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■ Кілька слів для вступу

Торгівля людьми є однією з найпоширеніших форм міжнародної організованої злочинності, яка повʼязана з серйозними порушеннями
основних прав і свобод людини. Це стосується більшості країн і регіонів і значною мірою контролюється великими злочинними мережами. Щороку мільйони осіб стають жертвами торгівлі людьми.
Такий вид бізнесу приносить бенефеціарам значну за обсягом
вигоду, співставну з прибутком від незаконної торгівлі наркотиками
або зброєю.
Торгівля людьми – це явище, що розвивається та адаптується до обставин. Підвищена мобільність і глобальна комунікаційна
мережа, що постійно розширюється, мають вирішальний вплив на
масштаби та форми торгівлі людьми як проблеми, котру складно
локалізувати та вирішити оперативно. Це форма злочину з широким міжнародним впливом, що обумовлює необхідність здійснення заходів на транснаціональному рівні. Йдеться про активізацію
міжнародного співробітництва між країнами (для визначення походження, транзиту і призначення) з метою запобігання торгівлі
людьми і, таким чином, захисту потенційних жертв такого злочину.
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■ Міжнародне
співробітництво
Глобальне та міжнародне співробітництво має особливе значення у протидії торгівлі людьми. Важливий внесок в цей процес роблять Організація Обʼєднаних Націй (ООН), Організація з безпеки та
співробітництва в Європі (ОБСЄ), Рада Європи (РЄ), Європейський
Союз (ЄС), Інтерпол, Міжнародна організація з міграції (МОМ) тощо.
Торгівля людьми характеризується наявністю низки специфічних рис, а її структура відрізняється від аналогічної структури
інших видів злочинної діяльності. Зокрема однією із таких специфічних рис є місце вчинення злочину щодо торгівлі людьми, який
детермінований транснаціональним характером даного злочину. Методологічно складно чітко ідентифікувати місце вчинення
такого злочину як торгівля людьми, тому вбачається більш доцільним говорити про місце вчинення окремих етапів злочинних
дій, з яких складається цей злочин. Основним свідком, переважно,
є сама жертва, і від її співпраці зі слідством залежить досягнення
кінцевого результату.

Великобританії, Ірландії, Німеччини, Швейцарії, Австрії, Угорщини,
Італії, Чехії, Данії та Нідерландів. Конкретне місце експлуатації
жертв залежить, зокрема, від мети, з якою вони були вивезені.
Наприклад, людей, яких продають з метою сексуальної експлуатації, найчастіше розміщують у будинках розпустих. При трудовій
експлуатації жертви експлуатуються на фермах, будівлях, у цехах,
майстернях та фабриках. Людей, яких вивезли з метою подальшої
трансплантації органів, може бути поміщено у приватних лікарнях
(такі випадки зареєстровані лише в Україні).
Визначення часових рамок також є складним завданням, за
винятком тих ситуацій, коли переміщення людей через кордон
повʼязане з графіком руху транспортних засобів міжнародного
сполучення.
Виявлення та розслідування торгівлі людьми є тривалим і складним процесом. Тому слід дотримуватися послідовності наступних
першочергових кроків:
1. встановлення та документування первинної, вихідної інформації, яка повинна стосуватися, в першу чергу, осіб, установ,
фірм та організацій, які займаються пошуком та вербуванням жертв, встановлення звʼязків між ними, а також суми
прибутку, яку зловмисники отримали від здійснюваної діяльності тощо;

Перша фаза злочину – пошук і вербування жертв – зазвичай відбувається в країні походження жертви (у нашому випадку: Україна та
Словацька Республіка). Враховуючи специфіку даного злочину, доречно констатувати, що найбільш «сприятливими» для його вчинення є маргіналізовані середовища, які характерні для регіонів із
складними економічним становищем та високим рівнем безробіття.
Як правило, сам продаж людини має місце вже після перетину державного кордону України чи Словаччини. Згодом жертва
може бути піддана експлуатації в точці продажу або може бути вивезена в інше місце або в іншу країну, де вона буде експлуатуватися згодом. Найбільш поширеними країнами експлуатації громадян
України є Туреччина, Греція, Кіпр, Італія, Іспанія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Чехія, Хорватія, Німеччина, Обʼєднані Арабські Емірати, Росія, Китай, Нідерланди та Канада, а у випадку Словаччини –

