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УДК 343.14 ■ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНА характ ерист ика
М. О . Я к о в е н к о ,  І ПОТЕРПІЛОЇ ОСОБИ У  КРИМІНАЛЬНИХ 
С.І. Я к о в е н к о  І ПРОВАДЖЕННЯХ ПРО ТОРГІВЛЮ ЛЮДЬМИ

Висвітлено питання щодо експлуатації та соціально-демографічної ха
рактеристики потерпілої особи в кримінальних провадженнях про торгівлю 
людьми. У статті визначено нормативно-правове забезпечення боротьби з 
торгівлею людьми. Зазначено, що експлуатація і соціально-демографічна 
характеристика потерпілої особи повинні бути критерієм криміналістичної 
класифікації та розглядатися за відповідними напрямами. Досліджено кате
горії вербування, продажу, втягування людей у систему сексуальної експлуа
тації. Окремо розкрито питання торгівлі жінками для примушування їх до 
сексуальної експлуатації чи до вагітності.

Ключові слова: торгівля людьми, експлуатація, розслідування, соціально- 
демографічна характеристика, криміналістична класифікація.

Постановка проблеми. Торгівля людьми як одне з найбільш  ганеб
них явищ  сучасності стало глобальною проблемою для мільйонів людей 
усього світу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не випадково заборона 
торгівлі людьми передбачена низкою міжнародно-правових актів: Зага
льною декларацією прав людини 1948 року [1], Міжнародним пактом 
про громадянські й політичні права 1966 року [2], Європейською конвен
цією про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Конвенцією 
про рабство 1926 року [3], Додатковою конвенцією про заборону рабства, 
работоргівлі, а також аналогічних рабству інститутів і практики 1956 
року [4], Конвенцією про заборону торгівлі людьми та експлуатації прос
титуції третіми особами 1949 року [5], Протоколом про попередження та 
припинення торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, і покарання 
за неї, який доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної органі
зованої злочинності 2000 року [6], Конвенцією Ради Європи про заходи
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щодо протидії торгівлі людьми, яка набула чинності 01 березня 2011 року 
та багатьма іншими [7].

Формування цілей. Метою статті є соціально-демографічна харак
теристика потерпілої особи в кримінальних провадженнях про торгівлю 
людьми.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом Україна розвернула 
широкомасштабну кампанію боротьби з цим явищем. Із використанням 
передового міжнародного досвіду розроблено національне законодавст
во, націлене на викорінення торгівлі людьми. У  межах державних про
грам щ одо протидії торгівлі людьми й нелегальної міграції реалізовано 
комплекс заходів щ одо підвищення ефективності протидії загрози тра- 
фікінгу й забезпечення безпеки населення держави. Зокрема, 20 вересня 
2011 року Верховною Радою України було прийнято Закон «Про протидію 
торгівлі людьми» [8]. 15 лютого 2012 року Кабінетом Міністрів України 
схвалено Концепцію Державної цільової соціальної програми протидії тор
гівлі людьми на період до 2015 року, а 18 квітня 2012 року -  Положення 
про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів 
торгівлі людьми № 303 [9].

Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповіда
льність за торгівлю людьми або здійснення іншої незаконної угоди, об'є
ктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, 
передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з вико
ристанням обману, ш антажу чи уразливого стану особи (ч. 1 ст. 149).

Під торгівлею людьми слід розуміти купівлю-продаж людини, що 
полягає у безповоротній або на певний строк передачі її однією особою 
(продавцем) іншій особі (покупцю) за грошову винагороду. При здійс
ненні такої передачі до потерпілої особи може бути застосовано психоло
гічне чи фізичне насильство. Неможна залиш ати поза увагою те, щ о та
кий злочин водночас посягає на відносини, пов'язані зі здоров'ям люди
ни, її життям, установленим порядком здійснення посадовими особами 
своїх повноважень, зі встановленим порядком перетинання державного 
кордону, а також пов'язаний із правом дитини виховуватися в сім 'ї з ба
тьками та з правом батьків виховувати дитину, які становлять додаткові 
факультативні безпосередні об'єкти складу злочину, передбаченого стат
тею 149 КК України.

Експлуатація і соціально-демографічна характеристика потерпілої 
особи повинні бути критерієм криміналістичної класифікації. Відповід
но до цієї позиції злочини, передбачені ст. 149 КК України, можна кла
сифікувати на такі різновиди.

