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ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЩОДО ОТРИМАННЯ 
ЗГОДИ НА ПОСМЕРТНЕ ДОНОРСТВО 

Стаття присвячена проблемам отриман-
ня згоди на посмертне донорство. Здійснено 
аналіз двох основних моделей отримання згоди, 
які використовуються в міжнародній практиці. 

Моделі отримання згоди на посмертне до-
норство регулюють порядок проведення вилу-
чення органів за життя потенційного донора. 

Існуючий в національному законодавстві по-
рядок отримання згоди на посмертне донорство 
поєднує в собі характеристики двох основних мо-
делей. Це породжує ряд суперечностей на прак-
тиці. У зв’язку з цим сформульовано висновки 
та пропозиції щодо удосконалення національно-
го законодавства.
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них обох є те, що наявність прижиттєвої за-
борони на вилучення анатомічних матеріалів 
людини, не дозволяє його проводити.

Науковці вважають, що процес отриман-
ня згоди на вилучення органів, як і раніше, 
є основним чинником, що стримує розвиток 
донорства. 

Разом з тим, як стверджує Р.Д. Ляшенко, 
кожна презумпція має характерну лише їй 
функцію, спрямовану на захист прав та інтер-
есів суб’єктів правовідносин [9]. Наведені пре-
зумпції, гарантують право особи віддати свої 
органи після смерті, одночасно охороняючи її 
право відмовитися від такого вилучення. Про 
це може свідчити їх «життєздатність» і успіш-
не застосування на практиці в країнах-лідерах 
з трансплантації [10].

Міжнародне законодавство, залежно від 
соціальних, медичних і культурних традицій, 
надає право країнам самим визначати процес 
отримання та реєстрації згоди на анатомічні 
матеріали людини. 

В основі законодавства про донорство та 
трансплантацію ряду країн Європи, зокрема, 
як вже зазначалось вище Австрії, Білорусії, 
Російської Федерації, Франції та Швейцарії 
лежить принцип «презумпції згоди» [3]. Згід-
но з даним принципом, якщо особа за життя 
особисто не заявляла про своє небажання ви-
лучення у неї після смерті її органів, тканин 
чи клітин, то вона стає потенційним донором. 
Після смерті потенційного донора лікарі ма-
ють право, без повідомлення близьких осіб та 
родичів, вилучати анатомічні матеріали з тіла 
покійного. 

Аналіз законодавства країн, які викорис-
товують трансплантацію, як спосіб лікування 
захворювань, та України вказує на існування 
двох основних підходів до вирішення даного 
питання щодо вилучення органів у мертвих 
осіб – двох презумпцій, одна з них дозволяє 
провести вилучення органів з тіла особи у ви-
падку, якщо за життя вона не висловлювала 
такої заборони у встановленому порядку. В 
національній юридичній науці вона носить 
назву презумпція згоди, а у міжнародних до-
кументах – «допустимою» [2], або «optung (or 
contracting) out»). 

Інша презумпція передбачає отримання 
згоди особи на посмертне донорство за жит-
тя. Її ще називають презумпцією незгоди, а 
у міжнародних документах – «чітко вираже-
ною» [2], або «opting in»). Характерним для 
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Перевагами даного підходу є перш за все 
його ефективність для цілей клінічної тран-
сплантації, яка веде до збільшення кількості 
донорського матеріалу [15]. 

Про доцільність використання саме такої 
системи стверджує Д.С. Береговцова, оскіль-
ки вона збільшує можливість отримання до-
норських органів. У даному випадку, на думку 
вченої, необхідно надавати перевагу порятун-
ку життя потенційного реципієнта, аніж за-
хисту права недоторканості покійного [4]. 

На думку В.М. Пашкова застосування 
такого правового принципу в Україні супер-
ечило б пункту 5 Декларації стосовно тран-
сплантації людських органів, прийнятій Всес-
вітньою медичною асамблеєю у 1987 році 
[11], згідно з якою обов’язковим є як можна 
більш повне обговорення запропонованої 
процедури з донором та реципієнтом або їх 
довіреними родичами чи юридичними пред-
ставниками. Вважаємо, що така думка є хиб-
ною, оскільки повний аналіз статті 5 вказаної 
декларації вказує на те, що вона стосується 
прижиттєвого донорства. 

