
Протидія

Проблема постраждалих від торгівлі людьми ця проблема надзвичайно актуальна, адже торгів
із найсерйозніших злочинів проти людини, який має як економічні, так і соціальні, педагогічні, п

Незважаючи на здійснення певних зусиль з боку держави в напрямку протидії торгівлі людьми 
залишається актуальною і має стійкі тенденції до поширення.

Злочин «торгівля людьми», зазвичай, прихований. Його жертви не хочуть згадувати й переповід
жахіття. І все-таки, постраждалим жінкам психологічно дещо простіше, ніж чоловікам, розповіст
сталося. А постраждалих чоловіків стає дедалі більше, проте вони соромляться звертатися до 
Серед постраждалих не лише молодь. Тут немає вікових обмежень. У жебракування, втягують 
людей.

Поняття «торгівля людьми» набуває нового змісту. Якщо раніше йшлося здебільшого про сексу
сьогодні воно увібрало в себе широкий спектр форм: від трудової експлуатації до нелегальної т
органів. Способи використання людей доволі різноманітні. Чоловіків експлуатують як будівельн
сільськогосподарських роботах; жінок – як домогосподарок, швачок, мийниць посуду. Дітей вико
здебільшого у жебрацтві та як дешеву робочу силу на некваліфікованих роботах або у розповс
серед підлітків.

Як правило, злочин починається з того, що торгівці людьми пропонують своїм майбутнім жертв
можливості працевлаштування. У багатьох випадках особа дізнається про дійсні «умови догово
своєї появи у місці призначення, коли в неї відбирають паспорт, вдаються до фізичного та псих
щодо неї, вимагають відпрацювання коштів, витрачених на оформлення документів, віз та прої
Згодом, залежність жертви посилюється за схемою сфабрикованих боргів, до яких зараховуют
витратив роботодавець на незаконне проживання, харчування та продовження терміну перебу
іноземної країни за підробленими візами. Таким чином, людина опиняється в запланованій бор
яка постійно збільшується. До неї додаються надумані штрафи та інші витрати.

«Торгівля людьми», відповідно до сучасного визначення, може бути і без ознаки перетину держ
Адже є велика кількість випадків «внутрішньої» торгівлі людьми, що відбувається під час перем
одного регіону в інший у межах однієї країни.

Статтею 149 Кримінального кодексу України передбачено: «Торгівля людьми або здійснення ін
угоди, об'єктом якої є людина, а також вербування, переміщення, переховування, передача або
людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу чи уразливого стану о
позбавленням волі на строк від трьох до восьми років». Під експлуатацією людини у цій статті с
форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусову працю або примусов
рабство або звичаї подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучен
проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, прим
втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо.

Торгівля людьми не визнає державних кордонів, не зважає на відмінності між розвинутими дер
державами, що розвиваються. Вона легко адаптується як до бідності, так і до розкоші, є актуал



 


