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АНОТАЦІЯ 

Кравченко К.С. Розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 081 – Право. Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2020. 

Дисертацію присвячено криміналістичному дослідженню 

розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, зокрема 

розглянуто криміналістичну характеристику, особливості початку 

розслідування, організаційно-тактичні особливості проведення слідчих 

(розшукових) дій та особливості використання спеціальних знань при 

розслідуванні злочинів даного виду.   

Дисертація є першим у вітчизняному правознавстві дослідженням, в 

якому проаналізовано особливості розслідування торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації, розроблено теоретичні засади та надано практичні 

рекомендації щодо підвищення ефективності практичної діяльності органів 

досудового розслідування. 

      У науковому дослідженні автором наведено ряд положень, які базуються 

на широкому теоретичному аналізі понятійного апарату, на основі якого 

вироблені власні авторські визначення понять: «трудова експлуатація 

людини», «торгівля людьми з метою трудової експлуатації», «особа  

злочинця-експлуататора», «потерпілий від торгівлі людьми вчиненої з метою 

трудової експлуатації», «виявлення ознак вчинення торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації». Обґрунтовано та запропоновано авторські 

класифікації потерпілих від торгівлі людьми, вчиненої з метою трудової 

експлуатації, способів вчинення торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації, особи злочинця. В дисертаційному дослідженні визначено 

основні ознаки, види та форми трудової експлуатації людини.  

       На основі розгорнутої криміналістичної характеристики осіб, які 

вчинили злочини, пов'язані із торгівлею людьми з метою трудової 
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експлуатації, наведені криміналістичні особливості особистості злочинця, 

надане авторське визначення зазначеного поняття.  Автором запропоновано 

розглядати особу злочинця через сукупність соціально-демографічних, 

правових і морально-психологічних ознак. 

Наголошено, що кількість злочинців може варіюватися залежно від 

конкретної ситуації, що склалася, а також від інших факторів, проте під час 

вчинення торгівлі людьми обов’язково наявні такі особи як: «продавець» і 

«покупець». Можлива також участь «посередника», який здійснює 

вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини, 

котра виступає об’єктом торгівлі.  

Зосереджена увага на  діяльності транснаціональних злочинних груп, 

що займаються  торгівлею людьми, для яких характерні такі ознаки: 

ієрархічна структура (підпорядкування, розподіл ролей, стійкість), наявність 

корупційних зв’язків (проникнення у владні структури з метою уникнення 

покарання), відпрацьованість нелегального переміщення. 

     У науковому дослідженні представлена розгорнута криміналістична 

характеристика особи потерпілого, встановлені її ключові ознаки, 

типологічні групи і особливості віктимізації.  

     Зосереджена особлива увага на слідовій картині вчинення торгівлі людьми 

з метою трудової експлуатації, запропонована авторська класифікація слідів 

вчинення торгівлі людьми.  

     Досліджена обстановка вчинення торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації через призму соціально-економічних, природно-кліматичних,  

морально-етичних факторів.      

      Розкрито особливості виявлення ознак вчинення торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації та названо форми у яких воно відбувається. 

    Автор досліджує ряд положень щодо ефективного розслідування торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації шляхом виявлення ознак вчинення 

злочинів даного виду, типових слідчих ситуацій та висунення версій, а також 
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розкриває особливості проведення слідчих (розшукових) дій, з метою 

отримання доказів із додержанням відповідної процесуальної форми.  

        Так, зокрема, автором детально досліджені та розкриті особливості 

тактики проведення таких слідчих (розшукових) дій при розслідуванні 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації як: огляд місця (місцевості, 

речей, документів), допит (свідків, потерпілих і підозрюваних), одночасний 

допит двох чи більше раніше допитаних осіб, обшук, пред’явлення для 

впізнання. 

Також автор пропонує внести ряд змін до КК України (а саме 96-3 КК 

України), КПК України (а саме, ч. 1 статті 228 КПК України), та до Закону 

України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»                        

(з урахуванням положень Закону України «Про протидію торгівлі людьми»), 

що в подальшому сприятиме удосконаленню методики розслідування 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. 

Автор наголошує, що важливу роль у доказуванні обставин торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації відіграють експертизи. У ході 

досудового розслідування таких злочинів типовими є: судово-психіатрична, 

судово-психологічна, судово-медична експертизи. Крім зазначених, при 

розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації можуть бути 

призначені інші види експертиз, зокрема криміналістичні (техніко-

криміналістична експертиза документів,  почеркознавча експертиза, 

трасологічна експертиза, портретна експертиза, судово-біологічна 

експертиза, експертиза матеріалів та засобів звуко- і відеозапису); інженерно-

технічні (експертиза комп’ютерної техніки та програмних продуктів)  тощо. 

    Ключові слова: розслідування, торгівля людьми, трудова експлуатація, 

криміналістична характеристика, початок досудового розслідування, типові 

слідчі ситуації, версії, подальший етап розслідування, слідчі (розшукові) дії,  

спеціальні знання. 
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SUMMARY 

    Kristina Kravchenko. Investigation of human trafficking for the purpose of 

labor exploitation. - Qualifying research paper on the rights of the manuscript. 

   Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy in Law, specialty 081 - Law. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science 

of  Ukraine. - Kyiv, 2020. 

     The thesis is devoted to the forensic research of the investigation of human 

trafficking for the purpose of labor exploitation, in particular the forensic 

characteristics, features of the beginning of the investigation, organizational and 

tactical features of conducting investigative actions and peculiarities of the use of 

special knowledge in the investigation of crimes of this type. 

     The thesis is the first in the field of domestic law research in which the 

peculiarities of the investigation of human trafficking for the purpose of labor 

exploitation are analyzed, the theoretical bases are developed and practical 

recommendations are given to increase the effectiveness of the pre-trial 

investigation bodies. 

     In the scientific research the author presents a number of provisions based on a 

broad theoretical analysis of concepts on the basis of which the following author's 

own definitions of concepts are made: "labor exploitation of human", " human 

trafficking for the purpose of labor exploitation", "person of the offender-

exploiter", "victim of human trafficking for the purpose of labor exploitation", 

"identification of signs of committing human trafficking for the purpose of labor 

exploitation".  

      А number of classifications are proposed, namely: victims of human trafficking 

for the purpose of labor exploitation, ways of committing human trafficking for the 

purpose of labor exploitation, the identity of the offender. The research identifies 

the main features, types and forms of labor exploitation of human. 

       Based on the detailed forensic characteristics of persons who committed 

crimes related to human trafficking for the purpose of labor exploitation, the 

forensic features of the identity of the offender are given, the author's definition of 
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this concept is provided. The author is proposed to consider the identity of the 

offender through a set of socio-demographic, legal and moral-psychological 

characteristics. 

     It is emphasized that the number of offender may vary depending on the 

specific situation and other factors, but in the investigation of human trafficking 

such persons as "seller" and "buyer" are required. It is also possible to engage an 

"intermediate" who recruits, moves, hides, transfers, or receives a victim of human 

trafficking. 

     Author focuses on the activities of transnational crime groups, that commit 

human trafficking, they are characterized by the following features: hierarchical 

structure (subordination, role distribution, resilience), corruption links (penetration 

into power structures to avoid punishment), working out of illegal movement. 

      In scientific research the detailed forensic characteristics of the victim's 

personality are presented, its key features, typological groups and features of 

victimization are established. 

      Particular attention is paid to the traces of human trafficking for the purpose of 

labor exploitation, the author's classification of them is proposed. 

      The situation of human trafficking is investigated through the prism of socio-

economic, natural-climatic, moral and ethical factors. 

      The features of identifying signs of human trafficking for the purpose of labor 

exploitation are revealed and the forms in which it occurs are named. 

       The author examines a number of provisions regarding the effective 

investigation of human trafficking for the purpose of labor exploitation by 

revealing signs of a crime of this type, typical investigative situations and 

proposing versions, as well as reveals the peculiarities of conducting investigative 

actions in order to obtain evidence in accordance with the relevant procedural 

form. 

      Thus, in particular, the author thoroughly researched and revealed the 

peculiarities of the tactics of conducting such investigative actions in investigating 

human trafficking for the purpose of labor exploitation as: inspection of the place 
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(terrain, things, documents), interrogation (witnesses, victims and suspects), 

simultaneous interrogation of two or more earlier interrogated persons, searches, 

presentations for identification. 

       The author also proposes to make a number of amendments to the Criminal 

Code of Ukraine (namely 96-3), the CPC of Ukraine (namely, Article 228, Part 1), 

and to the Law of Ukraine "On the Legal Status of Foreigners and Stateless 

Persons" (subject to the provisions of the Law of Ukraine "On Combating Human 

Trafficking"), which will further improve the methods of investigation of human 

trafficking for the purpose of labor exploitation. 

     The author emphasizes that expertise plays an important role in proving the 

circumstances of human trafficking for the purpose of labor exploitation. 

      During the pre-trial investigation of such crimes, the following examinations 

are typical: forensic psychiatric, forensic psychological, forensic medical 

examination. In addition to the above, in the investigation of  human trafficking for 

the purpose of labor exploitation may be assigned other types of expertise, 

including forensic (technical examination of documents, handwriting examination, 

trasological examination, portrait examination, biological examination, and 

material expertise); engineering (computer and software expertise) and more. 

    Keywords: investigation, human trafficking, labor exploitation, forensic 

characteristics, initiation of pre-trial investigation, typical investigative situations, 

versions, further investigation stage, investigative actions, special knowledge. 
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    Торгівля людьми з метою трудової експлуатації є злочином 

транснаціонального характеру, який являє собою значну суспільну 

небезпеку, є поширеним практично у всіх країнах світу і викликає 

занепокоєння як світового співтовариства, так і окремих держав. 

     Як правило, потерпілими від злочинів зазначеного виду є особи, які 

проживають в економічно нерозвинутих, політично нестабільних країнах, з 

низьким рівнем матеріального забезпечення населення, високим рівнем 

безробіття, слабкими соціальними та економічними структурами, які не 

можуть на належному рівні забезпечити населення, а також ті особи, які 

проживають в зонах проведення бойових дій чи збройних конфліктів.  Як 

наслідок, люди змушені вдаватися до пошуку заробітку та кращого життя в 

інших країнах.  

     Девальвація грошової одиниці України – гривні, сприяла зниженню 

реальної зарплати, рівень безробіття продовжує залишатися високим. Окрім 

вищезазначеного варто наголосити на тому, що надання безвізового режиму 

Україні, військовий конфлікт на частині території сприяли витоку робочої 

сили з території нашої держави, і як наслідок збільшився відсоток потерпілих 

від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. До того ж низький рівень 

поінформованості населення та відсутність належної системи попередження 

потенційних потерпілих про можливість вчинення щодо них торгівлі людьми 

сприяє тому що все більше осіб потерпають від злочинів даного виду. 

     Відповідно до статистичних даних Генеральної прокуратури України (див. 

Додаток В), у 2017 році зареєстровано 340 злочинів, передбачених ст. 149 КК 

України, причому  317 з них (93%) були кваліфіковані за ч.ч. 2 та 3 ст. 149 

КК України, тобто вчинені діяння відносяться до особливо тяжних злочинів; 

у 2018 –  зареєстровано 268 злочинів, з яких 248 (92,5%) кваліфіковано за                           

ч.ч. 2, 3 ст. 149 КК України, тобто є особливо тяжкими злочинами;  у 2019 –  

ареєстровано 316 злочинів, з них 291 (92%) є особливо тяжким злочином. 

Повідомлення про підозру у зазначених провадженнях вручено у 2017 році – 

131 особі, у 2018 – 150 особам, у 2019 –  191 особі; кількість кримінальних 
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правопорушень, за якими провадження направлені до суду  з обвинувальним 

актом становить: у 2017 році –  97 проваджень (28,5% від кількості 

зареєстрованих), у 2018 році – 106 (39,5% від кількості зареєстрованих), у 

2019 році – 150 (47% від кількості зареєстрованих). Закрито у 2017 році 10 

кримінальних проваджень (2,9 % від кількості зареєстрованих), у 2018 році – 

29 (10,8% від кількості зареєстрованих), у 2019 році – 16 проваджень (5% від 

кількості зареєстрованих). На кінець 2017 року рішення не прийнято у 231 

кримінальному провадженні (майже 68% від кількості зареєстрованих), на 

кінець 2018 року – у 148 провадженнях (55,2 від кількості зареєстрованих), 

на кінець 2019 року – у 153 провадженнях (48,4% від кількості 

зареєстрованих). З наведених даних можна зробити висновок, що протягом 

трьох років переважає досить значний відсоток проваджень, у яких на кінець 

звітного періоду рішення не прийнято. 

    Відповідно до статистичних даних Представництва МОМ в Україні,  за 

період 2000-2017 р.р. зазначеною організацією було надано комплексну 

реінтеграційну допомогу, у тому числі юридичну, медичну, психологічну, 

фінансову, освітню та інші види допомоги в залежності від індивідуальних 

потреб 14102 особам, які постраждали від торгівлі людьми. 

    Аналізуючи статистичні дані Міжнародної організації з міграції (далі 

МОМ) станом на 31 грудня 2017 року варто зазначити, що за 2016 рік МОМ 

виявило 1151 постраждалих від торгівлі людьми,  з яких від трудової 

експлуатації постраждало  – 1079 (94%), з них постраждалими  виявилися  

близько 40% жінок та 60% чоловіків,  за 2017 рік  –  1259 осіб,  з яких від 

трудової експлуатації постраждало  – 1133 (90%), з них близько 38% жінок та 

62% чоловіків.  

      Країнами призначення, де власне і відбувалася експлуатація потерпілих 

осіб були: Російська Федерація – 65 %, Польща – 13 %,  Україна – 9 %, 

Туреччина – 1 % , інші країни ЄС – 5 %, інші країни  – 7 %.  

    Загалом за період з 2000 по 2017 рік в Російській Федерації зазнало 

експлуатації – 6951 особа,  у  Польщі – 1964,  в Туреччині  – 1272,  в Україні   
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– 889 , Італії   – 321, ОАЕ  –  238,  Німеччині   – 184 , Ізраїлі – 143, Казахстані 

– 71,  Білорусі – 52.  

    Відповідно до статистичних даних Представництва МОМ в Україні  

станом на 31 грудня 2018 рік було визнано жертвами торгівлі людьми 1265 

осіб, з них, переважна більшість, потерпала саме від трудової експлуатації – 

близько 80 %. За 2018 рік офіційний статус особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми отримали 291 особа. 

Проведене опитування слідчих, оперативних працівників та суддів 

також засвідчило необхідність дослідження особливостей розслідування 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. Так, майже 100 % 

респондентів наголошують на необхідності удосконалення наукових методик 

розслідування торгівлі людьми, зокрема торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації, виокремленні  проблемних питань і пропозицій їх вирішення 

задля успішного розслідування злочинів зазначеного виду. Так, 90% 

респондентів зазначають, що перспективи судового розгляду кримінальних 

проваджень щодо торгівлі людьми з метою трудової експлуатації здебільшого 

залежать від якості проведеного розслідування (див. Додаток А). 

       Науково-теоретичним підґрунтям дослідження проблематики торгівлі 

людьми стали праці вітчизняних і зарубіжних фахівців з криміналістики, 

кримінального права, кримінального процесу, кримінології, юридичної 

психології та інших галузей. Зокрема, значний внесок у дослідження торгівлі 

людьми зробили такі вчені, як С.Р. Абрамова, М. І. Андрієнко, 

Н.М. Ахтирська, О.М. Бандурка, В.І. Борисов, М. О. Васильєва, Т.І. Возна, 

Н.О. Гуторова, Т.А. Денисова, С.Ф. Денисов, С.Ю. Журавльов, О. М. Ємець, 

Л.Д. Єрохіна, В.А. Козак, Н.І. Карпачова, В.М. Куц, Я. Г. Лизогуб,                   

К.Б. Левченко, В. В. Матвійчук, В.М. Набок, М.С. Набруско,                                    

Д. Й. Никифорчук, А. М. Орлеан, Т.А. Пазинич, В. М. Підгородинський,                

О. В. Святун, Є. Ф. Стрекалов, О.О. Телічкін, О.А. Удалова, І.А. Шваб,                     

М. О. Шилін, М.П. Шруб, С.С. Яценко та інші вчені. 

     Питанням, пов’язаним із розслідуванням торгівлі людьми, присвячені 
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дисертаційні роботи українських науковців: В.О. Іваненка (2000 р.), 

Я.Г. Лизогуба (2002 р.), Н.В. Плахотнюка (2002 р.), Т.В. Возної (2003 р.), 

В.А. Козака (2003 р.), К.Б. Левченко (2003 р.), А.М. Орлеана (2003 р.), 

В.В. Пясковського (2004 р.), В.М. Підгородинського (2005 р.), О.В. Святуна 

(2005 р.), К.О. Щербаковської (2012 р.), М.С. Набруско (2016 р.) та інших 

вчених. У них розкрито кримінологічні, кримінально-правові, міжнародно-

правові, організаційно-правові та криміналістичні аспекти запобігання 

торгівлі людьми, переважно жінками з метою їх сексуальної експлуатації. 

      В той же час необхідно зазначити, що тематика розслідування торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації не була достатньо досліджена 

вченими-криміналістами, а тому розкриття зазначеної теми є актуальним. 

    Для належного науково-методичного забезпечення діяльності органів 

досудового розслідування щодо розслідування торгівлі людьми необхідним є 

проведення подальших наукових пошуків та продовження розробки 

відповідних рекомендацій.  

    Отже, вибір теми дисертації обумовлений практичною значущістю 

дослідження проблематики торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, 

недостатнім рівнем її наукової розробленості, а також необхідністю 

впровадження відповідних наукових результатів у практичну діяльність.  

    Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Питання, які 

досліджуються у даній дисертації спрямовані на реалізацію положень 

Концепції Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 07.10.2015 № 1053-р, Національної стратегії у сфері прав 

людини, затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 року 

№501/2015. Про актуальність теми свідчить також її зв’язок із пріоритетними 

напрямами наукових досліджень у галузі криміналістики.  

      Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідної роботи 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямом 

досліджень юридичного факультету «Теорія та практика адаптації 
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законодавства України до законодавства ЄС». 

    Тема дисертаційного дослідження затверджена на засіданні Вченої ради 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка від 21 листопада 2016 року (протокол № 3).  

     Мета і задачі дослідження. Метою дисертації є удосконалення положень 

криміналістичної характеристики та методики розслідування торгівлі людьми 

з метою трудової експлуатації, на підставі теоретичного аналізу та в контексті 

правозастосовної практики. 

    Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

    – визначити зміст та значення криміналістичної характеристики торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації для формування основних положень 

методики розслідування цих злочинів; 

    – проаналізувати основні групи людей, які стають жертвами торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації, запропонувати їх класифікацію за 

різними класифікаційними підставами; 

    – класифікувати осіб, які вчиняють злочин, залежно від виконуваних 

функцій при вчиненні торгівлі людьми з  метою трудової експлуатації та  їх 

соціального становища; 

    – виокремити типові способи вчинення торгівлі людьми з  метою трудової 

експлуатації; 

    – узагальнити типові сліди, характерні для здійснення окремих операцій 

торгівлі людьми з  метою трудової експлуатації; 

    – визначити обстановку вчинення торгівлі людьми з  метою трудової 

експлуатації; 

    – виокремити типові слідчі ситуації та версії початкового етапу 

розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, сформулювати 

рекомендації щодо діяльності слідчого в кожній із них; 

    – охарактеризувати особливості планування та організації розслідування 

торгівлі людьми з  метою трудової експлуатації; 

    – установити особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій 
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при розслідуванні торгівлі людьми з  метою трудової експлуатації; 

    – визначити проблемні аспекти організації й тактики проведення  слідчих 

(розшукових) дій при розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації, запропонувати шляхи їх усунення; 

– розробити криміналістичні рекомендації з підвищення ефективності 

застосування спеціальних знань при розслідуванні торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації. 

     Об’єктом дослідження є комплекс суспільних відносин, що виникають у 

процесі злочинної діяльності, пов’язаної з торгівлею людьми з метою 

трудової експлуатації, та діяльності органів досудового розслідування щодо 

розслідування цих злочинів. 

     Предмет дослідження – розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації. 

    Методи дослідження. Методологічне підґрунтя роботи становлять 

положення загальної теорії криміналістики. Відповідно до мети й задач 

дослідження, його об’єкта та предмета, в процесі роботи використано:     

діалектичний метод пізнання – під час аналізу закономірностей способу 

вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, інших обставин, що 

становлять їх криміналістичну характеристику (Розділ 1); методи логіки 

(аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння, узагальнення і т.п.) – 

для вдосконалення понятійного апарату, при дослідженні нормативних актів, 

матеріалів кримінальних проваджень, концепцій, точок зору авторів з 

окремих питань, що стосуються предмета дослідження, вивчення й 

узагальнення емпіричних даних (всі розділи);   статистичні та соціологічні – 

з метою збору інформації шляхом анкетування респондентів та узагальнення 

отриманих результатів, узагальнення даних кримінальних проваджень про 

розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації (всі розділи), а 

також при узагальненні статистичних даних Генеральної прокуратури 

України, МОМ, судової практики, матеріалів кримінальних проваджень; 

історико-правовий метод  –  в ході  аналізу розвитку криміналістичних знань 
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щодо проблемних питань методики розслідування торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації, побудови криміналістичних класифікацій тощо; 

порівняльно-правовий метод – при дослідженні нормативно-правових актів, 

наукових концепцій, положень, що стосуються предмета дослідження; 

системно-структурний метод – для формування криміналістичної 

характеристики торгівлі людьми з  метою трудової експлуатації, визначенні 

зв’язків між її окремими елементами, розгляді типових слідчих ситуацій, 

зв’язків між окремими слідчими (розшуковими) діями (всі розділи);  

функціональний метод використано з метою виокремлення типових 

слідчих ситуацій на початковому етапі розслідування торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації (Розділ 2), визначення особливостей 

провадження слідчих (розшукових) дій та використання спеціальних знань 

(Розділ 3) та інші методи.  

      Емпіричну базу дослідження становлять результати узагальнення 

кримінальних проваджень про злочини, відкриті за статтею 149 КК України 

«Торгівля людьми» у 2017-2019 р.р.; результати аналізу опублікованих 

матеріалів судово-слідчої практики, що стосуються досліджуваної 

проблематики за 2017-2019 р.р., а також статистичні дані МОМ. Дані 

опитування слідчих та оперативних працівників органів досудового 

розслідування  Національної  поліції України (120 осіб), суддів (121 особа) з 

усіх областей України, окрім частини Донецької й Луганської областей та АР 

Крим. 

    Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що за 

характером і змістом розглянутих проблем дисертація є першим в Україні 

монографічним дослідженням, яке присвячене дослідженню проблем 

розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації,  у якому 

розроблено теоретичні засади та надано практичні рекомендації щодо 

підвищення ефективності практичної діяльності органів досудового 

розслідування з метою розкриття та розслідування злочинів даного виду. 
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    У межах проведеного дослідження отримано результати, що містять 

відповідні ознаки наукової новизни, а саме: 

     вперше: 

    –   на підставі вивчення сутнісних ознак особи злочинця та способу 

вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації як елементів 

криміналістиної характритистики злочинів цього виду, запропоновано 

поширити кримінальну відповідальність  за торгівлю людьми на юридичних 

осіб, шляхом внесення змін до ст. 96-3 КК України; 

     –  запропоновано законодавчо визначити право перебування захисника в 

ході проведення пред’явлення для впізнання лише в тій частині спеціально 

обладнаного приміщення, де знаходиться його підзахисний, оскільки його 

присутність в одній частині кімнати з особою, що має протилежну мету у 

кримінальному провадженні (наприклад, із потерпілим, що впізнає 

підозрюваного, інтереси якого представляє захисник) значно знижує 

ефективність впізнання;   

     – запропоновано при проведенні пред’явлення до впізнання 

використовувати метод «подвійного сліпого впізнання» (double-blind 

sequential line up), тактика якого полягає в тому, що особі, яка впізнає, 

повідомляється, що серед осіб, які будуть пред’явлені, можливо й немає того, 

щодо кого  нею давались показання;  

    удосконалено: 

    – класифікацію слідів вчинення торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації залежно від стадії злочинної діяльності (сліди вербування, сліди 

встановлення контролю шляхом насильства, сліди переміщення  потерпілих 

осіб, сліди переховування потерпілих, сліди передачі, сліди експлуатації, 

сліди приховання фактів вчинення торгівлі людьми і  сліди трудової 

експлуатації).  

    –  змістовну характеристику особи злочинця як елемента криміналістичної 

характеристики розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації; 
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   –  перелік типових слідчих ситуацій, що виникають на початковому етапі 

розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, та версій, що 

висуваються та перевіряються у кожній із них; 

   –  особливості використання спеціальних знань в ході подальшого етапу 

розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації; 

     Набули подальшого розвитку: 

     –  зміст елементів криміналістичної характеристики торгівлі людьми як 

інформаційної моделі злочину та основи для формування основних положень 

методики їх розслідування, що включає відомості про особу злочинця, 

потерпілого, способи вчинення злочинів, слідову картину, обстановку 

вчинення; 

     –  наукові ідеї щодо організаційно-тактичних особливостей проведення 

слідчих (розшукових) дій, а саме: проведення огляду місцевості, предметів,  

речей і документів, допитів, обшуків, одночасного допиту двох і більше осіб, 

пред’явлення для впізнання, призначення та проведення судових експертиз; 

– наукові ідеї щодо удосконалення визначення понять «трудова 

експлуатація людини», «торгівля людьми з метою трудової експлуатації», 

«особа  злочинця-експлуататора», «потерпілий від торгівлі людьми»; 

– пропозиції щодо внесення змін до  ч. 1 ст. 228 КПК України  і 

викладення  відповідної норми в наступній редакції: «Якщо особа заявляє, 

що вона не може назвати  особливі  прикмети, за якими впізнає особу, проте 

може впізнати її за сукупністю ознак, це фіксується в протоколі допиту та не 

виключає проведення пред’явлення впізнання. Результати такого впізнання 

не мають наперед визначеної сили та оцінюються в сукупності з іншими 

доказами». 

          Практичне значення одержаних результатів. Викладені в дисертації 

положення, пропозиції й висновки можуть бути використані у: 

     –  нормотворчій діяльності – для удосконалення норм чинних КК та  КПК 

України, інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність 

правоохоронних органів (акт впровадження результатів дисертаційного 
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дослідження у законотворчу діяльність комітету Верховної Ради України з 

питань правоохоронної діяльності  вих. № 19/20 від 28 січня 2020 р.); 

    – практичній діяльності – пропозиції і рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджені в практичну діяльність і використовуються при 

проведенні навчально-методичних семінарів і практичних занять у системі 

службової підготовки, а також на курсах підвищення кваліфікації 

працівників органів досудового розслідування (акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у практичну діяльність Департаменту боротьби 

зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми Національної поліції України 

від 20 лютого 2020 року); 

     –  навчальному та науковому процесі – cформульовані автором положення і 

висновки впроваджуються при викладанні відповідних навчальних курсів з 

програм підготовки кандидатів на посаду судді, підготовки суддів, їх 

періодичного навчання з метою підвищення рівня їх кваліфікації а також 

науково-методичного забезпечення підготовки викладачів (тренерів), зокрема 

розробки відповідних навчальних курсів, в тому числі тренінгу «Особливості 

розгляду справ про торгівлю людьми», а також при підготовці підручників, 

навчальних і довідкових посібників, методичних матеріалів, а також як 

підґрунтя для удосконалення методики розслідування злочинів цього виду (акт 

впровадження результатів дисертаційного дослідження в науково-дослідний 

процес Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 12 жовтня 2017 року, акт впровадження результатів 

дисертаційного дослідження у навчальний та науково-дослідний процес 

Національної школи суддів України від 25 лютого 2020 року). 

Апробація наукових результатів. Основні положення дисертації 

доповідалися на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях: міжнародному науково-практичному симпозіумі “Гуманізація 

кримінальної відповідальності та демократизація кримінального 

судочинства” (Івано-Франківськ, 18-19 листопада 2016 р.), науковій 

конференції  «Теоретичні і практичні проблеми досудового розслідування в 
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кримінальному процесі України» (Київ, 19 грудня 2016 р.), круглому столі 

«Актуальні питання боротьби з торгівлею людьми в умовах проведення 

антитерористичної операції (збройного конфлікту)» (Маріуполь, 18 травня 

2017 р.), Х Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової 

інтеграції» (Суми, 20–21 травня 2017 р.), науково-практичній конференції 

«Проблеми реформування кримінальної юстиції України» (Чернівці, 15-16 

червня 2017 р.), всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 

питання реформування процесуального законодавства в Україні» (м. Київ,         

1 грудня 2017 р.), всеукраїнській  науково-практичній конференції  «Теорія і 

практика судової експертизи і криміналістики» (Київ – Маріуполь, 27 лютого 2018 

р.), міжнародному науково-практичному симпозіумі «Протидія незаконній 

міграції та торгівлі людьми» (Івано-Франківськ, 16–17 березня 2018 р.), 

міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сьогодення» 

(Вінниця, 20 березня 2018 р.), міжнародній науково-практичної конференції 

«Актуальні питання в контексті розвитку сучасних наук» (м. Дрезден 

(Німеччина), 23 січня 2019 р.).   

     Публікації. Основні результати дослідження відображені у 

18 публікаціях, з яких  6 – статті в наукових фахових виданнях України, 

включених до ВАК, 2 – статті у міжнародних наукових фахових виданнях,  

10 – матеріали науково-практичних конференцій. 

     Структура дисертації визначається метою, завданнями та предметом 

дослідження і композиційно складається зі вступу, трьох розділів, що містять 

у собі дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. 

Загальний обсяг дисертації 290 сторінок, із них основний текст викладено на 

176 сторінках, список використаних джерел (201 найменування) становить 24 

сторінки та додатки на  77 сторінках. 

РОЗДІЛ 1.  

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З 

МЕТОЮ ТРУДОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
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1.1. Поняття криміналістичної характеристики торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації 

 

       Криміналістична характеристика торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації як один зі складових елементів криміналістичної методики 

розслідування злочинів такого виду потребує ретельного дослідження, 

оскільки вона має важливе теоретичне і практичне значення. 

       Дослідженням поняття «криміналістична характеристика», а саме 

теоретичним обґрунтуванням його сутності та структури займалися такі 

вчені: А. Н. Баласаєв, Р. С. Бєлкін, В. С. Бурданова, А. Н. Васильєв, 

С. І. Вінокуров, І. А. Возгін, В. К. Весельський, І. Ф. Герасимов, В. А. Гуняєв, 

В. Ф. Єрмолович, І. Ф. Крилов, О.Н. Колесніченко, В. О. Коновалова, 

Є. Д. Лукьянчиков, Д. Я. Мірський, В. А. Образцов, Н. А. Селіванов, 

М. В. Салтевський, Л. А. Сергєєв, В. Г. Танасевич, А. А. Хмиров, 

С. Н. Чуріков, В. Ю. Шепітько, М. П. Яблоков та інші. 

       О. Н. Колесніченко і Л. А. Сергєєв першими у 1960-х роках визначили 

криміналістичну характеристику самостійним елементом у структурі 

криміналістичної методики розслідування злочинів.  

       Криміналістичну характеристику злочинів у контексті торгівлі людьми 

досліджували такі вітчизняні й зарубіжні вчені як: П. В. Горбасенко,  

С. Ю. Журавльов, Н. С. Карпов, М. С. Набруско, В. В.  Пясковський, 

Г. К. Смірнов та інші. 

       Слід наголосити, що, з огляду на значення поняття криміналістичної 

характеристики злочинів, існують різні точки зору вчених щодо його 

визначення.   

       Так, І. Ф. Герасимов стверджує, що криміналістична характеристика 

розуміється як інформаційна модель типових ознак певного виду (групи) 

злочинів [35, c.96]. 
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       Т. В. Аверьянова і Р. С. Бєлкін у свою чергу зазначають, що такою 

характеристикою є система відомостей про злочин, які сприяють розкриттю  

та розслідуванню [12, c.688], а І. С. Андрєєв, Г. І. Грамович, Н. І. Порубов 

наголошують на тому, що це система інформації про розслідуваний злочин, 

що має кримінально-правове і процесуальне значення [93, c.688]. 

       Н. А. Селіванов фактично ототожнював криміналістичну характеристику 

з обставинами вчинення злочину, пропонуючи при цьому поділяти їх на 

чотири види: дані про об’єкт злочинного посягання, дані про обставини 

скоєння злочину – час, місце, спосіб, наслідки зміни в об’єкті злочинного 

посягання, середовище (сліди злочинця), відомості щодо об’єктивної сторони 

і особи злочинця [162, c.55]. 

       Таким чином, можна стверджувати, що існують два основні підходи до 

визначення змісту зазначеного поняття.  

       По-перше, як вважають А. Ф. Волобуєв, В. А. Журавель, 

О. Н. Колесніченко, В. Ю. Шепітько, криміналістичну характеристику слід 

розглядати як систему криміналістично значущих ознак злочинів певного 

виду, яка включає у себе відомості про закономірні зв’язки між ними. Вона є 

інформаційною моделлю, що слугує побудові і перевірці слідчих версій при 

розслідуванні конкретних злочинів [65, c.22]. 

       По-друге, у процесі дослідження поняття «криміналістична 

характеристика» необхідно розрізняти декілька його рівнів – загальний, 

родовий і видовий. Цю думку поділяють В. К. Весельський, 

В. Д. Грабовський, А. Ф. Лубін, А. В. Старушкевич.  

       Ми вважаємо, що застосування обох підходів є можливим, оскільки 

дослідження зазначеного поняття залежить від площини, у якій розглядається 

конкретний вид злочину.  

     Так, наприклад, щодо злочину, передбаченого статтею 149 КК України 

«Торгівля людьми», доцільно застосувати перший підхід, тобто 

криміналістична характеристика повинна розглядатися як система 

криміналістично значущих ознак злочинів певного виду, яка відбиває 
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закономірні зв’язки між ними і слугує побудові та перевірці слідчих версій у 

розслідуванні конкретних злочинів, у нашому випадку  - торгівлі людьми.  

       Якщо ж предметом дослідження є певна сукупність злочинів різних 

видів, що вчиняються в окремій сфері діяльності, то у цьому випадку 

криміналістична характеристика повинна розглядатися як міжвидова (або 

загальна), яка віддзеркалює механізми злочинної діяльності у певній сфері. 

       Отже, наявність декількох підходів до розуміння поняття 

«криміналістична характеристика» дає підстави вважати, що процес 

осмислення сутності і значення цього поняття у криміналістичній науці 

триває. 

       Крім того, криміналістичну характеристику торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації варто розглядати як узагальнену інформаційну модель, 

що являє собою детальний систематизований опис типових криміналістично 

значущих ознак торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, яка є 

необхідною для побудови й перевірки слідчих версій і має суттєве значення 

для виявлення, розкриття та розслідування злочинів такого виду. 

       Дослідженню типових елементів криміналістичної характеристики 

злочинів, визначенню її структури передувала тривала дискусія. Згодом вчені 

дійшли висновку, що зміст криміналістичної  характеристики злочинів 

повинен містити в собі лише істотні кримінально значимі, типові, 

взаємозалежні ознаки злочину, обумовлені практичною необхідністю. Проте 

слід враховувати, що хоча кожна група злочинів може мати свої особливості,  

є типові елементи, визначальні для будь-якого виду  злочинів.  

       Так, зокрема,  О. В. Шаповал зазначає, що характеристика торгівлі 

людьми повинна включати такі елементи: способи вчинення торгівлі 

людьми, сліди вчинення торгівлі людьми, відомості про особу злочинця, 

відомості про особу потерпілого [195, c. 256]. 

       На нашу думку, доцільним є включення до зазначеного списку ще одного 

елементу – обстановки вчинення торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації, оскільки цей елемент є також визначальним для злочину такого 
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виду, адже є системою різного роду об’єктів, явищ та процесів, що 

характеризують умови місця і часу вчинення злочину, до яких належать: 

природно-кліматичні, виробничо-побутові та інші умови навколишнього 

середовища, особливості поведінки учасників протиправної поведінки, 

психологічні зв’язки між ними та інші обставини об’єктивної реальності, що 

склалися (незалежно або по волі учасників) у момент злочину, які впливають 

на спосіб і механізм його вчинення, що проявляються в різного роду слідах і 

дають змогу будувати висновки про особливості цієї системи та змісту 

злочину. 

       Ми вважаємо, що зміст криміналістичної характеристики торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації доцільно розглядати як систему 

криміналістично значущих даних про особливості вчинення торгівлі людьми, 

яка формується за допомогою використання криміналістичних засобів, 

методів та прийомів, побудова і використання якої дає змогу провести 

ефективне розслідування і розкрити злочин. 

       Необхідно зазначити, що існує тісний взаємозв’язок криміналістичної 

характеристики з кримінально правовою характеристикою торгівлі людьми. 

Так, у диспозиції статті 149 КК України міститься вказівка на 

криміналістично значущі елементи: людину, як об’єкт торгівлі; способи 

(елементи діяльності по підготовці та вчиненню злочину); мету злочину; 

можливі наслідки (сліди) злочину тощо [199, c. 13]. Спільним у них є те, що 

криміналістична характеристика так само, як кримінально-правова та 

кримінологічна, містить у собі інформацію про злочин у цілому і його 

складові елементи (об’єкт та об’єктивну сторону). Проте криміналістичній 

характеристиці притаманні свої певні особливості, а саме: вона являє собою 

систему лише криміналістично значущих відомостей про ознаки злочину, а 

не будь-яких однакових відомостей для всіх видів злочинів, які в межах 

визначеного виду можуть сприяти його розкриттю. Отримана інформація про 

ознаки елементів злочину описується на якісно-кількісному рівні. Тобто 

встановлюються кореляційні закономірні взаємозв’язки: що (дії, знаряддя, 
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сліди та інше) із чим зв’язано, яким саме чином, що за чим слідує, що та за 

допомогою чого може бути встановлено тощо [107, c.108]. 

     Значення криміналістичної характеристики торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації полягає у наступному: 

       1) криміналістична характеристика торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації виконує важливу функцію у структурі методик її розслідування 

– вона використовується як інформаційна модель злочину, з урахуванням 

особливостей якої формуються рекомендації з  розслідування злочинів цього 

виду; 

       2) її метою є оптимізація процесу розкриття та розслідування злочинів 

цього виду, що відбувається за рахунок відомостей про злочин, які мають 

значення для організації діяльності правоохоронних органів із розкриття та 

розслідування і спрощують вирішення завдань судочинства [200, c.4]; 

       3) знання криміналістичної характеристики цього виду злочинів дає 

підстави висувати конкретні слідчі версії, ефективно планувати та обирати 

найбільш оптимальні методи їх розслідування.  

     При дослідженні криміналістичної характеристики торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації  визначальним є якісне розміння поняття 

«трудової експлуатації», виокремлення його ознак, відмежування від інших 

понять. Необхідно враховувати, що в окремих міжнародних нормативно-

правових актах можна знайти різні терміни, які так чи інакше 

характеризують той чи інший стан трудової залежності особи від інших осіб. 

Так, використовують терміни «рабство», «примусова праця», «підневільний 

стан» тощо [85, c.307]. У більшості міжнародно-правових актів наведено 

визначення цих понять. Світова спільнота, гостро відчуваючи проблему 

рабства, вже багато років вживає активні заходи для її подолання, зокрема за 

останнє століття було приянято ряд міжнародно-правових актів, а саме: 

Конвенції про рабство від 1926 року, Додаткової конвенції про скасування 

рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних до рабства, 1956 року, 

Конвенції  про примусову чи обов’язкову працю № 29 1930 року, Загальної 
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декларації прав людини 1948 року, Міжнародного пакту про громадянські і 

політичні права 1966 року, Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року, Конвенції про боротьбу з торгівлею 

людьми і з експлуатацією проституції третіми особами 1949 року, Конвенції 

ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 1979 року, 

Декларації про викорінювання насилля щодо жінок 1993 року, Конвенції 

Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 2005 року, 

Протоколу про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо 

жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 року, Конвенції про 

заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці          

№ 182 1999 року, дотичних конвенцій Міжнародної організації праці та 

Плану дій ОБСЄ з протидії торгівлі людьми, Другого додаткового протоколу 

до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 

08 листопада 2001 року, ратифікованого Законом України від 01 червня 2011 

року, Угоди про співробітництво держав – учасниць Співдружності 

Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею людьми, органами й тканинами 

людини, ратифікованої Законом України від 16 жовтня 2012 року тощо, які 

свідчать про консолідацію зусиль у боротьбі з торгівлею людьми і трудовою 

експлуатацією. 

       На жаль, на сьогодні немає уніфікованого визначення, яке 

характеризувало б стан залежності особи. Так, зокрема, у Конвенції про 

рабство від 1926 року та Додатковій конвенції про скасування рабства, 

работоргівлі та інститутів і звичаїв, подібних до рабства, 1956 року 

зазначено, що «рабство» – це стан особи, щодо якого здійснюються деякі або 

всі правомочності, властиві праву власності, а під «рабом» розуміється особа, 

що перебуває у такому стані або положенні [43]. 

       У статті 2 Конвенції про примусову чи обов’язкову працю № 29 1930 

року надано визначення примусової чи обов’язкової праці, що означає будь-

яку роботу чи службу, що її вимагають від якої-небудь особи під загрозою 
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якогось покарання і для якої ця особа не запропонувала добровільно своїх 

послуг. 

       Також досить часто використовується термін «підневільний стан» – 

форма примусової праці, яка включає в себе, крім зобов’язання надання 

певним особам послуг під примусом, відчуття постійності і незмінюваності 

ситуації, що склалася [69]. 

       Згідно з Протоколом про попередження і припинення торгівлі людьми, 

особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН 

проти транснаціональної організованої злочинності, 2000 року «торгівля 

людьми» означає здійснювані з метою експлуатації вербування, перевезення, 

передачу, приховування або одержання людей шляхом погрози 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 до рабства, підневільний стан або вилучення 

органів [113]. 

       У звіті Державного департаменту США про торгівлю людьми у світі  

у 2016 році зазначено, що Україна є країною походження, транзиту і 

призначення для чоловіків, жінок і дітей, які стають жертвами торгівлі 

людьми. Найчастіше такі особи потерпають від трудової та сексуальної 

експлуатації як в Україні, так і в сусідніх країнах – Росії, Польщі, Туреччині, 

в інших районах Європи, Близького Сходу і навіть у Сполучених  Штатах 

[185]. 

       Відповідно до міжнародно-правової концепції експлуатація людини, всі 

її форми в понятійному плані входять у групу посягань, об’єднаних 

загальним терміном «торгівля людьми». При цьому необхідно враховувати, 

що зазначені поняття тісно взаємопов’язані. Основна мета торгівлі людьми – 
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це експлуатація людини, яка одночасно визначається як форма торгівлі 

людьми, а діяння, що здійснюються з метою експлуатації людини, є 

торгівлею людьми. 

      Статтею 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

1950 року передбачено, що нікого не можна тримати в рабстві або в 

підневільному стані. Ніхто не може бути присилуваний виконувати 

примусову чи обов’язкову працю [67]. 

       Протоколом про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо 

жінками і дітьми, і покарання за неї визначено, що «експлуатація» включає,  

як мінімум, примусову працю або послуги, рабство або звичаї, подібні  

до рабства, підневільний стан [155]. Саме тому в методичних рекомендаціях 

ООН наголошується, що система визначень основних термінів, які відіграють 

особливо важливу роль у правовій основі протидії торгівлі людьми, потребує 

подальшого поглибленого аналізу, систематизації, доповнення та 

конкретизації, особливо щодо термінів для позначення засобів і способів 

торгівлі людьми та уточнення конкретних форм експлуатації. Саме тому 

проблема визначення і розмежування зазначених понять є не тільки в  

нормативно-правовій сфері, а й у науковій, адже на сьогодні кримінально-

правова, кримінологічна та криміналістична доктрини не сформували чіткий 

інструментарій, що дозволяє досліджувати обє’ктивні ознаки експлуатації, 

спираючись на будь-які статистичні дані. Дослідження міжнародних 

нормативно-правових актів показало відсутність чіткого юридичного 

визначення розглянутого посягання: в одних випадках дефініції 

«експлуатація людини» і «торгівля людьми» вживаються в одному ряду як 

взаємозамінні, тотожні за змістом поняття, в інших – експлуатація людини 

розглядається як суспільно небезпечне посягання і одна з основних цілей 

торгівлі людьми. 

    Отже, проаналізувавши норми у зазначених документах можна зробити 

висновок, що юридичний зміст поняття «експлуатації» як суспільно 

небезпечного діяння, а також його критерії не конкретизовані, в них наведено  
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перелік посягань, що належать до експлуатації людини, який згодом може 

бути доповнений. 

       Стосовно формулювання терміну «експлуатація» слід зауважити, що 

хоча цей термін є визначальним для розуміння сутності торгівлі людьми, 

його трактування немає в жодній конвенції. Тому термін є дещо розмитим, 

особливо у частині роз’яснення завданої шкоди як фізичного, так і 

морального характеру. МОМ в глосарії термінів, що стосуються міграції, 

зазначає, що експлуатація являє собою дії, пов’язані з незаконним 

використанням когось або чогось, зокрема дії, пов’язані з незаконним 

використанням будь-якої особи для своєї власної вигоди (наприклад, 

сексуальна експлуатація, примусова праця, рабство або інститути і звичаї, 

подібні до рабства, підневільний стан, вилучення органів) [38, с. 35]. 

       Тобто поняттю «експлуатація людини» притаманні такі ознаки: 

корисливість (використання людини як джерела, засобу отримання певного 

зиску), протиправність (суспільна небезпечність використання людини для 

задоволення своїх потреб шляхом обману, шантажу, зловживання довірою, 

насильства тощо). 

       Крім того, відповідно до Нового тлумачного словника української мови  

у чотирьох томах труд – це праця людини; сила, енергія, витрачені на якусь 

роботу. При цьому слово «праця» являє собою «діяльність людини; 

сукупність цілеспрямованих дій, що потребують фізичної або розумової 

енергії та мають своїм призначенням створення матеріальних і духовних 

цінностей» [121, c. 658]. 

       Отже, як зазначає А. М. Орлеан, трудова експлуатація або експлуатація 

праці є протиправним корисливим використанням праці іншої людини [124, 

с. 54]. 

       Трудова експлуатація може проявлятися у наступних формах: примусова 

праця, залучення у боргову кабалу, втягнення у злочинну діяльність, рабство 

або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, а також залучення до 

збройних конфліктів. 
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       Така експлуатація є найпоширенішим видом експлуатації, що 

зустрічається при розслідуванні фактів вчинення торгівлі людьми. Ці люди 

практично у всіх випадках підпадають під категорію «неформально зайнятих 

осіб». Проблемою зайнятості є не тільки безробіття, але й наявність значного 

прошарку трудящої бідноти, яка працює у важких умовах, виробляє товари і 

послуги, але їхню працю не врегульовано відповідно до законодавства, а 

тому права таких осіб дуже часто порушуються. Найчастіше від трудової 

експлуатації потерпають неформально зайняті особи, котрі не потребують 

спеціальних навичок для роботи. Це праця у незареєстрованих підприємців із 

найманими працівниками і тих, які працюють в умовах усного найму, 

зайнятих у домашньому господарстві, а також праця осіб, які зайняті у 

формальних секторах, але працюють без контракту. 

       У примітці 1 до ст. 149 КК України законодавцем надано тлумачення, 

згідно з яким «під експлуатацією людини 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» 

[96, с. 54]. 

      Ратифікація Україною Конвенції ООН проти транснаціональної 

злочинності 2000 року та Протоколів до неї зумовлює потребу 

удосконалення механізмів виявлення трудової експлуатації, запобігання 

виникнення ризиків, оперативного реагування правоохоронних органів на 

повідомлення, надання допомоги не лише потерпілим, які мають такий 

статус в рамках кримінального провадження, але й жертвам, які зазнали 

шкоди від торгівлі людьми, однак не надають згоди співпрацювати з 

правоохоронними органами. 
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       Таким чином, на підставі викладеного можна сформулювати визначення 

криміналістичної характеристики торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації, яка являє собою узагальнену інформаційну модель, 

систематизований опис типових криміналістично значущих ознак торгівлі 

людьми з метою протиправного, корисливого використання праці інших 

людей, які мають суттєве значення для її виявлення, розкриття та 

розслідування, слугують для побудови і перевірки слідчих версій при 

розслідуванні злочинів цього виду. 

       Оскільки торгівля людьми з метою трудової експлуатації тісно пов’язана 

з поняттям «трудова міграція», доцільно розкрити зміст цього поняття.  

       Так, трудову міграцію визначають як переміщення особи з метою 

тимчасового працевлаштування, що супроводжується перетинанням 

державного кордону (зовнішня трудова міграція) або меж адміністративно-

територіальних одиниць України (внутрішня трудова міграція) [96, с. 55]. 

       Відповідно до Європейської конвенції про правовий статус трудящих-

мігрантів 1977 року термін «трудящий-мігрант» означає громадянина 

Договірної Сторони, якому інша Договірна Сторона дозволила перебувати на 

її території для здійснення оплачуваної роботи [48]. Тобто обов’язковою 

умовою трудової міграції є працевлаштування.  

       Найбільш повне визначення терміну «трудящий-мігрант», на нашу 

думку, подане в Міжнародній конвенції про захист прав всіх трудящих-

мігрантів та членів їх сімей 1990 року, де це поняття означає «особу, яка буде 

займатися, займається або займалася оплачуваною діяльністю в державі, в 

якій він або вона не є громадянином» [112]. 

       З огляду на викладене вважаємо за необхідне зазначити, що під трудовою 

експлуатацією необхідно розглядати суспільно небезпечне діяння, яке 

полягає у використанні людини для задоволення своїх потреб (матеріальних і 

нематеріальних) шляхом обману, шантажу, зловживання довірою, насильства 

тощо і яке може здійснюватися в будь-яких формах. Отже, поняттю 

«експлуатація людини» притаманні такі ознаки: корисливість (використання 
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людини як джерела, засобу отримання певного зиску), протиправність 

(суспільна небезпечність використання людини для задоволення своїх потреб 

шляхом обману, шантажу, зловживання довірою, насильства тощо), 

залежність експлуатованої особи від експлуататора (матеріальна, моральна, 

підневільний стан). 

        

 

1.2. Спосіб та обстановка вчинення торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації  

 

      Одним із основних структурних елементів криміналістичної 

характеристики торгівлі людьми з метою трудової експлуатації є спосіб 

вчинення злочину. 

       Варто зауважити, що у процесі дослідження способу вчинення торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації як одного із елементів 

криміналістичної характеристики слід розрізняти способи підготовки до 

вчинення  торгівлі людьми  з метою трудової експлуатації, безпосередні дії з 

її вчинення і способи приховання слідів злочину даного виду [46, c. 57]. 

       На думку В. В. Пясковського, спосіб вчинення торгівлі людьми –  

це детермінована система дій торгівців людьми з підготовки, вчинення  

та приховання злочину, а також щодо використання результатів злочинної 

діяльності [156, c. 71]. 

       Вчені О. М. Васильєв, В. М. Кудрявцев, М. С. Уткін, М. П. Яблоков 

зазначають, що оскільки торгівля людьми – це злочин, який вчиняється 

виключно з прямим умислом, то відповідно спосіб вчинення злочину завжди 

ретельно обмірковується і складається з підготовчих дій, самого злочину і дій 

з приховання злочину, а тому його слід розглядати як комплекс трьох 

вказаних етапів злочинної діяльності [199, c. 24]. 
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       Варто зазначити, що способи вчинення торгівлі людьми передбачено  

статтею 149 КК України «Торгівля людьми». До таких способів належать: 

вербування, переміщення, переховування, передача, одержання людини.  

При цьому вибір способу вчинення торгівлі людьми визначається окремими 

факторами, серед яких можна назвати особливості особи злочинця та особи 

потерпілого, а також цілі, які ставить кожен із них (матеріальне збагачення, 

прагнення віддати борг тощо). 

       Торгівля людьми з метою трудової експлуатації передбачає проведення 

підготовчих дій, зокрема: пошук майбутніх працівників шляхом 

опублікування в засобах масової інформації повідомлень про потребу в 

робочій силі; створення фірм, які займаються працевлаштуванням за 

кордоном; створення шлюбних агенцій, туристичних фірм, які на підставі 

легальної візи переправляють осіб за кордон, а далі відбувається передача 

третім особам з метою експлуатації; розміщення оголошень у засобах 

масової інформації відомостей щодо можливого працевлаштування за 

кордоном (автосервіс для чоловіків, сільськогосподарські роботи для жінок); 

публікація оголошень про щасливий шлюб з іноземцем або про пошук 

супутниці для відпочинку в екзотичній країні; створення мережі з підбору 

кандидатур для відправки за кордон; створення фінансового резерву для 

забезпечення потерпілих закордонними паспортами, квитками, оплати 

квартир для проживання до часу виїзду за кордон тощо [18, с. 12].  

    Для дитячої трудової експлуатації характерними є випадки, коли 

зловмисники підшукують дітей з незаможних, багатодітних сімей з метою їх 

експлуатації в домашньому господарстві, маскуючи свої наміри актом 

усиновлення дитини. 

       Характеризуючи спосіб вчинення торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатції, слід зазначити, що він може здійснюватися двома шляхами: 

       1) відкрито – коли потерпіла особа усвідомлює, що вона є для 

зловмисників  живим товаром, проте через певні життєві обставини 

(необхідність погашення кредиту, засобів лікування, а також 
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безперспективності працевлаштування) фактично погоджується на це, а 

зловмисники у свою чергу проводять інструктаж потерпілої особи щодо умов 

проживання та експлуатації, розподілу отриманого доходу (визначається 

відсоток), системи застосування санкцій (за неналежне поводження), 

визначення суми боргу, яку потерпіла повинна відпрацювати тощо.  

       Так, наприкінці грудня 2016 року до поліції на Полтавському автовокзалі 

звернувся 17-річний юнак, вихованець інтернату із Західної України. Як 

з’ясувалося, він, шукаючи роботу, погодився працювати у будівельній бригаді 

в Росії. Його разом із групою осіб різних національностей вивезли у Брянську 

область, де бригада три місяці працювала на будівництві. Коли об’єкт був 

зданий, людей вивезли в ліс, побили та кинули напризволяще. Хлопець п’ять 

діб ішов пішки до кордону з Україною, попутним транспортом дістався 

Полтави й звернувся до поліції. В результаті медичного обстеження у нього 

були виявлені серйозні тілесні ушкодження, спричинені побоями [106, с. 23]. 

    2) приховано – коли потерпіла особа не усвідомлює справжню мету 

переправлення її через державний кордон. Цей спосіб застосовується до 

дітей, які можуть відправлятися на оздоровлення, на гастролі, та жінок і 

чоловіків, котрих вводять в оману щодо умов праці і характеру їхньої роботи. 

Такі особи потрапляють у ситуації, коли трудова  експлуатація здійснюється 

несвідомо. 

       Так, відповідно до витягу з вироку від 31 травня 2011 року підсудні 

шляхом обману скоїли вербування потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_6, яких 

переконали у тому, що вони будуть працювати в м. Одеса в мережах 

торгівлі. Отримавши таким чином згоду потерпілих, підсудні 05 лютого  

2008 року на невстановленому слідством автомобілі перевезли їх в Одеську 

облсть, Білгород-Дністровський район, с. Старокозаче. На другий день 

потерпілих потягом Одеса-Москва переправили в м. Москву, Російської 

Федерації. Там потерпілі змушені були займатися жебракуванням [165].  
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       Н. С. Карпов пропонує свою класифікацію способів вчинення злочину і 

пов’язує його обрання з особою злочинця. Вчений зазначає, що способи, які 

використовують злочинці, можна поділити на 2 групи: 

       1) способи вербувальників та кур’єрів, що використовуються на першому 

етапі, тобто для отримання згоди особи виїхати за кордон, серед них можна 

назвати 2 основні – це обман і зловживання довірою (надання недостовірної 

інформації щодо характеру та умов роботи і проживання); 

       2) способи організаторів, тобто «продавців» або замовників, які вже 

знаходяться в країні призначення. Серед цих способів (після оплатної 

передачі людини або укладення будь-якої іншої незаконної угоди щодо неї) 

виділяють насильство як психологічного (боргова кабала, шантаж, погрози), 

так і фізичного характеру (нанесення тілесних ушкоджень, мордування 

голодом тощо). 

    Отже, ватро наголосити на тому що основними способами підготовки до 

вчинення торгівлі людьми є вербування, переміщення, переховування, 

передача та одержання людини. 

       Під вербуванням слід розуміти досягнення домовленості шляхом 

безпосереднього наймання, тобто запрошення і набору добровольців ніби для 

участі у певній діяльності [153, c. 19]. 

       О. Я. Соломонюк зазначає, що вербування як спосіб вчинення злочину 

полягає  у запрошенні, наборі або залученні шляхом домовленності осіб для 

їх участі в будь-яких видах діяльності. На цьому етапі основним є те, що 

злочинці підшукують осіб, складні життєві обставини яких можуть 

примусити їх укласти угоду зі злочинцями. [163, с.188] Вербування може 

бути проведене, наприклад, по телефону, за допомогою інтернету, шляхом 

листування, пропозицій як знайомих (інколи навіть родичів потерпілих), так  

і малознайомих осіб. Крім того, воно може здійснюватися як легально – 

шляхом розміщення оголошень про набір робітників, студентів тощо,  так і 

нелегально (негласно) – шляхом поширення інформації у певному 

обмеженому середовищі (наприклад, серед осіб, що підлягають скороченню 
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на підприємствах, серед молоді, яка прагне вступити у виші тощо) [18, с. 4]. 

Тобто фактично завербована особа погоджується на здійснення певного виду 

діяльності. Така згода може бути надана як у письмовій (шляхом підписання 

контракту, розписки в отриманні грошей), так і в усній формі. 

              Переміщення людини – зміна місця перебування особи як в межах 

території однієї держави, так і її перевезення через державний кордон до 

іншої держави.  

       Незаконне переміщення особи через державний кордон означає факт 

переправлення осіб і кваліфікується як торгівля людьми та незаконне 

переправлення осіб через державний кордон України [163, с. 188].  Методами 

вчинення цього злочину є обман, шантаж чи уразливий стан особи.  

       Обман полягає у повідомленні потерпілій особі завідомо неправдивої 

інформації щодо умов працевлаштування, видів майбутньої діяльності або 

приховуванні важливих відомостей, інформації, повідомлень, які мали б 

суттєве значення для поведінки особи та вплинули б на її рішення 

погодитись на працевлаштування (наприклад, обіцянки сприяти у 

працевлаштуванні на роботу в якості офіціанток, гувернанток тощо). 

       Так, відповідно до вироку Богунського районного суду міста Житомира  

громадянин Польщі С. і громадянка України О. шляхом обману та 

зловживання довірою, розміщуючи оголошення про працевлаштування за 

кордоном, обіцяючи належні умови праці й  гідну заробітну плату, 

підшукували осіб для роботи на птахопереробному заводі. Про справжні 

умови праці нічого не повідомлялось (14-годинний робочий день, фізичні 

навантаження, робота зі шкідливими хімічними речовинами, відсутність 

вільного виходу з території заводу). Після закінчення терміну примусової 

експлуатації потерпілих відпускали без заробітної плати, виділяючи грошові 

кошти лише на повернення додому [166].  

       Шантажем визнаються погрози винного розголосити компрометуючі або 

інші відомості, які потерпіла особа бажає зберегти у таємниці (наприклад, 
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погроза повідомити про заняття проституцією,  про судимість особи, погроза 

знищення або пошкодження майна).  

       Під уразливим станом особи розуміється зумовлений фізичними чи 

психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який 

позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії або керувати ними, 

приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи 

іншим незаконним діям, а також збіг тяжких особистих, сімейних або інших 

обставин. В усіх випадках, коли за обставинами справи згода потерпілого на 

вербування, переміщення була вимушеною і не відповідала інтересам особи,  

констатується наявність уразливого стану [163, с. 189]. 

       Також розповсюдженими є такі методи: боргова кабала, вилучення 

документів, що посвідчують особу, ізоляція (мовна та соціальна), погрози 

застосування насильства, психологічний тиск, погрози розправи із сім’єю чи 

близькими потерпілої особи. 

       Дії, пов’язані з переміщенням потерпілих, доцільно поділити на два 

етапи: підготовку до переміщення і безпосереднє переміщення до місця 

експлуатації. Підготовка до переміщення починається з моменту успішного 

проведення вербування чи встановлення контролю над потерпілою особою 

насильницьким способом. На цьому етапі злочинної діяльності залежно від 

обставин встановлення контролю над потерпілим можуть бути вчинені такі 

дії:  

       – узгодження із замовниками кандидатур на переміщення та передачу 

(продаж) – ці дії притаманні діяльності організованих злочинних груп, для 

яких торгівля людьми є злочинним промислом [160, с. 37]. Із цією метою 

злочинці попередньо фотографують або знімають на відео потерпілих і 

надсилають фотознімки можливим замовникам, щоб вони могли зробити 

вибір, а отримавши їхню згоду, вживають інші підготовчі заходи для 

переміщення потерпілих; 
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       – оформлення паспортних документів (у разі потреби) здійснюється 

вербувальниками як правило за їхній власний кошт або за кошти замовників 

часто із залученням посередників при подачі заяв для їх оформлення; 

       – оформлення документів на виїзд (віз, дозволів, медичних довідок) – у 

разі необхідності злочинці надають допомогу потерпілим під час 

проходження медичного огляду і в отриманні відповідних довідок, які 

потрібні для відкриття віз для виїду в окремі країни. Якщо для виїзду за 

кордон необхідна віза, злочинці можуть надавати допомогу в оформленні 

документів, необхідних для одержання візи, і забезпечувати коштами, 

необхідними для їх оплати. У разі якщо планується переміщати за кордон 

неповнолітніх осіб, зловмисники застосовують різні засоби переконання 

батьків з метою оформлення дозволів для виїзду неповнолітніх за кордон; 

       – підроблення паспортних документів чи документів на виїзд 

здійснюється тоді, коли паспортні документи або дозволи батьків на виїзд за 

кордон отримати законним шляхом неможливо, наприклад, батьки 

відмовляються надавати такий дозвіл. У цьому випадку частіше за все 

об’єктами підроблення є паспорти для виїзду за кордон.  З огляду на 

викладене, слід зазначити, що використання підроблених паспортів при 

переправленні потерпілих від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

через державний кордон є доволі поширеним явищем. При цьому необхідно 

враховувати, що воно може бути як легальним (перетин кордону відбувається 

безпосередньо в пункті пропуску через державний кордон України з 

використанням справжніх документів потерпілих осіб), так і нелегальним 

(перетин кордону в пункті пропуску за підробленими або чужими 

документами, а також перетин кордону поза пунктами пропуску, що 

здійснюється автомобільним транспортом або пішки) [78, c. 83]. 

       Можливі різні варіанти підроблення паспортів для виїзду за кордон: від 

внесення змін у дату народження з метою штучного збільшення віку 

потерпілої особи, переклейки фотографій потерпілих у паспортах, що 

належать іншим особам, до отримання повністю нових паспортів у  
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паспортній системі МВС України на вигадані анкетні дані.                                    

Для попередження вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

важливим є запровадження використання біометричних даних людини, а 

тому необхідно удосконалювати і поширювати на території України таку 

систему. Особливістю біометричного паспорта є спеціальний безконтактний 

електронний носій, який  відповідно до Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» являє 

собою імплантовану у бланк документа безконтактну інтегральну схему для 

внесення персональних даних, параметрів, у тому числі біометричних, що дає 

змогу здійснювати комплекс заходів, пов’язаних із верифікацією особи, та 

може використовуватися як засіб електронного цифрового підпису у 

випадках, передбачених законом [131]. 

 По суті ця інтегральна схема являє собою чіп, який містить закодовані дані 

людини: продубльовані загальні відомості (ім’я, дату народження, стать, дату 

внесення відомостей до Єдиного державного демографічного реєстру, 

громадянство, відомості про батьків,  опікунів, піклувальників, реквізити 

документа тощо), а також власне біометричні дані – додаткову інформацію, 

що фіксує індивідуальні особливості кожної особи, до яких відносять 

сукупність відомостей про особу, зібраних на основі фіксації її 

характеристик, що мають достатню стабільність та істотно відрізняються від 

аналогічних параметрів інших осіб (біометричні дані, параметри – 

відцифрований підпис особи, відцифрований образ обличчя особи, 

відцифровані відбитки пальців рук) [131]. Крім цього, необхідно постійно 

підвищувати рівень правосвідомості громадян, роз’яснювати ризики, що 

можуть приховувати в собі обіцянки швидкого збагачення та підняття 

загального рівня життя населення; 

       – заволодіння чужими документами, придбання проїзних документів           

(наприклад, квитків) – це останній підготовчий етап перед безпосереднім  

переміщенням потерпілих і полягає у купівлі проїзних документів 
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вербувальниками або особами, які здійснюють їх безпосереднє переміщення, 

котрі, отримавши паспорт потерпілого, здійснюють покупку на його ім’я. 

       Безпосереднє переміщення потерпілих осіб через державний кордон 

можна поділити на 2 види: супроводження до державного кордону і 

переміщення через державний кордон. 

       Супроводження до кордону – це супровід до транспорту, що прямує до 

країни призначення, місця незаконного перетину кордону поза межами 

пункту пропуску через державний кордон України чи до зони митного 

контролю в аеропортах або морських портах, який здійснюють переважно 

вербувальники. При цьому відбувається постійний контроль за потерпілою 

особою під час проходження нею митного контролю аж до безпосередньої 

посадки її на відповідний транспорт. У свою чергу в країні призначення 

закордонні учасники організовують зустріч потерпілих на вокзалах, 

аеропортах, морських портах, автобусних терміналах і здійснюють 

перевезення до місця майбутньої експлуатації [160, с. 38]. 

       Переміщення через державний кордон – це супроводження потерпілих 

під час перетинання кордону, яке може здійснюватися як вербувальниками, 

так і іншими особами, наприклад, провідниками поїздів. Водночас необхідно 

враховувати, що таке переміщення може бути як легальним, тобто перетин 

кордону в пункті пропуску через державний кордон України відбувається з 

використанням справжніх документів потерпілих осіб, так і нелегальним, до 

цього виду належить перетин кордону в пункті пропуску за підробленими 

або чужими документами, а також перетин кордону поза пунктами пропуску, 

що здійснюється автомобільним транспортом або пішки. 