У Словаччині розслідування злочинів з торгівлі людьми та всіх
віднесених до цього питань включено до компетенції Національного відділу боротьби з нелегальною міграцією – структурного
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2. необхідність першочергового та невідкладного провадження оперативно-розшукових заходів, гласних та негласних
(розшукових) слідчих дій, спрямованих на отримання доказової інформації;
3. у разі вчинення торгівлі людьми на території двох чи більше
держав необхідною є організація одночасного розслідування за участю представників правоохоронних органів держав,
на територіях яких було вчинено злочин.
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підрозділу Управління прикордонної поліції та поліції у справах
іноземців Міністерства внутрішніх справ Словацької Республіки
(NJBPNM ÚHCP P PZ). Розслідування кримінального правопорушення
торгівлі людьми відповідно до статті 179 Кримінального кодексу №
300/2005. Слідчими діями, які віднесено до цього виду злочинів,
займаються спеціалізовані оперативно-розшукові відділи Заходу,
Центру та Сходу.
Національний відділ по боротьбі з нелегальною міграцією співпрацює у розкритті та документуванні злочинів повʼязаних торгівлею людьми через Управління міжнародного поліцейського співробітництва Президії поліції з міжнародними установами ЄВРОПОЛ
та ІНТЕРПОЛ, а також через відряджених для проходження державної служби за кордоном поліцейських, запити про правову допомогу від зацікавлених країн або передачу кримінальної справи за
кордон відповідно до КПК. Водночас, досвід використання спільних слідчих груп (JIT) також реалізується в рамках міжнародного
співробітництва з метою сприяння розслідуванню та затриманню
винуватців у торгівлі людьми.
Обʼєктивно необхідне міжнародне співробітництво в сфері протидії торгівлі людьми, як в Україні, так і в Словаччині, здійснюється
на основі значної кількості багатосторонніх (універсальних або
регіональних) і двосторонніх міжнародних договорів.
Основним універсальним міжнародним договором у сфері протидії торгівлі людьми є Протокол про попередження і припинення
торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, що доповнює Конвенцію Організації Обʼєднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Конвенція Організації Обʼєднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності та протоколи до
неї від 15. 11. 2000 року (Палермська конвенція) є документами, які
покликані сприяти міжнародному співробітництву з метою більш
ефективного запобігання та протидії транскордонній організованій злочинності.
Дана міжнародна угода є фундаментом для формування національного законодавства щодо протидії торгівлі людьми.
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Згідно статті 3 Палермського протоколу, «торгівля людьми» означає дії, 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. Згода жертви торгівлі людьми на заплановану експлуатацію не береться до уваги, якщо було
використано будь-який із зазначених вище засобів впливу.
Вербування, передача, утримання чи прийом дітей з метою
їх експлуатації вважається «торгівлею людьми», навіть
якщо не використовуються вищезгадані методи, а будь-яка
особа віком до вісімнадцяти років вважається «дитиною».
Головним для міжнародного співтовариства в описі торгівлі людьми є конструкція, що складається з ланцюжка наступних елементів:
дія – засіб – мета. Випадання одного з елементів ланцюжка свідчить про відсутність торгівлі людьми.
Дія – це будь-яка із запропонованих Палермського протоколом альтернатив: вербування, перевезення, передача,
приховування або утримання людини.
Засіб – це будь-яка із запропонованих Палермського протоколом альтернатив: загроза силою або її застосування або
інших форм примусу, викрадення, шахрайство, обман, зловживання владою або безпорадним станом або підкуп для отримання згоди особи, яка контролює іншу особу.
Мета – це експлуатація в будь-яких формах її прояву відповідно до Палермського протоколу.
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Доречно зауважити, що Палермський протокол і Конвенцію ООН
застосовують для вибудовування успішного міжнародного співробітництва та забезпечення скоординованої взаємодії, коли торгівля
людьми і (або) повʼязані з нею злочини носять транснаціональний
характер, тобто суспільно небезпечне діяння вчинено:
•

в більш ніж одній державі;

•

в одній державі, але істотна частина його підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі;

•

в одній державі, але за участю організованої злочинної групи,
яка здійснює злочинну діяльність більш ніж в одній державі;

•

в одній державі, але його істотні наслідки мають місце в іншій
державі.

