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ТРГОВИНАЉУДСКИМОРГАНИМА
–ЗЛОЧИНСАВРЕМЕНОГДОБА

Сажетак
Трговина људима није индивидуални феномен који
угрожава ограничен број људи, већ је феномен који
имадубокедруштвенеиекономскеимпликације,има
јући у виду чињеницу даму погодују глобализација и
употребановихтехнологија.Трговинаљудимапогађа
готовосве:жене,мушкарце,девојчицеидечаке.При
сутнајенасвакомконтиненту,свакомрегионусвета
узтенденцију перманентнограста.Видови експлоа
тацијеизкојихсеакумулиравеликадобитмеђусобно
серазликују,алисвиподразумевајунасилнуексплоата
цијуизлоупотребуљудскихбићаињиховихправа.Об
лициексплоатацијемогуиматиширокдијапазон,од
сексуалнеексплоатације, експлоатацијераднеснаге,
поробљавања као радника у домаћинству, укључива
њаукриминал,присилневојнеслужбе,уговоренихбра
кова,итд.Нивопсихичкихифизичкихоштећењакод
жртаватрговинељудимадотемерејеизражендага
је веоматешкоизнова избалансиратии оспособити
жртведоодговарајућегтелесногименталногздра
вља.Међутим,уовомрадупосебноапострофирамо,
једаноднајбруталнијихзлочинаданашњице,тргови
нуорганимаљудскихбића,каосвојеврстанбизнисна
црномтржиштуоргана,гдеукупнавредностделова
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телапросечногодраслогчовекадостиженастоти
нехиљадаевра.Притом,указујемоданашасвакида
шњица, наовомстадијумуразвојадруштва,обилује
низом контрадикторности. Дакле, с једне стране,
имамо научнотехнолошки и уопште друштвени на
предак,донеслућенихразмера,асдругестране,има
монајмонструознијезлочинепопуттрговинељудима
итрговинењиховиморганима,којидеградирајудоса
дашњацивилизацијскадостигнућа.
Кључнеречи:трговинаљудима,трговинаорганима,
трансплантација органа, жртве трговине људима,
злочинсавременогдоба.

Трговинаљудимакаоглобалнифеномен

Sто ти не хи ља да осо ба, на пла не тар ном ни воу не ста не под 
ве о ма чуд ним окол но сти ма. Не ке не ста ле осо бе су за пра во 

жр тве тр го ви не љу ди ма, а по је ди не про на ђу уто чи ште у ра зним 
сек та ма, где су та ко ђе из ло же не тор ту ри уз раз ли чи те об ли ке ма-
ни пу ла ци ја. По је ди не не ста ле осо бе ни ка да не про на ђу уто чи ште 
у си гур ним скло ни шти ма, већ „па да ју“ у ру ке не ми ло срд них кри-
ми на ла ца, тр го ва ца љу ди ма, про та го ни ста јед ног од нај го рих зло-
чи на на шег до ба. Му шкар ци су нај че шће жр тве због при сил ног 
ра да, же не због сек су ал не екс пло а та ци је, а де ца због про сја че ња и 
про да је по ро ди ца ма без де це, ра ди усва ја ња. Не ка од де це, би ва ју 
укра де на, од мах на кон по ро ђа ја, не осе тив ши то пли ну мај чи ног 
за гр ља ја.1) 

Жр тве тр го ви не љу ди ма ула зе у круг те ро ра и су ро во сти, због 
из у зет но бру тал ног пси хо-фи зич ког трет ма на од стра не тр го ва ца 
љу ди ма.2) Да кле, услов но ре че но, у нај бла жим об ли ци ма, осо бе се 
про да ју но вим „вла сни ци ма“, али мно ге за вр ша ва ју као жр тве тр-
го ва ња људ ским ор га ни ма, нај бру тал ни јег зло чи на са вре ме ног до-
ба. 

1) Афера украдених беба била је посебно актуелна у Србији. Чак 6.000 родитеља у 
Србији сумња да су им бебе украдене одмах по рођењу, а њих 1.500 је у претходних 
неколико деценија покренуло тужбе и кривичне пријаве, од којих ниједна никада није 
решена, уз образложење да су застареле. Држава је планирала да покрене истраге о 
свим пријављеним случајевима нестанка деце у српским породилиштима у последњих 
неколико деценија.

2) ЖељкоБјелајац,ЖаклинаСпалевић, Божидар Бановић, „Psychophysical status of human 
trafficking victims“, HealthMEDjournal, Volume 7 Number 4,  DRUNPP, Сарајево, 2013, 
pp. 1341-1347.



стр:269284.