Разом з тим, багато хто згоден з тим, що 
принцип згоди належить до добровільної сис-
теми, оскільки все одно зберігається право-
вий механізм явної відмови від дарування [5].

Протилежним «принципу згоди» є «прин-
цип незгоди» – якщо фізична особа ще за жит-
тя виявила свою волю щодо вилучення орга-
нів та інших анатомічних матеріалів з її тіла 
після смерті, ніяких труднощів не виникає, 
але якщо вона не залишила такого розпоря-
дження, вилучення не допускається, якщо 
тільки на це не буде згоди від члена сім’ї чи 
близького родича. Вказана презумпція пред-
ставлена двома моделями: «моделлю вузької 
згоди» та «моделлю розширеної згоди».

На думку А.М. Петруня та Т.С. Коваленко 
втілення в законодавстві про донорство «пре-
зумпції незгоди» забезпечує реалізацію при-
родних прав і захист законних інтересів гро-
мадян. Але застосування цієї моделі усклад-
нює розвиток медицини і використання її 
досягнень у практичній охороні здоров’я [12]. 

Згідно з «моделлю вузької згоди» для того 
аби вилучити анатомічні матеріали в трупа слід 
мати чітко виражену на це згоду особи, нада-
ну за життя. В Європі ця модель не застосову-
ється, оскільки без юридичної згоди вилучити 

органи в особи неможливо, а це в свою чергу 
зменшить кількість потенційних донорів.

«Модель розширеної згоди» передбачає 
отримання дозволу на вилучення анатоміч-
них матеріалів після смерті як від самого до-
нора за його життя, так і після його смерті 
– від його родичів чи членів сім’ї, за умови, 
що він за життя проти цього не заперечував. 
Стосовно цієї моделі є думки, які її як підтри-
мують, так і заперечують. Однак, всі аргумен-
ти, як на її користь, так і проти неї, стосуються 
філософського та етичного питання вирішен-
ня долі тіла особи після її фізичної смерті. На 
підтримку вказаної моделі свідчить те, що 
вона значно розширює кількість потенційних 
донорів порівняно з попередньою «моделлю 
вузької згоди». Однак, при цьому може ста-
тись, що для родичів власні уявлення про це 
будуть важливішими за уявлення померлого. 
Довірити вирішення цього питання родиче-
ві означає довірити його іншій людині [16], 
оскільки на його думку визначальний вплив 
матиме позиція лікаря. 

За життя кожна людина має право запере-
чувати проти пересадки її органів і тканин. 
Питання донації (пожертви) вирішує донор. 
Трансплантація тканин і органів від трупів 
допустима тільки за згодою цього при житті, 
тобто слід враховувати прижиттєву волю по-
мерлого. 

В наукових працях виділяють також тре-
тю модуль – «інформаційну модель», згідно 
із якою в разі, відсутності вираженої чіткої 
прижиттєвої волі потенційного донора, після 
його смерті родичам чи близьким такої осо-
би надається право прийняти рішення про 
вилучення з тіла покійного анатомічних ма-
теріалів. У випадку, якщо протягом наданого 
їм часу, вказані особи не надають згоди, але й 
не висловлюють заперечення, з тіла донора-
трупа можуть вилучатись анатомічні матеріа-
ли. В країнах, де діє такий принцип, надання 
згоди допускається в усній формі або шляхом 
фіксації в медичній картці чи реєстрі донора, 
водійських правах чи посвідченні особи, або 
картці донора. 

Стосовно законодавства про донорство та 
трансплантацію України, то в ньому поєдну-
ються два принципи – «згоди» та «незгоди». 

Такий висновок можна зробити із зміс-
ту статті 290 ЦК України та Закону України 
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«Про застосування трансплантації анатоміч-
них матеріалів людині». Основи законодав-
ства про охорону здоров’я містять лише деякі 
положення щодо пересадки органів і тканин, 
вилучених у живого донора [1].

Так, частина 3 статті 290 ЦК України, 
частина 3 статті 47 Закону України «Основи 
законодавства про охорону здоров’я» та час-
тина 4 статті 14 та частина 1 статті 16 Закону 
України «Про застосування трансплантації 
анатомічних матеріалів людині» визначають, 
що кожна повнолітня дієздатна особа може 
дати письмову згоду або незгоду стати доно-
ром анатомічних матеріалів. Зазначене поло-
ження потрібно визнати взагалі некоректним, 
оскільки його використання створює колізію 
у правовому регулюванні. Саме тому різнять-
ся думки вчених з приводу моделі презумпції, 
що діє в Україні. Таке ж твердження підтри-
мує Б.Ю. Пипченко, який зазначає, що аналі-
зуючи вищезазначену норму, можна зробити 
висновок, з одного боку, про існування «пре-
зумпції згоди», проте, з іншого – про «пре-
зумпцію незгоди» [13]. 

