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у статті проаналізовано міжнародний досвід забезпечення безпеки учасників кримінального провадження щодо торгівлі 
людьми. Зроблено висновок про доцільність впровадження такого досвіду в україні. визначено основні заходи, які мають 
сприяти створенню надійної, стійкої та регульованої системи безпеки учасників кримінального провадження щодо торгівлі 
людьми в україні.
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в статье проанализирован международный опыт обеспечения безопасности участников уголовного производства по делам 
о торговле людьми. сделан вывод о целесообразности внедрения такого опыта в украине. определены основные меропри-
ятия, которые должны способствовать созданию надежной, устойчивой и регулируемой системы безопасности участников 
уголовного производства по делам о торговле людьми в украине.
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The article analyzes international experience in ensuring safety of the participants of criminal proceedings on human trafficking. It 
concludes that it is reasonable to implement this experience in Ukraine. Main measures that would benefit establishment of the reliable, 
sustainable and regulated system of the protection of the participants of criminal proceedings on human trafficking in Ukraine were 
identified.
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сьогодні торгівля людьми є однією з найжор-
стокіших форм порушення основних прав і свобод 
людини. це суспільно небезпечне явище не визнає 
державних кордонів, не робить різниці між розви-
неними державами та державами, що розвиваються. 
на жаль, україна не стала винятком. наприклад, за 
оцінками Міжнародної організації з міграції, понад 
230 000 українців за роки незалежності україни ста-
ли жертвами торгівлі людьми. тому недарма 2017 рік 
в україні було оголошено роком боротьби з торгів-
лею людьми [1].

викликає занепокоєння той факт, що значна 
частина злочинів залишається не розкритими, а 
постраждалі часто живуть серед нас, залишаючись 
непоміченими та навіть не сподіваючись на допо-
могу. однією з суттєвих причин латентності такого 
злочину, як «торгівля людьми», є те, що інформація 
про вчинені злочини не надходить до правоохорон-
них органів, оскільки громадяни, побоюючись роз-
прави з боку злочинців, не вірять у спроможність їх 
захисту від протиправних посягань. незахищеність 
від протиправного впливу потерпілих, а також інших 
осіб, які могли б сприяти правосуддю, фактично спо-
нукає їх ухилятися від виконання свого громадського 
обов’язку. Ба більше: потерпілі й свідки, крім неба-
жання з’являтися до суду, змушені відмовлятися від 
первинних показань або суттєво їх змінювати.

окремі аспекти забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві, розглядали такі 

вітчизняні та зарубіжні вчені: а.н. ахпанов, в.і. Боя-
ров, л.в. Брусніцин, в.а. Булатов, в.к. весельський, 
в.в. войніков, в.і. Галаган, в.в. Гевко, о.в. Гогусь, 
о.о. Гриньків, ю.в. Гуцуляк, о.ю. Єпіхін, Є.в. Жарі-
ков, о.о. Зайцев, в.с. Зеленецький, н.с. карпов, 
Є.Є. кондратьєв, в.с. кузьмічов, Є.Д. лук’янчиков, 
а.о. ляш, в.т. Маляренко, н.в. Пелипенко, М.а. Пого-
рецький, к.о. ромодановcький, с.М. стахівський, 
а.а. тимошенко, в.М. тертишник, о.в. усенко, 
с.П. Щерба, а.а. юнусов, с.о. Янін та інші. Проте 
сьогодні бракує робіт, у яких на основі вивчення та ана-
лізу передового міжнародного досвіду були б запро-
поновані конкретні дієві шляхи створення надійної 
системи забезпечення безпеки учасників криміналь-
ного провадження у сфері торгівлі людьми в україні. 
З огляду на ці обставини вкрай актуальною є проблема 
вивчення міжнародного законодавства з питань проти-
дії торгівлі людьми, а також участь у міжнародному 
співробітництві у сфері протидії торгівлі людьми. 
унаслідок такого співробітництва держави отриму-
ють можливість обмінюватися позитивним досвідом, 
інформацією про нові методи навчання поліції, отри-
мувати допомогу з боку інших країн і міжнародних 
організацій, а також взаємно збагачуватися сучасними 
методиками і тактиками протидії та боротьби з торгів-
лею людьми, підготовки фахівців тощо. саме ця про-
блема зумовила мету статті – на основі проведеного 
аналізу передового міжнародного досвіду забезпе-
чення безпеки учасників кримінального провадження 



