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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
З 1 січня 2013 Україна вперше головуватиме в Орган%

ізації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Се%
ред іншого, Україна має намір приділяти увагу консол%
ідації зусиль ОБСЄ у боротьбі з тероризмом, торгівлею
людьми і наркотичними засобами, кіберзлочинністю,
організованою транскордонною злочинністю та питан%
ням захисту фундаментальних прав і свобод людини на
просторі ОБСЄ.

Між тим, правозахисники відзначають, що, з одно%
го боку, Україна знаходиться серед світових лідерів за
масштабами торгівлі людьми. Україна є країною поход%
ження, транзиту та дедалі частіше — призначення тор%
гівлі людьми — таке визначення масштабам цього яви%
ща у державі дала Міжнародна організація з міграції. З
2000 року жертвами торгівлі людьми стали майже 9 ти%
сяч українців (це ті люди, які отримали допомогу МОМ)
[1], а за 21 рік незалежності України — близько 120 ти%
сяч українців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що
упродовж останнього десятиріччя торгівля людьми на%
брала масштабного, загрозливого характеру для націо%
нальної безпеки багатьох європейських країн, які на%
магаються виробити спільну політику та механізми дер%
жавного управління для її протидії.

Проблемі торгівлі людьми, що пов'язана із захистом
прав жінок, присвятили свої роботи низка іноземних
науковців, зокрема, Р. Кук, Н. Кауфман Гевенер, Б. Ел%
дер, Д. Джохала, Б. Плонг, Р. Грант, Л. Браун, К. Нью%
ленд. Безпосередньо проблема торгівлі людьми дослі%
джувалась у працях Р. Рамфа, У. Зібера, П. ван Дюйна,
В. Руджієро, М. Шейноста, В. Валкенбурга, Дж. Ок%
кіпінті, Е. Ніснер, К. Джоунз%Паулі, Н. Гафізової та
інших [2]. Серед вітчизняних дослідників проблеми
торгівлі людьми слід назвати таких вчених, як К.Б. Лев%
ченко, А.В. Орлеан, Б.В. Лизогуб та інші.

Теоретичним та практичним аспектам порушених
питань приділялась увага багатьох вчених та практиків,
але комплексне дослідження проблеми торгівлі людь%
ми у державному управлінні України в сучасних євроін%
теграційних умовах ще не здійснювалося.
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trafficking is analyzed.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — проаналізувати особливості євро%

пейського досвіду державного управління у сфері про%
тидії торгівлі людьми.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У сучасну епоху глобалізації все більшої гостроти

набуває питання транскордонної міграції. Перш за все
тому, що це явище дало початок ще одному різновиду
міжнародної злочинності, окрім наркоторгівлі та тор%
гівлі зброєю, — торгівлі людьми. Безумовно, це є пору%
шенням всіх прав і свобод людини, закріплених у За%
гальній декларації прав людини [3], прийнятій Генераль%
ною Асамблеєю ООН у 1948 році.

Найбільшу тривогу викликає ріст об'ємів незакон%
ного вивозу жінок і дітей з рідних країн за кордон для
використання в цілях сексуальної експлуатації та при%
мусової праці. Між тим, підпільна проституція сприяє
розповсюдженню інфекцій, що передаються статевим
шляхом, зокрема СНІДу. Останнім часом зустрічають%
ся також випадки використання людей для трансплан%
тації органів, адже нестача донорського матеріалу та
його висока вартість приваблюють кримінальні струк%
тури.

Свідченням стурбованості міжнародного співтова%
риства ситуацією, що склалася, є ряд конвенцій, пактів
та протоколів з врегулювання цього питання. Серед них
такі, як: Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та
експлуатацією проституції третіми особами, прийнята
Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1949 року. Вона
консолідує положення інших міжнародних договорів з
цього питання, прийнятих, починаючи з 1904 року. Її ос%
новне завдання — визначення ефективних мір бороть%
би проти усіх форм торгівлі жінками та експлуатації
проституції. Вперше в історії укладення міжнародних
договорів ця Конвенція проголосила проституцію і тор%
гівлю людьми актами, несумісними з гідністю і цінністю
людської особистості, що ставлять під загрозу добро%
бут окремих осіб, сім'ї та суспільства [4]. Довгий час вона
була єдиним діючим міжнародним актом такого рівня,
що стосувався безпосередньо боротьби з торгівлею
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людьми, незважаючи на те, що містила багато недоліків.
Особливим є той момент, що Конвенція не закріплюва%
ла чіткого визначення поняття "торгівля людьми", об%
межуючи її положення лише забороною експлуатації
проституції третіми особами.

