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T�us, �uman trafficking is a global problem, w�ic� does not 
recognize national boundaries. T�erefore, to combat �uman trafficking 
t�ere is a need of transnational tec�niques involving international 
cooperation in t�e form of exc�ange of information and mutual 
assistance toget�er wit� t�e �elp of any person.
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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПОРУШЕННЯ 
ПРАВА НА СВОБОДУ

Права людини в сучасному світі – це проблема, вирішення 
якої стоїть у центрі практичної діяльності міжнародного співтова-
риства і кожної держави;

Права людини – це її можливість діяти певним чином для 
того, щоб забезпечити своє нормальне існування, розвиток і задо-
волення власних потреб.

Свобода людини є вихідним поняттям проблеми прав люди-
ни. Вона характеризується ознаками:

– всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності 
і правах;

– людина має право робити все, що прямо не заборонено ді-
ючим законодавством;

– всі люди рівні в правових можливостях, правовому сприян-
ні і правовій охороні;

– свобода людини – об’єктивна реальність, вона виходить за 
межі врегульовані правом, так як на неї впливають і інші соціальні 
норми (моралі, етики, релігійні норми та інші).

Міжнародне співтовариства приділяє правам людини велику 
увагу, для цього визначає міжнародно-правові стандарти в цій га-
лузі, тобто в договірному порядку встановлює правові норми міні-
мально припустимого поводження держав з індивідами, що пере-
бувають на її території.

Ці стандарти містять:
– Загальна декларація прав людини (1948);
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– Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні 
права;

– Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;
– Факультативний протокол до Міжнародного пакту про гро-

мадянські і політичні права (1976);
Стаття 8 Міжнародного пакту про громадські і політичні пра-

ва закріпила:
– Нікого не можуть держати в рабстві; рабство і работоргівля 

забороняється в усіх їх видах;
– Нікого не можуть держати в підневільному стані.
Не дивлячись на детальне закріплення та забезпечення ре-

алізації права на свободу, сьогодні дуже гостро постає проблема 
торгівлі людьми.

Торгівля людьми — це протизаконна торгівля людськими іс-
тотами в цілях комерційної сексуальної експлуатації або приму-
сової праці: це сучасна форма рабства. Ця діяльність є найбільш 
зростаючим кримінальним злочином у світі і пов’язана з незакон-
ною торгівлею зброєю, як другою за величиною після торгівлі нар-
котиками.

Торгівля людьми – глобальна проблема, жервами якої щоріч-
но стають 2-4 млн осіб у світі. Це експлуатація, прибуток від якої 
для злочинних синдикатів перевищує 8 млрд дол. Громадяни Укра-
їни стали жертвами торгівлі людьми в 57 країнах світу.

Торгівля людьми є злочином проти людяності. Вона включає 
акт вербування, перевезення, передачі, приховування або одержан-
ня людини за допомогою застосування сили, примусу або іншими 
засобами, з метою її експлуатації. Щороку тисячі чоловіків, жінок 
і дітей потрапляють до рук торговців людьми, в їхніх власних краї-
нах і за кордоном. Кожна країна у світі є задіяною в торгівлі людь-
ми, чи в якості країни походження, транзиту чи призначення жертв.

Протокол про торгівлю людьми, що прийнятий в 2000 р. Ра-
дою Організації Об’єднаних Націй в Палермо визначає торгівлю 
людьми так:

Вербування, перевезення, передача, приховування або одер-
жання людей шляхом загрози або застосування сили, або інших 
форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, зловживання 
владою або уразливістю положення, або за рахунок надання або 
отримання платежів або прибутку для одержання згоди особи, яка 
має контроль над іншою особою, з метою експлуатації. Така екс-
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плуатація включає, як мінімум, експлуатацію інших осіб шляхом 
проституції або інших форм сексуальної експлуатації, примусову 
працю або послуги, рабство або дії, подібні до рабства, підневіль-
ний стан або вилучення органів.