186

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції № 1. 2019
 
визначити шляхи створення надійної, стійкої та регу-
льованої системи безпеки учасників кримінального 
провадження щодо торгівлі людьми в україні.

Зарубіжними і вітчизняними науковцями та прак-
тиками вже давно визнано той факт, що погроза 
та насильство щодо осіб, які сприяють здійсненню 
правосуддя, є найбільш поширеними засобами під-
риву системи кримінальної юстиції, а захист зазна-
чених осіб віднесений до глобальних проблем у сфе-
рі боротьби зі злочинністю [2, с. 28]. Протиправний 
вплив на потерпілих і свідків здійснюється переваж-
но вже під час досудового слідства, дещо рідше роз-
починається під час судового розгляду. трапляються 
випадки, коли такий вплив мав місце ще до відкрит-
тя кримінального провадження, але був таким інтен-
сивним, що й під час досудового слідства та судово-
го розгляду потерпілий або свідок вважав реальною 
загрозу життю, здоров’ю, житлу або майну і відчу-
вав небезпеку. Як наслідок, потерпілий або свідок:  
а) відмовлявся давати обвинувальні показання;  
б) змінював дані раніше показання або пояснення 
під час досудового слідства чи під час судового роз-
гляду; в) ухилявся від участі у слідчих (розшукових) 
діях або судовому розгляді; г) погоджувався давати 
обвинувальні показання тільки у разі застосування 
до нього заходів безпеки.

Потерпілі або свідки відмовляються давати обви-
нувальні показання, через погрози або побоювання 
протиправного впливу з боку обвинувачених, що дає 
можливість останнім уникнути кримінальної відпо-
відальності. однак, незважаючи на високу ймовір-
ність виникнення такої ситуації, її можливо уникну-
ти шляхом переконання, застосування відповідних 
заходів безпеки.

Застосування заходів безпеки до осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві, – це, перш за 
все, забезпечення можливості свідку чи потерпілому 
вільно надавати в суді правдиві свідчення про обста-
вини злочину. Ба більше: несвоєчасне застосування 
заходів безпеки може призвести не лише до відмови 
потерпілих давати свідчення у суді та від цивільного 
позову, але й до вчинення інших злочинів, «спрово-
кованих» кримінальним провадженням проти тор-
говців людьми [3, с. 115].

Проаналізуємо, які ж саме кроки у напрямі забез-
печення безпеки осіб, що беруть участь у криміналь-
ному судочинстві щодо торгівлі людьми, запрова-
джуються у зарубіжних країнах, які з них є найбільш 
ефективними і можуть бути запроваджені в україні 
з метою запобігання та усунення різного роду нега-
тивних факторів перелічених нами вище.

наприклад, у сШа, німеччині, італії, Бельгії, 
канаді, австрії, франції, великобританії наявний 
багаторічний досвід у сфері забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. 
вважається, що найбільший і унікальний довід нако-
пичено у сШа, де функціонує ефективна й надій-
на система підтримки жертв злочинів і громадян, 
які добровільно співпрацюють із правоохоронними 
органами та ризикують зазнати посягань злочинців 
[4, с. 22–23].

