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У статті розглянуто деякі актуальні питання щодо систематизації способів
вчинення торгівлі людьми для сексуальної експлуатації. Спосіб вчинення розг
лянуто як один із найважливіших компонентів механізму злочину, поняття яко
го відноситься до числа дискусійних у сучасній криміналістиці.
Способи приготування злочину проаналізовано з огляду на те, що най
частіше торгівля людьми для сексуальної експлуатації та використання в пор
нобізнесі вчиняється групою осіб за попередньою змовою або організованою
злочинною групою.
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Постановка проблеми. Актуальність вивчення способів вчинення то
ргівлі людьми або інш ої незаконної угоди щ одо людини в криміналістич
ному аспекті не потребує підтвердження: отже, на сьогодні розкриття, роз
слідування або запобігання злочинам цієї категорії є одним із пріоритет
них завдань для правоохоронних органів багатьох країн світу. Зрозуміло,
щ о способи вчинення мають важливе значення не тільки тому, щ о містять
сукупність кількісних і якісних ознак, які обумовлюють розробку та вибір
прийомів, засобів і методів, спрямованих на розкриття, розслідування й
запобігання торгівлі людьми. Дуже важливим є той фактор, щ о дані про
спосіб вчинення злочину дозволяють встановити не тільки обставини його
скоєння, технічні засоби, щ о використовувались, сліди злочину й коло
причетних осіб, а й нерідко особистісні характеристики злочинця.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі протидії торгівлі
людьми у своїх дослідженнях приділяли увагу зокрема такі науковці, як В.К.
Весельський, В.О. Малярова, Л.В. Сердюк, М.П. Шуруб. Утім способи вчи
нення торгівлі людьми потребують глибшого наукового аналізу.
Формування цілей. Метою статті є дослідження окремих питань систе
матизації способів вчинення торгівлі людьми для сексуальної експлуатації.
Виклад основного матеріалу. Кримінально-правові норми, щ о перед
бачають відповідальність за цю категорію злочинів (ст. 149 Кримінального
кодексу України), містять такий перелік дій злочинців, із якими законодавець
пов'язує настання суспільно небезпечних наслідків: торгівлю людьми або
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здійснення іншої незаконної угоди, об'єктом якої є людина, а також вербу
вання, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчи
нені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого
стану особи. При цьому під експлуатацією людини законодавець розуміє 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, прове
дення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) для на
живи, примусову вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання
у збройних конфліктах тощо [1, с.63].
У статті розглянуто саме способи вчинення торгівлі лю дьми для сек
суальної експлуатації та використанні в порнобізнесі.
З огляду на те, щ о найчастіше торгівля людьми для сексуальної екс
плуатації та використання в порнобізнесі вчиняється групою осіб за попе
редньою змовою або організованою групою (кількість учасників може бути
різною, але найчастіше трапляються групи, щ о складаються від трьох до
п'яти осіб), способи приготування до злочину охоплюють такі дії:
- підбір у групу осіб, які мають певний злочинний досвід або корупційні чи злочинні зв'язки;
- дії щ одо забезпечення майбутнього ф ункціонування групи: стра
тегічне планування злочинної діяльності, щ о включає вибір напряму
реалізації злочинних намірів і відповідних ним злочинних дій; визначен
ня оптимального складу учасників групи, розподіл ф ункцій м іж ними;
виріш ення питань щ одо розподілу доходів; ф ормування ідеології в сере
дині групи, спонукання учасників на активний пош ук потерпілих; структурування складу групи; підш укування дж ерел фінансування; встанов
лення корупційних зв'язків;
- продумування та подальш е розроблення системи протидії викриттю
та знеш кодженню групи. Тобто, здійснення заходів, спрямованих на легалі
зацію власних дій, підшукання каналів нелегального або напівлегального
