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TYPES OF HUMAN EXPLOITATION: PART IІ 
 АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEY WORDS) 

Постановка проблеми. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми передбачена у ст.149 чинного Криміна-
льного кодексу України. На сьогодні Робочою групою з питань розвитку кримінального права майже завершена ро-
бота над Проєктом нового Кримінального кодексу України), який також містить аналогічну норму (ст.4.5.7). Вбачаєть-
ся, що вказані норми потребують свого доопрацювання. Особливу увагу варто приділити поняттю експлуатації 
людини. Як свідчить аналіз сучасної юридичної літератури, йому приділяється недостатньо уваги з боку науковців, 
незважаючи на те, що це поняття виступає обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони даного злочину. Видається, 
що відкритий перелік форм експлуатації є надто широким, і може бути скорочений за рахунок виділення більш зага-
льних форм експлуатації. Метою статті є: встановлення індивідуальних ознак, властивих поняттю "медична експлу-
атація людини"; розкриття змісту таких форм експлуатації, як вилучення органів, проведення дослідів над людиною 
без її згоди, примусова вагітність та примусове переривання вагітності, які закріплені у п.1 прим. до ст.149 КК Украї-
ни; вироблення пропозицій щодо законодавчого удосконалення норми, передбаченої ст.149 КК України. Методи. 
Дедуктивний метод було використано для узагальнення існуючих точок зору щодо змісту поняття "медична експлуа-
тація" як в українській, так і в іноземній науковій літературі. Завдяки аналізу та синтезу здійснено дослідження струк-
тури цього поняття. Логіко-семантичний метод дослідження надав можливість встановити особливості тлумачення 
змісту, який вкладається в поняття "медична експлуатація людини". Догматичний метод використано задля виявлен-
ня недоліків і встановлення способів удосконалення перелічених у вітчизняному законодавстві форм експлуатації 
людини. Результат. Встановлені індивідуальні ознаки медичної експлуатації людини та проаналізовані всі форми з 
переліку, що міститься в п.1 прим. до ст.149 КК України, які можуть бути віднесені до неї. Висновки. Доведено, що 
перелік форм експлуатації, передбачений у п.1 прим. до ст.149 чинного КК України, підлягає скороченню, а окремі 
форми потребують уточнення назв. Окремі форми експлуатації (такі як: вилучення органів, проведення дослідів над 
людиною без її згоди, примусова вагітність, примусове переривання вагітності) доцільно об’єднати під загальною на-
звою "медична експлуатація людини". Окрім того, встановлені індивідуальні ознаки такої форми експлуатації. 

Ключові слова: медична експлуатація людини; вилучення органів; проведення дослідів над людиною 
без її згоди; примусова вагітність; примусове переривання вагітності  
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Problem statement. Article 149 of the Criminal Code of Ukraine in force criminalizes human trafficking. To date, the 
'Working Group for the Development of Criminal Law' has almost completed work on the Draft New Criminal Code of 
Ukraine), which also contains a similar provision (Article 4.5.7). It is seen that these norms need to be refined. Particular 
attention should be spared to the concept of human exploitation. An analysis of the modern legal literature has shown that 
scientists do not spare enough attention to this notion, although it is a necessary feature of the subjective side of the crime. 
It seems that the open list of exploitation types is very wide, and can be reduced due to singling out wider types of 
exploitation. Purpose are: ascertaining individual features, on the notion of "medical human exploitation"; revealing the 
essence of exploitation types including organ/tissue removal, conducting illegal experiments, forced pregnancy, forced 
abortion, which are fixed in paragraph 1 of note of Article 149 of the Criminal Code of Ukraine; developing proposals 
regarding the legislative improvement of the norm provided by Article 149 of the Criminal Code of Ukraine. Methods. The 
deductive method was used for summarizing perspectives regarding the contents of the notion "medical exploitation" in the 
Ukrainian as well as foreign academic literature. Due to the analysis and synthesis, the study of the structure of this notion 
has been undertaken. The application of comparative-legal method has allowed determining the specificities of interpreting 
the meaning assigned to this notion. The Formal-Dogmatic approach has been employed to identify gaps and establish 
ways of improving the types of human exploitation listed in the national legislation. Results. Individual features of medical 
exploitation have been identified, and all types from the list, which are fixed in paragraph 1 of note of Article 149 of the 
Criminal Code of Ukraine, and can be applied to this group, have been analyzed. Conclusion. It has been summarized that 
the list, which is fixed in paragraph 1 of note of Article 149 of the Criminal Code of Ukraine, needs to be reduced and some 
names of types need to be renamed. Some exploitation types (organ/tissue removal, conducting illegal experiments, forced 
pregnancy, forced abortion) should be combined under the general name of "medical exploitation". In addition, individual 
features of this type of exploitation have been established. 

Key words: medical exploitation; organ/tissue removal; conducting illegal experiments; forced pregnancy; 
forced abortion  

 

Постановка проблеми 

Як зазначалося в першій частині нашої робо-
ти, у ст.149 Кримінального кодексу (далі – КК) 
України передбачена відповідальність за такий 
конвенційний злочин, як торгівля людьми. Для 
нашої держави питання подолання цієї проблеми 
є надзвичайно важливим, оскільки Україна – це 
країна-постачальник та країна-транзитер "живого 
товару" [1]. Раніше також відмічалося, що станом 
на 18.10.2019 р. Міністерством соціальної полі-
тики (далі – Мінсоцполітики) надано статус "осо-
ба, яка постраждала від торгівлі людьми" 867 
людям (серед яких 860 постраждалих – це гро-
мадяни України, 7 – іноземці), з яких 333 жінок, 
446 чоловіків, 85 дітей (31 хлопчик та 54 дівчин-
ки) [2]. Станом на 03.12.2020 р. Мінсоцполітики 
відзвітувало про 132 особи, яким було надано 
статус постраждалих від торгівлі людьми (серед 
них: 130 постраждалих – це громадяни України, 
2 – іноземці), з яких 33 особи – це жінки, 97 осіб – 
чоловіки, 2 – діти (всі хлопчики). 52 особи пост-
раждали від трудової експлуатації, 5 – від сексу-
альної, 2 стали жертвами примусового втягнення 
у зайняття жебрацтвом, 64 – використання у 
збройних конфліктах [3].  

