
	

Παγκόσμια	Διακήρυξη	για	την	Καταπολέμηση	και	την	Αποτροπή	της	

Εξαναγκαστικής	Συγκομιδής	Οργάνων	

ΠΡΟΟΙΜΙΟ	

ΕΠΕΙΔΗ,	 η	Παγκο- σμια	Διακη- ρυξη	 των	Ανθρωπι-νων	Δικαιωμα- των	αναγνωρι-ζει	 την	
εγγενη- 	 αξιοπρε-πεια	 και	 τα	 ι-σα	 και	 αναφαι-ρετα	 δικαιω- ματα	 ο- λων	 των	 μελω- ν	 της	
ανθρω- πινης	 οικογε-νειας	 ως	 το	 θεμε-λιο	 της	 ελευθερι-ας,	 της	 δικαιοσυ- νης	 και	 της	 ειρη- νης	
στον	 κο- σμο	 και	 ο- λα	 τα	 κρα- τη	 ε-χουν	 δεσμευτει-	 να	 επιτυ- χουν	 την	 προω- θηση	 του	
παγκο- σμιου	 σεβασμου- 	 και	 της	 προστασι-ας	 των	 ανθρωπι-νων	 δικαιωμα- των	 και	 των	
θεμελιωδω- ν	 ελευθεριω- ν	 και	 ε-χουν	 καταλη- ξει	 σε	 μια	 κοινη- 	 αναγνω- ριση	 αυτω- ν	 των	
δικαιωμα- των	και	ελευθεριω- ν,	η	οποι-α	ει-ναι	εξαιρετικα- 	σημαντικη- 	για	την	πλη- ρη	υλοποι-ηση	
αυτη- ς	της	δε-σμευσης·	

		

ΕΠΕΙΔΗ,	 το	 Διεθνε-ς	 Συ- μφωνο	 για	 τα	 Ατομικα- 	 και	 Πολιτικα- 	 Δικαιω- ματα	 ε-χει	
αναγνωρι-σει	ο- τι	κα- θε	Κρα- τος	Με-λος	του	παρο- ντος	Συμφω- νου	δεσμευ- εται	να	σε-βεται	και	
να	 εξασφαλι-ζει	 για	ο- λα	 τα	α- τομα	που	βρι-σκονται	 εντο- ς	 της	 επικρα- τεια- ς	 του	και	υπο- 	 την	
δικαιοδοσι-α	του	την	τη- ρηση	των	δικαιωμα- των	που	αναγνωρι-ζονται	στο	παρο- ν	Συ- μφωνο,	
χωρι-ς	δια- κριση	οποιουδη-ποτε	ει-δους,	ο- πως	φυλη- ς,	χρω- ματος,	φυ- λου,	γλω- σσας,	θρησκει-ας,	
πολιτικη- ς	η- 	α- λλης	γνω- μης,	εθνικη- ς	η- 	κοινωνικη- ς	προε-λευσης,	περιουσι-ας,	γε-ννησης	η- 	α- λλης	
κατα- στασης,	 το	 δε	 α- τομο	 που	 ε-χει	 καθη- κοντα	 ε-ναντι	 α- λλων	 ατο- μων	 και	 ε-ναντι	 της	
κοινο- τητας	 στην	 οποι-α	 ανη- κει,	 ε-χει	 την	 ευθυ- νη	 για	 την	 προω- θηση	 και	 την	 τη- ρηση	 των	
δικαιωμα- των	που	αναγνωρι-ζονται	στο	Συ- μφωνο	αυτο- ·	

			