Конвенція ООН передбачає можливість взаємодії між іноземними правоохоронними органами за такими вузькими і точковими
питаннями антітрафікінгу, як боротьба з відмиванням доходів від
торгівлі людьми, відповідальність юридичних осіб, застосування
конфіскації або арешту майна, розпорядження конфіскованими
доходами трафікерів на підставі запиту, застосування спеціальних
методів розслідування, взаємна передача кримінальних проваджень про торгівлю людьми між державами, використання в розслідуванні відомостей про наявність судимості в іншій державі.
У статті 18 Конвенції ООН деталізуються питання надання взаємної
правової допомоги. Дуже важливим аспектом для України в питаннях протидії торгівлі людьми є те, що Конвенція ООН дозволяє
надавати взаємну правову допомогу навіть у випадках відсутності
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у держав (які приєдналися до Конвенції ООН і розглядають можливість взаємодії) відповідної спільної договірної бази. На практиці
це дає змогу правоохоронним органам України проводити розслідування за фактами торгівлі людьми, в разі вивезення українських
громадян з метою експлуатації в країни, з якими у України відсутні
договори про взаємну правову допомогу.
Стаття 19 Конвенції ООН передбачає можливість проведення
спільних розслідувань на підставі двосторонніх або багатосторонніх угод чи домовленостей (або за згодою в кожному окремому
випадку), для чого в одному або декількох державах відповідні
органи влади можуть створювати підрозділи з проведення спільних розслідувань, при цьому «… Держави – учасники забезпечують
повне дотримання суверенітету Держави-учасниці, на території
якої проводитиметься таке розслідування».
На виконання статті 27 Конвенції ООН для цілей її практичного
застосування держави-учасниці розглядають можливість укладання двосторонніх або багатосторонніх угод чи домовленостей про
безпосереднє співробітництво між їх правоохоронними органами.
Конвенція Ради Європи про протидію торгівлі людьми (укладена
16 травня 2005 року у Варшаві) (далі Конвенція Ради Європи) має
більш широке застосування, ніж Палермський протокол та Конвенція ООН, і застосовується до всіх форм торгівлі людьми, як на
національному та транснаціональному рівнях, так і до форм, що не
повʼязані з організованою злочинністю.
Міжнародне співробітництво в рамках Конвенції Ради Європи не обмежується тільки питаннями взаємодії при судовому переслідуванні у кримінальних справах, а й вирішує завдання попередження та профілактики, а також ідентифікації та реабілітації
жертв торгівлі людьми.
Норми Конвенції Ради Європи мінімізують перешкоди і сприяють вільному та швидкому поширенню інформації (в тому числі
тієї, яка згодом може використовуватися як докази) між країнами
походження, транзиту і призначення для своєчасного затримання
трафікерів і сутенерів, звільнення жертв торгівлі людьми і надання їм необхідної реабілітаційної допомоги.
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■ Прикордонна служба/
відділи поліції1 як субʼєкти
міжнародного співробітництва
у сфері протидії
торгівлі людьми
Діяльність прикордонної служби/поліції в контексті боротьби з торгівлею людьми здійснюється, зокрема, за такими напрямками:
•

тісна співпраця з іншими правоохоронними органами;

•

здійснення заходів щодо протидії злочинам, тісно повʼязаним із торгівлею людьми, у тому числі з транскордонною
злочинністю;

•

аналіз діяльності кадрових і туристичних агентств, або конкретних осіб, які можуть бути причетними до злочинів, повʼязаних з торгівлею людьми чи іншими злочинами, тобто – активний моніторинг оголошень і пропозицій роботи за кордоном,
які опубліковані в Інтернеті чи соціальних мережах, наприклад як хостес, кейтерингові послуги, пропозиції щодо фото/
відео зйомки сексуального характеру, підозріло високі зарплати тощо.

b. здійснення запобіжних заходів, розкриття та розслідування
таких злочинів, включно міжнародного масштабу;
c. розшук осіб, які переховуються від органів влади під час досудового розслідування, слідства та суду, а також осіб, які
ухиляються від покарання за злочини повʼязані із торгівлею
людьми;
d. здійснення заходів прикордонного контролю, спрямованих
на запобігання та виявлення торгівлі людьми.
Через дуже специфічний характер цього злочину, отримання інформації від іноземних партнерів вимагає дуже точного визначення
того, яка інформація потрібна, а також аналізу доказів з країни-джерела, які можуть бути використані для притягнення до відповідальності винних у країні затримання (країні призначення).
У цьому контексті важливо знати/зʼясувати, де саме було здійснено
платіж за продану особу, в якій сумі і ким, відп. які фінансові відносини між організаторами в країні походження та за кордоном. Правопорушники досить часто створюють потерпілим фіктивні борги.
«Боргові зобовʼязання» перед особами в інших країнах, які нібито
фінансували їх проїзд, проживання, документи тощо. Інформація
про такі «боргові зобовʼязання» може бути корисною для встановлення доказової бази у кримінальному провадженні.

Компетенція органів прикордонної поліції у сфері протидії торгівлі людьми надає їм право здійснювати:
a. комплексний аналіз стану запобігання, виявлення та розслідування правопорушень, повʼязаних з торгівлею людьми;

26 жовтня 2005 року Україна та Словацька Республіка підписали спільний протокол між
Адміністрацією Державної прикордонної охорони України та Управлінням прикордонної
поліції та поліції у справах іноземців.