При цьому незважаючи на всі зусилля, які 
докладають як державні органи, так і неурядові 
організації для подолання цього явища, лише за 
4 місяці 2021 р. ще 24 особи отримали статус 
"особа, яка постраждала від торгівлі людьми", з 

яких 20 – чоловіки та 4 жінки. Основними фор-
мами експлуатації були: трудова (13 випадків), 
використання у збройних конфліктах (9 випад-
ків), сексуальна та втягнення у зайняття жебра-
цтвом (по 1 випадку кожна) [4]. Також відповідно 
до даних Мінсоцполітики у травні 2021 р. ще 6 
особам було встановлено відповідний статус1 
[5]. Наведені дані дозволяють констатувати, що 
незважаючи на зусилля, яких докладає Уряд2 та 
громадські організації в боротьбі із торгівлею 
людьми, суттєвих результатів у цьому напрямку 
досягти, на жаль, поки що так і не вдалося. Са-
ме цим і обумовлюється доцільність подальших 
досліджень науковцями норми, передбаченої 
ст.149 КК України, спрямованих на її законодав-
че вдосконалення, кінцевою метою яких має 
бути досягнення невідворотності кримінальної 
відповідальності для осіб, що вчинили цей зло-
чин. Особливо це є актуальним в умовах, коли 
Робоча група з питань розвитку кримінального 
права завершує плідну роботу над текстом 
                                                 

1 У той же час постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни "Про внесення змін до Порядку встановлення стату-
су особи, яка постраждала від торгівлі людьми" від 
26.05.2021 р. № 531 повноваження щодо встановлення 
цього статусу відійшли до компетенції Національної 
соціальної сервісної служби України.  

2 Відповідно до аналітичних збірників "Trafficking in 
Persons Report. June 2020" та "Trafficking in Persons 
Report. June 2021" Україна не повною мірою докладає 
зусиль для викорінення торгівлі людьми [6; 7]. 
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проєкту нового КК [8]. 
Питання торгівлі людьми завжди залишаєть-

ся в центрі уваги наукової спільноти як в Україні, 
так і за її межами. Так, однією із останніх вийш-
ла монографія А.В. Андрушка "Теоретико-
прикладні засади запобігання та протидії злочи-
нам проти волі, честі та гідності особи", де 
окреме місце відводиться аналізу складу злочи-
ну, передбаченого ст.149 КК України, реалізації 
кримінальної відповідальності за нього, кримі-
нологічній характеристиці та детермінації торгі-
влі людьми, а також основним напрямам запобі-
гання цього злочину [9]. Як вітчизняних, так і 
закордонних вчених продовжують цікавити підс-
тави та передумови існування цього явища в 
конкретній державі чи регіоні, його наслідки, 
способи боротьби з торгівлею людьми, а також 
дослідження питань кримінальної відповідаль-
ності за цей злочин (Г.Т. Пачулі [10], Н. В. Пла-
хотнюк, Т. В. П’ятковська [11], Є.П. Сергеєва 
[12], Я.Г. Лизогуб [13] та ін.). Окремим блоком 
наукових доробок виступають наукові праці, які 
містять критику та пропозиції щодо статей роз-
ділу 4.5 "Злочини проти волі і гідності людини" 
Проєкту КК України [14; 15; 16, с.51–53; 17, 
с.48–50]. Водночас питанням щодо форм екс-
плуатації людини й надалі приділяється недо-
статньо уваги. 

Як зазначалося раніше, однією із важливих 
криміноутворючих ознак складу злочину "торгів-
ля людьми", виступає його мета – експлуатація 
людини, яка у поєднанні із специфічними фор-
мами діянь, що утворюють об'єктивну сторону 
цього злочину, визначає його підвищену суспі-
льну небезпечність і дозволяє відмежовувати 
його від суміжних кримінальних правопорушень 
[1, с.31].  

Отож, продовжуючи роздуми щодо форм 
експлуатації людини, в межах цієї статті розгля-
немо такі з них, як: а) вилучення органів, б) про-
ведення дослідів над людиною без її згоди, г) 
примусова вагітність та д) примусове перери-
вання вагітності. 

Метою цієї роботи є: 1) дослідження тих 
форм експлуатації, які не охоплюються понят-
тями сексуальної чи трудової експлуатації лю-
дини, оскільки їх аналіз було здійснено у попе-
редній публікації [1] та зосереджуються на 
використанні людини як біологічної істоти або 
відповідних властивостей та здатностей її орга-
нізму; 2) аналіз практики Європейського суду з 
прав людини (далі – ЄСПЛ) в частині встанов-
лення порушень прав і свобод, гарантованих 
Конвенції про захист прав людини та основопо-