Ще у 1968 році відповідно до комплексного зако-
ну «Про контроль над злочинністю» правоохоронні 
органи сШа, оберігаючи життя свідка, отримали 
можливість використати відеозапис його показань. 
При цьому суду, якщо це здійснювалося у «держав-
них інтересах», було надано право приймати такі 
показання як докази [5, с. 249]. вже у 1970 році 
конгрес сШа прийняв Закон «Про контроль за 
організованою злочинністю», який згідно з титулом 
V наділяв Генерального прокурора сШа правом 
виділяти кошти на забезпечення захисту свідків, 
яким загрожує небезпека [6, с. 174]. але відповідно 
до цього Закону надання захисту було передбачено 
лише свідкам у справах, пов’язаних з організованою 
злочинністю, тоді як у справах загальнокриміналь-
ної спрямованості свідки та інші учасники процесу 
не були захищені.

Згадам на виконання вищезазначеного Закону 
в сШа було прийнято низку правових актів, що 
сприяли розвитку інституту забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, 
а саме: Програму щодо захисту свідків (1982), Закон 
«Про захист жертв і свідків злочинів» (1982), яким 
розширено перелік підзахисних суб’єктів, закони 
«Про реформу системи забезпечення безпеки свід-
ків» (1984), «Про контроль за злочинністю» (1984), 
«Про права потерпілих і реституції» (1990).

окрім того, починаючи з 1971 року, в сШа діє 
спеціальна федеральна програма захисту свідків, які 
виступають у судах із показаннями проти небезпечних 
злочинців. Зазначена програма надає правоохоронним 
органам широкі повноваження зі створення свідкові 
особливих умов для забезпечення його безпеки. спо-
чатку вказана програма поширювалася лише на свід-
ків чи на справи стосовно організованої злочинності.

у 1982 році був прийнятий «Закон про захист 
жертв і свідків злочину» (Victim and Witness 
Protection Act) [7]. основна мета прийняття цього 
Закону – надання громадянам відносно безпечних 
і більш прийнятних форм участі у кримінально-
му процесі, підвищення їхньої захищеності та зна-
чимості у судочинстві. Законом також передбачено 
кримінальну відповідальність за здійснення таємно-
го впливу на жертву чи свідка злочину, удосконалено 
механізм відшкодування завданих збитків особам, 
які постраждали від злочину. наприклад, відповідно 
до § 1512 цього Закону за залякування або замах на 
залякування передбачено накладення штрафу у роз-
мірі 250 000 доларів сШа або позбавлення волі на 
строк до 10 років чи застосування обох видів пока-
рання одночасно.

надалі цей Закон було доопрацьовано і у 1984 році 
прийнято Закон «Про реформу системи забезпечен-
ня безпеки свідків» (Witness Security Reform Act), 
який було інкорпоровано у Звід законів сШа (18 US 
Code §§ 3521–3528) [8], і Закон «Про контроль за 
злочинністю», яким було скасовано титул V закону 
1970 року та істотно розширено коло осіб, щодо яких 
мають застосовуватися заходи безпеки.

Зазначимо, що у сШа відповідно до законодав-
ства штатів передбачено захист «спеціальних кате-
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горій» жертв злочинів. Генеральний прокурор має 
право переселити на нове місце проживання свідка 
і забезпечити застосування щодо нього інших захо-
дів безпеки, якщо йдеться про давання ним показань 
на користь федерального уряду або уряду штату під 
час офіційного судового розгляду стосовно органі-
зованої злочинності або іншого тяжкого злочину за 
умови, якщо Генеральний прокурор установить ймо-
вірність вчинення проти свідка злочину чи іншого 
правопорушення із застосуванням фізичної сили. 
За рішенням Генерального прокурора такому свідку 
можуть видати нові документи; виплатити кошти на 
життєво необхідні витрати, зокрема пов’язані зі змі-
ною місця проживання; надати допомогу у працевла-
штуванні; застосувати також інші заходи фізичного 
та соціального захисту, зокрема заборону розголо-
шення інформації про особу [9, с. 103].

Генеральний прокурор також має право приймати 
рішення про переселення на нове місце проживання 
і здійснення інших заходів безпеки щодо членів сім’ї 
та близьких свідка, показання якого мають суттєве 
значення для здійснення правосуддя. Допуск до Про-
грами ретельно контрольований. у кожному окремо-
му випадку рішення про участь громадянина у Про-
грамі приймає Міністр юстиції сШа.