1

12

Торгівля людьми

13

Також важливо встановити, як зловмисники здійснюють міжнародні розрахунки. Зазвичай використовуються готівкові платежі, які напряму повʼязані з контрабандою великих сум готівки
через кордон. Меншою мірою використовуються банківські перекази, послуги, як-от Western Union або криптовалюта. Бувають також випадки «виплат» за інші товари, часто незаконні (наприклад,
за дорогоцінні наркотики, такі як кокаїн).
Для запобігання цьому злочину часто використовуються інструменти міжнародного співробітництва. Оскільки більшість жертв
та осіб, причетних до цієї діяльності, перетинають державний кордон країни свого походження (Україна, Словаччина) на законних
підставах, причин для їх затримання зазвичай немає. Інформування таких осіб про можливість повідомлення у компетентні органи
країн призначення про їх перебування на території цих держав та
про їх можливі незаконні дії також може бути суттєвим запобіжним заходом. У звʼязку з цим, крім побудови системи міжнародного
співробітництва, важливим є використання інформаційно-профілактичної діяльності.

Прикордонні служби повинні співпрацювати в таких напрямках:
1. практичні оперативно-розшукові заходи; регулярний обмін
інформацією, що представляє оперативний інтерес;
2. обмін досвідом та передовою практикою з іноземними партнерами, організація та проведення навчальних курсів (семінарів, тренінгів) для підготовки спеціалістів;
3. взаємодія з міжнародними міжурядовими та неурядовими
організаціями, участь у створенні міжнародних нормативно-правових актів (договірно-правова база міжнародного
співробітництва).
Практичні оперативні заходи та обмін інформацією, що представляє оперативний інтерес, можуть включати такі розділи:
•

здійснення спільних планових оперативно-розшукових заходів (як під час слідства, так і під час досудового провадження);

•

обмін оперативною інформацією в офісах;

•

обмін оперативною інформацією та виконання запитів за
допомогою ресурсів Національного центрального офісу Інтерполу (НЦО Інтерполу);

•

безпосередній обмін оперативною інформацією, а також виконання запитів між зацікавленими сторонами.

У більшості випадків проводяться за участю правоохоронних органів із країн походження, транзиту та призначення спільні планові
оперативно-розшукові заходи щодо ліквідації транснаціональних
злочинних угруповань та ліквідації каналів постачання «живого
товару».
Затримання зловмисників у своїй країні та затримання їхніх
спільників за кордоном не гарантує того, що «канал постачання»
з часом не відновиться. Його можна вважати успішно перерваним
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лише в тому випадку, якщо сторонні органи, які
співпрацюють, зможуть усунути весь злочинний
ланцюг, що складається з організаторів, вербувальників, перевізників, притулків, охоронців та
експлуататорів, що діють на маршруті.
Таким чином, основні сфери міжнародного співробітництва в боротьбі з торгівлею людьми можна підсумувати так:

16
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•

розроблення та укладення міжнародних
договорів у сфері протидії торгівлі людьми,
у тому числі щодо захисту та реабілітації
жертв торгівлі людьми;

•

взаємодія зі спеціалізованими органами,
у тому числі оперативно-розшукові заходи, щодо запобігання, виявлення та припинення торгівлі людьми та повʼязаної з нею
злочинності;

•

спільне створення та розвиток інформаційних систем та засобів оперативного оповіщення, реагування та контролю;

•

обмін досвідом.
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■ Перспективні напрями
взаємодії правоохоронних
органів у боротьбі
з торгівлею людьми
Найбільш прийнятна форма безпосередньої співпраці – створення
спільної міжнародної робочої групи або слідчої групи з компетентних правоохоронних органів країн-партнерів. Взаємодія всередині
такої робочої групи полегшується завдяки сучасним засобам звʼязку та значно спрощує документування протиправної діяльності.
Правоохоронним органам різних країн не завжди вдається
провести заздалегідь сплановані спільні операції або скоординовані оперативно-розшукові заходи, зважаючи на особливості або
відмінності національних законодавств. У таких випадках обмін
оперативною інформацією полегшує збір відсутніх доказів щодо
трафікерів, які мають у своєму розпорядженні закордонні правоохоронні органи. Прямий обмін оперативною інформацією між зацікавленими країнами, а також виконання між ними запитів, повʼязаних з протидією торгівлі людьми. У випадку України допустимими
можна вважати лише докази, отримані виключно відповідно до
міжнародного права та міжнародного співробітництва.
Однак це не означає, що необхідно скоротити пряму співпрацю, в якій обмін оперативною інформацією щодо злочинів, учасників злочинної групи, їх звʼязків та ролі допомагає визначити конкретні сфери для подальшого розслідування та документування
різних видів незаконної діяльності.
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■ Жертви та організатори
торгівлі людьми
Злочин торгівлі людьми є дуже небезпечним явищем для суспільства, особливо тому, що він часто вчиняється проти дітей та молодих жінок, які вербуються та експлуатуються в різних цілях, але
переважно сексуального характеру. Жертвами цього злочину є незаміжні жінки, матері-одиначки, розлучені жінки працездатного
віку; молодь, безпритульні діти, сироти; вихідці з неблагополучних
сімей; діти, народжені від сурогатних матерів (у випадку України);
мешканці сільських територій; іноземні громадяни – трудові мігранти; люди, які зазнали насильства (у тому числі сексуального);
вихідці з малозабезпечених сімей; люди з проблемами психічного
здоровʼя та представники різних національних меншин, наприклад
ромські жінки, які перебувають у поганому соціальному становищі,
що робить їх більш вразливою цільовою аудиторією для «рекрутерів-зловмисників».