переміщення лю дей за кордон; спеціалізація на певних видах злочинних
дій у середині групи та створення умов для існування серед потенційних
жертв підвищеного інтересу до можливості заробити за межами країни;
- обговорення й домовленість щ одо умов вчинення злочинів;
- організація та реалізація дій, які є необхідною умовою для участі в
злочинній групі. А саме: ознайомлення з організацією злочинної діяльно
сті цієї групи; ознайомлення з вимогами, щ о висуваю ться до потенційних
ж ертв злочинів; здобуття необхідних для вчинення злочину документів,
щ о підтвердж ую ть статус; заволодіння засобам и та зн аряддями вчинення
злочину; пош ук кош тів для подальш ого започаткування злочинної опе-
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рації ; підготовка ( зокрема здобуття необхідних документів) для перемі
щ ення через держ авний кордон тощо;
- підш укання потенційних ж ертв, які відповідаю ть певним вимогам,
збір інформації про них, створення умов, щ о сприяю ть вчиненню злочи
нів, «робота» з потерпілими;
- дій, спрямованих на конспірацію злочинної діяльності групи, а та
кож розробка плану злочинної операції;
- налагодження для подальш ого використання або подальш ої спіль
ної злочинної діяльності корупційних зв'язків;
- акумуляція та зберігання кош тів групи;
- активне підш укання та використання наданої навідниками інфо
рмації (зокрема для встановлення корупційних зв'язків або створення
умов для вчинення злочину). С лід зазначити, щ о я к навідники можуть
виступати: а) особи, незнайомі з членами групи, але які погодилися за
певну матеріальну винагороду надати необхідну інформацію; б) пособники або підбурювачі; в) особи з оточення членів групи;
- обрання моделі та каналу транспортування осіб при вчиненні зло
чинів, попередня розвідка та рекогносцировка каналу транспортування.
Ці дії мож уть поєднуватись із перевіркою дієвості корупційних зв'язків;
- планування вчинення злочинів (іноді трапляю ться плани, складені
в письменній формі, де зазначено: місце та час переміщ ення, прибуття за
кордон, марш рут руху, момент продажу, регламентація порядку та пос
лідовності дії кожного учасника групи, визначення характеру д ій у разі
потрапляння в поле зору правоохоронних органів);
- очікування сприятливих або необхідних для вчинення злочину
умов, зокрема кліматичних, погодних, соціальних тощо;
- підбір, виготовлення або пристосування засобів вчинення злочину,
підготовка необхідних технічних систем, автотранспорту тощо;
- підготовка алібі на час вчинення злочинів. У злочинних групах ця
робота координується ватажком для того, щ об запобігти обранню чле
нами групи аналогічних способів створення алібі;
- продумування та підготовка окремими співучасниками власної
моделі приховування злочинів.
При вчиненні торгівлі лю дьми з метою сексуальної експлуатації та
використанні в порнобізнесі для впливу на ж ертву або на осіб, пов'язаних
із нею, злочинці використовую ть методи психічного й ф ізичного насиль
ства. При цьому насильство - це зовніш ній із боку інш их осіб навмисний і
протиправний вплив на лю дину (або групу осіб), щ о здійсню ється поза
або проти її волі й здатен заподіяти їй органічну, ф ізіологічну або психі
чну травму, а також обмеж ити свободу її волевиявлення або д ій [2, с. 22].
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Н асильство, застосовуване при торгівлі людьми, може бути як ф ізи
чним, так і психічним. У випадках застосування ф ізичного насильства з
точки зору кваліф ікації діяння немає різниці, яку саме ш коду спричине
но здоров'ю потерпілого: пош кодження, заподіяння смерті з необережно
сті, побої тощо. Я к ф орми насильства можуть бути: побої й катування;
зґвалтування; ізоляція в закритому приміщ енні; позбавлення їжі та при
мусове втягнення до вживання наркотичних засобів; втягнення до злов
ж ивання алкоголем тощо.
Іноді насильство застосовується я к покарання за провину з боку же
ртви (наприклад, невдоволення клієнта в проституції, несвоєчасний вихід
на роботу тощ о), так і в порядку «загальної превенції».
