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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ  
В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ: 
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

У статті проаналізований сучасний стан протидії торгівлі людьми, наведені основні різ-
новиди торгівлі людьми: торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації, транспланта-
ції органів, трудової експлуатації, використання в жебрацтві, використання у виготовленні 
порнографічної продукції, примусової вагітності, усиновлення (удочеріння). Основними при-
чинами торгівлі людьми виступають дві головні групи: причини, що визначають пропозицію 
живого товару; причини, що визначають попит на живий товар. У роботі представлений 
розподіл країн світу на три основні блоки: країни призначення, країни транзиту та країни 
поставки. Серед країн Співдружності Незалежних Держав провідним документом, який 
регулює взаємодію у кримінальних справах, є Конвенція про правову допомогу та правові від-
носини в цивільних, сімейних та кримінальних справах. Зроблено порівняльно-правовий аналіз 
протидії торгівлі людьми в Україні та країнах Співдружності Незалежних Держав – Гру-
зії, Молдові, Азербайджані, Казахстані. У Грузії діє національний механізм протидії торгівлі 
людьми, із зазначенням норми про завідоме користування послугами жертв або потерпілих 
у торгівлі людьми, що сприяє мінімізації попиту на сексуальні послуги осіб, які постраждали 
від работоргівлі й експлуатації. У Молдові та Грузії чинне кримінальне законодавство перед-
бачає досить сувору відповідальність за торгівлю людьми. В українському Кримінальному 
кодексі стаття 149 «Торгівля людьми» містить деталізацію всіх форм експлуатації, назва-
них у примітці. У законодавстві Республіки Казахстан у 2014 році ухвалений Кримінальний 
кодекс, у якому зазначено, що об’єктом злочинів, пов’язаних із торгівлею людьми є свобода 
людини, її особиста безпека, права і законні інтереси, честь і гідність, право на вільний вибір 
місця проживання, роду занять і професії. Автором запропоновано включення способів учи-
нення торгівлі людьми як обов’язкової ознаки в основний склад закону щодо торгівлі людьми 
в законодавство країн Співдружності Незалежних Держав, у яких відсутня така деталі-
зація, а також включення в законодавство норми про користування сексуальною послугою 
жертви торгівлі людьми за умови усвідомлення винним цієї обставини (трефікінг).

Ключові слова: торгівля людьми, експлуатація, злочин, протидія торгівлі людьми, кримі-
нальний кодекс, порівняльно-правовий аспект.

Постановка проблеми. Однією з гострих 
соціально-економічних проблем натепер в Укра-
їні і світі є нелегальна міграція. Ця проблема 
пов’язана з такими явищами соціально-еконо-
мічного життя, як зростання різних видів злочин-
ності – тероризму, контрабанди зброї та наркоти-
ків, збільшення кількості злочинів, пов’язаних із 
торгівлею людьми.

Натепер територіальне розташування та гео-
політичний стан України використовуються для 
нелегальної міграції, транспортування мігрантів 
та торгівлі людьми. Варто також зазначити, що 
Україна сприяє стримуванню потоків нелегальних 
мігрантів зі Сходу у країни Центральної та Захід-
ної Європи. Водночас торгівля людьми є актуаль-
ною проблемою для суспільства як в Україні, так 
і в інших країнах світу.

Жертви торгівлі людьми – це і чоловіки, 
і жінки, і діти. Цілями торгівлі можуть бути при-
мусова праця, сексуальна експлуатація, жебра-
цтво, трансплантація органів.

Так, у доповіді генерального секретаря ООН 
від 7 серпня 2020 р. зазначено, що протягом 
2017–2018 рр. у більш ніж 110 країнах світу були 
виявлені 74 514 жертв торгівлі людьми [1]. При-
близно 70% жертв торгівлі людьми становлять 
жінки: в основному дорослі жінки, але все час-
тіше – дівчинки. Так, приблизно 77% виявлених 
жертв жіночої статі стають об’єктами торгівлі 
з метою сексуальної експлуатації, 14% – у цілях 
примусової праці, решта – для інших форм екс-
плуатації. Жінки стають жертвами торгівлі 
людьми з метою шахрайства, примусового 
та підневільного шлюбу, дитячих шлюбів, підне-
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вільної праці в домашньому господарстві і при-
мусової вагітності.

