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Prieglobsčio skyriaus informacinis centras gavo paklausimą apie Ukrainos valdžios institucijų 

galimybes apsaugoti savo piliečius – potencialias prekybos žmonėmis aukas: 

1. Ar šalyje yra teisėkūros ir administracinių priemonių, skirtų užkirsti kelią prekybai 

žmonėmis? 

2. Ar šalyje yra priemonių saugoti aukas ir joms padėti? Ar šios priemonės efektyviai 

įgyvendinamos? 

 

PREKYBA ŽMONĖMIS UKRAINOJE. Prekyba žmonėmis ir jų išnaudojimas priverstiniams 

darbams atlikti bei seksualinio pobūdžio paslaugoms teikti – aktuali problema Ukrainoje. Ukraina 

yra pirminė, tranzito ir „paskutinės stotelės“ šalis kalbant apie jos piliečių išnaudojimą 

priverčiamiesiems darbams bei nelegalių paslaugų teikimui. Prekybos žmonėmis aukos yra 

išnaudojamos įvairiose srityse ir įvairiais aspektais: statybos, žemės ūkio, namų buityje, verčiant 

dirbti slaugos darbus, prašyti išmaldos gatvėje. Ypač pažeidžiami ir su didele rizika tapti prekybos 

žmonėmis aukomis susiduria nelegaliai per Ukrainą gabenami migrantai, iš Rytų Ukrainos dėl 

karinio konflikto šalies viduje perkelti asmenys, romų tautybės Ukrainos piliečiai, taip pat Vakarų 

Ukrainos kaimiškose vietovėse gyvenančios moterys. Padidintos rizikos grupėje yra ir vaikai, 

gyvenantys valstybiniuose globos namuose. Šaltinių teigimu, apytiksliai 82.000-200.000 globos 

namuose gyvenančių mažamečių yra itin pažeidžiami – nustatyta, kad „tam tikrų valstybinių globos 

namų pareigūnai galimai dalyvavo arba sąmoningai aplaidžiai vykdė savo pareigas globotinių 

atžvilgiu“.1 

 

Pagrindinėmis šalimis, kuriose Ukrainos piliečiai, tapę prekyba žmonėmis užsiimančių asmenų 

aukomis, dažniausiai verčiami dirbti nelegalų darbą arba teikti seksualines paslaugas, įvardijamos 

Rusija, Lenkija, Turkija, Jungtinės Amerikos Valstijos, taip pat kitos Europos, Vidurio Azijos ir 

Artimųjų Rytų šalys. 2016 m. Jungtinės Karalystės vidaus reikalų departamento informaciniame 

pranešime teigiama, jog dėl prekybos žmonėmis vienodai kenčia tiek vyrai, tiek moterys: remiantis 

Tarptautinės migracijos organizacijos (toliau – TMO) duomenimis, 2015 m. bendras užregistruotų 

nukentėjusių Ukrainoje skaičius buvo 740 asmenų, iš kurių 379 sudarė moterys, o 361- vyras.2   

                                                           
1 United States Department of State, 2017 Trafficking in Persons Report – Ukraine, 2017-06-27, 

https://www.refworld.org/docid/5959ec33a.html [Žiūrėta 2019-05-14] 
2 United Kingdom: Home Office, Country Information and Guidance - Ukraine: Victims of trafficking, May 2016, 

https://www.refworld.org/docid/5756754f4.html [Žiūrėta 2019-05-15] 

https://www.refworld.org/docid/5959ec33a.html
https://www.refworld.org/docid/5756754f4.html


 
Kovos su prekyba žmonėmis ekspertų grupės (Group of Experts on Action against Trafficking in 

Human Beings - GRETA) duomenimis, Ukraina išlieka šalimi, pirmaujančia pagal piliečių, 

nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis tiek savo šalyje, tiek užsienio valstybėse – 2014-2017 m. 

laikotarpiu iš viso buvo identifikuota 418 prekybos žmonėmis aukų Ukrainos piliečių: 209 vyrai, 169 

moterys, 40 vaikų (25 mergaitės ir 15 berniukų).3 

 

Dėl sudėtingų politinių, socialinių ir ekonominių sąlygų Ukrainoje, taip pat dėl Donecko ir Luhansko 

regionuose vykusio karinio konflikto bei Krymo Autonominės Respublikos aneksijos apie 2,7 

milijono žmonių buvo priversti išvykti iš savo gyvenamosios vietos bei ieškoti galimybių svetur. 