Протягом ряду років зусилля Усесвітнього Альян%
су проти торгівлі жінками направлені на те, щоб зібра%
ти воєдино всі правові документи, які б чітко визначили
права осіб, постраждалих від торгівлі людьми. Ідея ство%
рення подібного єдиного документа народилася в ході
дискусій під час Міжнародного семінару з міграції і
торгівлі жінками, який був організований Фондом для
жінок у Таїланді в жовтні 1994 року. Представники не%
урядових організацій і правозахисники з різних частин
земної кулі, присутні на семінарі, прийшли до виснов%
ку, що якщо буде підготовлений всеосяжний документ,
в якому б розглядалися всі аспекти цієї проблеми, то
було б простіше включити його в міжнародне і націо%
нальне законодавство. Згодом фахівці з інших країн
світу також підтримали цю ідею, завдяки чому з'явився
"Стандартний мінімум правил поводження з людьми,
постраждалими від торгівлі людьми". У листопаді 1998
року цей документ був переглянутий і перейменований
у "Стандартні правозахисні принципи поводження з
особами, що постраждали від торгівлі людьми". Вони
включають всеосяжне визначення торгівлі людьми і де%
тально розглядають відповідальність держави по захи%
сту постраждалих і дотриманню їх прав відповідно до
законодавства про права людини.

Ця відповідальність включає надання доступу до
органів правосуддя, можливість подачі цивільного по%
зову і вимоги відшкодування заподіяної шкоди, право
на клопотання про надання притулку, надання медич%
них і інших послуг, а також допомога в поверненні на
батьківщину, реінтеграції і реабілітації. Мета цього все%
осяжного документа — просування прав осіб, постраж%
далих від торгівлі людьми, включно тих, кого утриму%
вали в примусовій праці і умовах, подібних до рабства.

У 1997 році було проведено Гаазьку міністерську
конференцію, на якій прийнято Декларацію європейсь%
ких рекомендацій з ефективних заходів щодо запобіган%
ня боротьби з торгівлею жінками з метою їхньої сексу%
альної експлуатації. Її ціль — підтримка подальших дій
з попередження торгівлі людьми, а також надання не%
обхідної допомоги жертвам торгівлі. Ця Декларація зак%
ликає країни%члени ЄС забезпечити або розглянути
можливість призначення національних доповідачів, які
надавали би відповідним національним урядам інфор%
мацію про масштаби торгівлі жінками, заходи запобі%
гання та боротьби з торгівлею жінками.

Документ про Спільну дію Ради Європи від 1997 року
перелічує додаткові види покарання і заходи адмініст%
ративного характеру, такі як конфіскація і вилучення
доходів і власності торговця людьми і закриття установ,
які брали участь у торгівлі людьми. Зобов'язує країни%
члени ЄС ввести адміністративну або кримінальну відпо%
відальність за злочини, вчинені від імені юридичної осо%
би без урахування кримінальної відповідальності фізич%
них осіб, що стали співучасниками або ініціаторами зло%
чину.

У грудні 2000 року представники більше 80 країн
зібралися в італійському місті Палермо для підписання
документа по новій законодавчій базі, що направлена
на боротьбу з транснаціональною організованою зло%
чинністю. Однією з основних платформ такого режиму
був детальний договір про боротьбу з торгівлею людь%
ми. Протокол про попередження та протидію торгівлі
людьми, особливо жінками та дітьми, та покарання за
неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних
Націй проти транснаціональної організованої злочин%
ності (Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асам%
блеї 2000 року) в наш час є єдиним найбільш значимим і
впливовим міжнародно%правовим договором по про%
тидії торгівлі людьми.

Протокол увібрав у себе найкращі здобутки в га%
лузі міжнародного публічного права. Він є найбільш
досконалим з тієї точки зору, що в ньому дається кон%
кретне визначення "торгівлі людьми", яке через свою
лаконічність у формулюванні, однак детальність за
змістом, може вважатися вершиною сучасної юридич%
ної думки в галузі запобігання торгівлі людьми. Згідно
цьому Протоколу, торгівля людьми — це комплекс дій
з рекрутування, транспортування, передачі та отри%
мання осіб з використанням загроз застосування
сили, інших форм примусу, залякування, або через
надання неправдивих відомостей щодо можливості
отримання (заробітку) грошей у місці призначення.
Неодмінним атрибутом торгівлі людьми є отримання
контролю над особою (наприклад, через вилучення
документів) з метою експлуатації [5]. Крім того, до
переваг Протоколу можна віднести і той факт, що він
включає всі можливі форми співробітництва держав
щодо запобігання та боротьби з торгівлею людьми.
Таким чином, Протокол є найбільш комплексним
міжнародно%правовим актом у сфері, що розглядаєть%
ся.

