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ПРОТИДІЯ МІЖНАРОДНІЙ ОРГАНІЗОВАНІЙ
ЗЛОЧИННОСТІ З ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Торгівля  людьми  є  одним  з  найбільш  брутальних  та  масових
порушень прав і свобод людини, яка включає в себе торгівлю дітьми з
метою  їх  протиправного  усиновлення,  жінками  –  з  метою  їх
сексуальної  експлуатації,  використання  в  порнобізнесі,  чоловіків – з
метою  їх  використання  в  різного  роду  збройних  конфліктах,
експлуатації  їх  праці,  а  також  найбільш  небезпечний  вид  цієї
діяльності  –  торгівля  людьми  з  метою  трансплантації  органів  та
тканин, насильницького донорства.

На думку міжнародних  експертів,  торгівля  людьми за  розміром
прибутків  посідає  третє  місце  після  торгівлі  наркотиками  та
зброєю [1].  Тому  не  дивно,  що  таким  прибутковим  бізнесом
займається  організована  злочинність,  для  якої  немає  державних
кордонів.

Міжнародні  злочинні  організації  не  тільки  проводять  спільні
злочинні  акції,  але  й  у  ряді  випадків  економічно  консолідуються,
створюючи  єдині  «чорні  каси»  і  загальні  способи  «відмивання»
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злочинних  прибутків.  Для  ефективної  протидії  такій  злочинній
діяльності  потрібні  спеціальні  міждержавні  угоди  і  відповідне
коригування національного законодавства. Запізнювання з розробкою
зазначених  актів,  несвоєчасний  початок  їхньої  реалізації,  негативно
позначається  на  практичному  спрямуванні  протидії  організованим
міжнародним злочинним угрупованням з торгівлі людьми. При цьому
слід враховувати, що міжнародне співробітництво держав у цій сфері
повинно ґрунтуватися на системі певних критеріїв,  стандартів,  тобто
міжнародних принципах співробітництва.

Співробітництво держав безпосередньо випливає із Статуту ООН,
де  в  ч. 3  ст. 1,  ст.ст. 55,  56  передбачено  співробітництво  у  галузі
соціальних  проблем.  Торгівля  людьми  –  явище  соціальне,  тому
співробітництво держав у протидії організованій злочинності є однією
із  спеціальних  форм  соціального  співробітництва,  що  має  свої
особливості.  Норми,  що  регулюють  питання  співробітництва  у
протидії злочинності, складають окрему галузь міжнародного права.

З  метою  протидії  міжнародній  організованій  злочинності  по
торгівлі людьми держави вступають до багатосторонніх міжнародних
угод, якими визначаються взаємні права й обов'язки учасників, умови,
при  яких  наступають  ці  права  й  обов'язки  та  ін.  Потім  починає
працювати національна державно-правова система. 

Відповідно  до  ст. 9  Конституції  України  чинні  міжнародні
договори,  згода  на  обов'язковість  яких  надана  Верховною  Радою
України, є частиною національного законодавства України  [2].  Згода
України  на  обов'язковість  для  неї  міжнародного  договору  може
надаватися шляхом підписання, ратифікації, затвердження, прийняття
договору,  приєднання  до  договору  або  іншим  шляхом,  про  який
домовилися  сторони  (ст. 8)  [3].  До  міжнародних  договорів  України
належать  також  міжвідомчі  договори  з  питань,  що  належать  до
повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
та державних колегіальних органів (п. 4 ст. 3) [3].

На  сьогодні  в  Україні  уже  сформувалися  деякі  напрями
міжнародного співробітництва з протидії організованій злочинності по
торгівлі  людьми.  Насамперед,  це  діяльність  в  рамках:
багатостороннього  співробітництва;  на  рівні  двосторонніх  угод;  у
рамках юридичних неурядових міжнародних організацій.

З метою посилення протидії зазначеним злочинам Україною уже
створена  розгалужена  договірно-правова  база  безпосереднього
співробітництва  з  більшістю  потенційних  партнерів  близького  та
далекого  зарубіжжя,  яка  налічує,  з  урахуванням  протоколів,  якими
закріплено  програми  реалізації  цих  угод,  понад  сто  договірно-
правових міжнародних документів.