Susiklosčius tokiai situacijai, žmonių išnaudojimas nelegaliam darbui tapo vyraujančia išnaudojimo 

forma Ukrainoje. Aukos dažniausiai buvo pasirenkamos iš labiausiai pažeidžiamų asmenų grupių: 

šalies viduje perkelti asmenys, kenčiantys dėl nedarbo ir skurdo, jauni žmonės iš specializuotų 

psichinės sveikatos įstaigų, gatvės vaikai. Pagrindiniai potencialių aukų rekrutavimo būdai: 

verbavimas internetu socialiniuose tinkluose, tariamai pelningo darbo užsienio valstybėse kvietimų 

skelbimas.4 

 

Pasak TMO ekspertės, kovos su prekyba žmonėmis programos koordinatorės Hanos Antonovos, 

Ukraina ilgą laiką buvo ir yra regioninis prekybos žmonėmis taškas, nes „ukrainiečiai tradiciškai 

renkasi migraciją kaip išlikimo strategiją – dirbdamas aukle arba statybininku Rusijoje gali uždirbti 

daugiau nei dirbdamas gydytoju arba mokytoju Ukrainoje.“5 TMO skaičiavimais, nuo 1991 m. apie 

160.000 Ukrainos piliečių tapo prekybos žmonėmis aukomis arba susidūrė su priverstiniu darbu bei 

seksualiniu išnaudojimu.6 

 

2002 m. atidarytame reabilitacijos centre Ukrainoje teikiama visapusiška parama prekybos 

žmonėmis aukoms. Centro vadovė Dr. Olga Milinčiuk teigia, jog labai sunku identifikuoti 

priverstinio darbo ir žmonių išnaudojimo atvejus, nes prekeiviai žmonėmis apgauna savo aukas 

atimdami jų asmens dokumentus ir nemokėdami pinigų, tokiu būdu padarydami juos visiškai 

priklausomus nuo savęs: „Jie pasiima motiną su dviem vaikais, iš kurių vieną uždaro atskirai tokiu 

būdu priversdami motiną rinkti išmaldą. Jie žino, kad motina sugrįš. Motinai buvo pažadėtas darbas 

žemės ūkyje, o vaikams – darželiai“; „Nadiai buvo pažadėtas darbas prižiūrėti pagyvenusią moterį 

Maskvoje, tačiau ji kartu su dar trimis moterimis buvo nugabenta į nežinomą vietą, uždaryta, 

seksualiai išnaudojama, verčiama neapmokamai dirbti įvairius buities darbus bei kentėjo smurtą.“7  

  

                                                           
3 Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), Report concerning the implementation of the Council of 

Europoe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, 13 July 2018, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1453116/1226_1543849747_greta-2018-20-fgr-ukr-en-docx.pdf [Žiūrėta 2019-05-17] 
4 Ten pat. 
5 Ten pat. 
6 Ten pat. 
7 Maxim Tucker, „Sex, lies and psychological scars: Inside Ukraine‘s human trafficking crisis“, The Guardian, 4 February 2016, 

https://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/04/sex-lies-psychological-scars-ukraine-human-trafficking-crisis [Žiūrėta 

2019-05-17] 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1453116/1226_1543849747_greta-2018-20-fgr-ukr-en-docx.pdf
https://www.theguardian.com/global-development/2016/feb/04/sex-lies-psychological-scars-ukraine-human-trafficking-crisis


 
 

TEISINIS REGULIAVIMAS. Šiuo metu Ukrainoje galiojantis baudžiamasis kodeksas (toliau – 