Також ситуація у світі щодо торгівлі людьми 
ускладнюється пандемією коронавірусної інфек-
ції (COVID-19). Глибокі та широкомасштабні 
соціально-економічні наслідки пандемії підви-
щують уразливість людей перед експлуатацією, 
жорстоким поводженням і торгівлею людьми. 
Крім того, у даний час увесь світ переходить на 
онлайновий формат через пандемію COVID-19, 
торговці людьми використовують онлайнові тех-
нології й інші засоби для вербування й експлуа-
тації жертв.

Ця негативна ситуація характерна не тільки 
для України, країн Співдружності Незалежних 
Держав (далі – СНД), а й для всього світу. Ситу-
ація, що склалася, вимагає вивчення проблеми 
торгівлі людьми в Україні та країнах СНД у нових 
сучасних умовах, а також розроблення правових 
методів протидії торгівлі людьми з урахуванням 
соціально-економічних змін у світі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблематика протидії торгівлі людьми є акту-
альною темою досліджень вітчизняних та закор-
донних учених. Серед українських учених, що 
досліджували вказану проблематику, можна виді-
лити таких, як: І.В. Буреш (державне регулювання 
у сфері протидії торгівлі людьми) [2], Т.І. Возна 
(взаємодія правоохоронних органів і неурядових 
організацій щодо запобігання та боротьби з тор-
гівлею людьми) [3], Н.М. Лукач (інституційні 
механізми протидії глобальній проблемі торгівлі 
людьми) [4], Ю.С. Нагачевська (міжнародне спів-
робітництво щодо протидії торгівлі людьми) [5], 
І.Й. Слубський (адміністративно-правовий аспект 
протидії торгівлі людьми) [6]. Проте варто зазна-
чити, що натепер необхідні актуалізація й удоско-
налення наявних знань, що пов’язано із глобаль-
ними суспільними змінами (пандемія COVID-19), 
які вплинули на всі сфери суспільства.

Постановка завдання. Метою статті є дослі-
дження актуальних проблем та проведення порів-
няльного аналізу правового аспекту протидії тор-
гівлі людьми в Україні та країнах СНД.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Натепер торгівля людьми є однією з найбільш 
поширених форм рабства. Саме так вчені німець-
кого інституту прав людини П. Фольмар-Отто, 
Х. Рабе визначають торгівлю людьми. Це визна-
чення ґрунтується на факті порушення прав 
людини, а саме на перетворенні людини на товар, 
предмет купівлі-продажу, позбавлення її права на 
свободу та вільний вибір [7, с. 4].

І.Й. Слубський вивчає протидію торгівлі 
людьми та зазначає, що у процесі розгляду фак-
тів зазначених злочинів варто підкреслити, що 
їх виявлення і розслідування вимагає копіткої 
праці. Транснаціональна злочинність розробила 
добре відпрацьований механізм торгівлі людьми, 
за якого відстежити рух «живого товару» надзви-
чайно важко [6, с. 278].

Також варто зазначити, що організації, які 
займаються торгівлею людьми, змушують своїх 
жертв здійснювати такі правопорушення, як кра-
діжка, жебрацтво, кишенькові крадіжки, неза-
конна торгівля наркотиками, їх перевезення 
[8, с. 80]. Зазначені чинники ускладнюють запо-
бігання і протидію злочинам, пов’язаним із тор-
гівлею людьми.

Сучасні причини існування і поширення тор-
гівлі людьми, згідно з дослідженням Н.М. Лукач, 
можна розділити на дві групи: 1) причини, які 
визначають пропозицію живого товару; 2) при-
чини, які визначають попит на живий товар.

До першої групи належать: низький рівень 
управління, який сприяє виникненню ситуації 
у країні, коли торговці людьми можуть розгор-
тати свою діяльність завдяки тому, що уряд не 
забезпечує порядок або робить це неефективно; 
неадекватність законодавства і судової системи; 
безробіття, неповна зайнятість і низький рівень 
заробітної плати; ґендерна дискримінація у сфері 
зайнятості, отримання освіти і доступу до інфор-
мації; недосконалі або відсутні канали законної 
міграції і відсутність будь-якої інформації щодо 
можливості законного працевлаштування за кор-
доном; бідність і заборгованість; низький рівень 
освіти, безграмотність; відсутність інформації 
про ризики, які супроводжують процес трудової 
міграції; бізнес, пов’язаний із торгівлею людьми, 
є високоприбутковим і має низький ризик.