Аналіз різного роду інформації щодо міжнародних організованих
злочинних  організацій  дозволяє  зробити  висновок,  що  раніше  (до
2015 р.)  успіх  якісної  реалізації  отриманих  матеріалів  і  сигналів
забезпечувався  завдяки  тісної  співпраці,  довгострокових  ділових
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зв'язків  спеціальних  підрозділів  МВС  України  по  боротьбі  з
організованою  злочинністю  з  правоохоронними  органами  інших
держав.  Сьогодні  в  Україні  міждержавний  правовий  простір,  з
визначених питань, формується поки що вкрай повільно, і не цілком
послідовно. Ще не визначено до кінця, які підрозділи, і у яких формах,
будуть  налагоджувати  міжнародне  співробітництво  по  здійсненню
протидії  організованій  злочинності,  в  т. ч.  й  торгівлі  людьми.  Нині
існуючі  підрозділи  з  протидії  торгівлі  людьми  не  мають  тих
можливостей,  які  мали  спеціальні  підрозділами  МВС  України  по
боротьбі з організованою злочинністю.

Водночас, на нашу думку, позитивною формою співробітництва
правоохоронних  органів  у  протидії  організованій  злочинності  по
торгівлі  людьми  може  бути  розвиток  двосторонніх  відносин,  які
дозволяють  більш  повно  враховувати  характер  відносин  між  двома
державами і їх інтереси по кожній конкретній проблемі.  Міжурядові
угоди,  як  правило,  супроводжуються  міжвідомчими,  у  яких
конкретизується  співробітництво  окремих  відомств,  більш  детально
визначаються їх завдання, порядок вирішення питань, що відносяться
до  їх  компетенції  і  повноважень.  Двостороннє  співробітництво  має
певні переваги. Перш за все, воно являється гнучкою стратегією, яка
може  визначатися  з  урахуванням  того,  що  держави  розглядають  в
якості своїх основних цілей. Але водночас, таке співробітництво має
певні  й  недоліки.  Серед них  можна виділити  те,  що  такі  відносини
часто носять нерегулярний характер, що, в свою чергу, призводить до
поганої  координації  і  низької  ефективності  такої  співпраці,
дублювання  зусиль  та  ін.  Також  потрібно  враховувати,  що
двостороннє  співробітництво  потребує  додаткової  затрати  часу  і
ресурсів на їх встановлення та забезпечення.

Враховуючи певні переваги і недоліки, все ж таки вважаємо, що
систему двостороннього співробітництва потрібно і далі розвивати. 

В протидії організованій злочинності по торгівлі  людьми велике
значення  має  збір  і  обмін  тематичною  інформацією,  надання  й
отримання іншої правової  й організаційної  допомоги.  З цією метою,
постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1993 р. № 220 в
системі  МВС  України  було  утворено  НЦБ  Інтерполу.  Сучасне
устаткування, яке має Інтерпол у своїй штаб-квартирі в Ліоні доступне
для  всіх  країн  -  членів  цієї  міжнародної  організації.  Інтерполом
забезпечується  швидкий  і  надійний  зв'язок  між  правоохоронними
органами,  цілком комп'ютеризована міжнародна база даних дозволяє
встановлювати  наявність  зв'язків  між  окремими  організованими
злочинними  формуваннями,  між  окремо  скоєними  злочинами  та  ін.
Оперативність  обміну  інформацією,  досить  надійна  система  захисту
конфіденційності  повідомлень,  часто  є  ефективним  інструментом  у
викритті  організованих  міжнародних  злочинних  організацій  по
торгівлі людьми.
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Але  на  сучасному  етапі  розвитку  міжнародних  відносин,
проблема  удосконалювання  організаційного  забезпечення
міжнародного співробітництва у протидії організованій злочинності по
торгівлі людьми актуалізується тим, що на міжнародному рівні, поки
що,  є  нездатність  світового  співтовариства  виробити  комплексні  і
ефективні форми співробітництва, одночасно дотримуючись інтересів
кожної  із  сторін,  норм  і  стандартів  міжнародно-визначених  прав  і
свобод людини.