BK) draudžia visų formų prekybą žmonėmis bei jų išnaudojimą; už tokią nusikalstamą veiką 

numatyta bausmė siekia nuo trejų iki penkiolikos metų laisvės atėmimo. Jungtinių Valstijų Valstybės 

departamento (toliau – USDOS) vertinimu, Ukraina minimalius kovos su prekyba žmonėmis 

standartus atitinka tik iš dalies, todėl yra antroje pakopoje (TIER 2) pagal Prekybos žmonėmis 

apsaugos protokolo klasifikaciją.8 Pastaraisiais metais Ukrainoje yra stebima pažanga. Ji nustatyta 

šiose srityse: išnagrinėtas didesnis skaičius bylų, susijusių su prekyba žmonėmis, gerėja tarpžinybinis 

bendradarbiavimas ir visuomenės suinteresuotų asmenų veiklos koordinavimas, identifikuojama 

daugiau aukų, teikiama reikšmingesnė finansinė parama prekybos žmonėmis aukoms, įkurta daugiau 

sociopsichologinės pagalbos teikimo centrų, apmokoma daugiau valstybės tarnautojų, dirbančių 

kovos su prekyba žmonėmis srityje.9 

 

2017 m. vasarį Ukrainos Parlamentui buvo pateiktas įstatymo dėl tam tikrų Ukrainos teisės aktų, 

kuriais siekiama sustiprinti valstybės pastangas kovoje su prekyba žmonėmis bei užtikrinti 

nukentėjusiųjų apsaugą, pakeitimų projektas, kuriuo numatoma pakeisti šiuos teisės aktus: Kovos su 

prekyba žmonėmis įstatymą, Savivaldos įstatymą, Krymo Autonominės Respublikos Ministrų 

tarybos įstatymą, Užsieniečių ir asmenų be pilietybės teisinės padėties įstatymą ir kitus.10 Šiuo metu 

galiojančiuose teisės aktuose numatyti pakeitimai ir papildymai, kurie išplėstų prekybos žmonėmis ir 

neteisėto žmonių išnaudojimo apibrėžimus, į juos įtraukiant ne tik priverstinį darbą ir seksualinių 

paslaugų teikimą, tačiau ir priverstines santuokas bei priverstinį išmaldos rinkimą. 

 

Praėjusiais metais Ukrainos valdžios institucijos pastebimai stiprino pastangas, nukreiptas į kovą su 

prekyba žmonėmis bei jų išnaudojimu. 2017 m. buvo išnagrinėtos 346 prekybos žmonėmis bylos 

(palyginimui – 2016 m. 112), iš kurių 142 atvejai susiję su neteisėtu lytinių paslaugų teikimu, 17 

nelegalaus darbo atvejų, 163 priverstinio įtraukimo į nusikalstamas veikas atvejai bei 6 priverstinės 

išmaldos rinkimo atvejai. Vadovaujantis šalies BK 149 straipsniu, 2017 m. buvo nuteisti 23 asmenis, 

pripažintus kaltais dėl prekybos žmonėmis [...].11 Nacionalinė policija įsteigė padalinį, kurio paskirtis 

– reaguoti į migrantų darbuotojų skundus, tokiu būdu prisidedant prie prekybos žmonėmis bylų 

tyrimo. Papildomai buvo įsteigtas Operatyvinių tyrimų departamentas su tikslu gerinti nusikaltimų, 

įskaitant prekybą žmonėmis, tyrimo kokybę. Rasta informacijos, jog Ukrainos teisėsauga 

pastaraisiais metais, dirbdama su tarptautiniais tyrimais, o taip pat ekstradicijų klausimu, 

bendradarbiavo su užsienio šalių vyriausybėmis, įskaitant Moldovą, Rusiją, Turkiją, Lenkiją, 

Nyderlandus, Baltarusiją, Prancūziją, Graikiją ir Lietuvą. 