варто зазначити, що, окрім дієвих та ефективних 
практичних і правових заходів забезпечення безпе-
ки свідків, які застосовують у сШа, не менш важ-
ливу роль відіграє створення ефективного механіз-
му фінансування цих заходів, на що додатково буде 
звернено увагу нижче, та посилення кримінальної 
відповідальності за посягання на життя, здоров’я чи 
майно учасників кримінального процесу. усі витра-
ти, які передбачені на основні життєві потреби свід-
ка, надання йому матеріальної допомоги здійсню-
ється за кошт держави і забезпечено відповідним 
державним фінансуванням.

З огляду на вищезазначене можна констатувати, 
що сШа реально гарантує ефективне забезпечення 
безпеки учасників кримінального судочинства.

на нашу думку, набутий досвід і відпрацьований 
механізм застосування заходів забезпечення безпе-
ки учасників кримінального судочинства в сШа 
є позитивним прикладом для україни. Доцільно 
звернути увагу на те, що у сШа ця система не 
є винятковою прерогативою лише одного держав-
ного органу, а є багаторівневою. участь у забезпе-
ченні безпеки свідків беруть як федеральні органи 
влади, так і органи влади штатів, окремих муніци-
пальних служб (служба маршалів – безпосередньо 
здійснює заходи, спрямовані на забезпечення без-
пеки свідків; приміщення для переселення учас-
ників кримінального процесу надає влада штатів; 
органи влади графств та окремих міст вирішують 
питання щодо працевлаштування свідків). отже, 
закріплення в законодавстві сШа норм щодо забез-
печення безпеки учасників кримінального судочин-
ства уможливило вживання правоохоронними орга-
нами відповідних заходів для того, щоб свідки не 
змінювали свої показання, а їхні рідні чи близькі не 
боялись за своє життя.

нормативну базу заходів забезпечення безпеки 
учасників кримінального судочинства у німеччині 
сформовано значно пізніше, ніж у сШа. упродовж 
тривалого часу в фрн заходи захисту здійснювали 
спеціальні підрозділи поліції, діяльність яких регу-
лювалася відомчими нормативними актами Мвс 
та Міністерства юстиції, які нерідко вступали в про-
тиріччя з чинним законодавством [10, с. 176].

у 1998 році у німеччині прийнято Закон «Про 
регулювання питань забезпечення безпеки свідків, 
яким загрожує небезпека», згідно з яким до осіб, 
які підлягають захисту, належать свідки (потенцій-
ні свідки), які дають або можуть дати істотні пока-
зання з метою розкриття особливо тяжких злочинів, 
зокрема насильницьких злочинів терористичного 
характеру та інших, вчинених організованими гру-
пами, а також їхні родичі та близькі, якщо їхньому 
життю, здоров’ю чи добробуту загрожує небезпека. 
відповідно до цього Закону реалізується Програма із 
захисту свідків, яка передбачає щодо даних про осо-
бу, яка підлягає захисту, а також можливість її пере-
міщення на нове місце проживання.

цим Законом також передбачено такі заходи 
забезпечення безпеки свідків:

– використання відеозапису показань свідків, 
особливо дітей, потерпілих від насильницьких зло-
чинів;

– забезпечення конфіденційності персональних 
даних свідків на всіх стадіях кримінального судо-
чинства;

– надання юридичної допомоги потерпілим 
і свідкам.

окрім того, цього ж року спеціальною групою 
кримінальної поліції було розроблено концепцію 
захисту свідків, яка містить опис заходів забезпечен-
ня їхньої безпеки [11, с. 12–13].

отже, вищезазначені нормативно-правові акти 
забезпечили створення спеціальних органів охоро-
ни свідків (координаційні пункти охорони свідків), 
перебачивши їхні цілі, завдання та функції. такі 
підрозділи були створені при кримінальній поліції 
земель і федеральному управлінні кримінальної 
поліції. вони самостійно визначали засоби охоро-
ни свідків і координували діяльність відповідних 
підрозділів поліції в зазначеній сфері. ця практи-
ка охорони свідків давала можливість виключити 
зайві контакти осіб, яких узято під захист, із різними 
структурними підрозділами правоохоронних орга-
нів, відповідно, забезпечуючи їм надійну безпеку, а 
також можливість безперешкодної співпраці й спри-
яння в розкритті злочинів.