ложних свобод; 3) вироблення пропозицій щодо 
законодавчого удосконалення норми, передба-
ченої ст.149 КК України. Її новизна полягає в 
дослідженні змісту та співвідношення понять 
"біологічна експлуатація", "медична експлуата-
ція" та "експлуатація в біомедичній сфері"; на-
веденні аргументів на користь того, що більш 
вдалим терміном, який потрібно використовува-
ти як родове поняття для позначення таких 
форм експлуатації людини, як вилучення ана-
томічних матеріалів, проведення дослідів над 
людиною без її згоди, примусове сурогатне ма-
теринство (п.1 прим. до ст.149 КК України), є 
поняття "медична експлуатація"; встановленні 
індивідуальних ознак останньої; доведенні, що 
така самостійна форма експлуатації, як "вилу-
чення органів" нині термінологічно не відповідає 
чинному законодавству; доведенні, що поняття 
"примусова вагітність" є не досить вдалим в 
контексті торгівлі людьми та подальшої їх екс-
плуатації, а тому пропонується замінити його на 
"примусове сурогатне материнство". Доведено, 
що вказівка на примусове переривання вагітно-
сті, як самостійну форми експлуатації, підлягає 
виключенню. Завданням статті є встановлення 
більш вдалого терміну для позначення таких 
форм експлуатації, про які йдеться у п.1 прим. 
до ст.149 КК України, як: вилучення органів, 
проведення дослідів над людиною без її згоди, 
примусова вагітність та примусове переривання 
вагітності; встановлення індивідуальних ознак 
такого поняття; розкриття змісту та поширеності 
на практиці тих форм експлуатації людини, що 
охоплюються цим поняттям за чинним КК Укра-
їни, а також критично оцінити, наскільки вдалим 
є ті терміни, які використовує законодавець для 
їх позначення у чинному кримінальному законі 
та пропонується використовувати в проєкті но-
вого Кримінального кодексу. 

Емпіричну базу дослідження становлять: 1) 
рішення Європейського суду з прав людини 
(далі – ЄСПЛ), в яких констатовано порушення 
Конвенції про захист прав людини і основопо-
ложних свобод (далі – Конвенція 1950 р.); 2) 153 

обвинувальних вироків, постановлених судами 
України за ст.149 КК за останні 6 років і 6 місяців. 
Поняття медичної експлуатації як форми 
експлуатації людини 

Загальновідомим є підхід до об'єднання час-
тини форм експлуатації людини, передбачених 
у п.1 прим. до ст.149 КК України, в групи. Так, 
виділяють "сексуальну" та "трудову" експлуата-
цію. У той же час А. Орлеан запропонував 
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об’єднати ще частину форм, про які йдеться у 
п.1 прим. до ст.149 КК, у групу т. зв. "біологічної" 
експлуатації людини. До цієї форми дослідник 
загалом слушно відносить: "1) експлуатацію у 
сфері репродукції та використання репродукти-
вних матеріалів людини (незаконне використан-
ня жінки для виношування та народження дити-
ни; незаконне отримання та використання 
статевих клітин (гамет) людини; незаконне 
створення, отримання та використання ембріо-
нів та плодів людини; незаконне отримання та 
подальше використання фетальних матеріалів); 
2) експлуатацію у сфері вилучення та викорис-
тання органів, тканин, клітин людини та її крові; 
3) експлуатацію у сфері використання людсько-
го організму для дослідів" [18, с.64–65]. 

Погоджуючись із доцільністю виділення ще 
однієї самостійної групи, варто поставити пи-
тання щодо коректності запропонованої вченим 
назви. Огляд наукової літератури, як вітчизня-
ної, так і зарубіжної, дозволив дійти висновку, 
що ця назва не зустрічається у публікаціях, при-
свячених торгівлі людьми. Англомовні джерела 
взагалі не знають такого поняття як "biological 
exploitation" в аспекті цього явища. Натомість ми 
знайшли інші відповідники, наприклад, у С. Ва-
рма та Ч. МакКерол (Varma and McCarroll, 2021), 
але які теж не можна назвати дуже поширеним, 
– "medical exploitation" [19] або ж, у Д. Резнік 
(Resnik, 2003), якщо йдеться про вилучення ор-
ганів чи проведення дослідів над людиною, – 
"exploitation in biomedical research" [20].  

Тож який із варіантів більш вдалий: "біологіч-
на", "медична" експлуатація, чи може "експлуа-
тація в біомедичній сфері"? Відповідно до тлу-
мачного словника української мови значеннями 
терміну "біологічний" є: 1) стосовний до біології 
– науки про закономірності життя і розвитку ор-
ганізмів; 2) стосовний до життя, життєвих про-
цесів організму [21, c.83]. "Медичний" в свою 
чергу, означає: 1) стосовний до системи науко-
вих знань та практичної діяльності, метою яких 
є зміцнення та збереження здоров’я, продов-
ження життя людей, попередження та лікування 
захворювань людини; 2) стосовний до діяльнос-
ті лікаря; лікарський; 3) який застосовується в 
лікуванні; лікувальний [21, c.655]. А "біомедич-
ний" – це той, що стосується до біомедицини – 
розділу медицини, що вивчає процеси, які від-
буваються в організмі на біологічному рівні [21, 
c.83]. На підставі викладеного, видається, що 
поняття "експлуатація в біомедичній сфері" є 
невдалим поняттям, оскільки є вузьким і може 
охоплювати лише вилучення органів та прове-

дення дослідів над людьми. Що ж до "біологіч-
ної експлуатації", то вбачається, що цей термін 
є надто широким, оскільки і сексуальна, і трудо-
ва експлуатації теж ґрунтуються на біологічних 
властивостях людини. Натомість поняття "ме-
дична експлуатація" означатиме, що має місце 
експлуатація людини в медичних цілях, яка пе-
редбачає використання властивостей організму 
потерпілої від торгівлі людьми особи задля змі-
цнення/збереження здоров'я чи продовження 
життя інших людей, вирішення їх проблем в ре-
продуктивних цілях тощо. Це відбувається за 
рахунок здатності: а) наших організмів прижив-
лювати чужі пересаджені органи, а також 
"приймати" кров, тканини тощо, та використову-
вати в подальшому їх як власні; б) жінки наро-
джувати дитину (дітей) від будь-якого чоловіка 
як шляхом природного, так і штучного заплід-
нення, в тому числі з використанням чужих га-
мет; в) екстраполяції даних, отриманих внаслі-
док дослідів над людиною, на невизначене коло 
осіб. Отож, на нашу думку, найбільш вдалим 
поняттям для цієї групи форм експлуатації лю-
дини є саме поняття "медична експлуатація".  