       У всіх наведених випадках із потерпілими проводиться детальний 

інструктаж про те, як потрібно себе поводити під час проходження 

паспортного та митного контролю як на українській стороні, так і в 

іноземних державах, зокрема, їх зобов’язують переконувати прикордонників 

у тому, що вони повнолітні і їдуть за власною волею без супроводу з метою 
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відпочинку або пошуку роботи, а у тих випадках, коли потерпілих осіб 

супроводжують, стверджувати, що це їхні родичі. 

       Після переміщення потерпілої особи через державний кордон України 

відбувається її передача замовникам, що може здійснюватися як 

безпосередньо, так і опосередковано. Безпосередня передача має місце, коли 

потерпілих супроводжують до місця призначення і після прибуття до країни 

призначення передають замовникам персонально. Опосередкована передача 

має місце, коли потерпілих супроводжують до кордону, а інформацію про 

ознаки зовнішності потерпілих, час і місце їхнього прибуття повідомляють 

замовникам за допомогою засобів зв’язку і ті самостійно їх зустрічають або 

на кордоні або після проходження ними паспортного та митного контролю. 

       Стадія приховування потерпілої особи перед передачею її «замовникові» 

або до початку експлуатації іноді грає важливу роль, оскільки на цій стадії 

відбувається «обробка» і підготовка такої особи, що здійснюється шляхом 

застосування алкоголю, наркотичних засобів, а також погроз, шантажу і 

насильства [160, с. 44]. 

      Одержання потерпілих від торгівлі людьми відбувається безпосередньо 

замовниками або їх довіреними особами у місцях де буде здійснюватися 

експлуатація (як в межах  території однієї держави так і у разі переміщення 

потерпілих осіб за кордон). 

       Вчиняючи дії з торгівлі людьми, злочинці вживають різноманітні заходи, 

спрямовані на приховування слідів учиненого злочину, а також 

попередження звернень потерпілих та їхніх родичів до правоохоронних 

органів.  

       Запобігаючи викриттю злочинної діяльності, зловмисники застосовують 

заходи конспірації, здебільшого це декілька мобільних телефонів із різними 

номерами мобільного зв’язку, завуальованість розмов, а також обумовленість 

того, що у разі викриття одного зі співучасників той ні за яких обставин не 

повинен викривати усіх інших. Для уникнення можливості фіксування 

процесу вербування під час спілкування злочинці можуть наполягати на 
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тому, щоб під час проведення бесід із потерпілими (фактичному вербуванні) 

останні вимикали мобільні телефони [160, с. 46].  З метою створення 

враження непричетності до злочину вербувальники залучають інших осіб для 

отримання коштів за потерпілих осіб чи необхідних для оформлення 

документів, придбання квитків тощо. Досить часто з метою створення 

враження у потерпілої особи про «чесність» своїх намірів майбутні 

роботодавці можуть переказувати з-за кордону гроші на особові рахунки 

потерпілих, мотивуючи це необхідністю витрачання коштів для оформлення 

документів або транспортних витрат.  

       Поширеними є випадки, коли злочинці з метою приховання своєї 

причетності до злочину надають потерпілим вигадану контактну інформацію, 

не називають своїх справжніх імен, діють через посередників. 

       Задля попередження звернень до правоохоронних органів родичів 

потерпілих осіб злочинці часто надають потерпілим змогу зв’язатися з 

родичами, проте примушують їх брехати про умови утримання, перебуваючи 

з ними поруч і контролюючи їхні розмови. Закордонні співучасники зі свого 

боку приховують від правоохоронних органів своїх країн справжню мету 

прибуття потерпілих осіб і, видаючи себе за роботодавців, надають 

міграційній службі  трудові контакти та інші документи, які насправді не 

відповідають дійсності [78, c.84]. Крім того, для попередження звернень 

потерпілих та їхніх родичів до правоохоронних органів злочинці проводять із 

потерпілими попередній інструктаж про те, як потрібно себе поводити після 

повернення додому, зокрема, вони використовують як методи залякування, 

так і надання певної грошової суми за мовчання тощо. 

    Одним із важливих елементів криміналістичної характеристики 

торгівлі людьми також  є обстановка вчинення злочину.  

    Дослідженням цього питання займалися такі вчені: Р. С. Бєлкін, 

А. Н. Васильєв, А. В. Дулов, Г. А. Густов, В. М. Кудрявцев, А. Н. Ларьків, 

В. А. Образцов, М. П. Яблоков та інші вчені. 
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    А. Н. Васильєв зазначає, що обстановку вчинення  будь-якого злочину слід 

розглядати як систему різного роду об’єктів, явищ та процесів, що 

характеризують умови місця і часу вчинення злочину, до яких належать: 

природно-кліматичні, виробничо-побутові та інші умови навколишнього 

середовища, особливості поведінки непрямих учасників протиправної 

поведінки, психологічні зв’язки між ними та інші обставини об’єктивної 

реальності, що склалися (незалежно або по волі учасників) в момент злочину, 

які впливають на спосіб і механізм його вчинення, що проявляються в 

різного роду слідах і дають змогу будувати висновки про особливості цієї 

системи та змісту злочину [28, c. 57].   

    Як елемент криміналістичної характеристики Р. С. Бєлкін виділяє деякі 

обставини скоєння злочину, маючи на увазі під ними місце, час і обстановку 

його вчинення. 

    В. М. Кудрявцев y свою чергу налогошує, що обстановка вчинення 

злочину охоплює більш широке коло явищ, ніж безпосередні фізичні умови, 

в яких діє злочинець, і включає також загальну історичну та соціально-

політичну обстановку, конкретні умови життя і діяльності колективу, в якому 

було скоєно злочин. До зазначеного можна додати соціально-економічну 

ситуацію в країні і стан правового регулювання фінансово-економічних 

відносин. 

    З огляду на викладене, обстановка вчинення торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації – це певна обмежена просторово-часовими рамками 

злочину система, що включає в себе природні, соціальні, психологічні та інші 

фактори, які існують на момент вчинення торгівлі людьми і які свідомо 

обираються злочинцем з метою сприяння вчиненню цього виду злочинів. 

     Здебільшого потерпілими від торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації стають особи, які проживають в економічно нерозвинутих, 

політично та економічно нестабільних країнах з низьким рівнем  

матеріального забезпечення населення, високим рівнем безробіття, слабкими  

соціальними та економічними структурами, що не можуть на належному 
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рівні забезпечити  населення, а також ті особи, які проживають  у зонах 

проведення бойових дій чи збройних конфліктів.  Як наслідок, люди змушені 

вдаватися до пошуку заробітку та кращого життя в інших країнах. Однак 

через низький рівень поінформованості населення та відсутність належної 

системи попередження потенційних потерпілих про можливість вчинення 

щодо них торгівлі людьми або іншої незаконної угоди все більше осіб 

потерпають від такого виду злочинів [82, c. 20].   

     Необхідно зазначити, що органами внутрішніх справ та Представництвом 

МОМ, крім громадян України,  було зафіксовано факти трудової експлуатації 

громадян таких країн як: Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Китай, 

Демократична Республіка Конго, Індія, Литва, Молдова, Монголія, Нігерія, 

Пакистан, Словаччина, Росія, Угорщина, Узбекистан, Чехія та Філіппіни 

[164, c. 10].   

    Здебільшого громадяни України шукають заробітку в країнах 

Європейського Союзу, Північній Америці, Російській Федерації тощо, де 

середня заробітна плата в рази вища, порівняно з українською. У зв’язку з 

погіршенням економічної ситуації в Україні, зниженням можливості 

отримання робочого місця з гідною заробітною платою, девальвацією гривні, 

втратою окремих територій, частина населення яких була змушена 

переїжджати та починати життя спочатку, в рази зріс рівень зовнішньої 

трудової міграції та нерегульованої міграції. В той же час набула поширення 

внутрішня трудова міграція, де робітники залучаються до праці у галузі 

сільського господарства, на будівництві, приватному підприємництві, сфері 

послуг та примусовому жебрацтві. Чинниками, що сприяли  внутрішній 

трудовій міграції, є: наявність постійного попиту на безкоштовну робочу 

силу, відсутність необхідності оформлення документів для виїзду за кордон, 

незначні відстані між місцями вербування та експлуатації. Також 

відслідковується тенденція ввезення іноземних громадян, зокрема з 

Азербайджану, Молдови, Узбекистану, Киргизстану, країн Південно-Східної 

Азії (Китаю, Пакистану, Індії), на територію України з метою трудової 
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експлуатації. Оскільки загальний рівень життя в зазначених країнах нижчий, 

порівняно з Україною, для іноземців робота в Україні є своєрідним шансом 

отримати хоч який-небудь прибуток. Тому часто такі особи потерпають від 

трудової експлуатації на території України. При цьому більшість людей 

працює не офіційно, трудовий договір укладає лише третина працівників, 

решта працює за усною домовленістю. Навіть якщо особа виїжджає на 

заробітки на законних підставах, існує небезпека стати жертвою торгівлі 

людьми в країні призначення, де через незнання мови, законів, відсутність 

зв’язків  людина може стати об’єктом наживи для зловмисників.  

      Непоодинокими є випадки, коли потерпілих осіб обманюють щодо 

справжнього місця їхньої роботи та виду діяльності, яким вони будуть 

займатися. 

       Наприклад, потерпілі особи вважали, що збиратимуть ягоди, але 

опинилися на силікатному заводі. Під приводом реєстрації у них забрали 

паспорти, а коли люди зрозуміли, в якій ситуації опинилися, і спробували 

втекти, їх побили. Крім того, жінкам пропонували легку офісну роботу на 

виробництві із зарплатою близько 800 $ на місяць, а насправді їх вивезли на 

завод із виробництва цегли, де були жахливі умови: відсутність нормальної 

питної води, їжа – локшина швидкого приготування, робота без вихідних 

[157].   

    Слід зазначити, що обрання місця вчинення злочину безпосередньо 

залежить від форми вчинення торгівлі людьми та форми експлуатації, задля 

якої і вчиняється такий вид злочину. Так, місцями укладення незаконних 

угод стосовно людини можуть бути бари, ресторани, вокзали, інші 

громадські місця, а також транспортні засоби, готельні номери тощо, у яких 

злочинці домовляються зустрітися для обговорення умов укладеної угоди. 

       Вербування здійснюється в шлюбних агенціях, туристичних фірмах, 

бюро з працевлаштування, готелях, транспорті, в нічних клубах.  Досить 

часто використовуються рекламні оголошення у місцевих та 

загальнонаціональних газетах і журналах, що розміщують ліцензовані агенції 
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з працевлаштування як незаконно, порушуючи вимоги законодавства та 

положення отриманих ними ліцензій, так і «паралельно» із законною 

діяльністю, а також  вербувальники самостійно, через особисті контакти. 

        Безпосередньо  експлуатація  відбувається як у країні походження 

живого товару, так і в країні призначення. Здебільшого потерпілі задіяні на 

сільськогосподарських, будівельних роботах, як прислуга у домашніх 

господарствах, у текстильній промисловості, на хімічних підприємствах зі 

шкідливими умовами праці, на риболовецьких суднах та підприємствах, що 

спеціалізуються на вилові й обробці риби, тощо. Часто трудова та сексуальна 

експлуатація здійснюється паралельно – це, зокрема, стосується такої форми 

трудової експлуатації, як примусова консумація. В таких випадках 

сексуальна експлуатація здійснюється в готелях, нічних клубах, нелегальних 

закладах закритого типу, інколи під виглядом роботи офіціантками, 

артистками  тощо [7, c. 7].   

    Час вчинення торгівлі людьми безпосередньо залежить від форми, у якій 

буде здійснюватися експлуатація осіб, і погодно-кліматичних умов у країнах 

призначення. Так, вербування для трудової експлуатації (виконання 

сільськогосподарських робіт) здійснюється переважно у квітні–серпні, 

оскільки ця пора року пов’язана із необхідністю обробки рослин та збирання 

врожаю. Вербування з метою трудової експлуатації на будівельних роботах 

відбувається переважно у вересні–жовтні, оскільки в країнах відправлення 

зменшується кількість оголошень про роботу у зв’язку із закінченням 

літнього періоду, коли велика кількість осіб активно залучається до 

сільськогосподарських робіт. Вербування з метою сексуальної експлуатації 

потерпілих, введення в оману щодо можливостей навчання їх у закордонних 

вищих навчальних закладах превалює у травні–липні, оскільки саме в цей час 

у всіх країнах світу починається вступна кампанія.  

        Окремо слід зазначити, що зазвичай люди стають жертвами торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації саме тоді, коли в їхніх сім’ях 
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виникають певні складнощі, а саме: хвороба, матеріальна скрута, відсутність 

роботи, перспектив навчання тощо. 

        Трапляються випадки викрадення людей, зокрема дітей, що 

здійснюється  з метою їх вивезення за кордон та подальшої експлуатації у 

різних формах. При цьому приблизно дві третини викрадень вчиняються 

вдень (із 12 до 14 години – 42 %) та ввечері (з 15 до 19 години – 31 %), решта 

– вранці та вночі. Здебільшого для викрадення обираються робочі дні [32, c. 

180].   

 

 

1.3. Слідова картина вчинення торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації 

 

       Підготовка до вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, 

її вчинення та приховання призводять до утворення різноманітних 

матеріальних змін, які в криміналістиці називають слідами злочину.  

       Виникнення слідів вчинення злочину процес динамічний, оскільки  будь-

який рух, а також взаємодія супроводжуються відображенням, тобто появою 

змін у матеріальному середовищі.  

       Р. С. Бєлкін сформував п’ять закономірностей утворення слідів злочину: 

       1. Повторюваність процесу виникнення слідів події (наприклад, коли 

рукою торкаються до полірованої поверхні, на ній залишаються сліди 

пальців; коли в приміщенні, в якому проходить людина, є пил, залишаються 

сліди ніг тощо). 

       2. Зв’язок між дією злочинця та злочинним наслідком, який і є доказом у 

справі. 

       3. Зв’язок між способом вчинення злочину і слідами, що виникають як 

наслідок використання цього способу. 
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       4. Залежність вибору способу від конкретних обставин (під способом 

необхідно розуміти систему дій з підготовки, вчинення та приховування 

злочину). 

       5. Зникнення доказів, тобто слідів злочину [12, с. 135]. 

       Вчені В. Я. Тацій, М. І. Панов, В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова 

зазначають, що обов’язковим елементом криміналістичної характеристики 

злочинів є «типові сліди злочину», що являють собою будь-які зміни у 

середовища, які виникли в результаті вчинення злочину.  

       Сліди злочину охоплюють:  

а) зміни в речовій обстановці;  

б) сліди – відображення (сліди рук, ніг, транспорту, інструментів тощо); 

в) предмети – речові докази;  

г) ідеальні сліди (сліди пам’яті людини);  

д) запахові сліди і сліди-мікрочастинки [120, с. 194]. 

       Класичним є поділ слідів на матеріальні, тобто ті, що виникають у 

результаті взаємодії різноманітних матеріальних об’єктів зовнішнього світу, 

та ідеальні – суб’єктивні образи об’єктивної дійсності, які залишаються в 

пам’яті людини [160, с. 64].   

       Український криміналіст М. В. Салтевський набір інформації про подію 

злочину, що утворилася в процесі його вчинення, назвав «слідовою 

картиною», розуміючи під цим сукупність матеріальних та ідеальних 

відображень і умов, існуючих на момент вчинення злочину [160, с. 65]. 

       Досліджуючи поняття слідової картини торгівлі людьми, варто 

погодитися із В. К. Весельським та В. В. Пясковським, котрі під слідовою 

картиною розуміють сукупність абстрагованої інформації про типові 

матеріальні та ідеальні сліди – ознаки, умови вчинення цього злочину, які є 

характерними для певних способів вчинення торгівлі людьми і перебувають 

у кореляційній взаємозалежності з особою злочинця та особою потерпілого 

[31, с. 51].  Крім того, цими вченими було виділено чотири групи слідів, що 

притаманні для такого злочину, як торгівля людьми, – це документи, 
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предмети, електронні носії інформації та пам’ять людей (ідеальні 

відображення). 

       Водночас варто зауважити, що у процесі дослідження слідової картини, 

притаманної торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, найбільша 

кількість матеріальних слідів залишається у складських, офісних, житлових 

приміщеннях, де відбувалося вербування, утримування потерпілих осіб, а 

також у місцях, де здійснювалася підготовка відповідних документів або їх 

підробка, у транспортних засобах, які використовувалися для перевезення і 

утримання потерпілих осіб [188, с. 91].   

       Документи як матеріальні сліди торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації можна класифікувати таким чином:  

       1) документи, що стосуються факту вербування та оформлення 

документів для виїзду громадян України за кордон / ввезення іноземних 

громадян та осіб без громадянства на територію України з метою трудової 

експлуатації (записи з номерами телефонів осіб, які вербували потерпілого, 

рекламні оголошення, паспорти, свідоцтва про народження, проїзні 

документи, клопотання про надання візи; квитанції про оплату за їх 

оформлення тощо); 

       2) документи, що стосуються факту перевезення потерпілої особи до 

країни-призначення (митні декларації, виїзні форми, талони на посадку; чеки 

на товари, квитанції пунктів обміну валюти; квитанції про оплату за 

проживання в готелях і відповідні журнали реєстрації; можливі документи, 

які заповнювалися під час контактів з офіційними установами, наприклад, 

при потраплянні до поліції країни транзиту тощо); 

       3) документи, що стосуються факту перебування в країні призначення та 

експлуатації потерпілої особи (імміграційні карти, документи, які 

заповнювалися під час контактів з офіційними установами; квитанції про 

міжнародні банківські перекази та інші банківські форми тощо); 

       4) документи, що пов’язані із діяльністю організацій, причетних до сфери 

торгівлі людьми (установчі документи, що підтверджують право на заняття 
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туристичною діяльністю, діяльністю по працевлаштуванню (в тому числі й за 

кордоном); документи, які засвідчують оренду приміщень; копії паспортів 

орендарів, їхні телефони; відповідні банківські реквізити організацій – 

зазначені документи можуть бути як справжніми, так і підробленими) [11,    

с. 303];  

        5) інші документи, вилучені у потерпілих та підозрюваних: трудові 

договори (контракти) з потерпілими й іншими особами, боргові розписки, 

копії квитанцій на міжнародні поштові відправлення, банківські дозволи на 

вивіз валюти, записні книжки, в тому числі й електронні, дані Укртелекому 

та інших організацій, що надають послуги з телефонного зв’язку, про вхідні і 

вихідні дзвінки з телефонів осіб, які підозрюються у причетності до 

злочинної діяльності, мобільні телефони з пам’яттю, передусім, якщо там є 

анкетні дані, адреси, номери телефонів великої кількості осіб, а також 

інформація, яка міститься в мережі Інтернет і стосується розміщення 

рекламних оголошень про потребу у робочій силі, вигідні умови праці, 

високу заробітну плату тощо [31, с. 49]. 

       Предмети, які можуть бути слідами вчинення злочину, можна 

класифікувати так:  

       1) засоби, за допомогою яких підроблялися паспорти та інші документи, 

необхідні для отримання віз для виїзду за кордон, бланки документів, а також 

печатки, штампи тощо; 

       2) холодна, вогнепальна зброя, засоби катування, інші предмети, 

наприклад фотографії, листи, за допомогою яких на потерпілу особу 

заподіювався фізичний і психологічний тиск; 

       3) товарно-матеріальні цінності (рухоме, нерухоме майно) та грошові 

кошти (готівкові та безготівкові,  в тому числі електронні банківські рахунки, 

та інше) [188, с. 90].   

       Важливе значення у структурі криміналістичної характеристики мають 

ідеальні сліди, що відображуються у пам’яті потерпілих, свідків і 

підозрюваних. 
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       До свідків, яким можуть бути відомі обставини, що мають суттєве 

значення для розслідування кримінального провадження, окрім очевидців, 

слід віднести: членів родини, рідних, близьких потерпілого, які володіють 

певною інформацією. Найчастіше зазначеним особам відома інформація про 

особливості підготовки до вчинення злочину, підшукування відповідних 

засобів і знарядь учинення злочину, його співучасників, налагодження 

корупційних зв’язків із представниками прикордонних та інших державних 

органів, вимоги, що пред’являлися до завербованої особи, особливості 

діяльності злочинної групи, яка займалася «працевлаштуванням» громадян, 

їх відбором, інформація про осіб, що мешкають поблизу помешкань, де 

перебували потерпілі, або які бачили його переміщення злочинцями чи стали 

свідками захоплення людини тощо.   

       Варто погодитися із позицією О. В. Шаповала  який зазначає, що на його 

погляд більш доцільно  класифікувати сліди злочинів залежно від форми та 

способу вчинення торгівлі людьми, оскільки для кожного способу 

притаманна своя сукупність тих чи інших слідів [195, с. 255].  

     Ми вважаємо, що сліди вчинення торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації необхідно класифікувати на: 

1)    Сліди безпосереднього вчинення торгівлі людьми (торгівля людиною 

залишає як матеріальні, до яких можуть належати: документи, які 

підтверджують факт передачі або отримання людини, розписки про 

одержання коштів, записи телефонних розмов або смс-повідомлення про 

«вартість» потерпілого тощо, так і  ідеальні сліди, які залишаються в пам’яті 

потерпілих осіб, а також можливих свідків зазначеної передачі); 

   2)  Сліди вербування (так як воно відбувається шляхом повідомлення 

потерпілим інформації та переконання їх у доцільності вчинення певних дій, 

більшість є ідеальними слідами, тобто такими, які містяться в пам’яті 

потерпілих осіб, їхніх родичів, а також можливих свідків вербування, що ж 

до матеріальних слідів, то ними можуть бути різні документи, наприклад ті, 

що свідчать про втягнення потерпілих у боргову кабалу (розписки 
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потерпілих про зобов’язання повернути кошти, які особа взяла у борг або які 

були витрачені для оформлення документів, необхідних для виїзду за кордон 

тощо); 

    3) Сліди встановлення контролю над потерпілим шляхом насильства                  

(ідеальними слідами  є ті, що залишаються у пам’яті як потерпілих осіб, так і 

у можливих свідків або співучасників торгівлі людьми, а матеріальними 

слідами будуть документи, що підтверджують факт застосування насильства, 

це, зокрема, висновок судово-медичної експертизи, а також предмети, якими 

заподіювалося насильство (ножі, палиці, каміння тощо); 

    4)  Сліди переміщення осіб (до матеріальних слідів належать різноманітні 

документи, що підтверджують узгодження кандидатур на виїзд, оформлення 

документів на виїзд, підроблення паспортних документів або документів на 

виїзд, одержання грошових коштів від замовників, перетинання державного 

кордону тощо, [160, c. 67] а до ідеальних слідів належать показання 

потерпілих осіб, свідків, співучасників злочину як про підготовку до 

переміщення потерпілих осіб, так і безпосередньо про переміщення (це може 

бути інформація про кількість співучасників, їхні особливі прикмети, 

кількість потерпілих осіб, а також інша інформація, яка має значення для 

кримінального провадження)); 

     5) Сліди переховування та перевезення потерпілих осіб (зазначені дії 

передбачають наявність фактів  контактної взаємодії злочинців і потерпілих, 

у  результаті якої на одязі зазначених осіб часто залишаються мікроволокна 

одягу один одного, а також взаємодії потерпілих із певними предметами у 

місцях їх утримання, або транспортування наприклад: ліжко, інші меблі, за 

наявності, предмети побуду, оббивка крісел в автомобілях, килимках, тощо). 

Так, до матеріальних слідів, належать. як правило, особисті речі потерпілих 

від трудової експлуатації (одяг, засоби зв’язку), а також документи, які 

можуть залишитися у місці утримання або  фактичної передачі особи після 

того, як вона буде доставлена до замовників.  
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     Ідеальні сліди залишаються в пам’яті самих потерпілих та можливих 

свідків перебування потерпілих у певних місцях [160, c. 68]. При цьому, 

необхідно враховувати, що свідки переважно не здогадуються про те, що 

саме в певний момент вчиняється злочин, і через це не загострюють своєї 

уваги на деталях. Зазвичай під час дачі показань вони наводять загальні 

відомості про кількість осіб, зовнішній вигляд потерпілого та підозрюваних 

осіб, час, місце утримання і передачі потерпілих. 

      6) Сліди трудової експлуатації людини (як правило, вони залишаються на 

тілі та в організмі людини і такими слідами можуть бути  тілесні 

ушкодження, сліди побоїв та мордувань, поява різних хвороб, якщо 

працівники працювали на підприємствах зі шкідливими умовами праці, 

комплексна виснаженість організму, психічні розлади, алкогольна або 

наркотична залежність тощо). У цьому випадку матеріальними слідами 

будуть різні медичні довідки, висновки судово-медичної, судово-

психологічної, судово-психіатричної,  комплексної психолого-психіатричної 

експертиз тощо. 

       Ідеальні сліди можуть зберігатися у пам’яті потерпілих, свідків, родичів 

потерпілих, а також осіб, які сприяли вчиненню злочину. Так, свідками 

будь-якої трудової експлуатації можуть бути інші потерпілі, особи, котрі 

користувалися певними видами послуг або використовували працю людей, а 

також родичі потерпілих,  які дізналися певні обставини скоєного злочину і 

звернулися до правоохоронних органів.  

 

 

1.4. Особа злочинця та особа потерпілого як елементи 

криміналістичної характеристики торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації 

 

      Одним із основних елементів у криміналістичній характеристиці злочину 

є особа злочинця, важливість дослідження якого обґрунтовується метою 



58 
 

отримання необхідних даних задля успішного розкриття злочину, вибору та 

застосування найбільш ефективних тактичних прийомів, потрібних для 

впливу на злочинця при проведенні слідчих (розшукових) дій.  

       Ф. В. Глазирін наголошує, що дослідження криміналістичних 

особливостей певних категорій злочинців дозволяє розробити своєрідні 

типові моделі різних категорій правопорушників, знання яких значно 

полегшує процес виявлення і розшуку злочинця, вибір найбільш ефективної 

тактики і методики проведення досудового розслідування, а також  

виявлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочину [37, c. 8]. 

       У криміналістиці традиційно виділяють два напрями вивчення особи 

злочинця. Перший напрям передбачає отримання даних про особу злочинця 

по залишених на місці слідах як матеріальних, так і ідеальних. Виявлені 

сліди дозволяють швидко знайти та затримати злочинця і надалі провести 

його ідентифікацію. Другий – передбачає вивчення особистості 

підозрюваного (обвинувачуваного) у процесі досудового розслідування з 

метою встановлення вичерпної криміналістичної характеристики особистості 

суб’єкта [159, c. 8]. 

       Отже, особа злочинця – це найбільш широке поняття, що виражає 

соціальну сутність особи, складний комплекс, який характеризує його 

ознаки, властивості, зв’язки, відносини, його моральний і духовний світ, взяті 

в розвитку, у взаємодії із соціальними та індивідуальними життєвими 

умовами, що тією чи іншою мірою визначили вчинення злочину [100, c. 21]. 

       Як зазначає К. О. Щербаковська, структуру криміналістичної 

характеристики особи злочинця складає сукупність соціально-

демографічних, правових і морально-психологічних ознак. 

       Показники соціально-демографічного характеру – це стать, вік, освіта, 

професія або рід заняття, сімейний стан, місце проживання, соціальне 

походження, соціальна роль у суспільно-політичному житті, в сімейно-

побутовій сфері тощо [199, c. 27]. 
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      Показники морально-психологічного характеру – це психологічні 

властивості й особливості (рівень розумового розвитку та інтелект, здібності, 

навички й уміння, емоційність, темперамент, вольові якості), моральні якості 

(інтереси і потреби, ціннісні орієнтації, ставлення до різних соціальних та 

моральних цінностей, схильності і звички) [192, c. 149]. 

       Під ознаками, що характеризують міру правосвідомості злочинця, 

Н. Т. Ведерніков розуміє «відношення цього суб’єкта до закону, його правову 

поведінку –  вона в нормі або патології, а також  встановлення наявності або 

відсутності фактів минулої антигромадської і протиправної поведінки» [30, 

c.25]. До цих фактів належать адміністративні правопорушення, затримання і 

приводи, колишні судимості тощо. За наведеними ознаками можна зробити 

висновки про схильність осіб до правопорушень, одноосібних або групових 

дій, про мотивацію особою своєї антигромадської поведінки [199, c. 28]. 

       Необхідно враховувати, що торгівлю людьми, зокрема торгівлю людьми 

з метою трудової експлуатації, вчиняють не тільки фізичні особи. Досить 

часто для здійснення злочинної діяльності, пов’язаної з торгівлею людьми, 

створюються фірми, які займаються працевлаштуванням за кордоном, 

реєструються шлюбні агенції, туристичні фірми тощо, які на підставі 

легальної візи переправляють осіб за кордон, а далі відбувається передача 

третім особам з метою експлуатації. На жаль, у чинній редакції статті 96-3  

КК України не передбачено застосування заходів кримінально-правового 

характеру до юридичних осіб за статтею 149 КК України. А тому доцільно 

внести зміни до статті 96-3 КК України і передбачити кримінальну 

відповідальність для юридичних осіб за вчинення торгівлі людьми. 

       На нашу думку, доцільним є надання авторського визначення особи 

злочинця, яку слід розглядати як трудового експлуататора. 

       Отже, трудовим експлуататором є особа (як фізична так і юридична), яка 

вчинила суспільно небезпечне, винне, кримінально каране діяння – торгівлю 

людьми – з метою реалізації своїх злочинних намірів – трудової експлуатації 

потерпілих осіб  для отримання матеріальних і нематеріальних благ. 
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   Так, відповідно до даних проведеного опитування 121 судді, які мали 

досвід розгляду кримінальних справ, пов’язаних із торгівлею людьми, а 

також опитування 120 слідчих та оперативних працівників органів 

досудового розслідування Національної поліції України які мали досвід 

роботи з розкриття та розслідування злочинів пов’язаних із торгівлею 

людьми (Додаток А), аналізу матеріалів слідчої та судової практики, зокрема 

вироків судів, у справах пов’язаних із торгівлею людьми, варто зазначити, 

що торгівлю людьми, зокрема торгівлю людьми з метою трудової 

експлуатації,  вчиняють як правило чоловіки (65 %) та жінки (35 %).  

       Освіта злочинців чоловічої статі: 10 % – незакінчена середня освіта, 

48 % – середня освіта; 18 % – середня спеціальна освіта; 14 % – незакінчена 

вища освіта, 10 % – вища освіта.  

       Сімейний стан: 42 % чоловіків не одружені; 48 % – одружені; 2 % – в 

громадянському шлюбі; 8 % – розлучені. Мають дітей 58 % чоловіків (своїх 

або на утриманні). 

       Вік злочинців: 35 %  – до 30 років; 42 % – від 30 до 40 років; 15 % – від 

40 до 50 років; 8 % – старше 50 років. Наймолодшому (засудженому) 20 

років, найстаршому – 68 років.  

       Вид занять злочинців: 72 % – непрацюючі, решта – водії, менеджери, 

різноробочі, охоронці, вчителі, приватні підприємці.  

       Жінки, які вчиняють злочин, передбачений статтею 149 КК України.  

       Вік: 25 %  – до 30 років; 32 % – від 30 до 40 років; 25 % – від 40 до  

50 років; 18 % – старше 50 років. 

       Освіта:  62 % мають середню освіту; 18 % – вищу освіту;  

8 % – незакінчену вищу освіту; 7 % – незакінчену середню освіту; 5 % – 

початкову освіту. 

      Вид занять: близько 85 % непрацюючих, решта – офіціантка бару, 

реалізатор косметики, реалізатор споживчих товарів на ринку тощо. 
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       За соціальним статусом торговців людьми можна розділити на дві групи: 

кримінальні елементи, члени злочинних угруповань з одного боку, і зовні 

законослухняні співробітники комерційних структур, іноді високопоставлені 

співробітники банків, правоохоронних органів, туристичних фірм, засобів 

масової інформації з іншого [32, c. 174]. 

       При складанні характеристики особи злочинця необхідно враховувати, 

що особи, які вчиняють торгівлю людьми, зокрема торгівлю людьми з метою 

трудової експлуатації, мають певні криміналістичні особливості. Так, цей вид 

злочину практично неможливо вчинити самостійно, для нього притаманний 

груповий характер вчинення – за попередньою змовою групою осіб або 

організованою групою. 

       Досить часто торгівлю людьми з метою трудової експлуатації вчиняють 

організовані групи з чітко визначеною ієрархічною структурою і розподілом 

ролей.  

       Так, у країнах Європи і Азії створюються і функціонують 

транснаціональні злочинні угруповання, що за структурою і масштабом 

складають мережеві системи, метою діяльності яких є отримання незаконних 

прибутків від торгівлі людьми, в тому числі і трудової експлуатації 

потерпілих осіб. Такі організовані злочинні групи діють на постійній основі, 

організовують весь процес, пов’язаний із  торгівлею людьми, – від 

вербування майбутніх жертв, виготовлення їм необхідних виїзних 

документів, забезпечення транспортування та перетину кордону, сприяння у 

набутті ними прав на перебування у країні призначення або приховування їх 

від правоохоронних органів до безпосередньої експлуатації жертв. 

       Названі транскордонні злочинні групи характеризуються такими 

особливостями: 

       – синтетичним складом членів груп (входять спеціальні посадові 

суб’єкти, члени організованих транснаціональних організацій, члени 

вузькоспеціалізованих транскордонних злочинних груп); 
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       – геополітичними особливостями групи, чисельністю, масштабами 

діяльності, мірою проникнення у владні структури, організаційною 

гнучкістю, оперативністю реагування, системою захисту; 

       – оперативним проникненням по обидва боки кордону, що обумовлено 

обізнаністю із дефектами охорони прикордонних структур, людьми, які 

забезпечують життєдіяльність зон контролю; 

       – відпрацьованістю нелегального переміщення (вантажів, грошей, людей, 

що в комплексі вирішує проблему кордону як такого) [23, c. 92]. 

       Для криміналістичної характеристики вказаних злочинів суттєве 

значення мають дані про формування таких груп (кількісний склад, вікова 

структура, ступінь згуртованості, професійні знання тощо). Досить частим є 

явище, коли організовані групи створюються родинами і торгівля людьми 

перетворюється на своєрідний вид «сімейного бізнесу», а отже, підвищується 

рівень організованості  цих груп, їх оперативність,  рівень  конспірації. 

       Наприклад, у серпні 2017 року правоохоронці відкрили кримінальне 

провадження  стосовно 11 учасників злочинної групи, яка займалася 

незаконним переправленням українців через країни Європейського Союзу для 

подальшої трудової експлуатації у Великій Британії. 

       Так, злочинці вербували жителів Івано-Франківської та Тернопільської 

областей для влаштування на роботу у Великій Британії. Спочатку 

громадяни України отримували візи і їхали до Польщі, а звідти організатори 

схеми доправляли їх до Литви, де підшуковували документи – паспорти або 

водійські права, у яких були б схожі до їхньої зовнішності фотографії. Далі з 

цими документами українців переправляли через Німеччину, Нідерланди, 

Данію та Норвегію до Великої Британії. Коли не було змоги підібрати 

потрібні документи, злочинці перевозили людей просто у нішах вантажівок. 

       У Великій Британії українці працювали у сфері сільського господарства і 

отримували мізерну платню. При цьому жінки й чоловіки проживали у 

спільних кімнатах і не мали нормальних умов для гігієни. За таку допомогу в 
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працевлаштуванні громадяни  України мали заробити і сплатити учасникам 

схеми від 4200 до 4700 тисяч фунтів [172]. 

       Отже, у криміналістичному розумінні, як зазначається в науковій 

літературі, ролі у злочинних об’єднаннях, що діють у сфері торгівлі людьми, 

чітко розподіляються з виділенням організаторів, вербувальників, 

диспетчерів, бойовиків-охоронців, водіїв, осіб, які надають у користування 

іншим учасникам приміщення та здійснюють спостереження за цими 

приміщеннями, а також інших осіб. Цей перелік злочинців не є вичерпним, 

можуть бути й інші функціональні ролі учасників, можливою є ситуація 

поєднання в одній особі кількох функцій [32, c. 174]. 

       Трапляються випадки, коли особи, що сприяють здійсненню злочинної 

діяльності на її окремих етапах, безпосередньо не входять до складу групи та 

не обізнані з кінцевою метою такої діяльності (фотографи, працівники 

паспортної служби, «провідники») [32, c. 174]. 

       Варто зазначити, що на превеликий жаль притягнути до відповідальності 

всіх учасників транснаціональної злочинної групи вкрай складно. Особи, 

котрі затримуються на території України, здебільшого є вербувальниками – 

найслабшою ланкою в механізмі торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації. Інші учасники злочинної групи перебувають за межами 

України, тому переважна більшість кримінальних проваджень потребує 

направлення клопотань до іноземних держав про надання правової допомоги. 

      Отже, надзвичайно важливим для розслідування злочинів такого виду є 

укладення договорів про взаємну правову допомогу під час розслідування 

злочинів. 

            Варто враховувати, що оскільки торгівля людьми це злочин, який 

здебільшого має транскордонний характер, обумовлений певними ознаками,  

зокрема, під час вчинення торгівлі людьми відбувається перетин зон митного 

і прикордонного контролю, які являють собою обмежений простір зі своїми 

власними засобами охорони, обмеженим доступом, спеціальним порядком 

перебування тощо, участь у торгівлі людьми можуть брати спеціальні 
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суб’єкти: співробітники митниці, прикордонних служб, а також страхових та 

туристичних агенцій, організацій із працевлаштування тощо. Також 

особливістю є те, що діяльність у зазначених зонах переходить у своєрідну 

латентну форму існування, створюючи можливості для вчинення посадових 

злочинів співробітниками митниці, зокрема контрабанди, вимагання хабарів 

тощо. 

       Під час розслідування торгівлі людьми, вчиненої з метою трудової 

експлуатації, слід звернути увагу на так званих рекрутерів – трудових 

посередників, котрі допомагають у працевлаштуванні працівникам,  тим 

самим сприяючи руху робочої сили для задоволення світового попиту. 

Оскільки глобалізація все більше підштовхує ринки до тимчасової або 

сезонної контрактної роботи, що залежить від мобільності робочої сили та 

гнучкості, – зростає важливість рекрутингу. Ці посередники можуть 

варіюватися від ліцензійних і законних до неформальних та нерегульованих, 

і все частіше до кримінальних. 

       Крім того, позитивним кроком для України є погодження законопроекту 

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження 

господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, 

схваленого Комітетом Верховної Ради України з питань соціальної політики, 

зайнятості та пенсійного забезпечення, відповідно до якого було визначено 

органи, що здійснюють контроль у сфері провадження господарської 

діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, а власне 

контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов покладається 

на Міністерство соціальної політики України, як це передбачає Закон 

України «Про ліцензування видів господарської діяльності», а контроль за 

провадженням суб’єктом господарювання такої діяльності без отримання 

відповідної ліцензії покладається на Державну службу України з питань 

праці. При цьому Міністерство соціальної політики України наділено 

повноваженнями складати протоколи, розглядати справи про адміністративні 

правопорушення і накладати адміністративні стягнення, пов’язані з 
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невиконанням ліцензіатами законних вимог посадових осіб цього 

Міністерства в частині провадження господарської діяльності з 

посередництва у працевлаштуванні за кордоном. Також у проекті 

передбачено встановлення фінансових санкцій за порушення ліцензіатом 

умов здійснення ліцензійної діяльності, розмір яких становитиме 10 

мінімальних заробітних плат [151]. 

       Для попередження і протидії торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації згаданим законопроектом регламентовано проведення заходів, 

зокрема здійснення перевірок документів на відсутність ризиків потрапляння 

осіб у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми. 

       Недобросовісні вербувальники вводять в оману працівників щодо умов 

та характеру роботи, конфіскують або знищують документи, що засвідчують 

особу працівників, щоб запобігти їх виїзду, втягують працівників у боргову 

залежність, навіть боргову кабалу – форму людського насильства, 

потрапляючи в яку окремі громадяни змушені відмовлятися від більшості або 

всієї своєї заробітної плати на користь  погашення боргу.  Несплачення боргу 

у свою чергу тягне за собою втрату власності працівником, втягнення 

близьких осіб або родичів у залежність, що призводить до подальшого тиску 

на працівників, котрі залишаються в експлуатаційних умовах. Саме тому 

потерпілі не хочуть скаржитися на роботодавця або залишати роботу, а 

намагаються самостійно вивільнитися із залежності. 

     Окремої уваги потребує дослідження не тільки осіб, які здійснюють 

безпосередньо торгівлю людьми, зокрема торгівлю людьми з метою трудової 

експлуатації, але й осіб, які є замовниками так званого людського товару.       

     На нашу думку, доцільно класифікувати «покупців» живого товару, які 

купують людину з метою її експлуатації на  такі групи: 

       1. Особи, які купують людей з метою отримання матеріального прибутку 

від експлуатації (від проституції, організації жебрацтва, вилучення органів, 

виробництва порнографічних матеріалів, продажу будь-чого, або отамання 

будь-яких благ від експлуатації). 
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       2. Особи, які «купують» людей для експлуатації з метою задоволення 

певних особистих потреб (у сферах виробництва і послуг, задоволенні 

особистих сексуальних потреб, експлуатації в домашньому господарстві). 

       Так, відповідно до витягу із рішення ЄСПЛ «Сільяден проти Франції» 

уродженка країни Того була переправлена до Франції з метою її трудової 

експлуатації в домашньому господарстві спочатку пані Д, а згодом пані М. 

Їй ніколи не платили, примушували працювати покоївкою та нянею 

малолітніх дітей сім днів на тиждень із 07.30 год до 22.00 год [10]. 

       Також прикладом може бути випадок, який мав місце у Російській 

Федерації.  

       Так, близько 30 років тому мешканка Пермі (Російська Федерація) 

підібрала на вулиці дівчинку зі східною зовнішністю. Нікому не повідомивши, 

вона забрала її, виростила і зробила безкоштовною служницею для себе та 

своєї сім’ї. Безіменна дівчина жінку, яка її підібрала, вважала бабусею. При 

цьому дівчина не отримала освіти, не вміла читати і писати, оскільки 

«бабуся» всім говорила, що дівчинка відстала, а їй самій, що її в школі тільки 

поб’ють. Все що вона знала – це робота по дому, адже «бабуся» вчила її 

прибирати, готувати, прати, а також працювати надворі. Через 

відсутність документів дівчина не могла звернутися в поліклініку, хоча зі 

здоров’ям в неї серйозні проблеми: астма і сильні головні болі. 

       Після виявлення цього факту небайдужі люди звернулися до 

уповноваженого з прав людини в Пермській області з метою отримання 

допомоги у встановленні особи потерпілої, тепер уже 30-річної жінки, і 

отриманні нею  документів [50]. 

     3. Особи, які купують дітей із метою створення повноцінної сім’ї.    

    Це сімейні пари або самотні люди, що не мають своїх дітей. Здебільшого 

це люди старші 30 років, котрі мають освіту та достатні матеріальні кошти 

для виховання дитини. Серед них можуть бути особи, які не мають змоги 

усиновити дитину офіційним шляхом, наприклад, за станом здоров’я, або 
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особи, які не хочуть (з тих чи інших причин), щоб дитина за документами 

була усиновленою [199, c. 33]. 

        Так, відповідно до витягу з вироку від 25 січня 2016 року Соснівського 

районного суду міста Черкаси ОСОБА 2, перебуваючи на шостому місяці 

вагітності, не маючи можливості внаслідок збігу тяжких матеріальних 

обставин забезпечити належні соціальні, побутові умови проживання сім’ї, 

у тому числі для новонародженої дитини, познайомилася з ОСОБА 3, яка 

підшукувала дитину для власного усиновлення за усною домовленістю, без 

укладення будь-яких передбачених законодавством України угод та 

складання документів щодо усиновлення. ОСОБА_2  02 вересня 2015 року 

близько 14 години 30 хвилин, зустрівшись з ОСОБА_3, повідомила їй про 

готовність здійснити з нею незаконну угоду, об’єктом якої буде 

новонароджена дитина останньої, котру після пологів та народження вона 

передасть їй за грошову винагороду в сумі 40 000 гривень, що запропонувала 

ОСОБА 2 та на що погодилася ОСОБА 3.  

       Ще одним прикладом може бути витяг з вироку Апеляційного суду 

Волинської області від 08 листопада 2013 року відповідно до якого ОСОБА 2, 

діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, 

вступила в попередню змову з ОСОБА 1, з яким тимчасово спільно 

проживала, з метою продати іншим особам свою малолітню дочку за 

грошову винагороду в розмірі 20 000 доларів США (Додаток Г). 

       Отже, кількість злочинців може варіюватися залежно від конкретної 

ситуації, що склалася, а також від інших факторів. Проте необхідно 

враховувати, що в будь-якому випадку під час вчинення торгівлі людьми, 

зокрема торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, обов’язково наявні 

такі особи: «продавець» і «покупець». Можлива також участь «посередника», 

котрий здійснює вербування, переміщення, переховування, передачу або 

одержання людини, яка виступає об’єктом торгівлі [83, c. 152]. У вчиненні 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації часто беруть спільну участь 

громадяни України й іноземні громадяни або особи без громадянства. 
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Причому продавцями зазвичай виступають громадяни України, а покупцями 

навпаки – іноземні громадяни.  

Особа потерпілого як елемент криміналістичної характеристики 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. Україна є країною 

походження, транзиту та призначення торгівлі  чоловіками, жінками та 

дітьми. Зростає також проблема внутрішньої торгівлі людьми. За даними 

дослідження, проведеного Міжнародною організацією з міграції, понад 230 

000 українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року, що робить 

Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного 

рабства в Європі [154]. 

     Згідно з даними соціологічного опитування Інституту Горшеніна, понад 

40 % економічно активних українців віком від 18 до 29 років готові виїхати з 

України заради більш оплачуваної роботи та кар’єрних перспектив. За 

даними опитування компанії GFK Ukraine, 8% громадян України (а це 

близько 3 млн. осіб) найближчим часом будують плани щодо трудової 

міграції за кордон. До прикладу, 5 років тому ця кількість була більш ніж 

удвічі меншою – 1,2 млн [158]. 

    За даними дослідження, що фінансується МЗС Норвегії, 78%  чоловіків з 

України, Білорусії та Молдови піддаються експлуатації переважно в 

будівельній галузі та сільськогосподарському секторі [1]. 

     В умовах економічної кризи і падіння добробуту населення ризики 

потрапляння в ситуацію торгівлі людьми зростають: 21% потенційних 

трудових мігрантів з України погодилися би заради роботи в іншій країні 

перетнути кордон нелегально, працювати під замком або віддати свій 

паспорт працедавцю [44]. 

     Саме через низький рівень проінформованості населення та відсутність 

належної системи попередження потенційних потерпілих про можливість 

вчинення щодо них торгівлі людьми або іншої незаконної угоди, все більше 

осіб потерпають від даного виду злочинів. 
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       Надзвичайно важливим є криміналістичне дослідження особи 

потерпілого від злочину. Так, більшість авторів, зокрема О. Н. Колесниченко, 

В. К. Лисиченко, М. О.  Селіванов, зазначають, що особа потерпілого є 

одним із основних структурних елементів криміналістичної характеристики 

злочинів проти особи.  

       У структурі криміналістичної характеристики торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації особа потерпілого відіграє важливу роль як джерело 

фактичної інформації, що має організаційне і тактичне значення для 

виявлення і розкриття цієї категорії злочинів. Як вважають Т. А. Пазинич, 

І. М. Осика, це пояснюється такими обставинами: 

       1) вибірковістю дій злочинця, що вказують на взаємозв’язок між 

особливостями його особи і особи потерпілого; 

       2) наявністю і характером стосунків між потерпілим і злочинцем, що 

впливають на способи вчинення злочину; 

       3) особливістю потерпілого і характером зв’язку «потерпілий – 

злочинець», що накладають відбиток на механізм вчинення злочинів та 

особливості організації їх розкриття, розслідування і профілактики [160, c. 

34]. 

       Зазвичай в криміналістиці особу потерпілого вивчають, досліджуючи  

сукупність соціально-демографічних ознак, даних про стиль життя,  

наявність особистих, родинних і побутових зв’язків потерпілого та його 

родичів, а також особливостей його поведінки у суспільстві. 

       Перша спроба намалювати демографічний портрет осіб, які стають 

жертвами торгівлі людьми та міжнародного сексуального бізнесу, була 

зроблена під час дослідження, що проводилося в Україні в січні-червні 

1998 року МОМ. Вона показала, що це жінки 15-29-річного віку з середньою 

неповною або повною освітою, здебільшого з невеликих міст України, 

безробітні, незаміжні. За підрахунками, 8 із 10 жінок, що стали жертвами 

торгівлі людьми, були безробітними, 60 % з них залишаються безробітними й 

після повернення в Україну. Трапляються випадки, коли жертви торгівлі 
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людьми зловживають алкоголем або наркотиками. Стосовно дітей як жертв 

торгівлі необхідно наголосити, що найчастіше вони потрапляють до рук 

торговців несвідомо, оскільки самі батьки можуть їх продати. Переважно це 

діти з так званих неблагополучних сімей, де батьки зловживають алкоголем, 

наркотиками, є морально деградованими особами [32, c. 177]. 

      Відповідно до даних проведеного опитування  121 судді, які мали досвід 

розгляду кримінальних справ, пов’язаних із торгівлею людьми, а також 

опитування 120 слідчих та оперативних працівників органів досудового 

розслідування Національної поліції України які мали досвід роботи з 

розкриття та розслідування злочинів пов’язаних із торгівлею людьми 

(Додаток А), аналізу матеріалів слідчої та судової практики, зокрема вироків 

судів, у справах пов’язаних із торгівлею людьми, потерпілими від торгівлі 

людьми стають діти (37 %) і повнолітні особи (63 %).  

       Повнолітні особи, які страждають від торгівлі людьми, – це здебільшого 

молоді люди віком від 18 до 29 років. Хоча жертвою торгівлі людьми може 

стати особа більш зрілого віку. Це залежить від мети, поставленої перед 

торговцями людьми. Так, для трансплантації органів можуть залучатися 

фізично здорові особи 30-35 років. Якщо ж поставлена мета використовувати 

осіб для зайняття жебрацтвом, можливе залучення осіб похилого віку [81, c. 

129]. 

       За віковими групами потерпілі трудові мігранти, які стають жертвами 

експлуатації праці, розподіляються так: 30 %  – мігранти віком 25 – 29 років,               

20 % – 30 – 35 років, 15 %  – 35 – 39 років, 25 % – 40 – 50 років,  10 %  – 50 – 

59 років.  

       Потерпілими від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації можуть 

бути як жінки, так і чоловіки. З них неповну середню освіту мають  

20 % потерпілих, середню спеціальну – 15 %. Найвища частка потерпілих – 

52 % мають середню освіту. Неповну вищу та повну вищу освіту відповідно 

мають 10 % і 8 %. Зазвичай особи, які стають жертвами торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації, є безробітними або особами, котрі шукають 
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роботу – 62 %, а також тими, хто займає низькооплачувані посади, зокрема 

це працівники сфери обслуговування 21 %, представники творчих професій            

18 %. Тобто причиною пошуку роботи за кордоном для таких осіб є 

відсутність високооплачуваної роботи. 

       Найбільша частина постраждалих (92 % від загальної кількості) 

піддаються експлуатації у сферах приватного сектору (серед них і сексуальні 

послуги), а 65 % від загальної кількості експлуатуються в галузях, пов’язаних 

із сільським господарством, на виробництві, в шахтах та на будівництві.  

       Стосовно аналізу сімейного стану потерпілих слід зазначити, що серед 

них найбільше незаміжніх жінок 55 % та жінок, котрі розлучилися 30 %. 

Офіційно заміжніх серед потерпілих 12 %, проте з них лише 35 % мешкали зі 

своїми чоловіками. У громадянському шлюбі до від’їзду проживали 

3 % жінок.  

     Відсутність матеріальної допомоги з боку чоловіка та необхідність 

утримувати батьків і дітей штовхають цих жінок на заробітки. Отже, 

необхідною є робота, спрямована на підняття професійного і соціального 

статусу жінки [164, c. 36].   

       Щодо місця проживання потерпілих необхідно вказати, що здебільшого 

мешкають вони в обласних центрах 50 %, в інших містах області 37 %, 

кількість потерпілих які мешкають у селах складає 13 %. Зазвичай жертвами 

стають особи, які проживають у регіонах із низьким рівнем економічного 

розвитку. Слід враховувати і особливості окремих регіонів країни, 

наприклад, орієнтацію мешканців на внутрішньодержавну та зовнішню 

трудову міграцію.  

       Характеризуючи соціальну роль потерпілих осіб від торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації, слід звернути увагу на те, що це здебільшого 

особи, котрі не беруть активної участі у суспільному житті, є представниками 

маргінальних прошарків населення. Часто це особи з неповних родин, у яких 

життєві обставини складаються так, що для забезпечення свого існування 

вони можуть вдаватися до крайніх заходів. Як наслідок, такі особи відіграють 



72 
 

нейтральну соціальну роль у суспільстві, а інколи зневажають норми, 

встановлені суспільством. 

       Трудова експлуатація є найпоширенішим видом експлуатації, що 

зустрічається при розслідуванні фактів вчинення торгівлі людьми.  

        Відповідно до світових оцінок у світі нараховується близько 

232 мільйонів зовнішніх мігрантів і 740 мільйонів внутрішніх мігрантів, 

більшість із яких шукає роботу [42].   

       За даними Міжнародної організації праці, близько 21 мільйона трудових 

мігрантів стають жертвами торгівлі людьми, зокрема залучаються до 

примусової праці [44].   

       Найчастіше потерпають від трудової експлуатації неформально зайняті 

особи  в секторах праці, що не потребують спеціальних навичків для роботи, 

– це праця у незареєстрованих підприємців найманими працівниками, в 

умовах усного найму, у домашньому господарстві, а також праця осіб, 

зайнятих у формальних секторах, які працюють без контракту.  

       Так, підприємцю з міста Вроцлава пред’явлено обвинувачення у  вчиненні 

торгівлі людьми. Пані Агнешка, починаючи з 2014 року, наймала на роботу 

українських будівельників, обіцяючи їм офіційне працевлаштування  та 

хороші умови праці. Однак працівники, приїжджаючи на польську землю, 

потрапляли у трудовий концтабір. Їх селили по 11 чоловік у двох кімнатах, 

де не було навіть ліжок. У них відбирали документи, за роботу не платили.   

Як з’ясувалося, працівники також повинні були оплачувати і проживання, і 

спецодяг, і медогляди, і навчання. За промахи українців штрафували, причому 

до порушень належало й обговорення того, що господиня не дає зарплату 

(штраф 1500 злотих) і що роботодавця добре було б змінити (штраф 5000 

злотих).  

       У результаті не наймач повинен був сплатити кошти будівельникам за 

виконану роботу, а вони йому. Один із працівників, наприклад, відкривши 

конверт, у якому повинні були лежати зароблені гроші, знайшов у ньому 

записку: «мінус 236 злотих». При цьому за два місяці роботи він всього лише 
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і отримав, що аванс на 1000 злотих. Інший працівник, працюючи два місяці 

щодня (крім двох днів вихідних за весь час), від перевтоми втратив 

свідомість, а за його обіцянку піти йому погрожували вивести в ліс і 

розправитися з ним.  

       Обвинувальний висновок прокуратура направила до суду [175].   

       Згідно з доповіддю МОМ щодо питань зайнятості (Кенія, 1972 рік) 

проблемою зайнятості  є  не тільки безробіття, але й  наявність значного 

прошарку трудящої бідноти, яка працює у важких умовах, виробляє товари і 

послуги, але їхню працю не врегульовано відповідно до законодавства, а 

тому права таких осіб дуже часто порушуються [44].   

       Оскільки торгівля людьми з метою трудової експлуатації часто пов’язана 

з організованою злочинністю, злочинці відповідно знаходять «застосування» 

для кожної жертви.  

       Чоловіки становлять майже половину загальної кількості жертв торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації. Найчастіше вони експлуатуються у 

гірничовидобувній сфері, сільськогосподарських роботах, лісовому 

господарстві, будівництві, готельному бізнесі,  а також залучаються до 

роботи  на фабриках та заводах. Багато чоловіків потерпають від трудової 

експлуатації на риболовецьких суднах у Південно-Східній Азії, а також в 

Африці, зокрема значна частина чоловіків примусово працює на озері Вольта 

в Гані. Крім того, нещодавно повідомляли про те, що чоловіки змушені 

працювати на будівництві в Катарі, оскільки там готуються до чемпіонату 

світу з футболу 2022 року, а також у галузі сільського господарства у 

Великобританії та Сполучених Штатах Америки. 

       Так, відповідно до вироку  Кременецького районного суду Тернопільської 

області від 11 листопада 2016 року група осіб, об’єднаних єдиним умислом, 

виконуючи кожен свою роль у злочині, діючи умисно, з корисливих мотивів, 

підшуковували на території України сильних, здорових чоловіків та, 

використовуючи при цьому їхній уразливий стан, що був викликаний 

скрутним матеріальним становищем, відсутністю постійного місця роботи 
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й інших джерел отримання доходів, шляхом обману, пропонуючи вигідні 

умови праці і високі заробітки, що не відповідали дійсності, схиляли їх у 

такий спосіб до поїздки в Краснодарський край Російської Федерації 

(здійснювали вербування). Після отримання згоди потерпілих переміщували у 

Краснодарський край (Російська Федерація), де залучали до примусової праці 

в теплицях, що приносило значні незаконні кримінальні прибутки.(Додаток Г) 

      Незважаючи на тяжкі умови праці, підневільний стан, чоловіки часто 

спочатку не бачать себе жертвами торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації. Навпаки, вони розглядають таку ситуацію як невдачу, власну 

«легковірність» або «нормальний» наслідок трудової міграції. Це 

підкріплюється загальноприйнятими або традиційними гендерними ролями 

чи стереотипами, в яких чоловіки, як очікується, є менш вразливими. Вони, 

відповідно, рідше за жінок звертаються до правоохоронних органів, а також 

служб підтримки за допомогою. 

       Жінки частіше за все страждають від сексуальної експлуатації або від 

примусової праці у домашньому господарстві, промисловому (фабрики, 

заводи, пральні, підсобні майстерні тощо) або сільськогосподарському 

секторах (збір або посадка врожаю, догляд за худобою тощо). При цьому 

досить часто умови праці таких осіб порушуються, а  оплата не відповідає 

сподіванням. 

       Досить часто жінки стають жертвами трудової експлуатації у так званих 

домашніх сервітутах – вони змушені працювати у приватних резиденціях 

заможних осіб, перебуваючи при цьому у вразливому стані, оскільки 

працюють понаднормово, їхня можливість вільно пересуватися обмежена, а 

зайнятість у приватних будинках збільшує їхню ізоляцію та вразливість, 

заробітна плата призначається на розсуд роботодавця, якщо взагалі 

виплачується. Домашні працівники, особливо жінки, стикаються з різними 

формами зловживань, переслідувань та експлуатації, включаючи сексуальне 

та гендерне насильство. 
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       Наприклад, Європейським судом з прав людини було розглянуто справу 

«Сільяден проти Франції» і виявлено порушення статті 4 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, а саме заборону 

рабства, підневільного стану, примусової праці чи обов’язкової праці. Так, 

ЄСПЛ дійшов висновку, що 18-річна громадянка Того, котра була змушена 

декілька років безоплатно працювати домашньою прислугою по 15 годин на 

день, без вихідних, знаходилася в підневільному стані і виконувала примусову 

працю. В той же час було встановлено, що особа не знаходилася в рабстві, 

оскільки хоч вона і залежала від свого господаря, проте він не мав на неї 

«права власності», яке б могло принизити особу до стану речі [10].   

       Крім того, у справі «C.N. and V.V. проти Франції» заявниця, громадянка 

Уганди, скаржилася на те, що після прибуття до Сполученого Королівства 

Великої Британії та Північної Ірландії (вона погоджувалася з тим, що 

незаконно перетнула кордон Сполученого Королівства Великої Британії та 

Північної Ірландії з фальшивим паспортом, рятуючись від сексуального 

насильства в Уганді) вона була піддана трудовій експлуатації. Мали місце 

порушення статті 4 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод 1950 року: її  змусили безкоштовно доглядати за літньою людиною, 

яка страждала на хворобу Паркінсона. У заявниці були відібрані документи, 

вона була змушена перебувати на чергуванні цілодобово, її тримали в 

ізоляції,  постійно погрожували насильством і висилкою [2].   

       Діти є особливою категорією жертв торгівлі людьми як найбільш 

незахищений і уразливий соціальний прошарок суспільства. Вони можуть 

потерпати від примусової праці. Причинами цього явища є бідність, низький 

економічний розвиток країн, а також низький рівень розвитку суспільства.  

       За оцінками МОП, лише в країнах, що розвиваються, змушені працювати 

близько 256 мільйонів дітей віком від 5 до 14 років. Із них 153 мільйони живе 

в Азії, 80 мільйонів — у Африці і 17 мільйонів — у Латинській Америці. 

Більшість дітей трудяться в умовах, небезпечних для їхнього фізичного, 

духовного та емоційного розвитку. За оцінками фахівців, понад 40 % дітей 
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працюють у шкідливих умовах. П’яту частину змалку залучають до важкої 

фізичної праці.  Експлуатація заважає навчанню дітей, відбувається з 

примусу старших, шкодить здоров’ю та, особливо, психіці [127].   

       Під терміном «дитяча праця» слід розуміти роботу, що її здійснюють 

діти, молодші від певного віку (вікова межа визначається нормами 

законодавства про працю), що не відповідає загальновизнаним інтересам 

дитини, шкідлива для її здоров’я та розвитку. Серед основних аспектів, які 

можуть зашкодити дитині, виокремлюють такі:  

а) тривалий робочий день;  

б) фізичні, моральні та психологічні ризики, яким піддають дитину;                             

в) неможливість ходити до школи та користуватися правом на відпочинок та 

всебічний розвиток у позашкільний час [119].   

       Міжнародною спільнотою було прийнято ряд конвенцій, що забороняють 

дитячу працю. Зокрема це Конвенція ООН про права дитини 1989 року, 

Конвенція МОП про мінімальний вік для прийому на роботу № 138 1973 

року і Конвенція МОП про заборону та негайні заходи щодо ліквідації 

найгірших форм дитячої праці № 182  1999 року. 

       ООН та МОП розглядають дитячу працю як експлуатацію. Стаття 32 

Конвенції ООН про права дитини 1989 року гарантує право кожної дитини 

«на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, 

яка може становити небезпеку для здоров’я, бути перешкодою в одержанні 

нею освіти чи завдавати шкоди її здоров’ю, фізичному, розумовому, 

духовному, моральному та соціальному розвитку» [68].  

       Зокрема, діти які найчастіше потерпають від торгівлі людьми, 

використовуються для заняття проституцією або жебрацтвом, виробництва 

порнографічної продукції, примушуються до участі у збройних конфліктах, а 

також стають жертвами примусової праці, потрапляють у рабство чи умови, 

подібні до рабства. Здебільшого все залежить від віку потерпілих осіб. 

    Так, новонароджені діти (1-10 днів) та немовлята (10 днів – 1 рік) стають 

жертвами злочину у тих випадках, коли продаються медичним персоналом 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9
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пологових будинків особам, які не можуть мати дітей внаслідок безпліддя, 

або для подальшого використання дитини в якості матеріалу для виділення 

стовбурових клітин. При цьому батькам новонародженого повідомляється 

про народження немовляти мертвим або його смерть після пологів [199, c. 

42].   

       Діти віком від 1 до 7 років стають жертвами торгівлі через механізм 

усиновлення (удочеріння), що вчиняється співробітниками дитячих будинків 

за винагороду. Мета може бути різна – як для створення повноцінної сім’ї, так 

і виховання дитини з метою її експлуатації у майбутньому. 

       Діти віком від 8 до 12 років, зазвичай це діти з малозабезпечених і 

маргінальних прошарків суспільства, найчастіше використовуються своїми 

батьками (опікунами) для заробляння грошей – вони використовуються для  

заняття жебрацтвом, у вуличній торгівлі, як домашня прислуга, в сільському 

господарстві тощо. Крім того, були зареєстровані випадки намагання 

використати таких дітей як донорів внутрішніх органів (нирки) [53, c. 31].   

       Так,  директор дитячого будинку-інтернату М. протягом 2004–2009 

років самовільно забирала ввірених їй на виховання неповнолітніх і 

малолітніх дітей  та використовувала їхню працю для обслуговування своєї 

земельної ділянки й будинку, зокрема діти копали траншеї для фундаменту 

гаража, замішували бетон і заливали його, носили та подавали цеглу. 

Внаслідок зазначених дій вихователька М. уникала витрат на здійснення цих 

видів будівельних робіт, а діти відповідно були піддані трудовій експлуатації  

[167].   

      Для дітей-підлітків (дівчата 12-15 років, хлопці 13-16 років) та осіб 

юнацького віку (дівчата 16-18 років, хлопці 17-18 років) характерною є 

трудова експлуатація для хлопців і сексуальна експлуатація для дівчат [188, 

c. 55]. Згідно з даними дослідження, проведеного Українським інститутом 

соціальних досліджень імені Олександра Яременка, серед жінок, які 

займалися наданням сексуальних послуг у комерційних цілях, 11 % складали 

діти у віці від 12 до 15 років і 20 % – у віці від 16 до 17 років. Загальна 
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кількість осіб цієї категорії, постраждалих від торгівлі людьми, складає               

14 % [123].   

      Характеризуючи осіб, потерпілих від торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації, не можна не звернути уваги на деякі проблемні питання, що 

безпосередньо стосуються потерпілих осіб при розслідуванні торгівлі 

людьми.  

       Наприклад, у міжнародній судовій практиці термін «жертва злочину» є 

не тільки поширеним, а і закріпленим офіційно на рівні міжнародних 

нормативно-правових актів, на відміну від українського законодавства.  

      Відповідно до пункту 1 додатка № 53 (А/40/53) Декларації основних 

принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою, прийнятої 

Генеральною Асамблеєю ООН 1985 року, жертвами злочину є особи, яким 

індивідуально або колективно було спричинено шкоду, в тому числі тілесні 

ушкодження або моральну шкоду, емоційні страждання, матеріальні збитки 

або істотне обмеження їхніх основних прав внаслідок дій або бездіяльності 

органів державної влади, які порушують чинні національні кримінальні 

закони держав-членів, включаючи закони, що забороняють злочинне 

зловживання владою [40, c. 270].   