З 1 січня 2002 року у німеччині діє Закон 
«Про узгодження захисту вразливих свідків» 
(Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz (далі – ZSHG)) 
[12], що розкриває безпосередній механізм забез-
печення безпеки свідків. відповідно до пункту 1  
§ 1 ZSHG («сфера застосування») цього Закону пра-
во на забезпечення безпеки має особа, без показань 
якої встановлення фактичних обставин у кримі-
нальному процесі або з’ясування місцезнаходження 
обвинуваченого є суттєво утрудненими або немож-
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ливими за умови отримання згоди особи та у разі 
загрози її життю, здоров’ю, свободі чи особистому 
майну. Забезпечення захисту особи згідно з цим Зако-
ном покладено на підрозділи поліції або відповідно 
до федерального права (на підставі законів земель) 
на відповідні установи захисту свідків (пункт 1  
§ 2 ZSHG). усі документи, пов’язані із захистом свід-
ка, повинні зберігатися у таємниці та не можуть бути 
частиною кримінальної справи (пункт 3 § 2 ZSHG). 
той, хто займається забезпеченням захисту свідка, не 
має права розголошувати відомості щодо застосову-
ваних заходів (§ 3 ZSHG). окрім того, вищезазначе-
ним законом визначено: основні права та обов’язки 
підрозділів, які здійснюють захист, зокрема можли-
вість заблокування або зміни персональних даних 
про особу, які зберігаються в державних установах, 
за їхньою ініціативою (§ 4–5 ZSHG); підстави ска-
сування заходів захисту свідків (§ 6 ZSHG); осо-
бливості захисту свідків під час судового розгляду 
(§ 10 ZSHG); забезпечення захисту свідків у місцях 
позбавлення волі (§ 11 ZSHG).

Зазначимо, що у німеччині щорічно заходи без-
пеки застосовують у 400–500 справах (близько 
1 000 осіб підлягають захисту) [13].

Позитивний досвід щодо захисту учасників 
кримінального судочинства має також італія. Ще 
у 1930 році у кримінальному кодексі італії було 
передбачено надання злочинцю часткового або 
повного імунітету від покарання у разі його співпра-
ці з правоохоронними органами.

Повний обсяг законодавчих актів у сфері співро-
бітництва із судовими органами італії почав діяти 
лише з 1991 року. Більшість громадян, щодо яких 
застосовують заходи безпеки, – це особи, які пере-
бувають під слідством за скоєні злочини або у місцях 
позбавлення волі.

у 1991 році в італії прийнято Закон «Про захист 
свідків» (Декрет-Закон термінових змін у криміналь-
но-процесуальний кодекс і заходи щодо боротьби 
з мафіозною злочинністю» від 8 червня 1992 року 
№ 306). в організаційному плані цей Закон перед-
бачив створення в Міністерстві юстиції посади про-
курора з боротьби з мафіозною злочинністю, який 
призначається на посаду строком на 4 роки, а також 
передбачив посаду заступника прокурора. Що ж сто-
сується безпосередньо питань захисту та забезпечен-
ня безпеки учасників кримінального судочинства, 
то саме в підпорядкуванні прокурора перебували 
управління, працівники яких були наділені широкими 
повноваженнями щодо захисту свідків. За вказівкою 
прокурора в обов’язок органу судової поліції могло 
бути поставлено завдання щодо забезпечення осо-
бистої безпеки особи, узятої під захист. також цим 
нормативно-правовим актом було встановлено, що 
присутність безпосередньо в залі судового розгляду 
осіб, які погодилися співпрацювати із правосуддям 
є необов’язковою. вони мали можливість давати свід-
чення «на відстані» за допомогою технічних засобів.