Діяльність Ради Європи у сфері запобігання торгівлі
людьми має переважно рекомендаційний характер. Це
стосується і положень нормативних документів, і по%
вноважень органів. Засоби цієї організації характери%
зуються відсутністю засобів моніторингу виконання
положень документів Ради Європи. Загальнообов'язко%
вий характер носять тільки рішення Європейського Суду
з прав людини стосовно визначення примусової праці.
Важливою віхою діяльності Ради Європи у галузі запо%
бігання торгівлі людьми є прийняття Європейської кон%
венції щодо протидії торгівлі людьми 2005 року (Кон%
венція Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми), яка
включає як матеріальні норми щодо заборони рабства
та работоргівлі, так і базові принципи діяльності дер%
жав у цій сфері.

Положення Конвенції сприяють створенню гармо%
нізованої системи заходів щодо боротьби з сучасними
формами рабства, сфера дії якої сягає далеко за межі
кордонів держав%членів Ради Європи, застосовується до
всіх форм торгівлі людьми, внутрішньодержавних або
транснаціональних, пов'язаних або не пов'язаних з
організованою злочинністю. Конвенція встановлює ме%
ханізм контролю для забезпечення ефективної реалі%
зації її положень Сторонами. Нарешті, Конвенція інтег%
рує в її положення принцип рівності між чоловіками та
жінками.

Європейський Союз прийняв та ввів у дію докумен%
ти, присвячені сприянню співробітництва між своїми
державами%членами у згаданій галузі. Раніше до Євро%
пейського Союзу входили виключно держави призна%
чення, які інколи ставали і державами транзиту. З трав%
ня 2004 року до ЄС увійшла значна кількість держав
походження жертв торгівлі людьми. Отже, для ефек%
тивної протидії торгівлі людьми на своїй території Со%
юзу необхідно вживати заходи щодо запобігання цьо%
му явищу. Це в першу чергу стосується країн Централь%
ної та Східної Європи, де причинами поширення торгівлі
людьми є безробіття і порівняно з країнами Заходу низь%
кий рівень життя населення.

Разом з тим, підписання міжнародних угод і, зокре%
ма, Протоколу про попередження та запобігання
торгівлі людьми, що доповнює Конвенцію ООН проти
транснаціональної організованої злочинності, а також
Конвенції Ради Європи про протидію торгівлі людьми,
стимулює країни до закріплення в національних зако%
нодавствах єдиного уніфікованого визначення торгівлі
людьми.

Міжнародне співробітництво у сфері боротьби з
торгівлею людьми проводилося на таких трьох основ%
них рівнях:

— у межах участі держав у діяльності різноманіт%
них міжнародних організацій;
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— у межах виконання зобов'язань за універсальни%
ми багатосторонніми договорами у сфері захисту прав
людини, окремі положення яких стосуються боротьби
з торгівлею людьми (Міжнародний пакт про грома%
дянські та політичні права 1966 року; Конвенція про
ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 1979
року, а також Конвенція про права дитини 1989 року);

— у межах двосторонніх і багатосторонніх локаль%
них і регіональних міжнародних договорів, спрямова%
них на боротьбу з міжнародною злочинністю.

17 грудня 2007 року Генеральна Асамблея ООН
прийняла рішення про те, що, починаючи з 2008 року,
25 березня буде відзначатися як Міжнародний день па%
м'яті жертв рабства та скасування трансатлантичної
работоргівлі. Своєю резолюцією 64/293 від 30 липня
2010 року Генеральна Асамблея ухвалила Глобальний
план дій ООН по боротьбі з торгівлею людьми, в яко%
му вона звернулася до всіх відповідних органів ООН із
закликом координувати зусилля для ефективної бо%
ротьби з торгівлею людьми і для захисту прав людини
та жертв такої торгівлі. Висловлена і надія на те, що
ефективне виконання цього плану дозволить внести
істотний внесок у викорінення цієї форми сучасного
рабства [6].