       Пунктом 2 зазначеної Декларації передбачено, що особа може вважатися 

жертвою незалежно від того, чи був установлений, заарештований, відданий 

до суду або засуджений правопорушник, а також незалежно від родинних 

відносин між правопорушником і жертвою. До жертв злочину у відповідних 

випадках можуть належати близькі родичі або утриманці безпосередньої 

жертви та особи, яким було спричинено шкоду при спробі надати допомогу 

жертвам злочину [40, c. 272].   

     В Україні, під час розслідування кримінальних правопорушень у 

протоколах проведення слідчих (розшукових) дій для характеристики осіб, 

потерпілих внаслідок торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, часто 

застосовують термін «жертва злочину», який у чинному КПК України не 

визначено. Отже, вирішення відповідного питання потребує внесення змін до 
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КПК України і надання законодавчої дефініції поняттю «жертва злочину» з 

метою усунення невизначенності. 

       Окремої уваги заслуговує питання відшкодування потерпілому 

моральної, фізичної та майнової шкоди, завданої кримінальним 

правопорушенням, за рахунок держави. 

     Відшкодуванню у кримінальному провадженні підлягає моральна та 

майнова шкода, оскільки фізична шкода визначається як сукупність змін, які 

об’єктивно відбулися в стані людини внаслідок вчинення кримінального 

правопорушення. До складових фізичної шкоди належать тілесні 

ушкодження, розлад здоров’я, фізичні страждання, а тому їх фактичне 

відшкодування є неможливим. Витрати на відновлення фізичного здоров’я 

вираховуються в грошовому еквіваленті та належать до майнової шкоди [97, 

c. 144].  

       Чинне на сьогодні законодавство передбачає можливість реалізації 

норми цивільного законодавства про відшкодування шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням, за рахунок Державного бюджету лише у 

випадку, коли кримінальне правопорушення вчинено спеціальним суб’єктом 

(працівник правоохоронного органу, прокуратури або суддя) і набуло 

вигляду незаконного засудження, незаконного повідомлення про підозру у 

вчиненні кримінального правопорушення, незаконного взяття і тримання під 

вартою, незаконного застосування адміністративного арешту чи виправних 

робіт, незаконної конфіскації майна. Проте не врегульованими на 

законодавчому рівні залишаються випадки, коли кримінальне 

правопорушення вчинено іншим суб’єктом – не службовою особою. А тому 

необхідною є регламентація зазначеного питання шляхом прийняття 

спеціального закону [86, c. 105].   

       Також проблемними є ті випадки, коли на територію України легально 

чи нелегально ввозяться особи, які надалі можуть бути піддані трудовій 

експлуатації на її території. Легальність в’їзду полягає у тому, що такі особи 

потрапляють в країну на підставі дійсного паспортного та візового документа 
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через пункти пропуску через державний кордон і з певною метою – навчання, 

працевлаштування, туризм, особисті підстави, наприклад відвідування 

родичів, а також з інших підстав, зокрема з метою пошуку притулку, 

втікаючи від переслідування, збройного конфлікту, стихійного лиха у країні 

походження (тобто біженцями). Оскільки торговці людьми знаходять своїх 

жертв серед осіб, котрі потрапляють у скрутне матеріальне становище, такі 

особи можуть стати жертвами трудової експлуатації. Нелегальний в’їзд на 

територію України можливий як за прямим волевиявленням потерпілих осіб, 

тобто з підробленими паспортними та/чи візовими документами, поза 

пунктами пропуску через державний кордон, так і проти їх волі. 

       У будь-якому випадку виникає ситуація, коли документи, що надають 

право перебувати на території України, можуть стати недійсними після 

закінчення їх терміну або можуть бути втраченими, оскільки досить частим є 

явище, коли у осіб, підданих трудовій експлуатації, вилучають документи, 

щоб поставити їх в залежне становище, і тому потерпілі особи опиняються у 

нелегальному становищі. 

       Відповідно до частин 1, 2 статті 3 Закону України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства» іноземці та особи без громадянства, які 

перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими 

правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни 

України, за винятками, встановленими Конституцією, законами чи 

міжнародними угодами України.  Іноземці та особи без громадянства, які 

перебувають під юрисдикцією України, незалежно від законності їх 

перебування, мають право на визнання їх правосуб’єктності та основних прав 

і свобод людини. 

     У цьому Законі передбачено підстави для перебування іноземних осіб на 

території України. Так, статтею 4 Закону України «Про правовий статус 

іноземців та осіб без громадянства» визначено, що іноземці та особи без 

громадянства, які іммігрували в Україну на постійне проживання, а також ті, 

які до прийняття рішення про припинення громадянства України постійно 
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проживали на її території і після прийняття рішення про припинення 

громадянства України залишились постійно проживати на її території, 

отримують посвідку на постійне проживання [150].   

        Всі інші категорії іноземців та осіб без громадянства  (у тому числі ті, 

які прибули в Україну для працевлаштування, для участі у реалізації проектів 

міжнародної технічної допомоги, для провадження культурної, наукової, 

освітньої діяльності, з метою навчання, з метою возз’єднання сім’ї тощо), 

отримують посвідку на тимчасове проживання. 

       Проте фактично статус осіб, потерпілих від торгівлі людьми, 

залишається поза зазначеним Законом, оскільки це питання ним не 

врегульовано, хоча в Законі України «Про протидію торгівлі людьми» така 

можливість прямо передбачена.  

    Так, пункт 3 статті 14 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» 

визначає, що іноземцеві, який став потерпілим від торгівлі людьми, 

гарантоване право на тимчасове перебування на території України в порядку, 

регламентованому законодавством. А у пункті 2 частини 2 статті 16 цього 

Закону зазначено, що особи, які постраждали від торгівлі людьми на 

території України, мають право на 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 [132].   

       Проте трапляються випадки примусового видворення іноземців, котрі 

стали жертвами торгівлі людьми, хоча щодо фактів вчинення злочинів такого 

виду відкритими є кримінальні провадження, у яких ці особи беруть участь у 

якості свідків та потерпілих [81, c. 131].   

       Так, слідчим управлінням УМВС України в Житомирській області  

у 2011 році до суду було направлено кримінальну справу за обвинуваченням 

членів організованої злочинної групи, якими в період із квітня по жовтень  

2010 року шляхом обману було завербовано 3 громадян Пакистану та 
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переміщено їх на територію України, де до січня 2011 року здійснювалася 

експлуатація їхньої праці на підприємстві з переробки камен [94].   

       Під час судового розгляду зазначеної кримінальної справи 

Житомирським окружним адміністративним судом паралельно було 

винесено рішення про примусове видворення потерпілих осіб із території 

України. Завдяки своєчасному втручанню Представництва МОМ в Україні 

шляхом надання кваліфікованої юридичної допомоги в якості представника 

потерпілих це рішення було скасовано, потерпілих залишено в Україні та 

надано їм можливість брати участь у кримінальному провадженні [126, c. 

67].   

       Зважаючи на викладене, для усунення зазначених суперечностей 

важливим є внесення  змін і доповнень до Закону України «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства» (з урахуванням положень Закону 

України «Про протидію торгівлі людьми»), а також до підзаконних 

нормативно-правових актів, зокрема в тій частині, що стосується заборони 

примусового повернення іноземців та осіб без громадянства, постраждалих 

внаслідок торгівлі людьми в Україні; порядку надання тимчасової посвідки 

на проживання і дозволу (посвідки) на постійне проживання іноземцям і 

особам без громадянства, які постраждали внаслідок торгівлі людьми в 

Україні. 
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Висновки до Розділу 1 

     1.  Досліджуючи криміналістичну характеристику торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації, її варто розглядати як узагальнену 

інформаційну модель, що являє собою детальний, систематизований опис 

типових криміналістично значущих ознак торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації, яка є необхідною для побудови  і перевірки слідчих версій і має 

суттєве значення для виявлення, розкриття та розслідування злочинів цього 

виду.  

     2. Зміст криміналістичної характеристики торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації доцільно розглядати як систему криміналістично 

значущих даних про особливості вчинення торгівлі людьми, яка формується 

за допомогою використання криміналістичних засобів, методів та прийомів, 

побудова і використання якої надає змогу провести ефективне розслідування 

та розкрити злочин.   

    3.1. Спосіб вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації – це 

чітко організований механізм злочинної дії,  який носить послідовний 

характер, складається із кількох етапів  (підготовка, вчинення і приховання), 

об’єднаних кінцевою метою – трудовою експлуатацією особи.   

    3.2. Способи вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

доцільно класифікувати за стадіями: підготовка до вчинення торгівлі людьми 

з метою трудової експлуатації; безпосереднє вчинення торгівлі людьми; 

приховання слідів скоєння злочину такого виду.   

    3.3. Основними способами підготовки до вчинення торгівлі людьми є: 

опублікування в засобах масової інформації відомостей про потребу в 

робочій силі, створення фірм, що займаються працевлаштуванням за 

кордоном, шлюбних агенцій, туристичних фірм, які на підставі легальної візи 

переправляють осіб за кордон, а далі відбувається передача третім особам з 

метою експлуатації; розміщення оголошень у засобах масової інформації 

щодо можливого працевлаштування за кордоном, оголошення про щасливий 
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шлюб з іноземцем, оголошення про пошук супутниці для відпочинку в 

екзотичній країні тощо. 

    3.4. Ми вважаємо, що способи вчинення торгівлі людьми доцільно 

класифікувати так: способи безпосереднього вчинення торгівлі людьми 

(«купівля-продаж», найм тощо) та способи вербування, переміщення, 

переховування, передачі, отримання людини. 

    3.5. До основних способів приховання вчинення торгівлі людьми належать: 

застосування заходів конспірації (декілька телефонних номерів з різними 

операторами мобільного зв’язку, декілька IP-адрес, завуальованість 

(шифрування) розмов як за допомогою використання кодових фраз і слів, так 

і за допомогою використання різних технічних засобів, приховання 

справжніх імен тощо) та  використання методів  підкупу чи залякування 

потерпілих осіб і свідків. 

    4.1. На нашу думку, серед елементів криміналістичної характеристики 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації доцільно обов’язково 

розглядати обстановку вчинення, оскільки він є визначальним для злочину 

такого виду, так як є системою різного роду об’єктів, явищ та процесів, що 

характеризують умови місця і часу вчинення злочину, до яких належать: 

природно-кліматичні, виробничо-побутові й інші умови навколишнього 

середовища, особливості поведінки учасників протиправної поведінки, 

психологічні зв’язки між ними та інші обставини об’єктивної реальності, що 

склалися (незалежно або по волі учасників) у момент злочину, які впливають 

на спосіб і механізм його вчинення, що проявляються в різного роду слідах 

та дають змогу будувати висновки про особливості цієї системи і змісту 

злочину.  

    4.2. Обстановкою  вчинення торгівлі людьми є певна, обмежена 

просторово-часовими рамками злочину система, що включає в себе природні, 

соціальні, психологічні та інші фактори, які існують на момент вчинення 

торгівлі людьми і які свідомо обираються злочинцем з метою сприяння 

вчиненню цього виду злочинів. 
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    4.3. Місце та час вчинення торгівлі людьми безпосередньо залежить від 

способу її вчинення та форми експлуатації, задля якої і вчиняється цей вид 

злочин. 

    5.1. «Слідова картина» торгівлі людьми – це сукупність матеріальних 

(предмети, документи) та ідеальних слідів (пам’ять людей, яка проявляється 

у виді показань). Виникнення й існування слідів вчинення торгівлі людьми 

безпосередньо залежить від способу вчинення цього виду злочинів. 

    5.2. Сліди злочину залежно від стадії вчинення торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації доцільно класифікувати так: сліди безпосереднього 

вчинення торгівлі людьми, сліди вербування, сліди встановлення контролю 

над потерпілим шляхом насильства, сліди переміщення осіб, сліди 

переховування та перевезення потерпілих осіб, сліди трудової експлуатації 

людини. 

    6.1. Особа злочинця – трудового експлуататора – це особа (фізична або 

юридична), яка вчинила суспільно небезпечне, винне, кримінально каране 

діяння (торгівлю людьми) з метою реалізації своїх злочинних намірів 

(трудової експлуатації потерпілих осіб) заради отримання матеріальних і 

нематеріальних благ.  

    6.2. Особу злочинця слід розглядати через сукупність соціально-

демографічних, правових і морально-психологічних ознак. Кількість 

злочинців може варіюватися залежно від конкретної ситуації, що склалася, і 

від інших факторів, проте необхідно враховувати, що у будь-якому випадку 

під час вчинення торгівлі людьми обов’язково наявні такі особи: «продавець» 

і «покупець». Можлива також участь «посередника», який здійснює 

вербування, переміщення, переховування, передачу або одержання людини, 

котра виступає об’єктом торгівлі.   

    6.3. Особливу увагу необхідно звертати на діяльність транснаціональних 

злочинних груп, що займаються  торгівлею людьми, для яких характерні такі 

ознаки: ієрархічна структура (підпорядкування, розподіл ролей, стійкість), 
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наявність корупційних зв’язків (проникнення у владні структури з метою 

уникнення покарання), відпрацьованість нелегального переміщення. 

    6.4. На нашу думку, у КК України необхідно закріпити кримінальну 

відповідальність для юридичних осіб за вчинення торгівлі людьми, оскільки 

все частішими є випадки, коли з метою здійснення злочинної діяльності, 

пов’язаної з торгівлею людьми, створюються фірми, що займаються 

працевлаштуванням за кордоном, реєструються шлюбні агенції, туристичні 

фірми тощо, які на підставі легальної візи переправляють осіб за кордон, а 

далі відбувається їх передача третім особам з метою експлуатації. На жаль, у 

чинній редакції статті 96-3 КК України не регламентовано застосування 

заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб за статтею 149 

КК України. А тому доцільно внести зміни до статті 96-3 КК України і 

передбачити кримінальну відповідальність для юридичних осіб за вчинення 

торгівлі людьми.  

    7.1. Особу потерпілого від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

необхідно досліджувати через сукупність соціально-демографічних ознак 

(вік, стать, освіта, професія або рід заняття, сімейний стан тощо), даних про 

стиль життя, наявність особистих, родинних і побутових зв’язків потерпілого 

та його родичів, а також особливостей його поведінки у суспільстві.  

    7.2. Трудова експлуатація потерпілих осіб здійснюється за гендерною 

ознакою, вид трудової експлуатації залежить від статі та віку потерпілих 

осіб. 

    7.3. Під час розслідування кримінальних правопорушень у протоколах 

проведення слідчих (розшукових) дій для характеристики осіб, потерпілих 

внаслідок торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, часто 

застосовують термін «жертва злочину», який у чинному КПК України не 

визначено. Отже, вирішення відповідного питання потребує внесення змін до 

цього Кодексу і надання законодавчої дефініції поняттю «жертва злочину». 

    7.4. Чинне на сьогодні законодавство передбачає можливість реалізації 

норми цивільного законодавства про відшкодування шкоди, завданої 
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кримінальним правопорушенням, за рахунок Державного бюджету лише у 

випадку, коли кримінальне правопорушення вчинено спеціальним суб’єктом.  

Якщо правопорушення вчинено іншим суб’єктом – не службовою особою, то 

відповідальності не передбачено. Тому вирішення зазначеного питання 

потребує прийняття спеціального закону.  

    7.5. З метою усунення суперечностей важливим є внесення змін і 

доповнень до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства» (з урахуванням положень Закону України «Про протидію 

торгівлі людьми»), а також до підзаконних нормативно-правових актів, 

зокрема в тій частині, що стосується заборони примусового повернення 

іноземців та осіб без громадянства, постраждалих внаслідок торгівлі людьми 

в Україні; порядку надання тимчасової посвідки на проживання і дозволу 

(посвідки) на постійне проживання іноземцям і особам без громадянства, які 

постраждали внаслідок торгівлі людьми в Україні. 
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РОЗДІЛ 2.  

ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З 

МЕТОЮ ТРУДОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

2.1. Особливості початку розслідування торгівлі людьми з метою  

трудової експлуатації 

 

    Початок розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

характеризується наявністю відповідних ознак вербування, переміщення, 

переховування, передачі 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 [96].   

    Необхідність включення до методики розслідування торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації етапу виявлення ознак злочину обумовлена, 

насамперед, специфікою механізму вчинення торгівлі людьми, 

особливостями одержання первинної інформації і складністю виявлення 

ознак вчинення злочину[31, c. 53].   

    Складність дослідження поняття «виявлення ознак» вчинення злочину 

зумовлена наявністю схожих категорій – «розкриття злочинів» і 

«встановлення ознак злочинів», а отже, доцільним є розмежування 

зазначених понять і висвітлення їх особливостей.  

    Дослідженням дефініції «виявлення ознак» вчинення злочину займалися 

такі вчені: І. Ф. Герасимов, В. О. Ледащев, В. В. Лисенко, В. Г. Петросян, 

Д. І. Сулейманов, О. О. Шаповалов та інші. 

    Так, В. Г. Петросян зазначає, що виявлення злочинів – це діяльність 

правоохоронних органів, спрямована на встановлення інформації про 
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злочини, які не були відомі правоохоронним органам і не стали надбанням 

офіційної статистики (відомості про зареєстрований злочин).   

    Водночас В. О. Ледащев виявлення злочинів тлумачить як виявлення ознак 

злочину за результатами пізнавальної діяльності органів дізнання 

(оперативних працівників) і досудового слідства, яке здійснюють за 

допомогою криміналістичних методів та яке є документально зафіксованим 

[104, c. 19].   

    Ми погоджуємося з думкою В. В. Лисенка та О. С. Задорожного, котрі 

вважають, що виявлення злочинів є категорією криміналістики, а тому 

повинно мати відповідне криміналістичне забезпечення (техніко-

криміналістичні засоби, тактичні прийоми, методичні рекомендації) [105, c. 

213].   

    Отже, виявлення ознак злочину доцільно розглядати у двох аспектах:  

    1) як початковий етап розслідування, оскільки без наявності інформації 

про факт (ознаки) вчиненого злочину неможливо проводити подальші заходи 

для його ефективного розслідування; 

    2) як цілеспрямовану діяльність уповноважених суб’єктів щодо розкриття і 

розслідування злочинів, а також щодо виявлення і встановлення фактів 

вчинення злочинів за допомогою зібрання і перевірки відповідної інформації 

з використанням необхідних техніко-криміналістичних засобів, тактичних 

прийомів та методичних рекомендацій, які мають належну процесуальну 

форму закріплення. 

    Щодо поняття «встановлення ознак злочину» слід зазначити, що його зміст 

вужчий, ніж зміст поняття «виявлення ознак злочину», і є складовою 

частиною останнього, тому що являє собою активну та цілеспрямовану 

діяльність стосовно встановлення інформації про факти вчинення злочинів. 

Крім того, «встановлення ознак злочину» В. Г. Петросян визначає як 

діяльність правоохоронних органів, спрямовану на отримання інформації від 

фізичних чи юридичних осіб про вчинений злочин. Цей процес відрізняється 

від виявлення злочинів, оскільки передбачає активну та цілеспрямовану 
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діяльність щодо встановлення інформації про факти вчинення злочинів [128, 

c. 56].   

    Поняття «розкриття злочинів» є дискусійним, адже воно законодавчо не 

визначене. Тому з огляду на функції та завдання криміналістики, 

кримінального процесу, оперативно-розшукової діяльності, вказівок різних 

нормативно-правових актів, існують особливості у трактуванні зазначеного 

поняття. Так, у КПК України 2012 року термін «розкриття злочинів» не 

використовується. У статті 2 цього Кодексу «Завдання кримінального 

провадження» мова йде не про необхідність розкриття злочинів, а про 

швидке, повне і неупереджене розслідування та судовий розгляд [98]. 

Законодавець вирішив не використовувати поняття «розкриття злочинів», 

щоб уникнути спірності стосовно того, у яких випадках і за яких обставин 

злочин слід вважати розкритим. 

    У криміналістиці як в теоретичних, так і в науково-прикладних 

дослідженнях доцільно використовувати термін «розкриття злочину», який 

включає в себе характеристику інформаційно-пізнавальних та технологічних 

процесів, методів, прийомів і засобів для послідовного й поетапного 

вирішення стратегічних і тактичних завдань досудового розслідування з 

метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та 

причетності до нього осіб. Розкриття злочинів тісно пов’язане з розшуковою 

діяльністю і значною мірою залежить від ефективності розшукових дій 

слідчого й оперативно-розшукових заходів, що здійснюються органами 

дізнання за його дорученням, а також заходів, що проводяться цими 

органами при виконанні ними функціональних обов’язків. 

    Термін «розкриття злочинів» законодавчо не визначений, проте, з огляду 

на думки деяких вчених, на теоретичному рівні його розглядають як 

цілеспрямовану розумову та практичну діяльність уповноважених суб’єктів 

із використанням технологічних процесів, методів, прийомів і засобів для 

послідовного й поетапного вирішення стратегічних і тактичних завдань 

досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин 
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кримінального правопорушення та причетності винних до нього осіб. При 

цьому зазначене поняття характеризує кінцеву мету, якої необхідно досягти, 

– успішно розкрити злочин. 

    Оскільки торгівля людьми з метою трудової експлуатації набуває все 

більшого поширення, зловмисники створюють нові злочинні схеми, що 

полегшують вчинення злочинів цього виду, зокрема, вигадують нові способи 

підготовки, вчинення і приховання злочинів. Провідне місце у злочинній 

діяльності займає використання комп’ютерних технологій.  Сьогодні торгівля 

людьми з метою трудової експлуатації стала прихованою. 90 % зловмисників 

вербують потенційних потерпілих за допомогою всесвітньої інформаційної 

мережі – Інтернету. Здебільшого це створення груп у соціальних мережах, де 

наявна приваблива для потенційних жертв інформація про вигідні умови 

працевлаштування, високу заробітну плату, гнучкий графік роботи. При 

цьому жертви можуть навіть не бачитися з вербувальниками. Оголошення 

про працевлаштування за кордоном можна знайти на будь-якому сайті про 

роботу в загальному доступі і перевірити кожне з них не можливо. 

    Завдяки цим, а також іншим факторам торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації притаманний латентний характер. Це обумовлено характером 

такого діяння, оскільки суб’єктами злочину є декілька сторін угоди, що 

укладається стосовно потерпілого, тому, відповідно, обидві сторони 

однаково зацікавлені в прихованні цієї угоди. Укладення таких угод 

відбувається таємно, у вузькому колі осіб, а це утруднює виявлення злочину 

правоохоронними органами. Крім того, використання мережі Інтернет 

допомагає злочинцям приховати як свою особистість, так і факти укладення 

незаконних угод стосовно людини. Тому важливим є проведення посиленої  

підготовки правоохоронних органів, а також запровадження використання 

«електронних доказів» із внесенням відповідних змін до КПК України, які б 

регулювали порядок їх збирання і використання як на досудовому 

розслідуванні, так і під час судового розгляду [79, c. 146].   
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    На жаль, підвищенню латентності сприяє відсутність звернень потерпілих 

осіб через неприйняття свого статусу як жертв торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації або незнання про те, що вони можуть стати жертвами у 

майбутньому, страх розправи чи помсти, наявність зв’язків зі злочинними 

угрупуваннями, які важко розірвати. При цьому необхідно враховувати 

випадки неправильної кваліфікації злочинів, неочевидність вчинення 

злочину, недостовірність джерел інформації щодо обставин учинення 

злочину та осіб, які його вчинили, відсутність напрацювань щодо виявлення і 

розслідування злочинів, не встановлення всіх обставин, без яких неможливо 

правильно визначити кваліфікацію злочину, зокрема обставин, які 

підлягають доказуванню у кримінальному провадженні (стаття 91 КПК 

України), обставин, встановлених диспозицією статті 149 КК України, 

обставин, які не входять до предмета доказування, але мають важливе 

значення для розслідування кримінального правопорушення, використання 

правопорушниками комплексу спеціальних заходів для приховання як 

окремих фактів торгівлі людьми, так і злочинної діяльності в цілому, 

недостатній рівень професійної підготовки осіб, задіяних у проведенні 

оперативно-розшукових заходів тощо. 

    Так, торгівля людьми з метою трудової експлуатації що здійснюється 

міжнародними злочинними угрупуваннями шляхом переправлення 

потерпілих осіб через державний кордон, тісно пов’язана з корупцією 

службових осіб – працівників дитячих та медичних установ, міграційних 

служб, органів прикордонного контролю тощо. Отримуючи свою частку 

злочинного доходу, ці особи зацікавлені  в приховуванні ознак злочину і 

вживають заходів маскувального характеру, спрямованих на те, щоб 

правоохоронні органи не виявили їхньої злочинної діяльності, а у випадку 

виявлення фактів торгівлі людьми з метою трудової експлуатації активно 

протидіють розслідуванню – дають неправдиві свідчення, знищують або 

фальсифікують документи тощо [20, c. 168].   
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    Виявлення ознак вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

неможливе без криміналістичного забезпечення зазначеної діяльності, до 

якого належать такі елементи: способи та прийоми виявлення ознак торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації; техніко-криміналістичні засоби 

діяльності щодо їх виявлення; засоби та прийоми оперативно-розшукової 

діяльності; особливості взаємодії правоохоронних органів різних держав з 

виявлення ознак торгівлі людьми з метою трудової експлуатації; основні 

напрямки підвищення ефективності роботи щодо виявлення торгівлі людьми 

з метою трудової експлуатації тощо. 

    Таким чином, виявлення ознак торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації – це цілеспрямована діяльність уповноважених суб’єктів щодо 

розкриття і розслідування злочинів, а також щодо виявлення і встановлення 

фактів продажу,  іншої оплатної передачі людини або здійснення стосовно 

неї будь-якої іншої незаконної угоди, пов’язаної із законним чи незаконним 

переміщенням, за її згодою або без згоди, через державний кордон України з 

метою трудової експлуатації, та є матеріальною і правовою передумовою 

розкриття й розслідування цього виду злочину. 

    Виявлення ознак торгівлі людьми з метою трудової експлуатації – це 

одержання правоохоронними органами інформації про вчинення торгівлі 

людьми як безпосередньо, тобто шляхом оперативно-розшукової діяльності, 

так і опосередковано – зі звернень потерпілих, їхніх родичів, посадових осіб, 

громадських організацій із заявами або повідомленнями про вчинення 

кримінального правопорушення, а також із повідомлень, що з’являються у 

засобах масової інформації. 

    До початку досудового розслідування працівники правоохоронних органів 

здійснюють заходи, спрямовані на виявлення фактів злочинної діяльності: 

отримання та перевірку первинної інформації про осіб і факти, що становлять 

інтерес для правоохоронних органів. 

    Безпосереднє виявлення прокурором або слідчим ознак трудової 

експлуатації відбувається в результаті затримання злочинців у момент 
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продажу, передачі людини, а також під час розслідування інших злочинів,  

передбачених статтями: 146 КК України «Незаконне позбавлення волі або 

викрадення людини», 150 КК України «Експлуатація дітей», 1501 КК України 

«Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом», 169 КК 

України «Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)», 172 КК України 

«Грубе порушення законодавства про працю», 175 КК України «Невиплата 

заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат», 

271 КК України «Порушення вимог законодавства про охорону праці»,               

272 КК України «Порушення правил безпеки під час виконання робіт з 

підвищеною небезпекою», 273 КК України «Порушення правил безпеки на 

вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах», 274 КК 

України «Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки», 275 КК 

України «Порушення правил, що стосуються безпечного використання 

промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд», 303 КК 

України «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією», 304 КК 

України «Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність», а також 

розслідування злочинів, визначених статтею 149 КК України «Торгівля 

людьми», де потерпілими були інші потерпілі.  

   У таких випадках ознаки вчинення торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації повинні міститися в протоколах слідчих (розшукових) дій 

(оглядів, допитів, обшуків, висновках експертиз тощо). Ці джерела доказів є 

підставою для проведення досудового розслідування за статтею 149 КК 

України та об’єднання з провадженнями, що були відкриті раніше, в одне 

провадження. 

    Крім того, необхідно враховувати, що під безпосереднім виявленням ознак 

злочину розуміють також повідомлення, отримані каналами Інтерполу від 

правоохоронних органів інших держав. 

Опосередковане виявлення ознак вчинення торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації передбачає повідомлення родичів або знайомих потерпілих осіб 

і заяви самих потерпілих. При цьому заяви родичів можуть стосуватися не 
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торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, а здебільшого обставин 

зникнення особи, оскільки їм вони не відомі.  

    Посадові особи та представники громадськості також можуть звертатися з 

повідомленнями про вчинення торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації. Це переважно співробітники органів опіки та піклування, 

інтернатів і дитячих будинків, посадові особи Державної прикордонної 

служби України, громадські організації, до яких потерпілі та/або їхні батьки 

чи інші особи зверталися за допомогою.  

    Одним із джерел інформації щодо вчиненого злочину чи готування до 

нього є аналіз повідомлень, що надходять на національну безкоштовну 

гарячу лінію з протидії торгівлі людьми. За період із 2016 по 2019 рік цим 

каналом передачі інформації скористалися близько 50000 осіб. Оскільки 

останнім часом торгівля людьми вчиняється здебільшого з метою трудової 

експлуатації (сексуальна експлуатація на другому місці), то серед осіб, котрі 

звернулися по допомогу та за консультацією, переважають чоловіки (60 %). 

Найбільшою групою потерпілих від трудової експлуатації є особи від 26 до 

35 років. (Додаток А) 

    Для перевірки легальності роботи посередника з працевлаштування за 

кордоном особи мають можливість звернутися до Міністерства соціальної 

політики України. Господарська діяльність із посередництва у 

працевлаштуванні за кордоном – послуга, що надається суб’єктами 

господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом / іноземними 

суб’єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) 

про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з 

метою сприяння укладенню трудового договору (контракту наймання) 

відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць 

(вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг щодо 

можливостей працевлаштування, найменування та місцезнаходження 

роботодавця, умов і розмірів оплати праці тощо. Однак ця послуга надається 
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зазначеним Міністерством лише з 17:00 до 18:00, що не відповідає потребам 

громадян. 

    Повідомлення про вчинення торгівлі людьми можуть надходити від 

місцевих держадміністрацій, оскільки особа, котра вважає себе 

постраждалою від торгівлі людьми, подає за місцем перебування до місцевої 

держадміністрації заяву про встановлення статусу особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми. 

    Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською або 

російською мовою, заповнює заяву з перекладачем. Для встановлення 

статусу дитини, яка постраждала від торгівлі людьми, заява подається до 

місцевої держадміністрації її законним представником або особою, якій стало 

відомо про таку дитину. 

    Як свідчить практика, повідомлення про жертв торгівлі людьми, котрі 

піддавались трудовій експлуатації, можуть надходити від релігійних 

організацій.  

    Виявлення ознак торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

неможливе без збору, накопичення, вивчення, аналізу та використання 

інформації, що отримується в результаті здійснення оперативно-розшукової 

діяльності органів внутрішніх справ [58, c. 419].  

    Так, відповідно до статті 2 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» оперативно-розшукова діяльність – це система гласних і 

негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що 

здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів 

[139].   

    Для виявлення ознак злочину під час опитування потерпілих осіб або осіб, 

котрі мають відомості про факти вчинення торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації, необхідно з’ясувати: спосіб встановлення першого контакту з 

особами, які займаються вербуванням з метою торгівлі людьми (особистий 

контакт, газетне оголошення, радіооголошення, реклама в Інтернеті, 

телевізійна реклама, агенція з працевлаштування, туристичне агентство 
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тощо); спосіб втягнення особи у процес торгівлі людьми (відвідування друга, 

родини, усиновлення, продаж членом родини, навчання, трудова міграція, 

шлюб, туризм, викрадення, інший спосіб); стать та громадянство осіб, котрі 

брали участь у вербуванні з метою торгівлі людьми; сфера застосування 

праці, на яку погоджувалася особа у разі прибуття на місце призначення 

згідно з інформацією осіб, котрі займаються вербуванням з метою торгівлі 

людьми (домашнє господарство, догляд за дітьми, жебрацтво, військова 

служба, робота на підприємстві, у будівельній галузі, гірничо-видобувній 

промисловості, транспортній галузі, ресторанах або готелях, сільське 

господарство, рибальство, надання послуг, навчання, торгівля, зокрема 

дрібна вулична, сфера обслуговування); заробіток; чи примушували особу 

працювати проти її волі та які методи використовувалися для здійснення 

контролю за особою під час її експлуатації.  

    Зміст інформації, отриманої внаслідок оперативно-розшукової діяльності, 

становлять дані, що характеризують оперативно-тактичну ситуацію, і 

психологічні риси осіб, які підозрюються у підготовці чи скоєнні злочинів. 

Зазначена інформація відіграє важливу роль у плануванні оперативно-

розшукових заходів, проведенні інформаційно-аналітичної роботи, а також 

сприянні попередньому розслідуванню [108, c. 21].   

    Отже, оперативні підрозділи, уповноважені законом на виконання 

широкого спектру оперативно-розшукових дій, застосовуючи технічні засоби 

пошуку, спостереження та  фіксації, маючи великі людські ресурси, 

здійснюють пошук злочинців і можливих свідків учинення злочинів та 

оперативне спостереження й оперативну розробку [160, c. 56].   

    Одразу після внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань надзвичайно важливою є співпраця слідчого та оперативних 

працівників щодо перевірки, отримання і фіксації інформації стосовно 

вчиненого злочину. Зволікання з належним закріпленням доказової бази 

нерідко призводить до її втрати та неможливості підтвердити окремі ознаки 

злочину [126, c. 32].   
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    Так, у ході розслідування СУ УМВС України в Тернопільській області  

фактів трудової експлуатації було встановлено, що в період із грудня 2010 

по березень 2011 року невстановлені особи, представляючись працівниками 

туристичних фірм, шляхом обману, за грошову винагороду в розмірі 700 євро 

вербували та переправляли через державний кордон України до Туреччини з 

подальшим переміщенням до Ісламської Республіки Ірак громадян України з 

метою примусової праці на будівельних роботах.  

    Через відсутність належної співпраці оперативних та слідчих підрозділів 

у ході опитування громадян не було встановлено необхідних обставин 

суб’єктивної сторони цього злочину, а саме експлуатації людини. Зокрема, 

не було з’ясовано, чи відповідали умови праці, що обіцяли вербувальники, 

фактичним умовам праці, чи застосовувалося до згаданих осіб фізичне або 

психічне насильство, чи мало місце обмеження свободи їх пересування тощо 

[95].   

 

 

2.2. Слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

 

    На початковому етапі розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації надзвичайно важливу роль відіграє правильна оцінка слідчої 

ситуації. 

    Проблематика, поняття та зміст слідчої ситуації докладно досліджені в 

роботах О. Я. Баєва, В. П. Бахіна, Р. С. Бєлкіна, О. В. Васильєва, 

Т. С. Волчецької, В. К. Гавла, І. Ф. Герасимова, Г. А. Густова, Л. Я. Драпкіна, 

О. Н. Колесниченка, І. М. Лузгіна, В. О. Коновалової, М. О. Селіванова, 

В. Ю. Шепітька та інших вчених. 

    Так, В. К. Гавло, О. Г. Філіпов, М. П. Яблоков притримуються думки, що 

слідча ситуація – це обставини, які складаються на певний момент 

розслідування злочину, характеризуються тактичною, стратегічною або 
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тактико-стратегічною інформаційною своєрідністю [33, c. 72, 186, с. 72, 187 

с. 11].   

    Незважаючи на складність і дискусійність питання щодо визначення 

поняття «слідча ситуація», ми розділяємо думку тих вчених, котрі, 

проаналізувавши особливості цієї дефініції, прийшли до висновку, що слідча 

ситуація – це сукупність обставин, яка сформувалася на певному етапі 

розслідування на підставі фактичних даних про подію злочину, що 

обумовлює можливість органів досудового розслідування реалізувати свої 

можливості щодо розкриття, розслідування та попередження злочину [120, c. 

145].   

    Слідча ситуація має динамічний характер, вона з часом трансформується 

залежно від характеристики умов, у яких проходить процес розслідування, та 

сукупності обставин, що входять до складу слідчої ситуації й відображають її 

характер, формуючись під впливом об’єктивних і суб’єктивних факторів.    

Дослідження питання слідчих ситуацій відіграє надзвичайно  важливу роль, 

оскільки основні положення цієї категорії сприяють конкретизації та 

удосконаленню методики розслідування злочину як на початковому, так і на 

подальшому етапах розслідування, розробці системи слідчих (розшукових) 

дій і тактичних операцій, висуненню, оцінці та перевірці слідчих версій, що 

сприяє підвищенню її практичної значущості під час використання в 

безпосередній діяльності слідчого [31, c. 87].   

    Типові слідчі ситуації, найбільш характерні для певного етапу 

розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, 

характеризуються високим рівнем інформаційної невизначеності, тобто 

належать до складних слідчих ситуацій. На їх формування впливає не стільки 

спосіб вчинення злочину, скільки загальний механізм вчинення злочину і 

обставини отримання інформації про злочин, особливості початку 

досудового розслідування, факт та момент затримання підозрюваних, 

встановлення потерпілої особи й місця її перебування. Коло та послідовність 

слідчих (розшукових) дій на початковому етапі залежить від повноти даних 
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щодо особи підозрюваного й потерпілого, місця їх знаходження, інших 

співучасників злочину, місця розташування та знаходження документів і 

речових доказів [76, c. 57].   

    Отже, на початковому етапі розслідування торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації виникають тактичні завдання, що потребують 

вирішення: встановлення особи злочинця (продавця, покупця, посередника), 

його розшук та затримання; встановлення місцезнаходження проданої особи, 

звільнення її від трудової експлуатації. Для досягнення зазначеної мети 

необхідно застосовувати тактичні операції, які являють собою сукупність 

чітко спланованих, скоординованих і узгоджених за всіма необхідними 

умовами слідчих, оперативних та інших дій, що плануються слідчим і 

взаємодіючими з ним особами, які відбуваються під єдиним контролем з 

метою вирішення ситуації, яка склалася під час розслідування торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації. 

    У ході розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

проведення слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових заходів і 

тактичних операцій залежно від слідчої ситуації, яка склалася на 

початковому етапі розслідування торгівлі людьми, відбувається в рамках 

тісної взаємодії правоохоронних органів України між собою, 

правоохоронних органів України й інших державних органів України, 

правоохоронних органів України і громадських організацій, правоохоронних 

органів України й міжнародних органів у рамках виконання договорів про 

міжнародну правову допомогу, укладених угод про співпрацю, участі у 

слідчих (розшукових) діях, що проводяться на території іншої держави, 

проведення спільних оперативних розробок та розслідувань, участі у 

міжнародних операціях та проектах співпраці, а також в обміні інформацією. 

    Так, прикладом ефективної взаємодії є багатомісячна спільна робота 

органів прокуратури Дніпропетровської області й управління нагляду за 

додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних 

провадженнях та інших заходів примусового характеру у місцях несвободи 
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Генеральної прокуратури України, завдяки якій 04 червня 2019 року 

задокументовано протиправну діяльність групи осіб, що з корисливих 

мотивів вербувала та переховувала людей з метою їх трудової експлуатації 

на підприємствах міста Дніпра. 

    Зазначена група осіб, діючи під приводом реабілітації, надання медичної 

та іншої допомоги інвалідам, людям похилого віку й іншим соціально 

незахищеним верствам населення, використовуючи їх уразливий стан, 

шляхом обману залучала цих людей до примусової праці, забороненої 

Конституцією України. 

    Особам, причетним до вчинення кримінальних правопорушень, 

прокурорами повідомлено про підозру. 

    Крім того, на сьогодні перевіряються факти незаконного заволодіння 

організаторами закладу паспортами, банківськими картками та іншими 

важливими особистими документами згаданих людей з метою заволодіння 

їхнім майном та вчинення інших неправомірних дій, а також втягнення до 

злочинної діяльності неповнолітніх дітей [36].  

    При розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації на 

формування слідчої ситуації впливають: механізм вчинення злочину й 

обставини отримання інформації про злочин, особливості початку 

досудового розслідування, факт і момент затримання підозрюваних, 

встановлення особи потерпілого та її місця перебування. Коло і послідовність 

слідчих (розшукових) дій на початковому етапі залежить від повноти даних 

стосовно особи підозрюваного та потерпілого, місця їх знаходження, інших 

співучасників злочину, місця розташування і знаходження документальних 

та речових доказів.   

   З огляду на викладене, можемо виділити такі типові слідчі ситуації, що 

виникають під час розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації: 

    Ситуація 1. Досудове розслідування розпочато після безпосереднього 

виявлення слідчим, прокурором обставин, що можуть свідчити про вчинення 
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злочину, передбаченого статтею 149 КК України. 

   Ситуація 1.1. Ознаки торгівлі людьми встановлені внаслідок затримання 

особи, підозрюваної у вчиненні злочину, під час або відразу після вчинення 

торгівлі людьми. 

   Здебільшого згадана ситуація виникає за таких обставин: затримання як 

результат контрольованого вербування та (або) переміщення потерпілих 

через державний кордон України (наприклад, затримання на кордоні, під час 

поміщення або посадки до транспорту); контрольована купівля-продаж 

людини, де в якості «покупця» виступали або оперативні співробітники або 

громадяни, котрі добровільно погодилися надати допомогу правоохоронним 

органам, при цьому потерпілі можуть бути обізнані про факт та характер 

здійснюваних заходів; затримання підозрюваних співробітниками Державної 

прикордонної служби України під час спроби перемістити потерпілих через 

державний кордон України (під час оформлення документів для перетинання 

кордону); затримання потерпілих співробітниками Державної прикордонної 

служби України під час самостійного перетинання ними державного кордону 

України [199, c. 75].   

     У цьому випадку досудове розслідування розпочинається після подання 

рапорту працівником оперативного підрозділу про виявлені ознаки злочину 

або повідомлення посадових осіб Державної прикордонної служби України. 

Підставами для початку досудового розслідування в таких випадках є 

фактичні дані, що містяться у протоколах оперативно-розшукових заходів та 

додатках до них чи інших матеріалах оперативно-розшукової діяльності, у 

поясненнях потерпілих чи свідків злочинних дій, поясненнях службовців – 

прикордонників, котрі затримали підозрюваних під час спроби незаконного 

перетинання державного кордону  разом із потерпілими, чи потерпілих, у 

витребуваних чи вилучених документах відповідно до обставин затримання 

[76, c. 59].   

    Тактичними завданнями, характерними для зазначеної слідчої ситуації, є: 

належна процесуальна фіксація ходу та результатів затримання особи, 



103 
 

підозрюваної у вчиненні злочину, і заходів, що передували йому; належна 

фіксація показань затриманого; пошук, виявлення й вилучення речових та 

письмових доказів вчинення злочину; виявлення й вилучення коштів, що 

були отримані в результаті вчинення злочину, вжиття заходів щодо 

забезпечення цивільного позову та конфіскації майна;  встановлення усіх 

обставин і співучасників вчиненого злочину [160, c. 118].   

    Поставлені тактичні завдання вирішуються шляхом проведення  слідчих 

(розшукових) дій: особистого обшуку особи, підозрюваної у вчиненні 

злочину; допиту підозрюваного або підозрюваних; проведення обшуків за 

місцем проживання та (або) роботи підозрюваного або в інших місцях; 

допиту свідків і потерпілих, а також проведення інших слідчих (розшукових) 

дій. 

    Ситуація 1.2. Ознаки торгівлі людьми встановлені під час розслідування 

інших злочинів, пов’язаних з експлуатацією людей. 

    У цьому випадку виявлення ознак торгівлі людьми відбувається переважно 

при розслідуванні злочинів, передбачених такими статтями: 146 КК України 

«Незаконне позбавлення волі або викрадення людини», 150 КК України 

«Експлуатація дітей», 1501 КК України «Використання малолітньої дитини 

для заняття жебрацтвом», 169 КК України «Незаконні дії щодо усиновлення 

(удочеріння)», 172 КК України «Грубе порушення законодавства про 

працю», 175 КК України «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи 

інших установлених законом виплат», 271 КК України «Порушення вимог 

законодавства про охорону праці», 272 КК України «Порушення правил 

безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою», 273 КК України 

«Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у 

вибухонебезпечних цехах», 274 КК України «Порушення правил ядерної або 

радіаційної безпеки», 275 КК України «Порушення правил, що стосуються 

безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації 

будівель і споруд», 303 КК України «Сутенерство або втягнення особи в 

заняття проституцією», 304 КК України «Втягнення неповнолітніх у 
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злочинну діяльність», а також розслідування злочинів, визначених статтею 

149 КК України «Торгівля людьми», де потерпілими були інші особи. 

    Основні тактичні завдання, що ставляться слідчим на початковому етапі 

розслідування, такі: встановлення потерпілої особи; встановлення обставин, 

за яких потерпіла особа опинилася за місцем експлуатації; встановлення ролі 

кожного співучасника на кожному з етапів продажу людини; встановлення та 

фіксація фактичних даних, що містять ознаки торгівлі людьми і які 

відмежовують цей злочин від інших злочинів; встановлення всіх можливих 

свідків події злочину, виявлення та забезпечення збереження документів й 

інших речових доказів; забезпечення безпеки та належного нагляду за 

потерпілою особою і своєчасного надання їй медичної допомоги; 

встановлення наслідків вчинення злочину для організму й психіки людини, 

забезпечення відшкодування заподіяної злочином шкоди та можливої 

конфіскації майна [160, c. 123].   

    Виконання зазначених тактичних завдань досягається проведенням 

гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових 

заходів та комплексів слідчих (розшукових) дій і оперативно-розшукових 

заходів (тактичних операцій).  

   Ситуація 2. Досудове розслідування розпочато у зв’язку із заявою 

потерпілих, їхніх законних представників чи інших громадян або 

повідомленням посадових осіб. 

   Ситуація 2.1. Звернення потерпілих чи їхніх близьких осіб до 

правоохоронних органів після того, як відбувалася експлуатація і потерпілій 

особі  вдалося власними силами чи за допомогою інших людей, без 

втручання співробітників правоохоронних органів, визволитися від 

експлуатації. 

   Така ситуація є найбільш складною для розслідування, тому що злочинні 

дії мали місце у минулому і, оскільки пройшов певний проміжок часу, 

відшукати та зафіксувати сліди злочину, встановити свідків, одержати інші 

докази проблематично [199, c. 85].   
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    Основними тактичними завданнями у цій слідчій ситуації є: ретельна 

фіксація усієї інформації, наданої потерпілими особами чи її родичами; 

фіксація слідів та наслідків експлуатації для потерпілих; встановлення усіх 

учасників незаконної угоди щодо людини та їх затримання, збирання доказів, 

що підтверджують факт експлуатації.  

    Поставлені тактичні завдання вирішуються шляхом проведення  таких 

слідчих (розшукових) дій: допиту потерпілих осіб та свідків; проведення 

медичного освідування потерпілої людини із наступним призначенням 

судово-медичної, судово-психіатричної, судово-психологічної чи 

комплексних експертиз із метою встановлення наслідків експлуатації для 

фізичного й психічного здоров’я людини; вилучення предметів і документів, 

які свідчать про обставини вчиненого злочину, це можуть бути: мобільні 

телефони, квитки, фото-, відео- та аудіоматеріали, документи, у тому числі 

медичні, тощо з наступним оглядом і направленням на експертне 

дослідження [76, c. 59].   

    Ситуація 2.2. Звернення до правоохоронних органів близьких осіб або 

громадян чи посадових осіб із заявою про зникнення людини, яке відбулося 

за умов, що свідчать про торгівлю людьми, або звернення громадян про 

підозрілі факти, які можуть свідчити про торгівлю людьми.  

   Таким чином, експлуатація вже почалася і, можливо, відбувається у 

момент, коли правоохоронним органам стало відомо про злочинні дії. 

   Отже, основними тактичними завданнями для слідчого є: встановлення 

місцезнаходження потерпілої особи та вжиття заходів з її визволення і 

подальшого забезпечення її безпеки та належного догляду, а також 

встановлення особи продавця людини. 

    Поставлені тактичні завдання вирішуються шляхом проведення таких 

слідчих (розшукових) дій: допиту свідків (батьків, інших близьких осіб, 

знайомих потерпілої особи); у випадку, коли особа продавця встановлена, – 

проведення  його допиту; обшуку за місцем проживання та (або) роботи 

підозрюваного або в інших місцях, а також проведення інших слідчих 
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(розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на доказування вини 

підозрюваних осіб у вчиненні злочину. 

    Крім того, можливий поділ слідчих ситуацій залежно від обсягу інформації 

про особу злочинця, відомої слідчому. 

    Ситуація 1: Особа, котра вчинила торгівлю людьми з метою трудової 

експлуатації, відома. У такому випадку основні тактичні завдання – це 

встановлення події злочину і збирання необхідних доказів для доведення 

вини підозрюваної особи. 

    Ситуація 2: Особа, котра вчинила торгівлю людьми з метою трудової 

експлуатації, не відома. Отже, діяльність слідчого повинна бути спрямована 

на отримання максимальної кількості доказової та орієнтовної інформації, що 

характеризує особу злочинця і подію кримінального правопорушення. [31, 

c.71]   

    Ситуація 3: Особа, котра вчинила торгівлю людьми з метою трудової 

експлуатації, відома, але переховується. Дії слідчого повинні бути 

спрямовані на розшук злочинця якнайшвидше, на встановлення найбільш 

вірогідного місця його перебування та вжиття заходів щодо затримання. 

    При дослідженні поняття «слідчі версії», варто зазначити що вчені-

криміналісти визначають його по-різному.  На думку О. М. Васильєва, слідча 

версія – це індуктивний умовивід слідчого у формі припущення, заснований 

на фактичних даних про подію злочину і його окремі обставини, що підляга-

ють перевірці за логічними правилами дедукції [28, c. 55].   

    Більш широке тлумачення було запропоноване О. М. Ларіним, який 

визначає слідчу версію так: «... Це сформована з метою встановлення 

об’єктивної істини у справі інтегральна ідея, образ, який несе функції моделі 

досліджуваних обставин, створений уявою (фантазією), містить можливу 

оцінку наявних даних, служить поясненням цих даних і виражається у формі 

гіпотези» [102, c. 13].   

    В. О. Коновалова зазначає, що слідча версія – це обґрунтоване припущення 

про подію злочину й особу злочинця, де категорія «подія злочину» охоплює 
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всі пов’язані з ним можливі обставини, у тому числі й їхнє походження, 

причинні залежності, механізм та інші дані, припущення про наявність яких і 

дозволяє встановити об’єктивну істину – розкрити злочин [71, c. 14].   

    У криміналістичній літературі прийнято поділяти слідчі версії на загальні – 

ті, що стосуються предмета доказування в цілому і містять обґрунтовані 

припущення про наявність або відсутність факту вчиненого злочину  та 

причетності до злочину певних осіб, і окремі – ті, які містять припущення 

щодо окремих  обставин вчинення злочину, наприклад про мотив, місце, час  

вчинення злочину [63] .  

    Проте такий поділ умовний, тому що загальні й окремі версії нерозривно 

пов’язані між собою, оскільки побудова загальної слідчої версії дає 

можливість побудувати окремі слідчі версії скоєного злочину і, навпаки,  

результати відпрацювання окремих слідчих версій надають змогу уточнити 

загальну слідчу версію. 

    Таким чином, типовими загальними версіями при розслідуванні торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації є: 

    1)  факт вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації є 

незаперечним; 

    2) має місце торгівля людьми з метою трудової експлуатації і вона 

пов’язана із вчиненням інших злочинів; 

    3) факт вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації відсутній, 

але має місце  факт вчинення іншого злочину; 

    4) факт вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації відсутній; 

    5) факт вчинення торгівлі людьми мав місце, проте мета експлуатації інша, 

не трудова.  

    Окремі слідчі версії висуваються з метою з’ясування  причетності певних 

осіб до вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, способів, 

часу, місця підготовки, вчинення та приховання злочинів зазначеного виду.    

Їх висуває слідчий залежно від слідчих ситуацій, що складаються на певних 

етапах розслідування. 
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    Якщо особа злочинця невідома, слідчим висуваються наступні версії: 

1) Торгівлю людьми вчинили громадяни України; 

2) Торгівлю людьми вчинили громадяни іншої держави. 

      Отже, типові версії про осіб, котрі вчинили торгівлю людьми з метою 

трудової експлуатації, є такі: 

1) злочин вчинено однією особою; 

2) злочин вчинено за попередньою змовою групою осіб; 

3) злочин вчинено організованою групою. 

     Якщо злочин вчинено організованою групою, можна висунути наступні 

слічі версії: 

1) між членами організованої групи наявні родинні зв’язки; 

2) організована група утворена на базі колишніх злочинних зв’язків. 

   Якщо особа злочинця перебуває у розшуку, слідчий висуває такі слідчі 

версії: 

1)  підозрювана особа переховується на території України; 

2) підозрювана особа виїхала за кордон. 

 

 

2.3. Організаційно-тактичні особливості проведення першочергових 

слідчих (розшукових) дій при розслідуванні торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації 

2.3.1. Організаційно-тактичні особливості проведення огляду при 

розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

    Відповідно до статті 237 КПК України з метою виявлення та фіксації 

відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 

слідчий, прокурор проводить огляд місцевості, приміщення, речей і 

документів. Під час проведення огляду дозволяється вилучення лише речей і 

документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному 

провадженні, та речей, вилучених з обігу [98].   
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    Проведення такої слідчої (розшукової) дії обов’язкове, адже це дасть 

можливість виявити фактичні дані, що можуть бути важливими для 

розслідування фактів вчинення торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації. Його потрібно проводити із суворим додержанням 

кримінально-процесуальної форми, в стислі терміни, якомога швидше після 

виявлення фактів вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

задля того, щоб зберегти якомога більше доказів, які у разі зволікань можуть 

бути втрачені. 

    Тактика огляду місця події при розслідуванні торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації визначається слідчою ситуацією, що склалася на 

початковому етапі розслідування. Зокрема, можливі такі слідчі ситуації: 

    1) досудове розслідування розпочато після безпосереднього виявлення 

слідчим, прокурором обставин, що можуть свідчити про вчинення злочину, 

передбаченого статтею 149 КК України, а саме: ознаки торгівлі людьми 

встановлені внаслідок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, 

під час або відразу після вчинення торгівлі людьми; ознаки торгівлі людьми 

встановлені під час розслідування інших злочинів, пов’язаних з 

експлуатацією людей; 

    2) досудове розслідування розпочато у зв’язку із заявою потерпілих, їх 

законних представників чи інших громадян або у зв’язку із повідомленням 

посадових осіб. 

    Отже, огляд є найбільш інформативною слідчою дією щодо встановлення 

ознак кримінального правопорушення, який при розслідуванні торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації має свої особливості, що полягають у 

розгалуженості місць, які належить обстежити. Здебільшого вибір прийомів і 

послідовності проведення огляду у справах про торгівлю людьми з метою 

трудової експлуатації значною мірою залежить від того, скільки часу 

пройшло від надходження повідомлення про злочин до моменту фактичного 

проведення огляду [18, c. 21].  
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    Таким чином, під час розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації огляду підлягають: 

    Місця утримання та/або експлуатації потерпілої особи. 

    У разі виявлення потерпілих осіб від торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації у місцях їх утримання, такі місця підлягають огляду. При цьому 

об’єктом  огляду буде приміщення (визначається його розмір, кількість ліжок 

чи інших місць для відпочинку, наявність особистих речей та документів 

потерпілих осіб, наявність засобів, що можуть обмежувати свободу 

пересування потерпілих (наручників, мотузок тощо)), а також його стан 

(наявність вікон, дверей, замикаючих пристроїв на них, їх розташування 

(ззовні чи зсередини приміщення), замкнені або відкриті, можливість їх 

відкриття зсередини тощо) та санітарно-гігієнічні умови проживання. Крім 

того, доцільно проводити огляд всіх об’єктів, що знаходяться у кімнаті, адже 

на них може бути виявлено сліди застосування насильства: на підлозі, 

меблях, знаряддях і засобах вчинення злочину, інших предметах. Так, 

ретельному огляду піддаються записники, комп’ютери, де можуть бути 

зафіксовані розрахунки з клієнтами, відомості про оплату праці охорони, 

водіїв тощо. Важливе значення також має виявлення у приміщенні, де 

утримувалась потерпіла особа, слідів, що належать злочинцям. Не менш 

важливо під час огляду місця експлуатації жертви торгівлі людьми 

обов’язково проводити відеозапис або фотографування задля фіксації умов 

праці [19, c. 21].   

    Транспортні засоби.  

    Здебільшого при вчиненні злочинів зазначеного виду злочинці практично 

завжди використовують транспортні засоби для переміщення потерпілих 

осіб.  Під час проведення такого огляду слідчим може бути виявлено 

документи, що підтверджують право власності на автомобіль, мобільні 

телефони, речі потерпілих, мікросліди їхнього одягу, сліди біологічного 

походження (слина, кров, тощо), гроші й інші предмети залежно від обставин 

кримінального провадження. 
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    Місце затримання підозрюваних осіб.  

    Такими місцями можуть бути: транспортні засоби, ділянки місцевості, 

місця громадського користування, а також місця роботи чи проживання 

зазначених осіб. Необхідно враховувати, що зазвичай під час затримання 

підозрювані намагаються позбутися тих речей, що можуть свідчити про їхню 

причетність до вчинення торгівлі людьми, а тому проведення огляду є 

необхідним, оскільки внаслідок раптовості затримання підозрювані не 

встигнуть знищити ті носії інформації, які надалі можуть стати доказами 

їхньої вини у вчиненні торгівлі людьми.  

    4) Загальнодоступна інформація, якщо є підстави вважати, що вона має 

значення для кримінального провадження, – це, зокрема, інформація, що 

міститься в Інтернеті (наприклад, на порнографічних сайтах можуть бути 

розміщені фотографії потерпілих осіб із пропозиціями надання сексуальних 

послуг, а також фото- та відеоматеріали порнографічного змісту, створені за 

участю потерпілих осіб, оголошення про запрошення на роботу за кордоном 

тощо). 

    Під час проведення огляду при розслідуванні торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації практично у всіх випадках можна виявити документи, 

які можуть підтверджувати факти трудової експлуатації, зокрема, до них 

належать: 

    1) документи, що підтверджують факт вербування потерпілих осіб (записи 

із номерами телефонів осіб, котрі вербували потерпілого, рекламні 

оголошення, паспорти, свідоцтва про народження, проїзні документи, 

клопотання про надання візи, квитанції про оплату за їх оформлення тощо); 

    2) документи, що стосуються факту перевезення  потерпілої особи до 

країни призначення (митні декларації, виїзні форми, талони на посадку; чеки 

на товари, квитанції пунктів обміну валюти; квитанції про оплату за 

проживання в готелях і відповідні журнали реєстрації; можливі документи, 

які заповнювалися під час контактів з офіційними установами, наприклад, 

при потраплянні до поліції країни транзиту тощо); [188, c. 89]   
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    3) документи, що стосуються факту перебування в країні призначення та 

експлуатації потерпілої особи (імміграційні карти, документи, які 

заповнювалися під час контактів з офіційними установами; квитанції про 

міжнародні банківські перекази та інші банківські форми тощо); [31, c. 49]   

    4) документи, що пов’язані з діяльністю організацій, причетних до сфери 

торгівлі людьми (установчі документи, що підтверджують право на заняття 

туристичною діяльністю, діяльністю з працевлаштування (зокрема й за 

кордоном); документи, які засвідчують оренду приміщень; копії паспортів 

орендарів, їхні телефони; відповідні банківські реквізити організацій – 

зазначені документи можуть бути як справжніми, так і підробленими);[11, c. 

302]   

    5) інші документи, вилучені у потерпілих та підозрюваних: трудові 

договори (контракти) з потерпілими й іншими особами, боргові розписки, 

копії квитанцій на міжнародні поштові відправлення, банківські дозволи на 

вивіз валюти, записні книжки, в тому числі й електронні, дані Укртелекому 

та інших організацій, що надають послуги з телефонного зв’язку, про вхідні 

та вихідні дзвінки з телефонів осіб, котрі підозрюються у причетності до 

злочинної діяльності, мобільні телефони з пам’яттю, передусім, якщо там є 

анкетні дані, адреси, номери телефонів великої кількості осіб, альбоми з 

фотографіями, а також інформація, яка міститься в мережі Інтернет і 

стосується розміщення рекламних оголошень про потребу у робочій силі, 

вигідні умови праці, високу заробітну плату тощо [88, c. 103].  

    Виявлені під час огляду місця події предмети, що можуть бути слідами 

вчинення злочину, класифікують так: холодна, вогнепальна зброя, засоби 

катування, інші предмети, наприклад фотографії, листи, за допомогою яких 

на потерпілу особу заподіювався фізичний і психологічний тиск, техніка, за 

допомогою якої здійснювалася підробка документів, необхідних для виїзду за 

кордон (паспортів, проїзних документів, бланків), матеріальні цінності, 

зокрема грошові кошти як у готівковій, так і в безготівковій формі. 
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2.3.2. Організаційно-тактичні особливості проведення допиту при 

розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

 

    При розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації важливе 

значення в збиранні доказової інформації з особистісних джерел належить 

допиту, який з процесуальної точки зору являє собою слідчу (розшукову) 

дію, що проводиться з метою збирання доказів шляхом отримання 

зафіксованих у словесній формі в протоколі та іншими передбаченими 

законом способами показань допитаної особи про відомі їй обставини 

кримінального правопорушення, або такі обставини, що мають чи можуть 

мати значення для кримінального провадження [64, c. 20].   

    Пізнавальні можливості цієї слідчої (розшукової) дії надзвичайно великі, 

оскільки допит проводиться за всіма обставинами, що підлягають 

доказуванню. Допит є складною і багатоплановою слідчою (розшуковою)  

дією, у ході проведення якої необхідно враховувати особливості допитуваних 

осіб (підозрюваних, потерпілих, свідків), а також особливості  вчиненого 

злочину.  

    Відповідно до статті 224 КПК України допит проводиться за місцем 

проведення досудового розслідування або в іншому місці за погодженням з 

особою, яку мають намір допитати [98].   

    Проведення допиту являє собою  складну та багатогранну процедуру, 

оскільки при її проведенні необхідно враховувати психологічні й вікові 

особливості допитуваних осіб, а також особливості вчиненого злочину, тому 

що від них залежить вибір тактичних прийомів його проведення. 

    Тож, як зауважує М. Ф. Сокиран, вибір того або іншого тактичного 

прийому допиту під час розслідування злочинів має ґрунтуватися на оцінці 

особистісної специфіки допитуваного, обставин злочину й обстановки 

допиту. Сукупність цих умов дасть змогу слідчому вибрати такий прийом, 

що буде ефективним і, водночас, не призведе до неприпустимих наслідків – 

приниження честі та гідності допитуваного, здійснення на нього 
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психологічного тиску або інших порушень кримінально-процесуального 

законодавства [120, c. 133].   

    Згідно зі статтями 133, 135–137 КПК України слідчий, прокурор під час 

досудового розслідування має право викликати підозрюваного, свідка, 

потерпілого або іншого учасника кримінального провадження у 

встановлених кримінальним процесуальним законом випадках для 

проведення допиту або іншої процесуальної дії. При цьому необхідним є 

виконання вимог КПК України, відповідно до яких неприпустимо, щоб 

особи, котрим повідомлено про підозру, були раніше допитані як свідки, 

адже це згідно з пунктом 6 статті  87 КПК України має наслідком 

недопустимість доказів. 

    Допит підозрюваних осіб 

    При проведенні допиту підозрюваних осіб виникає 3 групи слідчих 

ситуацій, а саме: 

    1. Підозрюваний дає правдиві показання.  

    За статистичними даними, кількість осіб, котрі готові сприяти досудовому 

розслідуванню, становить 1/3 від кількості усіх кримінальних проваджень 

щодо торгівлі людьми [77, c. 78]. У цьому випадку слідча ситуація 

безконфліктна, сприятлива для слідчого, оскільки підозрюваний визнає свою 

вину у вчиненні торгівлі людьми, дає показання щодо обставин, за яких було 

вчинено злочин, називає співучасників злочину. Головним завданням 

слідчого при цьому є з’ясування якнайбільшого обсягу необхідної 

інформації, відомої особі допитуваного. Із цією метою слідчий може ставити 

підозрюваному уточнюючі запитання для деталізації його показань. 

    2. Підозрюваний погоджується давати показання, але вони є 

суперечливими. Така ситуація несприятлива й конфліктна для слідчого і 

відбувається тоді, коли підозрювана особа має на меті приховати певні 

обставини вчиненого злочину, зокрема наявність інших епізодів злочинної 

діяльності, інших співучасників, вчинення цього злочину організованою 

групою тощо. У такому випадку найбільш ефективним прийомом допиту, 
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спрямованим на виявлення неправди у показаннях підозрюваного, є 

максимальна деталізація фактів, повідомлених допитуваним, а також 

застосування тактичних прийомів, спрямованих на викриття неправди в 

показаннях підозрюваного і на його переконання в доцільності й 

необхідності давати правдиві показання [71, c. 98].   

    3. Підозрюваний відмовляється від дачі показань або повідомляє завідомо 

неправдиву інформацію. Така слідча ситуація є несприятливою і 

конфліктною для слідчого. Отже, під час проведення допиту цієї особи 

слідчому доцільно використовувати лише окремі, ретельно вибрані 

фрагменти протоколів слідчих (розшукових) дій або матеріалів аудіо - чи 

відеозаписів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) 

дій щодо конкретних обставин, створюючи у підозрюваного враження, що 

механізм вчинення злочину слідчому уже відомий [77, c. 77].   

    Водночас існують деякі особливості проведення допиту, характерні для 

всіх зазначених слідчих ситуацій, а саме: 

    1) допит підозрюваних осіб доцільно проводити негайно після їх 

затримання, оскільки вони перебувають у великій нервовій напрузі. Як 

зазначають О. М. Васильєв, Л. М. Карнеєва, у такому випадку ефективність 

допиту значно зростає, оскільки підозрюваний внаслідок раптовості його 

затримання не встигає продумати неправдиві відповіді і, як наслідок, 

переважно надає правдиві показання; [61, c. 58].   

    2) допити підозрюваних доцільно проводити після ретельної підготовки, 

керуючись наявними даними про конкретні дії кожної з причетних до 

вчинення злочину осіб, їхньої безпосередньої ролі у злочинній діяльності 

групи, з урахуванням вже зібраних доказів – показань потерпілих, свідків, 

результатів оперативно-розшукових заходів; [199, c. 82].   

    3) починати проведення допиту слід з тих осіб (за умови їх наявності), 

котрі схильні давати правдиві показання, це, зокрема, особи, які раніше не 

притягалися до кримінальної відповідальності, і ті, які відігравали незначні 

ролі у вчиненні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації (наприклад, 
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водії, оператори, кур’єри, які здійснювали доставку і передачу грошових 

коштів, тощо); [160, c. 187].   