На думку С.В. Гринчака в Україні діє мо-
дель «інформаційної згоди» [6]. Таку ж мо-
дель по суті визнає й І.Р. Пташник, але на-
зиває її при цьому «інформативною згодою» 
та прирівнює до «презумпції незгоди» [14]. 
Існування в нашій державі «презумпції не-
згоди» підтримує С.Г. Стеценко. Така юри-
дична модель передбачає, що донор має пра-
во за життя написати заяву про свою згоду 
чи незгоду на використання власних органів 
на випадок своєї смерті. Тобто, якщо особа за 
життя не висловила згоду на трансплантацію 
її анатомічних матеріалів, презюмується, що 
вона забороняє проводити трансплантацію. 
Такий дозвіл можуть надати й інші особи, 
визначені законом: подружжя або в одного 
з близьких родичів цієї особи (діти, батьки, 
рідні брати та сестри), а також законні пред-
ставники неповнолітніх, недієздатних, обме-
жених в дієздатності осіб. 

Кожна повнолітня дієздатна особа має та-
кож право призначити свого повноважного 
представника, який після смерті цієї особи 
надасть згоду на вилучення з її тіла анато-
мічних матеріалів для трансплантації та/або 
виготовлення біоімплантатів. Повноважним 
представником може бути лише повнолітня 

дієздатна особа, яка свідомо та добровільно 
надала згоду.

У разі смерті особи віком до 18 років зго-
да на вилучення анатомічних матеріалів з тіла 
цієї особи для трансплантації та/або виготов-
лення біоімплантатів може бути надана бать-
ками або іншими законними представниками 
цієї особи.

Аналіз статті 16 Закону України «Про за-
стосування трансплантації анатомічних ма-
теріалів людині» вказує не окремі недоліки 
її конструкції. Так, зі змісту частини 11 даної 
статті незрозумілим є у кого в першу чергу по-
винна запитуватись згода на отримання ана-
томічних матеріалів людини в разі відсутності 
прижиттєвої згоди на донорство та не при-
значення покійним за життя повноваженого 
представника – у другого з подружжя або в 
одного з близьких родичів цієї особи (дітей, 
батьків, рідних брата та сестри), чи повинен 
трансплант-координатор запитувати згоду в 
одного з батьків, чи у обох. З урахуванням ви-
кладеного, можуть бути випадки, коли один з 
подружжя надасть згоду на вилучення орга-
нів, а хтось з близьких родичів буде запере-
чувати, чи навпаки. З метою уникнення таких 
ситуацій слід встановити чітку ієрархію на-
дання такої згоди. Доречно, щоб більшу юри-
дичну силу мала згода одного з подружжя. В 
разі не отримання, як згоди, так і незгоди, від 
другого з подружжя, дозвіл повинен запиту-
ватись в батьків потенційного донора. Після 
цього, за аналогічним принципом згоду слід 
запитувати в дітей, а потім в рідного брата чи 
сестри. 

Враховуючи викладене, в разі застосуван-
ня і в подальшому моделі отримання згоди на 
посмертне донорство, закріпленій в чинно-
му Законі України «Про застосування тран-
сплантації анатомічних матеріалів людині», 
вважаємо за доцільне внести в статтю 16 цього 
закону зміни, які б встановили ієрархічність 
отримання згоди на посмертне донорство від 
одного з подружжя та близьких родичів. 

Дискусійним є питання отримання ана-
томічних матеріалів у осіб, смерть яких на-
ступила в місцях позбавлення волі, під час 
затримання в порядку адміністративного чи 
кримінального провадження, або під час за-
стосування до неї запобіжного заходу у ви-
гляді тримання під вартою або стягнення у 
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вигляді адміністративного решту. Вважаємо, 
що у вказаної категорії осіб, які за життя – до 
поміщення в місця позбавлення волі, обран-
ня стосовно неї запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою, затримання в порядку 
адміністративного чи кримінального про-
вадження, надали згоду на посмертне до-
норство, вилучення анатомічних матеріалів 
повинно проводитись. Разом з тим, з метою 
попередження зловживань зі сторони пред-
ставників державних органів, рішення про 
вилучення таких органів повинно прийма-
тись консиліумом лікарів в складі не менше 3 
лікарів, які не працюють лікарями в устано-
вах, де утримувались особи за життя.