- 271 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2014год.(XXVI)XIIIvol=39

Тр гов ци љу ди ма до жр та ва до ла зе на раз ли чи те на чи не. Та кав 
об лик ор га ни зо ва ног кри ми на ла, ве о ма че сто се кри је иза пла шта 
при ма мљи вих огла са о до бро пла ће ним по сло ви ма у ино стран ству. 
Жр тве се пре ва ром од во де из ме ста пре би ва ли шта у од ре ђе не де-
сти на ци је, од у зи ма ју им се до ку мен та и при си ља ва ју их на раз не 
по сло ве, осо би то оне ко је под ра зу ме ва ју сек су ал ну екс пло а та ци ју, 
че му су пер ма нент но из ло же не же не и де вој чи це.

По је ди не жр тве ни ка да не стиг ну на ме сто де сти на ци је. У фа-
зи тран зи та се че сто пре про да ју и си лу ју, а не рет ко бу ду и уби је не 
и опе ри са не ка ко би кри ми нал ци мо гли оства ри ти енорм ни про фит 
на њи хо вим ор га ни ма. Уоби ча је на ме ста екс пло а та ци је су: ули це, 
ноћ ни клу бо ви, ре сто ра ни,  ди ско те ке, фа бри ке,  ста но ви, ку ће и 
уоп ште при ват ни по се ди.

Тр гов ци сма тра ју же не ко је су „при ба вље не“, ро бом ко јом се 
тр гу је, тре ти ра ју ћи их као тр го вач ку ро бу или ар ти кле, мно го ви ше 
не го у тра ди ци о нал ној тр го ви ни ро бо ви ма.3) Не за ко ни та тр го ви на 
љу ди ма обич но укљу чу је ви ше од јед ног по чи ни о ца, те мо же та ко-
ђе укљу чи ва ти кри ми нал це ко ји „ме ше та ре“ људ ским би ћи ма као 
ро бом, што ства ра ну жан еле мент не за ко ни те тр го ви не љу ди ма.4)

Ис тра га о  тр го ви ни људ ским ор га ни ма на се ве ру Ал ба ни је, 
по кре ну та  је  у  Ср би ји  го то во истог  тре нут ка  ка да  су на во-
ди бив ше ха шке ту жи тељ ке Кар ле дел Пон те (CarlaDelPonte)5) о 
овим гну сним зло чи ни ма до спе ли у јав ност. По сту пак је ини ци ра-
ло ту жи ла штво за рат не зло чи не ка ко би про ве ри ло све оно о че му 
је Дел Пон те о ва пи са ла у сво јој књи зи „Лов: ја и рат ни зло чин ци“ 
(The Hunt:MeandWarCriminals). Ове оп ту жбе ко је су при ву кле 
па жњу јав ног мње ња, би ле су до те ме ре мор бид не, те су ак ти ви ра-
ле, од брам бе не ме ха ни зме и ре ак ци је, ка ко на на ци о нал ном, та ко 
и на над на ци о нал ном ни воу. На и ме, то ком рат ног ста ња на Ко со ву 
1999. го ди не, при пад ни ци ОВК- Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва(Us
htriaÇlirimtareeKosovës—UÇK)су, по на ред би сво јих ста ре ши на 
ко ји су да нас по ли тич ки екс по ни ра ни, тј. при па да ју по ли тич ком 
естам бли шмен ту, оти ма ли гра ђа не не ал бан це, пре ба ци ва ли их у 

3) Жељко Бјелајац, Трговинаљудима,узроциипоследице, Београд, 2005, стр. 135.
4) Radhika Coomaraswamy, „Integration of the human right of women and the gender perspec-

tive – Violence against women“, E/CN. 4/2000/68, odlomak 17, OfficeoftheUnitedNations
HighCommissionerforHumanRights, Geneva, Switzerland, 29. februar 2000.

5) Карла дел Понте, била је главна тужитељица при Међународном суду за ратне злочине 
почињене на подручју бивше Југославије тзв. „Хашки суд“ или „Хашки трибунал“ у 
периоду 1999. до 31. децембра 2007. Године.
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Ал ба ни ју, за тва ра ли у ло го ре на под руч ју оп шти на Тро по ја, Ку кеш 
и у руд ник Де ва, му чи ли их, ва ди ли им ви тал не ор га не да би их ка-
сни је про да ва ли. У овим мон стру о зним зло чи ни ма, прет по ста вља 
се уби је но је око 300 љу ди, а њи хо ви по смрт ни оста ци за ко па ни су 
у ма сов ној гроб ни ци ко ја се на ла зи на истом под руч ју.

Тр го ви на љу ди ма је да кле, ком плек сан ме ђу на род ни и по мно-
го че му је дин ствен зло чи нач ки фе но мен у ко јем се угро жа ва ју и 
ни по да шта ва ју нај е ле мен тар ни ја људ ска пра ва, где тр гов ци пре ма 
жр тва ма ис по ља ва ју екс трем но бру та лан, су ров, не људ ски трет ман 
при ме њу ју ћи вр ло че сто по губ не об ли ке на си ља. Оне жр тве ко је 
оста ну у жи во ту су  тра у ма ти зо ва не, пси хич ки и мен тал но из ну ре-
не, по себ но из ло же не ХИВ ин фек ци ја ма, ве не рич ним бо ле сти ма, 
са озбиљ ним и трај ним по сле ди ца ма као про дук том ду го трај них 
зло у по тре ба и тор ту ра ко је су пре жи ве ле.