Перетворення Європейських співтовариств і Союзу
в територію без внутрішніх кордонів (у рамках Загаль%
ного ринку, а потім Шенгенського простору) стимулю%
вало процес інтернаціоналізації злочинної діяльності,
посилило його негативні наслідки. Такій впливовій
структурі, як Рада Європи, загальної правоохоронної
політики створити не вдалося. Будучи за своєю приро%
дою міжнародною міжурядовою організацією, вона
приймає рішення або у формі резолюцій і рекомендацій,
не обов'язкових для виконання, або розробляє проекти
конвенцій між державами%учасниками, які, знову ж
таки, ці країни не зобов'язані підписувати і ратифікува%
ти. Такий стан речей і зумовив необхідність боротьби зі
злочинністю в рамках ЄС.

Проаналізувавши історичний аспект розвитку право%
охоронної політики Європейського Союзу, встановлено,
що, пройшовши декілька етапів становлення, ним досяг%
нуто досить серйозних зрушень: органи влади ЄС здобу%
ли право приймати загальнообов'язкові нормативні акти,
пріоритетними завданнями яких стала боротьба з тяж%
кими та особливо тяжкими злочинами, які становлять
значну загрозу для всіх держав%членів Союзу.

Як свідчить проведений нами аналіз, з метою ефек%
тивної реалізації механізмів державного управління з
протидії міжнародній організованій злочинності, в
Європейському Союзі створені спеціальні агентства,
такі як Європейська поліція (далі — Європол) і Євро%
пейська юстиція (далі — Євроюст). Обидва агентства
виконують завдання з питань координації та взаємодії
між поліцейськими, прикордонними та іншими право%
охоронними структурами у країнах ЄС.

Європейське поліцейське відомство (Європол) має
повноваження самостійно, від свого імені вступати у
відносини як з третіми державами, тобто тими, що не
входять до Європейського Союзу, так і з міжнародни%
ми установами. Мета, заради якої створене і функціо%
нує відомство Європол, — сприяння заходам для бо%
ротьби зі злочинністю в державах%членах Європейсько%
го Союзу, зокрема: 1) підвищення ефективності роботи
національних правоохоронних органів; 2) розвиток
співробітництва між ними. Встановлено, що Європол —
це, насамперед, інформаційний центр, банк даних, на%
даних у спільне користування всім країнам Європейсь%
кого Союзу, а при наявності спеціальних домовленос%
тей — і третім країнам.

Другою організацією, створення якої передбачає
Ніццький договір (2001 року), є Євроюст. Згідно з до%
даною до Ніццького договору декларацією, до скла%
ду Євроюсту входять прокурори, магістрати та поса%
дові особи поліції з рівнозначною компетенцією,

відряджені від кожної держави%члена. Завдання
Євроюсту — сприяти належній координації діяльності
національних органів, уповноважених здійснювати
кримінальне переслідування, а також надавати допо%
могу в розслідуванні справ, пов'язаних з організова%
ною злочинністю.

Серед важливих компонентів системи боротьби зі
злочинністю Європейської спільноти слід назвати і
міжнародне поліцейське співробітництво, що саме по
собі є важливою частиною міжнародних відносин.

ВИСНОВОК
Торгівля людьми є злочином, який характеризуєть%

ся ознакою транскордонності, тобто процес вчинення
цього злочину виходить за межі однієї держави і набу%
ває ознак злочину міжнародного характеру. Тому бо%
ротьба і запобігання таким злочинам вийшла за рамки
однієї держави і стала предметом міжнародного регу%
лювання, зокрема в рамках універсальних та регіональ%
них міжнародних організацій.

З метою ефективного регулювання міграційними
процесами, країнами Європейського Союзу було роз%
роблено єдину політику, фінансові інструменти та ме%
ханізми, що спрямовані на удосконалення державного
управління міграційними процесами на національному
та наднаціональному рівнях. Ця амбітна мета була реа%
лізована в форматі реалізації зовнішньої політики ЄС,
що має назву "Європейська політика сусідства". Особ%
ливу увагу цим питанням приділяє Рада Європи, членом
якої Україна є з 1995 року, що покладає на неї зобов'я%
зання привести своє законодавство у відповідність до
стандартів Ради Європи в галузі прав людини і, зокре%
ма, з питань запобігання торгівлі людьми. Політика Ук%
раїни щодо інтеграції в Європейському Союзі також
обумовлює актуальність гармонізації національного
законодавства щодо захисту прав людини із законодав%
ством Європейського Союзу, в тому числі у галузі за%
побігання торгівлі людьми.

Для України нагальною є потреба створення ефек%
тивних механізмів державного управління міграційни%
ми процесами, які б сприяли запровадженню дієвих за%
ходів з протидії нелегальній міграції та торгівлі людь%
ми. Важливою складовою процесу є використання євро%
пейського досвіду державного управління з протидії
незаконній міграції та торгівлі людьми зокрема.
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