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Особливості розслідування торгівлі дітьми
У статті визначено поняття торгівлі дітьми, розкрито механізм вчинення цього виду торгівлі.
Визначено, що діти швидко адаптуються до умов експлуатації, сприймають їх, як належні, рідко чинять
опір і не звертаються по допомогу до правоохоронних органів або громадськості.
Ключові слова: торгівля дітьми, експлуатація дітей,сексуальна, трудова експлуатація,
батьківство, усиновлення, удочеріння.
В статье определено понятие торговки детьми, раскрыто механизм совершения этого вида
торговки. Определено, что дети быстро адаптируются к условиям эксплуатации, принимают их, как
должные, редко сопротивляются и не обращаются за помощью к правоохранительным органам или
общественности.
Ключевые слова: торговля детьми, эксплуатация детей, сексуальная, трудовая эксплуатация,
родительство, усыновление, удочерение.
D.O. Korinniy Peculiarities of Investigation of Child Trafficking
The high level of latency of these criminal offences is due to several factors: first, the fact that children
quickly adapt to the conditions of exploitation, perceive them as belonging, rarely resist and do not seek
assistance from law enforcement agencies or the public. Secondly, victims often do not have the opportunity to
give full and objective testimony about the actions of criminals due to their development (pre-school children,
infants) third, the transfer of a child for exploitation is usually of an externally legal nature.
The main task at the stage of verification of information about the crime is to identify the child and/or
persons engaged in it, the place of residence of the child at the time of the commission of the crime and thereafter,
who handed over and received the child for exploitation, what the exploitation and its consequences were, who
and in what amount benefited from the conclusion of the illegal agreement concerning the child.
The end of pre-trial investigation of crimes related to trafficking in persons consists in the decision of the
authorized person to stop further pre-trial investigation of criminal proceedings, when all its tasks and purpose
have been solved and no further investigation is necessary (Search) or other procedural actions aimed at
collecting, fixing, checking, research, that is, all necessary evidence for making a final decision, collected,
verified, investigated and properly evaluated.
If there are grounds for bringing a person to criminal responsibility and there are no grounds for closing
criminal proceedings, pre-trial investigation of crimes related to trafficking in persons ends with an indictment.
The indictment is drawn up by the investigator and then forwarded to the prosecutor for confirmation. An
indictment may be drawn up by the prosecutor, including in cases where he or she does not accept the indictment
drawn up by the investigator.
Keywords: child trafficking, exploitation of children, sexual, labor exploitation, fatherhood, adoption of
a boy, adoption of a girl.
Постановка
проблеми.
Механізм
вчинення цього різновиду торгівлі полягає у
використанні дітей з метою отримання наживи
(торгівлі) при усиновленні або удочерінні,
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використанні їх у жебрацтві, використання як
донорів внутрішніх органів, для зйомки відео- і
фотоматеріалів порнографічного характеру
тощо.
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Високий рівень латентності цих
кримінальних правопорушень обумовлений
кількома чинниками: по-перше, тим, що діти
швидко адаптуються до умов експлуатації,
сприймають їх, як належні, рідко синять опір і не
звертаються за допомогою до правоохоронних
органів або громадськості; по-друге, потерпілі
часто не мають можливості дати повні і
об’єктивні свідчення про дії злочинців в силу
свого розвитку (діти дошкільного віку,
немовлята); по-третє, передача дитини для
експлуатації має, як правило, зовні легальний
вигляд.
Аналіз
основних
досліджень
і
публікацій. Науково-теоретичним підґрунтям
даного дослідження є праці вітчизняних і
зарубіжних вчених таких як, В.Б. Аверьянов,
О.М. Бандурка, Д.М. Бахрах, А.І. Берлач, Ю.П.
Битяк,
І.П. Голосніченко, В.Л.
Грохольський, Д.П. Калаянов, В.К. Колпаков,
А.Т. Комзюк, О.І. Миколенко, О.М. Музичук,
В.О. Меркулова, О.В. Негодченко, Х.П. Ярмакі.
Невирішені
раніше
проблеми
стосуються відсутності єдиного підходу серед
науковців щодо шляхів вирішення проблемних
питань при здійсненні розслідування торгівлі
дітьми.