Водночас слушним є застереження А. Орле-
ана, що "кримінально-правове забезпечення 
охорони людини від біологічної експлуатації по-
требує переосмислення і серйозних змін, які 
мають враховувати біоетичні напрацювання" 
[18, с.64]. Нинішня ж ситуація свідчить, що цій 
формі експлуатації людини приділяється недо-
статньо уваги як з боку науковців, так і з боку 
міжнародних та державних інституцій, які ведуть 
боротьбу проти торгівлі людьми. 
Форми експлуатації людини, що  
охоплюються поняттям "медична  
експлуатація" за чинним КК України 

Перша форма експлуатації людини, з якої 
слід розпочати аналіз, є вилучення органів. 
Звертає на себе увагу той факт, що ця самос-
тійна форма нині термінологічно не відповідає 
чинному законодавству: ні Закон України "Про 
застосування трансплантації анатомічних мате-
ріалів людині" від 17.05.2018 р. № 2427–VIII (в 
ред. від 15.03.2021 р.), ні ст.143 "Порушення 
встановленого законом порядку трансплантації 
анатомічних матеріалів людини" КК України. 
Отож, законодавець повинен був вищезгаданим 
Законом (№ 2427–VIII – авт.) передбачити, в 
тому числі, і зміни до чинної редакції п.1 прим. 
до ст.149 КК України, використавши в ній нову 
термінологію, яку він і запроваджує, а саме "ви-
лучення анатомічних матеріалів". Відповідно 
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до ст.1 зазначеного Закону під анатомічними 
матеріалами слід розуміти органи (їх частини), 
тканини, анатомічні утворення, клітини людини 
або тварини, фетальні матеріали людини, тоді 
як під їх вилученням – хірургічні операції, інші 
медичне втручання, в результаті яких отриму-
ються анатомічні матеріали людини для транс-
плантації та/або виготовлення біоімплантатів. 
Це дозволило би охопити поняттям "експлуата-
ція людини" і такі її форми, як незаконне вико-
ристання людини, як донора: а) крові та її ком-
понентів, б) гамет або в) живих ембріонів та 
плодів людини, а також г) фетальних матеріалів 
– тобто всі ті прояви медичної експлуатації, що 
не охоплюється нині чинною редакцією п.1 
прим. до ст.149 КК України. 

Повторюється цей недолік і в Проєкті КК. Так, 
у примітці до ст.4.5.7 Проєкту відмічається, що 
однією з форм експлуатації людини є вилучення 
в неї органів (є) [22], що виступає більш вузьким 
поняттям порівняно із поняттям "анатомічні ма-
теріали людини". Хоча в той же час у ст.4.3.7 
Проєкту говориться про протиправне спонукан-
ня до надання згоди на вилучення анатомічних 
матеріалів людини. Маємо надію, що такі нето-
чності ще підлягатимуть коригуванню з боку 
членів робочої групи до подання проєкту на роз-
гляд народних депутатів України. 

Міністерство соціальної політики (далі – Мін-
соцполітики) України у 2019 р. звітувало лише 
про 10 осіб, постраждалих від цієї форми екс-
плуатації, тоді як у 2020 р., а також у 2021 р. та-
ких осіб взагалі виявлено не було [2–4]. Проте 
все ж у 1 обвинувальному вироку за злочин, пе-
редбачений ст.149 КК України, йшлося про ви-
лучення органів потерпілої від торгівлі людьми 
особи [23].  

Визначити ж, наскільки ця форма експлуата-
ції людини в дійсності є поширеною в Україні, 
насправді достатньо важко, адже як зауважу-
ється в публікації "Trafficking for the purposes of 
organ removal" "інколи людина може розбирати-
ся на частини як автомобіль на деталі" [24]. За 
таких умов сам факт вчинення такого криміна-
льного правопорушення навряд чи швидко ста-
не відомим правоохоронним органам, якщо вза-
галі це колись станеться. Водночас, як 
відмічається в публікації за даними Нацполіції, в 
2018 р. було передано до суду 5 кримінальних 
проваджень щодо продажу неповнолітніх з ме-
тою вилучення органів [25]. 

Маркерами, на думку ізраїльських дослідни-
ків, які можуть свідчити про те, що має місце 
торгівля людьми з метою вилучення у потерпі-