У зв’язку із цим, пропонуємо внести зміни 
в частину 1 статті 16 Закону України «Про за-
стосування трансплантації анатомічних мате-
ріалів людині», виклавши її наступним чином:

«Кожна дієздатна особа за життя має пра-
во надати письмову згоду або незгоду на ви-
лучення анатомічних матеріалів з її тіла для 
трансплантації та/або виготовлення біоімп-
лантатів після визначення її стану як незво-
ротна смерть (смерть мозку або біологічна 
смерть) відповідно до закону (далі – згода або 
незгода на посмертне донорство). В разі від-
сутності такої письмово засвідченої прижит-
тєвої незгоди, після констатації її стану як не-
зворотна смерть (смерть мозку або біологічна 
смерть) її органи можуть бути донорськими. 

У померлих недієздатних чи обмежено ді-
єздатних осіб, анатомічні матеріали можуть 
бути отримані лише за письмовою згодою 
обох батьків або уповноважених представни-
ків». 

Наскільки прийнятна для українсько-
го суспільства та чи інша правова концепція 
отримання біологічного матеріалу широко 
обговорюється медичною та правовою гро-
мадськістю шляхом проведення конгресів [7] 
та круглих столів на предмет прав людини у 
сфері трансплантації [8]. 

Вважаємо, що модель отримання згоди 
на донорство, яка діє в Україні є надто гро-
міздкою, а враховуючи загальну необізнаність 
громадян у питаннях донорства, ще і непрак-
тичною, такою, яка не стимулює розвиток 
трансплантації. 

Застосування в Україні змішування «пре-
зумпції згоди» та «презумпції незгоди» галь-

мує розвиток донорства та трансплантації. На 
нашу думку застосування в Україні «зміша-
ної» моделі отримання згоди є недоцільним, 
оскільки вона створює ряд бюрократичних 
перешкод, ставить її в залежність від ефектив-
ного функціонування електронних реєстрів 
отримання та своєчасного обліку згоди на по-
смертне донорство, необхідність з’ясування 
та врахування не лише прижиттєвої волі до-
нора-трупа, але і його родичів та членів сім’ї, 
інтереси яких не завжди будуть співпадати. 
Найоптимальнішою, на нашу думку, є модель 
чи презумпція «згоди». 
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SUMMARY 
Analysis of the legislation of foreign countries 

and Ukraine indicates the existence of two main 
approaches to resolving the issue of obtaining 
consent for the removal of organs from dead 
persons - two presumptions. One of them allows you 
to remove organs from a person’s body if he has not 
expressed such a ban in his lifetime. In national 
jurisprudence, such a presumption is called a 
“presumption of consent.” The other involves 
obtaining a person’s consent to posthumous 
donation for life. It is also called the “presumption 
of disagreement.” Characteristic of both of them is 
that the presence of a lifetime ban on the removal 
of human anatomical materials does not allow it to 
be carried out.

During life, everyone has the right to object 
to the transplantation of its organs and tissues. 
The issue of donation is decided by the donor. 
Transplantation of tissues and organs from corpses 
is permissible only with the consent obtained during 
life.

The legislation on donation and transplantation 
in Ukraine combines two principles - “consent” 
and “disagreement”. This conclusion can be drawn 
from the content of Article 290 of the Civil Code 
of Ukraine and the Law of Ukraine “On the use 
of transplantation of anatomical materials to 
humans.”

Relevant for the national legislation is the issue 
of obtaining consent for posthumous donation from 
the relatives of the deceased, as well as the donation 
of persons detained in places of imprisonment.

The model of obtaining a donation agreement, 
which operates in Ukraine, is too cumbersome and 
impractical. It inhibits the development of donation 
and transplantation. The model or presumption of 
“consent” is the most optimal. 

In this regard, conclusions and proposals for 
improving national legislation have been defined.

Key words: donor, donation, transplantation, 
presumption, consent model.
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