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Якщо досліджувати окремі види медичних послуг, зокрема, при 

здійсненні трансплантації, то відразу стає помітною класична суперечність 

щодо пріоритетності публічних та приватних інтересів. Підвищена увага 

суспільства до цього питання, а також безліч проблем, що виникають останнім 

часом, потребують переосмислення багатьох теоретико-правових розробок у цій 

сфері, яка, в окремих випадках, має відношення і до торгівлі людьми.  

Трансплантація органів, перш за все, стосується проблем життя та 

здоров'я громадян. Однак, доступ пацієнтів до трансплантації органів залежить 

від ситуації в країні і частково визначається вартістю медичної допомоги, 

рівнем технічних можливостей і, найголовніше, наявністю органів. Брак 

анатомічних матеріалів людини є практично універсальною проблемою. Навіть 

в розвинутих країнах, де рівень донорства органів, як правило, вище ніж в 

інших країнах, все одно система охорони здоров’я не може задовольнити 

зростаючий попит. Наприклад, у звіті Organs Watch (США), некомерційна 

організація, яка відстежує глобальну торгівлю органами, зазначено, що 

основними країнами-імпортерами анатомічних матеріалів людини є такі 

країни, як Австралія, Канада, Ізраїль, Японія, Оман, Саудівська Аравія і США 

[1]. Цікаво те, що у більшості з перелічених країн, а саме, в США, 

Великобританії, Японії тощо з правової точки зору, має місце так звана 

презумпція незгоди. Вона передбачає прижиттєве розпорядження донора або 

згоду членів його сім’ї після його смерті. Зазначена правова конструкція забору 

органів має місце і в Україні. Більш того, досвід США і Ізраїлю окремими 

дослідниками приводився як позитивний [2]. І дійсно, в США офіційно щороку 

виконується близько 23 тис. пересадок органів, з них близько 18 тис. – трупних і 

близько 5 тис. від родинних донорів [3, с. 109]. Тобто, попит на пересадку 

органів, особливо нирок, дуже високий, на сьогодні 123000 чоловік знаходяться 

в списку реципієнтів, з них кожен день, середньому помирає 25 чоловік. І їм 

байдуже законим, чи незаконним способом придбанні анатомічні матеріали 

людини [4].  

Несвоєчасність «поставок» анатомічних матеріалів людини призвела до 

розвитку міжнародної торгівлі цими матеріалами, що сприяє розвитку так 

званого «трансплантаційного туризму». І цей вид туризму пов’язаний не лише з 

виїздом потенційних реципієнтів, а і вивозом потенційних донорів з метою 
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вилучення їх анатомічних матеріалів за допомогою комерційних угод. Як 

наслідок, Резолюція ВООЗ (WHA57.18), закликає держав-членів «вжити заходів 

для захисту найбідніших і вразливих груп від «трансплантаційного туризму і 

продажу тканин і органів» [5]. «Трансплантаційний туризм» включає в себе не 

тільки покупку і продаж органів, а й інші елементи, пов'язані з 

комерціалізацією трансплантації органів. Міжнародне переміщення 

потенційних реципієнтів часто організовують посередники і постачальниками 

медичних послуг [6]. Як наслідок, окремі правознавці пропонують притягувати 

до відповідальності не лише за незаконну трансплантацію, а і за організацію та 

участь у трансплантаційному туризмі [7]. Закордонні дослідники, взагалі 

вважають, що лікуючий лікар повинен повідомляти правоохоронні органи, про 

випадки проведення їх постійними пацієнтами трансплантації поза офіційними 

медичними закладами [8]. 

Якщо брати до уваги Стамбульську декларацію про трансплантаційний 

туризм та торгівлю органами, що прийнята TTS та ISN в редакції 2018 року, 

поняття «торгівля людьми з метою вилучення органів» [9] надане згідно з 

уточненнями викладеними в Протоколі про попередження і припинення 

торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює 

Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 

15.11.2000 року [10] – це вербування, перевезення, передача, прийом або 

утримання людей за допомогою погроз або сили, або інших форм примусу, або 

викрадення, або шахрайства, або обману, або зловживання владою, або 

використання уразливості, або надання або отримання платежів або пільг для 

отримання згоди особи, яка має контроль над іншою особою, з метою 

видалення органів у останнього. 

Проте поняття «торгівля органами», що запозичене з Конвенції проти 

торгівлі органами Ради Європи (2015) [11], має на увазі будь-який з наступних 

видів діяльності: 1) видалення органів у живих або померлих донорів без має 

правову силу згоди або дозволу або в обмін на отримання фінансової вигоди 

(або на порівнянного переваги) для донора і / або третьої особи; 2) будь-які 

перевезення, маніпуляції, трансплантація або інше використання органів, 

отриманих таким шляхом; 3) пропозиція будь-якої неправомірної переваги 

фахівця в галузі охорони здоров'я, державній посадовій особі чи працівникові 

приватної організації з метою полегшення можливості або здійснення 

вилучення або використання органів без правових підстав або запит такого 

переваги; 4) агітація або вербування донорів або реципієнтів з метою 

отримання фінансової вигоди або порівнянного переваги; 5) спроби здійснення, 

сприяння або підбурювання до вчинення будь-якого з перерахованих вище дій. 

Сама вищезазначена Конвенція закликає уряди визнати кримінальним 

злочином незаконне вилучення людських органів у живих або померлих 

донорів: 1) якщо видалення здійснюється без вільного, усвідомленої і 

конкретної згоди живого або померлого донора, або, в разі померлого донора, 

без дозволу, дозволеного відповідно до її внутрішнього законодавства; 2) де в 
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обмін на вилучення органів живої донор або третя особа отримує фінансову 

вигоду або порівнянне перевага; 3) де в обмін на вилучення органів у померлого 

донора третя сторона отримує фінансову вигоду або порівнянне перевага. 

На жаль діюче законодавство України, зокрема, Закон України «Про 

протидію торгівлі людьми» не чітко співвідносить поняття «торгівля людьми» 

та «незаконна трансплантація», як це вимагає, наприклад, Протокол про 

попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і 

покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності від 15.11.2000 року [10]. Кримінальний кодекс 

України в ст. 143 передбачає відповідальність за порушення встановленого 

законом порядку трансплантації анатомічних матеріалів людини, однією з 

форм якого є незаконна торгівля анатомічними матеріалами людини. Крім 

того, в ст. 149 КК України «Торгівля людьми» встановлює, що така торгівля 

може здійснюватися з метою вилучення органів. Разом із тим, за незаконну 

торгівлю анатомічними матеріалами людини (ч. 4 ст. 143 КК України) 

встановлена менш сувора відповідальність, ніж за торгівлю людьми (ст. 149 КК 

України), що не є обґрунтованим.   

Європейські колеги також визначають, що досі міжнародне експертне 

співтовариство не досягло консенсусу щодо визначення та взаємозв'язку таких 

явищ як «торгівля людьми з метою трансплантації органів» та «незаконна 

торгівля людськими органами, тканинами та клітинами». Обидва явища 

знаходяться в сфері добре організованих злочинних мереж, в яких 

співпрацюють туристичні агентства, приватні клініки, медичні працівники, 

люди, які залучають жертв та інші [12]. 

А в Україні повільна регламентація правовідносин при здійсненні 

трансплантації взагалі негативно впливає на практику правозастосування.  
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