До другої групи чинників належать: конкурент-
ний тиск у високорозвинених країнах, який при-
зводить до пошуку можливостей зниження собі-
вартості товарів шляхом залучення субпідрядників 
і скорочення заробітної плати; підвищення рівня 
зайнятості жінок – громадянок високорозвинених 
країн зумовлює попит на домогосподарок, нянь 
і доглядальниць за літніми людьми; споживчий 
попит на товари і послуги за низьку ціну і зі швид-
кою доставкою; розвиток секс-індустрії і розва-
жальної індустрії, тобто зростання попиту на сек-
суальні послуги; відсутність ефективної системи 
контролю та низька активність правоохоронних 
органів; ігнорування і порушення прав людини; 
висока прибутковість і низький ризик бізнесу, 
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пов’язаного з торгівлею людьми; недостатня поін-
формованість населення; корумпованість співро-
бітників імміграційних і митних органів у країні 
походження, транзиту та призначення [4, с. 85–87].

Д. Хагес серед компонентів, які визначають 
попит на послуги торговців людьми в сучасному 
світі, виділяє такі: 1) чоловіки, які користуються 
послугами комерційної секс-індустрії; 2) експлуа-
татори, які формують індустрію торгівлі людьми: 
ті, хто замовляє живий товар для експлуатації 
в різних секторах; 3) країни призначення – їхнє 
законодавство і політика щодо незаконної екс-
плуатації різного роду; 4) культурні традиції, які 
сприяють торгівлі людьми [9].

У результаті розгляду різновидів торгівлі 
людьми І.В. Буреш [2, с. 117] виділяє такі осно-
вні види:

1. Торгівля людьми з метою сексуальної екс-
плуатації людини. Від цього злочину найбільше 
страждають молоді жінки, неповнолітні дівчата, 
іноді й діти (саме вони становлять головну групу 
ризику). Ця форма експлуатації зачіпає інтимний 
бік життя людини і належить до найбільш циніч-
ним злочинів, адже руйнує особисте життя людини, 
її майбутнє, сімейні відносини, знищує генофонд 
нації, отже, підриває майбутнє всього суспільства.

2. Торгівля людьми з метою трудової експлу-
атації. Торгівля людиною з метою експлуатації 
її праці залишається актуальною проблемою для 
громадян України. В останні роки проблему зафік-
совано як на території самої України без перетину 
кордону, так і у країнах призначення, серед яких 
Росія, Чехія, Польща, Італія, Португалія й інші. 
Людей експлуатують переважно в таких сферах, 
як будівництво, каменоломні, лісоповали, про-
кладка залізничних шляхів, сільське господар-
ство, нелегальний вилов риби, підпільні майстерні 
з пошиття одягу і переробка харчової продукції.

Варто зазначити, що закордонним роботодав-
цям вигідно мати справу з нелегальними трудо-
вими мігрантами, тому особи, які прибули у кра-
їну з метою заробітку на незаконних підставах, не 
мають юридичного і соціального захисту. Навіть 
більше, вони змушені погоджуватися на будь-яку 
роботу – сезонну, важку і небезпечну, тарифні 
ставки, що встановлюються їм, значно нижче, ніж 
для громадян своєї країни [10].

3. Торгівля людьми з метою використання 
в жебрацтві. Від цієї проблеми найбільше страж-
дають діти, інваліди та люди старшого віку.

4. Торгівля людьми з метою використання 
у виготовленні порнографічної продукції. На тери-
торії України виробляють і направляють каналами 

інтернету порнографічну продукцію у країни, які 
мають на неї попит. Особливо це стосується дитя-
чої порнографії, від чого страждають діти різного 
віку і різної статі.

5. Торгівля людьми з метою вилучення орга-
нів. З розвитком медичних наук зростає попит 
на трансплантацію органів людини. Серед відо-
мих випадків торгівлі людськими органами тор-
гівля нирками найпоширеніша, оскільки на них 
існує високий попит (трансплантувати нирку про-
стіше порівняно з іншими людськими органами). 
Серед основних чинників стримування збіль-
шення кількості таких злочинів фахівці назива-
ють складні медичні процедури і потребу в ліка-
рях високої кваліфікації [2, с. 117].

6. Торгівля з метою удочеріння (усиновлення). 
Ця проблема найчастіше стосується маленьких 
дітей та немовлят.

7. Торгівля з метою примусової вагітності – 
найбільше від цього виду торгівлі людьми страж-
дають молоді жінки.