1. Вербування, продаж і втягування людей у систему сексуальної 
експлуатації. Потерпілі від цього різновиду злочину піддаються сексуа
льній експлуатації, під якою слід розуміти експлуатацію людини у сфері
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проституції, що передбачає надання платних сексуальних послуг, або в 
суміжних сф ерах (наприклад, у сфері розпусних дій із дітьми, надання 
разових сексуальних послуг ув'язненим та деяким іншим особам, спіль
ного проживання для систематичного отримання сексуального задово
лення тощо). Вербування може здійснюватись як під прикриттям статусу 
суб'єкта підприємницької діяльності (модельного, шлюбного і туристич
ного агентства, агентства з працевлаштування), так і шляхом «усної агі
тації» вигідності роботи за кордоном і пропонуванням допомоги в орга
нізації виїзду друзями потерпілих, їх знайомими і навіть родичами, які, 
по суті, є першою ланкою «работоргівельного» ланцюга. Середній вік 
потерпілих становить 15-25 років. Розслідування злочинів цієї групи 
кримінальних правопоруш ень має свої особливості, щ о обумовлені спе
цифічним видом експлуатації, а також наявністю, з одного боку, прово
куючої, віктимної поведінки жертв, а з іншого -  глибокої психічної трав
ми, завданої систематичним застосуванням насильства.

2. Торгівля жінками з метою примусу їх до вагітності. Примушуван
ня до вагітності як вид експлуатації -  це використання організму жінки 
та її репродуктивних функцій ш ляхом природного або штучного заплід
нення без її згоди та примушування до виношування й народження ди
тини. На сьогодні в Україні й сусідніх країнах уже є випадки укладання 
угод щ одо так званого «сурогатного» материнства. Незважаючи на відсу
тність кримінальних проваджень на даний час (очевидно, злочин буде 
мати високу латентність), є підстави припускати, щ о такі злочини мож
ливі в майбутньому. Звичайно, їх виявлення та розслідування буде мати 
особливості, обумовлені особистістю потерпілої та характером вчинення 
щ одо неї протиправних дій.

3. Доставка батьками (у т.ч. попечителями, вчителями) за винагоро
ду дітей у фотостудії для зйомки відео- і фотоматеріалів порнографічно
го характеру. У  цьому випадку експлуатація виражається у використанні 
тіла й зовніш ності дитини для виготовлення з метою розповсюдження 
або збуту предметів, щ о є носіями текстової або графічної інформації, 
спрямованої на збудження статевої пристрасті способом цинічного, без
соромного, грубого натуралістичного або протиприродного відобра
ження статевого життя людей. Ж ертвами таких злочинів, зазвичай, ста
ють діти, які залиш аються без контролю з боку батьків або батьки яких 
зловживають спиртними напоями чи наркотиками. Як свідчить аналіз 
слідчо-оперативної практики, виявлення ознак учинення торгівлі людь
ми за цією формою пов'язано із викриттям злочинної діяльності нелега
льних приватних студій, фотолабораторій, щ о займаються виготовлен
ням, збутом і розповсюдженням порнографічних матеріалів (ст. 301 КК 
України). Якщо в ході розслідування буде встановлено факт використан
ня в зйомках неповнолітніх за згодою і сприянням їх батьків або попечи-
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телів, учителів чи інш их осіб, авторитет яких дозволяє керувати діями 
дітей, вирішується питання про початок досудового розслідування за 
ознаками торгівлі чи інш ої незаконної угоди щ одо людини.

4. Передача батьками своїх дітей іншим особам для використання їх 
у жебрацтві або як донорів для трансплантації органів. Дитину для екс
плуатації передають мати або батько, які користуються при цьому своїм 
правом вирішувати її долю. Ж ертвами такого різновиду торгівлі людьми 
стають, зазвичай, діти, факт народження яких не був зареєстрований 
батьками в органах державної влади (діти осіб без певного місця прожи
вання, циган тощо), та діти, факт народження яких був зареєстрований, 
але які виховувались у малозабезпечених (часто багатодітних) сім'ях, де 
батьки зловживали алкоголем або вживали наркотичні засоби. Одержу
вати й експлуатувати дітей можуть члени злочинних угруповань, які 
організують кримінальний бізнес синдикатів жебраків у містах. Діти пе
редаються ними, у свою чергу, дорослим жебракам, які співпрацюють із 
ними. Також одержувати дітей від батьків можуть особи, які є посередни
ками (рідко виконавцями) проведення нелегальних операцій із трансп
лантації органів дітей. По суті, замовниками таких злочинних дій є бать
ки дитини, якій потрібна операція. Особливість розслідування злочинів 
цієї категорії обумовлені тим, що потерпілі діти, зазвичай, не усвідом
люють протиправність вчинюваних щ одо них дій і потребують тривало
го курсу лікування.