ΕΠΕΙΔΗ,	 λαμβανομένης	 υπόψη	 της	 Σύμβασης	 για	 την	 Προστασία	 των	 Ανθρωπίνων	
Δικαιωμάτων	και	την	Αξιοπρέπεια	του	Ανθρώπου	αναφορικά	με	την	Εφαρμογή	της	Βιολογίας	
και	 της	 Ιατρικής:	 Σύμβαση	για	 τα	Ανθρώπινα	Δικαιώματα	και	 τη	Βιοϊατρική	 (1997,	ETS	No.	
164)	 και	 το	 Πρόσθετο	 Πρωτόκολλο	 της	 Σύμβασης	 για	 τα	 Ανθρώπινα	 Δικαιώματα	 και	 τη	
Βιοϊατρική	σχετικά	με	τη	Μεταμόσχευση	Οργάνων	και	Ιστών	Ανθρώπινης	Προέλευσης	(2002,	
ETS	No.	186)·		
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ΕΠΕΙΔΗ,	η	ελευ- θερη,	εθελοντικη- 	και	ενημερωμε-νη	συγκατα- θεση	ει-ναι	η	προϋπο- θεση	
για	 την	 ηθικη- 	 δωρεα- 	 οργα- νων	 και	 οι	 διεθνει-ς	 ιατρικοι-	 οργανισμοι-	 δηλω- νουν	 ο- τι	 οι	
κρατου- μενοι,	ως	στερου- μενοι	της	ελευθερι-ας	τους,	δεν	ει-ναι	σε	θε-ση	να	δω- σουν	ελευ- θερη	
συγκατα- θεση	 και	 ο- τι	 η	 πρακτικη- 	 της	 προμη- θειας	 οργα- νων	 απο- 	 κρατουμε-νους	 αποτελει-	
παραβι-αση	των	ηθικω- ν	κανο- νων	στην	Ιατρικη- ·	

ΕΠΕΙΔΗ,	η	Επιτροπη- 	των	Ηνωμε-νων	Εθνω- ν	ενα- ντια	στα	βασανιστη- ρια	και	ο	Ειδικο- ς	
Εισηγητη- ς	 του	 ΟΗΕ	 για	 θε-ματα	 βασανιστηρι-ων	 και	 α- λλων	 σκληρω- ν,	 απα- νθρωπων	 η- 	
εξευτελιστικω- ν	 πρακτικω- ν	 η- 	 τιμωριω- ν,	 ε-χουν	 εκφρα- σει	 ανησυχι-α	 σχετικα- 	 με	 τους	
ισχυρισμου- ς	της	συγκομιδη- ς	οργα- νων	απο- 	κρατου- μενους	και	κα- λεσαν	την	Κυβε-ρνηση	της	
Λαϊκη- ς	 Δημοκρατι-ας	 της	 Κι-νας	 να	 επιτει-νει	 το	 ζη- τημα	 της	 απο- δοσης	 ευθυνω- ν	 και	 της	
διαφα- νειας	του	συστη- ματος	μεταμο-σχευσης	οργα- νων	και	να	τιμωρη- σει	 τους	υπευ- θυνους	
για	τις	καταχρη- σεις·	

		

ΕΠΕΙΔΗ,	 η	 Κυβε-ρνηση	 της	 Λαϊκη- ς	 Δημοκρατι-ας	 της	 Κι-νας	 δεν	 κατα-φερε	 να	 δω- σει	
επαρκει-ς	 εξηγη- σεις	 για	 την	 προε-λευση	 των	 οργα- νων,	 ο- ταν	 ζητη- θηκαν	 σχετικε-ς	
πληροφορι-ες	απο- 	τον	Manfred	Nowak,	πρω- ην	Ειδικο- 	Εισηγητη- 	των	Ηνωμε-νων	Εθνω- ν	για	
θε-ματα	 βασανιστηρι-ων	 και	 α- λλων	 σκληρω- ν,	 απα- νθρωπων	 η- 	 ταπεινωτικω- ν	 πρακτικω- ν	 η- 	
τιμωριω- ν·	

			

ΕΠΕΙΔΗ,	 λαμβανομε-νου	 υπο-ψη	 ο- τι	 σκοπο- ς	 της	 Συ- μβασης	 του	 Συμβουλι-ου	 της	
Ευρω- πης	 ενα- ντια	 στην	 Εμπορι-α	 Ανθρω- πινων	 Οργα- νων	 ει-ναι	 το- σο	 η	 προ- ληψη	 και	 η	
καταπολε-μηση	των	περιπτω- σεων	ο- που	η	αφαι-ρεση	πραγματοποιει-ται	χωρι-ς	την	ελευ- θερη,	
ενημερωμε-νη	 και	 ρητη- 	 συγκατα- θεση	 του	 ζω- ντος	 η- 	 αποθανο- ντος	 δο- τη	 και	 σε	 περι-πτωση	
του	 αποθανο- ντος	 δο- τη	 χωρι-ς	 την	 συγκατα- θεση	 που	 απαιτει-ται	 βα- σει	 του	 εσωτερικου- 	
δικαι-ου,	 ποινικοποιω- ντας	 τε-τοιες	 πρα- ξεις,	 ο- σο	 και	 η	 προστασι-α	 των	 δικαιωμα- των	 των	
θυμα- των	 καθω- ς	 και	 η	 διευκο- λυνση	 εθνικη- ς	 και	 διεθνου- ς	 συνεργασι-ας	 για	 την	
καταπολε-μηση	της	εμπορι-ας	ανθρωπι-νων	οργα- νων·	