Щ одо ф ізичного насильства, то найпош иреніш ою формою ф ізично
го насильства виступає заподіяння тілесного уш кодження. Способи запо
діяння тілесн ого уш кодження, щ о використовую ться злочинцями для
подолання або блокування опору з боку потерпілих, мож на класифіку
вати за різними ознаками відповідно до розроблених ю ридичною нау
кою класиф ікаційних критеріїв [3, с. 19-29]:
- за формою діяння: а) ш ляхом активних дій; б) ш ляхом бездіяльнос
ті (наприклад, створення небезпечних для ж иття та здоров'я лю дини
умов, і після потрапляння в них ж ертви - невжиття необхідних для її вря
тування заходів);
- за засобам и впливу на організм потерпілого: заподіяння уш ко
дж ень із використанням мускульної сили, зброї та інш их знарядь, факто
рів оточуючого середовищ а, тварин тощо;
- за характером травматичної дії - використання д ії механічних, те
рмічних, температурних, біологічних, хімічних ф акторів;
- за якістю травматичного впливу - побиття, удар, тиск, розтягнен
ня, розрив, відривання, крутіння, ламання, пош товх тощо.
Психічне насильство - це навмисний, суспільно небезпечний, проти
правний вплив на психіку людини або групи осіб з боку інш их осіб, здійс
нюваний проти або поза її (їх) волею інформаційним або неінформаційним ш ляхом і здатний придуш ити свободу волевиявлення або заподіяти
психічну або фізіологічну травму [3, с. 38]. Інформаційними способами
психічного насильства під час вчинення торгівлі людьми для сексуальної
експлуатації виступають: демонстрація зброї; постріли в стелю або вище
голів потерпілих; приставляння ножа до горла; вербальні вислови погроз
упереміж із висунутими вимогами; побиття одних потерпілих на очах ін
ш их; подолання іншим чином волі потерпілого до спротиву.
Способи психічного насильства застосовую ться злочинцями ком
плексно. Специф ічним інф ормаційним способом психічного насильства
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є також погроза заподіяння насильства: перезаряджання зброї, наведення
та націлювання її на потерпілого, інші способи погрози.
Практиці розкриття та розслідування торгівлі лю дьми відомі й неінф ормаційні способи психічного насильства, які умовно можна поділити
на дві групи [4, с. 88].
Способи, пов'язані з приведенням потерпілого до непритомного стану з м е
тою реалізації злочинних намірів. До такого стану потерпілий, зазвичай, при
водиться одурманювальними речовинами. Такі способи є саме психічним
насильством, адже ш кода здоров'ю заподіюється мінімальна, а більше за все
страждає психіка потерпілого, який не може керувати власними діями вна
слідок пригнічення його волі. Д о цієї ж групи можна віднести й випадки,
коли винні особи вводять отруту потерпілому й вимагають від нього пев
них дій в обмін на речовину, щ о нейтралізує дію отрути.
Способи, пов'язані з впливом на певні соматичні прояви та пов'язані з ни
ми психічні процеси, коли у винних осіб виникає м ож ливіст ь керувати поведін
кою особи поза її волею. Такі випадки найчастіш е виникаю ть при викорис
танні злочинцями хворобливих станів потерпілих (наркоманів, алкоголі
ків, душ евнохворих тощо).
М ат еріальний або економічний вплив на ж ертву використовується зло
чинцями набагато ш ирш е порівняно з інш ими способами. Класичним
прикладом матеріального впливу (який несе й елемент психічного тиску)
є властиве для торгівлі лю дьми втягнення потерпілого в боргову кабалу.
Тобто, попередньо ш тучно ввівш и ж ертву в боргову залежність, злочинці
надалі вимагаю ть відш кодування боргу, єдиною можливістю відпрацю
вання якого є, наприклад, проституція. Реалізація такого способу почина
ється щ е на етапі втягнення, коли ж ертві пропоную ться послуги з оплати
всіх витрат із оф ормлення документів і переїзду за кордон. О скільки по
терпілі, які виїж дж аю ть за кордон в надії підвищ ити свій матеріальний
стан, зазвичай, не маю ть необхідної суми для оплати поїздки, природно,
щ о більш ість із них погоджуються на таку «вигідну» пропозицію «фірми
з працевлаш тування» або ф ізичної особи.