    4) при проведенні допиту осіб, підозрюваних у вчиненні  торгівлі людьми 

у складі злочинної групи, слідчим доцільно використовувати протиріччя і 

конфліктні стосунки між окремими учасниками групи, тобто проводити 

спілкування з підозрюваними таким чином, щоб створити у них враження 

про те, що їхні співучасники вже надали показання щодо обставин вчиненого 

злочину і викрили всіх осіб, котрі брали участь у вчиненні  торгівлі людьми; 

    5) під час проведення допиту підозрюваних осіб слідчий повинен  

поставити питання так, щоб зібрати якнайбільшу кількість інформації про 

обставини вчинення злочину, зокрема, до таких питань належать: обставини, 

що стали підставою для затримання; де, коли, за яких обставин вчинена 

торгівля людьми; спосіб її вчинення (конкретні прийоми, операції з 

безпосереднього переміщення потерпілих через державний кордон України); 

з якою метою була укладена незаконна угода стосовно людини;  хто  був 

співучасником злочину; яким чином була здійснена домовленість із 

«покупцем»; де утримувалися потерпілі до та після передачі замовнику; 

строк, протягом якого експлуатувалася потерпіла особа; наявність інших 

потерпілих від злочинної діяльності тощо; 

    6) при проведенні допиту підозрюваних осіб важливо встановити з ними 

психологічний контакт за допомогою спеціальних тактичних прийомів, що 

сприятимуть адаптації підозрюваного до обстановки допиту і усуненню 

небажаних для слідчого станів психіки допитуваного; 

    7) всі отримані показання слідчий повинен належним чином перевіряти і 

оцінювати. Так, перевірка та оцінка інформації, наданої допитуваною особою 

під час досудового розслідування, може проводитися самим слідчим 

паралельно зі слідчою (розшуковою) дією на підставі раніше зібраних 

доказів, що зіставляються з показаннями особи в цілому або в їх частині. У  

тих випадках, коли існують певні розбіжності між показаннями 
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підозрюваних та іншими джерелами доказів, слідчому необхідно 

активізувати свої дії для усунення протиріч і встановлення істини. 

    Допит потерпілих осіб 

    Потерпілий від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації є 

процесуальною особою, котра має специфічні характеристики, обумовлені 

категорією вчиненого злочину, видом експлуатації, умовами повернення, 

станом здоров’я, ставленням сім’ї до наслідків тощо.  

    Показання таких осіб надзвичайно цінні, оскільки вони володіють 

інформацією про особливості вчиненого стосовно них злочину, методи його 

вчинення та особу злочинця. Зазначені фактори формують особливості 

тактики допиту, а тому при його проведенні необхідно враховувати 

сукупність чинників, що впливають на формування показань і їхню 

вірогідність. Міжнародними спеціалістами розроблено практичні  

рекомендації щодо врахування статі, віку потерпілого, умов вербування, 

характеру обману чи шантажу тощо. Зокрема, американські фахівці з 

розслідування торгівлі людьми Дж. Маккарті та Д. Хавкінс вважають, що при 

відмові від надання показань потерпілим доречною є демонстрація 

відеозапису з показаннями інших потерпілих, а також свідків та 

підозрюваних. Доцільно уникати повторності допитів стосовно одних і тих 

же обставин для мінімізації травмуючого впливу. Вагомого значення набуває 

роз’яснення потерпілому сутності вчиненого злочину, що дає змогу не 

допустити перенесення вини потерпілим за наслідки на самого себе [7, c. 25].   

    Умови проведення розслідування та допиту мають бути безпечними для 

потерпілого, оскільки він може зазнати тиску з боку злочинців.  

    При проведенні допиту потерпілого від торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації слід враховувати його вік та пов’язані з цим особливості 

психіки, сімейний стан, рід занять, інтелектуальний і фізичний розвиток, а 

також наявність окремих психічних і фізичних недоліків. Серед 

особливостей, властивих поведінці потерпілих, криміналістично значущими 

є: спосіб життя, коло й характер зв’язків, поведінка в побуті, статева 



118 
 

культура тощо, які характеризують їхню поведінку поза зв’язком із 

вчиненими щодо них злочинами [75, c. 168].   

    Як слушно зазначає С. В. Кузнецова, складний і багатогранний характер 

допиту полягає в тому, що він як кримінально-процесуальна діяльність зі 

встановлення обставин, які підлягають доказуванню, включає в себе  

процесуальний, тактичний, організаційний, психологічний, етичний аспекти 

[101, c. 3].   

     Взаємозв’язок цих аспектів і співвідношення між ними виражаються в 

тому, що тактичні прийоми використовуються слідчим у суворій 

відповідності із кримінально-процесуальним законом та вимогами норм 

моралі з урахуванням вікових, психологічних й індивідуальних особливостей 

потерпілого.  

    Метою допиту потерпілого є отримання повних та об’єктивно 

відображаючих дійсність показань. Отже, під час проведення допиту 

з’ясуванню підлягає широке коло питань, до яких, зокрема, належать: 

характер взаємовідносин між потерпілим та особою (особами), котрі вчинили 

злочин (встановлення того, наскільки поведінка потерпілого сприяла 

вчиненню злочину); спосіб, яким особа була схилена до переміщення;  

відомості про час, місце і спосіб перевезення, передачі, переховування, 

отримання потерпілої особи злочинцями; [198, c. 1063]  кількість осіб, котрі 

певним чином були причетні до злочинних подій; наявність можливих 

свідків вчинення цього кримінального правопорушення; місце, проміжок 

часу та форма експлуатації потерпілого; факти застосування фізичного та 

(або) психічного насильства і форми його здійснення; наслідки скоєних 

протиправних дій.  

    Беззаперечно, що проведення допиту необхідно здійснювати з 

дотриманням відповідної процесуальної форми, передбаченої  

статтями 224–226 КПК України.  

    У ході проведення допиту слідчому необхідно спрямувати свої сили на 

встановлення психологічного контакту з потерпілою особою. Здебільшого це 
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досягається за рахунок  створення невимушеної обстановки допиту, 

забезпечення оптимального емоційного стану потерпілої особи, постановкою 

коректних і зрозумілих запитань. Важливим також є обрання часу 

проведення допиту і визначення оптимальної його тривалості. Досягнути 

поставленої мети слідчому допоможе складання письмового плану допиту, у 

якому буде окреслено коло запитань, відповіді на які необхідно буде 

отримати. Важливу роль відіграють комунікативні навички слідчого, а також 

обрання ним безпосередньо розмовного стилю, який залежить від віку особи 

та її психологічних особливостей. 

    Допит потерпілої особи доцільно починати з надання їй можливості  

розповісти про те, що і як саме вона сприймала, в цілому, а не частинами [22, 

c. 16].   

   У тих випадках, коли виникає потреба у конкретизації певних обставин, 

можливою є постановка доповнюючих, нагадуючих та контрольних запитань. 

Проте постановка навідних запитань є неприпустимою, оскільки у самому 

формулюванні запитання побічно підказується відповідь на нього. 

    Водночас необхідно враховувати той факт, що у окремих ситуаціях 

показання потерпілої особи можуть бути перекрученими з певних підстав: 

через глибокі переживання, які є наслідком пережитого; через особисту 

зацікавленість не тільки у покаранні винних осіб, а й у відшкодуванні їй 

моральної компенсації за завдану  шкоду; через продовження здійснення на 

неї психологічного чи фізичного впливу з метою спонукання до дачі 

неправдивих показань. У такому разі слідчому слід застосувати відповідні 

тактичні прийоми, щоб не тільки активізувати пам’ять потерпілої особи, але 

й виявити неправду у її показаннях. 

    Згідно зі статтею 95 КПК України суд може обґрунтовувати свої висновки 

лише на показаннях, отриманих безпосередньо під час судового засідання 

або у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України (допит свідка, 

потерпілого під час досудового розслідування в судовому засіданні). 

Показання, отримані від потерпілого під час досудового розслідування, не є 
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обов’язковими для суду. Вони можуть використовуватися лише для 

ухвалення рішень на стадії досудового розслідування, але в суді підлягають 

перевірці та дослідженню в порядку, визначеному статтею 352 КПК України 

[125, c. 77].   

    Таким чином, слідчому при проведенні допиту слід вживати активних 

заходів із метою переконання потерпілих осіб у важливості й необхідності 

дачі показань, аналогічних тим, які вони надавали під час досудового 

розслідування і на стадії судового розгляду. Потерпілу особу необхідно 

готувати до судових слухань,  роз’яснювати, як все буде відбуватися, тому 

що надання показань завжди пов’язане з величезним психологічним 

напруженням у зв’язку з попередженням про відповідальність за зміну 

раніше наданих показань. 

    Особливе значення має фіксація проведеного допиту потерпілої особи. 

Так, більшість науковців зазначають, що крім складання протоколу 

проведення слідчої (розшукової) дії слід використовувати ще й аудіо - та 

(або) відеозапис, оскільки вони значно підвищують точність і повноту 

фіксації показань. Згадані технічні засоби рекомендується обов’язково 

використовувати при проведенні допиту малолітніх та неповнолітніх осіб, а 

також тих осіб, котрі погано володіють мовою. Проте необхідною умовою 

застосування технічних засобів є попередження потерпілої особи про це 

заздалегідь, а також демонстрація всього обладнання, яке буде 

застосовуватися під час проведення такої слідчої (розшукової) дії. 

 

 

 

    Допит свідків 

    Допит свідків при розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації проводиться завжди, тому що організація і здійснення цього 

злочину потребує виконання значної за обсягом кількості дій з підготовки, 

вчинення і його приховання, а тому злочинці практично завжди не можуть 
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залишитися непоміченими іншими особами. Так, під час розслідування 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації свідками часто є особи, котрі 

були присутні при вчиненні злочину (очевидці злочину) або отримали 

інформацію про нього від інших осіб (рідні підозрюваного чи його 

найближче оточення).  

    Отже, свідками вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

можуть стати: один із подружжя, знайомі, родичі (батьки, брати, сестри), 

сусіди, особи, які мешкали в одному приміщенні, особи, котрі на вимогу або 

прохання потерпілих вчиняли певні дії, не знаючи (або знаючи) про реальні 

наміри підозрюваного та про те, чим він займається (одержання переказів 

грошових коштів, надання приміщення для перебування потерпілих 

безпосередньо перед їхньою відправкою в місця експлуатації тощо); 

паспортисти відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб 

УМВС України, які здійснювали оформлення паспортів і супутніх 

документів; особи, котрі надавали послуги (допомогу) в оформленні 

паспортів громадянина України для виїзду за кордон; водії, які надавали 

послуги з перевезення потерпілих, зокрема водії таксі, міжміських 

(міжнародних) автобусних маршрутів; провідники поїздів та водії автобусів, 

за допомогою яких передавалися кошти, листи, інші предмети; водії, котрі 

були частиною злочинної схеми, зокрема при трудовій або сексуальній 

експлуатації, які доставляли потерпілих осіб у місця призначення; 

співробітники Державної прикордонної служби України, котрі затримали 

підозрюваних та/або потерпілих [199, c. 90].   

    Так, відповідно до витягів з вироку Луцького міськрайонного суду 

Волинської області від 29 серпня 2013 року свідок ОСОБА_6 дав показання, 

що в двадцятих числах лютого 2013 року йому стало відомо зі слів раніше не 

знайомої  ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_3  хоче продати свого тримісячного 

сина. Це його дуже обурило. Після того він зустрівся з ОСОБА_3 на 

автовокзалі, де остання підтвердила свій намір продати йому сина за 20 000 

доларів США. ОСОБА_6 звернувся у правоохоронні органи, які вручили йому 
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гроші для здійснення закупки в розмірі 20 000 доларів США, що надалі були 

передані обвинуваченій для купівлі її дитини. Його дії під час здійснення купівлі 

дитини були спрямовані на викриття злочину.(Додаток Г) 

    Метою проведення допиту є з’ясування  інформації про подію злочину, дії 

підозрюваного, що передували його вчиненню, способи приховування слідів 

злочину, особу підозрюваного. Тому при його проведенні слідчий ставить 

свідкам такі запитання: характер відносин свідка і підозрюваного  (родинні 

чи дружні зв’язки,  тривалість знайомства тощо); яка інформація відома 

свідку про підозрювану особу (фізичні дані: зовнішній вигляд та особливі 

прикмети; психологічний стан: нахили, характер, відхилення; інтереси і 

спосіб життя); що відомо свідку  про характер вчинених дій особою, 

затриманою при скоєнні злочину (місце, час, спосіб вчинення); що відомо 

свідку про коло осіб, котрі брали участь на всіх етапах злочинної діяльності; 

яким чином  це стало йому відомо тощо. 

    Для того щоб отримати якнайбільшу кількість інформації, слідчому при 

проведенні допиту  необхідно застосувати ряд тактичних прийомів із метою 

активізації пам’яті свідка, зокрема: постановка уточнюючих та 

конкретизуючих запитань; використання асоціативних зв’язків із подіями, з 

відомими особами, предметами тощо; пропозиція зробити замальовку, план, 

схему; пропозиція детально відтворити не лише обставини, пов’язані з 

подією, а й ті, що передували їй, а також наступні обставини та події; 

пропозиція відтворити ті чи інші обставини у зворотній послідовності; 

пропозиція детально повідомити не лише про обставини, що складають 

предмет допиту, а й про інші, пов’язані з ними за часом, місцем, учасниками. 

    Проте необхідно враховувати, що показання родичів, близьких, друзів 

підозрюваного вимагають критичної оцінки і всебічної перевірки. У зв’язку з 

цим слідчому слід правильно визначити черговість виклику свідків. У першу 

чергу необхідно допитати тих свідків, сумлінність яких не викликає сумнівів. 

Осіб, не зацікавлених у встановленні істини по справі, доцільно допитувати 
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після того, як буде зібрано достатньо доказів, отриманих із достовірних 

свідчень інших свідків [199, c. 114].   

 

2.3.3. Організаційно-тактичні особливості проведення обшуку при 

розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

    Відповідно до норм чинного КПК України обшук – слідча (розшукова) дія, 

яку проводять на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та 

фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 

відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, що було 

здобуте внаслідок його вчинення, а також встановлення місцезнаходження 

розшукуваних осіб (частини 1, 2 статті 234 КПК України) [98].   

    З огляду на зазначене, метою проведення обшуку при розслідуванні 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації є пошук, виявлення та 

вилучення предметів і документів, що мають доказове значення, й виявлення 

та затримання співучасників торгівлі людьми.  

    Відповідно до результатів анкетування 120 працівників Національної 

поліції України які мали досвід роботи з розкриття та розслідування злочинів 

пов’язаних із торгівлею людьми у 80 % досліджених кримінальних 

провадженнях про торгівлю людьми на початковому етапі розслідування 

проводилися обшуки. (Додаток А) 

    Згадана слідча (розшукова) дія проводиться переважно після затримання і 

допиту підозрюваного із суворим додержанням процесуальної форми, 

передбаченої статтями 236, 237 КПК України. Особливий порядок 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії пов’язаний з тим, що по суті її 

проведення обмежує гарантовані Конституцією України та окремими 

міжнародними актами права людини у частині недоторканності особистого і 

сімейного життя, житла та кореспонденції. Зазначене право гарантується 

статтею 12 Загальної декларації прав людини, у якій йдеться про те, що 

«ніхто не може зазнавати безпідставного втручання в його особисте та 
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сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла, 

таємницю його кореспонденції [41].  Крім того, аналогічні права проголошені 

й у Міжнародному пакті про громадянські і політичні права (стаття 17) та в 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (стаття 8) [91, c. 

249].  

    Конституція України також гарантує недоторканність житла (стаття 30).     

Так, забороняється проникнення в житло чи до іншого володіння особи, 

проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням 

суду [72].   

    Особливості проведення обшуків при розслідуванні торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації визначаються: а) предметами пошуку; б) місцем 

знаходження речей та документів; в) особою, у якої вони перебувають [199, 

c. 132].   

    Предметами пошуку можуть бути: трудові договори (контракти) з 

потерпілими й іншими особами, боргові розписки, закордонні та 

громадянські паспорти потерпілих й інших осіб тощо, а також інші предмети, 

що можуть бути речовими доказами, зокрема будь-які документи, пов’язані з 

процесом вербування (копії рекламних оголошень, ділові щоденники із 

записами про призначені зустрічі, листи до курсів іноземних мов, до візових 

відділів посольств тощо); готівка, кредитні картки, чекові книжки та інші 

документи, пов’язані з будь-якими фінансовими операціями, незалежно від 

того, наскільки незначними можуть бути ці операції; документи у будь-якій 

формі, пов’язані з виплатами, які роблять жертви торгівцям людьми 

(журнали щоденних виплат, квитанції грошових переказів тощо); проїзні 

документи (квитки, квитанції, талони на посадку, багажні бирки тощо); 

документи у будь-якій формі, пов’язані з оформленням паспортів та віз, 

включаючи будь-які запрошення, трудові контракти, форми шлюбних 

агенцій тощо; будь-яке обладнання зв’язку та комп’ютерна техніка, зокрема 

номери телефонів чи інша контактна інформація співучасників і потерпілих, 

прізвиська співучасників та/або потерпілих, факти спілкування підозрюваних 
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(обвинувачених) між собою тощо; [199, c. 135]  будь-які інші речі, які 

вказують на витрати, що перевищують законні джерела прибутку, які 

належать підозрюваним, включаючи автомобілі, ювелірні вироби, техніку 

тощо [189, c. 192].   

    Місце знаходження речей і документів – здебільшого це місце проживання 

та роботи підозрюваних осіб, проте за умови наявності інформації щодо 

знаходження об’єктів, які є доказами у кримінальному провадженні, або 

переховування співучасників злочину в іншому місці, там теж можливе 

проведення обшуку. Переважно це місця проживання родичів, близьких осіб, 

підозрюваних у вчиненні торгівлі людьми. Місцем проведення обшуку може 

бути також орендоване житло, яке іногородні або іноземні злочинці 

винаймають у місцях вербування потерпілих [199, c. 132].   

    Так, поліцейськими Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з 

торгівлею людьми, спільно зі слідчим управлінням ГУНП у місті Києві за 

сприянням Посольства США в Україні установлено мешканців м. Києва, 

котрі налагодили схему виготовлення фіктивних документів для виїзду до 

США, Канади, Великобританії й інших країн з метою отримання 

позитивного рішення щодо видачі робочих або туристичних віз. У рамках 

кримінального провадження, відкритого за ознаками статті 190 КК 

України, установлено директора одного з приватних підприємств, який у 

столиці налагодив підробку паспортів громадян України для виїзду за 

кордон, за що отримував грошову винагороду від 350 до 1500 доларів США 

залежно від складності та кількості виготовлення підроблених документів. 

Як встановлено, громадяни України подавали закордонні паспорти з 

підробленими даними до посольств відповідних країн для отримання 

позитивного рішення щодо видачі віз. 

    Працівниками зазначеного Департаменту 07 лютого 2018 року проведено 

обшуки, за результатами яких вилучено близько 200 анкет із додатками на 

отримання віз, «готові» паспорти з ознаками підробки, готівку, оригінали 

та копії довідок із банків і підприємств про працевлаштування, печатки 



126 
 

різних ФЛП, що використовувалися для виготовлення підроблених довідок 

про доходи, підроблені штампи про перетин кордону, комп’ютерну 

оргтехніку та 160 флеш-носіїв, на яких зберігаються електронні варіанти 

підроблених документів [26; 91, c. 251].  

    До осіб, у яких перебувають предмети пошуку, належать: підозрюваний, 

який приховує предмети та речові докази за місцем роботи або проживання; 

інші співучасники торгівлі людьми; родичі та близькі потерпілих осіб. 

    Окремої уваги заслуговує проблемне питання стосовно проведення обшуку 

у місцях, що не є житлом чи іншим володінням підозрюваних осіб. Це, 

зокрема, стосується тих випадків, коли  для здійснення злочинної діяльності 

у формі вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

створюються юридичні особи – фірми, які займаються працевлаштуванням за 

кордоном, реєструються шлюбні агенції, туристичні фірми тощо, які на 

підставі легальної візи переправляють осіб за кордон, а далі передають 

потерпілих третім особам з метою трудової  експлуатації.  

    Однак, на жаль, у чинній редакції статті 96-3 КК України не передбачено 

застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб за 

статтею 149 КК України. 

    Крім того, всі слідчі (розшукові) дії, в тому числі і обшуки, проводяться 

стосовно окремих фізичних осіб, котрі можуть бути залучені до діяльності 

зазначених юридичних осіб, а не безпосередньо щодо юридичних осіб. 

    Тобто ситуація ускладнюється необхідністю доведення причетності 

підозрюваних фізичних осіб до діяльності фірм, що створюються з метою 

вчинення торгівлі людьми, та обґрунтування підстав проведення обшуку у 

їхніх приміщеннях тощо. 

    Зважаючи на викладене, для усунення зазначених суперечностей важливим 

є внесення  змін до статті 96-3 КК України і передбачення кримінальної 

відповідальності за вчинення торгівлі людьми для юридичних осіб. 

    Водночас слід звернути увагу на випадки, коли обшуки проводяться у 

місцях, що перебувають не у володінні підозрюваних осіб, а їхніх родичів або 
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орендодавців, орендарів, інших осіб, котрі можуть проживати в 

обшукуваному приміщенні, а також у великих приміщеннях, де може 

працювати значна кількість осіб, котрі не мають жодного відношення до 

кримінального правопорушення, у зв’язку з яким проводиться слідча 

(розшукова) дія, і, відповідно, проведення обшуку може обмежити 

конституційні права цих осіб. Незважаючи на те, що згадані особи не мають 

чітко визначеного процесуального статусу у конкретному кримінальному 

провадженні, під час проведення слідчих (розшукових) дій їм необхідно 

забезпечити надання правової допомоги згідно зі статтею 59 Конституції 

України.  

    Так, відмова  слідчого, прокурора у допуску адвоката до участі в 

проведенні обшуку обмежує конституційне право особи на правову допомогу 

й у такий спосіб позбавляє її гарантій забезпечення іншого конституційного 

права – на недоторканність житла чи іншого володіння особи, оскільки 

найчастіше оцінити відповідність дій слідчого, прокурора, працівників 

оперативних підрозділів, що надають допомогу слідчому у проведенні цієї 

процесуальної дії, вимогам закону стосовно підстав та порядку проведення 

обшуку особа має можливість виключно за умови надання їй кваліфікованої 

правової допомоги [21, c. 144].   

    Тому слідчому необхідно обґрунтувати доцільність проведення обшуку 

щодо зазначених осіб і під час його проведення дотримуватися гарантованих 

процесуальних прав особи. 

    Торгівля людьми, зокрема торгівля людьми з метою трудової експлуатації, 

здебільшого вчиняється групами осіб, а тому надзвичайно важливо 

проводити одночасний обшук усіх підозрюваних осіб, що являє собою 

погоджене за часом проведення слідчо-оперативними групами, які 

взаємодіють між собою, кількох обшуків у різних місцях або у різних осіб, 

які здійснюються в межах одного кримінального провадження, [93, c. 281]   з 

тією метою, щоб злочинці не могли попередити один одного про проведення 

обшуку, і, як наслідок, знищити докази. У процесі підготовки до таких 
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обшуків  необхідно передбачити засоби зв’язку між учасниками, єдине 

керівництво і єдиний план його проведення, порядок обміну інформацією, а 

також те, що ці обшуки повинні проводитися в той самий день і в той самий 

час.  

    Проведення будь-якого обшуку пов’язане з тактичним ризиком, який являє 

собою ситуацію процесу розслідування, під час якої слідчий, прокурор або 

слідчий суддя допускали можливість настання негативних наслідків у 

результаті реалізації певного процесуального рішення [178, c. 156].   

    Так, при проведенні обшуку тактичний ризик знаходить своє виявлення у 

виборі часу проведення обшуку. Передчасність обшуку призводить до того, 

що відсутні необхідні дані про предмети обшуку, місце майбутнього обшуку, 

особу, котру необхідно обшукати, вірогідні способи приховування. 

Зволікання з проведенням обшуку ставить під сумнів його несподіваність і 

може призвести до того, що розшукувані предмети будуть вилучені з місця 

майбутнього обшуку або знищені [52, c. 270].   

    У той же час, приймаючи рішення про проведення обшуку, потрібно 

враховувати, що на початковому етапі проведення розслідування можливі 

випадки, коли відсутня достатня кількість матеріалів, необхідних для 

обґрунтування підстав проведення обшуку. А тому, звертаючись до слідчого 

судді з клопотанням про проведення обшуку, слідчий, прокурор повинні бути 

впевнені, що зможуть обґрунтувати доцільність його проведення. 

    Необхідною умовою для якісного проведення обшуку є ретельна  

підготовка  слідчим  до його проведення, яка включає в себе: 

    а) попереднє зібрання та аналіз необхідної інформації, зокрема тієї, що 

характеризує особу, котру обшукують (професія та рід занять; навички, 

звички, нахили; спосіб життя, звичний розпорядок у родині; склад сім’ї, 

стосунки в родині та з сусідами; наявність дачі, гаража, автомашини та їх 

місцезнаходження; зв’язки і знайомства тощо); місце обшуку (адреса будівлі, 

її планування; розміри і стан; можливість прихованого підходу; характер 
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ділянки місцевості); шукані предмети і документи (найбільш типові місця їх 

приховування, можливі прийоми маскування тощо); [31, c. 120]   

    б) розробку тактичного плану (вибір часу проведення обшуку і способу 

проникнення в помешкання, що підлягає обшуку; підбір учасників обшуку, 

розподіл між ними обов’язків та їх інструктаж; заходи безпеки; забезпечення 

охорони місця обшуку; підготовка транспортних засобів тощо);  

    в) забезпечення слідчо-оперативної групи, яка буде проводити обшук, 

необхідними технічними засобами (щупи, ультрафіолетові освітлювачі, 

валіза слідчого, засоби фото- і відеозйомки, засоби упаковування вилучених 

предметів тощо) [31, c. 93].   

    При безпосередньому проведенні обшуку доцільно здійснити загальну 

орієнтацію в приміщенні і визначити, який метод обшуку буде 

застосовуватися (вузловий (по конкретним вузлам – шафа, стіл); суцільний 

(декілька слідчих оглядають усе, не вибирають конкретно); секторний 

(кімната ділиться на частини)). Безпосереднє проведення обшуку складається 

із двох стадій: оглядової (встановлюється, які саме приміщення слід 

обшукати в першу чергу,  можливість приховання конкретного предмета в 

конкретних умовах тощо) та детальної (відбувається умовний поділ 

приміщення на ділянки і  їх детальне обстеження). 

    Ефективність проведення обшуку прямо залежить від застосування 

відповідних тактичних прийомів, на вибір яких впливає багато чинників, що 

створюють відповідну ситуацію обшуку, а саме: мети слідчої (розшукової) 

дії, властивостей об’єкта пошуку, ситуації обшуку, позиції особи, в котрої 

проводиться обшук, тощо.  

    Отже, під час проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії при 

розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації доцільно 

використовувати такі тактичні прийоми: аналіз обстановки місця обшуку; 

аналіз окремих ділянок місця обшуку з метою виявлення невідповідностей в 

окремих елементах обстановки, що можуть вказувати на обладнання в них 

тайників; використання можливостей типових аналогів, тобто типових 
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випадків виявлення тих чи інших об’єктів у певних місцях (документи 

виявляють у книжках, музичних інструментах, предметах одягу тощо); [93, c. 

132] тактичні прийоми, спрямовані на подолання відмови обшукуваного від 

спілкування (наприклад, метод «словесної розвідки»); [52, c. 280]   

проведення тактичної операції «груповий обшук», тобто одночасне 

проведення серії обшуків за місцем проживання підозрюваного, у гаражах, на 

дачах, у підсобних приміщеннях, складах та офісах [120, c. 516].  

    Таким чином, важливе значення для ефективності розслідування торгівлі 

людьми має ретельна підготовка до проведення такої слідчої (розшукової) 

дії, як обшук, оскільки саме з його допомогою забезпечується виявлення та 

фіксація відомостей про обставини вчинення торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації, які на початковому етапі розслідування не можна 

здобути з допомогою проведення інших процесуальних дій. 

      

 

          Висновки до розділу 2 

 

    1.1. На нашу думку, виявлення ознак злочину доцільно розглядати у двох 

аспектах:  

    1) як початковий етап розслідування, оскільки без наявності інформації 

про факт (ознаки) вчиненого злочину неможливо проводити подальші заходи 

для його ефективного розслідування; 

    2) як цілеспрямовану діяльність уповноважених суб’єктів щодо розкриття і 

розслідування злочинів, а також щодо виявлення і встановлення фактів 

вчинення злочинів за допомогою зібрання і перевірки відповідної інформації 

з використанням необхідних техніко-криміналістичних засобів, тактичних 

прийомів і методичних рекомендацій, які мають належну процесуальну 

форму закріплення. 

    1.2. Щодо поняття «встановлення ознак злочину» слід зазначити, що його 

зміст вужчий, ніж зміст поняття «виявлення ознак злочину», і є складовою 
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частиною останнього, тому що являє собою активну та цілеспрямовану 

діяльність стосовно встановлення інформації про факти вчинення злочинів. 

    1.3. Термін «розкриття злочинів» законодавчо не визначений, проте, з 

огляду на думки деяких вчених, на теоретичному рівні його розглядають як 

цілеспрямовану розумову та практичну діяльність уповноважених суб’єктів 

із використанням технологічних процесів, методів, прийомів і засобів для 

послідовного й поетапного вирішення стратегічних і тактичних завдань 

досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин 

кримінального правопорушення та причетності до нього винних осіб. При 

цьому зазначене поняття характеризує кінцеву мету, якої необхідно досягти, 

– успішно розкрити злочин. 

    1.4. Виявлення ознак торгівлі людьми з метою трудової експлуатації – це 

одержання правоохоронними органами інформації про вчинення торгівлі 

людьми як безпосередньо, тобто шляхом оперативно-розшукової діяльності, 

так і опосередковано – зі звернень потерпілих, їхніх родичів, посадових осіб, 

громадських організацій із заявами або повідомленнями про вчинення 

кримінального правопорушення, а також із повідомлень, що з’являються у 

засобах масової інформації. 

    1.5. До криміналістичного забезпечення діяльності з виявлення ознак 

вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації слід віднести: 

способи та прийоми виявлення ознак торгівлі людьми; техніко-

криміналістичні засоби діяльності щодо їх виявлення; засоби та прийоми 

оперативно-розшукової діяльності; особливості взаємодії правоохоронних 

органів різних держав з виявлення ознак торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації; основні напрямки підвищення ефективності роботи щодо 

виявлення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації тощо. 

    1.6. Виявлення ознак торгівлі людьми з метою трудової експлуатації – це 

цілеспрямована діяльність уповноважених суб’єктів щодо розкриття і 

розслідування злочинів, а також щодо виявлення і встановлення фактів 

продажу, іншої оплатної передачі людини або здійснення стосовно неї будь-
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якої іншої незаконної угоди, пов’язаної із законним чи незаконним 

переміщенням, за її згодою або без згоди, через державний кордон України 

для подальшого продажу чи іншої передачі іншій особі (особам) з метою 

трудової експлуатації, та є матеріальною і правовою передумовою розкриття 

й розслідування цього виду злочину. 

    2.1. Слідча ситуація – це сукупність обставин, яка сформувалася на 

певному етапі розслідування на підставі фактичних даних про подію 

злочину, що обумовлює можливість органів досудового розслідування 

реалізувати свої можливості щодо розкриття, розслідування та попередження 

злочину. 

    2.2. Під тактичною операцією під час розслідування торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації необхідно розуміти сукупність чітко 

спланованих, скоординованих і узгоджених за всіма необхідними умовами 

слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, які плануються 

слідчим і взаємодіючими з ним особами, які відбуваються під єдиним 

контролем з метою вирішення ситуації, що склалася у ході розслідування 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. 

    2.3. До типових слідчих ситуацій, що складаються на момент початку 

розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, належать:    

Ситуація 1. Досудове розслідування розпочато після самостійного виявлення 

слідчим, прокурором обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення:  

    1) ознаки торгівлі людьми з метою трудової експлуатації встановлені 

внаслідок затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, під час або 

відразу після продажу людини; 

    2) ознаки торгівлі людьми з метою трудової експлуатації встановлені під 

час розслідування інших злочинів, пов’язаних з експлуатацією людей. 

    Ситуація 2. Досудове розслідування розпочато у зв’язку із заявою 

потерпілих, їхніх законних представників чи інших громадян або у зв’язку із 

повідомленням посадових осіб:   
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    1) звернення потерпілих чи їхніх близьких осіб до правоохоронних органів 

після того, як відбулася експлуатація і потерпілій особі вдалося власними 

силами чи за допомогою інших людей, без втручання співробітників 

правоохоронних органів, визволитися від експлуатації; 

    2) звернення до правоохоронних органів близьких осіб або громадян 

(посадових осіб) із заявою про зникнення людини, яке відбулося за умов, що 

свідчать про торгівлю людьми, чи звернення громадян з інформацією про 

підозрілі факти, які можуть свідчити про торгівлю людьми з метою трудової 

експлуатації.   

    Крім того, можливий поділ слідчих ситуацій відповідно до обсягу 

інформації відомої слідчому про особу злочинця:   

    Ситуація 1. Особа, що вчинила торгівлю людьми з метою трудової 

експлуатації, відома. 

    Ситуація 2. Особа, що вчинила торгівлю людьми з метою трудової 

експлуатації, не відома;  

    Ситуація 3. Особа, що вчинила торгівлю людьми з метою трудової 

експлуатації, відома, але переховується. 

    2.4. Кожна з наведених типових слідчих ситуацій у справах про торгівлю 

людьми має характерний для неї перелік тактичних завдань розслідування, 

згідно з якими формуються рекомендації щодо проведення комплексів 

слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів. 

    3.1. Версія – це обґрунтоване припущення про подію злочину, обставини 

його вчинення та особу злочинця.  

    3.2. Найбільш типовими слідчими версіями при розслідуванні торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації є такі: факт вчинення торгівлі людьми 

з метою трудової експлуатації є незаперечним; має місце торгівля людьми з 

метою трудової експлуатації і вона пов’язана із вчиненням інших злочинів; 

факт вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації відсутній, але 

має місце факт вчинення іншого злочину; факт вчинення торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації відсутній, має місце факт вчинення торгівлі 
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людьми, але з іншою метою (сексуальна експлуатація, вилучення органів 

тощо).  

    Типовими версіями про осіб, які вчинили торгівлю людьми з метою 

трудової експлуатації, є такі: злочин вчинено однією особою; злочин вчинено 

за попередньою змовою групою осіб; злочин вчинено організованою групою. 

    4. До першочергових слідчих (розшукових) дій, які необхідно провести на 

початковому етапі розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації, слід віднести: огляд (місць утримання та/або експлуатації  

потерпілих осіб; транспортних засобів; місць затримання підозрюваних осіб; 

загальнодоступної інформації, якщо є підстави вважати, що вона має 

значення для кримінального провадження); допит (підозрюваних, свідків, 

потерпілих); обшук (місць проживання та роботи підозрюваних осіб, місць 

переховування співучасників злочину). 

    5. Під час розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

огляду підлягають: місця утримання та/або експлуатації потерпілої особи, 

транспортні засоби, місця затримання підозрюваних осіб, загальнодоступна 

інформація, якщо є підстави вважати, що вона має значення для 

кримінального провадження. 

    6.1. При проведенні допиту підозрюваних осіб виникає 3 групи слідчих 

ситуацій: підозрюваний дає правдиві показання; підозрюваний погоджується 

давати показання, але вони суперечливі; підозрюваний відмовляється від дачі 

показань або повідомляє завідомо неправдиву інформацію. 

    6.2. Допит потерпілих осіб має надзвичайно важливе значення. Тактика 

його проведення залежить від специфічних характеристик, обумовлених 

категорією вчиненого злочину, видом експлуатації, умовами повернення, 

станом здоров’я, відношенням сім’ї до наслідків тощо. Складний і 

багатогранний характер допиту потерпілих осіб полягає у тому, що він як 

кримінально-процесуальна діяльність зі встановлення обставин, що 

підлягають доказуванню, включає в себе  процесуальний, тактичний, 

організаційний, психологічний, етичний аспекти. 
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    6.3. Допитуючи свідків, слід враховувати, що показання родичів, близьких, 

друзів підозрюваного вимагають критичної оцінки і всебічної перевірки. У 

зв’язку з цим слідчому необхідно правильно визначити черговість їх 

виклику. У першу чергу слід допитати тих свідків, сумлінність яких не 

викликає сумнівів. 

   7.1. Особливості проведення обшуків при розслідуванні торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації визначаються: а) предметами пошуку; б) місцем 

знаходження речей та документів; в) особою, у котрої вони перебувають. 

   7.2. На сьогодні проведення обшуку у місцях, що не є житлом чи іншим 

володінням підозрюваних осіб, викликає труднощі. Зокрема, це стосується 

тих випадків, коли  для здійснення злочинної діяльності у формі вчинення 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації створюються юридичні 

особи, основна мета діяльності яких – торгівля людьми. На жаль, чинною 

редакцією статті 96-3 КК України не передбачено застосування заходів 

кримінально-правового характеру до юридичних осіб за статтею 149 КК 

України. Відповідно, всі слідчі (розшукові) дії, у тому числі і обшуки, 

проводяться стосовно окремих фізичних осіб, котрі можуть бути залучені до 

діяльності зазначених юридичних осіб, а не безпосередньо щодо юридичних 

осіб. 

    Зважаючи на викладене, для усунення зазначених суперечностей важливим 

є внесення  змін до статті 96-3 КК України і передбачення кримінальної 

відповідальності за вчинення торгівлі людьми для юридичних осіб. 

    7.3. У випадках, коли обшуки проводяться у місцях, що перебувають не у 

володінні підозрюваних осіб, а їхніх родичів або орендодавців, орендарів, 

інших осіб, котрі можуть проживати в обшукуваному приміщенні, слідчому 

необхідно обґрунтувати доцільність проведення обшуку щодо зазначених 

осіб і дотримуватися під час його проведення гарантованих процесуальних 

прав особи. 

    7.4. При розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

доцільно проводити одночасний обшук декількох осіб, оскільки торгівля 
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людьми з метою трудової експлуатації здебільшого вчиняється групами осіб. 

У процесі підготовки до таких обшуків  необхідно передбачити засоби 

зв’язку між учасниками, єдине керівництво і єдиний план його проведення, 

порядок обміну інформацією, а також те, що ці обшуки повинні проводитися 

у той самий день і у той самий час. 
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РОЗДІЛ 3.  

ПОДАЛЬШИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З 

МЕТОЮ ТРУДОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 

 

3.1. Тактика проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

 

    Подальший етап розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації відіграє важливу роль, оскільки на нього припадає значна 

частина слідчої роботи із перевірки доказів, зібраних на початковому етапі 

розслідування. 

    Як зазначає Г. В. Москаленко, завданнями наступного етапу розслідування 

є: 

    1. З’ясування й оцінка слідчої ситуації, що утворилася після проведення 

первинних слідчих (розшукових) дій і оперативно-розшукових заходів. 

Залежно від результатів початкового етапу розслідування, ступеня вирішення 

поставлених завдань визначаються прогалини у з’ясуванні обставин злочину, 

оцінюються достатність і достовірність здобутої доказової інформації. 

    2. Встановлення всіх епізодів злочинної діяльності. 

    3. Встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до 

злочину. Це завдання передбачає встановлення організаторів, підбурювачів, 

виконавців, пособників на всіх стадіях злочинної діяльності — підготовки, 

вчинення і приховування як кожного її епізоду, так і діяльності в цілому. 

    4. Вивчення особистості кожного обвинуваченого [117, c. 379].   

    Отже, характерними рисами наступного етапу розслідування торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації є: 

    1) постійний аналіз і синтез інформації, що надходить у процесі 

досудового розслідування, перевірка доказів; 
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    2) підвищення кількості та якості інформації, що надходить за 

результатами проведення гласних і негласних слідчих (розшукових) дій, її 

фільтрація, відкидання зайвої, непідтвердженої доказами інформації; 

    3) встановлення всіх співучасників злочинної діяльності, ролі кожного з 

них у вчиненні злочину; 

    4) прийняття тактичних рішень у зв’язку із виникненням різноманітних 

конфліктних ситуацій, що мають місце при підготовці і проведенні слідчих 

дій; 

     5) проведення необхідних слідчих (розшукових) дій: одночасного допиту 

двох і більше осіб, пред’явлення для впізнання, призначення експертиз тощо. 

 

 

     3.1.1. Тактика проведення одночасного допиту двох раніше допитаних 

осіб при розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

    Відповідно до частини 9 статті 224 КПК України слідчий, прокурор має 

право провести одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для 

з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. Ця слідча (розшукова) 

дія проводиться з метою перевірки наявних і одержання нових доказів. 

    Складність проведення одночасного допиту двох раніше допитаних осіб 

зумовлена тим, що слідчий не володіє до моменту проведення слідчої 

(розшукової) дії вичерпними даними про особу злочинця і певною 

сукупністю доказів, які можна використати під час її проведення, а 

підозрювані не завжди зацікавлені у повному й всебічному розкритті та 

розслідуванні кримінального правопорушення, що не може не впливати на 

правдивість їхніх показань. Крім того, на потерпілих і свідків здійснюється 

негативний вплив з боку злочинців, що нерідко призводить до зміни їхніх 

показань [190, c. 551].   

    Оскільки допит є найбільш інформативною та поширеною слідчою 

(розшуковою) дією, доцільно більш ґрунтовно розглянути тактику його 
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проведення через призму специфіки форми експлуатації потерпілих від 

торгівлі людьми. З урахуванням того, що переважно торгівля людьми 

вчиняється групою осіб, задіяних у вербуванні, перевезенні, утриманні, 

передачі, одержанні осіб та їх експлуатації, підозрюваними може визнаватися 

група осіб, які вчинили злочин за попередньою змовою (частина 2 статті 149 

КК України) або організованою групою (частина 3 статті 149 КК України). 

    На думку А. С. Александрова, С. П. Гришіна, Я. П. Зейкана, підозрювані 

бояться викриття і покарання. Це гнітюче позначається на психіці, пригнічує 

волю, знижує можливості правильної оцінки, погіршує самоконтроль та 

призводить до депресивного стану. Окремі особи бояться втратити 

досягнутий соціальний і матеріальний стан. У такій ситуації підозрюваний 

вважає, що уникнути арешту можна тільки заперечуючи свою вину, даючи 

неправдиві показання. У злочинах, вчинених групою осіб, підозрюваний по-

різному ставиться до співучасників. Якщо комусь він чимось зобов’язаний, 

то намагатиметься приховати його причетність до злочину. Система 

психологічних взаємин у злочинній групі побудована на підпорядкуванні 

силі, страхові тощо. І коли учасники групи ізольовані один від одного, такі 

стосунки розпадаються. У підозрюваного зростає неприязнь до осіб, котрі 

втягнули його у «злочинну» діяльність. А оскільки поведінка людини 

визначається впливом на неї домінанти – панівного на певний момент  

джерела збудження в корі великих півкуль головного мозку, яке має 

підвищену чутливість і здатне гальмувати роботу інших нервових центрів, 

[15, c. 86]  то цей момент доцільно використовувати для проведення допиту, 

а особливо одночасного допиту.  

    Згідно з частиною 9 статті 224 КПК України слідчий, прокурор має право 

провести одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для 

з’ясування причин розбіжностей у їхніх показаннях. Проведення зазначеної 

слідчої (розшукової) дії має свої тактичні особливості, дотримання яких 

істотно впливає на  ефективність і успішність проведення одночасного 

допиту двох чи більше вже допитаних осіб і, як наслідок, на процес 
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розслідування в цілому. З цією метою слідчому необхідно провести ряд 

організаційно-підготовчих заходів для її ефективного проведення.  

Погоджуємося із твердженням Ю. А. Чаплинської про те, що добре 

організована слідча дія повинна проводитися активно, наступально, в 

максимально короткий проміжок часу, а керуючий вплив має бути 

спрямований на вирішення тактичних завдань [89, c. 198].   

    Однак прийняття рішення про проведення одночасного допиту у цій 

категорії кримінальних проваджень зумовлюється не лише наявністю 

розбіжностей у показаннях раніше допитаних осіб. Відповідно до положень 

КПК України про те, що у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти 

статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також щодо злочинів, 

вчинених із застосуванням насильства або погрозою його застосування, 

одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з’ясування причин 

розбіжностей у їхніх показаннях не може бути проведений за участю 

малолітнього або неповнолітнього свідка чи потерпілого разом із 

підозрюваним.  А з урахуванням того, що торгівля людьми з метою трудової 

експлуатації зазвичай супроводжується вчиненням злочинів проти статевої 

свободи та статевої недоторканості особи, застосуванням насильства або 

погрозою його застосування, то варто ретельно з’ясовувати вказані 

обставини, оскільки їхня наявність унеможливлює проведення одночасного 

допиту. Законодавець унормував таку заборону лише щодо неповнолітніх 

свідків та потерпілих. На нашу думку, доречно поширити це положення й на 

повнолітніх осіб (свідків та потерпілих). Проведення їх одночасного допиту з 

підозрюваними варто визнавати допустимим лише за наявності згоди 

перших. Висновки спеціалістів (психологів, психіатрів) також мають бути 

покладені в основу прийняття такого рішення, оскільки серед тактичних 

ризиків виникає загроза «флешбеку», повернення гострого психологічного 

стану потерпілого в результаті візуального (прямого чи навіть дистанційного) 

спілкування.  

        Важливе місце в тактиці одночасного допиту займають організаційно-
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підготовчі заходи до його проведення: аналіз зібраних доказів у 

кримінальному провадженні, зокрема вивчення показань вже допитаних осіб, 

виявлення розбіжностей у них; прийняття рішення про проведення цієї 

слідчої (розшукової) дії; обрання часу і місця проведення одночасного 

допиту; встановлення переліку обставин, які підлягають з’ясуванню; 

складення плану проведення допиту із зазначенням питань, які необхідно 

буде поставити допитуваним особам, їх послідовності, осіб, між якими буде 

проведено одночасний допит; черговість допиту і тактичні прийоми його 

проведення;  підготовка технічних засобів фіксації одночасного допиту.    

Отже, сутність організаційно-підготовчих заходів зводиться до того, що вони 

забезпечують якісне проведення слідчої (розшукової) дії, надають змогу не 

тільки досягти тактичної мети, але й отримати повні й об’єктивні показання у 

справі [89, c. 203].   

    Визначити осіб, котрі будуть піддані одночасному допиту  (підозрювані, 

потерпілі, свідки), та черговість їхнього допиту в тактичному розумінні дуже 

важливо, оскільки слідчий повинен враховувати, що допитувані особи 

можуть впливати один на одного, а тому необхідно вибрати учасника, котрий 

буде давати показання першим. Як зазначають більшість науковців, доцільно 

спочатку допитати особу, яка, на думку слідчого, дає правдиві показання.  

Здебільшого при проведенні одночасного допиту двох чи більше осіб при 

розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації такими 

особами є свідки та потерпілі, котрі безпосередньо зацікавлені у викритті 

торговців людьми, а також особи, які брали безпосередню участь у вчиненні 

торгівлі людьми, проте їхня діяльність мала другорядний характер – це 

зазвичай особи, котрі сприяли вчиненню торгівлі людьми: водії, оператори 

тощо.  

    Одночасний допит може проводитися як серед осіб, які мають однаковий 

процесуальний статус (одночасний допит одностатусних осіб – 

підозрюваних, потерпілих, свідків), так і серед осіб, котрі мають різний 

процесуальний статус (одночасний допит різностатусних осіб, так званий 
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«суб’єктнозмішаний одночасний допит» – підозрюваних і потерпілих, 

підозрюваних і свідків, потерпілих і свідків) [89, c. 201].   

    На початку такого допиту встановлюється, чи знають викликані особи 

одна одну і в яких стосунках вони перебувають між собою. Свідки 

попереджаються про кримінальну відповідальність за відмову від давання 

показань і за давання завідомо неправдивих показань, а потерпілі – за 

давання завідомо неправдивих показань. Викликаним особам по черзі 

пропонується дати показання про ті обставини кримінального провадження, 

для з’ясування яких проводиться допит, після чого слідчим, прокурором 

можуть бути поставлені запитання. Особи, котрі беруть учать у допиті, їхні 

захисники чи представники мають право ставити один одному запитання, що 

стосуються предмета допиту. 

    Оголошення показань, наданих учасниками допиту на попередніх допитах, 

дозволяється лише після давання ними показань. 

    Складність проведення одночасного допиту двох вже допитаних осіб 

зумовлена тим, що підозрювані (обвинувачені) не завжди зацікавлені у 

повному й всебічному розкритті та розслідуванні кримінального 

правопорушення, що не може не впливати на правдивість їхніх показань. 

Крім того, на потерпілих і свідків здійснюється негативний вплив з боку 

злочинців, що нерідко призводить до зміни їхніх показань [190, c. 553].   

    Допит сумлінного учасника може бути проведений у таких випадках: 

    1) при проведенні попереднього допиту ним були надані показання,  що 

відповідають дійсності (це підтверджується іншими доказами) і викривають 

підозрюваного у злочинній діяльності; 

    2) він наполягає дати показання у присутності іншої особи і його 

показання підтверджуються іншими матеріалами справи. 

     Несумлінними учасниками при проведенні одночасного допиту двох і 

більше осіб при розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

переважно є безпосередньо підозрювані особи. 
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    Допит несумлінного учасника першим повинен проводитися у виняткових 

випадках:  

    1) слідчий впевнений, що сумлінний учасник слідчої (розшукової) дії чітко 

дотримується займаної позиції і не піддасться негативному впливу; 

   2) слідчий вважає, що сумлінний учасник, почувши неправду, більш повно і 

аргументовано обґрунтує свою позицію;   

   3) показання несумлінного учасника можуть настільки обурити іншого 

допитуваного, що він повідомить нові відомості; 

   4) несумлінний учасник просить про це, маючи на меті схилити до зміни 

показань на свою користь, а слідчий впевнений у протилежному і має намір 

використати ситуацію для одержання правдивих відомостей;    

   5) слідчий знає про намір несумлінного учасника використати одночасний 

допит для впливу на іншого допитуваного, але при цьому впевнений у 

неспроможності таких намагань і планує використати таку ситуацію для 

отримання достовірних показань [191, c. 78].   

    Важливою є психологічна підготовка учасників одночасного допиту до 

його проведення, особливо свідків і потерпілих, а також співучасників 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, котрі схильні, на думку 

слідчого, давати правдиві показання, оскільки вони при проведенні цієї 

слідчої (розшукової) дії вступають у безпосередній візуальний і вербальний 

контакт з іншим допитуваним і, як наслідок, можуть піддатися 

психологічному впливу. Завданням слідчого є психологічно підготувати 

учасників одночасного допиту до того, що під час проведення вказаної 

слідчої (розшукової) дії до них можуть застосовуватися погрози, 

повідомлятися компрометуючі факти з їхнього особистого життя, 

застосовуватися наклеп тощо з метою зміни правдивих показань сумлінного 

учасника, відмови від дачі показань або розголошення даних досудового 

розслідування. Тому слідчий повинен надати рекомендації, що дозволять 

запобігти негативному впливу. Здебільшого особи, заздалегідь попереджені 

про те, що на них буде свідомо здійснюватися психологічний тиск, стійкіше 
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проявляють себе під час допиту, менш активно реагують на дії іншого 

допитуваного [89, c. 204].   

    Підготовка технічних засобів, необхідних для фіксації показань 

допитуваних осіб, а також технічних засобів (зокрема аудіо - і 

відеоматеріалів попередніх допитів та інших слідчих (розшукових) дій 

(наприклад, слідчого експерименту, пред’явлення для впізнання тощо) 

відіграє важливе значення і надає змогу більш повно сприйняти як саме була 

проведена слідча (розшукова) дія. У протоколі проведення слідчої 

(розшукової) дії зазначається про те, які саме засоби фіксації були 

використані під час її проведення. 

    Крім того, слідчому потрібно забезпечити участь осіб, котрі у 

встановлених законом випадках повинні брати участь при проведенні 

слідчих (розшукових) дій (наприклад: перекладач, спеціаліст, захисник 

тощо). Для ефективного проведення цієї слідчої (розшукової) дії йому 

необхідно скласти план проведення одночасного допиту, в якому 

сформулювати питання, що будуть поставлені допитуваним. 

    Тактика одночасного допиту двох і більше раніше допитаних осіб має свої 

особливості, пов’язані з розширеним складом її учасників, ускладненим 

інформаційним обміном, сильним психологічним впливом учасників такого 

допиту один на одного, зниженням рівня прогнозу щодо результатів слідчої 

(розшукової) дії, можливістю зміни показань, підвищеним ступенем 

тактичного ризику. 

    Тактичні особливості проведення одночасного допиту раніше допитаних 

осіб залежать від процесуального статусу допитуваних осіб, їхньої 

зацікавленості у розслідуванні кримінального провадження, ступеня 

обізнаності стосовно встановлених обставин, що складають предмет цієї 

слідчої  (розшукової) дії, сукупності соціально-демографічних, морально-

психологічних, фізичних, психічних та інших особливостей допитуваних 

осіб, а також обставин й умов, у яких ними була сприйнята інформація, що є 

предметом проведення цієї слідчої (розшукової) дії. В той же час слідчому 
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необхідно враховувати особисті якості допитуваного, які дозволяють 

очікувати від нього правдивих або неправдивих свідчень (вік, наявність 

судимостей, факт вживання наркотичних засобів тощо), наявність інших 

доказів, що підтверджують або спростовують раніше надані допитуваними 

особами показання. Серед основних тактичних прийомів, які 

використовуються під час одночасного допиту, можна назвати такі: 

пропозиція повідомити відомості, що стосуються справи, у довільній формі 

(вільна розповідь), постановка запитань, пред’явлення речових, письмових 

або інших доказів у ході допиту, допит безпосередньо на місці події, 

пред’явлення доказів у порядку зростання їхньої доказової сили тощо [118, c. 

91].   

    Здебільшого виникають труднощі під час допиту підозрюваних осіб, адже 

існує своєрідний конфлікт, оскільки підозрюваний переважно не 

зацікавлений давати свідчення і сприяти розслідуванню. Тому слідчому 

необхідно застосовувати тактичні прийоми, спрямовані на подолання 

ворожого ставлення допитуваного і виявлення неправдивих показань. До 

таких тактичних прийомів належать: прийом максимальної деталізації, 

постановка контрольних запитань, раптове повернення до вже з’ясованих 

фактів [89,  c. 203]. 

    Важливим є встановлення і підтримання психологічного контакту між 

слідчим та особою, що допитується. Встановлення психологічного контакту 

являє собою цілеспрямовану діяльність щодо створення умов, які забезпечать 

розвиток спілкування у необхідному напрямку і досягнення його цілей, та 

має на меті забезпечення активного психологічного ставлення суб’єкта до 

слідчого в майбутньому спілкуванні, подолання ворожості між суб’єктами 

спілкування, полегшення процесу психологічної адаптації [47, c. 112].   

Слідчому необхідно спрямувати всі свої зусилля на те, щоб переконати 

особу, котра дає свідчення, що вона перебуває у безпеці і завдяки її 

сприянню злочинці будуть покарані, оскільки згідно зі статтею 95 КПК 
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України покладеними в основу судового рішення можуть бути лише ті 

показання, які надані під час судового засідання [98].  

    Єдиним виключенням можуть бути свідчення, отримані слідчим суддею у 

порядку статті 225 КПК України, проте для їх отримання у такому порядку 

існують чітко виписані у законі умови [118, c. 86].   

    Одночасний допит проводиться як на стадії досудового розслідування, так 

і під час судового розгляду кримінального провадження. Відповідно до 

частини 15 статті 352 КПК України суд має право призначити одночасний 

допит двох чи більше вже допитаних учасників кримінального провадження 

(свідків, потерпілих, обвинувачених) для з’ясування причин розбіжності в 

їхніх показаннях. Згідно з частиною 4 статті 356 КПК України суд має право 

призначити одночасний допит двох чи більше експертів для з’ясування 

причин розбіжностей у їхніх висновках, що стосуються одного і того самого 

предмета чи питання дослідження [98].   

    На практиці найбільш поширеними є проблеми, коли  потерпілі 

відмовляються давати свідчення під час судового розгляду або змінюють свої 

показання, або взагалі не бажають свідчити як під час досудового 

розслідування, так і в суді. Для вирішення таких проблем необхідно 

встановити психологічний контакт із допитуваною особою. До того ж слід 

враховувати, що дотримання строків розслідування кримінальних 

правопорушень, передбачених КПК України, і розумних строків судового 

розгляду справ про торгівлю людьми є визначальним, оскільки зі зростанням 

проміжку часу, витраченого на розслідування і судовий розгляд, у 

допитуваних осіб можуть виникати сумніви у доцільності й необхідності 

надавати будь-які свідчення переважно через відчай, зневіру, погрози тощо. 

    З огляду на викладене, можна зробити такі висновки: 

    – одночасний допит бажано класифікувати за стадією кримінального 

процесу (стадія досудового розслідування та стадія судового розгляду); за 

процесуальним статусом осіб (підозрювані, обвинувачені, потерпілі, свідки, 
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експерти); за однорідністю процесуального статусу осіб (одночасний допит 

одностатусних та різностатусних осіб);  

  – одночасний допит підозрюваних може класифікуватися за видом 

злочинних дій, що безпосередньо вчинялись ними (особи, котрі здійснювали 

виготовлення документів або перевезення, або суто експлуатацію 

потерпілих); 

    – для встановлення обізнаності щодо остаточної мети – експлуатації осіб  – 

доцільно проводити одночасний допит підозрюваних  у вчиненні різних груп 

злочинних дій, що дозволить виокремити осіб, які вчинили торгівлю людьми, 

й тих, хто не був пов’язаний єдиною метою, вчинив інші злочинні дії 

(зловживання службовим становищем, підробка документів тощо), або є 

особами, котрі хоча й виконували певні дії (перевезення), однак не є 

суб’єктами, причетними до злочину (водій автобуса, провідник поїзда тощо). 

   – рішення про проведення одночасного допиту неповнолітніх свідків і 

потерпілих із підозрюваними має прийматися з урахуванням певних 

обмежень, якщо вони піддавалися насильству та щодо них були вчинені 

злочини сексуального характеру. На нашу думку, зазначені положення 

потрібно поширити й на повнолітніх осіб (свідків та потерпілих), тобто 

проведення їх одночасного допиту з підозрюваними варто визнавати 

допустимим лише за наявності згоди перших; 

   – тактичні особливості проведення одночасного допиту раніше допитаних 

осіб при розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

залежать від окремих факторів, зокрема процесуального статусу допитуваних 

осіб, їхньої зацікавленості у розслідуванні кримінального провадження, 

ступеня обізнаності щодо встановлених обставин, сукупності соціально-

демографічних, морально-психологічних, фізичних, психічних та інших 

особливостей допитуваних осіб, а також обставин та умов, у яких ними була 

сприйнята інформація, яка є предметом проведення цієї слідчої (розшукової) 

дії [89, c. 201].   
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      3.1.2. Тактика пред’явлення для впізнання при розслідуванні торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації 

   Порядок проведення цієї слідчої (розшукової) дії детально регламентовано 

статтями 228–232, 355 КПК України, проте власне поняття «пред’явлення 

для впізнання» як і мета його проведення не визначені, на відміну від інших 

слідчих (розшукових) дій. 

    Погляди сучасних вчених зводяться до того, що пред’явлення для 

впізнання – самостійна слідча (розшукова) дія, яка проводиться з метою 

встановлення тотожності, подібності або відмінності наданих для 

ознайомлення декількох предметів або окремих осіб з тими, які очевидець 

(свідок, потерпілий, підозрюваний) сприймав за певних обставин 

розслідуваної події [55, c. 238].   

    Ця слідча (розшукова) дія як процесуальна форма криміналістичної 

ідентифікації характеризується такими ознаками: 

    1) для проведення пред’явлення для впізнання необхідні юридичні 

підстави (наявність особи, котра буде впізнавати, протоколу її допиту, в 

якому зафіксовано показання про прикмети й особливості об’єкта та про 

обставини, за яких вона його сприймала; об’єкта, який підлягає впізнанню, і 

зовнішньо схожих об’єктів, які будуть пред’являтися разом з об’єктом 

впізнання) та фактичні підстави (наявність у слідчого даних, які дозволяють 

зробити висновок про необхідність (доцільність) і можливість проведення 

цієї слідчої (розшукової) дії); 

    2) метою цієї слідчої (розшукової) дії є вирішення питання про тотожність 

або групову належність об’єкта, що пред’являється для впізнання, з тим, який 

особа сприймала в минулому; [193, c. 27]   

    3) участь у проведенні цієї слідчої (розшукової)  дії  беруть уповноважені 

законом суб’єкти, котрі її проводять (слідчий, прокурор) і долучаються до її 

проведення (адвокати, спеціалісти для фіксування впізнання технічними 

засобами, психологи, педагоги та інші спеціалісти); особи, яким 
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пред’являють інших осіб, речі та трупи для впізнання (потерпілий, свідки, 

підозрюваний); [24, c. 28]   

    4) впізнання відбувається за допомогою застосування органів відчуття  і 

надалі особа, котра впізнає, за допомогою своєї пам’яті встановлює наявність 

або відсутність відповідних тотожних ознак в об’єкті, який безпосередньо 

пред’являється для впізнання; [21, c. 5]   

    5) результатом проведення цієї слідчої (розшукової) дії є наявність чи 

відсутність упізнання, тобто ототожнення того, що сприймається у 

конкретний момент, з тим, що особа бачила раніше.  

    Пред’явлення для впізнання досліджено у наукових працях багатьох 

вчених, проте існують дискусійні питання, які викликають неоднозначне 

тлумачення і, як наслідок, складнощі при оцінці доказів, одержаних під час 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії. 

    Впізнання не належить до слідчих (розшукових) дій, проведення яких 

відповідно до кримінального процесуального закону є обов’язковим. 

Необхідність її проведення кожного разу визначається особою, котра 

проводить досудове розслідування, відповідно до слідчої ситуації, яка 

склалася на певному етапі розслідування. Метою пред’явлення для впізнання 

є отримання доказів, що являють собою висновок одного з учасників процесу 

про результати проведеної ним ідентифікації – тотожність, схожість або 

відмінність особи чи речей, представлених для ознайомлення, з ознаками 

таких об’єктів, що збереглися в його пам’яті [73, c. 397].   

    Кримінальне процесуальне законодавство передбачає декілька видів 

пред’явлення для впізнання:  

     –  за стадією кримінального процесу: пред’явлення для впізнання на стадії 

досудового розслідування (статті 228–232 КПК України) та пред’явлення для 

впізнання на стадії судового розгляду (стаття 355 КПК України);  

     – за об’єктом впізнання: пред’явлення особи для впізнання (стаття 228 

КПК України); пред’явлення речей для впізнання (стаття 229 КПК України); 

пред’явлення трупа для впізнання (стаття 231 КПК України);  
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     – за способом пред’явлення для впізнання: безпосередньо; за 

фотознімками, за матеріалами відеозапису; поза візуальним та 

аудіоспостереженням; впізнання осіб чи речей  у режимі відеоконференції 

при трансляції з іншого приміщення (дистанційне досудове розслідування); 

впізнання у режимі відеоконференції під час судового провадження (стаття 

336 КПК України).  

    Разом із тим необхідно враховувати, що цей перелік видів пред’явлення 

для впізнання не є вичерпним, і згадана  слідча (розшукова) дія може 

проводитися з метою впізнання місцевості, тварин, запахів, звуків тощо. 

    Пред’явлення для впізнання є унікальною слідчою (розшуковою) дією, 

тому що ніколи не дублюється. Вона є важливим засобом збирання доказової 

інформації, результати її проведення часто мають вирішальне значення для 

кримінального провадження, оскільки дозволяють перевірити показання осіб, 

котрі допитані (потерпілого, свідка, підозрюваного), висунути й перевірити 

слідчі версії, отримати нові та перевірити існуючі докази у кримінальному 

провадженні [73, c. 398].   

      Необхідність проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії  може 

виникнути в таких випадках: 

    – підозрювані не були раніше відомі потерпілим або свідкам, але 

спостерігалися ними у зв’язку зі злочинними подіями; 

   – підозрювані видають себе за інших осіб або не мають документів, що 

засвідчують їх особу, чи пред’явили документи, які їм не належать; 

   – потерпілі або свідки знали раніше пред’явлених підозрюваних, але не 

можуть повідомити про них будь-яку інформацію або називають їх 

неправильно; 

   – той, хто впізнає особу, котру йому пред’являють, правильно її називає  

але остання заперечує факт знайомства [192, c. 157].   

    Особливістю проведення цієї слідчої (розшукової) дії  при розслідуванні 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації є те, що її потрібно проводити  
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поза візуальним спостереженням особи, яку впізнають, з метою забезпечення 

безпеки того, хто впізнає, і попередження психологічного впливу на нього. 

    Ефективність та доказове значення результатів упізнання значною мірою 

залежить від якості проведення слідчим організаційно-підготовчих заходів і 

застосування тактичних прийомів проведення слідчої (розшукової) дії. Отже, 

слідчому необхідно попередньо допитати особу, котра буде впізнавати, про 

те, чи може допитувана взагалі впізнати особу або річ і як (за окремими 

ознаками чи сукупністю ознак) та за яких обставин вона їх сприймала [84, c. 

77].   

    Специфіка допиту, що передує пред’явленню для впізнання, полягає у 

тому, що в його процесі найбільш широко використовуються тактичні 

прийоми, спрямовані на актуалізацію у пам’яті особи, яка впізнає, інформації 

про об’єкт, який вона сприймала в минулому. До таких прийомів належать 

постановка допитуваному нагадуючих, деталізуючих та уточнюючих 

запитань, використання фотороботів, що виконують функцію нагадування,  а 

отже, пожвавлюють у пам’яті асоціативні зв’язки [24, c. 29].   

    Результати цього допиту мають допомогти слідчому вирішити питання, чи 

доцільно проводити пред’явлення для впізнання. Слідчий при проведенні 

допиту має на меті з’ясувати певні ознаки, за якими буде відбуватися 

впізнання. Однак частими є випадки, коли допитувані особи не можуть 

назвати конкретні ознаки ідентифікації, а можуть впізнати особу чи річ 

безпосередньо.  