5. Передача медичним персоналом пологових будинків новонародже
них особам, які не можуть мати дітей унаслідок безпліддя, або для подальшо
го використання дитини як матеріалу для виділення стовбурових клітин. 
Виконавцями злочину цієї категорії є персонал пологових будинків (або при
ватних медичних установ), який приймає пологи у жінки, повідомляє непра
вдиву інформацію про смерть при народженні або про народження мертвого 
немовляти й передає дитину іншим особам за винагороду. У  представленій 
схемі торгівлі дітьми беруть участь, в основному, головні лікарі медичних 
установ, їх заступники, завідувачі відділень і консультацій, головні акушери- 
гінекологи та інші посадові особи сфери медичного обслуговування. Пособ- 
ницькі функції можуть виконувати співробітники відділень прозектур, пери- 
натальних центрів, які підробляють або складають фіктивні документи про 
надходження трупа дитини та її поховання.

Особливість розслідування таких злочинів обумовлена необхідністю 
детального ознайомлення із регламентацією дій медичного персоналу 
закладів, співробітники яких були задіяні в злочині. Знання обов'язків 
цих осіб та особливостей документообігу в таких закладах надасть мож
ливість, по-перше, встановити джерела доказів незаконності дій персона
лу (підроблені або сфальсифіковані документи, місця, де труп дитини 
повинен був знаходитись, особи, які могли бути очевидцями незаконних
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дій), по-друге, встановити системність незаконних дій із боку співробіт
ників вказаних установ і їх  спрямованість на підготовку, вчинення та 
приховування злочину.

6. Передача співробітниками дитячих будинків та інтернатів дітей 
через механізм усиновлення (удочеріння) особам із патологічними сексу
альними потребами. Виконавцями такого різновиду злочину є посадові 
особи дитячих будинків та інтернатів, які під прикриттям рішення про 
усиновлення передають дитину за винагороду іншим особам. Факт уси
новлення в цьому випадку є способом встановлення контролю над дити
ною для її експлуатації. Отримувати й експлуатувати дітей можуть особи 
з деформованою сексуальною орієнтацією, яка спрямована на задово
лення статевої пристрасті ш ляхом вступу в статеві зносини з дитиною, 
зокрема й не природними способами, - педофіли, а також члени релігій
них сект. Особливість розслідування торгівлі дітьми, вчиненої під прик
риттям ріш ення про усиновлення (удочеріння), обумовлено тим, що 
ознаки цього складу злочину встановлюються в ході розслідування таких 
кримінальних правопорушень, як експлуатація дітей (ст. 150 КК Украї
ни), статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості (ст. 155 КК 
України), розбещення неповнолітніх (ст. 156 КК України), у вчиненні 
яких обвинувачуються батьки дитини.

7. Передача медичним персоналом психічно хворих людей або таких, 
які перебувають у тяжкому (без свідомості) стані унаслідок коми, паралічу 
ЦНС, а також залежних від апаратів стимуляторів серця чи вентиляції 
легень для подальшої трансплантації їх органів або для проведення дослідів 
над ними. Особлива категорія потерпілих і характер експлуатації обумовлю
ють специфічне місце вчинення такого злочину -  медичний заклад, а також 
наявність таких співучасників, як лікарі (медичний персонал). Потерпілими 
від таких злочинів можуть стати люди, які через свій уразливий, хворобливий 
стан передаються родичами або медичним персоналом лікувального закладу 
для проведення певних експериментів (випробування лікувальних препара
тів, медичних приладів, біологічної зброї тощо). Звичайно, виявлення та роз
слідування таких злочинів буде мати специфіку, обумовлену особливостями 
потерпілих, а також характером досліджень, які проводилися над ними. Оче
видно, що специфічними будуть і сліди злочину -  ознаки вилучення орга
нів, проведення операцій, застосування певних препаратів тощо. Для їх 
виявлення та використання як джерел доказів потрібно буде залучення фахі
вців у галузі медицини, зокрема, при підготовці й призначенні судово- 
медичної експертизи.

8. Доставка та передача людей для їх трудової експлуатації (вико
нання сільськогосподарських, будівельних та інш их робіт). Специфіка 
цих злочинів полягає у вчиненні дій стосовно людини (вербування, пе
реміщення, переховування, передача, одержання) з метою використання
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її фізичної сили та професійних умінь для примусової праці. Сутність 
трудової експлуатації полягає у примушуванні людини шляхом застосу
вання до неї насильства чи під загрозою його застосування до праці, ре
зультати якої присвоюються або ними безоплатно користуються інші 
особи. Примусова праця може проявлятися у таких формах, як виконан
ня певних робіт (фізична праця) і надання послуг і консультацій (інтеле
ктуальна праця), використання у збройних конфліктах тощо.