лого (-лих) органів або тканин людини, висту-
пають такі факти: 1) набір донорів здійснюється 
серед вразливих верств населення, таких як 
знедолені, безробітні, розумово відсталі, особи 
з розумовими вадами чи іншими захворюван-
нями; 2) виплати будуть мізерними або відсут-
німи взагалі; 3) може мати місце обман жертв 
щодо характеру операції, медичних наслідків та 
їх винагороди або боргова кабала в частині від-
рахування сум на їжу, житло, одяг, медичні об-
стеження та транспортування до місця хірургіч-
ної операції; 4) ймовірним є й застосування 
насильства чи погрози; 5) потерпілі особи часто 
при цьому не отримують належної післяопера-
ційної медичної допомоги; 6) може здійснювати-
ся контроль за діями донора з метою позбавити 
його можливості відмовитися від угоди, напри-
клад, його можуть переховувати у місцях, які 
контролюються торговцями людьми. На сьогод-
нішній день в Ізраїлі було лише кілька випадків, 
коли не лише підозрювали, а й довели факт то-
ргівлі людьми для цілей вилучення органів. Пе-
рша справа стала своєрідним там судовим пре-
цедентом [24]. Обвинувальний вирок було 
винесено у справі "State of Israel v. Muhammed 
(John) Ben Taha Jeeth (Alen)" і стосувалася вона 
діяльності двох членів нелегальної мережі з 
трансплантації органів, які завербували донорів 
нирок та отримали їх згоду на операцію видали-
ти нирку в обмін на фінансову винагороду [26]. 
Примітним у цій справі є те, що кілька потерпі-
лих є жителями України, яких шляхом обману 
вивезли з нашої країни, пообіцявши великі гро-
ші. Окрім того, в базі Sharloc міститься загалом 
16 судових рішень про торгівлю людьми, де 
формою експлуатації було визначено вилучен-
ня органів та/або тканин людини (приміром, 
справи "Wang Chin Sing v. Public Prosecutor", 
"J.A. v. State of Israel", "State v. Netcare Kwa-Zulu 
Limited" та ін.). Це, в свою чергу, свідчить про те, 
що випадки "отримання" потерпілого від торгівлі 
людьми з метою подальшого вилучення у нього 
органів, мають місце в сучасному світі, але сама 
форма експлуатації є високолатентною. 

Проведення дослідів над людиною без її зго-
ди, виходячи із положень ст.142 КК України 
("Незаконне проведення дослідів над люди-
ною"), полягає у незаконному проведенні меди-
ко-біологічних, психологічних або інших дослідів 
над людиною, якщо це створювало небезпеку 
для її життя чи здоров'я. Така форма експлуа-
тації людини не є новацією в суспільстві. Добре 
відомими в історії людства є медичні експери-
менти, які проводили над людьми фашисти, або 
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наприкінці 1930 – поч. 1950-х рр. у СРСР над 
ув’язненими, що були засуджені до найвищої 
міри покарання – страти та ін. Але після жахли-
вих наслідків із вживанням вагітними талідоміду 
[27], світ переглянув підходи до регулювання 
цієї сфери життя людей, прийнявши Гельсінську 
декларацію Всесвітньої медичної асоціації 
(1964), яка стала основою для багатьох країн, 
закріпивши принципи проведення клінічних ви-
пробувань. У подальшому конвенцій, резолюцій 
з цього питання було прийнято більше, але всі 
вони не протирічать Гельсінській декларації, а 
лише уточнюють, деталізують та розвивають її 
положення. 

Слід констатувати, що за період із 2019 по 
2021 рр. українські правоохоронні органи не по-
відомляли про виявлення потерпілих від цієї 
форми експлуатації. В ЄДРСР за останні 6 років 
та 6 місяців теж немає жодного вироку й за 
ст.142 КК України. Світовий же досвід свідчить, 
що такі випадки мають місце навіть у ХХІ сто-
літті. Так, як пише M.Y. Mattar (Mattar, 2017), у 
2015 р. майже 800 гватемальських громадян 
подали позов проти Університету Джона Хопкін-
са на загальну суму 1 млрд. доларів США за 
нібито участь у медичному експерименті в Гва-
темалі, де вчені та лікарі Хопкінса заразили лю-
дей сифілісом, гонореєю та іншими венерични-
ми захворюваннями, порушуючи етичні 
стандарти, що регулюють експерименти на лю-
дях. Крім того, Єгипетський центр права на дос-
туп до медицини повідомив, що експеримента-
льні випробування нових препаратів прово-
дяться в Центрі лікування раку в Єгипті, де 100 
файлів хворих пацієнтів зникли під грифом "На-
укові дослідження". Ці файли  включали дані 
про "дітей вулиці", в'язнів та пацієнтів з онколо-
гічними та психічними вадами [28].  

Ставало незаконне проведення дослідів над 
людиною, хоча й не в аспекті торгівлі людьми, 
предметом розгляду й ЄСПЛ. Так, у справі 
"Bataliny v. Russia" Суд, посилаючись на міжна-
родні стандарти, включаючи Конвенцію ООН 
про права інвалідів та Конвенцію Овьєдо, ви-
знав неприпустимим проведення експеримен-
тальних досліджень нових лікарських засобів 
без згоди зацікавленої особи або її законних 
представників. У ситуації ж, коли такий дослід 
проводився над пацієнтом психіатричної лікарні, 
ЄСПЛ вирішив, що поводження із потерпілим 
було нелюдським та таким, що принижує честь і 
гідність людини в значенні ст.3 Конвенції [29]. 
Окрім того, в справі "Рош проти Сполученого 
Королівства" Суд встановив порушення ст.8 

(право на особисте та сімейне життя) Конвенції 
1950 р., оскільки заявник не мав можливості 
отримати інформацію про ризики, пов'язані з 
його участю у випробуваннях, проведених армі-
єю. В результаті ж випробувань впливу токсич-
них хімічних речовин, проведених на початку 
1960-х років, коли він служив в Британській ар-
мії, особа почала страждати від проблем зі здо-
ров’ям. Заявник скаржився на відсутність досту-
пу до всієї відповідної та належної інформації, 
яка б дозволила йому оцінити будь-який ризик, 
якого він зазнав під час участі в цих випробу-
ваннях [30]. 

В публікаціях також є згадки, що громадяни 
України ставали жертвами цієї форми експлуа-
тації. Приміром, згадується ситуація, коли "жінку 
з Прикарпаття, яка вже деякий час працювала 
на фазенді в Італії, заманили в кафе пропозиці-
єю кращої роботи та, підпоївши таблетками, 
викрали й помістили в лікарню, де протягом мі-
сяця їй регулярно вводили медикаменти та 
брали аналізи крові, тобто без її дозволу здійс-
нювали вплив на її організм із застосуванням 
експериментальних методів" [31]. 