    Так, в науці за критерієм виокремлення ознак виділяється два види 

впізнання: сукцесивне та симультанне. Сукцесивне впізнання відбувається на 

підставі виокремлення релевантних, значущих ознак в процесі детального 

ознайомлення з об’єктом впізнання. Симультанне впізнання відмінне від 

сукцесивного, оскільки відбувається одномоментно, на підставі «згортання» 

ідентифікаційних елементів, коли залишається система опорних ознак 

(комплексне впізнання) [17, c. 105].   
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    Саме симультанне впізнання, незважаючи на те, що воно фактично 

визначене КПК України (стаття 228), викликає дискусії серед вчених, 

оскільки деякі з них відстоюють позицію, відповідно до якої не існує 

можливості перевірити достовірність показань, тому що особа не може 

назвати окремі ознаки осіб чи речей. Підставою для наукових дискусій, на 

нашу думку, є недосконале формулювання норми, зазначеної у законі, а саме: 

«якщо особа заявляє, що вона не може назвати прикмети, за якими впізнає 

особу, проте може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі зазначається, 

за сукупністю яких саме ознак вона може впізнати особу» [98]. Критиці 

піддають терміни  «прикмети» і «ознаки».  Якщо особа не може назвати 

«прикмети», вона мусить назвати «сукупність ознак». Відповідно до 

тлумачного словника української мови, «прикмета» – це те, що характеризує 

кого-, що-небудь, відмітна ознака когось, чогось; особливість; чийсь 

зовнішній вигляд; а «ознака» – риса, властивість, особливість кого- , чого-

небудь [13].   

    З огляду на викладене, доцільно внести зміни до частини 1 статті 228 КПК 

України і викласти зазначену норму так: «якщо особа заявляє, що вона не 

може назвати особливі прикмети, за якими впізнає особу, проте може 

впізнати її за сукупністю ознак, це фіксується в протоколі допиту та не 

виключає проведення пред’явлення впізнання. Результати такого впізнання 

не мають наперед визначеної сили й оцінюються в сукупності з іншими 

доказами». (Додаток Б) 

    Отже, безпосереднє пред’явлення до впізнання повинно відбуватися у 

певних умовах. Так, відповідно до Закону України «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» упізнання поза 

візуальним спостереженням може проводитися для гарантування безпеки 

потерпілих (свідків) які впізнають підозрюваних, а тому впізнання 

проводиться у спеціально обладнаних приміщеннях, поділених надвоє 

перегородкою зі спеціального скла (прозорого з одного боку), з окремими 

входами, із залученням чотирьох понятих (по двоє із кожної сторони – з тим, 
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хто впізнає, і з тим, кого впізнають). Участь підозрюваного при пред’явленні 

для впізнання поза візуальним спостереженням носить обмежений характер. 

На практиці під час проведення зазначеної слідчої (розшукової) дії 

виникають випадки, коли підозрювані та обвинувачені заявляють клопотання 

про визнання результатів пред’явлення для впізнання неналежними у зв’язку 

з тим, що захисник підозрюваного був у кімнаті, де перебував підозрюваний, 

а не контролював процес впізнання свідками, потерпілими, а також дії 

слідчого. Зазначене питання також має дискусійний характер у частині 

співвідношення дотримання інтересів усіх учасників цієї слідчої 

(розшукової) дії. Так, ЄСПЛ у своїх рішеннях наголошує на необхідності 

дотримання балансу інтересів захисту та свідків (потерпілих) при введенні 

таких заходів. Принципи справедливого розгляду вимагають, щоб інтереси 

захисту співвідносились з інтересами  свідків і жертв, що дають показання, 

при цьому будь-які заходи, скеровані на обмеження прав захисту, повинні 

бути продиктовані нагальною необхідністю (рішення у справі «Доорсон 

проти Нідерландів»,«Ван Мехелен та інші проти Нідерландів») [27].    

    На нашу думку, перебування захисника у приміщенні, де знаходяться 

особи, котрі впізнають, при проведенні цієї слідчої (розшукової дії) значно 

знижує ефективність забезпечення безпеки  вказаних осіб і зводить нанівець 

значення інституту державного захисту потерпілих та свідків.  

     Тому бажано, щоб захисник перебував лише в тій частині спеціально 

обладнаного приміщення,  де знаходиться його підзахисний [84, с. 78].    

    Стосовно кількості та якості об’єктів, які пред’являються для впізнання, 

зазначаємо, що згідно з чинним законодавством їх має бути не менше трьох і 

вони повинні бути подібними один до одного. Пред’явлення декількох 

подібних об’єктів має на меті забезпечити достовірність та об’єктивність 

пред’явлення для впізнання, а також активізацію процесу згадування у 

свідомості особи, котрій об’єкти пред’являються для впізнання. Адже якщо 

об’єкт буде пред’являтися для впізнання в однині, то це завідомо здійснює 
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психологічний вплив на особу, яка впізнає, та не забезпечує достовірність 

проведення цієї слідчої (розшукової) дії [24, с. 31].    

    Крім вимоги щодо кількості об’єктів, які пред’являються для впізнання, 

при їх виборі слід врахувати, що у їхньому зовнішньому вигляді не повинно 

бути різких відмінностей (вони мають бути подібними за формою, 

розмірами, кольором, маркою, моделлю тощо). 

    При пред’явленні  для впізнання особи, котра підлягає впізнанню, вона має 

бути пред’явлена з іншими особами тієї ж статі, яких має бути не менше 

трьох і які не мають різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі. 

    Дискусійною є думка щодо кількості осіб, котрі пред’являються для 

впізнання. Так, польська криміналістка Єва Груза зазначає, що мінімальною 

необхідною кількістю осіб, які пред’являються для впізнання, є чотири, адже 

саме із дотриманням цієї умови буде виключена можливість розташування 

особи, котра підлягає впізнанню, в центрі групи. За її словами і як показують 

дослідження, свідок схильний вказувати на того, хто займає місце посередині 

– це так званий «стереотип центрального місця» [39, с. 142].    

    Крім того, частиною 6 статті 228 КПК України визначено, що  впізнання 

може проводитися за фотознімками (у кількості не менше трьох) та  

матеріалами відеозапису (не менше чотирьох). У такому випадку це 

виключає надалі проведення пред’явлення особи для впізнання [98].    

    Так, відповідно до витягів з вироку Бориспільського міськрайонного суду 

Київської області від 19 вересня 2011 року у протоколі пред’явлення 

фотознімків для впізнання,  складеному після проведення згаданої слідчої 

(розшукової) дії, зазначено, що ОСОБА_15 вказала на фотокартку 

ОСОБА_4, яка перебувала у фототаблиці, повідомивши, що вказана нею 

дівчина на ім’я ОСОБА_4 познайомила її з ОСОБА_3, котрий організував її 

виїзд у Республіку Греція з метою її експлуатації. Згодом стало відомо, що 

ОСОБА_35 отримала від ОСОБА_3 500 доларів США за те, що остання 

підшукала її для вивезення за кордон. (Додаток Г) 
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    Разом із тим у деяких випадках доцільно застосовувати метод «подвійного 

сліпого впізнання» (double-blindsequentiallineup), який використовує 

британська поліція. Тактика його проведення полягає у тому, що особі, котра 

впізнає, повідомляється, що серед осіб, які будуть пред’явлені, можливо й 

немає того, щодо кого нею давались показання. Крім того, проведення 

впізнання доручається іншому офіцеру, а не тому, в провадженні якого 

перебуває справа і який знає підозрюваного [17, с. 107].   За даними тривалих 

досліджень, така тактика суттєво знижує вірогідність помилкової позитивної 

ідентифікації та суттєво підвищує рівень захисту невинуватого [9] .   

    Певні особливості має пред’явлення для впізнання трупа, який повинен 

пред’являтися самостійно, без одягу, бути накритим простирадлом, 

залишаючи відкритим лише голову та обличчя,  у морзі або іншому 

приміщенні, тимчасово пристосованому для цього, після спеціальної 

підготовки трупа: реставрації, надання зовнішності трупа прижиттєвого 

вигляду. 

     Якщо при трупі були знайдені певні предмети (одяг або прикраси), їх 

необхідно пред’являти для впізнання окремо. 

При цьому доцільно проводити впізнавальну фотозйомку (до судово-

медичного дослідження та після нього) для забезпечення можливості 

проведення вказаної слідчої (розшукової) дії і після поховання трупа, а також 

проведення дій, що дозволять надалі ідентифікувати труп, а саме: 

дактилоскопіювання, вилучення зразків волосся, крові, виготовлення 

посмертних масок, зліпків з окремих елементів (частин тіла людини) [23, с. 

134].    

    Після закінчення проведення пред’явлення для впізнання осіб, речей, 

трупів складається протокол відповідно до статті 231 КПК України, у якому 

докладно зазначаються ознаки або сукупність ознак, за якими особа впізнала 

особу, річ чи труп, обов’язково вказується те, чи впізнання проводилося поза 

візуальним спостереженням того, кого впізнають, а також обставини та 

умови проведення такого впізнання. 
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    На особливу увагу при розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації заслуговує питання проведення впізнання за голосом і 

особливостями мови. Впізнавати за голосом можуть не лише свідки та 

потерпілі, а й другорядні учасники злочинної діяльності, а саме: охоронці 

центрів «дозвілля», котрі добре обізнані про характер діяльності центру і тих 

осіб, які керують його роботою; водії, котрі доставляють потерпілих у певні 

місця, в окремих випадках отримують гроші від замовників і передають їх 

особі, яка експлуатує працю потерпілих; [161, с. 121] диспетчери, котрі 

отримують замовлення та є зв’язковими між організатором експлуатації, 

водіями й іншими учасниками злочинної діяльності [51, с. 145].    

    Тактика впізнання за голосом і особливостями мови потребує відповідної 

підготовки, зокрема, проведення таких організаційно-тактичних заходів: 

визначення часу, місця його проведення, створення відповідної обстановки 

та умов впізнання, складання плану проведення цієї слідчої (розшукової) дії,  

проведення попереднього допиту особи, котра буде впізнавати за голосом з 

метою встановлення виду, стилю, словникового запасу, дикції, темпу, форми 

викладення мовного повідомлення, діалекту, акценту, патології мови, типу 

голосу за висотою, тембру голосу, гучності, наявності сталих фразеологічних 

зворотів, діалектизмів, сучасних слів іноземного походження, наголосу у 

словах, слів «паразитів», звукових звичок, особливих прикмет голосу та мови 

тощо [193, с. 53].    

    Особливості тактики цієї слідчої (розшукової) дії полягають у тому, що 

впізнання повинно відбуватися так, щоб особа, яку впізнають, не мала 

можливості змінити голос. За наведених обставин вчені рекомендують, щоб 

особа, котра підлягає впізнанню, не знала, що за нею спостерігають, а іншим 

учасникам слідчої (розшукової) дії необхідно втягувати її у діалог, дискусію, 

в ході якої пред’явлена для впізнання особа має відповідати на питання, у 

відповідях на які повинні бути слова, які суб’єкт впізнання сприймав під час 

злочинної події [114, с. 18].    
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3.2. Використання спеціальних знань при розслідуванні торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації 

    Правильне розуміння поняття спеціальних знань – це важлива умова їх 

використання в різних формах у ході розслідування торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації. Досліджуючи зазначене питання, необхідно 

враховувати, що спеціальні знання є тим елементом, який визначає 

процесуально-правовий статус учасників кримінально-процесуальної 

діяльності, на основі якого формуються їхні права й обов’язки, система 

гарантій, умови та порядок їхньої діяльності в процесі розслідування. Як 

слушно зазначає Л. Ю. Капітанчук, використання спеціальних знань є 

необхідною умовою для правильної кваліфікації злочинів, висунення та пере-

вірки обґрунтованих слідчих версій, підвищення ефективності тактики 

проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів, 

установлення конкретних причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, а 

також індивідуалізації покарання [60, с. 304].    

    КПК України не містить у собі визначення «спеціальні знанння», проте 

науковці і практики, дослідивши це питання, зазначають, що спеціальні 

знання – це знання, які лежать в основі відповідних спеціальностей та 

спеціалізацій, набуваються в процесі навчання і практичної діяльності за 

певною спеціальністю. До спеціальних знань не належать загальновідомі й 

загальнодоступні наукові знання, повсякденні, побутові відомості, а також 

знання в галузі матеріального і процесуального права [98].   

    При розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

важливого значення набуває застосування спеціальних знань, що 

проявляються у виді: 

    1) Залучення спеціалістів  для надання безпосередньої технічної допомоги 

(фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для 

проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час 

досудового розслідування і судом під час судового розгляду   

(частина 2 статті 71 КПК України);  
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    2) надання консультацій сторонам кримінального провадження 

спеціалістом з різних питань, що виникають у процесі розслідування  

(частина 1 статті 71 КПК України), а також надання консультацій та 

письмових роз’яснень суду відповідно до статті 360 КПК України; 

    3) призначення і проведення судових експертиз (статті 69, 101, 242 КПК 

України).  

    Надзвичайне значення при розслідуванні фактів вчинення торгівлі людьми 

з метою трудової експлуатації відіграють судові експертизи, які є вагомим 

засобом доказування.  

    Так, згідно з частиною 2 статті 84 КПК України висновок експерта являє 

собою процесуальне джерело доказів, а безпосередньо доказами є фактичні 

дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких 

слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи 

відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального 

провадження і підлягають доказуванню. Таким чином, у цьому випадку 

доказом є встановлені експертом на підставі застосування спеціальних знань 

факти, відображені у висновку. 

    Відповідно до статті 243 КПК України експерт залучається за наявності 

підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, 

наданим за клопотанням сторони кримінального провадження. 

    Як справедливо відзначає І. Л. Петрухін, висновку експерта притаманні 

такі ознаки: самостійність і первісність. При цьому науковець наголошує на 

тому, що такі властивості експертного висновку не залежать від того, чи 

містить він тільки нові дані або підтверджує (заперечує) інші засоби 

доказування [129, с. 113].    

     Проаналізувавши питання, які порушуються перед експертом, можемо 

зробити висновок, що вони мають на меті встановити обставини події 

злочину: час, спосіб, знаряддя, механізм слідоутворення тощо. Отже, експерт 

досліджує об’єкти, що входять до об’єктивної сторони злочину. Об’єкти 

експертизи залучаються у сферу кримінального судочинства через їхню 
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здатність відображати дії злочинця як фізичний процес, зберігати на собі 

сліди таких впливів. Ми погоджуємося з думкою К. О. Щербаковської, яка 

влучно зауважує, що експертні дослідження спрямовані на виявлення ознак 

дії, яка мала місце в певних просторових границях і певному тимчасовому 

проміжку [197, с. 185].    

    Отже, використання спеціальних знань при розслідуванні торгівлі людьми 

з метою трудової експлуатації обумовлене особливостями вчинення цього 

злочину, а саме: обстановкою, способом та знаряддям скоєння кримінального 

правопорушення. 

    Так, коли вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

відбувається шляхом переміщення потерпілої особи через державний кордон  

шляхом перетину відповідних пропускних пунктів, злочинці зазвичай 

використовують підроблені документи, що дають змогу перетнути 

державний кордон і, як наслідок, допомагають їм реалізувати свої злочинні 

наміри. У таких випадках виникає об’єктивна потреба у залученні 

спеціалістів для надання допомоги при виявленні документів, які 

використовувалися злочинцями для перетину державного кордону, 

визначенні тих з них, які можуть бути підробленими, їх вилученні і 

направленні для експертного дослідження. 

    Так, поліцейськими Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з 

торгівлею людьми, спільно зі слідчим управлінням ГУНП у місті Києві за 

сприяння Посольства США в Україні установлено мешканців міста Києва, 

котрі налагодили схему виготовлення фіктивних документів для виїзду до 

США, Канади, Великобританії та інших країн з метою отримання 

позитивного рішення щодо видачі робочих або туристичних віз. У рамках 

кримінального провадження, відкритого за ознаками статті 190 КК 

України, установлено директора одного з приватних підприємств, котрий у 

столиці налагодив підробку паспортів громадян України для виїзду за 

кордон, за що отримував грошову винагороду від 350 до 1500 доларів США 

залежно від складності та кількості виготовлення підроблених документів. 
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Як встановлено, громадяни України подавали закордонні паспорти з 

підробленими даними до посольств відповідних країн для отримання 

позитивного рішення щодо видачі віз. 

    Працівниками Департаменту 07 лютого 2018 року проведено обшукові 

заходи, за результатами яких встановлено близько 200 анкет з додатками 

на отримання віз, вилучено «готові» паспорти з ознаками підробки, готівку, 

оригінали та копії довідок із банків і підприємств про працевлаштування, 

печатки різних ФЛП, які використовувалася для виготовлення підроблених 

довідок про доходи, підроблені штампи про перетин кордону, комп’ютерну 

оргтехніку та 160 флеш-носіїв, на яких зберігаються електронні варіанти 

підроблених документів [26].    

    У тих випадках розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації, коли перетин державного кордону відбувся поза пунктами 

пропуску через державний кордон, залучаються спеціалісти для відібрання 

зразків, що будуть необхідні надалі для проведення дактилоскопічних 

експертиз та експертиз слідів пальців рук, слідів ніг і транспортних засобів. 

Оскільки при перетині державного кордону зазвичай використовуються 

підроблені документи, важливим є проведення техніко-криміналістичної 

експертизи документів і матеріалів.  

    Здебільшого переважає часткова підробка документів  (97 % ), з яких  

у 49 % має місце заміна сторінок, інші випадки – заміна фотографії власника 

[122, с. 7].    

    Допомога спеціаліста, як правильно зазначає В. М. Махов, не обмежується 

рамками слідчих оглядів (місця події, документів тощо), вони можуть 

надавати допомогу при проведенні й інших слідчих (розшукових) дій [111, с. 

81].    

    Так, при розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

слідчі за участю спеціалістів та з використанням науково-технічних засобів 

проводять обшуки за місцем роботи, проживання підозрюваних з метою 

виявлення доказів, що свідчитимуть про причетність зазначених осіб до 
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торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. Спеціалісти можуть надавати 

слідчим допомогу при проведенні допитів у виді складання переліку 

запитань, які необхідно поставити допитуваному (якщо для цього потрібне 

застосування спеціальних знань), або роз’яснення тих чи інших термінів, які 

застосовує допитуваний при наданні показань [80, с. 69].    

    При цьому до проведення слідчих (розшукових) дій можуть залучити двох 

і більше спеціалістів. Це пов’язується із багатогранністю питань та 

багатопрофільністю знань, що використовуються при встановленні обставин, 

причин і наслідків досліджуваних подій [181, с. 89].    

     Найбільш розповсюджена форма використання спеціальних знань – це 

призначення і проведення судових експертиз. Висновки експертів є 

процесуальними джерелами доказів, а тому відіграють важливу роль у 

доказуванні обставин торгівлі людьми. 

     Відповідно до статті 1 Закону України «Про судову експертизу»  

від 25 лютого 1994 pоку № 4038-XII судова експертиза – це дослідження на 

основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо 

об’єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть 

предметом судового розгляду [137].   

     Згідно з частиною 1 статті 242 КПК України експертиза проводиться 

експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони 

кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони 

захисту у випадках та порядку, передбачених  статтею 244  цього КПК 

України якщо для з’ясування обставин, що мають значення для 

кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається 

проведення експертизи для з’ясування питань права [98].    

    Водночас важливість висновку експерта полягає також у тому, що через 

призму встановлення ознак об’єктивної сторони складу злочину стає 

можливим і дослідження суб’єктивної сторони складу злочину, тобто вини, 

умислу, мотиву, цілі, що об’єктивуються в діях суб’єкта злочину й у їхніх 

наслідках та є ключовими при  розслідуванні справ, пов’язаних із торгівлею 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n2269
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людьми з метою трудової експлуатації, оскільки необхідно довести умисел 

на продаж людей, мотив (трудова експлуатація) і ціль (отримання грошової 

винагороди та інших благ від незаконного використання праці інших осіб). 

Дискусійним є той факт, що елементи суб’єктивної сторони злочину 

недоступні для доказування. Як готовий об’єктивний факт вони не мають 

однозначного відображення в об’єктивних обставинах вчиненого. Тому 

доказування елементів суб’єктивної сторони складу злочину повинно 

здійснюватися поступово, різними засобами доказування, у тому числі і за 

допомогою висновків експертів. 

    У той же час при розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації спеціальні знання мають використовуватися для встановлення 

обставин, що безпосередньо входять у об’єктивну та суб’єктивну сторони 

злочину. Вся отримана інформація повинна бути ретельно досліджена у 

процесі визначення ступеня вини підозрюваних осіб, тому що тільки з 

урахуванням усієї сукупності обставин може бути зрозумілий зміст дій 

суб’єкта, умисел на вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації  

і його вина у вчиненні злочину цього виду. 

    Оскільки розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації має 

свої особливості, необхідно це враховувати при використанні видів судових 

експертиз та формулюванні завдань, які необхідно буде поставити експертам. 

     Найважливішу роль під час розслідування торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації відіграють психіатричні, психологічні та медичні 

експертизи потерпілих осіб. За допомогою згаданих експертиз можна 

встановити наявність уразливого стану потерпілих осіб на момент вчинення 

щодо них торгівлі людьми, а також тяжкі наслідки, що настали в результаті 

вчинення торгівлі людьми. 

    Обов’язковими експертизами, що проводяться стосовно підозрюваного і 

результати яких суттєво впливають на процес розслідування, є психологічна 

та психіатрична. Вони призначаються для з’ясування психічного стану цих 

осіб. 
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   Крім того, залежно від обставин кримінального провадження можливим є 

призначення комплексних психолого-психіатричних, психолого-медико-

психіатричних та медико-психологічних експертиз [160, с. 211].   

    Частиною 2 статті 242 КПК України визначено обов’язкові випадки 

проведення експертиз: встановлення причин смерті; встановлення характеру 

і тяжкості тілесних ушкоджень; визначення психічного стану підозрюваного 

за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його  осудності, 

обмеженої осудності; встановлення віку особи, якщо це необхідно для 

вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної 

відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 

визначення розміру матеріальних збитків, якщо потерпілий не може їх 

визначити та не надав документ, що підтверджує розмір такої шкоди, розміру 

шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяного кримінальним 

правопорушенням [98].   

    Окремої уваги заслуговує питання встановлення уразливого стану 

потерпілих осіб. Відповідно до частини 1 статті 149 КК України 

кваліфікуючою ознакою торгівлі людьми є уразливий стан потерпілого, а 

особливо кваліфікуюча ознака наведена у частині 3 статті 149 КК України – 

спричинення тяжких наслідків у результаті скоєння злочину [96]. 

    Згідно із приміткою 2 статті 149 КК України під уразливим станом особи 

розуміється 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 [96]. Так, 

уразливий стан потерпілих осіб при розслідуванні торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації можна встановити за допомогою відповідної 

експертизи, а саме:  судово-психологічної, проведення якої регламентовано 

КПК України (загальні положення), а також Інструкцією про призначення та 

проведення судових експертиз та експертних досліджень і Науково-
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методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових 

експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства 

юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5. 

    Відповідно до пункту 152 Науково-методичних рекомендацій з питань 

підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для 

встановлення уразливого стану експерту повинні бути поставлені питання 

про спроможність потерпілого з урахуванням його вікових особливостей, 

емоційного стану, індивідуально-психологічних властивостей, рівня 

розумового розвитку й умов мікросоціального середовища усвідомлювати 

реальний зміст власних дій та повною мірою свідомо керувати ними і 

передбачати їхні наслідки, правильно розуміти характер та значення 

скоюваних із нею дій та здійснювати опір [56].    

    До тяжких наслідків при розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації необхідно віднести: розлад психіки потерпілого, тяжке психічне 

захворювання, каліцтво, спричинення тяжких тілесних ушкоджень, 

примусове втягнення в наркоманію, самогубство, застосування до 

потерпілого катувань, спричинення смерті з необережності, зараження 

вірусом імунодефіциту (СНІД), іншою невиліковною  хворобою або 

хворобою, лікування якої може негативно відобразитися на стані здоров’я 

потерпілого. 

    Крім наведених обов’язкових випадків проведення медичних, 

психологічних і психіатричних досліджень, при розслідуванні торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації відповідні експертизи призначаються 

й для встановлення інших обставин справи, наприклад: правильності 

сприймання потерпілим обставин, що мають значення у справі, 

спроможності давати про них відповідні показання; емоційного стану 

потерпілого в певний період дії психотравмуючої ситуації; впливу ситуації в 

сім’ї та виховної поведінки батьків на емоційний стан, психічний розвиток 

особи; спричинення страждань (моральної шкоди); індивідуально-

психологічних особливостей і психічних захворювань осіб тощо [80, с.89].    
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     Судово-психологічна експертиза 

     Особливу специфіку при розслідуванні злочинів, пов’язаних із торгівлею 

людьми з метою трудової експлуатації, має судово-психологічна експертиза, 

що встановлює ті особливості психічної діяльності та такі їхні прояви в 

поведінці особи, які мають  юридичне значення і викликають певні правові 

наслідки. Така експертиза може бути призначена як на стадії досудового 

розслідування, так і під час судового розгляду з метою визначення у 

підекспертної особи індивідуально-психологічних особливостей, рис 

характеру, провідних якостей особистості, мотивостворюючих чинників 

психічного життя та поведінки, емоційних реакцій і станів, закономірностей 

перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та її індивідуальних 

властивостей [19, с.40].    

     Психологічні дослідження проводяться експертами-психологами центрів 

судово-психіатричних і психологічних досліджень, науково-дослідних 

інститутів судових експертиз Міністерства юстиції України та науково-

дослідних закладів у сфері психології і психіатрії, а також іншими 

атестованими експертами [90, с. 144].    

    Об’єктами експертизи є психічно здорові особи (підозрювані, 

обвинувачені, свідки, потерпілі, позивачі, відповідачі: малолітні,  

неповнолітні,  особи дорослого та похилого віку). 

    Під час проведення психологічної експертизи можуть бути поставлені такі 

найтиповіші питання: 

    Які індивідуально-психологічні особливості має підекспертна особа і чи 

могли вони вплинути на характер її протиправних дій? 

   Який індивідуально-рольовий статус має підекспертна особа у злочинній 

групі (лідер, підвладний тощо)? 

   Які особистісні захисні механізми, стереотипи поведінки, способи адаптації 

до труднощів, особливостей пізнавальної сфери (мислення, уяви, пам’яті, 

сприйняття, темп протікання психічних процесів) притаманні для 

підекспертної особи? 
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    Чи має підекспертна особа індивідуально-психологічні особливості, що 

суттєво вплинули на характер її показань?  

    Чи має підекспертна особа зміни в емоційному стані, індивідуально-

психологічних проявах, що перешкоджають активному функціонуванню її як 

особистості і виникли внаслідок впливу певних обставин? 

    Чи є ситуація, що досліджується, психотравмуючою для особи? 

    Якщо так, то чи завдані їй страждання (моральна шкода)? 

    Чим спричинені страждання за умов ситуації, що досліджується у справі?  

    Чи спроможна підекспертна особа, з урахуванням її вікових особливостей, 

емоційного стану, індивідуально-психологічних властивостей, рівня 

розумового розвитку та умов соціального середовища, усвідомлювати 

реальний зміст власних дій та повною мірою свідомо керувати ними і 

передбачати їхні наслідки [16, с. 54]?   

    Судово-медична експертиза 

    При розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації судово-

медична експертиза призначається для встановлення наявності, характеру, 

ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, обставин нанесення тілесних 

ушкоджень, а також віку потерпілої особи. 

    Питання, що ставляться для вирішення при виконанні судово-медичної 

експертизи, можуть варіюватися залежно від виду експлуатації, якої зазнала 

потерпіла особа. Отже, найбільш типові питання такі: 

   Які ушкодження є в потерпілої особи, їхній характер, локалізація, давність 

утворення, ступінь тяжкості, чим вони могли бути викликані? 

   Який механізм утворення ушкоджень? 

   Яка кількість нанесених ударів та послідовність їх нанесення? 

   Чи могли бути заподіяні виявлені тілесні ушкодження при обставинах, 

вказаних потерпілою особою? 

   Як заподіяні виявлені тілесні ушкодження вплинули на фізичне здоров’я 

потерпілої особи? 
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   Необхідно враховувати той факт, що часто до потерпілих, котрі стали 

жертвами торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, може бути 

застосоване насильство, яке не залишає після себе слідів порушення 

анатомічної цілісності тканин або слідів порушення нормального 

функціонування тканин і органів людського тіла, а заподіює лише фізичний 

біль, наприклад: нанесення побоїв або заподіяння мук у виді тривалого 

позбавлення їжі, води чи тепла, або, навпаки, тривале перебування під 

спекою, у шкідливих умовах праці тощо. Тому у цьому випадку експерти 

лише відмічають скарги потерпілих осіб, але не встановлюють ступінь 

тяжкості тілесних ушкоджень [160, с. 217].    

    Також судово-медична експертиза може бути призначена для визначення 

віку людини. Це, зокрема, ті випадки, коли у потерпілого відсутні відповідні 

документи або існує обґрунтований сумнів у його віці, оскільки жертвами 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації стають особи без постійного 

місця проживання, особи, які втратили документи і немає відомостей про 

їхніх родичів. 

    Судово-психіатрична експертиза 

    Під час розслідування випадків вчинення торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації виникає необхідність призначення судово-

психіатричної експертизи. 

    Предметом  судово-психіатричної експертизи є визначення психічного 

стану осіб, яким призначено експертизу, у конкретні проміжки часу і 

стосовно певних обставин, що становлять інтерес для органів досудового 

розслідування та суду. 

    Об’єктами експертизи можуть бути: підозрювані і обвинувачені, стосовно 

яких в органах досудового розслідування та суду виникли сумніви щодо 

їхньої психічної повноцінності, осудності або можливості за психічним 

станом брати участь у слідчих (розшукових) діях чи судовому засіданні; 

свідки і потерпілі, стосовно яких в органах досудового розслідування та суду 
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виникли сумніви щодо їхньої психічної повноцінності, їхньої здатності вірно 

сприймати обставини, що мають значення для справи, а також можливості 

давати правдиві показання; потерпілі, стосовно яких вирішується питання 

про взаємозв’язок змін у їхньому психічному стані зі скоєними щодо них 

протиправними діяннями (безпорадний стан та заподіяння шкоди здоров’ю); 

матеріали кримінальної або цивільної справи, медична документація, 

аудіовізуальні матеріали та інша інформація про психічний стан особи, 

відповідно до якої проводиться експертиза [130].    

    Як влучно зазначає І. В. Левенець, правильна правова оцінка тяжкості і 

характеру злочину неможлива без аналізу поведінки потерпілих, їхнього 

психічного стану в конкретній ситуації (наприклад: віктимність жертви, стан 

безпорадності), а також без врахування наслідків злочину (їхній вплив на 

психічний стан потерпілих, дослідження зв’язків між злочином і розвитком 

психічних розладів у жертви) [103, с. 32].    

    При розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

найчастіше проводиться судово-психіатрична експертиза саме жертв торгівлі 

людьми з метою встановлення наявності (відсутності) ознак будь-якого 

болісного розладу психічної діяльності; ступеня тяжкості болісного розладу 

психічної діяльності; наявності (відсутності) причинного зв’язку між дією – 

експлуатацією потерпілої особи і наслідком – появою психічного розладу. 

    Також проведення судово-психіатричної експертизи жертв торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації необхідне, коли потрібно з’ясувати 

питання про наявність у потерпілого безпорадного стану, під яким розуміють 

неможливість цієї особи в певному фізичному чи психічному стані 

усвідомлювати характер дій, що вчиняються з нею, керувати своїми 

вчинками або чинити опір.  

    Стосовно потерпілих коло питань, що вирішуються судово-психіатричною 

експертизою, значно ширше. 
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    Щодо свідків такий вид експертизи проводиться переважно з метою 

з’ясування одного питання – чи може ця особа правильно сприймати 

обставини, що мають значення для справи, і давати про них показання.  

    Отже, при проведенні судово-психіатричної експертизи можуть бути 

поставлені такі питання: 

     Чи проявляє потерпіла особа ознаки будь-якого болісного розладу 

психічної діяльності, якщо так, то який ступінь тяжкості болісного розладу 

психічної діяльності? 

     Чи перебуває виявлений у потерпілої особи болісний розлад психічної 

діяльності в причинному зв’язку із вчиненими стосовно неї діями чи 

бездіяльністю?  

    Особливість висновку судово-психіатричного експерта полягає в тому, що 

орган, який призначив експертизу, не володіє спеціальними знаннями в 

галузі психіатрії, а тому оцінка повноти дослідження та обґрунтованість 

висновку покладається на спеціально уповноважену особу – експерта, 

котрий, враховуючи обсяг наданих матеріалів, необхідних для експертного 

дослідження, дотримуючись принципів психічного здоров’я та трактування 

суперечностей на користь психічного здоров’я підекспертної особи, 

неупередженого і критичного ставлення до досліджуваних фактів, 

відповідності експертних діагнозів та висновків клінічним формам і проявам 

існуючих психічних захворювань та закономірностям їх перебігу, а також  

логічності, обґрунтованості відомостей, проводить дослідження і надає 

висновок, який відповідно до КПК України є джерелом доказів у 

кримінальному провадженні. 

    У той же час існує проблема винесення необґрунтованих висновків і 

допущення помилок у деяких висновках. Причинами зазначеного явища є 

недостатність матеріалів, поданих для дослідження, порушення принципів 

презумпції психічного здоров’я та об’єктивності дослідження, перебільшення 

експертами одних та недооцінка інших даних без логічного роз’яснення 

таких суперечностей у мотивувальній частині висновку, проведення 
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дослідження лікарями-психіатрами, котрі не відповідають вимогам 

процесуального законодавства та Закону України «Про судову експертизу», 

ненадання відповідей на поставлені питання, наприклад: констатація 

дієздатності/недієздатності підекспертного замість його можливості/ 

неможливості усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними тощо. Всі 

зазначені фактори призводять до порушення вимог процесуального 

законодавства, недотримання методик проведення експертного дослідження 

[80, с. 69].    

    Висновки експерта сприяють вирішенню багатьох питань, що виникають 

під час досудового розслідування фактів вчинення торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації. Вони є підставою для висунення слідчих і розшукових 

версій, прийняття рішення про тактику та послідовність проведення окремих 

слідчих (розшукових) дій, а також необхідні для визначення особи злочинця.    

Тому важливе значення для усунення таких порушень має підбір 

висококваліфікованих кадрів, їхня ретельна підготовка, дотримання вимог 

процесуального законодавства, що сприятиме підвищенню якості висновків 

судово-психіатричної експертизи та допоможе мінімізувати виникнення 

експертних помилок. 

    При розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації можливе 

призначення й інших видів експертиз, а саме: 

    Криміналістичні: 

    1) Техніко-криміналістична експертиза документів.  

    Оскільки при вивезенні потерпілих осіб за кордон для їхньої трудової 

експлуатації дуже часто використовують підроблені документи, зокрема 

паспорти, доцільним є проведення техніко-криміналістичної експертизи 

документів, об’єктами дослідження якої є: матеріали, з яких виготовлені 

документи, реквізити документів, технічні засоби, що використовуються для 

виготовлення документів, а також сліди, які залишаються у разі зміни змісту 

документа.  
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    Така експертиза проводиться з метою встановлення фактів і способів 

внесення змін до документів (підчистка, травлення, дописка, переклеювання 

фотокарток, літер тощо) та виявлення їхнього первинного змісту. При цьому 

відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз 

та експертних досліджень і Науково-методичних рекомендацій з питань 

підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року 

№ 53/5, [56] технічна експертиза документів поділяється на два види: 

експертиза реквізитів документів і експертиза матеріалів документів. 

    Питання, що виносяться на дослідження судово-технічної експертизи 

паспорта, спрямовані на вирішення конкретних завдань: 

– діагностичних: встановлення обставин виготовлення документа або його 

фрагментів, встановлення наявності змін у документі та обставин їх 

виникнення, виявлення первинного змісту документа, який було змінено;  

– класифікаційних: встановлення належності технічних засобів, пристроїв, 

матеріалів до певних класифікаційних груп;  

– ідентифікаційних: ототожнення технічних засобів, пристроїв, матеріалів 

[74, с. 124].   

    2) Почеркознавча експертиза. 

     Така експертиза проводиться з метою ідентифікакції виконавця 

рукописного тексту, цифрових записів або підписів у різних документах: 

контрактах, чорнових записах, заявах, документах тощо. Так, призначення 

цього виду експертизи при розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації необхідне, коли при проведенні слідчих (розшукових) дій у 

процесі розслідування виявляються матеріали, що можуть мати значення для 

встановлення причетності конкретних осіб до такого виду злочинів. Це, 

зокрема, ідентифікація підписів на трудових договорах, контрактах, боргових 

розписках тощо. Також почеркознавча експертиза вирішує деякі 

неідентифікаційні завдання, а саме: встановлення факту виконання рукопису 

в незвичних умовах або у незвичному стані виконавця, навмисне зміненим 
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почерком із підробкою (імітацією) почерку іншої особи, визначення статі 

виконавця та належності його до певної вікової групи [31, с. 107].    

    Отже, у ході розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

при проведенні почеркознавчої експертизи можуть бути поставлені такі 

питання: 

    Чи виконано рукописний текст у документі певною особою? 

    Чи виконані рукописні тексти у документі однією особою? 

    Чи виконано підпис від імені конкретної особи у документі тією особою, 

від імені якої він зазначений, чи іншою особою? 

    Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст документа, у 

незвичайному стані? 

    Чи виконано рукописний текст у документі навмисно зміненим почерком? 

    Особою якої статі виконано рукописний текст? 

    До якої групи за віком належить виконавець рукописного тексту? 

    3) Трасологічна експертиза. 

    Така експертиза проводиться з метою ідентифікації або визначення родової 

(групової) належності індивідуально визначених об’єктів  

за матеріально фіксованими слідами – відображеннями їхніх 

слідоутворювальних поверхонь; діагностика (установлення властивостей, 

станів) об’єктів; установлення механізму слідоутворення тощо [23, с. 64].    

    Здебільшого у ході розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації досліджуються відбитки пальців рук підозрюваних/ 

обвинувачених, потерпілих осіб. При перетині особами державного кордону 

поза пунктами пропуску можливо виявити сліди ніг. Найбільш імовірними 

місцями виявлення таких слідів є ґрунт, сніг та інша поверхня, покрита 

пилом, барвником або будь-якою пластичною речовиною.  За відбитком 

взуття можна одержати його зліпок, який надасть змогу ідентифікувати 

розшукуваних осіб, зокрема, визначити зріст, виявити особливі прикмети 

(наприклад, кульгавість). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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    Крім того, під час виявлення місць утримання потерпілих осіб від торгівлі 

людьми, а також місць їхньої експлуатації при проведенні трасологічної 

експертизи можуть ставитися питання про наявність на предметах 

обстановки місця події слідів взаємодії з іншими предметами, придатність 

цих слідів для ідентифікації або про наявність у цих слідах ознак, що 

орієнтують на пошук зазначених об’єктів. 

    4) Портретна експертиза.  

    Ця експертиза проводиться з метою визначення особистості людини на 

основі дослідження особливостей її зовнішності за допомогою різного роду 

матеріальних даних (фотографій, малюнків, відеозапису), а також із 

застосуванням знань у галузі антропології, загальної і топографічної анатомії 

та з урахуванням розроблених на їх підґрунті положень криміналістики про 

ототожнення людини за ознаками зовнішності.  

    Зазвичай на дослідження портретної експертизи виноситься таке питання: 

чи одна і та ж особа, чи різні зображені на наданих експерту матеріалах? 

    5) Судово-біологічна експертиза. 

    У разі виявлення слідів крові у місцях утримання чи експлуатації  

потерпілих осіб слід провести судово-біологічну експертизу. При цьому 

необхідно враховувати, що на місці події може бути присутня кров як 

потерпілого, так і злочинця, що може мати важливе пошукове значення. 

    Отже, у ході розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

при проведенні судово-біологічної експертизи можуть бути поставлені такі 

питання: 

    Чи наявні на певній території, ділянці місцевості або об’єкті сліди крові? 

    Кому належить кров і чи можна визначити її вид (чи належить кров людині 

або тварині), групу, статеву приналежність, регіональне походження (з якої 

ділянки тіла кров), чи належить вона вагітній жінці чи породіллі, дорослій 

людині чи дитині? 

    Яка давність слідів крові, яка кількість пролитої крові, що утворила плями? 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
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    6) Експертиза матеріалів та засобів відео- і звукозапису.  

    Така експертиза проводиться з метою дослідження фактичних даних, що 

відображаються у відеофонограмі (речовому доказі) і мають відношення до 

кримінального провадження. При проведенні зазначеної експертизи 

необхідні спеціальні знання у галузях криміналістичної ідентифікації, 

акустики, лінгвістики й інших наукових дисциплін. 

    Ця експертиза має чотири самостійні спеціальності, а саме:  

    1) технічне дослідження матеріалів та засобів відео- і звукозапису;  

    2) дослідження акустичних сигналів та середовищ;  

    3) дослідження усної мови людини за її фізичними ознаками;  

    4) мовознавче дослідження усної мови людини [110, с. 133].    

    У процесі розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

часто проводиться відеозапис переговорів із покупцями або звукозапис їхніх 

розмов із торговцем, потерпілою чи іншими особами. Крім того, під час 

проведення оперативно-розшукових заходів (наприклад, оперативної 

закупівлі) можуть використовуватися технічні засоби, за допомогою яких 

фіксуються мовлення та зовнішність злочинців. Важливе значення відіграють 

експертні методики щодо встановлення факту монтажу або внесення 

часткових змін як в аналогових, так і в цифрових фонограмах [197, с. 187].    

    Інженерно-технічна: 

    Експертиза комп’ютерної техніки та програмних продуктів.  

    Об’єктами судової експертизи комп’ютерної техніки і програмних 

продуктів є комп’ютерна техніка, периферія (сканери, принтери тощо), 

різноманітні носії інформації (магнітні, оптичні, лазерні тощо), програмне 

забезпечення, інформація, що знаходиться на носіях і в запам’ятовуючих 

пристроях (постійних та оперативних), а також органайзери, пейджери, 

мобільні телефони й інші пристрої, що виготовлені і працюють на основі 

технологій побудови персональних комп’ютерів. 

    Важливе значення при розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації відіграє дослідження апаратів мобільного зв’язку, електронних 
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записних книжок та інших магнітних носіїв інформації, зокрема SIM-карток 

та карток пам’яті, оскільки це дає змогу не тільки виявити співучасників, а й 

зібрати доказову інформацію та виявити сліди торгівлі людьми. 

    Крім того, можливе проведення інших видів експертиз залежно від 

конкретного злочину і конкретної слідчої ситуації, яка складається на 

певному етапі розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації. 

 

 

    Висновки до розділу 3 

    1. Подальший етап розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації відіграє важливу роль, оскільки на нього припадає значна 

частина слідчої роботи із перевірки доказів, зібраних на початковому етапі 

розслідування. 

    2. Найбільш типовими слідчими (розшуковими) діями, які доцільно 

провести на подальшому етапі розслідування торгівлі людьми  з метою 

трудової експлуатації є: одночасний допит двох чи більше раніше допитаних 

осіб та пред’явлення для впізнання. 

    3.1. Метою проведення одночасного допиту двох чи більше раніше 

допитаних осіб є усунення протиріч у показаннях раніше допитаних осіб, що 

здійснюється шляхом встановлення психологічного контакту з 

допитуваними, обрання найбільш доцільних тактичних прийомів, які 

допоможуть зняти рівень психологічної напруги і активізувати позитивні 

якості допитуваних осіб.  

    3.2. Одночасний допит можна класифікувати за стадією кримінального 

процесу (стадія досудового розслідування та стадія судового розгляду); за 

процесуальним статусом осіб (підозрювані, обвинувачені, потерпілі, свідки, 

експерти); за однорідністю процесуального статусу осіб (одночасний допит 

одностатусних та різностатусних осіб).  

    3.3. Одночасний допит підозрюваних може класифікуватися за видом 

злочинних дій, що безпосередньо вчинялися ними (особи, котрі здійснювали 
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виготовлення документів або перевезення, або суто експлуатацію 

потерпілих). Для встановлення обізнаності щодо остаточної мети – 

експлуатації осіб – доцільно проводити одночасний допит підозрюваних  у 

вчиненні різних груп злочинних дій, що дозволить виокремити осіб, які 

вчинили торгівлю людьми, й тих, хто не був пов’язаний єдиною метою, 

вчинив інші злочинні дії (зловживання службовим становищем, підробка 

документів тощо), або є особами, котрі хоча й виконували певні дії 

(перевезення), однак не є суб’єктами, причетними до злочину (водій 

автобуса, провідник поїзда тощо). 

    3.4. Рішення про проведення одночасного допиту неповнолітніх свідків та 

потерпілих з підозрюваними має прийматися з урахуванням певних 

обмежень, якщо вони піддавалися насильству та щодо них були вчинені 

злочини сексуального характеру. На нашу думку, зазначені положення 

потрібно поширити й на повнолітніх осіб (свідків та потерпілих), тобто 

проведення їх одночасного допиту з підозрюваними слід визнавати 

допустимим лише за наявності згоди перших. 

    3.5. Тактичні особливості проведення одночасного допиту раніше 

допитаних осіб при розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації залежать від таких факторів: процесуального статусу 

допитуваних осіб, їхньої зацікавленості у розслідуванні кримінального 

провадження, ступеня обізнаності щодо встановлених обставин,  сукупності 

соціально-демографічних, морально психологічних, фізичних, психічних та 

інших особливостей допитуваних осіб, а також обставин та умов, у яких 

ними була сприйнята інформація, яка є предметом проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії. 

    4.1. Пред’явлення для впізнання – це  самостійна слідча (розшукова) дія, 

що проводиться з метою встановлення тотожності, подібності або 

відмінності наданих для ознайомлення декількох предметів або окремих осіб 

із тими, які очевидець (свідок, потерпілий, підозрюваний) сприймав за 

певних обставин розслідуваної події.  
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    4.2. Тактичною особливістю пред’явлення для впізнання осіб при 

розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації є те, що ця 

слідча (розшукова) дія повинна відбуватися поза візуальним спостереженням 

особи, яку впізнають, із дотриманням відповідної процедури, встановленої 

законом. 

    4.3. Доцільним є внесення змін до частини 1 статті 228 КПК України і 

викласти норму «якщо особа заявляє, що вона не може назвати прикмети, за 

якими впізнає особу, проте може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі 

зазначається, за сукупністю яких саме ознак вона може впізнати особу» у 

такій редакції: «якщо особа заявляє, що вона не може назвати  особливі 

прикмети, за якими впізнає особу, проте може впізнати її за сукупністю 

ознак, це фіксується в протоколі допиту та не виключає проведення 

пред’явлення впізнання. Результати такого впізнання не мають наперед 

визначеної сили й оцінюються в сукупності з іншими доказами». 

    4.4. При проведенні пред’явлення для впізнання у ході розслідування 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації перебування захисника у 

приміщенні, де знаходяться особи, котрі впізнають, значно знижує 

ефективність забезпечення безпеки вказаних осіб і зводить нанівець значення 

інституту державного захисту потерпілих та свідків. На нашу думку, 

необхідно, щоб захисник перебував лише в тій частині спеціально 

обладнаного приміщення, де знаходиться його підзахисний. 

    4.5. Вважаємо, що в деяких випадках доцільно застосовувати метод 

«подвійного сліпого впізнання» (double-blindsequentiallineup), який 

використовує британська поліція. Тактика його проведення полягає у тому, 

що особі, котра впізнає, повідомляється, що серед осіб, які будуть 

пред’явлені, можливо й немає того, щодо кого нею давались показання. Крім 

того, проведення впізнання доручається іншому офіцеру, а не тому, в 

провадженні якого перебуває справа і який знає підозрюваного. За даними 

тривалих досліджень, наведена тактика суттєво знижує вірогідність 
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помилкової позитивної ідентифікації та суттєво підвищує рівень захисту 

невинуватого. 

    4.6. На особливу увагу при розслідуванні торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації заслуговує проведення впізнання за голосом і 

особливостями мови. Впізнавати за голосом можуть не лише свідки та 

потерпілі, а й другорядні учасники злочинної діяльності. Тактика цієї слідчої 

(розшукової) дії полягає у тому, що впізнання повинно відбуватися так, щоб 

особа, котру впізнають, не мала можливості змінити голос, а тому вона не 

повинна знати, що за нею спостерігають, а іншим учасникам слідчої 

(розшукової) дії необхідно втягувати цю особу у діалог, дискусію, в ході якої 

пред’явлена для впізнання особа має відповідати на питання, у відповідях на 

які повинні бути слова, які суб’єкт впізнання сприймав під час злочинної 

події. 

    5.1. При розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

важливого значення набуває застосування спеціальних знань, які 

проявляються у виді:  

    1) Залучення спеціалістів  для надання безпосередньої технічної допомоги 

(фотографування, складення схем, планів, креслень, відбір зразків для 

проведення експертизи тощо) сторонами кримінального провадження під час 

досудового розслідування і судом під час судового розгляду   

(частина 2 статті 71 КПК України);  

    2) надання консультацій сторонам кримінального провадження 

спеціалістом з різних питань, що виникають у процесі розслідування  

(частина 1 статті 71 КПК України), а також надання консультацій та 

письмових роз’яснень суду відповідно до статті 360 КПК України; 

    3) призначення і проведення судових експертиз (статті 69, 101, 242 КПК 

України).  

    5.2. Важливість висновку експерта полягає у тому, що через призму 

встановлення ознак об’єктивної сторони складу злочину стає можливим  

дослідження суб’єктивної сторони складу злочину, тобто вини, умислу, 
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мотиву, цілі, що об’єктивуються в діях суб’єкта злочину й у їхніх наслідках 

та є ключовими при розслідуванні справ, пов’язаних із торгівлею людьми з 

метою трудової експлуатації, оскільки необхідно довести умисел на продаж 

людей, мотив (трудова експлуатація) і ціль (отримання грошової винагороди 

та інших благ від незаконного використання праці інших осіб). 

    5.3. Дискусійним є той факт, що елементи суб’єктивної сторони злочину 

недоступні для доказування. Як готовий об’єктивний факт вони не мають 

однозначного відображення в об’єктивних обставинах вчиненого. Тому 

доказування елементів суб’єктивної сторони  складу злочину повинно 

здійснюватися поступово, різними засобами доказування, у тому числі і за 

допомогою висновків експертів. 

    6. Важливу роль у доказуванні обставин торгівлі людьми відіграють 

експертизи. У ході досудового розслідування таких злочинів типовими є: 

   – судово-психіатрична експертиза потерпілої особи, що призначається для 

встановлення наявності розладу психіки, тяжкого психічного захворювання;  

   – судово-психологічна експертиза осіб, що призначається для встановлення 

спроможності особи з урахуванням її вікових особливостей, емоційного 

стану, індивідуально-психологічних властивостей, рівня розумового розвитку 

та умов соціального середовища усвідомлювати реальний зміст власних дій і 

повною мірою свідомо керувати ними та передбачати наслідки їх вчинення; 

    – судово-медична експертиза потерпілої  особи, що призначається для 

встановлення її віку у зв’язку з відсутністю відповідних документів або 

обґрунтованого сумніву у віці, статевої зрілості, наявності на її тілі тілесних 

ушкоджень, слідів катувань, факту зараження вірусом імунодефіциту тощо. 

    Крім зазначених, при розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації можуть бути призначені інші види експертиз, зокрема 

криміналістичні (техніко-криміналістична експертиза документів,  

почеркознавча експертиза, трасологічна експертиза, портретна експертиза, 

судово-біологічна експертиза, експертиза матеріалів та засобів звуко- і 
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відеозапису); інженерно-технічні (експертиза комп’ютерної техніки та 

програмних продуктів)  тощо. 
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ВИСНОВКИ 

     У дисертації наведене теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової 

задачі щодо розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, 

що виявляється в розробці системи наукових положень і методичних 

рекомендацій, спрямованих на підвищення ефективності розслідування 

злочинів цього виду. Найбільш важливі результати дослідження відображено 

у таких висновках: 

     1. Криміналістична характеристика торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації – це  узагальнена інформаційна модель, що являє собою 

детальний, систематизований опис типових криміналістично значущих ознак 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, яка є необхідною 

передумовою побудови і перевірки слідчих версій та має суттєве значення 

для виявлення, розкриття та розслідування злочинів цього виду.  

     Зміст криміналістичної характеристики торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації доцільно розглядати як систему криміналістично значущих 

даних про особливості обстановки вчинення злочину, особливості поведінки 

учасників протиправної поведінки, психологічні зв’язки між ними та інші 

обставини об’єктивної реальності, що склалися (незалежно або з волі 

учасників) у момент злочину, які впливають на спосіб його вчинення, що 

проявляються в різного роду слідах та дають змогу будувати висновки про 

особливості цієї системи і змісту злочину.  

2. Особу потерпілого від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

як елемент криміналістичної характристики досліджено через сукупність 

соціально-демографічних ознак (вік, стать, освіта, професія або рід заняття, 

сімейний стан тощо), даних про спосіб життя, наявність особистих, родинних 

і побутових зв’язків потерпілого та його родичів, а також особливостей його 

поведінки у суспільстві. 

Трудова експлуатація потерпілих осіб здійснюється за гендерною 

ознакою, вид  трудової експлуатації залежить від статі та віку потерпілих 

осіб. 
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3. Особа злочинця – трудового експлуататора – це особа (фізична 

або юридична), яка вчинила суспільно небезпечне, винне, кримінально 

каране діяння (торгівлю людьми) з метою реалізації своїх злочинних намірів 

(трудової експлуатації потерпілих осіб) заради отримання матеріальних і 

нематеріальних благ.  Особу злочинця слід розглядати через сукупність 

соціально-демографічних, правових і морально-психологічних ознак. 

Кількість злочинців варіюється залежно від конкретної ситуації, що склалася, 

проте обов’язково наявні такі особи: «продавець» і «покупець». Можлива 

також участь «посередника», який здійснює вербування, переміщення, 

переховування, передачу або одержання людини, яка виступає об’єктом 

торгівлі.   

 Для транснаціональних злочинних груп, що займаються  торгівлею 

людьми, характерні такі ознаки: ієрархічна структура (підпорядкування, 

розподіл ролей, стійкість),  наявність корупційних зв’язків (проникнення у 

владні структури з метою уникнення покарання), відпрацьованість 

нелегального переміщення. 

Вважаємо необхідним закріпити кримінальну відповідальність для 

юридичних осіб за вчинення торгівлі людьми, оскільки непоодинокими є 

випадки, коли з метою здійснення злочинної діяльності, пов’язаної з 

торгівлею людьми, створюються фірми із працевлаштування за кордоном, 

шлюбні агенції, туристичні фірми тощо, які на підставі легальної візи 

переправляють осіб за кордон, а далі відбувається їх передача третім особам з 

метою експлуатації.  

4. Спосіб вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

– це чітко організований механізм злочинної дії, який носить послідовний 

характер, складається із кількох етапів  (підготовка, вчинення і приховання), 

об’єднаних кінцевою метою – трудовою експлуатацією особи.   

         Основними способами підготовки до вчинення торгівлі людьми є: 

опублікування в засобах масової інформації статей про потребу в робочій 

силі, створення фірм, що займаються працевлаштуванням за кордоном, 
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шлюбних агенцій, туристичних фірм, які на підставі легальної візи 

переправляють осіб за кордон, а далі відбувається передача третім особам з 

метою експлуатації; розміщення оголошень у засобах масової інформації 

щодо можливого працевлаштування за кордоном, оголошення про щасливий 

шлюб з іноземцем, оголошення про пошук супутниці для відпочинку в 

екзотичній країні тощо. 

Способи вчинення торгівлі людьми доцільно класифікувати як способи 

безпосереднього вчинення торгівлі людьми («купівля-продаж», найм тощо) 

та способи вербування, переміщення, переховування, передачі, отримання 

людини. 

     До основних способів приховання вчинення торгівлі людьми належать: 

застосування заходів конспірації (декілька телефонних номерів з різними 

операторами мобільного зв’язку, декілька IP-адрес, завуальованість 

(шифрування) розмов як за допомогою використання кодових фраз і слів, так 

і за допомогою використання різних технічних засобів, приховання 

справжніх імен тощо) та  використання методів  підкупу чи залякування 

потерпілих осіб і свідків. 

     5.  Сліди злочину залежно від стадії вчинення торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації доцільно класифікувати так: сліди безпосереднього 

вчинення торгівлі людьми, сліди вербування, сліди встановлення контролю 

над потерпілим шляхом насильства, сліди переміщення осіб, сліди 

переховування та перевезення потерпілих осіб, сліди трудової експлуатації 

людини. 

6. Обстановкою вчинення торгівлі людьми є певна обмежена 

просторово-часовими рамками злочину система, що включає в себе природні, 

соціальні, психологічні та інші фактори, які існують на момент вчинення 

торгівлі людьми і які свідомо обираються злочинцем з метою сприяння 

вчиненню цього виду злочинів. Місце та час вчинення торгівлі людьми 

безпосередньо залежить від способу її вчинення та форми експлуатації, задля 

якої і вчиняється цей вид злочину. 
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7. Слідча ситуація – це сукупність обставин, яка сформувалася на 

певному етапі розслідування на підставі фактичних даних про подію 

злочину, що обумовлює можливість органів досудового розслідування 

реалізувати свої можливості щодо розкриття, розслідування та попередження 

злочину. До типових слідчих ситуацій, що складаються на момент початку 

розслідування торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, належать:    

Ситуація 1. Досудове розслідування розпочато після самостійного виявлення 

слідчим, прокурором обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення: 1) ознаки торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації встановлені внаслідок затримання особи, підозрюваної у 

вчиненні злочину, під час або відразу після продажу людини; 2) ознаки 

торгівлі людьми з метою трудової експлуатації встановлені під час 

розслідування інших злочинів, пов’язаних з експлуатацією людей; 

Ситуація 2. Досудове розслідування розпочато у зв’язку із заявою 

потерпілих, їхніх законних представників чи інших громадян або у зв’язку із 

повідомленням посадових осіб:  1) звернення потерпілих чи їхніх близьких 

осіб до правоохоронних органів після того, як відбулася експлуатація і 

потерпілій особі вдалося власними силами чи за допомогою інших людей, 

без втручання співробітників правоохоронних органів, визволитися від 

експлуатації; 2) звернення до правоохоронних органів близьких осіб або 

громадян (посадових осіб) із заявою про зникнення людини, яке відбулося за 

умов, що свідчать про торгівлю людьми, чи звернення громадян з 

інформацією про підозрілі факти, які можуть свідчити про торгівлю людьми 

з метою трудової експлуатації.   

     Крім того, можливим є виокремити слідчі ситуації  залежно від обсягу 

інформації, відомої слідчому про особу злочинця:  Ситуація 1. Особа, що 

вчинила торгівлю людьми з метою трудової експлуатації, відома; 

Ситуація 2. Особа, що вчинила торгівлю людьми з метою трудової 

експлуатації, не відома; Ситуація 3. Особа, що вчинила торгівлю людьми з 

метою трудової експлуатації, відома, але переховується. 
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     Кожна з наведених типових слідчих ситуацій у справах про торгівлю 

людьми з метою трудової експлуатації має характерний для неї перелік 

тактичних завдань розслідування, згідно з якими формуються рекомендації 

щодо проведення комплексів слідчих (розшукових) та інших процесуальних 

дій. 

Типовими слідчими версіями при розслідуванні торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації є такі: факт вчинення торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації є незаперечним; має місце торгівля людьми з метою 

трудової експлуатації і вона пов’язана із вчиненням інших злочинів; факт 

вчинення торгівлі людьми з метою трудової експлуатації відсутній, але має 

місце факт вчинення іншого злочину; факт вчинення торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації відсутній, має місце факт вчинення торгівлі 

людьми, але з іншою метою (сексуальна експлуатація, вилучення органів 

тощо).  

    Типовими версіями про осіб, які вчинили торгівлю людьми з метою 

трудової експлуатації,  є такі: злочин вчинено однією особою; злочин 

вчинено за попередньою змовою групою осіб; злочин вчинено організованою 

групою. 

8.  Під тактичною операцією під час розслідування торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації необхідно розуміти сукупність чітко 

спланованих, скоординованих і узгоджених за всіма необхідними умовами 

слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій та організаційно-

технічних заходів, які плануються слідчим і взаємодіючими з ним особами, 

які відбуваються під єдиним контролем з метою вирішення ситуації, що 

склалася у ході розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації. 

   9. До першочергових слідчих (розшукових) дій, які необхідно провести 

на початковому етапі розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації, слід віднести: огляд (місць утримання та/або експлуатації  

потерпілих осіб; транспортних засобів; місць затримання підозрюваних осіб; 
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загальнодоступної інформації, якщо є підстави вважати, що вона має 

значення для кримінального провадження); допит (свідків, потерпілих, 

підозрюваних); обшук (місць проживання та роботи підозрюваних осіб, місць 

переховування співучасників злочину). 

     10. Під час розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації огляду підлягають: місця утримання та/або експлуатації 

потерпілої особи, транспортні засоби, місця затримання підозрюваних осіб, 

загальнодоступна інформація, якщо є підстави вважати, що вона має 

значення для кримінального провадження. 

     При проведенні допиту підозрюваних осіб виникає 3 групи слідчих 

ситуацій: підозрюваний дає правдиві показання; підозрюваний погоджується 

давати показання, але вони суперечливі; підозрюваний відмовляється від дачі 

показань або повідомляє завідомо неправдиву інформацію. 

 Допит потерпілих осіб має надзвичайно важливе значення та включає 

процесуальний, тактичний, організаційний, психологічний та етичний 

аспекти. Тактика його проведення залежить від виду експлуатації, умов 

повернення, стану здоров’я, відношення сім’ї потерпілого до наслідків тощо. 

 Допитуючи свідків, слід враховувати, що показання родичів, близьких, 

друзів підозрюваного вимагають критичної оцінки і всебічної перевірки. У 

зв’язку з цим слідчому необхідно правильно визначити черговість їх 

виклику. У першу чергу слід допитати тих свідків, сумлінність яких не 

викликає сумнівів. 

     Особливості проведення обшуків при розслідуванні торгівлі людьми з 

метою трудової експлуатації визначаються: а) предметами пошуку; б) місцем 

знаходження речей та документів; в) особою, у якої вони перебувають. 

На сьогодні найбільші труднощі виникають в ході проведення обшуку 

у місцях, що не є житлом чи іншим володінням підозрюваних осіб. У 

випадках, коли обшуки проводяться у місцях, що перебувають не у володінні 

підозрюваних осіб, а їхніх родичів або орендодавців, орендарів, інших осіб, 

котрі можуть проживати в обшукуваному приміщенні, слідчому необхідно 
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обґрунтувати доцільність проведення обшуку щодо зазначених осіб і 

дотримуватися під час його проведення гарантованих процесуальних прав 

особи. 

     При розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

доцільно проводити одночасний обшук декількох осіб, оскільки торгівля 

людьми з метою трудової експлуатації здебільшого вчиняється групами осіб. 

У процесі підготовки до таких обшуків  необхідно передбачити засоби 

зв’язку між учасниками, єдине керівництво і єдиний план його проведення, 

порядок обміну інформацією, а також те, що ці обшуки повинні проводитися 

у той самий день і у той самий час. 

     На подальшому етапі розслідування торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації типовими слідчими (розшуковими) діями, які доцільно провести 

є: одночасний допит двох чи більше раніше допитаних осіб та пред’явлення 

для впізнання. 

     Одночасний допит можна класифікувати за стадією кримінального 

процесу (стадія досудового розслідування та стадія судового розгляду); за 

процесуальним статусом осіб (підозрювані, обвинувачені, потерпілі, свідки, 

експерти); за однорідністю процесуального статусу осіб (одночасний допит 

одностатусних та різностатусних осіб), за видом злочинних дій, що 

безпосередньо вчинялися допитуваними (особи, які здійснювали 

виготовлення документів або перевезення, або суто експлуатацію 

потерпілих). Для встановлення обізнаності щодо остаточної мети – 

експлуатації осіб – доцільно проводити одночасний допит підозрюваних  у 

вчиненні різних груп злочинних дій, що дозволить виокремити осіб, які 

вчинили торгівлю людьми, й тих, хто не був пов’язаний єдиною метою, 

вчинив інші злочинні дії (зловживання службовим становищем, підробка 

документів тощо), або є особами, які хоча й виконували певні дії 

(перевезення), однак не є суб’єктами, причетними до злочину (водій 

автобуса, провідник поїзда тощо). 
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     Рішення про проведення одночасного допиту неповнолітніх свідків та 

потерпілих з підозрюваними має прийматися з урахуванням певних 

обмежень, якщо вони піддавалися насильству та щодо них були вчинені 

злочини сексуального характеру. Зазначені положення слід поширити й на 

повнолітніх осіб (свідків та потерпілих), тобто проведення їх одночасного 

допиту з підозрюваними слід визнавати допустимим лише за наявності згоди 

перших. 

Найбільш ефективними тактичними прийомами пред’явлення для 

впізнання є позавізуальне впізнання, метод «подвійного сліпого впізнання» 

(double-blind sequential line-up), а також впізнання за голосом і 

особливостями мови. 

 11. При розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової експлуатації 

важливого значення набуває застосування спеціальних знань. Важливу роль у 

доказуванні обставин торгівлі людьми відіграють експертизи. У ході 

досудового розслідування таких злочинів типовими є: судово-психіатрична 

експертиза потерпілої особи, що призначається для встановлення наявності 

розладу психіки, тяжкого психічного захворювання; судово-психологічна 

експертиза осіб, що призначається для встановлення спроможності особи з 

урахуванням її вікових особливостей, емоційного стану, індивідуально-

психологічних властивостей, рівня розумового розвитку та умов соціального 

середовища усвідомлювати реальний зміст власних дій і повною мірою 

свідомо керувати ними та передбачати наслідки їх вчинення; судово-медична 

експертиза потерпілої  особи, що призначається для встановлення її віку у 

зв’язку з відсутністю відповідних документів або обґрунтованого сумніву у 

віці, статевої зрілості, наявності на її тілі тілесних ушкоджень, слідів 

катувань, факту зараження вірусом імунодефіциту тощо. 