Потерпілими від цього різновиду злочинів можуть бути: а) безробі
тні особи, які втратили роботу та значний час не мають постійного заро
бітку; б) безпритульні особи, які не мають постійного місця проживання, 
займаються бродяжництвом і, відповідно, не мають належного джерела 
доходів; в) інваліди й психічно хворі особи, які потрапляють у поле зору 
злочинців саме через свій уразливий стан. На цей час представники на
званих соціальних груп в Україні є соціально незахищеними, характери
зуються відсутністю міцних сімейних і родинних зв'язків, схильністю до 
зловживання алкоголем, вживання наркотичних засобів. Саме такі влас
тивості використовують злочинці, які розшукують і вербують таких осіб, 
обіцяючи заробіток і хороші умови роботи й життя.

Висновки. Таким чином, у кримінальних провадженнях про торгів
лю людьми диференціація злочинів залежно від експлуатації та соціаль
но-демографічної характеристики потерпілої особи сприяє побудові 
оптимальних комплексів, спрямованих на покращання роботи слідчого в 
цьому напряму.
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Яковенко Н.А., Яковенко С.И. Социально-демограф ическая характе
ристика потерпевш его в уголовньїх производствах о торговле людьми

Освещается вопрос ^ксплуатации и социально-демографической харак
теристики потерпевшего в уголовньїх производствах о торговле людьми. В 
статье определено нормативно-правовое обеспечение борьбь с торговлей людьми. 
Авторами отмечается, что ^ксплуатация и социально-демографическая ха
рактеристика потерпевшего должньї бьіть критерием криминалистической 
классификации и рассматриваться по соответствующим направлениям. Ис- 
следуются категории вербовки, продажи, втягивания людей в систему сексу- 
альной ^ксплуатации. Отдельно раскрьіваются вопросьі торговли женщинами 
с целью принуждения их к сексуальной ^ксплуатации или к беременности.

Ключевьіе слова: торговля людьми, жсплуатация, расследование, 
демографическая характеристика, криминалистическая классификация.

УакоVепко М .О., УакоVепко 8.1. Зосіо-гїетодгарЬіс сЬагасіегі8ііс8 о£ іЬе 
V ісііт  іп сгіт іп аї ргосеегїіп§8 оп ігаІЇтскіпд іп реоріе

КеVеа1з іЬе іззиез о£ ехріоііаііоп апгї зосіаі апгї гїетодгарЬіс сЬагасіегізіісз 
о£ іЬе Vісііш іп сгітіпаї ргосеегїіпдз £ог Ьитап  іга££іскіпд. ТЬе агіісіе гїе£іпез іЬе 
гедиїаіогу апгї їедаї £гатешогк £ог сотЬаііпд іга££іскіпд. Іі із герогіегї іЬаі іп 
Ь итап  іга££іскіпд зЬоиій Ье ипгїегзіоогї іЬе заїе о£ гідЬіз, шЬісЬ із і^^еVосаЬІе £ог 
а зресі£іегї регіогї ог ігапз£ег іі £гот опе регзоп (іЬе зеїїег) іо апоіЬег регзоп (Ьиу- 
ег) £ог раутепі. Іп саггуіпд оиі іЬіз ігапз£ег іо іЬе V ісііт сап Ье аррїіей рзусЬо- 
їодісаї ог рЬузісаї VІо1епсе.

ТЬе аиіЬогз зіаіе іЬаі іЬе орегаііоп апй зосіо-йетодгарЬіс сЬагасіегізіісз о£ іЬе 
у ісііт  зЬоиМ Ье іЬе сгііегіоп сопзійегей £огепзіс с1аззі£ісаііоп апй іЬе е̂1еVапі агеаз. 
Вог іЬе £ігзі сгііегіоп гїізііпдиізЬез еїетепіз зисЬ аз гесгиіітепі, заіез; апгї іпVо1Vетепі 
о£ реоріе іп іЬе зузіет о£ зехиаі ехріоііаііоп. Верагаіеіу гїізсіозей іЬе іззие о£ ігайіскіпд 
іп ш отеп £ог іЬе ригрозе о£ £огсіпд іЬ ет  іпіо зехиаі ехріоііаііоп ог ргедпапсу. ^еіе^- 
тіпегї іЬаі соегсіоп іо ргедпапсу аз а £огт о£ ехріоііаііоп - із іо изе іЬе £ета1е огдап- 
і з т  апй ііз гергойисііуе £ипсііопз Ьу паіигаї ог агіШсіаІ іпзетіпаііоп шііЬоиі Ьег соп- 
зепі апй соегсіоп іо ргедпапсу апй сЬіШЬігіЬ.