Торгівля людьми найчастіше виявляється у двох формах:
Примусова праця – це ситуація, в якій жертви змушені пра-

цювати проти їхньої власної волі, під погрозою насильства або ін-
ших форм покарання, їхня свобода обмежена і на ступінь володін-
ня власністю здійснюється тиск. Форми примусової праці можуть 
включати в себе працю в якості домашньої прислуги, сільськогос-
подарську працю, виснажливу працю на заводах, працю сантехні-
ками, в громадському харчуванні та в інших сферах послуг, і же-
брацтво.

Секс-торгівля людьми – жертви, які зазвичай знаходяться 
в важких умовах і легко стають мішенню для торговців людьми. 
Торговці, також відомі як сутенери, експлуатують вразливості 
людей на різні незгоди у житті і відсутність можливостей, пропо-
нуючи щедрі обіцянки — щасливий і заможний шлюб, працевла-
штування, освіту, та / або загалом краще життя. Проте, зрештою, 
торговці змушують жертв до заняття проституцією або роботи у 
секс-індустрії. Робота в секс-індустрії включає в себе заняття про-
ституцією, виступи в стриптиз-клубах, зйомки в порнографічних 
фільмах і порнографію, а також інші форми примусової праці.

Щоб у майбутньому уникнути випадків торгівлі людьми по-
трібно вжити певних заходів:

– Реформування законодавства щодо врегулювання питань 
торгівлі людьми;

– Підвищити рівень інформованості шляхом фінансування 
та організування інформаційних компаній з метою попередження 
торгівлі людьми;

– Розглянути проблеми економічного і соціального стану жі-
нок шляхом ліквідації насильства проти жінок у всіх сферах гро-
мадського життя, а також надання захисту і допомоги жертвам 
насильства. Необхідно дати законодавче визначення насильству і 
забезпечити, щоб усі форми насильства вважалися злочинними і 
підлягали покаранню відповідно до карного законодавства, а та-
кож ефективно переслідувалися державними органами;

– Розробити імміграційну політику;
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– Забезпечити захист жертвам торгівлі людьми, шляхом на-
дання дозволу на перебування на території країни, який має містити 
доступ до медичної, психологічної, соціальної та юридичної допо-
моги, фізичний захист і можливість легального працевлаштування;

– Необхідно забезпечити захист і систему реабілітації жертв;
– Позитивний вплив здійснюватиме контроль Інтернету, 

оскільки переміщення може відбуватися як фактично, так і вірту-
ально (за допомогою передачі фотокарток);

– Постійно контролювати діяльність туристичних організацій 
і здійснювати її моніторинг;

– Проводити спеціальні «гарячі» лінії, широку роз’яснювальну 
роботу;

– Створювати мережу антикризових центрів.
Отже, не зважаючи на те, що міжнародним співтовариством 

приділяється велика увага боротьби з торгівлею людьми, ця про-
блема залишається актуальною і потребує невідкладного вирішен-
ня. Адже потрібно пам’ятати, що щорічно жертви торгівлі людь-
ми – це 2-4 млн осіб у світі.
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ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ В МИРЕ

В связи с глобализацией нашего общества, а именно с раз-
витием международных связей, ликвидацией границ между госу-
дарствами, такое явление как торговля людьми, а именно детьми, 
стремительно развивается. Торговля детьми является сложной гло-
бальной, социальной и криминальной проблемой нашего времени. 
Основными факторами развития данного явления в странах явля-
ются недостаточное развитие, нищета, экономические диспропор-
ции, наличие неблагополучных семей, низкий уровень образова-
ния, безответственное сексуальное поведение взрослых, а также 
контрабандная перевозка детей. Вовлеченные в эту деятельность 
преступным путем лица подвергаются разного вида эксплуатации 
и насилию.

В современном обществе маленькие дети являются одной 
из самых незащищенных категорий людей в нашем мире. Чаще 