                                                           
8 Pagal atitikimą Prekybos žmonėmis aukų apsaugos protokolo (PŽAAP) kriterijams valstybės skirstomos į 3 pakopas: 1 pakopa – 

šalys, pilna apimtimi atitinkančios minimalius PŽAAP standartus; 2 pakopa – šalys, nepilna apimtimi atitinkančios minimalius 

PŽAAP standartus, tačiau darančios pažangą; 3 pakopa – šalys, nepilna apimtimi atitinkančios/ neatitinkančios minimalius PŽAAP 

standartus ir nedarančios pažangos šioje srityje. Šaltinis: USDOS, Tier Placements and Regional Maps, 

https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2018/282584.htm [Žiūrėta 2019-05-14] 
9 United States Department of State, 2018 Trafficking in Persons Report - Ukraine, 28 June 

2018, https://www.refworld.org/docid/5b3e0a49a.html [Žiūrėta 2019-05-15] 
10 Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), Report concerning the implementation of the Council 

of Europoe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, 13 July 2018, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1453116/1226_1543849747_greta-2018-20-fgr-ukr-en-docx.pdf [Žiūrėta 2019-05-17] 
11 United States Department of State, 2018 Trafficking in Persons Report - Ukraine, 28 June 

2018, https://www.refworld.org/docid/5b3e0a49a.html [Žiūrėta 2019-05-15] 

https://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/2018/282584.htm
https://www.refworld.org/docid/5b3e0a49a.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/1453116/1226_1543849747_greta-2018-20-fgr-ukr-en-docx.pdf
https://www.refworld.org/docid/5b3e0a49a.html


 
 

VALSTYBĖS APSAUGA. Jungtinės Karalystės vidaus reikalų departamentas prieglobsčio 

klausimais rašo: „Vadovaujantis Ukrainos teisės aktais, už kovos su prekyba žmonėmis 

įgyvendinimą atsakingos žemiau nurodytos institucijos ir valstybės pareigūnai: Ukrainos Prezidentas, 

Ukrainos Ministrų kabinetas, nacionalinės agentūros, savivaldos administracijos, šalies diplomatinės 

atstovybės, veikiančios užsienio valstybėse ir įstaigos, teikiančios visapusišką pagalbą prekybos 

žmonėmis aukoms.“12  

 

Jungtinių Valstijų Kongreso bibliotekos 2016 m. vasarį publikuotoje ataskaitoje rašoma: „Nuo 2012 

m. Vidaus reikalų ministerija sukūrė Bendrą asmenų, nukentėjusių nuo prekeivių žmonėmis registrą, 

kuriame kaupiami nukentėjusių ir prekybos žmonėmis nusikaltimus įvykdžiusių asmenų asmens 

duomenys. 2014 m. vadovaujantis Ukrainos vidaus reikalų ministerijos įsakymu Nr. 1074, buvo 

įkurtas Kovos su prekyba žmonėmis departamentas prie VRM, kuris yra struktūrinis VRM padalinys, 

pavaldus kriminalinei policijai.13 

 

2016 m. vasarį Ukrainos Ministrų kabinetas pristatė teisės akto projektą, kuriuo siekiama didinti 

asmenų su negalia saugumą bei užkirsti kelią jų išnaudojimui, optimizuoti procedūras, kurių metu 

yra suteikiamas nukentėjusiojo nuo prekybos žmonėmis statusas, išplėsti paramos prekybos 

žmonėmis aukoms tinklą ir užtikrinti bei pagerinti sąlygas ne Ukrainos piliečiams ir asmenims be 

pilietybės.14 Šaltinių teigimu, šie teisės aktų pakeitimai vis dar svarstomi šalies parlamente, todėl 

nėra oficialiai priimti ir nėra įsigalioję. USDOS duomenimis, Ukrainos Vyriausybė toliau tęsė 

bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis bei NVO, taip pat su tarptautiniais donorais, 

siekiant kuo tiksliau identifikuoti nukentėjusiuosius bei skirti jiems būtiną paramą. 2017 m. 