Крім зазначених, при розслідуванні торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації можуть бути призначені інші види експертиз, зокрема 

криміналістичні (техніко-криміналістична експертиза документів,  

почеркознавча експертиза, трасологічна експертиза, портретна експертиза, 
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судово-біологічна експертиза, експертиза матеріалів та засобів звуко- і 

відеозапису); інженерно-технічні (експертиза комп’ютерної техніки та 

програмних продуктів)  тощо. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Результати анкетування 121 судді, 

 щодо визначення проблемних питань судового розгляду кримінальних 

проваджень, пов’язаних із торгівлею людьми 

 

 

№№ 

 

Питання та варіанти відповідей 

 

 

% 

 

 

1 

 

Чи розглядали Ви особисто кримінальні провадження, 

пов’язані із торгівлею людьми?  

 

    -    Так                                                                       43 % 

    -     Ні 57 % 

 

2 

Чи відомо Вам про те, чи розглядалися кримінальні 

провадження пов’язані із торгівлею людьми у вашому 

суді? 

 

    -     Так                                                                       86 % 

    -      Ні  14 % 

 

3 

Чи є, на Вашу думку, актуальною проблематика торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації для України в 

сучасних соціально-економічних умовах?     

 

     -     Так                                                                       94 % 

     -      Ні 6 % 

 

4 

Які фактори, на Вашу думку, впливають на формування 

«уразливого стану» потерпілого від торгівлі людьми? 

 

     -     Заробітна плата 25 % 

 Фінансові зобов’язання 75 % 

Сімейні труднощі 50 % 

     -    Безробіття 80 % 
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     -    Усі вище перераховані фактори 90  % 

 

 

5 

У чому полягає сутність використання «обману» при 

вчиненні торгівлі людьми? 

 

Надання хибної інформації щодо: 

Виду діяльності 

 

95  % 

Тривалості перебування 25 % 

Місця проживання 23 % 

Розміру заробітної плати 30 % 

     -   Усі вище перераховані фактори 42 % 

 

6 

У чому полягає сутність «шантажу» при вчиненні 

торгівлі людьми? 

 

Використання інформації про особисте життя 25 % 

Штучне створення компрометуючої інформації 34% 

Погрози застосування насильства до потерпілого або 

членів його сім’ї 

50 % 

     -    Усі вище перераховані фактори 93 % 

 

7 

Чи були у Вашій  практиці  випадки, коли виникали 

труднощі при розмежуванні торгівлі людьми з метою 

трудової експлуатації (ст.149 КК України) та певних 

форм порушення законодавства про працю (ст. ст. 172, 

173, 175 КК України)? 

 

   -   Так                                                                       3% 

   -   Ні 97 % 

 

8 

Чи доцільно, на Вашу думку, ввести до Кримінального 

процесуального кодексу поняття «жертва злочину», яке 

досить часто використовується слідчими при 

оформленні протоколів слідчих (розшукових) дій при 

розслідуванні торгівлі людьми, проте на даний момент 
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КПК України не передбачено? 

   -   Так                                                                       85  % 

   -   Ні 15 % 

 

9 

Чи доцільно, на Вашу думку, внести зміну до ст. 96-3 КК 

України  "Підстави для застосування до юридичних осіб 

заходів кримінально-правового характеру" і відповідно 

передбачити кримінальну відповідальність для юридичних 

осіб за злочини, передбачені ст.149 КК України? 

 

   -   Так                                                                       87 % 

   -   Ні 13 % 
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Результати анкетування  121 судді, 

 щодо визначення проблемних питань судового розгляду кримінальних 

проваджень, пов’язаних із торгівлею людьми 

 

 

№№ 

 

Питання та варіанти відповідей 

 

 

% 

 

 

1 

 

Чи розглядали Ви особисто кримінальні провадження, 

пов’язані із торгівлею людьми?  

  

 

– так 45  

– ні 55  

 

2 

Чи відомо Вам про те, чи розглядалися кримінальні 

провадження пов’язані із торгівлею людьми у вашому 

суді? 

 

– так 59  

– ні 41  

 

3 

Чи є, на Вашу думку, актуальною проблематика торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації  для України в 

сучасних соціально-економічних умовах?     

 

– так 100  

– ні 0  

 

4 

Чи є доцільним, на Вашу думку,  внесення змін до 

Кримінального Кодексу України, відповідно до Проекту 

Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо забезпечення гармонізації 

кримінального законодавства з положеннями 

міжнародного права» і доповнення його статтею 146-1 

«Обернення у  рабство»? 

 

– так 98  

– ні 2   

 Чи є доцільним, на Вашу думку, запроваджене 

нововведення  у КПК України, відповідно до якого слідчий 
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5 суддя, наділений значним обсягом повноважень що 

призначення і проведення судових експертиз, а саме: 

самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, 

експертну установу, якій необхідно доручити проведення 

експертизи (п. 6 ст.244 КПК України) має право не 

включати до ухвали запитання осіб, які звернулися із 

клопотанням про призначення експертизи, якщо вони не 

мають значення для судового розгляду  (п.7 ст.244 КПК 

України)? 

– так     18  

– ні 82  

 

6 

Чи є доцільним, на Вашу думку, внесення  змін і доповнень 

до Закону України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства»  з метою усунення 

суперечностей, врахувавши положення, передбачені ЗУ 

«Про протидію торгівлі людьми», а також в підзаконні 

нормативно-правові акти, зокрема в ті положення, що 

стосуються заборони примусового повернення іноземців 

та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі 

людьми в Україні,  врегулювати питання надання 

тимчасової посвідки на проживання і дозволу (посвідки) 

на постійне проживання іноземцям і особам без 

громадянства, які постраждали від торгівлі людьми в 

Україні? 

 

– так 91  

– ні  9   

 

7 

Чи є доцільним, на Вашу думку, передбачити у КПК 

України норму, у якій буде надано визначення поняття 

«електронного доказу» та регламентовано особливості 

його використання у кримінальному процесі аналогічно до 

норм ЦПК, ГПК, КАС? 

 

– так 87  

– ні 13  

 Чи є, на Вашу думку, складність у відмежуванні 

кваліфікації таких злочинів як торгівля людьми з метою 
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8 трудової експлуатації та невиплата заробітної плати? 

– так 52  

– ні 48  

 

9 

Чи є, на Вашу думку, складність у відмежуванні 

кваліфікації торгівлі людьми з метою трудової 

експлуатації та використання дітей для жебракування? 

 

– так 52  

– ні 48  

 

10 

Яким є Ваше ставлення до передбаченого Планом 

реалізації Програми з запобігання торгівлі людьми 

введення спеціалізації для суддів, які розглядали б дану 

категорію проваджень? 

 

– позитивне 68  

– негативне 32  

 

11 

Чи обізнані Ви з практикою Європейського суду з прав 

людини щодо особливостей розгляду справ, пов’язаних з 

торгівлею людьми? 

 

– так 50  

– ні 50  

 

12 

Чи бажаєте Ви підвищити рівень обізнаності щодо 

практики застосування законодавства, скерованого на 

боротьбу з торгівлею людьми? 

 

– так 99  

– ні 1  
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Результати анкетування 121 судді, які мали досвід розгляду 

кримінальних справ, пов’язаних із торгівлею людьми 

 

 

№№  

 

 

Питання та варіанти відповідей 

 

 

% 

 

1. Серед розглянутих Вами справ, пов’язаних із вчиненням 

торгівлі людьми потерпілими від злочину були: 

– діти 37 

– повнолітні особи 63 

2. Серед розглянутих Вами справ, пов’язаних із вчиненням 

торгівлі людьми, зазначений вид злочину вчиняли: 

– чоловіки 65 

– жінки 35 

 

3. 

Які освітні рівні превалювали серед злочинців, які вчиняли 

торгівлю людьми? 

– середня освіта 48  

–  середня спеціальна освіта 18  

–  незакінчена вища освіта 14  

–  вища освіта 10  

4. Які освітні рівні превалювали серед потерпілих від торгівлі 

людьми? 

–  неповна середня освіта 20 

–  середня спеціальна освіта 15 

–  середня освіта 52 

–  неповна вища освіта 10 

–  вища освіта 8 

5. Який сімейний стан превалював у потерпілих осіб від торгівлі 

людьми? 

–  незаміжні/неодружені 55 

–  розлучені 30 

–  офіційно у шлюбі 12 

– у громадянському шлюбі 3 

8. Назвіть вид зайнятості, який превалював серед  потерпілих 
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осіб від торгівлі людьми? 

–  безробітні або особи, котрі шукають роботу 62 

–  працівники сфери обслуговування 21 

–  представники творчих професій 17 

  9. Назвіть вид зайнятості, який превалював серед злочинців, які 

вчиняли торгівлю людьми: 

– непрацюючі 72 

– низькооплачувана робота ( водії, менеджери, 

різноробочі, охоронці, вчителі, приватні підприємці) 

18 

10. Зазначте вік злочинців чоловіків, які вчиняли торгівлю 

людьми: 

– до 30 років 35 

– від 30 до 40 років 42 

– від 40 до 50 років         15 

– старше 50 років          8 

11. Зазначте вік  жінок, які вчиняли торгівлю людьми: 

– до 30 років 25 

– від 30 до 40 років 32 

– від 40 до 50 років 25 

– старше 50 років         18 

12. Зазначте сімейний стан злочинців що вчиняли торгівлю 

людьми 

–  незаміжні/неодружені 42 

–  розлучені 8 

–  офіційно у шлюбі 48 

– у громадянському шлюбі 2 

13 Вкажіть місце проживання потерпілих осіб від торгівлі 

людьми: 

обласні центри 50 

інші міста області 37 

села 13 
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Результати анкетування 120 слідчих та оперативних працівників органів 

досудового розслідування Національної поліції України які мали досвід 

роботи з розкриття та розслідування злочинів пов’язаних із торгівлею 

людьми 

 

№№  

 

 

Питання та варіанти відповідей 

 

 

% 

 

1. Якій ваш досвід роботи в сфері розкриття та розслідування 

торгівлі людьми? 

– 1-3 роки 90 

– 4-5 років 8 

– 6-8 років 2 

– більш 8 років 0 

2. Чи вважаєте Ви, що розслідування торгівлі людьми має 

особливості? 

– так 97 

– ні 3 

3. Якщо так, то які фактори на Вашу думку на це впливають? 

– підвищена латентність злочину 65 

– особливості особи потерпілого  55  

– маскування злочину під виглядом вчинення законних 

дій  

45 

– висока прибутковість від експлуатації потерпілих 60 

– наявність корупційних зв’язків  45 

– складності доказування обставин торгівлі людьми 45 

 

4. 

Як Ви вважаєте, чи достатньо розроблена методика 

розслідування торгівлі людьми криміналістичній літературі? 

– так 10 

– ні 90 

5. З яких джерел ви одержуєте інформацію про методики 

розслідування злочинів? 

– з криміналістичної літератури (монографії, 

посібники і т.д.) 

38 

– з узагальнень слідчої практики 35 
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– з узагальнень власної практики 10 

– з інформаційних бюлетенів, нарад слідчих, 

прокурорів, оперативних працівників 

45 

– з порад старших колег 20 

7. Як Ви вважаєте, чи є специфіка в розслідуванні злочинів, 

пов’язаних з торгівлею людьми з метою трудової експлуатації, 

що дозволяє виділити її в окрему методику розслідування? 

– так 92 

– ні 8 

8. Що на Вашу думку спонукає злочинців здійснювати торгівлю 

людьми? 

– низький матеріальний стан   90 

– сімейні обставини 35 

– висока прибутковість 78 

9. Які заходи та слідчі (розшукові) дії  Ви вважаєте найбільш 

ефективно проводити  для отримання доказів при розслідуванні 

торгівлі людьми?     

– огляд приміщень, речей, документів 75 

– допит свідків 90 

– допит підозрюваного 95 

– допит обвинуваченого 98 

– допит потерпілого         98 

– обшук 80 

– одночасний допит 2 і більше осіб 65 

– пред’явлення для впізнання         70 

– судові експертизи 95 

10. Вважаєте Ви доцільним поєднання слідчих (розшукових) дій та 

оперативно-розшукових заходів для вирішення окремих завдань 

розслідування? 

– так 85 

– ні 15 

11. На Вашу думку, які найпоширеніші заходи застосовуються для 

приховування торгівлі людьми? 

– знищення слідів злочину 65 
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– фізичний або психологічний вплив на свідків і 

потерпілих 

80 

– домовленість між учасниками щодо поведінки пі час 

проведення досудового розслідування 

50 

12. Чи має місце, на Вашу думку, протидія розкриттю та 

розслідуванню вказаної категорії злочинів? 

– так 85 

– ні 15 

13. В яких формах має місце протидія розкриттю та розслідуванню 

вказаної категорії злочинів? 

–вжиття заходів щодо маскування (приховання) на 

етапі підготовки та вчинення злочинів 

55 

– вплив на учасників кримінального судочинства 

(свідків, потерпілих та ін.) шляхом погроз, підкупу, 

шантажу тощо 

75 

– використання корупційних зв’язків для створення 

штучних перешкод розслідуванню 

37 

   14. Чи отримували ви інформацію про факти вчинення 

торгівлі людьми шляхом аналізу звернень, які 

надходить на безкоштовну гарячу лінію  з протидії 

торгівлі людьми? 

 

– так        95 

– ні         5 

  14. Якого віку були потерпілі особи, які звернулися на   

безкоштовну гарячу лінію  з протидії торгівлі людьми? 

 

18 – 25 років        23 

25 – 36 років        49 

36 – 45  років        15 

 45 – 55 років        10 

 55 – 65 років         3 

15. Серед осіб які звернулися за консультацією на 

безкоштовну гарячу лінію з протидії торгівлі 

людьми переважають? 

  

– чоловіки         60 

– жінки         40 
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Додаток Б 
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Проєкт 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо закріплення 

кримінальної відповідальності для юридичних осіб за вчинення торгівлі 

людьми 

  

__________________________________________________________________ 

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 

 

I. Внести до Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради 

України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) такі зміни: 

 

Пунк 4 частини 1 статті 96-3 викласти у такій редакції: 

 

«4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної 

особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 

149 частинами другою - четвертою статті 159 - 1, 

статтями 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу». 

 

    «Примітка 1. Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти 

службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до 

закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право 

діяти від імені юридичної особи». 

 

Частину 2 статті 96-3 викласти у такій редакції: 

 

        «2. Злочини, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, 149 частинами 

другою - четвертою статті 159 - 1, статтями 160, 209, 260, 262, 306, частинами 

першою і другою статті 368 - 3, частинами першою і другою статті 368 - 

4, статтями 369, 369 - 2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, 

визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до 

отримання нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання 

такої вигоди, або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом 

відповідальності». 

    II. Прикінцеві та перехідні положення 

   1) Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

 

Голова Верховної  

Ради України 

https://protocol.ua/%25ARTICLE_n690%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n698%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n729%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n927%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n934%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n1052%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n1052%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n1061%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n1756%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n1773%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n3028%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n3035%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n3040%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n3056%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n3064%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n3079%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n690%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n698%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n729%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n927%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n934%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n1052%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n1052%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n1061%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n1415%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n1756%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n1773%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n2124%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n2606%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n2606%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n2608%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n2608%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n2618%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n2620%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n2620%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n2620%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n2628%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n2640%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n2640%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n3028%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n3035%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n3040%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n3056%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n3064%25
https://protocol.ua/%25ARTICLE_n3079%25
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Проєкт 

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України 

щодо уточнення окремих положень частини 1 статті 228 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є: 

 

      I. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 такі 

зміни: 

     Частину 1 статті 228 викласти у такій редакції: 

    «1.Перед тим, як пред’явити особу для впізнання, слідчий, прокурор 

попередньо з’ясовує, чи може особа, яка впізнає, впізнати цю особу, опитує її 

про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, за яких 

вона бачила цю особу, про що складає протокол. Якщо особа заявляє, що 

вона не може назвати особливі прикмети, за якими впізнає особу, проте може 

впізнати її за сукупністю ознак, це фіксується в протоколі допиту та не 

виключає проведення пред’явлення впізнання. Результати такого впізнання 

не мають наперед визначеної сили й оцінюються в сукупності з іншими 

доказами».  

     II. Прикінцеві та перехідні положення 

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

 

 

Голова Верховної  

Ради України 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

кодексу України щодо закріплення кримінальної відповідальності для 

юридичних осіб за вчинення торгівлі людьми» 

  

     Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 

     Торгівля людьми як злочин транс національного характеру являє собою 

значну суспільну небезпеку, є поширеним практично у всіх країнах світу і 

викликає занепокоєння як світового співтовариства так і окремих держав. 

Україна вживає значних заходів для попередження зазначеного явища, а у 

випадках вчинення торгівлі людьми, забезпечує проведення ефективного 

розслідування. Саме тому надзвичайно важливим є постійне  удосконалення 

правових норм, які регулюють відповідальність за вчинення злочинів даного 

виду.  

    Особливої уваги заслуговує питання закріплення кримінальної 

відповідальності для юридичних осіб за вчинення торгівлі людьми, оскільки 

все частішими є випадки, коли з метою здійснення діяльності, пов’язаної із 

злочинами зазначеного виду створюються фірми, що займаються 

працевлаштуванням за кордоном, реєструються шлюбні агенції, туристичні 

фірми тощо, які на підставі легальної візи переправляють осіб за кордон, а 

далі відбувається їх передача третім особам з метою експлуатації. Проте 

чинна редакція статті 96-3 КК України не регламентує застосування заходів 

кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб за статтею 149 КК 

України. Відповідно, всі слідчі (розшукові) дії проводяться стосовно окремих 

фізичних осіб, котрі можуть бути залучені до діяльності зазначених 

юридичних осіб, а не безпосередньо щодо юридичних осіб. 

 

    Цілі і завдання прийняття акта 

 

    Законопроєкт спрямований на усунення прогалини у законодавчому 

регулюванні питання кримінальної відповідальності юридичних осіб за 

вчинення торгівлі людьми. 

 

   Загальна характеристика і основні положення проєкту акта 

 

     У законопроєкті запропонована нова редакція пункту 4 частини 1 статті 

96-3, та частини 2 статті 96-3 Кримінального кодексу України. 

  

    Пунк 4 частини 1 статті 96-3 запропоновано викласти у такій редакції: 

 

    «4) вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної 

особи будь-якого із злочинів, передбачених статтями 109, 110, 113, 146, 147, 
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149 частинами другою - четвертою статті 159 - 1, статтями 160, 260, 262, 436, 

437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу». 

«Примітка 1. Під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти 

службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до 

закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право 

діяти від імені юридичної особи.» 

 

     2) Частину 2 статті 96-3 запропоновано викласти у такій редакції: 

 

    «2. Злочини, передбачені статтями 109, 110, 113, 146, 147, 149 частинами 

другою - четвертою статті 159 - 1, статтями 160, 209, 260, 262, 306, частинами 

першою і другою статті 368 - 3, частинами першою і другою статті 368 - 4, 

статтями 369, 369 - 2, 436, 437, 438, 442, 444, 447 цього Кодексу, визнаються 

вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони призвели до отримання 

нею неправомірної вигоди або створили умови для отримання такої вигоди, 

або були спрямовані на ухилення від передбаченої законом 

відповідальності». 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо уточнення окремих положень 

частини 1 статті 228» 

 

     Обґрунтування необхідності прийняття акта 

 

      Пред’явлення для впізнання як слідча (розшукова) дія є поширеною при 

розслідуванні фактів вчинення торгівлі людьми. Так, зокрема її проведення є 

ефективним на подальшому етапі розслідування злочинів зазначено виду. 

Важливим є уточнення частини 1 статті 228 Кримінального процесуального 

кодексу України, з метою удосконалення зазначеної правової норми, 

оскільки це допоможе підвищити ефективність проведення цієї слідчої 

(розшукової) дії і розслідування вцілому. 

      Так, в науці за критерієм виокремлення ознак виділяється два види 

впізнання: сукцесивне та симультанне. Сукцесивне впізнання відбувається на 

підставі виокремлення релевантних, значущих ознак в процесі детального 

ознайомлення з об’єктом впізнання. Симультанне впізнання відмінне від 

сукцесивного, оскільки відбувається одномоментно, на підставі «згортання» 

ідентифікаційних елементів, коли залишається система опорних ознак 

(комплексне впізнання). 

       Саме симультанне впізнання, незважаючи на те, що воно фактично 

визначене КПК України (стаття 228), викликає дискусії серед вчених, 

оскільки деякі з них відстоюють позицію, відповідно до якої не існує 

можливості перевірити достовірність показань, тому що особа не може 

назвати окремі ознаки осіб чи речей. Підставою для наукових дискусій, на 

нашу думку, є недосконале формулювання норми, зазначеної у законі, а саме: 

«якщо особа заявляє, що вона не може назвати прикмети, за якими впізнає 

особу, проте може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі зазначається, 

за сукупністю яких саме ознак вона може впізнати особу». Критиці піддають 

терміни  «прикмети» і «ознаки».  Якщо особа не може назвати «прикмети», 

вона мусить назвати «сукупність ознак». Відповідно до тлумачного словника 

української мови, «прикмета» – це те, що характеризує кого-, що-небудь, 

відмітна ознака когось, чогось; особливість; чийсь зовнішній вигляд; а 

«ознака» – риса, властивість, особливість кого- , чого-небудь. 

 

    Цілі і завдання прийняття акта 

 

    Законопроєкт спрямований на удосконалення формулювання правової 

норми, передбаченої частиною 1 статті 228 Кримінального процесуального 

кодексу України. 

 

 

    Загальна характеристика і основні положення проєкту акта 
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    У законопроєкті запропоновано нова редакція частини 1 статті 228 

Кримінального процесуального кодексу України. 

 

     Частину 1 статті 228 запропоновано викласти у такій редакції: 

 

    «1.Перед тим, як пред’явити особу для впізнання, слідчий, прокурор 

попередньо з’ясовує, чи може особа, яка впізнає, впізнати цю особу, опитує її 

про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, за яких 

вона бачила цю особу, про що складає протокол. Якщо особа заявляє, що 

вона не може назвати особливі прикмети, за якими впізнає особу, проте може 

впізнати її за сукупністю ознак, це фіксується в протоколі допиту та не 

виключає проведення пред’явлення впізнання. Результати такого впізнання 

не мають наперед визначеної сили й оцінюються в сукупності з іншими 

доказами». 
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Додаток В 

ЗВІТНІСТЬ

ЄДИНИЙ ЗВІТ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

за січень - грудень 2017 року

Подають Терміни подання

Форма № 1 (місячна)  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ГПУ 

від 23 жовтня  2012 р. № 100                      за 

погодженням з Держстатом України 

Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до Генеральної прокуратури України до 3 числа після звітного періоду

Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до територіальних органів Національної поліції, органів безпеки, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства
до 3 числа після звітного періоду

Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до територіальних органів державної статистики

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, 

до 5 числа після звітного періоду

Генеральна прокуратура України - до МВС України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України до 4 числа після звітного періоду

Генеральна прокуратура України - до Державної служби статистики України до 5 числа після звітного періоду

№ будинку / корпусу)

Найменування: Генеральна прокуратура України

Місцезнаходження:  01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

 

Розділ 4. Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у яких здійснюється органами Національної поліції

особами, які раніше 

вчиняли  

кримінальні 

правопорушення

групою осіб
у стані алкогольного 

сп'яніння

непов- нолітніми  

або за їх  участю

Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 858 335 1 13 0 5 232 1 4 0 47 134 16 3 161 161

2 320 127 0 6 0 3 95 1 0 0 10 62 0 0 4 4

3 87 47 0 1 0 1 22 0 0 0 8 15 3 1 9 9

4 445 161 1 6 0 1 115 0 4 0 29 57 13 2 142 142

5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

6 503 197 1 6 0 1 129 0 4 0 35 72 16 3 136 136

7 13 7 0 0 0 0 4 0 2 0 4 0 2 0 11 11

8 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 340 131 0 7 0 4 97 1 0 0 10 61 0 0 10 10

11 272 93 0 2 0 3 69 0 0 0 6 41 0 0 4 4

12 45 31 0 4 0 0 24 1 0 0 3 20 0 0 0 0

13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

14 5 4 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 6 6

15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Таблиця 4.2. Злочини проти волі, честі та гідності особи

р
я
д

о
к

Обліковано 

кримінальних 

правопорушень у 

звітному періоді

Кримінальні 

правопорушення, у 

яких особам вручено 

повідомлення про 

підозру

Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких зупинено 

відповідно до ст. 280 КПК України
Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду

Кримінальні правопорушення, у яких 

провадження закрито

Усього

у т.ч. за ч. 1 п.п. 1, 2, 

4, 6 ст. 284 КПК 

України 

у зв'язку з 

захворюванням 

підозрюваного

коли місце-

знаходження 

підозрюваного 

невідомо

коли слідчий суддя 

відмовив у 

задоволенні 

клопотання про 

здійснення 

спеціального 

досудового 

розслідування

у зв'язку з 

виконанням 

процесуальних дій в 

межах міжнародного 

співробітництва

з обвинувальним 

актом

з клопотанням про 

звільнення від 

кримінальної 

відповідальності

 з клопотанням про 

застосування 

примусових заходів 

медичного характеру

 з клопотанням про 

застосування 

примусових заходів 

виховного характеру

вчинені

Інші

А

Усього кримінальних правопорушень

у тому  

числі

особливо тяжких

тяжких

середньої тяжкості

невеликої тяжкості

з
а
 
в
и

д
а
м

и
 
п

р
а
в
о

п
о

р
у

ш
е
н

ь

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ст.146

з них учинено щодо малолітнього

Захоплення заручників, ст.147

Підміна дитини, ст.148

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, 

ст.149

з них

ч.2 ст.149 КК України

ч.3 ст.149 КК України

Експлуатація дітей, ст.150

Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, 

ст.150-1

Незаконне поміщення в психіатричний заклад, ст.151
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ЗВІТНІСТЬ

ЄДИНИЙ ЗВІТ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

за січень - грудень 2018 року

Подають Терміни подання

Форма № 1 (місячна)  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ГПУ 

від 23 жовтня  2012 р. № 100                      за 

погодженням з Держстатом України 

Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до Генеральної прокуратури України до 3 числа після звітного періоду

Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до територіальних органів Національної поліції, органів безпеки, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства
до 3 числа після звітного періоду

Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до територіальних органів державної статистики до 5 числа після звітного періоду

Генеральна прокуратура України - до МВС України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України до 4 числа після звітного періоду

Генеральна прокуратура України - до Державної служби статистики України до 5 числа після звітного періоду

№ будинку / корпусу)

Найменування: Генеральна прокуратура України

Місцезнаходження:  01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, 

 

Розділ 4. Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у яких здійснюється органами Національної поліції

особами, які раніше 

вчиняли  

кримінальні 

правопорушення

групою осіб
у стані алкогольного 

сп'яніння

непов- нолітніми  

або за їх  участю

Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 882 429 0 14 0 10 333 0 2 0 86 160 31 7 214 213

2 252 149 0 3 0 10 104 0 0 0 14 41 1 1 13 13

3 101 63 0 2 0 0 58 0 0 0 37 48 3 1 21 21

4 506 209 0 9 0 0 163 0 2 0 35 71 27 5 159 158

5 23 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 21 21

6 558 260 0 10 0 0 210 0 2 0 70 117 30 6 154 153

7 12 8 0 0 0 0 8 0 0 0 5 1 4 0 4 4

8 6 6 0 0 0 0 4 0 0 0 1 2 1 0 4 4

9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

10 268 150 0 4 0 10 106 0 0 0 15 41 0 1 29 29

11 206 118 0 3 0 2 90 0 0 0 11 35 0 1 9 9

12 42 27 0 0 0 8 12 0 0 0 3 5 0 0 3 3

13 16 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 5 5

14 7 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2 2

15 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18

16 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Таблиця 4.2. Злочини проти волі, честі та гідності особи

р
я
д
о
к

Обліковано 

кримінальних 

правопорушень у 

звітному періоді

Кримінальні 

правопорушення, у 

яких особам вручено 

повідомлення про 

підозру

Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких зупинено 

відповідно до ст. 280 КПК України
Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду

Кримінальні правопорушення, у яких 

провадження закрито

Усього

у т.ч. за ч. 1 п.п. 1, 2, 

4, 6 ст. 284 КПК 

України 

у зв'язку з 

захворюванням 

підозрюваного

коли місце-

знаходження 

підозрюваного 

невідомо

коли слідчий суддя 

відмовив у 

задоволенні 

клопотання про 

здійснення 

спеціального 

досудового 

розслідування

у зв'язку з 

виконанням 

процесуальних дій в 

межах міжнародного 

співробітництва

з обвинувальним 

актом

з клопотанням про 

звільнення від 

кримінальної 

відповідальності

 з клопотанням про 

застосування 

примусових заходів 

медичного характеру

 з клопотанням про 

застосування 

примусових заходів 

виховного характеру

вчинені

Інші

А

Усього кримінальних правопорушень

у тому  

числі

особливо тяжких

тяжких

середньої тяжкості

невеликої тяжкості

з
а
 
в
и

д
а
м

и
 
п

р
а
в
о
п

о
р
у
ш

е
н

ь

Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ст.146

з них учинено щодо малолітнього

Захоплення заручників, ст.147

Підміна дитини, ст.148

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, 

ст.149

з них

ч.2 ст.149 КК України

ч.3 ст.149 КК України

Експлуатація дітей, ст.150

Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, 

ст.150-1

Незаконне поміщення в психіатричний заклад, ст.151
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№ будинку / корпусу)

Найменування: Генеральна прокуратура України

Місцезнаходження:  01011, м. Київ, вул. Різницька, 13/15

(поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо, 

до 5 числа після звітного періоду

Генеральна прокуратура України - до МВС України, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби України до 4 числа після звітного періоду

Генеральна прокуратура України - до Державної служби статистики України до 5 числа після звітного періоду

за січень - грудень 2019 року

Подають Терміни подання

Форма № 1 (місячна)  ЗАТВЕРДЖЕНО наказом ГПУ 

від 23 жовтня  2012 р. № 100                      за 

погодженням з Держстатом України 

Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до Генеральної прокуратури України до 3 числа після звітного періоду

Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до територіальних органів Національної поліції, органів безпеки, органів, що 

здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства
до 3 числа після звітного періоду

Прокуратури АР Крим, областей, міст Києва і Севастополя - до територіальних органів державної статистики

ЗВІТНІСТЬ

ЄДИНИЙ ЗВІТ ПРО КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

 

Розділ 4. Кримінальні правопорушення, досудове розслідування у яких здійснюється органами Національної поліції

особами, які раніше 

вчиняли  кримінальні 

правопорушення

групою осіб
у стані алкогольного 

сп'яніння

неповнолітніми  або 

за їх  участю

Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 924 498 0 13 0 6 390 1 0 0 33 133 14 4 190 186

2 294 186 0 5 0 3 147 1 0 0 1 41 0 0 12 11

3 178 139 0 0 0 3 110 0 0 0 2 23 0 0 9 9

4 434 170 0 8 0 0 130 0 0 0 30 69 14 4 155 152

5 18 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 14 14

6 518 293 0 8 0 0 229 0 0 0 31 92 14 4 143 140

7 11 9 0 0 0 0 9 0 0 0 2 0 1 0 6 6

8 8 7 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 316 191 0 5 0 6 150 1 0 0 1 41 0 0 16 15

11 171 84 0 3 0 3 68 0 0 0 0 33 0 0 9 8

12 120 99 0 2 0 0 76 1 0 0 1 8 0 0 2 2

13 9 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 8 8

14 7 4 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 3 3

15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13

16 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6

з
а
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и
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Незаконне позбавлення волі або викрадення людини, ст.146

з них учинено щодо малолітнього

Захоплення заручників, ст.147

Підміна дитини, ст.148

Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини, 

ст.149

з них

ч.2 ст.149 КК України

ч.3 ст.149 КК України

Експлуатація дітей, ст.150

Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом, 

ст.150-1

Незаконне поміщення в психіатричний заклад, ст.151

Інші

А

Усього кримінальних правопорушень

у тому  

числі

особливо тяжких

тяжких

середньої тяжкості

невеликої тяжкості

у зв'язку з 

захворюванням 

підозрюваного

коли місце-

знаходження 

підозрюваного 

невідомо

коли слідчий суддя 

відмовив у 

задоволенні 

клопотання про 

здійснення 

спеціального 

досудового 

розслідування

у зв'язку з 

виконанням 

процесуальних дій в 

межах міжнародного 

співробітництва

з обвинувальним 

актом

з клопотанням про 

звільнення від 

кримінальної 

відповідальності

 з клопотанням про 

застосування 

примусових заходів 

медичного характеру

 з клопотанням про 

застосування 

примусових заходів 

виховного характеру

вчинені

Таблиця 4.2. Злочини проти волі, честі та гідності особи

р
я
д
о
к

Обліковано 

кримінальних 

правопорушень у 

звітному періоді

Кримінальні 

правопорушення, у 

яких особам вручено 

повідомлення про 

підозру

Кримінальні правопорушення у провадженнях, досудове розслідування у яких зупинено 

відповідно до ст. 280 КПК України
Кримінальні правопорушення, за якими провадження направлені до суду

Кримінальні правопорушення, у яких 

провадження закрито

Усього

у т.ч. за ч. 1 п.п. 1, 2, 

4, 6 ст. 284 КПК 

України 
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Додаток  Г 

 

 

ВИРОК 

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 

Справа № 1-103/11 р. 

      31.05.2011 року Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області в складі: 

    головуючого-судді Охременко Віктор Анатолійович 

    при секретарі Сеник О.Л. 

    з участю прокурора Пахомова В.В. 

    адвоката ОСОБА_1 

    розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Новоукраїнка справу про 

обвинувачення 

    ОСОБА_7. ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянина України, уродженця с. Корк Мази Стефан 

Водського району, Республіки Молдова, молдованина, освіта неповна середня, 

одруженого не працюючого, зареєстрованого АДРЕСА_1, фактично проживаючого 

АДРЕСА_2, раніше не судимого 

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянки України, уродженки с. Вишневе 

Татарбунарського району, Одеської області, молдованки, заміжньої, не працюючої, освіта 

середня, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3, фактично  

проживаючої: АДРЕСА_4, раніше не судимої , 

в скоєнні злочину, передбаченого ст. 149 ч.2 КК України 

В С Т А Н О В И В : 

    Підсудні за попередньою змовою між собою та ОСОБА_4 , який на даний час помер в 

лютому 2008 року, скоїли торгівлю людьми шляхом вербування перевезення потерпілих з 

використанням обману з метою експлуатації. 

Злочин було вчинено при слідуючих обставинах: 

В лютому 2008 року підсудні шляхом обману скоїли вербування потерпілих ОСОБА_5 та 

ОСОБА_6 яких переконали в тім що вони будуть працювати в м. Одеса в мережах 

торгівлі. Потерпілих для даних цілей знаходив ОСОБА_4 який на даний час є померлим. 

Потім до потерпілих приїздили підсудні та вербували останніх. 

    Отримавши таким чином згоду потерпілих підсудні 5 лютого 2008 року на 

невстановленому слідством автомобілі перевозили їх в Одеську обл.. Білгород-

Дністровський район с. Старокозаче. На другий день потерпілих не встановленими 

особами потягом Одеса-Москва переправили в м. Москву Російської Федерації. Там 

потерпілі вимушені були займатися жебракуванням. 

Таким чином, підсудні, в групі осіб скоїли торгівлю людьми, а саме: вербування, 

перевезення потерпілих з використанням обману з метою експлуатації. 
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Підсудний ОСОБА_7 свою вину в скоєнні злочину передбаченого ст. 149 ч.2 КК 

України не визнав, пояснивши, що з підсудною ОСОБА_3 проживають в 

фактичних шлюбних стосунках з весни 2008 року. Потерпілого ОСОБА_6 знає, так як 

колись з ним разом працювали. В 2008 році точної дати не памятає він на базарі м. 

Новоукраїнка зустрів потерпілого, який сказав, що в нього немає роботи та попросив 

допомоги стосовно працевлаштування. Він дійсно допоміг потерпілому знайти 

роботу, разом з ним поїхали в Білгород-Дністровський район Одеської обл.. Там він 

познайомив його з своїми знайомими і сказав, щоб в подальшому він сам вирішував своє 

працевлаштування. Більше він потерпілого не бачив, оскільки поїхав займатися своїми 

торгівельними справами. 

    Вину не визнає, так як торгівлею людьми не займався, нікого на територію Росії не 

направляв. Де був потерпілий ОСОБА_6 і чим займався не знає і не цікавився. Іншого 

потерпілого взагалі не знає, на досудовому слідстві давав аналогічні пояснення. 

Підсудна ОСОБА_3 свою вину в скоєнні злочину передбаченого ст.. 149 ч.2 КК 

України також не визнала, пояснивши що дійсно з ОСОБА_7 проживають разом з 2008 

року, займалися торгівельною діяльністю. В м. Новоукраїнка з ОСОБА_7 всього були 

один раз на базарі, де і займались торгівлею. На той час до її чоловіка підійшов, як вона 

тепер знає потерпілий ОСОБА_6 і вони про щось розмовляли. ОСОБА_7 їй пояснив, що 

то його знайомий який просив допомогти йому знайти роботу, на що останній погодився.    

На роботу в Росію нікому виїхати не пропонувала, нікого не вивозила, тому вину свою не 

визнає. 

      Потерпілий ОСОБА_10 пояснив що дійсно в лютому 2008 року знаходився на 

території Росії, жебракуванням там не займався навчався грати на гітарі. Підсудні 

пропонували йому роботу в м. Одеса, але ніхто їх нікуди не вивозив. До Одеси добирався 

автобусом, потімнезнайомі люди посадили його в потяг Одеса Москва таким чином 

добирався до Москви. На досудовому слідстві давав інші свідчення, читати взагалі не 

вміє, покази йому зачитували, а він їх підписував, претензій на даний час у підсудних 

ніяких немає. 

    Потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що з підсудними його познайомив знайомий ОСОБА_4 

Підсудний ОСОБА_7 запропонував йому роботу в м. Одеса на, що він погодився. Як 

сказав підсудний він буде працювати на базарі. З ОСОБА_7 приїхали в м. Одесу. Там 

чоловік на імя «ОСОБА_8», якого він не знає пояснив, що є робота в м. Москві, на дану 

пропозицію він погодився. Потягом Одеса - Москва квитки на який також купував 

«ОСОБА_8»він приїхав до Росії з ним приїхав і потерпілий ОСОБА_10. Там вони 

проживали в незнайомих людей на квартирі, він ходив по електричках співав пісні таким 

чином заробляв гроші. Підсудні до Росії його не переправляли, до м. Одеса, потім в 

Москву їхав добровільно. 

    На даний час претензій матеріального характеру до підсудних не має. 

    Свідок ОСОБА_12 пояснила що потерпілий ОСОБА_6 є її батьком, який проживав 

разом з ними. У батька був знайомий ОСОБА_4 який зі слів батька запропонував роботу в 

м. Одеса. Працевлаштуванням займалися ОСОБА_4 та чоловік на прізвище «ОСОБА_9». 

Даний чоловік приїздив до них на автомобілі «Мерседес»сірого кольору, з ним була жінка 

на імя «ОСОБА_19». Вони запитували про батька, а в середині лютого 2008 року батько 

зник. На її запитання про місцезнаходження батька до ОСОБА_4, останній пояснив, що 

батько поїхав до м. Одеса. Так як батька не було вона написала заяву до Новоукраїнського 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2011_05_19/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
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РВ УМВС, де їй пояснили, що місце знаходження батька встановлено. В травні 2008 року 

батько зявився додому і розповів, що люди які до них приїздили на автомобілі 

обманним шляхом вивезли його до м. Одеси, потім до Росії, де він займався 

жебракуванням. Але приїздив на автомобілі до них додомуне підсудний. Стосовно 

підсудної була то вона чи ні впевнено сказати не може. Та це жінка що приїздила до них 

додому чи інша. 

    Свідок ОСОБА_13 пояснила, що проживала разом з померлим ОСОБА_14 До них 

приїздило багато людей, але підсудні до них не приїздили. 

    Свідок ОСОБА_15 пояснила, що проживає по сусідству з ОСОБА_13 До них дійсно 

приїздило багато людей, але хто саме не бачила. 

    Підсудні свою вину в скоєнні злочину передбаченого ст. 149 ч.2 КК України не визнали 

пояснивши, що торгівлею людьми не займались. 

    ОСОБА_7 пояснив що в 2008 році познайомив потерпілого зі своїми знайомими, щоб 

останні допомогли йому працевлаштуватися. В подальшому ОСОБА_6, не 

цікавився. Підсудна ОСОБА_16 пояснила що дійсно в 2008 році на базарі в м. 

Новоукраїнка її чоловік ОСОБА_7 розмовляв з потерпілим ОСОБА_6, як потім вона 

дізналась від ОСОБА_7 стосовно працевлаштування потерпілого, а потерпілого ОСОБА_5 

взагалі не знає. Але до пояснень підсудних суд вважає віднестись критично, так як вони 

спростовуються матеріалами справи, а саме: поясненнями потерпілих. 

    При проведенні досудового слідства потерпілі, неодноразово допитувалися, писали 

відповідні заяви про притягнення до кримінальної відповідальності підсудних т.1 ( а.с. 30 

) т.2 (а.с.1). 

    При допиті в якості потерпілих ОСОБА_6 т. 2 (а.с. 21) та ОСОБА_5 т,1 (а.с. 217,223) 

останні розповідали стосовно всіх обставин скоєного стосовно них злочину, а саме, що 

підсудні їм обіцяли роботу на ринку в м. Одеса за гідну заробітну плату на цих умовах 

вони погодилися, їх привезли до м. Одеса але інші невідомі особи на імя 

«ОСОБА_8»потягом Одеса Москва привезли до м. Москви де примушували займатися 

жебракуванням. 

    При зводинах віч-на-віч потерпілого ОСОБА_6 з підсудними т. 2 ( а.с. 42,43) останній 

підтвердив свої свідчення. З протоколу впізнання т. 2 (а.с. 41,43) вбачається, що даний 

потерпілий впізнав підсудних, як тих осіб які пропонували йому їхати працювати в м. 

Одеса, але він був вивезений до Російської Федерації. 

    Потерпілий ОСОБА_5 на досудовому слідстві давав логічні пояснення. В судовому 

засіданні потерпілі змінили свої свідчення пояснивши, що ніхто їх до Росії не направляв. 

В м. Одесу, а потім до Москви їхали добровільно. Ніхто до них ніякого психологічного та 

фізичного тиску не чинив. Вони їхали на заробітки в м. Одеса, але коли пояснили що є 

робота в Росії погодилися. До Москви їхали з чоловіком на імя «ОСОБА_8». 

Але до цих пояснень потерпілих суд вважає слід відноситись критично, так як на протязі 

досудового слідства потерпілі неодноразово допитувалися, з ними проводилися і інші 

слідчі дії, потерпілі власноруч підписали заяви про притягнення до кримінальної 

відповідальності підсудних, при проведенні впізнання впізнали їх . Тому суд вважає що 

змінивши свої покази потерпілі з тих або інших причин не бажають, щоб підсудні були 

притягнені до кримінальної відповідальності. 
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    Суд кваліфікує дії підсудних за ст. 149 ч.2 КК України, так як підсудні в групі осіб 

скоїли торгівлю людьми, а саме вербування та перевезення з метою експлуатації, яке було 

скоєне з використанням обману. 

    Оскільки підсудні обіцявши потерпілим роботу в одному місті на певних умовах за 

гідну заробітну плату. І лише на цих умовах потерпілі погодилися їхати в даному випадку 

м. Одесу на заробітки. Але фактично по приїзду дізналися, що будуть працювати в 

Російській Федерації куди їх і привезли. 

    Але суд вважає за необхідне виключити з обвинувачення підсудним кваліфікуючі 

ознаки: переховування, передача та одержання людини учинені з метою експлуатації з 

використанням шантажу, та уразливого стану за недоведеністю пред”явленого 

обвинувачення. 

    Крім того суд вважає, за необхідне виключити з обвинувачення підсудним торгівлю 

людьми в лютому 2008 року стосовно потерпілого ОСОБА_17 Так як, органом досудового 

слідства хоча й приймалися міри для встановлення місця знаходження даного 

потерпілого, алевоно та і не було встановлене. Потерпілий по даним обставинам не 

допитаний. Тому сам факт що ОСОБА_17 16 лютого 2008 року перетнув державний 

кордон (т.1 а.с. 165) не означає, що до цього причетні підсудні, тому даний епізод 

потрібно виключити за недоведеністю предявленого обвинувачення. 

    Обираючи міру покарання, підсудним суд враховує ступінь тяжкості скоєного злочину, 

злочин є тяжким особи підсудних: раніше не судимі, характеризуються позитивно, 

обставин, що обтяжують та помякшують відповідальність, суд не 

вбачає. Враховуючи всіобставини справи, думку потерпілих, 

які просили звільнити підсудних від покарання, суд приходить до висновку, 

що виправленняпідсудних ще можливе без ізолювання від суспільства, застосувавши ст. 

75 КК України та призначивши покарання з випробуванням. 

Керуючись ст. ст. 323,324 КПК України, суд , - 

ЗАСУДИВ: 

ОСОБА_7 ОСОБА_2,ОСОБА_18 визнати винними по ст.149 ч.2 КК України та призначит

и покарання - п”ять років позбавленняволі кожному. 

В силу ст. 

75 КК України звільнити засуджених від відбування покарання з випробуванням встонови

вши іспитовий строк - два рокикожному. 

Звільнити з-під варти із зали судового засідання негайно. 

Міру запобіжного заходу: підписку про невиїзд до вступу вироку в законну силу -

 залишити без змін. 

Вирок може бути оскаржений до 

Кіровоградського апеляційного суду через Новоукраїнський районний суд 

протягом п”ятнадцяти діб зчасу проголошення. 

Головуючий: В. А. Охременко 
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Вирок 

Іменем України 

Справа № 712/13430/15-к 

Провадження № 715/97/16 

25 січня 2016 року                                                                                      м. Черкаси 

    Соснівський районний суд м. Черкаси у складі: 

головуючого судді   -  Орленка В.В. 

суддів -  Бащенка С.М., Чечот А.А. 

при секретарі  -  Деркач А.І. 

за участю: 

прокурора  -     Кошовської Є.І. 

захисника – адвоката -    Панченка Ф.В. 

    розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси кримінальне 

провадження № 12015250040002833 відносно ОСОБА_2, народилася ІНФОРМАЦІЯ_5 в 

м. Черкаси, громадянки України, з середньою освітою, незаміжньої, непрацюючої, 

зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою : АДРЕСА_2, в 

силу ст. 89 КК України вважається раніше не судимою, 

за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК 

України,- 

    В С Т А Н О В И В : 
    ОСОБА_2, перебуваючи на шостому місяці вагітності, не маючи можливості внаслідок 

збігу тяжких матеріальних обставин забезпечити належні соціальні, побутові умови 

проживання сім'ї, в тому числі для новонародженої дитини, познайомилась з ОСОБА_3, 

ІНФОРМАЦІЯ_4, яка підшукувала дитину для власного усиновлення за усною 

домовленістю, без укладення будь-яких передбачених законодавством України угод та 

складання документів щодо усиновлення. 

    ОСОБА_2, 02 вересня 2015 року близько 14 години 30 хвилин, зустрівшись з ОСОБА_3 

поблизу ЗОШ №21 м. Черкаси по вул. Калініна, повідомила їй про готовність здійснити з 

нею незаконну угоду, об'єктом якої буде новонароджена дитина останньої, яку після 

пологів та народження вона передасть їй за грошові кошти в сумі 40000 гривень 00 

копійок, яку запропонувала ОСОБА_2 та на що погодилася ОСОБА_3 

    Надалі, у невстановлений слідством період часу та установі, перебуваючи на обліку по 

вагітності та пологам ОСОБА_2 пройшла лабораторні та інші необхідні для пологів 

медичні дослідження і обстеження. 

    ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_2, після початку пологів із застосуванням кесаревого розтину 

близько 12 години 37 хвилин згідно медичного свідоцтва про народження № 1110 від 

09.09.2015 року народила дитину чоловічої статі масою 2295 гр. зростом 45 см. 

    17 вересня 2015 року під час проходження курсу терапії у відділенні новонароджених та 

недоношених дітей КЗ «Черкаська обласна дитяча лікарня ЧОР», розташованому за 

адресою: м. Черкаси, вул. 30 років Перемоги, 16, близько 13 години 40 хвилин, 
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перебуваючи поблизу входу у вказаний заклад, реалізуючи умисел на передачу дитини з 

корисливих мотивів, діючи умисно незаконно та протиправно здійснила незаконну угоду, 

об'єктом якої є людина, а саме: малолітня дитина, тобто, передала її особі на ім'я 

ОСОБА_3, за що отримала грошові кошти в сумі 40000 гривень 00 копійок. 

    В судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 свою вину у вчиненні інкримінованого 

їй правопорушення визнала повністю та пояснила, що перед родами до неї зателефонувала 

раніше незнайома жінка. Вони познайомилися, жінка запропонувала їй всиновити дитину, 

яка мала народитися. Вони домовилися, що обвинувачена віддасть їй новонароджену, 

отримає за це гроші, за які зможе повернути свою малолітню дитину, що на той час 

перебувала в будинку дитини. В зв'язку із скрутним матеріальним становищем та збігом 

тяжких сімейних обставин, щоб мати матеріальну змогу залишити собі та виховувати хоча 

б одну дитину, обвинувачена погодилася. Вона кілька разів спілкувалася з цією жінкою, а 

після родів остання, попередньо зателефонувавши, прийшла до обвинуваченої в 

пологовий будинок. При зустрічі жінка віддала обвинуваченій грошові кошти в сумі 40 

000 гривень, а остання - передала їй свою дитину ( якій на той час було шість днів ). Після 

цього її затримали працівники міліції. Дане кримінальне правопорушення вчинила через 

відсутність стабільного та постійного заробітку, власного житла та постійного місця 

роботи; в скоєному розкаюється. 

    Вина обвинуваченої ОСОБА_2 підтверджується зібраними по справі доказами, 

дослідженими в судовому засіданні в порядку, встановленому частиною 3 статті 349 КПК 

України. 

    Оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності, суд вважає, що 

оголошена ОСОБА_2 підозра у вчиненні кримінального правопорушення доведена. 

    Дії ОСОБА_2 суд кваліфікує: 

-за ч. 3 ст. 149 КК України, як торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього. 

    При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості злочину, особу 

обвинуваченої, яка по місцю проживання характеризується посередньо, на обліку в лікарів 

нарколога та психіатра не перебуває, в силу ст. 89 КК України вважається раніше не 

судимою. 

     Обставини, які пом'якшують покарання обвинуваченої : щире каяття та активне 

сприяння розкриттю злочину; вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих 

обставин, та згідно ч. 2 ст. 66 КК України, - незадовільний стан здоров'я ( захворювання 

на ВІЛ ), та психічний стан обвинуваченої - згідно висновку експертизи ( т. 1 а. 240 - 244 ) 

: наявність психогенії у зв'язку із небажаною вагітністю, соматично - ослабленого ґрунту 

після попередньої вагітності, ускладненої анемією з астенічним фоном та гормональним 

дисбалансом після операції кесаревого розтину, що супроводжувалося поглибленням 

проявів акцентуації, тривожності, невпевненості, залежності, недоврахуванням ситуації, 

зниженням прогнозу і адекватної оцінки. 

    Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченої судом не встановлено. 

    Витрати на залучення експертів під час здійснення досудового розслідування складають 

830 грн. 97 коп. і підлягають стягненню з обвинуваченої. 

    Цивільний позов не заявлений. 

    Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ст. 100 КПК України. 

    Враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної, обставини, що 

пом'якшують та обтяжують покарання, суд вважає, що виправлення та перевиховання 

обвинуваченої можливе лише при призначенні покарання у вигляді позбавлення волі без 

конфіскації майна. 

    На підставі викладеного та враховуючи наведені обставини, які на думку суду є 

винятковими та такими, що істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, суд 

вважає необхідним при призначенні покарання застосувати до обвинуваченої вимоги ст. 

69 КК України, призначивши їй покарання нижче найнижчої межі, передбаченої санкцією 
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частини 3 статті 149 КК України, за якою вона притягується до кримінальної 

відповідальності. 

    Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України суд вважає за необхідне зарахувати в 

строк відбування покарання ОСОБА_2 термін її перебування в СІЗО з розрахунку 1 день 

попереднього ув'язнення і перебування її в СІЗО, як 2 дні відбування покарання, в період з 

17 вересня 2015 року по 25 січня 2016 року, тобто на момент постановлення вироку, що 

становить 8 місяців 16 днів. 

    Керуючись ст. ст. 368, 370, 374, 377 КПК України, суд, - 

    З А С У Д И В : 
    Визнати ОСОБА_2 винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 

ч. 3 ст. 149 КК України. 

    Призначити покарання ОСОБА_2 за ч. 3 ст. 149 КК України, із застосуванням ст. 69 КК 

України, у вигляді 4 ( чотирьох ) років позбавлення волі.               

Запобіжний захід ОСОБА_2 до набуття вироком чинності залишити без змін - тримання 

під вартою. 

     Строк відбування покарання ОСОБА_2 рахувати з 25.01.2016 року, зарахувавши в 

строк відбутого покарання строк перебування під вартою з 17.09.2015 року по 25.01.2016 

року ( на момент постановлення вироку ) - 8 місяців 16 днів позбавлення волі. 

Стягнути з ОСОБА_2 на користь держави витрати на залучення експертів під час 

здійснення досудового розслідування в розмірі 830 грн. 97 коп.. Кошти перерахувати за 

реквізитами: отримувач УДКСУ у м. Черкаси, код отримувача 38031150, р/рахунок 

31116115700002, банк ГУ ДКСУ у Черкаській області, МФО 854018, код платежу 

24060300. 

    Речові докази: 

-тампони марлеві зі змивами, поліетиленовий пакет, сторінка з газети - які здані на 

зберігання в кімнату речових доказів - знищити; 

-грошові кошти в сумі 40 000 ( сорок тисяч ) гривень 00 копійок передані до філії АТ 

«Укрексімбанк» у м. Черкаси на зберігання на підставі прибуткового позабалансового 

ордера № 2797 від 05.11.2015 року - повернути в Головне Управління Національної 

поліції в Черкаській області; 

-диск для лазерних систем зчитування, наданий ОСОБА_3, приєднаний до матеріалів 

кримінального провадження - залишити в матеріалах кримінального провадження; 

На вирок протягом 30 діб може бути подана апеляція до апеляційного суду Черкаської 

області, а обвинуваченою - з моменту отримання копії вироку. 

Копію вироку негайно вручити учасникам судового провадження. 

Головуючий:                                                                                                

Судді :                  
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Справа №  161/6362/13-к 

Провадження № 1-кп/161/193/13 

В И Р О К 

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И 

 

     м. Луцьк                                                                29 серпня 2013 року        

              

Луцький міськрайонний суд Волинської області в колегіальному складі: 

    головуючого - судді Ющука О.С., 

    суддів  - Квятковського М.С., Калькової О.А., 

    за участю секретаря -  Трофимчук Ю.О., 

    прокурора - Смаля О.І., 

    законного представника потерпілої - ОСОБА_1, 

    захисника - ОСОБА_2, 

    розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження 

№12013020020000117, яке надійшло з прокуратури Волинської області 09.04.2013 року з 

обвинувальним актом відносно ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Колпитів 

Локачинського району Волинської області, зареєстрованої за адресою АДРЕСА_1, 

мешканки АДРЕСА_2, працюючої продавцем-консультантом ДП «Фуршет Центр», з 

середньо-спеціальною освітою, незаміжньої, маючої на утриманні двох малолітніх дітей, 

українки, громадянки України, раніше не судимої, 

          - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.149 ч.3 КК України, 

 

В С Т А Н О В И В : 

           

     Обвинувачена ОСОБА_3 в період часу з 14.00 год. по 15.10 год. перебуваючи стані 

алкогольного сп'яніння та знаходячись в салоні автомобіля НОМЕР_1, який був 

припаркований на території автозаправної станції «ANP», що за адресою: м.Луцьк, вул. 

Ківерцівська, 36, діючи  з корисливих мотивів та керуючись метою наживи, вчинила 

торгівлю людьми, а саме за грошову винагороду в розмірі 20 000 доларів США, що станом 

на 01.03.2013 року згідно курсу Національного Банку України становило 159 860 грн., 

продала свого малолітнього сина - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_6, громадянам ОСОБА_5 та 

ОСОБА_6, які попередньо  повідомили про можливий факт торгівлі людьми до УМВС 

України у Волинській області та були залучені працівниками міліції до проведення 

контролю за учиненням злочину. 

    Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразилися у торгівлі людьми, 

вчиненими щодо малолітнього, скоїла кримінальне правопорушення, передбачене 

ч.3 ст.149 КК України. 

    Доказами, на підтвердження встановлених судом обставин, є наступні. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
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    Так, допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_3 вину в торгівлі людьми 

визнала повністю та суду дала показання, що дійсно 01.03.2013 року близько 14.00 год. 

будучи по вул.Ківерцівські в м.Луцьку неподалік автозаправної станції продала свого 

малолітнього сина за 20 000 доларів США, незнайомим раніше їй людям. Продаж дитини 

відбувався в салоні автомобіля марки «Шкода Октавія», яким приїхали незнайомі. Через 

деякий час її затримали працівники міліції. Злочин вчинила через скрутний матеріальний 

стан та будучи в психічно-неадекватному стані. Суму за яку мала продати дитину 

визначила сама. Перед тим із покупцями ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрічалася на території 

автостанції та розмовляли про хлопчика, а саме щодо його продажу. У вчиненому щиро 

розкаялася та просила суворо не карати не позбавляти волі, оскільки в неї на утриманні 

знаходяться малолітні діти.     

    Крім повного визнання вини обвинуваченою ОСОБА_3 в торгівлі людьми її винність 

підтверджується дослідженими в ході судового розгляду доказами. 

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_7 дала показання про те, була давно 

знайома із обвинуваченою ОСОБА_3, остання розповіла їй, що має намір продати свою 

дитину. Будучи в квартирі обвинуваченої була шокована станом її проживання, готувала 

дитині їжу із дитячої суміші та води із крану. Пізніше зателефонувала до своєї сестри та 

розповіла про дану ситуацію. Коли вона допомагала доглядати дітей, відбулася розмова 

щодо продажу дитини і обвинувачена виявила бажання продати свою дитину будучи в 

стані алкогольного сп'яніння.       

    Свідок ОСОБА_5 суду дала показання, що вона під час випадкової зустрічі із раніше 

знайомою ОСОБА_7 дізналася, що її знайома хоче продати свою дитину, до них також 

підійшов ОСОБА_6, якому також стало відомо про дану ситуацію. Вони спочатку не 

повірили, але ОСОБА_7 запропонувала їм зустрітися із обвинуваченою. Зустріч відбулася 

неподалік автостанції в м.Луцьку, де в автомобіль сіла ОСОБА_3 і розповіла, що хоче 

продати свою дитину задля забезпечення її проживання в достатку, оскільки сама не має 

змоги на її утримання. Просила за дитину 20000 доларів США. Після того із ОСОБА_6 

звернулися до працівників міліції із відповідною заявою. В подальшому поїхали на 

зустріч із обвинуваченою на вул. Ківерцівську в м. Луцьку, де в салоні автомобіля 

ОСОБА_6 передав обвинуваченій гроші за дитину. На зустріч ОСОБА_3 прийшла в стані 

алкогольного сп'яніння.         

    Свідок ОСОБА_6 суду дав показання, що в двадцятих числах лютого 2013 року йому 

стало відомо зі слів раніше не знайомої ОСОБА_7, що ОСОБА_3 хоче продати свого 

тримісячного сина, що його дуже обурило. Після того зустрівся на автовокзалі із 

ОСОБА_3, де остання дійсно підтвердила свій намір продати йому сина за 20000 доларів 

США, і він звернувся в правоохоронні органи, які вручили йому гроші для здійснення 

закупки в розмірі 20000 доларів США, які в подальшому були передані обвинуваченій для 

купівлі її дитини. Його дії були спрямовані під час здійснення купівлі дитини на викриття 

злочину.   

    Свідок ОСОБА_8 суду дав показання, що на початку весни 2013 року працівники 

міліції запросили бути понятим  та  в кабінеті вручили несправжні гроші двом людям, 

після цього поїхали по дорозі в сторону м. Ківерці, де зупинилися на одній із АЗС та 

сиділи в автомобілі чекали, доки не підійшла жінка з дитиною до автомобіля, та сіла в 

салон даного автомобіля, де перебувала до двох годин. Пізніше працівники міліції 

затримали дану жінку, під час чого з кишені останньої вилетіли гроші, які перед тим 
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вручалися двом людям в приміщенні міліції, це все знімалося на відео. Жінка яка продала 

дитину була в стані алкогольного сп'яніння. Раніше не був знайомий із обвинуваченою. 

    Свідок ОСОБА_9 суду дав показання, що він був присутній весною 2013 року під час 

того, як жінка хотіла продати свою дитину. Перед тим в приміщенні міліції йому показали 

чоловіка та жінку, які хотіли купити дитину, їм вручили гроші і поїхали в район 

Ківерцівському мосту в м.Луцьку, де з працівниками міліції сиділи в автомобілі і чекали. 

Пізніше під'їхав автомобіль чорного кольору в який сіла жінка з дитиною. Вони всі 

виходили  в кафе із автомобіля з дитиною. В подальшому працівниками міліції було 

затримано обвинувачену в якої були вилучені кошти в сумі 20000 доларів США. 

Обвинувачена перебувала в стані алкогольного сп'яніння.     

    Свідок ОСОБА_10 суду дала показання, що вона весною 2013 року працювала в 

магазині на АЗС по вул. Ківерцівській в м.Луцьку, коли туди під'їхав автомобіль із якого 

вийшла обвинувачена із дитиною на руках і пішла до іншого автомобіля, який там стояв 

та почала розмовляти із якоюсь жінкою та сіли в автомобіль. Через деякий вони вийшли, 

зайшли до неї в магазин і купили коньяк, за який розраховувалася жінка, яка була із 

обвинуваченою . Пізніше на територію АЗС швидко заїхали працівники міліції та 

затримали обвинувачену і це все знімали на відео. 

    Свідок ОСОБА_11 суду дав показання, що він надає послуги таксі і 01.03.2013 року він 

їхав з району Вишкова в м.Луцьку по вул.. Ківерцівській його зупинили дві жінки, в однієї 

з їх була на руках маленька дитина. Обличчя жінок не запам'ятав, так як не звертав на них 

увагу. Даних жінок завіз на АЗС «ANP», що по вул. Ківерцівській в м.Луцьку. Під час 

руху одна із жінок телефонувала на «Люкс таксі» та відмовлялася від замовленого 

транспортного засобу. Куди саме пішли жінки він не дивився.       

    Допитана в судовому засіданні законний представник потерпілої ОСОБА_1 дала 

показання, що раніше сім'я ОСОБА_3 на обліку в службі у справах дітей не перебувала, а 

познайомилися із ОСОБА_3 після порушення кримінального провадження щодо останньої 

і внесення подання щодо передачі дитини обвинуваченої до інфекційної лікарні на 

обстеження та в подальшому в дитячу установу. Пізніше стало відомо, що обвинувачена 

проживає не за місцем своєї реєстрації в громадянському шлюбі та має на утриманні двох 

малолітніх дітей. При неодноразову спілкуванні із обвинуваченою, остання поводила себе 

адекватно та не перебувала в стані алкогольного сп'яніння, при здійсненні огляду місця 

проживання було встановлено, що в квартирі проводяться ремонтні роботи, квартира 

охайна, та старший син на той час проживав в її батьків. На даний час враховуючи  всі 

позитивні зміни в житті обвинуваченої, яка чітко дотримується рекомендації працівників 

служби і належним чином доглядає за дитиною, просила суд не позбавляти волі. 

     Враховуючи, що показання обвинуваченої, свідків є послідовними, відповідають 

обставинам справи та підтверджуються дослідженими в судовому засіданні доказами, 

підстав ставити їх під сумнів у суду немає, тому суд приходить до висновку про їх 

достатність для прийняття відповідного процесуального рішення щодо обвинуваченої 

ОСОБА_3 

     При обранні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального 

правопорушення і дані про особу винної. 

    До обставин, що пом'якшують покарання суд відносить щире каяття, активне сприяння 

розкриттю злочину, вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних 

обставин. 



251 
 

    До обставин, що обтяжують покарання суд відносить вчинення злочину в стані 

алкогольного сп'яніння. 

Обвинувачена ОСОБА_3 вину визнала повністю, у вчиненому щиро розкаялася,  активно 

сприяла розкриттю злочину, вчинила злочин внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних 

обставин викликаних відсутністю роботи та наявністю складних житлових умов і важкого 

матеріального становища, маючи на утриманні двох малолітніх дітей - ОСОБА_12, 

ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_8, що викликало у підсудної розпач, тому 

суд вважає за можливе обрати їй покарання хоч у виді позбавлення волі за ст.149 ч.3 КК 

України, однак нижче від нижчої межі встановленої санкцією статті,  тобто 

застосувати ст.69 КК України до основного покарання 

    Враховуючи вищевикладені обставини в сукупності, а також те, що обвинувачена 

раніше не судима, вперше притягається до кримінальної відповідальності, пройшла 

амбулаторне лікування у Волинському обласному наркологічному диспансері, працює, 

позитивно характеризується по місцю проживання, думку головного спеціаліста служби у 

справах дітей Луцької міської ради ОСОБА_1 про позитивні зміни в житті обвинуваченої, 

яка чітко дотримується рекомендації працівників служби і належним чином доглядає за 

дитиною з урахуванням її бездоганної поведінки і сумлінного ставлення до праці, суд 

вважає, що на час розгляду справи в суді її не можна вважати суспільно-небезпечною  і 

рахує за можливе звільнити обвинувачену ОСОБА_3 від відбування покарання з 

випробуванням, у відповідності до ст. 75 КК України з покладенням на неї обов'язків, 

передбачених ст. 76  КК України.   

    На думку суду, обрана міра покарання, є необхідною та достатньою для її виправлення 

та попередження вчинення нею нових правопорушень. 

Речові докази (т.1 а.к.п.57, 72, 148, 190), згідно ч.9 ст.100 КПК України, відповідно, 

залишити законним володільцям та знищити. 

    Арешт - накладений на належний обвинуваченій мобільний телефон (т.1 а.к.п.143-144) - 

зняти. 

   Керуючись ст.ст. 368, 370, 374 КПК України, суд, 

    З А С У Д И В : 

    ОСОБА_3 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 149 ч.3 КК України та призначити покарання за ст.149 ч.3 КК України із 

застосуваннямст.69 КК України у виді 5 (п'яти) років  позбавлення волі. 

    На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного 

покарання, якщо вона протягом 3 (трьох) іспитового строку не вчинить нового злочину і 

виконає покладені на неї обов'язки: 

- не виїзджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу кримінально-

виконавчої інспекції; 

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; 

- періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію. 