		

ΕΠΕΙΔΗ,	το	ε-τος	2019,	το	China	Tribunal,	ε-να	Διεθνε-ς,	Ανεξα- ρτητο	Δικαστη- ριο	που	
εδρευ- ει	στο	Λονδι-νο,	υπο- 	την	προεδρι-α	του	Sir	Geoffrey	Nice	QC,	ο	οποι-ος	εργα- στηκε	στο	
Διεθνε-ς	 Ποινικο- 	 Δικαστη- ριο	 για	 την	 Πρω- ην	 Γιουγκοσλαβι-α	 και	 ηγη- θηκε	 της	 δι-ωξης	 του	
Σλο- μπονταν	 Μιλο- σεβιτς,	 αποφα- σισε	 ο- τι	 η	 δολοφονι-α	 κρατουμε-νων	 στην	 Κι-να	 για	
μεταμο-σχευση	 οργα- νων	 ει-ναι	 συνεχιζο- μενη	 και	 ο- τι	 τα	 κυ- ρια	 θυ- ματα	 περιλαμβα- νουν	
φυλακισμε-νους	 ασκου- μενους	 της	 πνευματικη- ς	 α- σκησης	 του	 Φα- λουν	 Γκονγκ	 και	 ο- τι	 η	
δια- πραξη	 εγκλημα- των	 κατα- 	 της	 ανθρωπο- τητας	 εναντι-ον	 του	 Φα- λουν	 Γκονγκ	 και	 των	
Ουιγου- ρων	ε-χει	αποδειχθει-	πε-ρα	απο- 	κα- θε	ευ- λογη	αμφιβολι-α.	

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ	 ο- τι	 για	 την	 αποτελεσματικη- 	 καταπολε-μηση	 και	 προ- ληψη	 των	
εγκλημα- των	 κατα- 	 της	 ανθρωπο- τητας	 που	 σχετι-ζονται	 με	 την	 εξαναγκαστικη- 	 συγκομιδη- 	
οργα- νων	πρε-πει	να	υπα- ρξει	ενι-σχυση	της	διεθνου- ς	συνεργασι-ας.	
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Άρθρο	1	
(1)	 Οι	 α- νθρωποι	 γεννιου- νται	 ελευ- θεροι	 και	 ι-σοι	 σε	 ζητη- ματα	 αξιοπρε-πειας	 και	
δικαιωμα- των.	 Ει-ναι	 προικισμε-νοι	 με	 λογικη- 	 και	 συνει-δηση	 και	 πρε-πει	 να	 ενεργου- ν	
μεταξυ- 	τους	με	πνευ- μα	αδελφοσυ- νης.	
(2)	Ο	καθε-νας	ε-χει	δικαι-ωμα	στη	ζωη- ,	την	ελευθερι-α	και	την	ατομικη- 	ασφα- λεια.	
		

Άρθρο	2	
(1)	Ο	 καθε-νας	 δικαιου- ται	 να	απολαμβα- νει	 ο- λα	 τα	 δικαιω- ματα	και	 τις	 ελευθερι-ες	που	
ορι-ζονται	 στην	 Παγκο- σμια	 Διακη- ρυξη	 Ανθρωπι-νων	 Δικαιωμα- των,	 χωρι-ς	 δια- κριση	
οποιουδη-ποτε	ει-δους,	ο- πως	φυλη- ς,	χρω- ματος,	φυ- λου,	γλω- σσας,	θρησκει-ας,	πολιτικη- ς	η- 	
α- λλης	 α- ποψης,	 εθνικη- ς	 η- 	 κοινωνικη- ς	 προε-λευσης,	 ιδιοκτησι-ας,	 γε-ννησης	 η- 	 α- λλης	
κατα- στασης.	
(2)	 Καμι-α	 δια- κριση	 δεν	 θα	 πρε-πει	 να	 γι-νεται	 βα- σει	 τoυ	 πολιτικου- ,	 δικαιοδοτικου- 	 η- 	
διεθνου- ς	καθεστω- τος	της	επικρα- τειας	η- 	του	κρα- τους	ο- που	ανη- κει	ε-να	α- τομο,	ει-τε	ει-ναι	
ανεξα- ρτητο,	 ε-μπιστο,	 μη	αυτοδιοικου- μενο	η- 	 υπο- 	 οποιονδη-ποτε	α- λλον	περιορισμο- 	 της	
κυριαρχι-ας	του.	
		