Необхідність  .удосконалювання міжнародного  співробітництва у
протидії  організованій злочинності  по торгівлі  людьми обумовлена  і
тим,  що  процеси  економічної  глобалізації  спричиняють  за  собою
трансформацію сформованої системи міжнародних відносин, яка стає
усе  менш керованою,  усе  більше  не  передбачуваною,  і  ці  тенденції
посилюються.  Процеси  глобалізації  зменшують  владу  національних
урядів усередині країн і на міжнародній арені. Валяться старі блокові
системи, створюються нові, слабшає роль ООН та інших міжнародних
організацій,  зв'язаних  з  нині  існуючою  міжнародною  системою.  У
результаті,  її  керованість  погіршується,  а  непередбачуваність  і
хаотичність підсилюються.

Прикладом  забезпечення  міжнародного  співробітництва  з
протидії організованій злочинності по торгівлі людьми може слугувати
організаційне забезпечення співробітництва в боротьбі зі злочинністю
країн-учасниць  Європейського  Союзу  –  співробітництво  поліції  і
судових органів у рамках Шенгенських угод. Показовим є те, що тут
практично  відсутні  які-небудь  спеціалізовані  структури,  що
відповідають  за  організацію  діяльності  в  рамках  єдиного  простору.
Разом  з  тим,  досить  докладно  обговорені  широкі  повноваження
поліцейських  органів,  які  отримали  можливість  за  певних  умов
переслідувати злочинців за межами власної держави. 

Оскільки  в  рамках  Ради  Європи  співробітництво  держав  у
боротьбі зі злочинністю переважно здійснюється в договірно-правовій
формі,  то  його  удосконалення  не  торкається  повною  мірою
організаційних  питань.  Єдиною  структурою,  що  здійснює
організаційну діяльність у цій сфері є Європейський комітет з проблем
злочинності Ради Європи, на який покладена функція координатора по
врегулюванню  спірних  питань,  що  виникають  при  виконанні
європейських конвенцій. В міру розширення кола учасників згаданих
конвенцій  і  збільшення  обсягу  роботи  роль  цього  Комітету  буде
зростати,  що  потребує  зміцнення  й  удосконалювання  роботи  даної
структури.

Отже, наукова (практична) цінність цієї доповіді полягає в тому,
що  пропонуються  нові  підходи  до  удосконалення  організаційного
забезпечення співробітництва у протидії організованій злочинності по
торгівлі людьми. У такій протидії варто виходити з того, що відповідні
зміни  в  міжнародній  системі  можуть  бути  досягнуті  шляхом
демократизації держав і норм, які регулюють міжнародні відносини в
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умовах  співробітництва,  взаємопроникнення  правових  систем  та  ін.
Саме в таких умовах можуть визрівати і  проявлятися нові державні,
наддержавні, міждержавні утворення, їх нові якості і можливості. 
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ІНТЕРНЕТ ЯК СОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РОБОТИ З
КОНФІДЕНТАМИ

Спостереження  за  розвитком  комп’ютерних  технологій  та
створеного за їх допомогою специфічного середовища – кіберпростору
дає підстави говорити про розвиток нового соціального простору, який
все частіше стає об’єктом юридичної науки. Суспільні відносини, які
виникають  у  цьому  віртуальному  середовищі,  можуть  мати  різко
негативний,  суспільно  небезпечний  характер,  що  зумовлює
необхідність реагування правоохоронних органів.

З  іншого  боку  кіберпростір  дає  можливість  правоохоронним
органам  застосовувати  нові  технологічні  методи  і  способи  протидії
злочинності,  в  тому числі  адаптувати використання  сил оперативно-
розшукової діяльності до умов кіберсфери.

У  згаданому  контексті  хотілося  б  окремо  зупинитися  на
спеціальних силах оперативно-розшукової діяльності, оскільки вони є
головним джерелом інформації  про латентні  злочини та  потребують
ретельного керівного підходу з боку оперативного працівника.

Вже  не  один  рік  у  наукових  колах  ведеться  дискусія  стосовно
порядку  та  особливостей  роботи  з  конфідентами  у  кіберсфері.  У
результаті  проведеного  аналізу  можна  виділити  декілька  основних
напрямків наукових пошуків у цій сфері:

– відпрацювання  кіберпростору з метою пошуку кандидатів  для
конфіденційного співробітництва;

– цільова діяльність конфідентів у кіберсфері в рамках вирішення
поставлених завдань.
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