Запобіжний захід засудженій ОСОБА_3 залишити попередній - особисте зобов'язання, до 

вступу вироку в законну силу. 

Речові докази : 

- 4 пачки імітаційних засобів, в кожній із яких знаходиться по 50 штук, тобто грошових 

банкнот номіналом 100 доларів США серії КН 29451196 АН8, 2006 року випуску, з яких 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_308/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#308
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_347/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#347
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_351/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#351
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_779/ed_2013_08_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#779
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2669/ed_2013_08_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#2669
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2694/ed_2013_08_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#2694
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2730/ed_2013_08_11/pravo1/T124651.html?pravo=1#2730
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_308/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#308
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_347/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#347
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_351/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#351
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дві пачки перемотані зеленою резинкою, а інші - жовтою та білою резинками та які 

знаходяться  в паперовому конверті, (т.1 а.к.п.57) - знищити; 

- пляшку з під коняку «Борисфен», ємністю 0,25 л., в якій наявна рідка речовина, 

коричневого кольору, а також шість пластикових прозорих стаканчиків, (т.1 а.к.п. 72) - 

знищити;   

- мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» ІМЕІ НОМЕР_2, НОМЕР_3 (т.1 а.к.п.148) - 

повернути за належністю законному володільцю - ОСОБА_3; 

- роздруківки телефонних з'єднань абонента НОМЕР_4 на 40 арк., роздруківки 

телефонних з'єднань абонента НОМЕР_5 на 169 арк. та роздруківки телефонних з'єднань 

абонента НОМЕР_6 в період з 01.02.2013 по 01.03.2013 року, які були надані ПрАТ 

«МТС» (т.1 а.к.п. 190, т.2 а.к.п.2, 34) - залишити при матеріалах справи; 

Арешт, накладений на майно обвинуваченої, а саме мобільний телефон марки «Самсунг 

Дуос» ІМЕІ НОМЕР_2, НОМЕР_3 - зняти та повернути законному володілцю, а саме 

ОСОБА_3 

На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області 

протягом 30 днів з моменту його проголошення, через Луцький міськрайонний суд 

Волинської області. 
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Справа № 1- 52/10р. 

ВИРОК 

Іменем України 

    19 вересня 2011 року Бориспільський міськрайонний суд Київської області в складі: 

головуючого судді Левченка А.В., 

при секретарі Банасько І.В., 

з участю прокурораРифи Н.В., Маркицького А., Леонтьєвої А. 

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Борисполі кримінальну справу за 

обвинуваченням 

    ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Садки Кременчуцького району Полтавської 

області, українця, громадянина України, освіти  вищої, не працюючого , зареєстрованого 

та проживаючого в АДРЕСА_2 

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149, ч.2 ст.149 та ч.1 ст.263  КК України, та 

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки м. Керч, АР Крим, громадянки України, 

українки, заміжньої, освіти вищої,  раніше не судимої, проживаючої  в АДРЕСА_1 

у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, - 

    В С Т А Н О В И В: 

    Приблизно в 2006 році ОСОБА_3, діючи умисно, з метою вчинення торгівлі людьми, 

вступив у попередню злочинну змову з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_40, 

матеріали щодо якого виділенні в окреме провадження, який має знайомих, які утримують 

будинки розпусти у Республіці Греції і займаються там сутенерством та незаконним 

бізнесом, пов'язаним з сексуальною експлуатацією жінок. Крім того, восени 2006 року 

ОСОБА_3 в мережі інтернет знайшов оголошення жінки на ім'я ОСОБА_6, яка 

пропонувала свої послуги в підшукуванні дівчат, які мають бажання їхати працювати за 

кордон. ОСОБА_3 в телефонній бесіді з невстановленою особою на ім'я ОСОБА_6, 

матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, вступив з нею у попередню 

злочинну змову, згідно якої, ОСОБА_6 мала вербувати жінок для подальшого їх продажу 

за кордон. 

    Приблизно в вересні 2006 року, невстановлена особа на ім'я ОСОБА_6, реалізуючи 

злочинні наміри та діючи згідно досягнутої злочинної домовленості з ОСОБА_3, з метою 

вчинення торгівлі людьми, запропонувала гр..ОСОБА_7, яка знаходилась у скрутному 

матеріальному стані і не мала постійного заробітку, поїхати до Республіки Греції, де 

влаштуватися працювати танцівницею. 

    При цьому, з метою отримання згоди потерпілої ОСОБА_8 на поїздку до Греції з метою 

працевлаштування, ОСОБА_6 надала її номер мобільного телефону ОСОБА_3, який 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1394/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1394
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
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зателефонував  останній та розповів їй про умови праці за кордоном, згідно яких, вона 

мала отримувати близько 3000 євро на місяць, працюючи стриптизеркою, також 

ОСОБА_7 телефонував ОСОБА_40, який також розповідав їй про умови праці за 

кордоном. ОСОБА_3 та ОСОБА_40 пояснив ОСОБА_7, що вона також, за бажанням, 

зможе заробляти додатково, надаючи сексуальні послуги, отримуючи при цьому 100 євро 

за годину, половину з яких треба буде віддавати роботодавцям в Греції. ОСОБА_3 та 

ОСОБА_40 запевнили ОСОБА_8, що вона зможе заробляти в Греції значні кошти, їй 

треба буде тільки повернути гроші в сумі 3000 євро, які будуть витрачені на її 

переправлення за кордон, де вона буде вільна у пересуванні та до зайняття проституцією її 

ніхто примушувати не буде, тим самим викликали у потерпілої уявлення про вигідність 

такої пропозиції та бажання в будь-якому разі поїхати працювати до Греції з метою 

заробити грошей, попередивши таким чином відмову потерпілої від поїздки. ОСОБА_3. та 

ОСОБА_40 повідомили ОСОБА_7, що до Республіки Греція вона буде їхати через 

Болгарію, а до Болгарії необхідно летіти літаком. 

    ОСОБА_40, реалізуючи злочинні наміри та діючи згідно досягнутої злочинної 

домовленості з ОСОБА_3, з метою вчинення торгівлі людьми надав ОСОБА_8 адресу 

туристичного агентства ТОВ «Парус Інтер Тур», де їй мали оформити візу до Болгарії. 

30.11.2006 року віза та квиток на літак були підготовлені . 

    01.12.06 о 7 год. 45 хв. ОСОБА_8 з аеропорту «Бориспіль»літаком, за номером рейсу 

205, вилетіла до м. Софія Республіка Болгарія. Приблизно через декілька днів 

невстановлена в ході слідства особа на ім'я ОСОБА_40 (метеріали кримінальної справи 

щодо якого виділенні в окреме провадження), знаходячись в м. Кременчук, передав гроші 

в сумі 800 доларів США ОСОБА_3 за вербування О Крім наведених показань потерпілих 

та свідків по справі, вина підсудних знаходить своє підтвердження дослідженими в 

судовому засіданні доказами в їх сукупності, а саме: 

   - заявою ОСОБА_8, яка звернулась до працівників УБЗПТЛ 

(Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми) ГУ 

МВС України у Київській області з приводу використання особами на ім'я 

ОСОБА_6, ОСОБА_2 та ОСОБА_40, її скрутного матеріального становища, при 

вивезенні закордон для зайняття проституцією.(т. 5 а.с. 72-73); 

   - протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання від 17.02.2010, 

під час чого ОСОБА_3 упізнав на фотознімку ОСОБА_8, як особа, 

яка прислала йому свої фотознімки та виїхала до Греції, для надання послуг 

сексуального характеру.(т. 8а.с. 150-151); 

    - протоколом огляду відео касети на якій  знаходиться відеозапис допиту 

обвинуваченого ОСОБА_3 (т. 8а.с. 139-141); 

    - закордонним паспортом громадянина України на ім'я ОСОБА_8, в 

якому знаходиться болгарська віза, з відмітками про перетин кордону.(т. 5 а.с. 80-84); 

    - авіабілетом Київ-Софія від 01.12.06 на ім'я ОСОБА_8, у якому 

зазначено дату вильоту 01.12.06р. сполученням Київ-Софія.(т. 5 а.с. 98-100); 

    - Листом Міжнародної організації з Міграції від 24.01.08р. та наданим 

підтвердженням про те, що громадянка України ОСОБА_8 в Греції 

зверталась до Міжнародної організації з міграції (далі МОМ) за допомогою і 

була визнана потерпілою від злочину, пов'язаного з торгівлею людьми.(т. 5 а.с. 102, 105); 
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    -  витягом  № 797 з медичної картки стаціонарного хворого, відповідно до якого, 

ОСОБА_8 знаходилась в медичному реабілітаційному центрі МОМ для потерпілих від 

злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми, з метою отримання лікування та психологічної 

допомоги (період з 28.03.07 по 10.04.07)(т. 5а.с. 103-113); 

    - заявою ОСОБА_15, яка звернулась до працівників УБЗПТЛ 

(Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми) ГУ 

МВС України у Київській області з приводу використання ОСОБА_4 

та особою на ім'я ОСОБА_3, її скрутного матеріального становища, при 

вивезенні за кордон для зайняття проституцією.(т. 6 а.с. 113, т.1 а.с.2); 

-протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання свідку ОСОБА_23, у 

ході якого він вказав на фотокартку ОСОБА_4, яка знаходилась в 

фототаблиці, повідомивши, що ім'я вказаної дівчини ОСОБА_4, 

яка познайомила його з дівчиною на ім'я ОСОБА_15. У послідуючому він 

возив ОСОБА_15 у аеропорт Бориспіль і про це повідомив ОСОБА_4 (т. 6 а.с. 164-166, т.1 

а.с.196); 

   - протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання ОСОБА_23, у 

ході якого він вказав на фотокартку ОСОБА_15, яка знаходилась в 

фототаблиці, повідомивши, що ім'я вказаної дівчини ОСОБА_15, яку він 

возив у аеропорт Бориспіль і про це повідомив ОСОБА_4(т. 6 а.с 167- 169,т.1а.с.197); 

-протоколом очної ставки між ОСОБА_15 та ОСОБА_3, під час якої 

кожен підтвердив свої показання .(т. 7 а.с. 164-166); 

   - протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання ОСОБА_3 

від 17.02.2010, під час якого ОСОБА_3 упізнав на фотознімку ОСОБА_4, як особу, яка 

прислала йому свої фотознімки, оскільки бажала виїхати 

за кордон( т.8 а.с. 148-149); 

   - протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання ОСОБА_3 

від 17.02.2010, під час якого ОСОБА_3 упізнав на фотознімку ОСОБА_15, 

як особу, що прислала йому свої фотознімки та в подальшому виїхали до 

Греції (т. 8 а.с. 146-147); 

   -  протоколом відтворення обстановки і обставин події з ОСОБА_4, в ході якої 

ОСОБА_4 розповіла, що ОСОБА_3, після відправлення ОСОБА_15 у Грецію для зайняття 

проституцією, ще неодноразово телефонував і запитував чи не має вона ще повій, які мали 

б бажання виїхати за кордон для зайняття проституцією. При цих телефонних розмовах, 

приблизно у кінці травня 2007 року, ОСОБА_4 від ОСОБА_3 дізналась, що ОСОБА_15 

через Болгарію перевезли в Грецію. ОСОБА_4 запитала у ОСОБА_3 коли він віддасть 

грошові кошти за те, що вона йому підшукала повію - ОСОБА_15, яку ОСОБА_3 та 

ОСОБА_28 переправили закордон. ОСОБА_3 ОСОБА_4 відповів, що гроші найближчим 

часом він їй передасть. Приблизно 2 червня 2007 року ОСОБА_4 повідомила, що їй 

зателефонував ОСОБА_3 і повідомив, що гроші у розмірі 500 доларів СІЛА, які по 

попередній домовленості винен ОСОБА_3 та ОСОБА_28 за підшукування ОСОБА_15, він 

передасть ОСОБА_4 через водія маршрутки Київ-Полтава. ОСОБА_4 повідомила, що 

дізнавшись від ОСОБА_3, що маршрутка прибуває з Полтави до Києва о 17 годині на   

Південнй автовокзал, виїхала до вокзалу. 

    З метою встановлення всіх обставин справи ОСОБА_4 було запропоновано вказати де 

саме вона отримувала від водія маршрутки передані ОСОБА_3 500 доларів США. На що 
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ОСОБА_4 відповіла згодою і вказала, що 2 червня 2007 року вона після телефонної 

розмови з ОСОБА_3 виїхала на територію Південного вокзалу м. Києві. Потім Сівши до 

службового автомобіля всі учасники відтворення проїхали на по вказівці ОСОБА_4 на 

вул. Ползунова у м. Києві, де біля будинку № 2 всі учасники слідчої дії вийшли з 

автомобіля і ОСОБА_4 вказала на стоянку маршрутних таксі і розповіла, що саме на 

цьому місця 2 червня 2007 року о 17 годині 10-15 хв. вона підійшла до маршрутного таксі 

маршрут з Кременчуга. Водій маршрутки був чоловік 35 років на вигляд високого зросту, 

повної статури, волосся чорного кольору. Вказаний водій після того, як я йому показала 

свій паспорт і повідомила, що мені повинні передати гроші, дав мені конверт. У конверті 

знаходилось кошти у розмірі 500 доларів США. Після чого ОСОБА_4 поїхала додому.( т.2 

а.с.170-171); 

    -    протоколом відтворення обстановки і обставин події з ОСОБА_4, в ході якої 

ОСОБА_4 повідомила, що у жовтні 2007 року їй зателефонувала ОСОБА_15 і повідомила, 

що вона в м. Києві і хоче з нею зустрітися. ОСОБА_4 сказала, що погодилась. Потім 

ОСОБА_4 вказала, що вона зустрілась з ОСОБА_15 в кав'ярні в центрі міста. На 

пропозицію вказати місце зустрічі та обставини зустрічі з ОСОБА_15 ОСОБА_4 

попросила водія автомобіля направити автомобіль до Майдану Незалежності у м. Києві. 

Проїхавши до Майдану Незалежності у м. Києві всі учасники вийшли з автомобіля і 

ОСОБА_4 вказала на кав'ярню розташовану по вул. Костьольній № 2. І, пройшовши в 

кав'ярню, ОСОБА_4 вказала на стіл розташований в кав'ярні де вона сиділа разом з 

ОСОБА_15 і розповіла, що при зустрічі ОСОБА_15 повідомила, що в Греції її утримували 

в будинку розпусти. На початку зустрічі ОСОБА_15 запитала у неї чи отримувала вона за 

її підшукування в якості повії якісь грошові кошти. ОСОБА_4 ОСОБА_15 відповіла, що 

дійсно за те, що ОСОБА_15 була вивезена з України в Грецію для роботи повією вона 

(ОСОБА_4) отримала 500 доларів США. На питання ОСОБА_15 чи отримала вона ці 

кошти безпосередньо від ОСОБА_3, на що ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_15, що кошти 

вона від ОСОБА_3 отримала через водія маршрутки (маршрутка сполученням Київ-

Кременчук). Окрім цього, ОСОБА_15 розповідала, ще якісь речі, але ОСОБА_4 дослівно 

розмови не згадала.(т. 2 а.с. 172-175); 

-паспортом громадянки Республіки ОСОБА_9 НОМЕР_5 від 19.06.03 

на ім'я ОСОБА_19 з фотокарткою на першій сторінці де 

зображена особа візуально схожа на ОСОБА_15.(т. 6 а.с. 122-125, т.1 а.с.60); 

   -   авіа білетом  Київ-Софія від 28.05.07 на ім'я ОСОБА_15 (т. 6а.с. 131-135, т.1а.с.62); 

   -    квитком  на автобус «Софія-Сагданськ»(т. 6 а.с. 139, т.1 а.с. 63); 

   -    візитною карткою готелю «Рояль»(т. 6 а.с. 141, т.1 а.с.64); 

   -   квитанцією оплати в готелі «Шипка»на ім'я ОСОБА_15 за проживання у період з 

09.06.07 по 

10.06.07 (т. 6 а.с. 126-128, т.1 а.с.65-67); 

   -   квитанцією оплати готелю «Хеnоphоn»(т. 6 а.с. 141, т.1 а.с.66); 

   -   квитанцією Нацбанку Греції про обмін ОСОБА_15 в м. Афінах 105 доларів США(т. 6 

а.с. 

132, т.1 а.с.67); 

     -   квиток на автобус і паром з м. Афіни на острів Істія від 13.06.07(т. 6 а.с. 133, т.1 

а.с.70); 
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     -    квиток на автобус і квиток з о. Істія до м. Афіни від 07.08.07р.(т. 6 а.с. 135-136, т.1 

а.с.71); 

     -   Листом Міжнародної організації з Міграції від 20.02.08 та наданим підтвердженням 

про те, що громадянка України ОСОБА_15 в Греції зверталась до Міжнародної організації 

з міграції (далі МОМ) за допомогою і була визнана потерпілою від злочину, пов'язаного з 

торгівлею людьми. Крім цього довідки про обстеження лікарів, де підтверджено факт 

пригніченості ОСОБА_15 і експлуатації останньої в секс індустрії (т. 6 а.с. 116, т.2 а.с. 31-

37); 

     -   інформацією, наданою від оператора мобільного зв'язку "Київстар", згідно якої 

абонентський  номер  НОМЕР_6,  зареєстрований  на ОСОБА_3, зареєстрованого за 

адресою АДРЕСА_3.(т. 7 а.с. 29); 

-протоколом  обшуку від 16.02.10, під час якого в будинку по АДРЕСА_3 в кімнаті 

ОСОБА_3 виявлено та вилучено договір № 2718937, укладений між 

ОСОБА_3 та ЗАТ "Київстар Дж, Ес. Ем.", про надання послуг зв'язку 

ОСОБА_3 по номеру НОМЕР_6.( т.7 а.с.49-59); 

      -   протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання ОСОБА_15, у ході якого вона 

вказала на фотокартку ОСОБА_4, яка знаходилась в фототаблиці, повідомивши, що 

вказана нею дівчина на ім'я ОСОБА_4 (ОСОБА_4) познайомила її з ОСОБА_3, який 

організував її виїзд у Республіку Греція. У послідуючому ОСОБА_35 стало відомо, що 

ОСОБА_35 отримала від ОСОБА_3 500 доларів США за те, що остання підшукала її для 

вивезення за кордон.(т.1 а.с.85); 

     -   протоколом     вилучення     та     безпосереднього     перегляду     і прослуховування 

інформаційних носіїв на які здійснювався запис розмов ОСОБА_4, (т.1а.с.127-135); 

     -    протоколом очної ставки проведеної між ОСОБА_4 та ОСОБА_15,у ході якої 

ОСОБА_15 дала показання ,аналогічні показам даним нею в якості потерпілої по даній 

кримінальній справі. На питання чи знає вона особу яка знаходиться перед нею в кабінеті 

слідчого ОСОБА_15. відповіла, що особу, яка знаходиться переді нею, знає як ОСОБА_4, 

а також під псевдонімом повії «Аліса». Після приїзду з Республіки Греції у вересні-жовтні 

2007 року, вона зустрілась з ОСОБА_4 в кафе біля Майдану Незалежності у м. Києві, де 

остання у розмові повідомила, що через маршрутне таксі отримала від ОСОБА_3 за її 

(ОСОБА_15) виїзд до Греції 500 | доларів США.( т.2 а.с.298-303); 

     -   протоколом пред'явлення фотознімків для впізнання ОСОБА_30, у ході якого вона 

вказала на фотокартку ОСОБА_4, яка знаходилась в фототаблиці, повідомивши, що ім'я 

вказаної дівчини ОСОБА_4. ОСОБА_4 пропонувала ОСОБА_30 виїхати до Греції для 

зайняття проституцією, а також пропонувала за винагороду в 500 доларів США 

підшукувати повій для вивозу закордон.(т.1 а.с.283); 

    -   протоколом очної ставки проведеної між ОСОБА_4 та ОСОБА_30 у ході якої остання 

дала показання аналогічні показам даним нею в якості свідка по даній кримінальній 

справі. На питання чи знає вона особу яка знаходиться перед нею в кабінеті слідчого 

ОСОБА_30 відповіла, що особу, яка знаходиться переді нею знає як ОСОБА_4. (т.2 

а.с304-307); 

    -   протоколом відтворення обстановки і обставин події з ОСОБА_30, в ході якого 

ОСОБА_30 біля станції метро «Контрактова Площа»м. Київ розповіла про те, що 

ОСОБА_4 у травні 2007 року, почувши що вона має намір виїхати за кордон для зайняття 

проституцією, запросила до себе додому. ОСОБА_36 у присутності понятих розповіла і 
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показала кварти тиру, де влітку 2007 року проживала ОСОБА_4, це виявилась 

АДРЕСА_4. Крім цього ОСОБА_30 відобразила схематично розташування кімнат 

квартири та меблів у вказаній квартирі (розташування повністю збігається з схематичним 

зображенням своєї квартири ОСОБА_4). Крім цього, ОСОБА_30 повідомила, що вона 

неодноразово приходила до ОСОБА_4, у вказану квартиру, де остання пропонувала їй 

виїхати за кордон працювати повією, де ОСОБА_30 після відпрацювання 6 000 Євро, буде 

заробляти по 2 000 євро у місяць. ОСОБА_4 пропонувала їй за винагороду у 500 доларів 

США підшукувати повій для вивозу за кордон для зайняття проституцією.(т.2 а.с308-309); 

    - довідкою з компанії «Київстар» про те, що ОСОБА_4 мала номер мобільного 

телефону НОМЕР_10.(т.2 а.с.228-229); 

    - довідкою з компанії «Київстар» про те, що ОСОБА_4 мала номер мобільного 

телефону НОМЕР_12.(т.2 а.с.230-231); 

   - роздруківкою телефонних розмов ОСОБА_4, де 

підтверджено здійснення ОСОБА_4 телефонних дзвінків на телефон 

ОСОБА_15, ОСОБА_3(особи на ім'я ОСОБА_3) та ОСОБА_23(т.2 а.с.178-183); 

     Таким чином, оцінивши та дослідивши в судовому засіданні докази, суд приходить до 

висновку, що вина підсудних ОСОБА_3 та ОСОБА_4  за ч.2 ст.149 КК України доведена 

повністю. На думку суду по справі зібрано та досліджено в судовому засіданні достатня 

кількість належних та допустимих доказів на підтвердження такої вини. 

     Своїми навмисними діями, які виразились у торгівлі людьми та вербуванні, вчинених з 

метою сексуальної експлуатації, з 

використанням  обману  та  уразливого  стану  особи,  за  попередньою змовою групою 

осіб, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 149 КК України. 

     Своїми навмисними діями, які виразились у торгівлі людьми та вербуванні, вчинених з 

метою сексуальної експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи, за 

попередньою змовою групою осіб, повторно, ОСОБА_3 вчинив злочин, передбачений ч. 

2 ст. 149 КК України. 

     Своїми навмисними діями, які виразились у здійсненні незаконної угоди стосовно 

людини, вербування, переміщення людини, вчинені з метою експлуатації, з 

використанням уразливого стану особи, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 

вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 149 КК України. 

     Органами досудового слідства підсудний ОСОБА_3 обвинувачується в тому , що 

своїми умисними діями, які виразились в незаконному, придбанні, носінні, зберіганні 

бойових припасів без передбаченого законом дозволу вчинив злочин передбачений ч. 1 ст. 

263 КК України. Даний злочин вчинено при наступних обставинах . Приблизно в серпні 

2009 року,  ОСОБА_3, знаходячись в районі Камянопотоцьких плавень Кременчуцького 

району Полтавської області, знайшов 17 мисливських набоїв. Знайдені мисливські набої 

він привласнив, тим самим незаконно придбав боєприпаси без передбаченого законом 

дозволу, чим вчинив незаконне поводження з бойовими припасами. Продовжуючи свої 

дії, ОСОБА_3  переніс 17 мисливських набоїв до себе додому, де заховав за ліжком в 

кімнаті будинку АДРЕСА_3 Полтавської області, чим вчинив незаконне носіння 

боєприпасів без передбаченого законом дозволу та продовжував зберігати боєприпаси за 

місцем свого проживання без передбаченого законом дозволу, чим вчинив незаконне 

поводження з бойовими припасами. В ході досудового розслідування даної кримінальної 

справи , 16.02.10р., на підставі постанови Шевченківського районного суду м. Києва, 
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винесеної за результатами розгляду подання слідчого в ОВС СУ ГУМВС України у 

Київській області , проведено обшук за місце проживання та реєстрації ОСОБА_3, який 

проживає та зареєстрований: АДРЕСА_3. В ході проведення обшуку 16.02.2010 в будинку 

АДРЕСА_3 за ліжком на підлозі було виявлено 17 мисливських набоїв. 

     В обґрунтування обвинувачення органи досудового слідства надають докази : 

показання  свідків ОСОБА_37 ( т.7 а.с. 143-144); ОСОБА_6 ( т.7 а.с. 134-

135);ОСОБА_13.(т.7 а.с. 139-140);ОСОБА_22 ( т.7 а.с. 141-142), які були досліджені в 

судовому засіданні, а також 

    - протокол обшуку від 16.02.10р., відповідно до якого  в будинку АДРЕСА_3 

працівниками міліції, було виявлено та вилучено 17 предметів, візуально схожі на 

мисливські набої.(т. 7 а.с. 49-59); 

    - висновком експерта за № 93 ВКД від 22.03.10 про те ,що надані на 

дослідження сімнадцять предметів являються боєприпасами. Надані на дослідження 

предмети, являються стандартними мисливськими набоями 12-го калібру, які 

застосовуються в гладкоствольній мисливський зброї 12-го калібру, технічно справні та 

придатні для стрільби.(т. 7 а.с. 66-74). 

    Відповідно до п.5 Постанови Пленуму Верховного Суду України за №3 від 26.04.2002 

року «Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі 

зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи 

радіоактивними матеріалами»з наступними змінами, патрони та набої  до гладкоствольної 

мисливської зброї , а також патрони , споряджені гумовими чи аналогічними за своїми 

властивостями метальними снарядами несмертельної дії , не є предметом злочинів, 

передбачених ст.ст.262, 263 КК України. 

   За таких обставин, ОСОБА_3  по обвинуваченню його в скоєнні злочину, передбаченого 

с. 263 КК України має бути виправданий за відсутністю складу злочину. По таким 

причинам, суд не взмозі покладати на підсудного ОСОБА_3 покриття судових витрат за 

проведення балістичної експертизи. 

Обставинами, що помякшують покарання ОСОБА_3, суд, відповідно до вимог ст. 66 КК 

України, визнає його визнання вини ,  щире каяття в скоєному, активне сприяння 

розкриттю та розслідуванню злочину. Обставин , що обтяжують покарання підсудного, 

судом не встановлено. 

    Обставинами, що помякшують покарання ОСОБА_4., суд, відповідно до вимог ст. 66 

КК України, визнає її визнання вини ,  щире каяття в скоєному. Обставин , що обтяжують 

покарання підсудної, судом не встановлено. 

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_3. суд,  враховуючи характер та ступінь 

суспільної небезпечності вчиненого ним злочину, приймаючи до уваги особу 

підсудного,  вважає, що покарання підсудному слід обрати у виді позбавлення волі. 

    Суд приймає до уваги обставини, які помякшують покарання підсудного, його 

позитивні характеристики з місця проживання та навчання , те, що він  раніше не 

судимий, на обліку не знаходиться, проживає один з матір»ю, у вчиненні правопорушень 

помічений  не був, вину свою у вчиненому визнав повністю, щиро розкаявся, про що 

свідчать його показання, які є послідовними, знаходять підтвердження матеріалами 

справи. Також суд враховує, що він  має молодий вік, на обліку у лікарів нарколога та 

психіатра не перебуває,  з моменту скоєного сплинув значний проміжок часу, у звязку з 

чим ,суспільна небезпечність його особи та вчиненого значно знижена. 
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     Також суд приймає до уваги, що по епізоду скоєння злочину відносно потерпілої 

ОСОБА_8, підсудний ОСОБА_3  визнав вину , розкаявся, активно сприяв розкриттю та 

розслідуванню даного злочину. Цивільний позов до нього по справі не заявлено.  Дані 

обставини, на думку суду, істотно знижують ступінь тяжкості вчинення даного  злочину і 

дають підстави до застосування положень ст..69 КК України, призначивши основне 

покарання нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті. 

    Приймаючи до уваги характер, ступінь тяжкості та суспільну небезпеку скоєного 

ОСОБА_3 злочину, особу підсудного, наявність помякшуючих покарання обставин, 

відсутність обтяжуючих обставин, суд вважає, що його перевиховання та виправлення 

можливе без ізоляції від суспільства та його можливо звільнити від відбування покарання 

з випробуванням, встановивши випробувальний строк та , у відповідності зі ст. 76 КК 

України, необхідно покласти на нього виконання певних  обовязків:  не виїжджати за межі 

України на постійне проживання без дозволу  кримінально-виконавчої інспекції; 

повідомляти  кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або 

навчання; періодично зявлятися для реєстрації в  кримінально-виконавчої інспекцію. 

     Таке покарання та застосування відносно підсудного положень  ст.ст. 75, 76 КК 

України є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження  нових 

злочинів. 

    Крім того, у звязку з застосуванням судом до ОСОБА_3 положень ст. 75 КК України, на 

підставі вимог ст. 77 КК України, йому судом не призначається додаткове покарання у 

вигляді конфіскації майна. 

При призначенні виду та міри покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної 

небезпеки скоєного злочину, дані, що характеризують підсудну ОСОБА_4 

     Суд приймає до уваги обставини, які помякшують покарання підсудної , а також те, що 

раніше ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності не притягувалася, у вчиненні 

правопорушень помічена не була, вину свою у вчиненому визнала повністю, щиро 

розкаялася, має молодий вік, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, 

позитивно характеризується по місцю проживання та навчання, проживає з сім»єю,  з 

моменту скоєного сплинуло значний проміжок часу, у звязку з чим, суспільна 

небезпечність її особи та вчиненого значно знижена. 

Приймаючи до уваги характер, ступінь тяжкості та суспільну небезпеку скоєного 

ОСОБА_4 злочину, особу підсудної, наявність помякшуючих покарання обставин, 

відсутність обтяжуючих обставин, суд вважає, що підсудній необхідно обрати міру 

покарання у вигляді позбавлення волі та, оскільки її перевиховання та виправлення, на 

думку суду, можливе без ізоляції від суспільства, то її можливо звільнити від відбування 

покарання з випробуванням, встановивши випробувальний строк та, у відповідності зі ст. 

76 КК України, необхідно покласти на неї виконання певних  обовязків:  не виїжджати за 

межі України на постійне проживання без дозволу  кримінально-виконавчої інспекції; 

повідомляти  кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи або 

навчання; періодично зявлятися для реєстрації в  кримінально-виконавчої інспекцію. 

Таке покарання та застосування відносно підсудної положень ст.ст. 75, 76 КК України є 

необхідним та достатнім для її виправлення та попередження  нових злочинів. 

    Крім того, у звязку з застосуванням судом до ОСОБА_4 положень ст. 75 КК України, на 

підставі вимог ст. 77 КК України, їй судом не призначається додаткове покарання у виді 

конфіскації майна. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_308/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#308
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_351/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#351
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_351/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#351
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_347/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#347
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_351/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#351
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_351/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#351
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_347/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#347
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_359/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#359
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_351/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#351
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_351/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#351
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_347/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#347
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_351/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#351
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_347/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#347
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_359/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#359
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    Цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, раніше 

заявлений у справі до підсудної ОСОБА_4 потерпілою ОСОБА_15 на загальну суму 43 

754 грн. слід залишити без розгляду, оскільки при судовому розгляді даної справи ні 

потерпілою ОСОБА_15, ні її представником позов не підтриманий та не надано доказів на 

його обґрунтування та доведення. В зв»язку з цим , потерпілій ОСОБА_15 слід 

роз»яснити право на звернення до суду з даним позовом в порядку цивільного 

судочинства. 

    Арешт, накладений 18 лютого 2010 року на майно  - автомобіль марки «Фольцваген 

Пасат»д.н.з. НОМЕР_13 , 2003 року випуску, кузов НОМЕР_14 підлягає зняттю, а 

зазначене майно поверненню власнику ОСОБА_11 ( т.4 а.с.36-37). 

    Арешт, накладений 18 лютого 2010 року на  грошові кошти  в розмірі 1800 грн, які 

вилучені  під час обшуку 17 лютого 2010 року  підлягає зняттю, а зазначені кошти 

підлягають поверненню власнику ОСОБА_3 з урахуванням судових витрат  ( т.4 а.с.57). 

Арешт, накладений 26 лютого 2008 року на майно ОСОБА_4 - переносний компютер 

марки «Леново», модель 8922, серійний  номер L3-fz165 07/03 сірого кольору підлягає 

зняттю, а зазначене майно підлягає поверненню ОСОБА_4 ( т.2 а.с.54-55). 

     Речові докази по справі : 

    -   переносний компютер марки «Леново», модель 8922, серійний  номер L3-fz165 07/03 

сірого кольору - підлягає поверненню ОСОБА_4; DVD диск з копією відеозапису 

відеокасети № 479  підлягає залишенню та збереженню при матеріалах кримінальної 

справи.( т.1 а.с.145,300); 

   -  банківська електронна платіжна картка "ПриватБанк" Віза-Класік, НОМЕР_15, 

банківська електронна платіжна картка "ПриватБанк" МастерКард стандарт 

НОМЕР_17,  дисконтна картки з написом МТС, 19 візитних карток , квитанція про 

внесення 644 грн. на рахунок НОМЕР_18, апарат мобільного зв'язку фірми "Нокіа 6070", 

імеі НОМЕР_16 в якому знаходиться сім картка оператора "ТравелСим" НОМЕР_20. 

Апарат мобільного зв'язку фірми "Нокіа 6070", імеі НОМЕР_19, сім картою оператора 

мобільного зв'язку "Лайф". Апарат мобільного зв'язку фірми "Соні-Еріксон К 550і", імеі 

НОМЕР_21, сім карткою оператора зв'язку "Київстар", 1 оптичний носій інформації СД-Р 

"Соні", 700Мгб, 6 пластмасові карток зі стартових пакетів, картонна коробка з написом 

стартовий пакет "Київстар", ноутбук фірми Самсунг Р 508 Аркуш паперу на якій 

знаходиться переказ про сплату за номером № 02Б110747225 Квитанції видана ТОВ 

"Травел" за сплату тур услуг в сумі 4480 грн. від 11.09.09, від ОСОБА_38 Квитанції 

видана ТОВ "Травел" за сплату тур услуг в сумі 800 грн. від 21.08.09, від ОСОБА_38 

Квитанції від 13.10.09 про отримання грошей в сумі 1000 грн. по номером транзакцій 

НОМЕР_4, з картки НОМЕР_22. Квитанція про сплату послуг інтернету, зареєстрованого 

за адресою АДРЕСА_3 від 21.11.2009 о/р НОМЕР_23. Довідка видана на ім'я ОСОБА_3. 

Записник в якому знаходяться рукописні записи, договір № 2718937, укладений між 

ОСОБА_3 та ЗАТ "Київстар Дж, Ес. Ем, які передані на зберігання до камери зберігання 

речових доказів СУ ГУМВС України в Київський області за адресою: м. Київ, вул. 

Дегтярівська 15-А. підлягають поверненню власнику (т.7 а.с. 105-106, 126-127); 

    - дозвіл на роботу за кордоном громадянину, на 

ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_10, серії НОМЕР_24, дисконтна картки з 

написом МТС, банківська електронна платіжна картка "ПриватБанк" Віза 

Митєва НОМЕР_25, презервативи "Сонтекс", 19 візитних карток, 



262 
 

передати на зберігання ОСОБА_3, зареєстрований по АДРЕСА_3, під розписку. 13 

оптичних носіїв інформації СД та ДВД дисків, модем, для з'єднання з 

мережею інтернет фірми "Д-Линк", ноутбук фірми Самсунг Р 508, апарат 

мобільного зв'язку фірми "Нокіа", імеі НОМЕР_26, блютуз б/н, 

флеш карта, фірми "Нокіа міні" 64 Мгб, 4 аркушу паперу, у вигляді 

вкладишів до банківських карток, візитна картка на ім'я ОСОБА_39 

Вікторівни, банківська електронна платіжна картка "ПриватБанк" Кредитка 

Універсальна, НОМЕР_27, які передані на зберігання ОСОБА_3, 

зареєстрований по АДРЕСА_3 під розписку слід повернути власнику (т. 7 а.с. 105-107)--     

відеокасету "Панасонік", слід залишити при справі (т.8 а.с. 142). 

     На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 323, 324 КПК України, суд- 

     п р и с у д и в: 

    ОСОБА_3 за ч.1 ст. 263 КК України виправдати за відсутністю складу злочину. 

    ОСОБА_3 визнати винним та призначити покарання: 

    -за  ч. 2 ст. 149 КК України  з застосуванням вимог ст..69 КК України у виді 4 

(чотири)  роки позбавлення волі з  конфіскацією майна, що належить ОСОБА_3 на праві 

власності ; 

   -за  ч. 2 ст. 149 КК України  у виді 5 (п»ять) років  позбавлення волі з конфіскацією 

майна, що належить ОСОБА_3 на праві власності; 

     На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш 

суворим, призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді 5 (п»яти ) років позбавлення 

волі  з  конфіскацією  майна, що належить ОСОБА_3 на праві власності. 

     На підставі ст. 75,77 КК України звільнити ОСОБА_3  від  відбування основного 

покарання позбавлення  волі з випробуванням, встановивши ОСОБА_3  3  (три) 

роки  іспитового строку  без конфіскації майна. У відповідності зі ст. 76 КК 

України покласти на ОСОБА_3  такі обовязки -  не виїжджати за межі України на постійне 

проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-

виконавчу інспекцію  про зміну місця проживання, роботи або навчання; періодично 

зявлятися для реєстрації в  кримінально-виконавчу інспекцію. 

     Запобіжний захід ОСОБА_3 до вступу вироку в законну силу залишити у вигляді 

підписки про невиїзд з постійного місця проживання. Початок строку відбуття покарання 

підсудному рахувати з дня проголошення вироку. Контроль за поведінкою засудженого 

при виконанні вироку покласти на органи виконання покарань за місцем його 

проживання. 

      ОСОБА_4  визнати винною та призначити покарання  за  ч. 2 ст. 149 КК України  у 

виді 5 (п»ять)  років позбавлення волі з  конфіскацією майна, що належить ОСОБА_4 на 

праві власності . 

       На підставі ст. 75,77 КК України звільнити ОСОБА_4   від  відбування основного 

покарання позбавлення  волі з випробуванням, встановивши  ОСОБА_4  3  (три) 

роки  іспитового строку  без конфіскації майна. У відповідності зі ст. 76 КК 

України покласти на ОСОБА_4    такі обовязки -  не виїжджати за межі України на 

постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти 

кримінально-виконавчу інспекцію  про зміну місця проживання, роботи або навчання; 

періодично зявлятися для реєстрації в  кримінально-виконавчу інспекцію. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1698/ed_2011_11_01/pravo1/KD0007.html?pravo=1#1698
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1703/ed_2011_11_01/pravo1/KD0007.html?pravo=1#1703
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1394/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#1394
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_308/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#308
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_311/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#311
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_347/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#347
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_359/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#359
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_351/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#351
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_351/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#351
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_347/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#347
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_359/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#359
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_351/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#351
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_351/ed_2011_11_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#351
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Запобіжний захід ОСОБА_4  до вступу вироку в законну силу залишити у вигляді 

підписки про невиїзд з постійного місця проживання. Початок строку відбуття покарання 

підсудній рахувати з дня проголошення вироку. Контроль за поведінкою засудженої при 

виконанні вироку покласти на органи виконання покарань за місцем її проживання. 

Арешт, накладений 18 лютого 2010 року на майно  - автомобіль марки «Фольцваген 

Пасат»д.н.з. НОМЕР_13 , 2003 року випуску, кузов НОМЕР_14  зняти,  зазначене майно 

повернути власнику ОСОБА_11 . 

    Арешт, накладений 18 лютого 2010 року на  грошові кошти  в розмірі 1800 грн, які 

вилучені  під час обшуку 17 лютого 2010 року   зняти,  зазначені кошти повернути 

власнику ОСОБА_3 з урахуванням судових витрат. 

     Арешт, накладений 26 лютого 2008 року на майно ОСОБА_4 - переносний компютер 

марки «Леново», модель 8922, серійний  номер L3-fz165 07/03 сірого 

кольору зняти,  зазначене майно поверненути  ОСОБА_4. 

     Судові витрати в сумі  1216 грн. 16 коп. за проведення по справі балістичної 

експертизи віднести на рахунок держави. 

      Цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди,  заявлений 

потерпілою ОСОБА_15  до підсудної ОСОБА_4  залишити без розгляду, роз»яснивши 

потерпілій ОСОБА_15 право на звернення до суду з вимогами про відшкодування 

нанесеної винними особами шкоди в порядку цивільного судочинства. 

     Речові докази по справі: 

-переносний компютер марки «Леново», модель 8922, серійний  номер L3-fz165 07/03 

сірого кольору  повернути  ОСОБА_4 ; 

-DVD диск з копією відеозапису відеокасети № 479   залишити  при матеріалах 

кримінальної справи; 

-    банківську електронну платіжну картку "ПриватБанк" Віза-Класік, НОМЕР_15, 

банківська електронна платіжна картка "ПриватБанк" МастерКард стандарт 

НОМЕР_17,  дисконтна картки з написом МТС, 19 візитних карток , квитанція про 

внесення 644 грн. на рахунок НОМЕР_18, апарат мобільного зв'язку фірми "Нокіа 6070", 

імеі НОМЕР_16 в якому знаходиться сім картка оператора "ТравелСим" НОМЕР_20. 

Апарат мобільного зв'язку фірми "Нокіа 6070", імеі НОМЕР_19, сім картою оператора 

мобільного зв'язку "Лайф". Апарат мобільного зв'язку фірми "Соні-Еріксон К 550і", імеі 

НОМЕР_21, сім карткою оператора зв'язку "Київстар", 1 оптичний носій інформації СД-Р 

"Соні", 700Мгб, 6 пластмасові карток зі стартових пакетів, картонна коробка з написом 

стартовий пакет "Київстар", ноутбук фірми Самсунг Р 508, Аркуш паперу на якій 

знаходиться переказ про сплату за номером № 02Б110747225 Квитанції видана ТОВ 

"Травел" за сплату тур услуг в сумі 4480 грн. від 11.09.09, від ОСОБА_38 Квитанції 

видана ТОВ "Травел" за сплату тур услуг в сумі 800 грн. від 21.08.09, від ОСОБА_38 

Квитанції від 13.10.09 про отримання грошей в сумі 1000 грн. по номером транзакцій 

НОМЕР_4, з картки НОМЕР_22. Квитанція про сплату послуг інтернету, зареєстрованого 

за адресою АДРЕСА_3 від 21.11.2009 о/р НОМЕР_23. Довідка видана на ім'я ОСОБА_3. 

Записник, в якому знаходяться рукописні записи, договір № 2718937, укладений між 

ОСОБА_3 та ЗАТ "Київстар Дж, Ес. Ем, які передані на зберігання до камери зберігання 

речових доказів СУ ГУМВС України в Київський області за адресою: м. Київ, вул. 

Дегтярівська 15-А.  повернути  власнику ОСОБА_3; 

- дозвіл на роботу за кордоном громадянину, на 
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ім'я ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_10, серії НОМЕР_24, дисконтна картки з 

написом МТС, банківська електронна платіжна картка "ПриватБанк" Віза 

Митєва НОМЕР_25, презервативи "Сонтекс", 19 візитних карток, 

передати на зберігання ОСОБА_3, зареєстрований по АДРЕСА_3, під розписку. 13 

оптичних носіїв інформації СД та ДВД дисків, модем, для з'єднання з 

мережею інтернет фірми "Д-Линк", ноутбук фірми Самсунг Р 508, апарат 

мобільного зв'язку фірми "Нокіа", імеі НОМЕР_26, блютуз б/н, 

флеш карта, фірми "Нокіа міні" 64 Мгб, 4 аркушу паперу, у вигляді 

вкладишів до банківських карток, візитна картка на ім'я ОСОБА_39, банківська 

електронна платіжна картка "ПриватБанк" Кредитка 

Універсальна, НОМЕР_27, які передані на зберігання ОСОБА_3, 

повернути власнику ОСОБА_3; 

--     відеокасету "Панасонік" залишити при справі . 

Вирок на протязі 15 діб може бути оскаржений до апеляційного суду Київської області 

через Бориспільський міськрайонний суд. 

Суддя :                                                                                          А.В. Левченко 
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Справа №601/693/15-к 

Провадження № 1-кп/601/9/2016 

В И Р О К 

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И 

11 листопада 2016 року     Колегія суддів Кременецького районного суду 

Тернопільської області у складі: головуючого судді Білосевич Г.С.,   суддів Варневич Л.Б., 

Мочальської В.М., 

при секретарях Бончик А.П., Васільєвій О.М., Логвинюк Т.С. 

провівши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кременці судове 

засідання  по кримінальному провадженню № 1201421000000267, внесеному в Єдиний 

реєстр досудових розслідувань 03 листопада 2014 року, що надійшло 30.03.2015 року з 

прокуратури Тернопільської області із обвинувальним актом по обвинуваченню: 

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Копашнево Хустського району 

Закарпатської області, жителя АДРЕСА_1,  громадянина України, не працюючого, 

одруженого, на утриманні двоє неповнолітніх дітей, не судимого,     

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки та жительки АДРЕСА_2,  громадянки 

України, з середньою-спеціальною освітою, не одруженої, не працюючої, раніше не 

судимої, на утриманні четверо неповнолітніх дітей, 

     у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 149 КК України,             за 

участю сторін кримінального провадження: 

прокурорів Матвійчука М.М., Дзюбинського А.О., 

захисників ОСОБА_3, ОСОБА_4, 

обвинувачених ОСОБА_2, ОСОБА_1, 

представника потерпілих ОСОБА_5 

В С Т А Н О В И Л А: 

   Невстановлений слідством чоловік на ім'я ОСОБА_6, матеріали відносно якого 

виділені в окреме провадження, та ОСОБА_2, ОСОБА_1, будучи об'єднані єдиним 

умислом, виконуючи кожен свою роль у злочині, діючи умисно, з корисливих мотивів 

щодо незаконного збагачення за рахунок одержання кримінальних прибутків, та 

керуючись метою вчинення особливо тяжких злочинів на території України та Росії, 

спрямованих на порушення конституційних прав людини - особисту волю, честь та 

гідність, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, 

передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом інтересам 

громадян України і, бажаючи їх настання, в на початку літа 2014 року вступили в 

злочинну змову між собою та домовились займатися   торгівлею людьми, вербуванням, 

переміщенням, передачею та одержанням людей з метою їх залучення до примусової 

праці з використанням обману та уразливого стану, що на їх думку, за умов розподілу 

ролей, створювало можливість тривалості, постійного отримання прибутків і уникнення 

кримінальної відповідальності. 

     Будучи об'єднаними єдиним злочинним умислом, ОСОБА_2 та ОСОБА_1, 

виконуючи кожен свою роль і участь у злочині, підшуковували на території України 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2016_11_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
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сильних, здорових, не похилого віку людей, та, використовуючи при цьому їх уразливий 

стан, який був викликаний скрутним матеріальним становищем, відсутністю постійного 

місця роботи та інших джерел отримання доходів для існування, а також, шляхом обману, 

пропонуючи вигідні умови праці і високі заробітки, які не відповідали дійсності, схиляли 

їх у такий спосіб до поїздки в Краснодарський край Російської Федерації (здійснювали 

вербування). 

Після отримання згоди потерпілих людей, ОСОБА_2 та ОСОБА_1, як окремо так і 

разом, переміщували їх до Краснодарського краю Російської Федерації, де в подальшому 

невстановлений чоловік на ім'я ОСОБА_6, матеріали відносно якого виділені в окреме 

провадження, здійснював  їх переховування, шляхом обмеження фізичних контактів 

потерпілих з іншими особами, в тому числі із представниками правоохоронних органів, 

контроль їх дій, спілкування під час виконання роботи та у вільний час, обмежував 

свободу пересування цих осіб, а також надавав приміщення для їх перебування, 

організовував залучення до примусової праці в теплицях Краснодарського краю 

Російської Федерації, що  приносило значні незаконні кримінальні прибутки, які 

розприділялись між співучасниками. 

Для полегшення вчинення злочинів та приховування своїх злочинних дій, 

невстановлена досудовим слідством особа, матеріали справи відносно якої виділені в 

окреме провадження, та обвинувачені по справі ОСОБА_7 та ОСОБА_1 розподілили між 

собою ролі, що створювало можливість тривалості та безкарності злочинної діяльності. 

Так роль особи, матеріали справи відносно якої виділені в окреме провадження, 

полягала у трудовій експлуатації людей на території розміщення теплиць для 

вирощування овочів в Дінському районі Краснодарського краю Російської Федерації, 

використовуючи обман та уразливий стан людей, та грубо порушуючи конституційні 

права та свободи громадян, посягаючи на їх волю, честь та гідність, з метою отримання 

більших та стабільних прибутків, не бажаючи законно працювати і займатися суспільно-

корисною працею. 

Невстановлена особа чоловічої статі на ім'я ОСОБА_6, матеріали відносно якого 

виділені в окреме провадження, усвідомлюючи, що зайняття таким видом злочинної 

діяльності самотужки не принесе бажаного злочинного результату та кримінальних 

прибутків, оскільки потребуватиме постійного пошуку осіб, які перебуватимуть в 

уразливому стані та будуть залучені до примусової праці, з використанням обману щодо 

високого рівня оплати праці та належних побутових умов, перевезення з їх місць 

постійного проживання на територію Дінського району Краснодарського краю Російської 

Федерації, організації їх діяльності, постійного контролю та нагляду за ними, 

встановлення конспіративних та інших заходів, спрямованих на унеможливлення 

викриття такої діяльності, приховування від них дійсного місця перебування та їх 

переховування,  на початку літа 2014 року, вирішив  вступити у злочинну змову із 

знайомими ОСОБА_2 та ОСОБА_1 

У свою чергу невстановлена особа чоловічої статі на ім'я ОСОБА_6, матеріали 

відносно якого виділені в окреме провадження, вступив у злочинну змову з ОСОБА_2 та 

ОСОБА_1, домовившись з ними про протиправну діяльність з метою залучення 

завербованих людей до примусової праці на території Росії. ОСОБА_2 та ОСОБА_1, 

перебуваючи на території Закарпатської, Тернопільської та Львівської областей, повинні 

були здійснювати пошук осіб, які перебували в уразливому стані, зумовленому скрутним 
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матеріальним становищем, збігом тяжких особистих, сімейних та інших обставин, 

обманним шляхом, повідомляючи неправдиві відомості про вид діяльності та нібито 

вигідні умови праці, зокрема, щодо неважкої роботи на вказаних теплицях, високої 

щомісячної заробітної плати, та належні побутові умови проживання, переконувати у 

вигідності поїздки в Російську Федерацію на заробітки. 

Роль ОСОБА_2 та ОСОБА_1 полягала в тому, що вони, як виконавці, шляхом обману 

щодо відсутності потреби мати із собою власні кошти та безоплатності проїзду до місця 

роботи, фактично отримуючи грошові кошти від невстановленої особи на ім'я ОСОБА_6 

за перевезення людей з території України, створювали умови уразливого стану, за яких 

потерпілі змушені були б здійснювати безоплатну роботу в рахунок вартості свого 

перевезення та перебували в умовах неможливості відмовитись від виконання роботи в 

теплицях на території Дінського району Краснодарського краю Російської Федерації. 

На початку червня 2014 року, ОСОБА_1, діючи за попередньою домовленістю з 

невстановленою особою чоловічої статі на ім'я ОСОБА_6, матеріали відносно якого 

виділені в окреме провадження, та виконуючи відведену йому роль, діючи з корисливих 

мотивів і керуючись метою незаконного збагачення, перебуваючи в м. Ужгород 

Закарпатської області, шляхом розповсюдження друкованих оголошень з вказаним 

номером контактного телефону, підшукав та обрав предметом злочинного посягання 

громадянина ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, знаючи про те, що останній ніде не працював і 

не мав постійного джерела отримання доходів для належного існування, тобто був 

матеріально незабезпеченим та перебував в уразливому стані, в подальшому у зв'язку із 

відсутністю коштів, змушений буде проти своєї волі працювати на теплицях. 

Надалі, реалізовуючи свої злочинні наміри, на початку червня 2014 року ОСОБА_1, у 

телефонній розмові, шляхом обману, що полягав у переконанні вигідності пропозиції 

праці, пов'язаної зі збором овочів у теплицях в Дінському районі Краснодарського краю 

Російської Федерації, обіцяючи належні побутові умови та можливість у будь-який час 

безперешкодно повернутися додому, виплату щомісячної заробітної плати що становить 

більш як 500 доларів США в місяць, створюючи при цьому хибне уявлення про умови 

праці та використовуючи тяжке матеріальне становище ОСОБА_8, домігся його згоди на 

вказану роботу, чим здійснив вербування з використанням обману та уразливого стану 

громадянина ОСОБА_8 з метою його залучення до примусової праці. 

Схиливши ОСОБА_8 до поїздки в Краснодарський край Російської Федерації, 

ОСОБА_1, діючи згідно визначених ролей, разом із    ОСОБА_2, 13 червня 2014 року, за 

власні кошти, використовуючи особистий автомобіль « Мерседес Бенц 312 Д», д.н.з. 

НОМЕР_1, шляхом обману, повідомляючи неправдиву інформацію щодо умов 

працевлаштування, перемістили ОСОБА_8 через Державний кордон України та доставили 

в Дінський район Краснодарського Краю Російської Федерації, де передали його за 

грошову винагороду 100 доларів США з метою залучення до примусової праці 

невстановленій особі чоловічої статі на ім'я ОСОБА_6, матеріали відносно якого виділені 

в окреме провадження. Останній, отримавши потерпілого, з метою його експлуатації, 

згідно розподілу ролей переховував ОСОБА_8 на території станиці Новотитарівська 

Дінського району Краснодарського краю Російської Федерації, що виразилося у 

обмеженні фізичних контактів його з іншими особами, в тому числі представниками 

правоохоронних органів, контролі дій та спілкування під час виконання роботи та 

вільного часу, обмеженні свободи пересування, а також наданні приміщення для 
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перебування (переховування), з метою залучення до примусової праці, з 15 червня до 6 

липня 2014 року, використовуючи відсутність у потерпілого власних грошових коштів, не 

виплачуючи обіцяні кошти за виконану роботу, не даючи можливість в будь-який час 

повернутися додому, що призвело до злому особистості потерпілого та пригнічення його 

волі до опору. Невстановлена особа на ім'я ОСОБА_6 особисто та через підконтрольних 

осіб шляхом психологічного насильства без укладання трудового договору примушував 

ОСОБА_8 працювати, а саме збирати овочі у теплицях, розміщених у Дінському районі 

Краснодарського краю Російської Федерації. 

Зібрані потерпілим овочі в подальшому реалізовувалось   невстановленою особою 

чоловічої статі на ім'я ОСОБА_6, матеріали відносно якого виділені в окреме 

провадження, та ним привласнювались кошти, отримані від примусової праці ОСОБА_8. 

     Окрім цього, на початку серпня 2014 року, ОСОБА_1 повторно, діючи за 

попередньою домовленістю з невстановленою особою чоловічої статті на ім'я ОСОБА_6, 

матеріали відносно якого виділені в окреме провадження,    виконуючи відведену йому 

роль, діючи з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, обрав предметом 

свого злочинного посягання жителів Львівської області - громадян ОСОБА_10, 

ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_9 та 

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_10, знаючи про те, що останні ніде не працюють і не мають 

постійного джерела отримання доходів для належного існування, тобто були матеріально 

незабезпеченим,  перебували в уразливому стані, в подальшому у зв'язку із відсутністю 

коштів, змушені будуть проти своєї волі працювати на теплицях. 

Після цього, реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_1, у телефонній розмові, 

шляхом обману, що полягав у переконані вигідності пропозиції праці пов'язаної зі збором 

овочів у теплицях в Дінському районі Краснодарського краю Російської Федерації, 

обіцяючи належні побутові умови та можливість у будь-який час безперешкодно 

повернутися додому, виплату щомісячної заробітної плати, що становить більш як 700 

доларів США в місяць, створюючи при цьому хибне уявлення про умови праці та, 

використовуючи тяжке матеріальне становище ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та 

ОСОБА_13, домігся їх згоди на вказану роботу, чим здійснив вербування з використанням 

обману та уразливого стану громадян України ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та 

ОСОБА_13 з метою їх залучення до примусової праці. 

Схиливши ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до поїздки в 

Краснодарський край Російської Федерації, ОСОБА_1, діючи згідно визначених ролей, 

разом із  ОСОБА_2, 2 серпня 2014 року, за власні кошти, використовуючи особистий 

автомобіль « Мерседес Бенц 312 Д» д.н.з. НОМЕР_1, перемістили ОСОБА_10, 

ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 через Державний кордон України та доставили в 

подальшому в Дінський район Краснодарського Краю Російської Федерації, де передали 

їх за винагороду по 100 доларів США за кожного з метою залучення до примусової 

праці    невстановленій особі чоловічої статі на ім'я ОСОБА_6, матеріали відносно якого 

виділені в окреме провадження. Останній, отримавши потерпілих з метою їх експлуатації, 

згідно розподілу ролей,  переховував ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, 

на території станиці Новотитарівська Дінського району Краснодарського краю Російської 

Федерації, що виразилося у обмеженні фізичних контактів їх з іншими особами, в тому 

числі представниками правоохоронних органів, контролі дій та спілкування під час 

виконання роботи та вільного часу, обмеженні свободи пересування, а також наданні 
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приміщення для перебування (переховування), з метою експлуатації (примусової праці), з 

4 серпня 2014 року до 29 вересня 2014 року, використовуючи відсутність у потерпілих 

власних грошових коштів та документів, що були вилучені шляхом обману під приводом 

виготовлення карток оператора мобільного зв'язку діючого в Російській Федерації та 

відсутності грошових коштів та не даючи таким чином можливості в будь-який час 

повернутися додому, що призвело до злому особистості потерпілих та пригнічення їх волі 

до опору. 

Невстановлена особа на ім'я ОСОБА_6 особисто та через підконтрольних осіб шляхом 

психологічного насильства без укладання трудового договору примушував ОСОБА_10, 

ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 працювати, а саме збирати овочі у теплицях, 

розміщених у Дінському районі Краснодарського краю Російської Федерації. 

Зібрані потерпілими овочі в подальшому реалізовувались  невстановленою особою 

чоловічої статі на ім'я ОСОБА_6, матеріали відносно якого виділені в окреме 

провадження, і ним привласнювались кошти, отримані від примусової праці ОСОБА_10, 

ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13. 

  Окрім цього, на початку серпня 2014 року, ОСОБА_2, діючи за попередньою 

домовленістю з ОСОБА_1, виконуючи відведену їй роль, діючи з корисливих мотивів і 

керуючись метою незаконного збагачення, перебуваючи в м. Кременець Тернопільської 

області, підшукала та обрала предметом злочинного посягання громадян ОСОБА_14 

ІНФОРМАЦІЯ_11, неповнолітню ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_16 

ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14, знаючи про те, що останні ніде не 

працювали і не мали постійного джерела отримання доходів для належного існування, 

тобто були матеріально незабезпеченими та перебували в уразливому стані, та в 

подальшому у зв'язку із відсутністю коштів та документів, змушені будуть проти своєї 

волі працювати на теплицях. 

Після цього, реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_2, діючи за попередню 

домовленістю з ОСОБА_1, при особистій зустрічі у м. Кременець з ОСОБА_14, 

неповнолітньою ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_17 переконала їх у вигідності 

пропозиції праці пов'язаної зі збором овочів у теплицях в Дінському районі 

Краснодарському краї Російської Федерації, обіцяючи належні побутові умови та 

можливість у будь-який час безперешкодно повернутися додому, виплату щомісячної 

заробітної плати, що становить більш як 800 доларів США в місяць, створюючи при 

цьому хибне уявлення про умови праці та використовуючи тяжке матеріальне становище 

ОСОБА_16, ОСОБА_14, неповнолітньої ОСОБА_15 та ОСОБА_17, домоглася їх згоди на 

вказану роботу, чим здійснила вербування з використанням обману та уразливого статну 

громадян України ОСОБА_16, ОСОБА_14, неповнолітньої ОСОБА_15 та ОСОБА_17 з 

метою їх експлуатації (примусової праці). 

Схиливши ОСОБА_16, ОСОБА_14, неповнолітню ОСОБА_15 та ОСОБА_17 до поїздки 

в Краснодарський край Російської Федерації, ОСОБА_2, діючи за попередньою 

домовленістю з ОСОБА_1, 19 серпня 2014 року, за власні кошти, використовуючи 

особистий автомобіль ОСОБА_1 « Мерседес Бенц 312 Д» д.н.з. НОМЕР_1, перемістили 

ОСОБА_16, ОСОБА_14, неповнолітню ОСОБА_15 та ОСОБА_17 через Державний 

кордон України та доставили в подальшому в Дінський район Краснодарського Краю 

Російської Федерації, де передали їх за грошову винагороду по 100 доларів США за 

кожного, з метою залучення до примусової праці невстановленій особі чоловічої статі на 
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ім'я ОСОБА_6, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження. Останній, 

отримавши потерпілих з метою їх експлуатації, згідно розподілу ролей  переховував 

ОСОБА_16, ОСОБА_14, неповнолітню ОСОБА_15 та ОСОБА_17 на території станиці 

Новотитарівська Дінського району Краснодарського краю Російської Федерації, що 

виразилося у обмеженні фізичних контактів їх з іншими особами, в тому числі з 

представниками правоохоронних органів, контролі дій та спілкуванні під час виконання 

роботи та вільного часу, обмеженні свободи пересування, а також наданні приміщення для 

перебування (переховування), з метою експлуатації (примусової праці), з 20 серпня 2014 

року до 28 серпня 2014 року (ОСОБА_17 та ОСОБА_43) до кінця вересня 2014 року 

(ОСОБА_15 та ОСОБА_42.), використовуючи відсутність у потерпілих власних грошових 

коштів та документів, що були вилучені шляхом обману під приводом виготовлення 

карток оператора мобільного зв'язку, діючого в Російській Федерації та відсутності 

грошових коштів та не даючи таким чином можливості в будь-який час повернутися 

додому, що призвело до злому особистості потерпілих та пригнічення їх волі до опору. 

           Невстановлена особа на ім'я ОСОБА_6 особисто та через підконтрольних осіб 

шляхом психологічного насильства без укладання трудового договору примушував 

ОСОБА_16, ОСОБА_14, неповнолітню ОСОБА_15 та ОСОБА_17 працювати, а саме 

збирати овочі у теплицях, розміщених у Дінському районі Краснодарського краю 

Російської Федерації. 

Зібрані потерпілими овочі в подальшому реалізовувались невстановленою особою 

чоловічої статі на ім'я ОСОБА_6, матеріали відносно якого виділені в окреме 

провадження, та ним привласнювались кошти, отримані від примусової праці ОСОБА_16, 

ОСОБА_14, неповнолітньої ОСОБА_15 та ОСОБА_17. 

      Окрім цього, в середині серпня 2014 року, ОСОБА_2 повторно, діючи за 

попередньою домовленістю з ОСОБА_1, виконуючи відведену їй роль, з корисливих 

мотивів і керуючись метою незаконного збагачення, перебуваючи в м. Кременець 

Тернопільської області, підшукала та обрала предметом злочинного посягання громадян 

ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15, ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_16, ОСОБА_20, 

ІНФОРМАЦІЯ_17, ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_18, ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_19 та 

ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_20, знаючи про те, що останні ніде не працювали і не мали 

постійного джерела отримання доходів для належного існування, тобто були матеріально 

незабезпеченим та перебували в уразливому стані, в подальшому у зв'язку із відсутністю 

коштів та документів, змушені будуть проти своєї волі працювати на теплицях. 

Після цього, реалізовуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_2, діючи за вказівкою 

ОСОБА_1, з використанням обману та уразливого стану осіб, у телефонній розмові та при 

особистій зустрічі переконала у вигідності пропозиції праці пов'язаної зі збором овочів у 

теплицях в Дінському районі Краснодарського краю Російської Федерації, обіцяючи 

належні побутові умови та можливість у будь-який час безперешкодно повернутися 

додому, виплату щомісячної заробітної плати, що становить більш як 900 доларів США в 

місяць, створюючи при цьому хибне уявлення про умови праці та використовуючи тяжке 

матеріальне становище ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та 

ОСОБА_23, домоглася їх згоди на вказану роботу, чим здійснила вербування з 

використанням обману та уразливого стану громадян України ОСОБА_18, ОСОБА_19, 

ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 з метою їх експлуатації (примусової 

праці). 
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Схиливши ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 

до поїздки в Краснодарський край Російської Федерації, ОСОБА_2 разом із ОСОБА_1, 25 

серпня 2014 року, за власні кошти, використовуючи особистий автомобіль ОСОБА_1 « 

Мерседес Бенц 312 Д» д.н.з. НОМЕР_1, перемістили ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, 

ОСОБА_21, ОСОБА_22 та ОСОБА_23 через Державний кордон України та доставили в 

подальшому в Дінський район Краснодарського Краю Російської Федерації, де передали 

їх за грошову винагороду по 200 доларів США за кожного, з метою залучення до 

примусової праці  невстановленій особі чоловічої статі на ім'я ОСОБА_6, матеріали 

відносно якого виділені в окреме провадження, Останній, як виконавець, отримавши 

потерпілих з метою їх експлуатації, згідно розподілу ролей та заздалегідь розробленого 

плану, переховував ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та 

ОСОБА_23, на території станиці Новотитарівська Дінського району Краснодарського 

краю Російської Федерації, що виразилося в обмеженні фізичних контактів їх з іншими 

особами, в тому числі представниками правоохоронних органів, контролі дій та 

спілкування під час виконання роботи та вільного часу, обмеженні свободи пересування, а 

також наданні приміщення для перебування (переховування), з метою залучення до 

примусової праці з 26 серпня 2014 року до 23 жовтня 2014 року, використовуючи 

відсутність у потерпілих власних документів, що були вилучені шляхом обману під 

приводом виготовлення карток оператора мобільного зв'язку, діючого в Російській 

Федерації, та відсутності власних грошових коштів та не даючи таким чином можливості 

в будь-який час повернутися додому, що призвело до злому особистості потерпілих та 

пригнічення їх волі до опору. Невстановлена особа на ім'я ОСОБА_6 особисто та через 

підконтрольних осіб шляхом психологічного насильства без укладання трудового 

договору примушував ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 та 

ОСОБА_23 працювати, а саме - збирати овочі у теплицях, розміщених у Дінському районі 

Краснодарського краю Російської Федерації. 