Άρθρο	3	
(1)	Ο	καθε-νας	ε-χει	δικαι-ωμα	στην	ελευθερι-α	σκε-ψης,	συνει-δησης	και	θρησκει-ας.	Αυτο- 	
το	δικαι-ωμα	περιλαμβα- νει	την	ελευθερι-α	να	αλλα- ζει	τη	θρησκει-α	η- 	την	πι-στη	του	και	
την	ελευθερι-α,	ει-τε	ατομικα- 	ει-τε	συλλογικα- 	με	α- λλους	και	σε	δημο- σιο	η- 	ιδιωτικο- 	χω- ρο,	
να	 εκδηλω- νει	 τη	 θρησκει-α	 η- 	 την	 πι-στη	 του	 σε	 διδασκαλι-α,	 πρακτικη- ,	 λατρει-α	 και	
τη- ρηση	κανο- νων.	

	(2)	Η	δολοφονι-α	ευα- λωτων	κρατουμε-νων	με	σκοπο- 	τη	συγκομιδη- 	και	την	πω- ληση	των	
οργα- νων	 τους	 για	 μεταμο-σχευση	 αποτελει-	 κατα-φωρη	 παραβι-αση	 του	 θεμελιω- δους	
δικαιω- ματος	στη	ζωη- 	που	σε	καμι-α	περι-πτωση	δεν	ει-ναι	ανεκτη- .	
			

Άρθρο	4	
Όλες	 οι	 κυβερνη- σεις	 θα	 πρε-πει	 να	 καταπολεμου- ν	 και	 να	 αποτρε-πουν	 την	
εξαναγκαστικη- 	 συγκομιδη- 	 οργα- νων	 προβλε-ποντας	 την	 ποινικοποι-ηση	 τε-τοιων	
πρα- ξεων	 και	 διευκολυ- νοντας	 την	 ποινικη- 	 δι-ωξη	 της	 εξαναγκαστικη- ς	 συγκομιδη- ς	
οργα- νων	το- σο	σε	εθνικο- 	ο- σο	και	σε	διεθνε-ς	επι-πεδο.	

Άρθρο	5	
(1)	 Όλες	 οι	 κυβερνη- σεις	 θα	 πρε-πει	 να	 λα- βουν	 τα	 απαραι-τητα	 νομοθετικα- 	 και	 α- λλα	
με-τρα	 ω- στε	 να	 θεσπιστει-	 ως	 ποινικο- 	 αδι-κημα	 συ- μφωνα	 με	 το	 εθνικο- 	 τους	 δι-καιο	 η	
τελου- μενη	 εκ	 προθε-σεως	 αφαι-ρεση	 ανθρω- πινων	 οργα- νων	 απο- 	 ζωντανου- ς	 η- 	 νεκρου- ς	
δο- τες	ο- ταν	η	αφαι-ρεση	πραγματοποιει-ται	χωρι-ς	την	ελευ- θερη,	ενημερωμε-νη	και	ρητη- 	
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συγκατα- θεση	του	ζω- ντος	η- 	αποθανο- ντος	δο- τη	και	στην	περι-πτωση	αποθανο- ντος	δο- τη	
χωρι-ς	την	απαιτου- μενη	απο- 	το	εθνικο- 	δι-καιο	συναι-νεση	στην	αφαι-ρεση	αυτη- .	
(2)	 Κα- θε	 δο- της	 μοσχευ- ματος	 οργα- νων	 πρε-πει	 να	 παρε-χει	 τη	 συγκατα- θεση- 	 του	 στη	
δωρεα- 	 γραπτω- ς.	 Αυτε-ς	 οι	 συγκαταθε-σεις	 πρε-πει	 να	 ει-ναι	 διαθε-σιμες	 για	 επιθεω- ρηση	
απο- 	διεθνει-ς	φορει-ς	αρμο- διους	για	τα	ανθρω- πινα	δικαιω- ματα.	
			