У випадку втягнення жертви ш ляхом обману (пропонувалася робота,
наприклад, танцівниці в нічному клубі), після прибуття до місця роботи її
інформують, щ о танцювати вона може скільки завгодно, однак грош ей за
це не одержить (або заробить незначну суму). Водночас її ставлять перед
фактом, щ о витрати, понесені «роботодавцем», повинні бути відшкодовані
[5, с. 32-34; 6, с. 14-15]. Така схема використовується, якщ о втягнення та екс
плуатація здійснюються одними й тими самими особами. У випадках, коли
ці функції диференційовані, наприклад, якщ о вербування й продаж здійс
нювалися громадянином України, а покупка та експлуатація - представни
ком країни призначення, вербувальник покриває понесені ним витрати з
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грошей, отриманих за продану жертву; продавець же ставить їй у борг су
му, заплачену вербувальникові. У ході експлуатації до суми боргу можуть
зараховуватися будь-які ш трафи за поруш ення «трудової дисципліни»,
зокрема, за неправильне поводження з клієнтом, відмову від роботи тощо.
Така система ш трафів може в завуальованій формі (без роз'яснення основ
них понять) обговорюватися в попередньо укладеному контракті, щ о під
писується жертвою щ е в країні відправлення. Окрім того, до суми боргу
включаються витрати злочинців із утримання жертви - на їжу, проживан
ня, одяг. Часто такі витрати істотно завищують. Втягнення у боргову каба
лу може мати місце й тоді, коли потерпіла особа свідомо їде займатися
проституцією. О писаний спосіб впливу забезпечує залежність жертви,
будучи дієвим засобом контролю її сексуальної експлуатації.
К рім боргової кабали, існують й інш і способи матеріального впливу
на жертву. Практично завж ди грош і, щ о заробляю ть на проституції або
порнограф ії, зосередж ені в злочинців. Якщ о експлуатація здійснюється,
наприклад, у барах, нічних клубах, клієнти передаю ть грош і касирові, у
ролі якого виступає бармен. Зосередж ені в нього за ден ь (ніч) активи далі
надходять безпосередньо власникові кубла, який на власним розсуд може
виплачувати або не виплачувати потерпілим зарплату. Якщ о ж жертви
експлуатую ться на вулиці або трасі, грош і за надання ними секс-послуг
від клієнтів одержує безпосередньо сутенер. Таким чином, експлуатовані
ж ертви постійно перебуваю ть у матеріальній залежності від свого «хазяї
на», не маючи власних кош тів, зокрема й на дорогу додому.
Способи організаційно-юридичного впливу становлять щ е одну групу за
собів примусу та контролю. Серед них можна виділити ш ироко розпо
всю дж ене відібрання проїзних документів і документів, що засвідчую ть
особу, ізоляцію ж ертв від зовніш нього світу (соціальна й територіальна
ізоляція), позбавлення їх засобів зв'язку.
Н азвані способи спрямовані на позбавлення ж ертви свободи пересу
вання та мож ливості самостійного повернення на батьківщ ину. Відібран
ня паспортів (а також проїзних квитків) здійснюється відразу після при
буття ж ертви в країну призначення. Воно може здійснюватися ш ляхом
обману під виглядом оформлення будь-яких документів, необхідних для
реєстрації прибуття в країну або на роботу, або в примусовому порядку.
Іноді умова передачі паспорта на зберігання «роботодавцеві» може бути
заздалегідь передбачена в усній бесіді або в попередньо підписаному ко
нтракті. Д окументи утримуються злочинцями протягом усього періоду
перебування ж ертви в країні призначення. Коли термін д ії візи закінчу
ється, перебування ж ертви в іноземній держ аві стає незаконним. Таким
чином, вона автоматично перетворю ється в нелегала, щ о також є додат-
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ковою й істотною обставиною, яка практично позбавляє її свободи пере
сування й ставить у повну залежність від злочинців.