окрім того, з 1996 року в італії діє система, яка 
дає змогу під час судових слухань отримати зобра-
ження одного з більш як 1200 свідків, щодо яких 

застосовують заходи забезпечення безпеки. усім 
присутнім, за винятком судді, свідка видно тільки зі 
спини. а також з окремого приміщення суду перед-
бачено додаткову лінію для приватного спілкування 
свідка зі своїм адвокатом. також визначався певний, 
більш суворий порядок роботи з документами, що 
належать особам, які співпрацюють із правосуддям.

Згадам, у 2001 році, з метою створення в рам-
ках програми захисту свідків окремої структури для 
правосуддя колабораціоністів до нього було вне-
сено зміни. Законодавчо встановлено спеціальні, 
пом’якшуючі провину обставини стосовно осіб – 
учасників злочинних організацій, які співпрацюють 
зі слідством. одночасно обтяжуючою провину обста-
виною було визнано участь особи в діяльності зло-
чинної організації або її сприяння такій організації.

рішення про допуск до програми захисту при-
ймає центральна національна комісія (далі – цнк). 
Зміни в ідентифікації особи мають бути затвердже-
ні центральною службою охорони, яка відповідає 
за забезпечення виконання заходів захисту свідків 
[11, с. 13–14].

З метою включення особи до спеціальної про-
грами захисту першочергово необхідно одержати 
дозвіл прокурора, який веде розслідування, та цнк, 
визначає ступінь небезпеки, що загрожує особі, яка 
співпрацює із правосуддям, підстави для надання їй 
захисту, оцінює значимість і важливість її показань 
на підставі відомостей, наданих поліцією і прокура-
турою. Залежно від конкретних небезпечних обста-
вин, у яких опиняється особа, згідно із законодав-
ством італії до неї застосовують різноманітні види 
заходів забезпечення безпеки та надання допомоги. 
Зазвичай такими заходами є цілодобове спостере-
ження за помешканнями осіб, які співпрацюють із 
правосуддям, що здійснюється поліцією. таких захід 
вважається найвищою і найбільш виразною формою 
забезпечення безпеки.

спеціальна програма захисту передбачає застосу-
вання таких заходів безпеки свідків та інших осіб: 
розміщення особи в безпечному місці; забезпечення 
збройного супроводу під час її пересування; надан-
ня щомісячної матеріальної допомоги, розмір якої 
залежить від кількості членів сім’ї та відповідає 
або середньому прожитковому мінімуму, або попе-
редньому (до включення у програму) рівню життя 
та державної медичної допомоги; за потреби – виго-
товлення нових документів для членів сім’ї свідка.

керівництво спеціальною програмою захисту 
свідків здійснює ДГБ Мвс італії через спеціальне 
центральне управління захисту та через канцелярію 
державного обвинувача у справах, порушених щодо 
мафії (Prokuratore Nazionale Antimafia) [14]. 

варто звернути увагу на те, що у сШа, німеч-
чині та італії заходи забезпечення безпеки застосо-
вують не тільки щодо осіб, які сприяють криміналь-
ному судочинству, але й щодо їхніх близьких. З цією 
метою останнім часом також активно застосовують 
можливості відеоконференцзв’язку.

велике значення для функціонування відповідних 
програм має належне фінансування заходів забезпе-
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чення безпеки, що суттєво впливає на ефективність 
їх застосування. витрати, пов’язані з реалізацією 
програм захисту учасників кримінального проце-
су, варіюються у різних країнах і залежать від рів-
ня життя, чисельності населення, рівня злочинності 
та інших чинників. суми, які виділяють держави на 
функціонування таких програм, становлять відносно 
невеликий відсоток загального бюджету поліції.

у державах, де запроваджено програми захисту, 
вищезазначені витрати складаються з такого: одно-
разових витрат на створення програми, зокрема на 
інфраструктуру (приміщення, обладнання, транспорт 
тощо); витрат на оплату праці співробітників, на від-
рядження та переміщення свідків; витрат, пов’язаних 
із підготовкою та виготовленням рекомендацій для 
свідків; витрат на психологічну допомогу свідкам.