Для дослідження протидії торгівлі людьми 
важливе розуміння ролі участі країн у таких зло-
чинах. Міжнародними організаціями було розро-
блено розподіл країн на три основні блоки: країни 
призначення (Греція, Данія, Іспанія, Італія, Кіпр, 
Нідерланди, Норвегія, США, Швеція, Швейца-
рія); країни поставки (Азія, Африка, Болгарія, 
країни колишнього Радянського Союзу, Слове-
нія); країни транзиту (Болгарія, Польща, Португа-
лія, Румунія, Словенія).

Такий поділ дає можливість не тільки оцінити 
масштаби проблеми, а й знайти найбільш доціль-
ний для кожного із блоків шлях протидії їй [3, с. 16].

Основним документом, який регулює взаємо-
дію у кримінальних справах на території СНД, 
є Конвенція про правову допомогу та правові 
відносини у цивільних, сімейних і криміналь-
них справах [11], укладена від імені України 
в м. Мінськ 22 січня 1993 р. і ратифікована Зако-
ном України від 10 листопада 1994 р. Далі дер-
жави-учасники внесли до Конвенції зміни і допо-
внення, виклали їх у Протоколі до Конвенції про 
правову допомогу і правові відносини в цивіль-
них, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 
1993 р., який був ратифікований Законом України 
від 3 березня 1998 р. із застереженнями.

Згідно з цими документами, правова допомога 
здійснюється шляхом виконання процесуальних 
та інших дій, для чого направляється доручення [5].

У Молдові діє кримінальне законодавство, яке 
передбачає досить сувору відповідальність за тор-
гівлю людьми. У Кримінальному кодексі (далі – 
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КК) міститься окрема ст. 165 «Торгівля людьми», 
КК містить також ст. 167 «Рабство і умови, поді-
бні до практики рабства» [12, с. 180].

У Грузії діє національний механізм проти-
дії торгівлі людьми, основою якого є Національ-
ний план дій із боротьби з торгівлею людьми, 
який був затверджений Указом № 23 Президента 
Грузії 25 січня 2007 р. [13, с. 88]. За КК Грузії 
від 22 липня 1999 р. всі злочини щодо торгівлі 
людьми поміщені в одну гл. XXIII «Злочини проти 
прав і свобод людини» [14]. На відміну від укра-
їнського КК, глави про злочини проти свободи 
у грузинському Кодексі немає, а торгівлі людьми 
присвячені одразу три статті: «Торгівля людьми 
(трефікінг)» (ст. 1431), «Торгівля неповнолітніми 
(трефікінг)» (ст. 1432) і «Користування послугами 
жертв (потерпілих) торгівлі людьми (трефікінга)» 
(ст. 1433). Безумовним досягненням кримінально-
правового реґламентування є конструювання 
норми про завідоме користування послугами 
жертв або потерпілих торгівлі людьми (ст. 1433).

Так, на думку І.С. Аліхаджієвої [15], даний склад 
має практичний сенс для мінімізації попиту на сек-
суальні послуги осіб, які постраждали від работор-
гівлі й експлуатації. Санкції за торгівлю людьми 
у грузинському Кодексі – одні з найсуворіших. За 
просту торгівлю дорослими та неповнолітніми 
нижня межа позбавлення волі становить сім років, 
а верхня – дванадцять. За умови особливо кваліфі-
кованої торгівлі людьми строк позбавлення стано-
вить від п’ятнадцяти до двадцяти років ізоляції.

В Азербайджані, де здійснюється продаж і тран-
зит жінок та дітей за кордон із метою сексуаль-
ного рабства, КК містить спеціальну ст. 106 «Раб-
ство». У КК є ст. 110 «Насильницьке утримання 
людини», ст. 144 «Викрадення людини». КК Азер-
байджану також містить окрему ст. 173 «Торгівля 
неповнолітніми» [4, с. 131].

У КК Республіки Молдова від 18 квітня 2002 р. 
[16] норми, спрямовані на припинення торгівлі 
людьми, набули детальної реґламентації. На від-
міну від досліджуваних раніше національних 
законів, молдавська модель містить логічну сис-
тему складів злочинів у розд. III «Злочини проти 
волі, честі та гідності особи». До неї включені 
«Торгівля людьми» (ст. 165), «Використання 
результатів праці або послуг особи, що стала 
жертвою торгівлі людьми» (ст. 165–1), «Рабство 
та умови, подібні до практики рабства» (ст. 167) 
і «Примусова праця» (ст. 168).