Виклад основного матеріалу. За
аналізом статистичних даних випадки реєстрації
в ЄРДР інформації про торгівлю дітьми і
відкриття кримінальних проваджень пов’язані із
виявленням фактів їх сексуальної і трудової
експлуатації. Але, крім зазначених проявів,
існують і такі як:
- доставка батьками (в т.ч. попечителями,
вчителями) за винагороду дітей в фотостудії для
зйомки відео- і фотоматеріалів порнографічного
характеру;
- передача батьками своїх дітей для
використання їх в якості донорів для
трансплантації органів;
- передача
медичним
персоналом
пологових будинків новонароджених (коли
батькам повідомляється про смерть після
народження або народження мертвого немовля)
особам, які не можуть мати дітей внаслідок
безпліддя або для подальшого використання
дитини в якості матеріалу для виділення
стовбурових клітин;
- передача співробітниками дитячих
будинків за винагороду дітей через механізм
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усиновлення
особам
з
патологічними
сексуальними потребами.
В залежності від правового статусу жертвдітей можна умовно розділити на три групи:
1)
діти, факт народження яких не
був зареєстрований батьками в органах
державної влади, і при цьому вони знаходились
на утриманні батьків (діти осіб без визначеного
місця проживання, циган тощо).
2)
діти, що були залишені
батьками, або батьки яких були позбавлені
батьківських прав і які знаходились на утриманні
дитячих будинків або інтернатів;
3)
діти, фак. народження яких був
зареєстрований
і
які
виховувались
в
малозабезпечених (часто багатодітних) сім’ях, де
батьки зловживали алкоголем або вживали
наркотичні засоби;
4)
діти, батьки яких були введені
в оману (як, правило, медичним персоналом
пологового будинку) шляхом повідомлення про
смерть при народженні або про народження
мертвого немовля. факт народження таких дітей
злочинцями
або
не
реєструється,
або
реєструється на ім’я інших батьків [1, с.115].
Основним завданням на етапі проведення
перевірки інформації про злочин є встановлення
особи дитини та/або осіб, які опікувались нею,
місця перебування дитини до моменту вчинення
злочину і після цього, хто передав і одержав
дитину для експлуатації, в чому виражалася
експлуатація і її наслідки, хто і в якому розмірі
отримав прибуток від укладення незаконної
угоди щодо дитини.
В результаті проведення перевірки
інформації про вчинення торгівлі дітьми з
використанням відносин батьківства слідчим
рекомендується зібрати наступні матеріали:
рапорт працівника поліції про виявлення ознак
торгівлі чи іншої незаконної угоди щодо людини
або заяву родича дитини про вчинення даного
злочину; докладні письмові пояснення осіб, які
можуть підтвердити факт відсутності дитини за
місцем мешкання її батьків або одного з них
протягом певного часу (пояснення сімейного
лікаря, сусідів родини, їх близьких родичів або
знайомих, вихователя дитячого садку, вчителя
школи або інших осіб); свідоцтво про
народження або відповідна реєстраційна форма
відділу РАЦС, в якому реєструвався факт
народження дитини; копії паспортів батьків
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дитини, в тому числі тих аркушів, де зазначено їх
батьківство; докладні письмові пояснення
батьків дитини про її місцезнаходження, а у
випадку, коли вони визнають факт укладення
ними незаконної угоди щодо їх дитини,
пояснення про обставини її передачі; докладні
письмові пояснення осіб, які бачили факт
передачі дитини її батьками сторонній особі,
чули висловлювання батьків дитини намірів її
передати, або спостерігали дії на це направлені;
рапорт працівника поліції про виявлення ним в
мережі Інтернет оголошення про продаж дитини
або її органів; оригінали друкованих видань або
їх копії, в яких були розміщені дані оголошення,
а також заяви осіб, які зверталися в редакційний
відділ з приводу їх розміщення;докладні
письмові пояснення осіб, які зверталися за
оголошеннями розміщеними батьками дитини і
обговорювали умови запропонованої угоди щодо
дитини; докладні письмові пояснення осіб, які
одержали дитину від її батьків для експлуатації
про обставини укладення і виконання умов
незаконної угоди (в разі затримання цих осіб);
докладні письмові пояснення, які можуть
підтвердити факт перебування дитини у
підозрюваного, що одержав її для експлуатації;
письмові пояснення дитини про обставини її
передачі та експлуатації; матеріали медичного
обстеження та письмові пояснення лікарів про
стан дитини та обставини її експлуатації.