•

особи, які мають мовний чи соціальний барʼєр;

•

особи, залежні від наркотичних засобів або психотропних
речовин;

•

особи з інвалідністю;

•

особи з очевидними фізичними або психологічними вадами;

•

жертви з кримінальним минулим;

•

особи, які не мають достатньої інформації з питань торгівлі
людьми;

•

вік і стать жертв варіюються в залежності від мети-призначення.

Словацькі жертви найчастіше зазнають сексуальної експлуатації,
за ними слідують примусове жебрацтво, трудова експлуатація та
примусові шлюби. У деяких випадках також має місце поєднання
форм експлуатації.

Жертва
У більшості випадків жертви походять із економічно неблагополучного середовища та не володіють необхідним рівнем поінформованості щодо такого явища як торгівля людьми. Жертви часто
залякані і, побоюючись за своє життя та життя своїх рідних, не бажають співпрацювати з поліцією для зʼясування скоєного проти них
злочину.
Типовий профіль жертви торгівлі людьми:

20

•

особи з економічно слабкого соціуму з регіонів, де фіксується
високий рівень безробіття;

•

особи з низьким рівнем освіти або повністю неосвічені;

•

вихідці з неблагополучних сімей або такі, що зростають без
сімей;
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Рисунок 1. Походження жертв торгівлі людьми на території Словацької Республіки за формами експлуатації
Сексуальна експлуатація

Примусове одруження

Трудова експлуатація

Примусовий шлюб

Примусове жебрацтво
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Організатори
Винуватцями злочину торгівлі людьми є або окремі особи, але частіше організовані групи торговців людьми, переважно з тих самих
громад, що й жертви. У багатьох випадках жертву безпосередньо
вербує знайомий потерпілого або член сімʼї. Основними причинами торгівлі людьми є переважно економічна ситуація, низький
рівень освіти або відсутність освіти, безробіття та брак ресурсів
і можливостей.

Графік 1. Статистика випадків торгівлі людьми в Словацькій Республіці
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•

Організаторами іноді виступають окремі особи, але частіше –
організовані групи трейдерів;

•

у багатьох випадках рекрутер безпосередньо знайомий з жертвою;
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чоловіки, як і жінки, в рівних ступенях задіянні до нелегального
бізнесу;
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•

віковий спектр від 18 до 55 років;