tarptautinės organizacijos Ukrainoje padėjo 1256 asmenims, kurie tapo prekybos žmonėmis 

aukomis.15  

 

USDOS ataskaitoje nurodoma, jog 2017 m. Ukrainos Vyriausybė iš valstybės biudžeto kovos su 

prekyba žmonėmis Nacionalinio plano įgyvendinimui skyrė 1.700.000 grivinų.16 Teigiama, kad 

pastaraisiais metais asmenims, kuriems suteiktas nukentėjusiojo nuo prekybos žmonėmis statusas, 

buvo padidinta finansinė išmoka, jiems suteikiama psichologinė pagalba, reabilitacijos paslaugos, 

mokymai įsidarbinimo klausimais, nepaisant to, ar byla tęsėsi ar jau buvo baigta, taip pat 

neatsižvelgiant į tai, ar auka bendradarbiavo su teisėsaugos pareigūnais ar ne. 

 

Taip pat atkreipiamas dėmesys į tai, jog Ukrainos teisėsaugos institucijos atsisakė reikalavimo 

vykdyti privalomą apklausą nukentėjusiojo nuo prekeivių žmonėmis veiklos statusui patvirtinti, nes 

aukos, kurioms nėra reikalingos specializuotos paslaugos, turi teisę pasirinkti negauti nukentėjusiojo 

                                                           
12 UK Home Office, Country Information and guidance. Ukraine: victims of trafficking,May 2016,   

https://www.gov.uk/government/publications/ukraine-country-policy-and-information-notes [Žiūrėta 2019-05-20] 
13 US Library of Congress. Peter Roudik and Olena Yatsunska. ‘Summary of Training Related to Combating Human Trafficking: 

Ukraine,’ dated February 2016 https://www.loc.gov/law/help/humantrafficking/ukraine.php#_ftn1 [Žiūrėta 2019-05-20] 
14 United States Department of State, 2018 Trafficking in Persons Report - Ukraine, 28 June 

2018, https://www.refworld.org/docid/5b3e0a49a.html [Žiūrėta 2019-05-15] 
15 United States Department of State, 2018 Trafficking in Persons Report - Ukraine, 28 June 

2018, https://www.refworld.org/docid/5b3e0a49a.html [Žiūrėta 2019-05-15] 
16 United States Department of State, 2018 Trafficking in Persons Report - Ukraine, 28 June 

2018, https://www.refworld.org/docid/5b3e0a49a.html [Žiūrėta 2019-05-15] 

https://www.gov.uk/government/publications/ukraine-country-policy-and-information-notes
https://www.loc.gov/law/help/humantrafficking/ukraine.php#_ftn1
https://www.refworld.org/docid/5b3e0a49a.html
https://www.refworld.org/docid/5b3e0a49a.html
https://www.refworld.org/docid/5b3e0a49a.html


 
statuso. Papildomai nurodoma, jog šalies vadovybė aktyviai veikia proaktyvaus aukų identifikavimo 

srityje bei organizavo nacionalinius susitikimus su įvairių socialinių grupių bei organizacijų atstovais 

tam, kad būtų optimizuotos nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis identifikacijos bei pagalbos 

suteikimo jiems procedūros. 

 

PREVENCIJA. Visuomenės informavimas. Ukrainos Vyriausybė kartu su NVO ir tarptautinėmis 

organizacijomis įgyvendino platų spektrą informacinių kampanijų, susijusių su prekyba žmonėmis ir 

jų išnaudojimu. Informacinės kampanijos buvo vykdomos pasitelkiant visuomenės informavimo 

priemones: televiziją, interneto portalus, naudojantis skelbimais gatvėse ir kitose žmonių lankomose 

lauko erdvėse bei viešuose renginiuose. Šaltinių tvirtinimu, Ukrainos Švietimo ir mokslo ministerija 

patvirtino du privalomus mokymų kursus mokytojams.17 2017 m. vasarą Vyriausybė patvirtino 

valstybinę migracijos politikos strategiją, kurios vienas iš pagrindinių tikslų – suteikti informacijos 

apie užsienio šalyse dirbančių Ukrainos piliečių teises.18  

 