Тобто, можна припустити, що і ця форма екс-
плуатації "користується попитом", однак всі поте-
рпілі особи або не знають, що стали об’єктом до-
слідження, або мовчать про гіркий досвід, або не 
можуть в силу різних причин розповісти про це. 

Під примусовою вагітністю слід розуміти 
використання репродуктивних функцій організ-
му жінки шляхом природного або штучного за-
пліднення без її згоди та подальше примушу-
вання жінки до виношування дитини. Примусова 
вагітність – це посягання на волю, життя та здо-
ров’я жінки, пов’язане із її здатністю народжува-
ти [32, с.445]. В науковій літературі це явище 
пов’язують насамперед із збройними конфлік-
тами3, адже є поширеним у тих країнах, в яких 

                                                 

3 Р. Грей (Grey, 2017) у праці "The ICC’s First ‘Forced 
Pregnancy’ Case in Historical Perspective" стверджує, 
що репродуктивне насильство, проявом якого є в тому 
числі й примусова вагітність, вже давно є ознакою вій-
ни та суперечить тим цінностям, які захищає міжнаро-
дне кримінальне право [33, с.905]. Асоціює примусову 
вагітність насамперед із діями, які відбуваються під час 
збройних воєнних конфліктів, і Міжнародний Криміна-
льний Суд (далі – МКС) через те, що цей злочин, як 
зазначає А. Базель (Bazzel, 2012), найчастіше вчиня-
ється на фоні широкомасштабних нападів, етнічних 
чисток та супроводжується військовим контролем [34]. 
Так, є дані про те, що тисячі жінок були примусово за-
пліднені під час конфліктів у Руанді та колишній Юго-
славії, і в деяких випадках це навіть виступало навми-
сним результатом зґвалтування. Авторка зазначає, що 
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ведуться збройні конфлікти. В Україні ж із 2014 
р. на території Донецької та Луганської облас-
тей триває збройний конфлікт. Нині понад 2 мі-
льйони людей, постраждалих від конфлікту, 
проживають у межах 20 кілометрів по обидва 
боки так званої "лінії зіткнення". Значна частина 
населення там – це жінки, діти та літні люди [35, 
с.12–13]. І хоча прямо підтверджених фактів 
примусової вагітності в цій зоні на сьогодні нами 
не знайдено, проте не слід виключати, що в дій-
сності вона має місце. 

Водночас видається, що поняття "примусова 
вагітність" є не досить вдалим в контексті торгі-
влі людьми та подальшої їх експлуатації. Адже 
яка користь особі, яка експлуатує жінку, від фак-
ту її вагітності? Тут видається, що користь, яку 
прагне отримати суб’єкт злочину, буде або від 
отримання стовбурових клітин, які активно ут-
ворюються при вагітності в організмі жінки, або 
від відібрання немовля, яке потім можна прода-
ти іншим особам, вилучити анатомічні матеріа-
ли чи використовувати для жебрацтва тощо.  

Натомість поняття "примусове сурогатне ма-
теринство"4 буде більш вдалим для аналізова-
ного контексту. Чому ми говоримо про примусо-
ве сурогатне материнство, а не примусову 
вагітність? Та тому що торгівцям людьми недо-
статнім є факт вагітності жінки, їх цікавить "ре-
зультат" – отримати немовля. Таким чином, 
примусове сурогатне материнство може мати 
                                                                               

шкода від репродуктивного насильства за своїм харак-
тером відрізняється від шкоди, заподіяної сексуальним 
насильством. Так, акти репродуктивного насильства 
можуть призвести до тяжких, а інколи смертельних 
фізичних травм, а також спричинити серйозні психоло-
гічні проблеми. Найбільш небезпечною шкода є для 
жінок та дівчат, які через свою дітородну здатність та 
соціально сконструйовані гендерні ролі зазнають форм 
репродуктивного насильства, яких не можуть зазнати 
чоловіки та хлопці (наприклад, примусове запліднення 
та примусовий аборт), і мають ризик вторинної шкоди 
(смерть або травма через пологи та аборти). На них 
також буде покладений тягар виховання дітей, наро-
джених внаслідок насильства – це тягар, що усклад-
нюється непропорційним впливом бідності на жінок та 
дівчат, а також соціальною стигмою щодо того, що жін-
ки, які завагітніли від "ворога", з яким часто стикаються 
і вони, і їх діти. Справа Домініка Онгвена (case of 
Dominic Ongwen), судовий розгляд якої розпочав МКС 
у грудні 2016 р. є не тільки першою справою будь-якого 
міжнародного кримінального суду, яка включає звину-
вачення у "примусовій вагітності", але це також перша 
справа, де чітко розглядається репродуктивна автоно-
мія окремих жінок та дівчат [33, с.908–909]. 

4 Про добровільне сурогатне материнство, яке та-
кож в певних умовах може бути формою людської екс-
плуатації, буде йтися у ІІІ частині нашого дослідження. 

місце тоді, коли жінка утримується злочинцями 
задля примусового запліднення, подальшого 
виношування та народження дитини (дітей). 
Тобто в такій ситуації потерпіла виступає в ролі 
своєрідного "інкубатору". Важливою ознакою 
цієї форми є й те, що жінка примушується до 
запліднення та подальшого дітонародження під 
впливом примусу, шантажу, використання її 
уразливого стану, тощо. Вперше примусове ко-
мерційне сурогатне материнство в аспекті торгі-
влі людьми запропонувала розглядати Націо-
нальний доповідач Нідерландів К. Деттмейер, 
оскільки кримінальний закон цієї держави не 
визнає це діяння ані самостійним складом зло-
чину, ані формою експлуатації людини. Тому 
дослідниця запропонувала розглядати цю фор-
му як примусове надання послуг [36]. 