10

•

єдиною спільною рисою всіх злочинців, в основному, є фінансовий мотив, вони походять, переважно, з ромської громади
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■ Торгівля людьми –
кримінальна база
Міжнародне співтовариство приділяє велику увагу заходам, необхідним для боротьби з торгівлею людьми. Враховуючи стан впровадження міжнародних стандартів щодо запобігання торгівлі людьми в Україні, слід зазначити, що Україна є учасником міжнародних
угод про співпрацю та запобігання торгівлі людьми. 21 вересня
2010 року Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію Ради
Європи про протидію торгівлі людьми. Українське законодавство,
спрямоване на боротьбу з цим суспільно небезпечним явищем, також є досить широким. Його основу насамперед, складає Закон про
боротьбу з торгівлею людьми від 20 вересня 2011 року.
Відповідно до законодавства України торгівля людьми – це здійснення незаконної угоди, обʼєктом 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.
Криміналізація торгівлі людьми в Україні відбулась у 1998 році,
а з прийняттям 2001 року нового Кримінального кодексу відповідальність за такі дії передбачена ст. 149. Прийняття Україною Закону «Про протидію торгівлі людьми» суттєво наблизило українське
законодавство до найкращих міжнародних стандартів в цій сфері.
Відтак, українське законодавство в цілому відповідає положенням
Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. В Україні передбачено достатньо суворі та адекватні санкції за
торгівлю людьми та повʼязані з нею злочини.
Крім того, Урядом України регулярно приймаються державні програми щодо боротьби з торгівлею людьми, що свідчить
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про надзвичайну важливість вирішення даної проблематики на
державному рівні. Остання така «Концепція Державної цільової
соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2025
року» була затверджена Розпорядженням КМУ від 14 липня 2021 р.
Словацька Республіка вперше прийняла визначення торгівлі людьми, яке містилося в Додатковому протоколі до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності, підписане в 2000
році. Протокол був підписаний від імені Словацької Республіки
15 листопада 2001 року і набрав чинності 21 жовтня 2004 року.
Першим кроком, яким Словацька Республіка оголосила боротьбу
з торгівлею людьми, стало прийняття Постанови Уряду Словацької
Республіки №. 668 від 7 вересня 2005 року, прийнятого в рамках звіту про діяльність Уряду Словацької Республіки у 2005 році, спрямованого на запобігання та припинення торгівлі людьми. На підставі
вищевказаної постанови, міністр внутрішніх справ Словацької Республіки призначив Національного координатора по боротьбі з торгівлею людьми, а також прийняв перший концептуальний матеріал
на національному рівні, що оголосив боротьбу з цим тяжким злочином у формі Національного плану дій по протидії торгівлі людьми на 2006 – 2007 рр. На даний момент реалізується Національна
програма протидії торгівлі людьми на 2019 – 2023 роки.
Визначення фактичного характеру злочину торгівлі людьми наведено в § 179 Кримінального кодексу № 300/2005 і включає в собі
3 основних взаємоповʼязаних елементи, що характеризують механізм торгівлі людьми: дію, засіб і мету.
Визначення торгівлі людьми, чинне в Словацькій Республіці, регулюється, а також визначається міжнародними документами, а саме
Конвенцією Ради Європи про протидії торгівлі людьми та Директивою 2011/36/ЄС Європейського Парламенту від 5 квітня 2021 року
з питань запобігання торгівлі людьми.
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■ Експлуатація жертв
торгівлі людьми
У більшості країн торгівля людьми вважається тяжким злочином.
Жертви торгівлі людьми, в основному, використовуються за такими напрямками:
1. Трудова експлуатація (примусова праця) – під обіцянкою добре
оплачуваної роботи та кращого життя, потерпілих вивозять за
кордон, де відбувається вилучення їх особистих документів.
Жертв, здебільшого, розміщують у нелюдських умовах, примушують під погрозами виконувати певну роботу, обмежують у
доступі до медичної допомоги та продуктів харчування.
Основні ознаки залучення особи до примусової праці:
•

недобровільний характер роботи;

•

відсутність дійсної трудової угоди та або утримання частини
заробітної плати або її невиплата взагалі;

•

робота в умовах, що не сумісні з поняттям гідної/ безпечної
праці;

•

незадовільні умови проживання;

•

повна залежність від експлуататора;

2. Сексуальна експлуатація – жертву примушують надавати
сексуальні послуги, в ході чого, остання перебуває під повним контролем та обмеженням особистої свободи. Жертви
підаються залякуванню, зазнають психічного, а часто й фізичного тиску, їх заставляють вживати наркотики, змушують
здавати свій заробіток експлуататору.
Ознаки сексуального насильства:
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•

недобровільний характер роботи;

•

неможливість розпоряджатися прибутками, отриманими від
надання своїх послуг.
Торгівля людьми

3. Вилучення органів людини – вилучення органів (тканин) з організму людини без згоди особи або за її згодою, отриманої
незаконним шляхом. Можуть бути також проведення дослідів над людиною без її згоди – незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, що створює небезпеку для її життя чи здоровʼя.
4. Примусове жебрацтво – організація та примушування осіб
до заняття жебрацтвом шляхом побиття, зґвалтування, навмисного заподіяння каліцтва, нанесення фізичних та/або
психологічних травм та інших видів насильства.
5. Втягнення в злочинну діяльність – передбачає дії, повʼязані
з безпосереднім психологічним або фізичним впливом на
особу, вчинені з метою викликати в неї прагнення взяти
участь у одному чи кількох злочинах (примушення до крадіжок, виготовлення та/або перевезення, та/або розповсюдження наркотиків, здійснення інших злочинів).
6. Усиновлення з метою отримання прибутку – взяття на виховання в сімʼю дитини на правах сина чи доньки, оформлене
в установленому порядку, вчинене з метою отримання будьякої 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).
7. Продаж дитини – продаж батьками, близькими родичами,
тощо особи, яка не досягла 18 річного віку, з метою отримання
прибутку. У Словацькій Республіці це переважно продаж дитини з метою сексуальної експлуатації та примусового шлюбу.
Дівчата у ромській громаді змушені вступати в ранні шлюби
на основі попередньо узгоджених умов до досягнення повноліття (у віці 13-16 років), часто з обіцянкою кращого життя, чи то в Словацькій Республіці, чи за кордоном. У разі укладених таким чином шлюбів, дітей (наречених) примушують
погрозами, фізичним покаранням і примусом виконувати
т. зв. «сімейні» обовʼязки в одному домогосподарстві, залучають до примусової праці чи сексуальної експлуатації.
Ситуація в Словацькій Республіці та Україні
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До основних ознак потерпілих від примусових дитячих шлюбів
належать зокрема
•