У Молдавії, як і у кримінальному праві Грузії 
та Казахстану, диференціюється торгівля людьми 
щодо повнолітніх осіб і дітей. За ст. 206 «Тор-

гівля дітьми» такою визнається вербування, пере-
везення, передача, приховування або отримання 
дитини, а також дача або прийняття платежів або 
вигод для отримання згоди особи, яка контролює 
дитину, здійснені з метою: а) комерційної і неко-
мерційної сексуальної експлуатації у проституції 
або порнографічній індустрії. Ті ж дії, пов’язані 
із сексуальним зловживанням і / або насильством, 
прирівнюються до обтяжуючих.

В українському КК ст. 149 «Торгівля людьми 
або інша незаконна угода щодо людини» поміщена 
в розд. 3 «Злочини проти волі, честі та достоїнства 
особистості» [17]. Заслуговує на увагу і та обста-
вина, що в Україні, на відміну від російської 
норми про торгівлю людьми (ст. 1271 КК Росій-
ської Федерації), зроблена спроба деталізації всіх 
форм експлуатації, названих у примітці.

У диспозиції статті описані такі види зло-
чинної поведінки, які супроводжують процес 
переходу жертви у власність: торгівля людьми 
або здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом 
якої є людина, а також вербування, переміщення, 
укриття, передача або одержання людини, здій-
снені з метою експлуатації, з використанням 
обману, шантажу чи вразливого стану особи. 
А у кримінальному законі Росії засоби впливу на 
жертву торгівлі людьми не названі як обов’язкова 
ознака, а тому не впливають на кваліфікацію дії 
винного, який використовував шантаж або обман 
для здійснення купівлі-продажу людини.

У результаті дослідження протидії торгівлі 
людьми в Казахстані вчені зазначають, що тор-
гівля неповнолітніми в Казахстані має підвище-
ний ступінь латентності у зв’язку з тим, що жертва 
злочину (потерпілий) своєчасно не звертається 
до правоохоронних та інших спеціальних органів, 
а реєструється тільки незначна частина фактично 
вчинених [18].

На основі ухвалення Закону Республіки Казах-
стан «Про внесення змін і доповнень до дея-
ких законодавчих актів Республіки Казахстан 
(далі – РК) з питань протидії торгівлі людьми» 
від 2 березня 2006 р. № 131–III, відповідальність 
за торгівлю неповнолітніми була передбачена 
у ст. 133 КК РК. Послідовним продовженням 
цієї лінії стало ухвалення нового Кримінального 
кодексу РК від 3 липня 2014 р., у якому відпові-
дальність за торгівлю неповнолітніми регулю-
ється ст. 135 КК. Верховний Суд РК роз’яснює, що 
об’єктом даних злочинів є свобода людини, її осо-
биста безпека, права і законні інтереси, честь і гід-
ність, право на вільний вибір місця проживання, 
роду занять і професії [19].
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І.Й. Слубський у результаті дослідження про-
тидії торгівлі людьми зазначає, що заходи щодо 
протидії торгівлі людьми повинні здійснюватись 
у трьох взаємопов’язаних напрямах:

1) запобігання. З метою ефективного запо-
бігання торгівлі людьми в Україні успішно діє 
низка міжнародних організацій та мережа гро-
мадських об’єднань, діяльність яких спрямо-
вана на роботу з населенням загалом, окремими 
групами ризику, молоддю, невстановленими 
постраждалими, державними і неурядовими спе-
ціалістами, які могли бути в контакті з (потенцій-
ними) постраждалими, через проведення ціле-
спрямованих інформаційних кампаній;

2) боротьба з торгівлею людьми. Важливим 
напрямом протидії торгівлі людьми є налаго-
дження співпраці представників правоохоронних 
органів один з одним та з іншими урядовими струк-
турами. Боротьба проти торгівлі людьми вимагає 
активізації міжнародного співробітництва – поєд-
нання зусиль країн, з яких походять жертви тор-
гівлі, країн транзиту та країн, до яких прибувають 
жертви торгівлі. Велику роль у цьому відіграють 
інформаційні кампанії у країнах, з яких похо-
дять жертви торгівлі людьми, з метою викриття 
обману та маніпуляції, до яких вдаються злочинці, 
що чатують на майбутні жертви [6, с. 280–281];