обсяг коштів, виділений на програму захисту, 
має бути достатнім для ефективного функціону-
вання системи захисту та пропорційно змінювати-
ся залежно від криміногенної обстановки в держа-
ві (наприклад, ліквідація організованих злочинних 
угруповань) або зростання ефективності право-
суддя. З міркувань безпеки відомості про бюджетні 
асигнування, оперативні витрати та отримані вигоди 
під час опублікування не конкретизують. Бюджетні 
процедури та фінансові витрати держави на захист 
свідків у різних країнах світу відрізняються.

уряд сШа щорічно виділяє на програму захисту 
близько 60–100 мільйонів доларів, а на кожну осо-
бу, щодо якої застосовують заходи забезпечення без-
пеки, – 40 тисяч доларів [15, с. 1]. Мвс німеччини 
щорічно витрачає на програми захисту свідків понад 
50 мільйонів євро, а за необхідності має можливість 
виділити вдвічі більше [13]. в італії щорічно на про-
граму захисту свідків витрачають до 60 мільйонів 
євро. За останні 10 років в італії не було зареєстро-
вано жодного факту загибелі особи, щодо якої були 
застосовані заходи забезпечення безпеки [16].

Підсумовуючи, зазначимо, що досвід зарубіжних 
держав свідчить про те, що застосування заходів 
забезпечення безпеки веде до позитивних результа-
тів і зміцнює довіру учасників оперативного розро-
блення до правосуддя, заохочує їх давати показання 
під час кримінального судочинства. отож, враховую-
чи досвід зарубіжних держав у сфері впровадження 

програм захисту свідків та інших учасників кримі-
нального процесу, вважаємо суттєвою прогалиною 
вітчизняного законодавчого регулювання відсутність 
програм захисту свідків у практиці забезпечення 
безпеки учасників кримінального процесу, оскільки 
наявність таких програм стала б дієвим засобом під-
вищення ефективності протидії злочинності, давала 
б правоохоронним органам розширені повноважен-
ня зі створення спеціальних умов для забезпечення 
безпеки осіб, які є учасниками кримінального про-
цесу. З метою створення надійної, стійкої та регульо-
ваної системи безпеки учасників кримінального про-
вадження щодо торгівлі людьми в україні необхідні:

1. своєчасне розроблення та впровадження дер-
жавних довгострокових Програм захисту учасників 
кримінального провадження.

2. удосконалення дієвості застосування в украї-
ні таких заходів забезпечення безпеки, як блокування 
передачі даних, які зберігаються в інформаційній базі, 
та стосуються таких осіб; тимчасове надання докумен-
тів, які посвідчують особу, на основі змінених анкет-
них даних; ефективне забезпечення зберігання анкет-
них даних особи, яка підлягає захисту від можливого 
простежування з боку злочинців; створення підрозді-
лів із захисту учасників кримінального провадження 
на місцевому рівні; забезпечення особам, узятим під 
захист, можливості реалізації своїх особистих прав; 
організація можливих контактів тільки через підрозділ 
із захисту свідків; захист свідка в процесі судового роз-
гляду; захист свідка, який перебуває в місцях позбав-
лення чи обмеження волі; криміналізація несанкціоно-
ваного розголошення заходів захисту свідка.

3. розширення дії законодавства в такий спосіб, 
щоб воно охоплювало здійснення захисту вразливих 
учасників кримінального процесу не лише від фізич-
ного, але й від емоційного та психічного впливу.

4. активізація роботи та налагодження ефектив-
ної взаємодії між громадськими організаціями, які 
працюють на добровільних засадах, та правоохорон-
ними органами з питань забезпечення безпеки учас-
ників кримінального провадження щодо торгівлі 
людьми.

5. організація ефективної системи забезпечен-
ня безпеки на основі відповідного організаційного, 
фінансового та профілактичного забезпечення.
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