Siekiant užkardyti Ukrainos piliečių verbavimą socialiniuose tinkluose, šalies policija atliko keletą 

tyrimų kompanijose, siūlančiose darbą užsienyje, bei interneto portaluose, publikuojančiuose darbo 

svetur skelbimus. Papildomai teisėsaugos pareigūnai inicijavo susitikimus su įvairių visuomeninių 

organizacijų ir NVO atstovais su tikslu informuoti visuomenę apie prekeivių žmonėmis naudojamas 

rekrutavimo schemas. GRETA duomenimis, vyriausybė sistemingai vykdė mokymus Ukrainos 

kariūnams, dislokuotiems įvairiose tarptautinėse misijose bei apmokė diplomatinį personalą.19 

 

Priemonės kovai su žmonių išnaudojimu nelegaliems darbams dirbti. Kadangi prekyba 

žmonėmis su tikslu juos išnaudoti priverstiniams darbams yra pagrindinė ir vyraujanti prekybos 

žmonėmis forma Ukrainoje, šalies vyriausybė kovos su prekyba žmonėmis programoje numatė 

konkrečias priemones užkirsti kelią šiam reiškiniui: Ukrainos valstybinė darbo inspekcija (toliau – 

DI) kartu su šalies užimtumo tarnyba (toliau – UT) išplatino informaciją apie saugaus įsidarbinimo 

galimybes užsienyje, apie rizikas, kylančias norint dirbti užsienio šalyse bei legalaus įsidarbinimo 

svarbą. Skaičiuojama, kad pirmąjį 2016 m. pusmetį DI ir regioniniai įdarbinimo centrai suorganizavo 

434 jungtinius seminarus, kuriuose dalyvavo įmonių vadovai, verslininkai bei ieškantys darbo 

asmenys.20  

 

Mokymai. Ukrainoje paskutinius trejetą metų vykdomos institucinės reformos davė postūmį 

pokyčiams nacionalinėje policijos sistemoje ir teisėsaugos institucijose: buvo numatyti privalomi 

pareigūnų (prokurorų, teisėjų, darbo inspektorių, vaiko teisių specialistų, socialinių darbuotojų) 

mokymai ir atestavimas kovoje su  prekyba žmonėmis. GRETA vertinime pažymima, jog 2015-2017 

m. periodu moterų teisių gynimo organizacija La Strada – Ukraine, bendradarbiaudama su 

nacionaline policija, 670 policijos pareigūnų suorganizavo 33 paskaitas apie kovą su smurtu artimoje 

                                                           
17 United States Department of State, 2018 Trafficking in Persons Report - Ukraine, 28 June 

2018, https://www.refworld.org/docid/5b3e0a49a.html [Žiūrėta 2019-05-15] 
18 United States Department of State, 2018 Trafficking in Persons Report - Ukraine, 28 June 

2018, https://www.refworld.org/docid/5b3e0a49a.html [Žiūrėta 2019-05-15] 
19 Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA), Report concerning the implementation of the Council 

of Europoe Convention on Action against Trafficking in Human Beings, 13 July 2018, 

https://www.ecoi.net/en/file/local/1453116/1226_1543849747_greta-2018-20-fgr-ukr-en-docx.pdf [Žiūrėta 2019-05-17] 
20 Ten pat. 

https://www.refworld.org/docid/5b3e0a49a.html
https://www.refworld.org/docid/5b3e0a49a.html
https://www.ecoi.net/en/file/local/1453116/1226_1543849747_greta-2018-20-fgr-ukr-en-docx.pdf


 
aplinkoje; 2014-2017 m. La Strada – Ukraine kartu su Nacionaliniu mokymų tinklu įgyvendino 1242 

mokymų sesijas 43.390 profesionalų, įskaitant socialinius darbuotojus, ugdytojus, teisinės pagalbos 

centrų darbuotojus, įdarbinimo agentūrų kolektyvą.21 Šaltinių teigimu, mokymais siekiama sumažinti 

pareigūnų korupcijos lygį, didinti suvokimą kaip efektyviau padėti nukentėjusiems nuo prekybos 

žmonėmis bei gerinti prekybos žmonėmis aukų įsidarbinimo galimybes. 

