В. Флоря
Примушування особи до вилучення органів або тканин з метою трансплантації
Проаналізовано особливості правового регулювання кримінальної відповідальності за
вчинення злочину, передбаченого ст. 158 Кримінального кодексу Республіки Молдова, а
саме «Примушування особи до вилучення органів або тканин». Охарактеризовано елементи
складу цього злочину, здійснено порівняльний аналіз нормативного забезпечення
відповідальності за вчинення окресленого злочину за кримінальним законодавством
Російської Федерації, Румунії та України. Досліджено окремі аспекти сфери
трансплантології в Китаї, надано рекомендації щодо удосконалення окресленої царини.
Ключові слова: кримінальна відповідальність, трансплантація, злочин, вилучення
органів або тканин.

В.Флоря
Принуждение лица к изъятию органов или тканей с целью трансплантации
Проанализированы особенности правового регулирования уголовной ответственности
за совершение преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Республики
Молдова, а именно «Принуждение лица к изъятию органов или тканей». Охарактеризованы
элементы состава этого преступления, осуществлен сравнительный анализ нормативного
обеспечения ответственности за совершение даного преступления по уголовному
законодательству Российской Федерации, Румынии и Украины. Исследованы отдельные
аспекты сферы трансплантологии в Китае, даны рекомендации по совершенствованию
очерченной сферы.
Ключевые слова: уголовная ответственность, трансплантация, преступление, изъятие
органов или тканей.
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