Άρθρο	6	
Όλες	οι	κυβερνη- σεις	θα	πρε-πει	να	λαμβα- νουν	τα	απαραι-τητα	νομοθετικα- 	και	α- λλα	με-τρα,	
συ- μφωνα	 με	 τις	 αρχε-ς	 του	 εσωτερικου- 	 τους	 δικαι-ου,	 για	 να	 διασφαλι-ζουν	 την	
αποτελεσματικη- 	 ποινικη- 	 ε-ρευνα	 και	 δι-ωξη	 αδικημα- των	 με	 σκοπο- 	 την	 καταπολε-μηση	 και	
την	
προ- ληψη	 της	 εξαναγκαστικη- ς	 συγκομιδη- ς	 οργα- νων,	 συ- μφωνα	 με	 τις	 σχετικε-ς	 διεθνει-ς	
συμβα- σεις.	

Άρθρο	7	
Όλες	οι	κυβερνη- σεις	θα	πρε-πει	να	συνεργα- ζονται	μεταξυ- 	τους,	συ- μφωνα	με	τις	ισχυ- ουσες	
διεθνει-ς	 συνθη- κες	 και	 περιφερειακα- 	 συ- μφωνα	 και	 κανονισμου- ς	 που	 ε-χουν	 υπογραφει-	
βα- σει	 μιας	 κοινη- ς	 η- 	 αμοιβαι-ας	 νομοθεσι-ας	 και	 του	 εσωτερικου- 	 τους	 δικαι-ου,	 στον	
μεγαλυ- τερο	δυνατο- 	βαθμο- ,	με	σκοπο- 	τη	διενε-ργεια	ε-ρευνας	και	δι-ωξης	που	αφορα- 	ποινικα- 	
αδικη- ματα,	με	σκοπο- 	την	καταπολε-μηση	και	την	προ- ληψη	της	εξαναγκαστικη- ς	συγκομιδη- ς	
οργα- νων	συ- μφωνα	με	τις	διεθνει-ς	συμβα- σεις.	

Άρθρο	8	
Όλες	οι	 κυβερνη- σεις	θα	πρε-πει	 να	παροτρυ- νουν	την	Κι-να	 να	σταματη- σει	 την	καταστολη- ,	
φυλα- κιση	 και	 κακομεταχει-ριση	 των	 ασκου- μενων	 του	Φα- λουν	 Γκονγκ	 και	 οποιωνδη-ποτε	
α- λλων	 κρατουμε-νων	 συνει-δησης,	 να	 σταματη- σει	 την	 εξαναγκαστικη- 	 συγκομιδη- 	 οργα- νων	
ο- λων	των	κρατουμε-νων	και	να	ανοι-ξει	ο- λα	τα	κε-ντρα	κρα- τησης	και	τα	στρατο-πεδα	για	τη	
διεξαγωγη- 	 ελευ- θερης	 και	 ανεξα- ρτητης	 διεθνου- ς	 διερευ- νησης	 του	 εγκλη- ματος	 της	
εξαναγκαστικη- ς	συγκομιδη- ς	οργα- νων.	
		