При розслідуванні укладення незаконних
угод батьками щодо своєї дитини визначені
тактичні
завдання
початкового
етапу
розслідування, що вирішуються шляхом
проведення наступних слідчих (розшукових) дій:
допит потерпілої дитини про обставини її
передачі та експлуатації; освідування дитини;
призначення судово-медичної, психологічної та
(у разі необхідності) судово-психіатричної
експертизи
потерпілої
дитини;
огляд
приміщення,
де
дитину
утримували,
переховували та експлуатували; допит батьків
щодо обставин передачі їх дитини та мотивів цих
дій; огляд квартири, в якій мешкала дитина з
батьками; організація розшуку та затримання
осіб, що підозрюються в отриманні дитини та її
експлуатації, а також осіб, що виконували
пособницькі, посередницькі дії в цьому; допит
підозрюваних щодо обставин вчинення ними
злочину; допит свідків злочинної події;
пред’явлення свідкам для впізнання осіб,
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підозрюваних в укладенні незаконної угоди
щодо дитини; проведення одночасних допитів
між співучасниками,
а також з участю
потерпілих і свідків злочину; обшук робочого
місця і місця проживання кожного з
підозрюваних з метою виявлення і вилучення
речових доказів і документів, які підтверджують
участь у вчиненні злочину; огляди документів і
предметів, що будуть виступати речовими
доказами по справі; призначення експертиз
вилучених
документів;
отримання
у
підприємств, що надають послуги телефонного
зв’язку роздруківки вхідних та вихідних з’єднань
співучасників між собою і жертвою торгівлею
людьми;
вилучення
і
приєднання
до
кримінального провадження в якості речових
доказів результатів негласного прослуховування
і відео спостереження в ході негласних
розшукових дій та заходів, що підтверджують
участь у вчиненні злочину; запит інформації
щодо майнового стану підозрюваних, а також
майна,
здобутого
злочинним
шляхом,
накладення на них арешту; накладення арешту на
банківські рахунки [2, с.305].
Закінчення досудового розслідування
злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми,
полягає у прийнятті уповноваженою особою
рішення про припинення подальшого досудового
розслідування кримінального провадження, коли
вирішені всі його задачі та мета і немає
необхідності у проведенні ще будь-яких слідчих
(розшукових) чи інших процесуальних дій,
спрямованих на збирання, фіксацію, перевірку,
дослідження, тобто усі необхідні докази для
ухвалення підсумкового рішення, що зібрані,
перевірені, досліджені і належним чином оцінені.
досудове розслідування, пов’язане з
торгівлею людьми, може закінчуватися:
1)
закриттям
кримінального
провадження;
2)
зверненням
до
суду
з
обвинувальним актом;
3)
звернення
до
суду
з
клопотанням про звільнення особи від
кримінальної відповідальності;
4)
звернення
до
суду
з
клопотанням про застосування примусових
заходів медичного характеру;
5)
звернення
до
суду
з
клопотанням про застосування примусових
заходів виховного характеру.
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Кримінальне провадження щодо злочинів,
пов’язаних з торгівлею людьми закривається,
згідно з положенням статті 284 КПК України,
якщо:
встановлена
відсутність
події
кримінального правопорушення; встановлена
відсутність в діянні складу кримінального
правопорушення; не встановлені достатні докази
для доведення винуватості особи в суді і
вичерпані можливості їх отримати; набрав
чинності закон, яким скасована кримінальна
відповідальність за діяння, вчинене особою;
помер підозрюваний, обвинувачений, крім
випадків, якщо провадження є необхідним для
реабілітації померлого; існує вирок суду по тому
самому обвинуваченню, що набрав законної
сили, або постановлена ухвала суду про закриття
кримінального провадження по тому самому
обвинуваченню;
стосовно
кримінального

правопорушення щодо якого не отримано згоди
держави, яка видала особу при міжнародному
співробітництві[3].
Якщо є підстави для притягнення особи до
кримінальної відповідальності та відсутні
підстави
для
закриття
кримінального
провадження, досудове розслідування злочинів,
пов’язаних із торгівлею людьми закінчується
складанням
обвинувального
акту.
обвинувальний акт складається слідчим, після
чого направляється прокурору для затвердження.
Обвинувальний акт може бути складений
прокурором, зокрема і у випадках, коли він не
погодиться з обвинувальним актом, що був
складений слідчим.
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