Чому це самостійний прояв медичної екс-
плуатації людини? На нашу думку, під час при-
мусового сурогатного материнства використо-
вуються репродуктивні функції організму жінки 
Як відмічає К. Деттмейер, сурогатні матері мо-
жуть вербуватися агенціями з сурогатного ма-
теринства або клініками, які надають допоміжні 
репродуктивні послуги. При цьому жінок можуть 
розселяти в спеціальному житлі, піддавати спе-
ціалізованим медичним процедурам та контро-
лю впродовж виношування та народження ди-
тини. Окрім цього, якщо жінка може прийняти 
рішення стати сурогатною матір’ю під тиском 
або ж через скрутний матеріальний стан. Однак 
обіцянка великих грошей не завжди може озна-
чати їх дійсну виплату. Дуже часто сурогатна 
матір отримує лише кілька відсотків від коштів, 
сплачених майбутніми батьками, а більшість 
забирають так звані посередницькі агенції та 
клініки. Проявом примусу слід розглядати і ви-
падки, коли сурогатна матір, змінивши думку, не 
може припинити угоду про сурогатне материнс-
тво, підписану з агенцією до того, як відбудеть-
ся запліднення. Окремо, К. Деттмейер зазначає, 
що важливим показником експлуатації є ситуа-
ція, коли фінансові ризики та ризики щодо стану 
здоров’я повністю або більшою мірою поклада-
ються на сурогатну матір [36].  

Нині ця форма експлуатації майже і не зу-
стрічається у справах про торгівлю людьми. 
Так, відповідно до даних Міністерства соціаль-
ної політики України у 2019 р. була виявлена 
лише 1 постраждала особа від сурогатного ма-
теринства, тоді як у 2020–2021 рр. таких пост-
раждалих виявлено не було [2–4]. Однак вида-
ється, що враховуючи вартість цієї "послуги" 
("вартість" сурогатної матері на ринку послуг 
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починається з 20 тисяч доларів США і може ся-
гати 100 тисяч доларів США), можна стверджу-
вати, що ця форма експлуатації теж високо віро-
гідно використовується як в Україні, так і в світі.  

Тож варто мати на увазі, що звичайне коме-
рційне сурогатне материнство, яке не заборо-
нене і мало врегульоване в Україні, може мас-
кувати й експлуатацію жінки і бути примусовим. 

Примусове переривання вагітності є новою 
формою експлуатації, яке з’явилося в криміна-
льному законі після прийняття та набрання чин-
ності Законом України "Про внесення змін до 
статті 149 Кримінального кодексу України (щодо 
приведення у відповідність до міжнародних ста-
ндартів)" від 06.09.2018 р. № 2539–VIII (далі – 
Закон України № 2539–VIII). Так, цим законом 
поняття "експлуатація людини" було розширено 
за рахунок включення таких нових, раніше не 
передбачених у п.1 прим.1 до ст.149 КК України, 
форм експлуатації як: 1) примусове перериван-
ня вагітності; 2) примусове одруження та 3) 
примусове втягнення у заняття жебрацтвом. 
Цікаво, що пояснювальна записка до самого 
законопроекту взагалі не містить жодного об-
ґрунтування доцільності зазначених нововве-
день, окрім як вказівки на їх головну мету: при-
ведення положень КК України у відповідність до 
норм Конвенції ООН проти національної органі-
зованої злочинності та Протоколу до неї про 
попередження і припинення торгівлі людьми, 
особливо жінками і дітьми, і покарання за неї. 
Проте ані зазначена Конвенція, ані Протокол до 
неї не містить жодних рекомендацій щодо роз-
ширення переліку експлуатації людини за раху-
нок вказаних форм. Інтригу навколо їх появи у 
чинному КК України розкриває аналіз порівня-
льної таблиці Проєкту Закону № 2539–VIII до 
другого читання. Так, його авторами пропону-
валась нова редакція п.1 прим. до ст.149 КК Ук-
раїни: перелік конкретних форм експлуатації 
людини мав стати вичерпним, а тому для його 
повноти пропонувалось додати в п.1 прим. до 
ст.149 КК України три вищевказані форми екс-
плуатації. На думку народного депутата І. В. 
Луценко (реєстр. картка № 436), такі б нововве-
дення сприяли реалізації принципу правової 
визначеності. Додатковим аргументом на ко-
ристь запропонованих змін виступала теза про 
те, що "наявний в українському кримінальному 
законодавстві перелік різновидів експлуатації 
повною мірою охоплює міжнародно правові під-
ходи до визначення поняття "експлуатація" і 
значною мірою їх розширює, тобто є навіть 
більш прогресивним, і, в свою чергу, з ураху-

ванням змін, пропонованих проектом, достат-
нім". Пропонувалось навіть закріпити мету екс-
плуатації людини в диспозиції ч.1 ст.149 КК Ук-
раїни. І хоча запропоновані зміни не були врахо-
вані, перелік форм експлуатації людини, хоча і 
залишився відкритим, проте його було розши-
рено за рахунок трьох нових форм [37]. 