Άρθρο	9	
Όλες	οι	κυβερνη- σεις	θα	πρε-πει:	
(1)	να	παροτρυ- νουν	τους	επαγγελματι-ες	του	ιατρικου- 	τομε-α	να	αποθαρρυ- νουν	ενεργα- 	
τους	 ασθενει-ς	 τους	 απο- 	 το	 να	 μεταβαι-νουν	 στην	 Κι-να	 για	 χειρουργικε-ς	 επεμβα- σεις	
μεταμο-σχευσης·	
(2)	 να	 παροτρυ- νουν	 τους	 επαγγελματι-ες	 του	 ιατρικου- 	 τομε-α	 να	 μην	 παρε-χουν	
εκπαι-δευση	σε	θε-ματα	χειρουργικη- ς	των	μεταμοσχε-σεων	ου- τε	να	παρε-χουν	στις	χω- ρες	
τους	τε-τοιου	ει-δους		εκπαι-δευση	σε	Κινε-ζους	ιατρου- ς	η- 	σε	κινεζικο- 	ιατρικο- 	προσωπικο- ·	
(3)	να	παροτρυ- νουν	ιατρικα- 	περιοδικα- 	να	μην	προβαι-νουν	σε	δημοσιευ- σεις	σχετικα- 	με	
την	«Κινεζικη- 	εμπειρι-α»	στη	Μεταμοσχευτικη- 	Ιατρικη- ·		
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(4)	 να	 μην	 εκδι-δουν	 βι-ζα	 σε	 Κινε-ζους	 ιατρου- ς	 που	 σκοπευ- ουν	 να	 μεταβου- ν	 στο	
εξωτερικο- 	για	να	εκπαιδευτου- ν	σε	θε-ματα	μεταμο-σχευσης	ιστω- ν	η- 	οργα- νων	σω- ματος	·	
(5)	να	μην	συμμετε-χουν	σε	διεθνη- 	σεμινα- ρια,	συμπο-σια	η- 		συνε-δρια	Κινε-ζων	ιατρω- ν	του	
τομε-α	της	μεταμο-σχευσης	και	της	χειρουργικη- ς	των	μεταμοσχευ- σεων.	

Άρθρο	10	
Όλες	οι	κυβερνη- σεις	θα	πρε-πει	να	απαγορευ- ουν	την	ει-σοδο	σε	οποιοδη-ποτε	α- τομο	το	
οποι-ο	 ει-ναι	 γνωστο- 	 ο- τι	 συμμετε-χει	 α- μεσα	 η- 	 ε-μμεσα	 σε	 εξαναγκαστικη- 	 συγκομιδη- 	
οργα- νων.	

Άρθρο	11	
Κα- θε	 χω- ρα	 η- 	 δικαιοδοσι-α	 θα	 πρε-πει	 να	 παρε-χει	 ισο- τιμη	 προ- σβαση	 στις	 υπηρεσι-ες	
μεταμο-σχευσης	για	τους	ασθενει-ς,	να	συλλε-γει,	αναλυ- ει	και	ανταλλα- σσει	πληροφορι-ες	
σχετικα- 	 με	 παρανο- μως	 αποκτηθε-ντα	 ανθρω- πινα	 ο- ργανα,	 σε	 συνεργασι-α	 με	 ο- λες	 τις	
αρμο- διες	 αρχε-ς	 και	 να	 παρε-χει	 πληροφορι-ες	 για	 την	 ενι-σχυση	 της	 κατα- ρτισης	 των	
επαγγελματιω- ν	υγει-ας	και	των	αρμο- διων	λειτουργω- ν.		

Άρθρο	12	
Κα- θε	 χω- ρα	 η- 	 δικαιοδοσι-α	 θα	 πρε-πει	 να	 προωθει-	 εκστρατει-ες	 ευαισθητοποι-ησης	
σχετικα- 	με	το	παρα- νομο	της	εξαναγκαστικη- ς	συγκομιδη- ς	οργα- νων.	

Άρθρο	13	
Η	 εφαρμογη- 	 των	 διατα- ξεων	 της	 παρου- σας	 Διακη- ρυξης	 θα	 πρε-πει	 να	 διασφαλι-ζεται	
χωρι-ς	 διακρι-σεις	 οποιουδη-ποτε	 ει-δους,	 ο- πως	 φυ- λου,	 φυλη- ς,	 χρω- ματος,	 γλω- σσας,	
ηλικι-ας,	 θρησκει-ας,	 πολιτικη- ς	 η- 	 οποιασδη-ποτε	 α- λλης	 γνω- μης,	 εθνικη- ς	 η- 	 κοινωνικη- ς	
προε-λευσης,	 συ- νδεσης	 με	 εθνικη- 	 μειονο- τητα,	 περιουσι-ας,	 γε-ννησης,	 σεξουαλικου- 	
προσανατολισμου- ,	κατα- στασης	υγει-ας,	αναπηρι-ας	η- 	α- λλης	κατα- στασης.	
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