Зібрані потерпілими овочі в подальшому реалізовувались невстановленою особою 

чоловічої статі на ім'я ОСОБА_6, матеріали відносно якого виділені в окреме 

провадження, виконуючи відведену йому роль, а також ним привласнювались кошти, 

отримані від примусової праці ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, 

ОСОБА_22 та ОСОБА_23. 

Окрім цього,  на початку листопада 2015 року, ОСОБА_1 повторно, діючи за 

попередньою домовленістю з невстановленою особою чоловічої статі на ім'я ОСОБА_6, 

матеріали відносно якого виділені в окреме провадження,  діючи з корисливих мотивів і 

керуючись метою незаконного збагачення, перебуваючи в м. Кременець Тернопільської 

області, підшукав та обрав предметом злочинного посягання громадян ОСОБА_24 

ІНФОРМАЦІЯ_21 та ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_22, знаючи про те, що останні ніде не 

працювали і не мали постійного джерела отримання доходів для належного існування, 

тобто були матеріально незабезпеченим та перебували в уразливому стані, в подальшому 

у зв'язку із відсутністю коштів та документів, змушені будуть проти своєї волі працювати 

на теплицях. 

Після цього, на початку листопада 2014 року, реалізовуючи свої злочинні наміри, 

ОСОБА_1, з метою досягнення бажаного злочинного результату у телефонній розмові 

шляхом обману та використання уразливого стану осіб переконав їх у вигідності 

пропозиції праці, пов'язаної зі збором овочів у теплицях в Дінському районі 
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Краснодарського краю Російської Федерації, обіцяючи належні побутові умови та 

можливість у будь-який час безперешкодно повернутися додому, виплату щомісячної 

заробітної плати, створюючи при цьому хибне уявлення про умови праці, домігся згоди 

ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на вказану роботу, чим здійснив вербування з використанням 

обману громадян України ОСОБА_24 та ОСОБА_25 з метою їх експлуатації (примусової 

праці). 

Схиливши ОСОБА_24 та ОСОБА_25 до поїздки в Краснодарський край Російської 

Федерації (здійснивши вербування), ОСОБА_1, діючи згідно визначених ролей, 5 

листопада 2014 року за власні кошти, використовуючи свій особистий автомобіль 

«Mерседес Бенц 312 Д» д.н.з. НОМЕР_1 намагався перемістити ОСОБА_24 та ОСОБА_25 

на територію Дінського району Краснодарського краю Російської Федерації з метою 

подальшого залучення до примусової праці та передачі невстановленому чоловіку на ім'я 

ОСОБА_6, Але виконавши частину свого злочинного умислу, спрямованого для 

доведення злочину до кінця, не зміг його завершити, з причин, які не залежали від його 

волі оскільки, був затриманий працівниками міліції в м. Кременець поблизу автомобільної 

заправки «WOG». 

Допитаний в судовому  засіданні  обвинувачений ОСОБА_1 свою вину не визнав і 

пояснив, що він багато років їздить по заробітках, і бачив ще гірші умови праці та 

проживання. Його робота полягала в перевезенні людей, за що він і брав плату - 100 

доларів США в одну сторону. Гроші йому платили бухгалтера ОСОБА_6 по списку за 

кожного з привезених людей. Якщо людина працювала 3 місяці, то з неї не вираховували 

гроші, а оплачував сам ОСОБА_6. Про умови праці та проживання він людям не брехав, а 

розповідав усе як є насправді. Однак, люди є різні, було багато задоволених  роботою. 

Відношення до людей на парниках було нормальне. Якщо комусь не сподобалось на 

роботі, то він відвозив їх назад додому навіть через два дні, якщо було місце в автобусі. 

Тоді він не отримував кошти від ОСОБА_6, а йому оплачували люди суму за яку вони 

домовляться - 60-70 доларів США. Умови проживання нормальні, харчували добре. 

Хворим надавали медичну допомогу. Рашида він бачив декілька раз. Агрономи вели 

табелі виходу людей на роботу. Робочих там було багато, в тому числі китайці. Видачею 

зарплати займались бухгалтера перед від»їздом додому. Він був зацікавлений щоб автобус 

був заповнений людьми. ОСОБА_2 ніяких коштів він не платив. Бригадири, які там 

працюють, попросили його дати оголошення про дану роботу. Паспорти віддавали самі 

люди для купівлі сім- карти. Потім паспорти повертались за першої вимоги. Про умови 

роботи та проживання він людям не розказував. В корівниках люди не проживали, а жили 

в дерев»яних будинках. Територія була відкрита, охоронець слідкував лише за порядком. 

Ніяких домовленостей між ним, ОСОБА_2 та ОСОБА_6 не було. ОСОБА_2 він декілька 

разів возив на роботу і якщо вона давала йому людей , то він не брав з неї коштів за 

проїзд.  Просить його виправдати. 

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_2 свою вину не визнала і 

пояснила, що вона сама неодноразово їздила на роботу в Краснодарський край і 

запропонувала ОСОБА_1 шукати людей для роботи в Росії, а натомість він буде 

перевозити її безкоштовно. Працювала вона в столовій, там і бачила ОСОБА_6, який 

привозив продукти. Із ОСОБА_1 познайомилась коли їздила на роботу. В м. Кременець на 

автобусній зупинці нею було розклеєно приблизно 5 оголошень. Про умови праці та 

проживання вона людям говорила правду. Про необхідну кількість людей їй повідомляла 
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ОСОБА_27. Примусово вона нікого на роботу не відправляла, усі їхали добровільно. 

Багато людей неодноразово їздять на дану роботу та не скаржаться. Паспорти брали для 

купівлі сім-карти та за першої вимоги повертали. На даній роботі легалізовували тих хто 

працював уже довгий час. Має на утриманні чотирьох неповнолітніх дітей. Просить її 

виправдати. 

Суд критично відноситься до показів ОСОБА_1 і вважає їх такими, що дані з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності. 

Суд критично відноситься до показів ОСОБА_2 і вважає їх такими, що дані з метою 

ухилення від кримінальної відповідальності. 

Не дивлячись на те, що обвинувачені свою вину у скоєнні, інкримінованого їм злочину 

не визнали, судова колегія, об'єктивно дослідивши та оцінивши всі зібрані та перевірені у 

судовому засіданні докази, прийшла до переконання про доведеність обвинувачення 

ОСОБА_2 у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України та обвинувачення 

ОСОБА_1 у скоєнні злочинів, передбаченого ч. 2 ст. 149 , ч.3 ст.15-ч.2 ст.149 КК України. 

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_17 пояснила, що в серпні 2014 року в м. 

Кременець вона зірвала оголошення про роботу, оскільки у неї важке матеріальне 

становище, відсутнє постійне місце праці. Зателефонувавши на даний номер говорила із 

жінкою, яка назвалась «ОСОБА_44». Вона обіцяла хороші умови праці, високий 

заробіток, розповіла, що везуть безкоштовно, оскільки дорогу оплачує хазяїн, із собою 

нічого не потрібно брати, і грошей в тому числі. ОСОБА_2 пояснила, що робота у 

Краснодарському краї полягає у збиранні огірків та помідорів, оплата від 800 до 1200 

доларів США в місяць. Шофера, який її перевозив, звати ОСОБА_7. Приїхавши на місце 

роботи вона побачили жахливі умови проживання, бараки і одразу стала проситись 

додому. Однак, обвинувачені відмовили їй, пояснивши відсутністю місця в автобусі. 

Працювала вона кожного дня по 11 годин в парнику при температурі +28 градусів, їм не 

було дозволено виходити навіть при потребі в туалет. Інші працівники радили їм втекти, 

оскільки це було «рабство». Паспорт забрали одразу при приїзді. Працювала вона дуже 

тяжко, однак, грошей їй не заплатили. Через відсутність грошей і паспорта вона не мала 

змоги поїхати додому. ЇЇ родичі передавали гроші, а саме - 240 доларів, за дорогу і згодом 

її відправили додому. Потерпіла вважає, що перебувала в «рабстві», оскільки умови праці 

та проживання були жахливими. Людей на парниках працювало багато. 

Потерпіла ОСОБА_28 суду пояснила що приблизно у серпні 2014 року до неї підійшла 

ОСОБА_28 - ОСОБА_2 і запропонувала роботу в Росії. Вона погодилась на це і взяла із 

собою своїх дітей, в тому числі і неповнолітню дочку, запитавши обвинувачену, чи можна 

їй їхати. На що та погодилась. Обіцяла, що дорога буде безкоштовною, однак, за неї 

прийшлось відробляти. Умови праці та проживання були жахливі: жили в бараках, 

розмовляти між собою забороняли, працювали з 7 год. ранку до 10 год. вечора при жарі. 

При приїзді ОСОБА_26 у неї забрав паспорт. В теплицях працювала півтора місяця і за 

цей час відробила дорогу за себе та за свою дочку ОСОБА_29 і заробила 2 000 грн. і ще за 

місяць вона заробила 3 000 грн.  При цьому обвинувачена обіцяла заробіток 700 доларів 

щомісячно. 

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 пояснила, що ОСОБА_2 запропонувала їй та 

неповнолітній сестрі - ОСОБА_15 роботу в Краснодарському краї. Обіцяла, що зарплата 

буде 700 доларів в місяць, із собою брати нічого не потрібно, окрім постільної білизни. 

Обвинувачена сказала, що неповнолітня сестра також може їхати на роботу. Приїхавши на 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2016_11_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2016_11_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_60/ed_2016_11_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#60
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2016_11_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
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цю роботу, у неї відразу забрали паспорт, пояснивши це необхідністю покупки сім-карти 

для телефону. Однак, купивши сім-карту, паспорт так і не повернули. Проживала вона у 

бараках, де були щурі і таракани, працювали в парниках при жахливих умовах. Додому не 

відпускали, оскільки потрібно було відробити дорогу. Грошей їй не заплатили, а за дорогу 

повинна була відробити її мама - ОСОБА_28. Вона чула розмови про те, що ОСОБА_1 

платять гроші за те, що він привозить людей на таку роботу. Вона була вагітна, не 

забезпечена роботою , їй необхідні були кошти на майбутні пологи та утримання дитини. 

Потерпіла ОСОБА_15 суду пояснила, що у серпні 2014 році ОСОБА_2 запропонувала 

їй роботу з хорошим заробітком 700 доларів США в місяць і нормальними умовами 

проживання. А насправді умови проживання та праці були погані, працювала в парниках, 

одразу при приїзді у неї забрали паспорт і повідомили, що потрібно відпрацювати три 

місяці. Оскільки вона була неповнолітньою та потрібно було їхати на навчання, її додому 

відпустили раніше. За місяць роботи вона отримала 4 000 руб. В її сім»ї скрутне 

матеріальне становище , а тому потерпіла під час літніх канікул хотіла допомогти своїй 

сім»ї заробити кошти.   

Потерпілий ОСОБА_19 суду пояснив, що знайомі його брата запропонували йому 

роботу в Краснодарському краї. В серпні 2014 року він по телефону розмовляв із 

ОСОБА_2, яка обіцяла йому заробіток в розмірі 700 доларів щомісячно, повідомила, що 

дорогу оплачує хазяїн. Приїхавши на місце, ОСОБА_1 вмовив його відати паспорт на, що 

він і погодився. Проживали в дерев'яних бараках, працювали по 11-12 год. на день, 

наглядачами у них були китайці, відпочинку у них не було, харчували тільки якщо 

працюєш, неодноразово погрожували. Проводили обробку хімікатами огірків та помідорів 

в присутності людей. Він неодноразово просив ОСОБА_1 повернути йому паспорт, або ж 

завезти додому, однак він йому відмовляли, через відсутність місця в автобусі. Зі слів 

людей йому відомо, що ОСОБА_1 за кожну привезену людину платили гроші, однак 

особисто цього він не бачив. 

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_20 суду пояснила що ОСОБА_2 обіцяла 

прекрасні умови праці та великий заробіток. Дорогу в одну сторону обіцяла безкоштовно. 

Везли на роботу автобусом, який був заповнений людьми, а кордон вона перетинала 

пішки. Та насправді умови проживання та праці були жахливі, під час роботи не 

дозволяли розмовляти чи виходити до туалету, чистої води не було, туалет та душ на 

дворі. Вона готувала їсти на 14 людей, продукти були неякісні. Окрім того, вона 

працювала із хімікатами без будь-якого захисту- рукавиць, маски. Паспорт одразу забрали 

та відали через два тижні. Поїхати не мали змоги, оскільки їм повідомили, що слід 

відробити 3 місяці і раніше поїхати не можна. Грошей їм не давали тому вони не мали 

змоги поїхати додому. Заробітну плату привозили бугалтері, однак ні в яких відомостях 

про її отримання вона не розписувалась. 2700 гривень вони разом із чоловіком заробили за 

весь час роботи (2 місяці). При визначенні міри покарання покладається на думку суду. 

Потерпілий ОСОБА_23 суду пояснив, що його друг запропонував йому поїхати на 

роботу. Оскільки на Україні у нього не було роботи. то він погодився.Обвинувачені 

завезли його на місце праці. При приїзді забрали у нього паспорт, для того щоб він 

відробив дорогу. Йому обіцяли, заробітну плату 1200 доларів США в місяць, дорога і 

харчування безкоштовні. Однак насправді умови проживання та праці були жахливі. 

Працювали в парниках з 07 год. ранку до 10 год. вечора, без перерви. За 2,5 місяці роботи 
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йому заплатили 16 000 рублів (3 000 грн.). Не було можливості поїхати, оскільки відсутній 

паспорт та гроші. 

Потерпіла ОСОБА_25 суду пояснила що в листопаді 2014 року зателефонував її друг 

ОСОБА_24 та повідомив що є робота в Краснодарському краї із хорошою заробітною 

платою і умовами проживання. В м. Кременець сіла в бус їхати на роботу. Біля заправки 

автобус зупинили працівники ДАІ, всіх висадили, ОСОБА_1 забрали із собою. Претензій 

до обвинувачених немає. 

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_22 пояснив, що він особисто розмовляв із 

ОСОБА_2 по телефону щодо роботи. Остання обіцяла роботу на будівництві, зарплату в 

розмірі 1200 доларів в місяць, якщо пропрацює місяць, дорога в одну сторону 

безкоштовна, а якщо три - за дорогу платити не потрібно. Приїхавши на місце ОСОБА_1.у 

нього забрав паспорт, для того, щоб він відробив дорогу. Паспорт повернули через місяць 

після рейду працівників міліції. Він проживав в бараках, постільної білизни не було, 

вихідних не було, їсти давали тільки якщо працюєш. Неодноразово просив ОСОБА_1 

відвести його додому, однак,останній відмовляв через відсутність місць в автобусі. Після 

розрахунку він і ОСОБА_23 самостійно покинули дане місце роботи, однак згодом 

повернулись назад так як в них вкрали гроші. Поїхати раніше він не мав змоги через 

відсутність грошей та паспорта. За весь час перебування він заробив 6 000 рублів, за їх 

отримання не розписувався. 

Потерпілий ОСОБА_21 суду пояснив, що ОСОБА_22 домовився із ОСОБА_2 про 

роботу. Остання обіцяла хорошу заробітну плату ( 1200 доларів США), роботу на 

будівництві в Москві. В серпні 2014 року вони автобусом виїхали з м. Кременець, 

пересідали в інший автобус в м. Дубно, який був заповнений людьми. ОСОБА_2 їхала 

разом із ними. Однак, привезли їх на роботу в парники в Краснодарський край, умови 

проживання жахливі, при приїзді забрали паспорт. ОСОБА_2 обіцяла що на парниках 

вони будуть два тижні, а потім перевезе їх на будівництво, однак вона знову їх обманула. 

Він неодноразово дзвонив до ОСОБА_2, однак вона трубки не підіймала. Через 

відсутність паспорта та грошей не мав змоги поїхати додому. Гроші за дорогу платили 

його батьки. Через відсутність роботи на Україні погодився на пропозицію ОСОБА_2. 

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_24 пояснив, що по оголошенню знайшов 

роботу, про умови праці домовлявся по телефону ОСОБА_30. Обіцяли, що робота на 

яблуках, проживання та харчування безкоштовне, оплата за проїзд після роботи. Виїхали 

автобусом, яким керував ОСОБА_1, з міста Кременець і незадовго їх зупинили 

працівники ДАІ, висадили з автобуса і завезли у відділ міліції. Претензій до ОСОБА_1 не 

має. У членів його сім»ї ніхто  не мав роботи тому він погодився на такі заробітки. 

Грошей на дорогу не брав. 

Потерпілий ОСОБА_18 пояснив, що ОСОБА_28, тобто ОСОБА_2, запропонувала йому 

роботу в Краснодарському краї Російської федерації, обіцяла високу заробітну плату та 

гарні умови проживання. Через важке матеріальне становище та відсутність роботи він 

погодився на пропозицію та у вересні 2014 року ОСОБА_1 відвіз його на дану роботу. 

Однак, це виявилось обманом, умови проживання були жахливі, працювали по 10-12 

годин на добу без вихідних, паспорт забрали при приїзді. 

Аналогічні покази дав потерпілий ОСОБА_11 та суду пояснив, що на роботу його 

возив ОСОБА_1, працював він 2 місяці за які заробив 14 000 рублів. Поїхати на заробітки 

змусило тяжке матеріальне становище. 
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Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 суду пояснив, що дізнався що 

обвинуваченні возять на роботу людей, та обіцяють хороші умови праці та проживання. 

На роботу його віз автобусом ОСОБА_1 в Краснодарський край Російської Федерації 

Однак, насправді умови проживання жахливі, працювали в парниках з 6 год. ранку до 20 

год. вечора, спали на «нарах» без постільної білизни. Бачив, як ОСОБА_7 спілкувався із 

таджиками, які їх зустріли. Працював він 3 тижні, відробив за дорогу в одну сторону та 

повернувся додому. При приїзді додому оплатив іншу частину вартості за дорогу. Не мав 

можливості самостійно покинути місце роботи, оскільки не мав грошей та не знав куди 

йти. Поїхав на роботу, оскільки в нього маленька пенсія і він мав борги. 

Потерпілий ОСОБА_10 суду пояснив, що знайомий запропонував йому поїхати на 

роботу, на що він погодився. ОСОБА_1 автобусом завіз їх на роботу в Краснодарський 

край Російської Федерації, однак, не розповів про умови праці та проживання. Приїхавши 

на місце роботи, у нього забрали паспорт, а повернули коли, повертались додому. 

Проживав він у корівнику, без матраців, працювали у теплицях, забороняли розмовляти 

один з одним та за все штрафували. Неодноразово просив ОСОБА_1 завезти його додому. 

За весь час, що він працював йому заплатили 21 000 рублів, з яких 5000 рублів він віддав 

ОСОБА_1 за дорогу. 

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 пояснив, що через відсутність роботи він 

поїхав на заробітки. ОСОБА_1 привіз його на роботу в Краснодарський край Російської 

федерації. Умови проживання та праці були погані. Працювали в теплицях з 6 год. ранку 

до 20 год., обідали, наглядали за ними китайці. Немав можливості поїхати додому, 

оскільки забрали паспорт та потрібно було відробити вартість проїзду. Пропрацював там 

приблизно 2 місяці і йому один раз заплатили аванс - 1 000 рублів та 12 000 рублів, як їхав 

додому. Більше на таку роботу він не погодився б. ОСОБА_28, тобто ОСОБА_2 він  там 

бачив. 

Потерпілий ОСОБА_13 пояснив, що в серпні 2014 року ОСОБА_12 запропонував йому 

поїхати на заробітки. По телефону він спілкувався із обвинуваченими, обіцяли 800 доларів 

зарплати, проживання в дерев'яних будиночках, харчування безкоштовне, робота у 

Краснодарському краї на збирання овочів. Насправді він проживав у жахливих умовах. До 

дому можна було поїхати через 2 місяці після того як відпрацюєш дорогу.  Облік роботи 

здійснювали китайці і ОСОБА_6, насильства до них не застосовували. Було більше 20 

парників, дерев'яні будинки, конюшні. Платили значно менше, як обіцяли. Там були 

жінки, які хотіли поїхати. Якби у нього були кошти, він одразу ж поїхав би додому. 

Представник потерпілих ОСОБА_5 суду пояснив, що хоча потерпілі і не мають 

претензій до обвинувачених і вони особисто давали згоду на їх перевезення в Росію на 

роботу, він вважає що така угода є нікчемною та не повинна братись судом до уваги. 

Судова колегія вважає, що згода потерпілих на роботу в парниках була не 

добровільною, а вимушеною зумовленою уразливим становищем внаслідок збігу 

об'єктивних тяжких особистих та сімейних обставин, що істотно обмежувало їх у 

можливості вільного вибору, та не відповідало їх справжнім інтересам. Згоду на роботу 

потерпілі давали внаслідок повідомлення ОСОБА_31 та ОСОБА_1 недостовірних даних 

про умови праці та проживання. Саме сукупність таких обставин і була вміло використана 

ОСОБА_2 та ОСОБА_1 для впливу на волю потерпілих з метою їх подальшого 

вербування, переміщення, переховування, передачі з метою експлуатації. 
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Крім того вина ОСОБА_1 та ОСОБА_2 доведена показами свідків та іншими доказами, 

які досліджені в судовому засіданні. 

Свідок ОСОБА_32 пояснив, що у центрі зайнятості жодних оголошень з приводу 

роботи не було, про діяльність обвинувачених йому нічого невідомо. По заявах фізичних 

осіб оголошення про роботу у Центрі зайнятості не розміщуються. 

Допитана в якості свідка ОСОБА_33 пояснила, що вкінці серпня 2014 року до неї 

подзвонила її сваха ОСОБА_17 та попросила допомогти повернутись додому, оскільки 

вона поїхавши на роботу проживає в нелюдських умовах. По телефону, який їй дав 

ОСОБА_34, вона зв'язалась із ОСОБА_1 і домовились що за 240 доларів США він привезе 

ОСОБА_17 назад додому. Гроші передавала вона через ОСОБА_2 для ОСОБА_1 

Свідок ОСОБА_34 суду пояснив, його дружина ОСОБА_17 по оголошенню знайшла 

роботу, де ОСОБА_2 обіцяла хороші умови проживання та велику зарплату. Однак через 

кілька днів дружина подзвонила до нього, плакала та розповідала ,що умови праці та 

проживання жахливі, просила забрати її додому. Через обман обвинуваченої ОСОБА_17 

потрапила в нелюдські умови проживання та праці. 

Допитаний в якості свідка ОСОБА_35 пояснив, що він разом із батьком їздив на роботу 

в Краснодарський край, яку їм запропонувала ОСОБА_2. Їх возив ОСОБА_1, платили по 

50 рублів за годину, їли добре, були м'ясо і ковбаса. Паспорт віддавав для купівлі сім-

карти, однак на наступний день все повернули. Давали аванс, заробіток платив ОСОБА_6, 

за дорогу вираховували. Працював там два місяці. 

Свідок ОСОБА_36 пояснив, що 2-3 липня 2014 року поїхала на роботу в Росію. 

Задоволена заробітком, за харчування не платила, трьохразове харчування (м'ясо, 

ковбаса), прекрасне відношення, робота не важка, давали час для відпочинку. Працювала 

там півтора місяця. Оплата - 50 рублів за годину. За отримання зароблених коштів вона 

розписувалась. Проживала у нормальних умовах, був матрац, подушки. На роботу її возив 

ОСОБА_1 Роботою задоволена. 

Допитаний в якості свідка ОСОБА_26 пояснив, що він у червні-липня 2014 року 

перебував на роботі в Краснодарському краї, на яку його возив ОСОБА_1 Там йому 

сподобалось, працював в парниках, робота не важка, харчували добре, проживали в 

дерев»яних будинках, був матрац, оплата - 50 рублів за годину. Працював разом із 

ОСОБА_36 та ОСОБА_35 Примусово його до роботи ніхто не заставляв та мав 

можливість в будь-який час покинути місце роботи. За два місяці заробив 20 000 гривень. 

Свідок ОСОБА_37 пояснив, що у березні 2014 року у їх селі ОСОБА_2 агітувала на 

роботу в Росії. Розповідала, що проживання та харчування безкоштовне, оплата за проїзд 

після отримання зарплати. Проживали в Краснодарському краї Російської Федерації в 

будиночку, працювали в теплицях по збору огірків та помідорів з 07 год. ранку до 20 год. 

вечора, обід з 12 до 13 год., платили за відпрацьовані години. Робота не дуже важка. На 

роботу їх возив ОСОБА_1 Працював там два місяці, однак плату за роботу отримав 

меншу між обіцяла ОСОБА_2 Оскільки йому були потрібні гроші на навчання сестри, 

змушений був їхати на заробітки. 

Допитаний в якості свідка ОСОБА_38 пояснив, що по рекомендації свого знайомого, 

який розповідав про хороший заробіток та непогані умови проживання, він з м. Кременець 

виїхав на заробітки в Росію. ОСОБА_1 був шофером автобуса, який їх віз на роботу. 

Виїхавши з м. Кременця біля заправки WOG їх зупинити працівники ДАІ, забрали 

паспорти для перевірки. 
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Покази потерпілих та свідків узгоджуються між собою, підтверджуються іншими 

доказами дослідженими судом, тобто суду немає підстав сумніватися у їх достовірності. 

Вина обвинувачених доведена також іншими доказами, зібраними у справі та 

дослідженими в ході судового розгляду. 

Так, протоколами про результати оперативно - розшукових заходів зняття інформації з 

каналів зв'язку № 778 т. від 10.11.2014 року, № 779т. від 11.11.2014 року і № 710т. від 

07.10.2014 року, доводиться той факт, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1, за попередньою 

змовою здійснювали вербування людей, розміщували оголошення про роботу і 

використовуючи обман - розповідаючи про високооплачувану роботу із нормальними 

умовами проживання, домовлялись із потерпілими про місце відправки на роботу, яку 

здійснював власним автомобілем ОСОБА_1 Зміст прослуханих в судовому засіданні 

розмов захистом оскаржено не було. 

Судова колегія вважає, що зняття інформації з транспортних телекомунікаційних 

мереж, а саме з каналів мобільного зв'язку номерів належних ОСОБА_2 та ОСОБА_1 

проведено з дотриманням суворих умов наявності законної мети, законності процедури, 

пропорційності, необхідності у демократичному суспільстві. 

Також вина обвинувачених у скоєні злочину доводиться протоколами одночасних 

допитів осіб, а саме: від 07.11.2014 року потерпілої ОСОБА_17 та підозрюваного 

ОСОБА_1, від 07.11.2014 року підозрюваного ОСОБА_1 та потерпілої ОСОБА_14; 

07.11.2014 року потерпілої ОСОБА_45, та підозрюваної ОСОБА_2; 07.11.2014 року 

потерпілої ОСОБА_17 підозрюваної ОСОБА_2; від 15.01.2015 року потерпілого 

ОСОБА_18 підозрюваного ОСОБА_1; від 15.01.2015 року підозрюваного ОСОБА_1. 

потерпілого ОСОБА_23; від 21.01.2015 року підозрюваного ОСОБА_39, потерпілого 

ОСОБА_12, де потерпілі вказали на обвинувачених, як осіб, які шляхом обману, 

пропонуючи вигідні умови праці і високі заробітки, які не відповідали дійсності, схиляли 

їх у такий спосіб до поїздки в Краснодарський край Російської Федерації (здійснювали 

вербування). Окрім того, в присутності обвинувачених потерпілі підтвердили, що не 

платили за дорогу обвинуваченим, а при приїзді в Росію у них відібрали паспорти та вони 

змушенні були відпрацьовувати дорогу в умовах праці, які були протилежні до обіцяних. 

Без ОСОБА_1 роботодавець додому не відпускав. Також, китайці здійснювали нагляд за 

потерпілими недаючи часу для відпочинку та особистих потреб. Потерпілі пояснили, що 

їм точно відомо, що ОСОБА_1 знайомий із ОСОБА_6, який був їхнім роботодавцем. 

  Заявами потерпілих ОСОБА_8 від 14.03.2015 року; ОСОБА_16 від 20.03.2015 року; 

ОСОБА_19 від 18.03.2015 року та ОСОБА_20 доводиться, що їх відмова від проведення 

одночасних допитів потерпілих із обвинуваченими, пов'язана з побоюваннями щодо 

негативних наслідків стосовно себе зі сторони обвинувачених. 

З оглянутого в судовому засіданні паспорта ОСОБА_15 встановлено, що на час 

вчинення злочину ОСОБА_1 та ОСОБА_2, потерпіла ОСОБА_15 була неповнолітньою. 

Автомобіль марки «Мерседес Бенс 312Д»д.н.з. НОМЕР_2 належить ОСОБА_1, що 

стверджується свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3. 

Протоколами обшуку від 06.11.2014 року доводиться, що мобільний телефон «Нокіа» 

7070 ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-картою МТС, мобільний телефон «Нокіа Х2» , мобільний 

телефон «Нокіа 6300» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-картою «Київстар», мобільний телефон 

«Самсунг Гелексі Гранд 2» із сім - картою «Київстар» вилучений під час обшуку у 

ОСОБА_1, а мобільний телефон «Нокіа 1600» - у ОСОБА_2 Вилучені речі передані на 
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зберігання, що стверджується постановами про доручення речових доказів та передачі їх 

на зберігання від 12.10.2014 року та 14.11.2014 року і постановою про здачу на зберігання 

речових доказів від 12.01.2015 року. 

Постановою прокурора Тернопільської області від 20.03.2015 року, виділено з 

матеріалів кримінального провадження № 12014210000000267 від 03 листопада 2014 року, 

за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 149 КК України, 

матеріали кримінального провадження відносно невстановленого чоловіка на ім'я 

ОСОБА_6, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 149 КК 

України 

За період часу з 12.01.2013 року по 31.10.2014 року ОСОБА_1 неодноразово перетинав 

державний кордон України в тому числі автомобілем «Мерседес Бенс 312Д»д.н.з. 

НОМЕР_2, в пунктах пропуску Должанський, Успенка, Червонопартизанськ, Красна 

Талівка, Хоптівка, Плитинівка, Бачівськ, Миколаївка, Грем»яч, Чуганівка, що 

стверджується витягом з бази даних Головного центру обробки спеціальної інформації 

Державної Прикордонної служби України від 16.01.2015 року. 

Згідно інформації Управління по боротьбі з організованою злочинністю від 27.01.2015 

року, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у 2014 році неодноразово перетинали державний кордон 

України. Також, 19.08.2014 року разом із ними кордон перетинали потерпілі - ОСОБА_17, 

ОСОБА_15, ОСОБА_16 та ОСОБА_14; 02.08.2014 року потерпілі ОСОБА_10 і 

ОСОБА_12; 13.06.2014 року потерпілий ОСОБА_8 

Окрім того, факт перетину кордону потерпілими ОСОБА_15 та ОСОБА_16- в»їзд 

Хоптівка, виїзд Бачівськ , ОСОБА_14- в»їзд Чугунівка, виїзд Бачівськ, ОСОБА_17- в»їзд 

Чугунівка, виїзд через Бачівськ , ОСОБА_13 - в»їзд через Хоптівку, виїзд Бачівськ, 

ОСОБА_23- в»їзд через Плетинівка, виїзд Бачівськ, ОСОБА_20 -в»їзд Калапчак, виїзд 

Бачівськ, ОСОБА_18 - виїзд Бачівськ, в»їзд Плетинівка, ОСОБА_19 - виїзд Бачівськ, в»зд 

Каланчак, ОСОБА_21 - виїзд Бачівськ, в»їзд Плетинівка, ОСОБА_22- виїзд Бачівськ, в»їзд 

Плетинівка , ОСОБА_10 - виїзд Бачівськ, в»їзд Гоптівка, ОСОБА_12- виїзд Бачівськ, в»їзд 

Гоптівка та ОСОБА_8 - виїзд Бачівськ, в»зд Чугунівка доводиться витягом з бази даних 

Головного центру обробки спеціальної інформації Державної Прикордонної служби 

України від 26.02.2015 року. 

Згідно протоколів затримання 06.11.2014 року ОСОБА_1 був затриманий 05.11.2014 

року о 23 год. 50 хв. - час фізичного затримання та 06.11.2014 року у 05 год. 35 хв. - час 

затримання по протоколу; ОСОБА_2 була затримана 05.11.2014 року 23 год. 50 хв. час 

фізичного затримання та 06.11.2014 року 04 год. 15 хв. затримання згідно протоколу. В 

подальшому ОСОБА_1 обирався запобіжний захід тримання під вартою який 

продовжувався і був замінений на домашній арешт 24.02.2015 року - тоді ж ОСОБА_1 був 

звільнений з під варти. ОСОБА_2 обирався запобіжний захід тримання під вартою, який 

продовжувався і був замінений на домашній арешт 19.02.2015 року - тоді ж її було 

звільнено з під варти. 

Висновком експерта № 1-1047/14 від 02.12.2014 року, встановлено, що в телефоні 

марки «Нокіa» ІМЕІ НОМЕР_4, що вилучений 06.11.2014 року при санкціонованому 

обшуку автомобіля ОСОБА_41 та самого громадянина ОСОБА_41, записано номер 

ОСОБА_6 НОМЕР_6; НОМЕР_7. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2016_11_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2016_11_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2016_11_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
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В телефоні марки «Нокіа 1600», ІМЕІ НОМЕР_8, що виявлений та вилучений під час 

санкціонованого обшуку ОСОБА_2 та її місця проживання, записаний номер ОСОБА_1, 

що стверджується висновком експерта № 1-1048/14 від 07.12.2014 року. 

Згідно висновку експерта № 1-1045/14 від 04.12.2014 року, слідує, що ОСОБА_2, яка 

записана в телефонній книзі мобільного телефону марки «Самсунг» належного ОСОБА_1, 

як «Неля», неодноразово телефонувала до ОСОБА_1 

  Висновки всіх проведених у справі судових експертиз належно аргументовані з 

наукової точки зору, відповідають фактичним обставинам справи та іншим зібраним 

доказам, а тому у судової колегії немає підстав сумніватися в їх достовірності. 

Судова колегія вважає, що про умови трудової експлуатації потерпілих свідчить 

понадурочний характер праці, небезпечні умови праці, відсутність спецодягу та засобів 

охорони праці, надзвичайна задуха у теплу пору року, антисанітарія, як на місці роботи та 

і у місці проживання, відсутність можливості помитися чи користуватися туалетом, 

відсутність ліжок для відпочинку, розміщення разом (чоловіки та жінки) у нежитловому 

приміщенні, що доведено оглянутим та дослідженим в судовому засіданні відеозаписом 

місця праці та проживання потерпілих. 

Той факт, що обвинувачені повідомляли потерпілим недостовірну інформацію та 

вводили їх в оману, щодо майбутнього характеру та умов праці. підтверджують покази 

потерпілих про те, що вони утримувались в рабських умовах, примушувались до роботи 

за мізерні гроші на основі потогінного методу, коли розмір оплати праці залежить від 

об'єму виробленої продукції з грубим порушенням основних прав працівника та вчинення 

щодо нього дій, які принижують людську гідність і вказані обставини потерпілі виявляли 

вже в процесі самої експлуатації. 

Пояснення обвинувачених в частині виплати потерпілими коштів за проїзд, після того, 

як вони будуть заробленими, судова колегія вважає, такими, що свідчать про заманювання 

особи у так звану боргову кабалу. Тобто, потерпілий змушений працювати для того, щоб 

віддати кошти за проїзд. Окрім того, достовірно знаючи про відсутність у потерпілих 

коштів на зворотню дорогу, діючи шляхом обману, обвинувачені обмежували можливість 

вільного пересування потерпілих. Відсутність у потерпілих претензій до обвинувачених, 

не свідчать про відсутність у діях обвинувачених складу злочину. 

Відсутність трудового договору з потерпілими, наказу про призначення їх на роботу, 

інших ознак офіційного працевлаштування є доказом торгівлі потерпілими з метою 

експлуатації їх праці. 

Судова колегія вважає, що згода потерпілих на роботу в парниках була не 

добровільною, а вимушеною зумовленою уразливим становищем внаслідок збігу 

об'єктивних тяжких особистих та сімейних обставин, що істотно обмежувало їх у 

можливості вільного вибору, та не відповідало їх справжнім інтересам. Саме сукупність 

таких обставин і була вміло використана ОСОБА_2 та ОСОБА_1 для впливу на волю 

потерпілих з метою їх подальшого вербування, переміщення, переховування, передачі з 

метою експлуатації. 

Із досліджених в суді доказів випливає, що вербування потерпілих відбувалося через 

письмові оголошення з використанням обману та уразливого стану, оскільки потерпілі не 

працювали, не отримували доходу, перебували в скрутному матеріальному становищі, що 

доводиться показами самих потерпілих. 
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Судова колегія оцінює критично докази подані адвокатом ОСОБА_4, а саме: відповідь 

начальника ПП ( ст. Новотитаровская) відділу МВД Росії по Дінському району 

полковника поліції ОСОБА_46, що дана на адвокатський запит, про відсутність в 

правоохоронних органах, а також Муніципальної освіти Дінського району звернень 

громадян України з приводу їх незаконної експлуатації на тепличних комплексах х. 

Примаки Дінського району Краснодарського краю під час збору врожаю, протокол допиту 

ОСОБА_6 від 04.04.2015 року. Оскільки розгляд справи в суду здійснюється за 

принципом безпосередності, тобто свідок повинен бути допитаний судом в ході судового 

розгляду та попереджений про кримінальну відповідальність. Щодо розрахунків завірених 

печаткою « Для пакетов» ОМВД Росії по Динському району, то суд вважає, що вказані 

розрахунки не містять реквізитів, обов'язкових для документа, а тому не можуть бути 

взяті судом до уваги та оцінені. 

Судова колегія вважає, що дії ОСОБА_2 та ОСОБА_1 досудовим слідством 

кваліфіковані невірно, за ч.3 ст. 149 КК України, за ознаками торгівля людьми, 

вербування, переміщення, передача людей з метою експлуатації (залучення до примусової 

праці), з використанням обману та уразливого стану, щодо неповнолітнього, щодо кількох 

осіб, повторно, організованою групою, в частині вчинення злочину організованою 

групою. 

Прокурором в суді не доведено вчинення злочину організованою групою, а саме що 

ОСОБА_2 та ОСОБА_1, як учасники організованої групи усвідомлювали, що вони є 

членами цієї групи і виконують певні дії з метою безпосереднього вчинення цією групою 

тяжких або особливо тяжких злочинів або виконували керівні чи координаційні дії щодо 

злочинної діяльності інших осіб. Однак, судова колегія вважає, що ОСОБА_2 та 

ОСОБА_1 вчинили вказаний злочин за попередньою змовою групою осіб, про що 

свідчить, що вони в усній формі змовились про вчинення злочину, в своїх діях вони 

спиралися один на одного, між їх діями існує причинний зв'язок, вони усвідомлювали, що 

вчиняють злочин і свідомо допускали настання суспільно-небезпечних наслідків. Змова 

між ОСОБА_2 та ОСОБА_1, про вчинення злочину стосувалась місця, часу і способу 

вчинення злочину. 

Оцінивши розглянуті в судовому засіданні докази за своїм внутрішнім переконанням, 

що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному  розгляді  всіх обставин справи в їх 

сукупності колегія суддів вважає, що прокурором не доведено, обвинувачення ОСОБА_2 

та ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 149 КК України, а натомість доведено обвинувачення ОСОБА_1 за 

ч. 2 ст. 149 та ч.3 ст.15-ч.2 ст.149 КК України та ОСОБА_2 за ч.2 ст.149 КК України. А 

тому їх дії слід перекваліфікувати, виключивши кваліфікуючу ознаку - вчинення злочину 

в складі організованої злочинної групи. 

Прокурором не доведено та не надано в судовому засіданні доказів вчинення вказаних 

злочинів  створеною організованою злочинною групою невстановленою особою на ім»я 

ОСОБА_6, який організатор та співвиконавець згідно із заздалегідь розподілених ним 

ролей та функцій організованої групи: керував та коригував дії членів організованої 

групи, інструктував її учасників перед вчиненням злочину, даючи кожному із них вказівки 

та розподіляв між ними ролі, розробляв загальні правила поведінки, які полягали у 

беззаперечному виконанні іншими членами групи його вказівок з метою досягнення 

спільного плану; контролював та наглядав за діяльністю завербованих осіб, безпосередньо 

під час їх примусової праці; розробляв заходи прикриття та конспірації злочинної 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2016_11_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2016_11_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2016_11_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_60/ed_2016_11_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#60
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2016_11_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2016_11_02/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
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діяльності, які полягали у приховуванні від сторонніх осіб використання примусової 

праці, переховуванні осіб від інших людей, в тому числі працівників правоохоронних 

органів, обмеженні свободи пересування у вільний від роботи час, контролюванні 

додержання встановлених ним правил внутрішньої дисципліни; визначав порядок 

розподілу винагороди між членами організованої групи, в залежності від виконаної ними 

роботи та досягнутого спільного злочинного результату; підшукував місця проживання 

(переховування) людей, відносно яких в подальшому здійснювалися дії, пов'язані із 

примусовою працею; створював умови, за яких потерпілі перебували в уразливому стані - 

відсутності можливості покинути місце здійснення експлуатації (примусової праці), 

шляхом незаконно вилучення паспортів потерпілих на період роботи та шляхом 

невиплати коштів за виконану роботу; контролював дії експлуатованих людей; 

підшукував осіб, яким в подальшому реалізовував зібрані в теплицях овочі; отримував 

гроші та розподіляв їх між співучасниками організованої групи; керував та координував 

дії як учасників злочинної групи так і завербованих осіб безпосередньо за місцем 

проживання та на місці експлуатації людей (примусової праці). Доказів участі 

невстановленї особи на ім»я ОСОБА_6 як організатора та співвиконавця організованої 

злочинної групи не здобуто судом в ході судового розгляду. 

Прокурором хоча і зазначено в обвинувальному акті, однак, не доведено та не надано в 

судовому засіданні доказів вчинення вказаних злочинів ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в складі 

ОЗГ.     

Відповідно до ч. 3 ст. 337 КПК України, з метою ухвалення справедливого судового 

рішення та захисту прав людини і її основоположних свобод суд має право вийти за межі 

висунутого обвинувачення, зазначеного в обвинувальному акті, лише в частині зміни 

правової кваліфікації кримінального правопорушення, якщо це покращує становище 

особи, стосовно якої здійснюється кримінальне провадження. 

Так, відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим у складі 

організованої групи, якщо у його вчиненні брали участь три і більше осіб, які попередньо 

зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього злочину, об'єднаного єдиним 

планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, 

відомого всім учасникам групи. 

Згідно з роз'ясненнями Пленуму Верховного Суду України, що міститься в 

п.1 постанови «Про практику розгляду кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими 

злочинними об'єднаннями» №13 від 23.12.2005, суди мають досліджувати докази не лише 

стосовно конкретних злочинів, а й стосовно тих ознак, які вказують на їх скоєння саме 

організованою групою, мети її створення, тривалості існування, кількісного складу, 

існування правил поведінки. 

Державним обвинуваченням не надано доказів і не встановлено судом наявності 

розробленого і схваленого учасниками групи плану злочинної діяльності, чіткого 

розподілу ролей, вербування нових членів, загальних правил поведінки, та стійкості 

групи. ОСОБА_2 та ОСОБА_1 під час судового засідання показали, що ніколи не 

обговорювали плану своїх дій та з цього приводу разом не збиралися, не розподіляли між 

собою функції, не обирали керівника. Епізоди їх злочинної діяльності виникали 

спонтанно, злочинні дії кожного із них не були відомі іншим. Ці обставини 

стверджуються й іншими доказами у справі, зокрема, роздруківками телефонних розмов 

між ними та обставинами вчинення злочинів. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_2521/ed_2016_10_08/pravo1/T124651.html?pravo=1#2521
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Крім того, встановлено, що кожний з співучасників злочинів, зокрема ОСОБА_2 та 

ОСОБА_1 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, мали свою 

мету в злочинній діяльності і їх дії, кожного зокрема, були спрямовані лише на 

досягнення цієї окремої мети, а саме - отримання власних прибутків протиправним 

шляхом, без будь-якої організаційної узгодженості чи єдності їх інтересів. 

Відповідно, стороною обвинувачення не надано суду доказів стійкості організованої 

групи, що є необхідною ознакою існування такого об'єднання, доказів того, що 

організована група, була здатна забезпечити стабільність і безпеку свого функціонування, 

тобто ефективно протидіяти внутрішнім чи зовнішнім факторам, що можуть її 

дезорганізувати, що між учасниками групи існували досить стабільні відносини у зв'язку з 

підготовкою та вчиненням злочинів. Не здобуто і переконливих доказів того, що 

обвинуваченим був відомий план діяльності організованої групи, а їхні дії були об'єднані 

цим планом, який передбачав би чіткий розподіл функцій усіх учасників щодо його 

досягнення. 

Жодних даних, які б давали підстави для висновку про вчинення обвинуваченими 

злочину, передбаченого ч.3  ст. 149 КК України у складі організованої групи немає. 

Окрім того судова колегія вважає, що дії ОСОБА_1 по епізоду торгівлі людьми -

ОСОБА_24 та ОСОБА_25 слід кваліфікувати за частиною з ч. 3 ст. 15, ч.2 ст.149 КК 

України, як незакінчений замах, оскільки ОСОБА_1 вчинив усі дії, що були необхідні для 

вербування, переміщення, передача людей з метою експлуатації, однак, злочин не було 

доведено до кінця з причин, що не залежали від його волі- він був затриманий 

працівниками поліції.   

          Дослідивши зібрані докази в їх сукупності, судова колегія приходить до 

висновку, що по інших епізодах дії ОСОБА_1 слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 149 КК 

України за ознаками торгівля людьми, вербування, переміщення, передача людей з метою 

експлуатації (залучення до примусової праці), шляхом обману, з використанням 

уразливого стану особи, щодо неповнолітнього, відносно кількох осіб, повторно, за 

попередньою змовою групою осіб. 

           Дії ОСОБА_2 слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 149 КК України за ознаками торгівля 

людьми, вербування, переміщення, передача людей з метою експлуатації залучення до 

примусової праці), шляхом обману, з використанням уразливого стану особи, щодо 

неповнолітнього, відносно кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб. 

При призначенні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_1 у відповідності до вимог 

статей 65, 66, 67 КК України, судова колегія враховує тяжкість вчиненого злочину, та 

вважає що йому слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі.        Призначаючи 

міру покарання ОСОБА_1, судова колегія враховує особу обвинуваченого те, що він 

вперше притягується до кримінальної відповідальності, по місцю проживання 

характеризується позитивно, на утриманні має неповнолітніх дітей, а тому йому слід 

призначити покарання ближче до мінімальної межі встановленої, санкціями ч. 2 ст. 149, 

ч.3 ст.15-ч.2 ст. 149 КК України, на підставі ч.1ст. 70 КК України зарахувавши у час 

відбуття покарання термін перебування його під вартою з 06.11.2014 року по 24.02.2015 

року, в порядку передбаченому ч.5 ст.72 КК України. 

При призначенні міри покарання обвинуваченій ОСОБА_2 у відповідності до вимог 

статей 65, 66, 67 КК України, судова колегія враховує тяжкість вчиненого злочину, та 

вважає що їй слід призначити покарання у вигляді позбавлення волі.    
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Призначаючи міру покарання ОСОБА_2, судова колегія враховує особу обвинуваченої 

те, що вона вперше притягується до кримінальної відповідальності, має на утриманні 

чотирьох неповнолітніх дітей, по місцю проживання характеризується позитивно, а тому 

їй слід призначити покарання ближче до мінімальної межі встановленої, санкцією ч. 2 ст. 

149 КК України, зарахувавши у час відбуття покарання термін перебування його під 

вартою з 06.11.2014 року по 19.02.2015 року за правилами, передбаченими ч.5 ст. 72 КК 

України. 

На думку суду, призначене покарання є необхідним та достатнім для виправлення 

обвинувачених та попередження нових злочинів. 

Судові витрати на проведення судових експертиз, що стверджуються розрахунком 

вартості проведених експертиз підлягають стягненню з обвинувачених. 

Запобіжний захід ОСОБА_1 та ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу залишити 

попередній - домашній арешт. 

Керуючись ст.ст. 374, 394, 395 КПК України, судова колегія - 

З А С У Д И Л А : 

  ОСОБА_1 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 

статті 149 та частиною 3 статті 15 - частиною 2 статті 149 КК України і призначити йому 

покарання: 

-за ч.3 ст.15-ч.2ст.149 КК України - 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації 

майна; 

-за ч.2 ст. 149 КК України - 5 років 1 місяць позбавлення волі без конфіскації майна. 

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України остаточне покарання ОСОБА_1 призначити 5 (п»ять) 

років 1(один) місяць позбавлення волі без конфіскації майна. 

Зарахувати у термін відбуття покарання ОСОБА_1 час перебування його під вартою з 

06.11.2014 року по 24.02.2015 року за правилами ч.5 ст. 72 КК України - 7 місяців і 6 днів. 

Стягнути з ОСОБА_1 в користь держави 1230 грн. витрат за проведення експертизи. 

       Запобіжний захід ОСОБА_1 до вступу вироку в законну силу залишити попередній 

- домашній арешт. 

  ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 149 

КК України і призначити їй покарання 5 (п'ять) років позбавлення волі без конфіскації 

майна. 

Зарахувати у термін відбуття покарання ОСОБА_2 час перебування її під вартою з 

06.11.2014 року по 19.02.2015 року, за правилами, передбаченими ч.5 ст. 72 КК України - 

6 місяців 26 днів. 

Стягнути з ОСОБА_2 в користь держави 307 грн. 50 коп. витрат за проведення 

експертизи. 

Скасувати арешт накладений на мобільний телефон «Нокіа» 7070 ІМЕІ НОМЕР_4 із 

сім-картою МТС, три флеш носія, мобільний телефон «Нокіа Х2» ІМЕІ НОМЕР_10, п'ять 

аркушів паперу, блокнот коричневого кольору, мобільний телефон «Нокіа 6300» ІМЕІ 

НОМЕР_5 із сім-картою «Київстар», білети банку Росії на суму 6 900 рублів, мобільний 

телефон «Самсунг Гелексі Гранд 2» із сім - картою «Київстар», гаманець коричневого 

кольору, технічний паспорт на автомобіль «Крайслер 231, д.н.з. НОМЕР_9, технічний 

паспорт на автомобіль «Мерседес Бенс 312 D» д.н.з. НОМЕР_2, дисконтні картки в 

кількості 5 штук, свідоцтво про право керування транспортним засобом на ім'я ОСОБА_1, 
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гроші в сумі 2226 грн. та автомобіль «Мерседес Бенс 312 D» д.н.з. НОМЕР_2, 2000 року 

випуску. 

  Речові докази по справі: жіночу сумку коричневого кольору з особистими речами 

ОСОБА_2, мобільний телефон Нокіа 1600» із сім-картою «Київстар» - повернути 

ОСОБА_2 

Мобільний телефон «Нокіа» 7070 ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-картою МТС, три флеш носія, 

мобільний телефон «Нокіа Х2» ІМЕІ НОМЕР_10, п'ять аркушів паперу, блокнот 

коричневого кольору, мобільний телефон «Нокіа 6300» ІМЕІ НОМЕР_5 із сім-картою 

«Київстар», білети банку Росії на суму 6 900 рублів, мобільний телефон «Самсунг Гелексі 

Гранд 2» із сім - картою «Київстар», гаманець коричневого кольору, технічний паспорт на 

автомобіль «Крайслер 231, д.н.з. НОМЕР_9, технічний паспорт на автомобіль «Мерседес 

Бенс 312 D» д.н.з. НОМЕР_2, дисконтні картки в кількості 5 штук, свідоцтво про право 

керування транспортним засобом на ім'я ОСОБА_1, гроші в сумі 2226 грн. та автомобіль 

«Мерседес Бенс 312 D» д.н.з. НОМЕР_2, 2000 року випуску - повернути ОСОБА_1 

  Запобіжний захід ОСОБА_2 до вступу вироку в законну силу залишити попередній - 

домашній арешт 

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, 

якщо таку скаргу не було подано. 

На вирок може бути подана апеляція на протязі тридцяти днів з дня його проголошення 

до апеляційного суду Тернопільської області через Кременецький районний суд 

Тернопільської області. 

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та 

прокурору. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення 

надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому 

засіданні. 

Головуючий: Г.  С.  Білосевич 

Судді: 

  Л. Б. Варневич   

  В. М. Мочальська   
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Справа № 161/6362/13-к Провадження №11-кп/773/214/13 Головуючий в 1 інстанції 

Ющук О.С. Категорія: ч. 3 ст.149 КК України   Доповідач : Оксентюк В. Н. 

 

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

В И Р О К 

І М Е Н Е М    У К Р А Ї Н И 

    08 листопада 2013 року  місто Луцьк                                           

    Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду      

Волинської області у складі: 

головуючого судді - Оксентюка В.Н., 

суддів - Бешти Г.Б., Гапончука В.В, 

з участю секретаря -  Митюк О.В. 

прокурора -  Приймачок В.В., 

обвинуваченої  - ОСОБА_1, 

захисника обвинуваченої - адвоката  ОСОБА_2, 

 законного представника потерпілого - ОСОБА_3,   

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №   

12013020020000117 у справі про обвинувачення ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 149 КК України за 

апеляційною скаргою прокурора прокуратури м. Луцька на вирок Луцького 

міськрайонного суду від 29 серпня 2013 року, яким - 

          ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка с. Колпитів Локачинського району 

Волинської області, зареєстрована за адресою АДРЕСА_1, мешканка АДРЕСА_2, 

працююча продавцем-консультантом ДП «Фуршет Центр», освіта середньо-спеціальна, 

проживає у громадянському шлюбі, на утриманні двоє малолітніх дітей, раніше не 

судима, 

          засуджена за ч. 3 ст. 149 КК України .із застосуванням ст.69 КК України на 5 (п'ять) 

років позбавлення волі. 

На підставі ст.ст.75, 76 КК України ОСОБА_1 звільнено від відбування призначеного 

покарання з випробуванням з іспитовим строком на 3 (три ) роки. 

На засуджену покладені обов'язки: 

- не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу 

кримінально-виконавчої інспекції; 

- повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи; 

- періодично з'являтись для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію. 

          Запобіжний захід засудженій ОСОБА_1 залишено попередній - особисте 

зобов'язання. 

Речові докази : 

- 4 пачки імітаційних засобів, в кожній із яких знаходиться по 50 штук грошових банкнот 

номіналом 100 доларів США серії КН 29451196 АН8, 2006 року випуску, з яких дві пачки 

перемотані зеленою резинкою, а інші - жовтою та білою резинками та які знаходяться в 

паперовому конверті, (т.1 а.к.п.57)  постановлено знищити; 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_308/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#308
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_347/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#347
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- пляшку з під коняку «Борисфен», ємністю 0,25 л., в якій наявна рідка речовина, 

коричневого кольору, а також шість пластикових прозорих стаканчиків, (т.1 а.к.п. 72) - 

знищити; 

- мобільний телефон марки «Самсунг Дуос» ІМЕІ НОМЕР_2, НОМЕР_3 (т.1 а.к.п.148) - 

повернути за належністю законному володільцю - ОСОБА_1; 

- роздруківки телефонних з'єднань абонента НОМЕР_4 на 40 арк., роздруківки 

телефонних з'єднань абонента НОМЕР_5 на 169 арк. та роздруківки телефонних з'єднань 

абонента НОМЕР_6 в період з 01.02.2013 по 01.03.2013 року, які були надані ПрАТ 

«МТС» (т.1 а.к.п. 190, т.2 а.к.п.2, 34) - залишити при матеріалах справи; 

Арешт, накладений на майно обвинуваченої, а саме мобільний телефон марки «Самсунг 

Дуос» ІМЕІ НОМЕР_2, НОМЕР_3 - зняти та повернути законному володільцю, а саме 

ОСОБА_1 

          Розглядаючи справу в порядку апеляційного провадження, колегія суддів судової 

палати, - 

В С Т А Н О В И Л А: 

          Згідно вироку суду ОСОБА_1 визнана винною і засуджена за те, що в період часу з 

14.00 год. по 15.10 год. перебуваючи стані алкогольного сп'яніння та знаходячись в салоні 

автомобіля марки «Skoda Octavia», д.н.з. НОМЕР_7, який був припаркований на території 

автозаправної станції «ANP», що за адресою: м.Луцьк, вул. Ківерцівська, 36, діючи з 

корисливих мотивів та керуючись метою наживи, вчинила торгівлю людьми, а саме за 

грошову винагороду в розмірі 20 000 доларів США, що станом на 01.03.2013 року згідно 

курсу Національного Банку України становило 159 860 грн., продала свого малолітнього 

сина - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянам ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які попередньо 

повідомили про можливий факт торгівлі людьми до УМВС України у Волинській області 

та були залучені працівниками міліції до проведення контролю за учиненням злочину. 

          Прокурор прокуратури м. Луцька, який брав участь у розгляді справи в суді першої 

інстанції у поданій апеляції, не оспорюючи фактичних обставин справи, за винятком не 

зазначення судом у вироку дати вчинення кримінального правопорушення, що потребує 

уточненню, вказує на неправильне застосування судом першої інстанції кримінального 

закону про кримінальну відповідальність, а також призначення ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 149 

КК України надто м'якого покарання. 

          Свою апеляцію обґрунтовує тим, що згідно ст. 69 КК України покарання нижче 

найнижчої межі санкції статті може бути призначено лише у випадку наявності не менше 

двох пом'якшуючих покарання обставин, які істотно знижують ступінь тяжкості 

вчиненого злочину та з урахуванням особи винного. 

          Вважає, що суд першої інстанції безпідставно до пом'якшуючих покарання 

обставини ОСОБА_1 відніс вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих та 

сімейних обставин, оскільки остання на час вчинення правопорушення була здоровою та 

працездатною особою, отримувала щомісячну допомогу по догляду за дітьми, 

співмешканець отримував пенсію по інвалідності, її сім'я на обліку як малозабезпечена не 

перебувала, а злочин вчинила з корисливих мотивів. 

          Вважає, що щире каяття та активне сприяння у розкритті злочину є однією 

пом'якшуючою покарання обставиною і не дають підстав для застосування ст. 69 КК 

України. 

          Застосування ст. 75 КК України суд першої інстанції взагалі не умотивував. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_908977/ed_2013_07_04/pravo1/T012341.html?pravo=1#908977
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          Звільняючи ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням суд не в повній 

мірі врахував тяжкість вчиненого злочину, який відноситься до категорії особливо 

тяжких, її негативну характеристику, а також ті обставини, що на час вчинення злочину 

вона зловживала спиртними напоями, злочин вчинила в стані алкогольного сп'яніння. 

          Просить вирок в частині призначеного покарання скасувати та постановити новий 

вирок, призначивши ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 149 КК України покарання у виді 9 (дев'яти) 

років позбавлення волі. 

          Інші учасники судового розгляду вирок суду в апеляційному порядку не оскаржили. 

          Заслухавши доповідача, який виклав суть вироку та основні доводи апеляції, 

прокурора, який подану апеляцію підтримав, обвинувачену, її захисника та законного 

представника потерпілого, які апеляції не визнали і просили вирок суду залишити без 

зміни, а апеляцію без задоволення, перевіривши матеріали справи, колегія суддів судової 

палати прийшла до висновку, що апеляція підлягає до часткового задоволення. 

          Суд першої інстанції вірно встановив фактичні обставини справи і дав їм правильну 

юридичну оцінку. Дії обвинуваченої ОСОБА_8 кваліфікував за ч. 3 ст. 149 КК України, як 

торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього. Така кваліфікація є правильною і 

апелянтом не оспорюється. Винуватість ОСОБА_1 у вчиненому злочині повністю 

стверджується дослідженими і перевіреними і суді першої інстанції доказами, яким суд 

дав належну правову оцінку. 

Оскільки фактичні обставини справи ( окрім уточнення дати вчинення злочину ), а саме 

кваліфікація дій ОСОБА_8 за ч. 3 ст. 149 КК України та доведеність її вини у апеляції не 

оспорюється, то колегія суддів вважає, що вказані обставини є доведеними. 

          В ході досудового розслідування та при розгляді справи в суді апеляційної інстанції 

встановлено, що вказаний злочин ОСОБА_1 вчинила 01 березня 2013 року. Обвинувачена 

ОСОБА_1 цієї обставини також не заперечує. Тому датою вчинення злочину є 01 березня 

2013 року. 

          Відповідно до ст. 65 КК України, пункту 1 Постанови Пленуму Верховного  Суду 

України № 7 від 24.10.2003 року « Про практику призначення судами кримінального 

покарання» з послідуючими її змінами, суд призначаючи покарання, у кожному 

конкретному випадку має дотримуватись вимог кримінального закону й зобов'язаний 

враховувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини, 

що пом'якшують та обтяжують покарання. Призначене покарання має бути необхідним і 

достатнім для виправлення засудженого і попередження нових злочинів. 

Призначаючи ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 149 КК України покарання із застосуванням ст. 69 КК 

України суд першої інстанції врахував, що ОСОБА_1 у вчиненому щиро розкаялась та 

активно сприяла розкриттю злочину і ці обставини правомірно відніс до пом'якшуючих 

покарання обставин. 

Жодних доказів, що ОСОБА_1 злочин вчинила внаслідок збігу тяжких особистих і 

сімейних обставин, суд першої інстанції у вироку не навів. 

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що обвинувачена ОСОБА_1 

проживає в громадянському шлюбі з ОСОБА_9, який є батьком її дітей. Зазначена сім'я на 

обліку як малозабезпечена не перебуває. ОСОБА_1 є працездатною особою, а на час 

вчинення злочину зловживала спиртними напоями, злочин вчинила з корисливих мотивів. 
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    Висновки суду першої інстанції, що ОСОБА_1 злочин вчинила внаслідок збігу тяжких 

особистих та сімейних обставин ніякими докази не підтверджено, а тому вказану 

пом'якшуючу покарання обставину з мотивувальної частини вироку слід виключити. 

    По відношенню до особи ОСОБА_1 суд першої інстанції вірно врахував, що вона 

злочин вчинила вперше, добровільно пройшла курс амбулаторного лікування від 

алкоголізму у Волинському обласному наркологічному диспансері, влаштувалась на 

роботу, дотримується рекомендацій служби у справах дітей Луцької міської ради щодо 

виховання малолітнього сина ОСОБА_10, 2010 року народження. 

    Наведені вище обставини у сукупності з пом'якшуючими покарання обставинами 

істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ОСОБА_1 злочину, а тому суд першої 

інстанції правомірно застосував ст. 69 КК України і призначив ОСОБА_1 покарання 

нижче найнижчої межі санкції ч. 3 ст. 149 КК України. 

    Тому доводи прокурора про неправильне застосування судом ст. 69 КК України колегія 

судів вважає необґрунтованим. 

    Разом з тим, звільняючи ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, суд 

першої інстанції не в повній мірі врахував характер та суспільну небезпеку вчиненого 

злочину, який відноситься до категорії особливо тяжких, та конкретних обставин справи, 

а саме, що обвинувачена злочин вчинила у стані алкогольного сп'яніння, що є 

обтяжуючого покарання обставиною. 

    За  таких обставин, колегія суддів судової палати вважає, що призначене ОСОБА_1 за ч. 

3 ст. 149 КК України покарання із застосуванням ст. 75 КК України не відповідає вимогам 

ст. 50, 65 КК України, суперечить загальним засадам призначення покарань і є явно 

несправедливим через м'якість. 

    Тому вирок суду першої інстанції в частині призначеного ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 149 КК 

України покарання із застосуванням ст. 75 цього Кодексу у зв'язку з неправильним 

застосуванням кримінального закону України про кримінальну відповідальність та 

невідповідністю призначеного судом покарання ступеню тяжкості вчиненого злочину та 

особі обвинуваченої підлягає скасуванню, з постановленням судом апеляційної інстанції 

нового вироку. 

    При призначенні ОСОБА_1 покарання колегія суддів враховує, характер та суспільну 

небезпечність вчиненого злочину, який відноситься до особливо тяжких. 

    До пом'якшуючих покарання обставин відносить щире каяття та активне сприяння у 

розкритті злочину. 

    До обтяжуючих покарання обставин відносить вчинення злочину у стані алкогольного 

сп'яніння. 

    По відношенню до особи ОСОБА_1 враховує, що злочини вона вчинила вперше, 

пройшла добровільне лікування від алкоголізму, на утриманні має неповнолітніх дітей, 

працює, після постановлення на облік у службі в справах дітей дотримується 

рекомендацій щодо виховання сина. 

    Пом'якшуючі покарання обставини у сукупності з наведеними вище даними, які 

позитивно характеризують ОСОБА_1 як особу, істотно знижують ступінь тяжкості 

вчиненого обвинуваченою злочину і дають підстави для застосування ст. 69 КК України і 

призначенні ОСОБА_1 за ч. 3 ст. 149 КК України покарання у виді позбавлення волі але 

нижче найнижчої межі санкції даної статті та без застосування ст. 75 цього Кодексу. 
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    Призначене покарання буде відповідати як ступеню тяжкості вчиненого злочину так і 

загальним засадам призначення покарань, її особі, буде необхідним і достатнім для її 

виправлення та попередження нових злочинів. 

    Санкція ч. 3 ст. 149 КК України передбачає додаткове покарання у виді конфіскації 

майна або без такої. З матеріалів кримінального провадження встановлено, що майна, яке 

б підлягало конфіскації у ОСОБА_1 немає. Тому додаткового покарання у виді 

конфіскації майна, колегія суддів судової палати не застосовує. 

    На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 405, 407, 413, 414, 420 КПК України, колегія 

суддів судової палати, 

   

                                                   З А С У Д И Л А: 

   Апеляцію прокурора прокуратури м. Луцька задовольнити частково. 

   Вирок Луцького міськрайонного суду від 29 серпня 2013 року щодо ОСОБА_1 в частині 

призначеного покарання із застосуваннямст.75 КК України скасувати та постановити 

новий вирок. 

    Призначити ОСОБА_1 за ч.3 ст.149 КК України із застосуванням ст.69 цього     

Кодексу покарання у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі без конфіскації майна. 

Взяти ОСОБА_1 під варту у залі суду. 

Строк відбування покарання рахувати з 08 листопада 2013 року. 

В решті вирок залишити без зміни. 

Вирок може бути оскаржений до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду 

цивільних і кримінальних справ всіма учасниками судового провадження протягом 3-х 

місяців з дня проголошення вироку, а засудженою ОСОБА_1, в той самий строк з дня 

вручення їй копії вироку. 

Копію вироку після його проголошення негайно вручити засудженому та прокурору. 

Головуючий 

Судді 
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