Зміна місця проживання дитини після укладення шлюбу
(замаскована під переїзд у «нову сімʼю»)

•

Можлива зміна зовнішності в дусі традицій (прикмета заміжньої жінки – довгі спідниці, закріплені волосся)

•

Погіршення уваги

•

Прогули в школі

•

Можливі ознаки психічного/фізичного, сексуального насильства

•

Зміна поведінки (зниження концентрації, ознаки напруженості
та стресу)

•

Зміна у ставленні до батьків

У рамках примусових шлюбів у Словацькій Республіці також фіксуються випадки, коли жертви перебувають під загрозою насильства
або, з обіцянкою кращого життя за кордоном, змушені укласти
шлюб з громадянином третьої країни, узаконюючи перебування
цієї особи в Шенгенській зоні.
В Україні також фіксують такі форми експлуатації, які не реєструються в Словацькій Республіці, а саме:
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•

Вимушена вагітність:
a. втручання у свободу, життя та здоровʼя жінки, повʼязане
з можливістю народження дитини, незаконне примусове
запліднення, у тому числі штучне.
b. використання репродуктивної функції жіночого організму шляхом природного або штучного запліднення без її
згоди та примусу жінки до виношування дитини.

•

Використання у збройному конфлікті — використання особи,
яка перебуває в рабстві іншої особи, для виконання бойових
завдань, повʼязаних із поваленням державної влади або порушенням суверенітету та територіальної цілісності держави тощо.

Торгівля людьми залишається гострою проблемою у світі. Складна
економічна ситуація в різних регіонах, низький рівень життя, високий рівень безробіття, відмінності в розвитку ринку праці, розширені процеси зовнішньої трудової міграції, активізація міжнародних
злочинних угруповань, поширеність шахрайських схем найму на
роботу, юридична неосвіченість та інші фактори ризику сприяють
поширенню торгівлі людьми.
Ознаками торгівлі людьми є:
•

Примус до виконання робіт

•

Неможливість самовільного виходу з робочого середовища

•

Контроль переміщення

•

Психологічний / фізичний терор – примус, заподіяння шкоди

•

Неможливість доступу до зароблених грошей

•

Неможливість вільного спілкування з іншими / сімʼєю

•

Обмежений доступ до особистих документів

•

Наявність штучно створеної заборгованості

•

Незнання адреси /найменування органу роботодавця

•

Неадекватні дії, відповідно до отриманих інструкцій і вказівок

Ситуація в Словацькій Республіці та Україні
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■ Допомога жертвам
торгівлі людьми

■ Як не стати жертвою
торгівлі людьми

Допомога жертвам торгівлі людьми включає цілий комплекс заходів та послуг, що надаються кількома установами та організаціями. Національний довідковий механізм (NRM) – це структура,
в якій державні органи виконують свої зобовʼязання щодо захисту
прав людини жертв торгівлі людьми, співпрацюючи з громадянським суспільством. Основною метою NRM є забезпечення поваги
до прав людини жертв торгівлі людьми та надання їм доступу до
послуг допомоги.

У разі трудової міграції за кордон, важливо перевірити агентство
або особу, які пропонують роботу. Кожне агентство має бути зазначено в списку посередників, який доступний на офіційних сайтах. Бажано перевірити адресу вашого майбутнього роботодавця.
Реальне агентство з працевлаштування надає телефонний контакт
з роботодавцем. Підписуйте трудовий договір мовою, яку ви добре
розумієте і яка містить імʼя та адресу роботодавця, адресу робочого місця, посадову інструкцію, розмір оплати праці, умови проживання та тривалість трудових відносин. Ніколи не погоджуйтеся на
нелегальну роботу за кордоном.