Відсутність документів забезпечує ізоляцію жертви від зовніш нього
світу, щ о може підкріплюватися постійним візуальним наглядом за нею з
боку злочинців. Часто жінки проживають у тих самих будинках, де й пра
цюють, щ о забезпечує їхню соціальну ізоляцію, неможливість завести зна
йомства в країні перебування. У випадках необхідності прибуття до клієнта
для надання секс-послуг, наприклад вдома, злочинці перевозять жінок на
власному автомобілі, у такий спосіб постійно контролюючи їх поведінку.
Вилучення мобільних телеф онів також робиться відразу після при
буття в країну призначення і аналогічно позбавленню паспортів може
бути заздалегідь обговорене в письмовій формі. У ході експлуатації ж ерт
ви також втрачаю ть можливості скористатися й інш ими засобами зв'язку.
Одним із способів вчинення торгівлі людьми для сексуальної експлуа
тації є обман. Обман використовують для того, щ об забезпечити появу же
ртви у визначеному, безпечному для злочинців місці. Для безпеки злочин
ців у процесі вчинення злочинів іноді жертва приводиться в безпорадний
стан за допомогою наркотиків, алкоголю, лікарських препаратів.
Досить поодинокі випадки вчинення такого злочину ш ляхом викори
стання збігу несприятливих для потерпілого обставин. Такого роду обста
вини можуть бути викликані тяжкою хворобою близької людини, стресо
вим станом потерпілого тощо. Останній у свою чергу, зазвичай, обумовлю
ється іншими, не пов'язаними зі злочинними діями подіями або фактами.
Щ е меншу розповсюдженість мають випадки, коли злочин вчиняється
через використання безпорадного стану потерпілого. Слід пам'ятати, що
майбутню жертву можуть цілеспрямовано привести до такого стану шля
хом впливу на певні соматичні прояви та пов'язані з ними психічні проце
си, коли у винних осіб виникає можливість керувати поведінкою особи без
її волі. Такі випадки найчастіше виникають при використанні злочинцями
хворобливих станів потерпілих (наприклад, обумовлених хворобою).
Висновки. Використання того або інш ого способу вчинення злочи
ну, відповідних знарядь або засобів вчинення злочину закономірно тягне
утворення властивих їм типових слідів та інш их доказів. Знання способів
вчинення злочинів дозволить виріш увати багато завдань, щ о виникають
при розслідуванні злочинів. Визначивш и спосіб, особа, яка проводить
розслідування, може спрогнозувати, хто вчинив злочин, оскільки в ре
зультаті злочину залиш аю ться сліди та інш і речові докази, щ о містять
інф ормацію про суб'єкт злочину. М ожна стверджувати, щ о знання спосо
бів вчинення злочинів я к елементу криміналістичної характеристики
торгівлі людьми, необхідно слідчим та оперативним працівникам для
еф ективного розкриття та розслідування цих злочинів.
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ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ
ПРИ ЗАКІНЧЕННІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ
У ФОРМІ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ З КЛОПОТАННЯМ
ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Розглянуто питання прокурорського нагляду за додержанням законів
при закінченні досудового розслідування у формі звернення до суду з клопо
танням про звільнення особи від кримінальної відповідальності. Визначено
предмет прокурорського нагляду, а також особливості його реалізації
порівняно з іншими формами закінчення досудового розслідування.
Ключові слова: прокурор, закінчення досудового розслідування, звільнення особи
від кримінальної відповідальності, кримінальне провадження, клопотання прокурора.
Постановка проблеми. Серед передбачених КПК України форм
закінчення досудового розслідування особливої уваги заслуговує звернення
прокурора до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної
відповідальності. Це зумовлено тим, щ о така форма є найбільш пош ире
ною альтернативою відносно загального порядку кримінального про
вадження та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом. Я к вка
зують дослідники, в умовах дії нового КПК України кількість осіб, звіль
нених судом від кримінальної відповідальності, збільш илася майже на 20 %,
у чому проявляється стійка тенденція до гуманізації сф ери кримінальної
юстиції [1, с. 4, 40]. Водночас, практика закриття кримінальних проваджень
зі звільненням від кримінальної відповідальності характеризується числен
ними проблемними аспектами, тож дослідження проблем прокурорського
нагляду за додержанням законів при закінченні досудового розслідування
113