Відповідно до ст.281 Цивільного кодексу (да-
лі – ЦК) України, штучне переривання вагітності 
може здійснюватися за бажанням жінки (у випа-
дку досягнення нею 14-річного віку – прим. 
авт.) і може бути проведене при терміні вагіт-
ності до 12 тижнів, а у передбачених законом 
випадках – до 22 тижнів. Про такі випадки зга-
дується у Переліку підстав, за наявності яких 
можливе штучне переривання вагітності, строк 
якої становить від 12 до 22 тижнів, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 
15.02.2006 р. № 144 "Про реалізацію статті 281 
Цивільного кодексу України". У свою чергу, для 
переривання вагітності малолітньої особи або 
недієздатної особи потрібно отримати згоду її 
законного представника, до яких відносяться 
батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники 
(ст.284 ЦК України).  

Таким чином, під примусовим перериванням 
вагітності слід розуміти переривання вагітності 
за відсутності добровільної згоди жінки, що до-
сягла 14-річного віку чи малолітньої або недієз-
датної особи за відсутності добровільної згоди її 
законних представників незалежно від строку 
такої вагітності. Виходячи із викладеного, вида-
ється, що переривання вагітності, вчинене жін-
кою під впливом примусу, в абсолютній більшо-
сті випадків не повинно визнаватися право-
охоронними органами як мета експлуатації лю-
дини. Наприклад, сказаному відповідатиме си-
туація, коли вплив на жінку з метою примусити її 
перервати вагітність буде здійсню-ватися через 
небажання чоловіка піклуватися про дитину з 
будь-яких обставин (брак коштів для її подаль-
шого утримання, небажання визнавати дитину 
та сплачувати на неї аліменти, небажання од-
ружуватися на матері цієї дитини, тощо), неба-
жання втрачати на певний період жінку, яку ви-
користовують як секс-робітницю тощо. У той же 
час у випадках, коли вагітність переривається 
задля отримання ембріонів, плоду чи їх стволо-
вих клітин, повністю охоплюються поняттям 
"медична експлуатація людини" у формі вилу-
чення анатомічних матеріалів.  

Тобто, визначальною ознакою експлуатації, 
як ми вже встановили в попередній публікації, 
виступає саме отримання від використання же-
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ртви певного прибутку чи переваги. Проте не-
зрозуміло, в чому така перевага полягає при 
примусовому перериванні вагітності для "екс-
плуататора".  

На сьогодні за період із 2019 по 2021 рр. не-
має жодних підтверджених фактів щодо наяв-
ності зазначеної форми експлуатації жінок в Ук-
раїні, хоча в ЗМІ періодично з’являється інфор-
мація про факти примушування дівчат, перева-
жно із інтернатів, до примусового переривання 
вагітності [38; 39]. Однак, аналіз інтернет-
контенту та порівняння виявлених випадків із 
ознаками експлуатації людини дозволяє зроби-
ти висновок, що аналізовані дії не можуть ви-
ступати самостійною формою експлуатації, а 
може бути лише супутнім злочином, до якого 
вдаються після сексуальної експлуатації жінки. 
А отже, навіть за збереження чинного переліку 
форм експлуатації, встановленого у п.1 прим.1 
до ст.149 КК України, вказівка на примусове пе-
реривання вагітності підлягає виключенню. 

Завершуючи розділ про медичну форму екс-
плуатації людини, слід зробити висновок, що 
остання має такі індивідуальні ознаки: 1) вико-
ристовуються біологічні властивості або можли-
вості організму людини як біологічної істоти (при 
цьому людина знеособлюється та прирівнюєть-
ся до речі); 2) медична експлуатація людини 
може переслідувати одну або декілька із насту-
пних цілей: а) отримання експлуататором (-ами) 
матеріальної вигоди; б) покращення стану вла-
сного здоров’я чи здоров’я замовника таких "по-
слуг"; в) збереження життя вказаних осіб; г) ви-
рішення проблем у репродуктивній сфері; 3) 
згода потерпілого від медичної експлуатації або 
ігнорується, або фальсифікується, оскільки до-
сить часто отримується під впливом як активно-
го, так і пасивного обману.  
Висновки 

1. Перелік форм експлуатація людини, які 
перераховані у п.1 прим. до ст.149 КК України 

та в ст.4.5.7 Проєкту нового Кримінального ко-
дексу України, може бути скороченим і за раху-
нок об’єднання вилучення анатомічних матеріа-
лів (нині - вилучення органів), проведення 
дослідів над людиною без її згоди, примусового 
сурогатного материнства (нині – примусова ва-
гітність) у більш широке поняття, яким є "медич-
на експлуатація людини".  

2. Ознаками зазначеної форми експлуатації 
людини виступають: 1) факти використання біо-
логічних властивостей або можливостей органі-
зму людини як біологічної істоти (при цьому лю-
дина знеособлюється та прирівнюється до речі); 
2) медична експлуатація людини може переслі-
дувати одну або декілька із наступних цілей: а) 
отримання експлуататором (-ами) матеріальної 
вигоди; б) покращення стану власного здоров’я 
чи здоров’я замовника таких "послуг"; в) збере-
ження життя вказаних осіб; г) вирішення про-
блем у репродуктивній сфері; 3) згода потерпі-
лого від медичної експлуатації або ігнорується, 
або фальсифікується, оскільки досить часто 
отримується під впливом як активного, так і па-
сивного обману.  
Конфлікт інтересів  

Авторки заявляють про відсутність конфлікту 
інтересів. 
Вираз вдячності  

Робота виконана відповідно до НДДКР "Тео-
ретичні проблеми ефективності кримінального 
законодавства України та практики його засто-
сування" (держ. реєстр. № 0111U000959) Наці-
онального юридичного університету імені Яро-
слава Мудрого та НДДКР "Національна безпека 
у сфері громадського здоров'я: правові засоби 
захисту від загроз" (держ. реєстр. № 
0120U105608) Науково-дослідного інституту ви-
вчення проблем злочинності імені акад. В.В. 
Сташиса НАПрН України. 
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