мету та діяв заради її 
досягнення.18 
 

4. Згідно з вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 01 
лютого 2017 року суд погодився з кваліфікацією злочину за ч. 3 ст. 149 КК України за 
обставин, що трудова експлуатація відбувалась в межах однієї області.19 
 
 

 
16 Никифоряк Л. П., Орлеан А. М. Аналіз судової практики з питань застосування законодавства України щодо протидії торгівлі 
людьми. — Київ. : Видавництво «Фенікс», 2018. — 88 с. http://iom.org.ua/sites/default/files/analysis_of_judicial_practice.pdf 
17 Никифоряк Л. П., Орлеан А. М. Аналіз судової практики з питань застосування законодавства України щодо протидії торгівлі 
людьми. — Київ. : Видавництво «Фенікс», 2018. — 88 с. http://iom.org.ua/sites/default/files/analysis_of_judicial_practice.pdf 
18Никифоряк Л. П., Орлеан А. М. Аналіз судової практики з питань застосування законодавства України щодо протидії торгівлі 
людьми. — Київ. : Видавництво «Фенікс», 2018. — 88 с.  http://iom.org.ua/sites/default/files/analysis_of_judicial_practice.pdf 
19 Никифоряк Л. П., Орлеан А. М. Аналіз судової практики з питань застосування законодавства України щодо протидії торгівлі 
людьми. — Київ. : Видавництво «Фенікс», 2018. — 88 с. http://iom.org.ua/sites/default/files/analysis_of_judicial_practice.pdf 
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