ТЬе ргоЬіетз о£ гїеігуегіпд рагепіз (іпсіийіпд диагйіапз, іеасЬегз) £ог гети- 
пегаііоп сЬіМгеп іп іЬе рЬоіо зіийіо іо саріиге уійео апй рЬоіодгарЬз о£ а рог- 
подгарЬіс паіиге.

Рагепіз апаіугей іЬе ігапз£ег о£ іЬеіг сЬіійгеп іо оіЬегз £ог изе іп Ьеддіпд ог 
аз йопогз £ог огдап ігапзріапіз. СЬіій ехріоііаііоп разз £ог тоіЬег ог £аіЬег, шЬііе
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епруіпд ііз гідЬі іо гїесігїе ііз £аіе. Іі із езіаЬіізЬегї іЬаі іЬе Vісіітз о£ іЬіз кіпгї о£ 
іга££іскіпд аге іурісаііу сЬіМгеп, а £асі шЬісЬ іЬе ЬігіЬ шаз поі гедізіегегї рагепіз 
іп д о V еттеп і (сЬіМгеп реоріе Ьотеіезз, дурзіез, еіс.), апгї сЬіМгеп, а £асі шЬісЬ 
іЬе ЬігіЬ шаз гедізіегегї, Ьиі аге ігаіпегї іп іЬе роог (о£іеп іагде) £атіііез шЬеге 
рагепіз аЬизе аісоЬоі ог изегї гїгидз.

КеVеа1е^ іЬе іззие о£ ігапз£ег о£ тегїісаі зіа££ таіегпііу пешЬогп реоріе шЬо 
сап поі Ьауе сЬіМгеп Ьесаизе о£ іпіегіііііу ог £ог изе аз а таіегіаі £ог іЬе сЬіІгї 
аііосаііоп о£ з іе т  сеііз.

Ше зіигїу іЬе ігапз£ег етріоуеез о£ сЬіМгеп'з Ь о тез апгї Ьоаггїіпд зсЬооіз о£ 
сЬіМгеп іЬгоидЬ іЬе т е сЬ а п ізт  о£ агїорііоп (агїорііоп) регзопз шііЬ аЬпогтаі 
зехиаі пеегїз. ТЬе рег£огтегз о£ іЬіз кіпгї о£ сгіте  аге о££ісіаіз огрЬападез апгї 
Ьоаггїіпд зсЬооіз, шЬісЬ ипгїег іЬе диізе о£ іЬе гїесізіоп іо ігапз£ег іЬе сЬіМ агїор- 
ііоп £ог а £ее іо оіЬегз.

СЬагасіегігегї сазез іо ігапз£ег тегїісаі регзоппеї теп іаііу  ііі реоріе ог іЬозе 
шЬо аге іп гїізігезз (ипсопзсіоиз) зіаіе гїие ріасез, рагаіузіз о£ іЬе сепігаі пе^оиз 
зузіет , апгї гїерепгїіпд оп іЬе гїеVІсез расетакег ог Vепіі1аііоп £ог зиЬзе^иепі 
ігапзріапіаііоп о£ огдапз ог іо гїо гезеагсЬ оп іЬ ет.

Ше зіигїу іЬе £асіз геіаііпд іо іЬе гїеііуегу апгї ігапз£ег о£ реоріе £ог іЬеіг іа- 
Ьог ехріоііаііоп (ітр іетепіаііоп  о£ адгісиііигаі, сопзігисііоп апгї оіЬег шогкз). 
ТЬе зресі£ісз о£ іЬезе сгітез із с о т т ііііп д  асііопз сопсегпіпд Ь итап  (гесгиіітепі, 
ігапзрогіаііоп, ЬагЬогіпд, ігапз£ег, гесеірі) іо іЬе изе о£ рЬузісаі £огсе апгї рго£ез- 
зіопаі зкіііз £ог £огсегї іаЬог.

Кеу шоггїз: Нитап іга//іскіпд, ехріоііаііоп, іпуезіідаііоп, зосіо-йєтодгаркіс скаг- 
асіегізіісз, сгітіпоіодісаі сіаззі/ісаііоп.
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