 

Įdarbinimo iniciatyvos, skirtos pažeidžiamų asmenų grupėms. GRETA vertinamajame 

dokumente teigiama, kad Ukrainos valdžios institucijos patvirtino strateginius dokumentus, kurių 

tikslas – įtvirtinti lyčių lygybę ir užtikrinti lygias galimybes vyrams ir moterims. Papildomai, 

Ukrainos užimtumo tarnyba neturintiems darbo asmenims suteikia informacijos apie galimybes 

įsidarbinti bei susikurti darbo vietą pačiam (antreprenerio galimybes), užimtumo mokymus su tikslu 

pradėti asmeninį verslą. Pirmąjį 2016 m. pusmetį daugiau negu 3500 bedarbių Ukrainos piliečių, 

gavę Užimtumo tarnybos paramą, pradėjo savo verslą.22 

 

Liudininkų ir nukentėjusių asmenų apsauga. Remiantis Ukrainoje galiojančiu įstatymu “Dėl 

asmenų, dalyvaujančių kriminaliniuose tyrimuose, saugumo užtikrinimo”, asmenims, kuriems 

suteiktas nukentėjusiojo prekybos žmonėmis byloje statusas, bei tiems, kurie dalyvauja liudytojų 

programoje, yra užtikrinama asmens neliečiamybė bei apsauga. Paminėtinos šios saugumą 

užtikrinančios priemonės: asmeninė fizinė [lydinčio asmens] apsauga, gyvenamosios vietos 

stebėjimas, pokalbių klausymas, asmens dokumentų pakeitimas, išvaizdos pakeitimas, gyvenamosios 

ir darbo vietos pakeitimas, bylos nagrinėjimas uždaruose teismo posėdžiuose. Kompetentingų 

valstybės institucijų duomenimis, 2016 m. šiuo pagrindu asmens duomenys buvo pakeisti dviems, o 

2017 m. šešiems asmenims.23 Tačiau Ukrainoje veikiančios nevyriausybinės organizacijos kritikuoja 

minėto teisės akto nuostatų taikymą praktikoje – pasak NVO atstovų, jos nėra įgyvendinamos 

efektyviai. Pagrindinėmis neefektyvumo priežastimis nurodomas neadekvatus rizikos, kylančios 

asmenims, dalyvaujantiems kriminalinės bylos tyrime, vertinimas ir finansavimo stoka taikant 

apsaugos priemones.24 Pavyzdžiui, Žitomiro regiono atveju, prekeivio žmonėmis artimieji taikė 

spaudimą moters, nukentėjusios nuo minėto prekeivio, sūnui, kuris buvo terorizuojamas ir verčiamas 

atskleisti savo motinos buvimo vietą bei sulaukė įvairaus pobūdžio grasinimų. GRETA ataskaitoje 

nurodoma, kad “nepaisant fakto, jog apie incidentą buvo informuota policija, jokių apsaugos 

priemonių nebuvo imtąsi siekiant užtikrinti, jog nukentėjusios ir jos šeimos interesai nebus 

pažeisti”.25 

 

Atsižvelgiant į surinktą informaciją, galima pagrįstai teigti, kad nuo 2014 m. Ukraina padarė pažangą 

daugelyje sričių kovojant su prekyba žmonėmis: nuolat pildoma ir tobulinama kovos su prekyba 

žmonėmis teisinė bazė – pateiktos ir patvirtintos Kovos su prekyba žmonėmis įstatymo, Užsieniečių 
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ir asmenų be pilietybės teisinės padėties įstatymo bei baudžiamojo kodekso pataisos, stiprinama 

institucinė sąranga, įkuriant papildomus padalinius prie Vidaus reikalų ministerijos ir policijos 

struktūrose bei vykdant specializuotus profesionalų apmokymus prekybos žmonėmis ir žmonių 

išnaudojimo klausimu, taip pat daug dėmesio skiriama prevencijai, visuomenės švietimui ir 

informavimui bei įsidarbinimo galimybių Ukrainoje didinimui, asmenų, nukentėjusių nuo prekeivių 