Захист та підтримка жертв торгівлі людьми здійснюється в Словацькій Республіці в рамках програми підтримки та захисту жертв
торгівлі людьми (далі «програма»). Програма спрямована на надання допомоги жертвам торгівлі людьми, забезпечення захисту
їх основних прав, свобод і гідності, а також мотивування жертв до
дачі свідчень, що полегшить правоохоронним органам виявлення,
переслідування та засудження винних у торгівлі людьми.
З 2008 року Міністерство внутрішніх справ Словацької Республіки за
підтримки Telekom підтримує Національну гарячу лінію для жертв
торгівлі людьми (0800 800 818). Основними завданнями є надання
допомоги та інформації при першому контакті з людьми, які могли
опинитися в зоні ризику торгівлі людьми. Інформація на гарячій
лінії сприяє підвищенню обізнаності груп ризику та широкої громадськості про проблему. Лінія 0800 800 818 – безкоштовна телефонна лінія, яка працює в робочі дні з 9.00 до 17.00. Також можна
повідомити про будь-яку підозру у торгівлі людьми до Управління
праці соціальних питань та сімʼї – органу соціального захисту дітей
та соціальної опіки, в Інформаційний офіс для потерпілих від злочинів (Братислава, Трнава, Нітра, Тренчин, Банська Бистриця, Жиліна, Пряшів, Кошице) або безпосередньо до Національного відділу
боротьби з нелегальною міграцією ÚHCP P PZ на пошту: ool@minv.sk
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Перед поїздкою:
•

Виїжджайте тільки після підписання трудового договору, отримання дозволу на роботу або візи.

•

Інформуйте про свій відʼїзд батьків або близьких друзів

•

Залиште вдома точну адресу та номер телефону передбачуваного перебування, адресу роботодавця та копію паспорта

•

Домовтеся про те, як часто і коли ви будете звʼязуватися з рідними чи знайомими та, якщо потрібно, узгодьте власний пароль,
який визначить, що ви могли стати жертвою торгівлі людьми

•

Візьміть необхідний фінансовий резерв для повернення додому, туристичну страховку та передплачену телефонну картку.

•

Збережіть контакти, які можуть стати у нагоді в країні Вашого
перебування

Ознаки того, що ви стали жертвою торгівлі людьми:
•

Ваша поїздка на роботу була організована і оплачена іншою
людиною;

Ситуація в Словацькій Республіці та Україні
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Якщо ви перебуваєте за кордоном, вам нададуть допомогу:

•

Вам обіцяли вам роботу, але змушують вас робити зовсім іншу;

•

Вас змусили передати свої документи комусь;

•

У відновленні документів чи візи

•

Ви отримуєте мало або взагалі не отримуєте зарплату за виконану роботу;

•

У забезпечені проїзними квитками та підготовці до подорожі

•

У забезпечене повернення до місця проживання чи іншого
безпечного місця

•

Хтось шкодить Вам або чинить на Вас психологічний тиск;

•

Хтось заважає Вам вільно пересуватися;

•

Вас змушують жебракувати, красти або займатися проституцією;

•

Вам або вашій родині загрожують.

Завжди памʼятайте за кордоном:
•

Навіть якщо ви працюєте нелегально, якщо ви опинитеся в нужді, зверніться в поліцію;

•

Ні за яких обставин не передавайте кому-небудь свій паспорт
або ID-картку;

•

Якщо хтось візьме ваші документи, негайно повідомте про це
в поліцію і звʼяжіться з Вашим посольством або консульством;

•

Якщо умови праці відрізняються від зазначених у договорі,
звʼяжіться з Агентством або особою, яка надала вам контракт;

•

Підтримуйте звʼязок з родиною або знайомими, як було домовлено перед виїздом, повідомте їх, якщо це можливо, про
будь-яку зміну місця проживання;

Як жертва торгівлі людьми, ви маєте право:
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•

на безпечне повернення додому

•

на захист Вашої конфіденційності

•

на свободу пересування та особисту безпеку

•

на право співпраці з правоохоронними органами

Торгівля людьми
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■ Замість висновку

Наразі, торгівля людьми є однією з найпоширеніших форм міжнародної організованої злочинності, що повʼязана з серйозними порушеннями основних прав і свобод людини. Тому необхідно докласти
всіх зусиль для забезпечення та впровадження наступних заходів:
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•

посилення захисту потерпілих і свідків;

•

виявлення жертв та забезпечення їх звільнення;

•

визначення всього ланцюга осіб, причетних до торгівлі людьми, а також встановлення характеру звʼязків і відносин між
ними;

•

визначення юридичних осіб, які використовуються для цієї
діяльності;

•

протидія зусиллям осіб, причетних до торгівлі людьми, які
використовуються для уникнення кримінальної відповідальності, ліквідації слідів чи здійснення тиску на потерпілих та
свідків;

•

забезпечення доказів;

•

компенсації потерпілому;

•

визначення та усунення причин і умов злочину.

Торгівля людьми
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