3) надання допомоги та захист осіб, які 
постраждали від торгівлі людьми. Залежно від 
індивідуальних потреб особи, яка постраждала від 
торгівлі людьми, допомога може здійснюватися 
в таких формах: юридичні консультації та пред-
ставництво потерпілого (потерпілих) у кримі-
нальному та цивільному суді; медична та психо-
логічна допомога, надання притулку тощо. Варто 
підкреслити, що допомога потерпілим від торгівлі 
людьми особам повинна включати не лише спри-

яння їх поверненню, реабілітації та реінтеграції, 
але й надання допомоги в реалізації їхнього права 
на справедливий судовий розгляд справи. Реалі-
зація цього права, окрім безпосереднього кри-
мінального переслідування торговців людьми, 
передбачає також і право на отримання адекватної 
компенсації за завдані жертвам торгівлі людьми 
матеріальні збитки та моральну шкоду. На зако-
нодавчому рівні повинен бути визначений обсяг 
такого відшкодування [20, с. 13].

Висновки. Отже, проблема торгівлі людьми 
є багатоплановою, включає в себе різні аспекти – 
соціальний, економічний, культурний, політич-
ний та правовий; до торгівлі людьми залучені 
країни-постачальниці, країни транзиту, країни 
надходження. Тому протидія торгівлі людьми 
повинна бути комплексною та системною. Так, 
одним із важливих правових аспектів проти-
дії торгівлі людьми є включення способів учи-
нення торгівлі людьми як обов’язкової ознаки 
в основний склад закону щодо торгівлі людьми. 
Натепер способи вчинення торгівлі людьми 
включені в законодавство таких країн, як Укра-
їна, Білорусь, Грузія, Молдова. Тому необхідним 
є внесення змін до законодавства країн, у яких 
такі ознаки не включені в законодавство. Також 
важливим аспектом протидії торгівлі людьми 
є включення в законодавство норми про корис-
тування сексуальної послугою жертви торгівлі 
людьми за умови усвідомлення винним цієї 
обставини (трефікінг). Тому для вдосконалення 
українського кримінального права доцільним 
є розгляд можливості запозичення із закордон-
них кодексів, наприклад КК Грузії, Молдови, 
норми про користування сексуальною послугою 
жертви торгівлі людьми за умови усвідомлення 
винним цієї обставини (трефікінг).
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Skriabin O.M. CURRENT PROBLEMS OF COMBATING HUMAN TRAFFICKING  
IN UKRAINE AND THE CIS COUNTRIES: COMPARATIVE AND LEGAL ASPECT

The article analyzes the current state of combating trafficking in human beings, the main types of trafficking 
in human beings: trafficking in human beings for sexual exploitation, organ transplantation, labor exploitation, 
use in begging, use in the manufacture of pornographic products, forced pregnancy, adoption. The main causes 
of human trafficking are two main groups: the reasons that determine the supply of live goods; reasons that 
determine the demand for live goods. The paper presents the division of the world into three main blocks: 
countries of destination, countries of transit and countries of delivery. Among the CIS countries, the leading 
document regulating cooperation in criminal matters is the Convention on Legal Assistance and Legal 
Relations in Civil, Family and Criminal Matters. A comparative legal analysis of combating human trafficking 
in Ukraine and the CIS countries – Georgia, Moldova, Azerbaijan, Kazakhstan. Georgia has a national anti-
trafficking mechanism, with a provision for the deliberate use of the services of victims or victims of trafficking, 
which helps to minimize the demand for sexual services from victims of trafficking and exploitation. In Moldova 
and Georgia, the current criminal law provides for rather strict liability for trafficking in human beings. In the 
Ukrainian Criminal Code, Art. 149 "Trafficking in human beings" contains details of all forms of exploitation 
mentioned in the note. The legislation of the Republic of Kazakhstan in 2014 adopted the Criminal Code, which 
states that the object of crimes related to human trafficking is human freedom, personal security, rights and 
legitimate interests, honor and dignity, the right to free choice of place residence, occupation and profession. 
The author proposes the inclusion of methods of trafficking in human beings as a mandatory feature in the 
main part of the law on trafficking in human beings in the legislation of the CIS countries, where there is no 
such detail, as well as the inclusion in the legislation of sexual exploitation of victims of trafficking. trafficking).

Key words: Trafficking in human beings, exploitation, crime, combating trafficking in human beings, 
criminal code, comparative legal aspect.