žmonėmis, reabilitacijai. GRETA ekspertų teigimu, Ukrainos valdžios institucijos priėmė ir iš dalies 

patvirtino “nemažai strateginių politikos dokumentų ir veiksmų planų, kuriais siekiama skatinti lyčių 

lygybę ir užtikrinti lygias vyrų ir moterų galimybes, tokiu būdu eliminuojant vieną iš pagrindinių 

prekybos žmonėmis ir išnaudojimo priverstiniams darbams priežastį – moterų nedarbą”, “progresas 

matomas vykdant profesionalų mokymus, užtikrinant bendradarbiavimą ir veiklų koordinavimą su 

visuomeninėmis grupėmis ir tarptautinėmis organizacijomis bei NVO,  įgyvendinant visuomenės ir 

ypatingai pažeidžiamų asmenų grupėms priskiriamų Ukrainos piliečių informavimą apie rizikas 

ieškant darbo užsienyje, didinant įsidarbinimo galimybes Ukrainoje.”26  

 

Kita vertus, svarbu pažymėti, kad nors ir stebima pažanga tam tikrose srityse, Ukraina vis dar lieka 

antrojoje pakopoje pagal atitikimą PŽAAP kriterijams ir yra įvardijama kaip šalis, kuri ne pilna 

apimtimi atitinka minimalius kovos su prekyba žmonėmis bei jų išnaudojimu standartus. Siekiant 

efektyviai kovoti su Ukrainos piliečių išnaudojimu priverstiniams darbams ir nelegalia žmonių 

prekyba, USDOS vertinimu, Ukrainos Vyriausybė turi atsižvelgti į žemiau pateikiamas 

rekomendacijas: asmenims, pripažintiems kaltais prekybos žmonėmis bylose skirti proporcingas ir 

adekvačias bausmes; aiškiai apibrėžti administracines funkcijas ir nustatyti atsakomybių ribas 

pareigūnams, dirbantiems neteisėto žmonių išnaudojimo klausimais; užtikrinti efektyvų ir skaidrų 

prekybos žmonėmis bylų tyrimą bei teisėsaugos pareigūnų, dalyvavusių nusikalstamose veikose, 

atskaitomybę ir atsakomybę, identifikuoti daugiau aukų siekiant, kad jiems būtų garantuota apsauga 

ir visapusiška valstybės pagalba; vykdyti aktyvią įdarbinimo paslaugas užsienyje ir šalies viduje 

teikiančių įmonių, siejamų su  neteisėtu asmenų verbavimu nelegaliam darbui, veiklos stebėseną; 

didinti profesionalų, dirbančių prekybos žmonėmis srityje, mokymų apie ypač pažeidžiamų asmenų 

identifikavimą apimtis; tęsti veiklų, skirtų padėti aukoms, finansavimą; stiprinti bendradarbiavimą su 

teisėsaugos pareigūnais tose šalyse, kuriose Ukrainos piliečiai yra labiausiai išnaudojami 

priverstiniams darbams bei seksualinėms paslaugoms teikti.27 

 

PASTABA. Ši pažyma parengta pagal bendrąsias Europos Sąjungos gaires dėl informacijos apie kilmės šalis 

apdorojimo28 remiantis atrinktais viešai skelbiamais informacijos šaltiniais. Informacija buvo renkama, įvertinta 

ir apdorota per pažymai parengti skirtą terminą. Šis dokumentas nėra ir negali būti išsamus. Be to, šis 

dokumentas negali nulemti sprendimo dėl konkretaus prašymo suteikti prieglobstį. Pažymoje nėra pateikiama 

Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomonė ir ja nėra daroma joks politinis pareiškimas.  
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