Трговинаорганима

Тр го ви на љу ди ма је фе но мен ко ји има те шке по сле ди це у од-
но су на си гур ност, бо љи так и људ ска пра ва жр та ва, ко је у свим фа-
за ма и про це си ма овог зло чи на тр пе фи зич ко и сек су ал но зло ста-
вља ње, при си ље не на жи вот у усло ви ма фи зич ког и пси хо ло шког 
за то че ни штва. Ни је рет кост да жр тве би ва ју и уби је не у знак по ру-
ке и упо зо ре ња дру гим жр тва ма у ци љу спре ча ва ња све до че ња или 
тра же ња по мо ћи, али и оси гу ра ња трај не кон тро ле и кон стант ног 
над зо ра ра ди што ду го роч ни јег из ра бљи ва ња и екс пло а та ци је жр-
та ва.6) У по след ње вре ме, об лик тр го ви не љу ди ма, за рад од стра њи-
ва ња ор га на, као нај мрач ни ја и нај би зар ни ја по ја ва мо дер ног до ба, 
до би ја на зна ча ју и па жњи ме ђу на род не јав но сти, ко ја се су о ча ва 
са чи ње ни цом да цр но тр жи ште тр го ви не људ ским ор га ни ма, ни-
ка да ни је би ло раз ви је ни је. Це не „де ло ва“ те ла се раз ли ку ју од ре-
ги о на до ре ги о на, а не где до сти жу вред ност ко ја на ме ће фра пант ну 
ана ло ги ју, „да чо век ви ше вре ди мр тав не го жив“, (Сли ка 1.). У 
да том кон тек сту, као ауто ри овог ра да, мо ра мо по ста ви ти пи та ња: 
„За што је дру штво пре ва ли ло та ко ду га чак пут, да би се вра ти ло на 
по че так?“, или „Ако је чо век ра зум ни је би ће од жи во ти ња за што 
чи ни гну сни је зло чи не?“

6 Божидар Бановић, Жељко Бјелајац,  „Traumatic experiences, psychophysical consequences 
and needs of human trafficking victims“, Војносанитетски преглед,vol. 69, iss. 1, Београд, 
2012, стр. 94-97.
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По ја ва тр го ви не људ ским ор га ни ма у ши рим раз ме ра ма уоче-
на је још осам де се тих го ди на про шлог ве ка, и то у зе мља ма ју го и-
сточ не Ази је. Вре ме ном она се раз ви ла као је дан на чин здрав стве-
ног ту ри зма из ме ђу раз ви је них и си ро ма шних зе ма ља, и по ред чи-
ње ни це да се мно гим на ци о нал ним и ме ђу на род ним до ку мен ти ма 
стро го санк ци о ни ше сти ца ње би ло ка кве ко ри сти у то ме.7)

Сли ка 1.:Це нов ник људ ских ор га на на цр ном тр жи шту
Извор:http://hamdocamo.files.wordpress.com

Ка да се упо тре бе ре чи „тран спла та ци ја ор га на“, обич но се ми-
сли на до би ја ње ор га на од пре ми ну лих осо ба. Ме ђу тим, због не до-
ста та ка ор га на за тран спла та ци је, пре са ђи ва ње се че сто из во ди и 
од жи вих срод них и не срод них да ва ла ца. Исто вре ме но, због из ра-
же не раз ли ке из ме ђу по тра жње и сла бе по ну де, бо ле сни ци ши ром 
све та су при ну ђе ни да вр ше по тра гу за по је ди ним ор га ни ма, што 
их усме ра ва ка про дав ци ма ор га на ко ји има ју ин те рес да у том „по-
слу“ про фи ти ра ју.

7) Хајрија Мујовић-Зорнић, „Донација и трансплантација органа“, http://www.ius.bg.ac.rs/
prof /Materijali/ dramar/h.mujovic.transplantacija.pdf,  Београд, 2013, стр. 2.
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На прак тич ном пла ну здрав стве ни цен три за тан сплан та ци ју 
че сто па те од хро нич ног мањ ка  од го ва ра ју ћих ор га на по доб них за 
пре са ђи ва ње. На ли ста ма че ка ња се због то га на ла зе мно ги те шки 
бо ле сни ци, а до бар део њих и не до че ка же ље ни ор ган. По тре бе 
за ор га ни ма у  по ра сту су ши ром све та, а ли сте че ка ња су ду ге. 
Про це њу је се да у Европ ској уни ји око 61000 љу ди че ка до на ци ја 
ор га на, а сва ки дан у про се ку 12 љу ди уми ре док за се бе че ка тран-
сплан та ци ју. Због то га се на уч ним по ку ша ји ма ис пи ту ју мо гућ но-
сти тзв. ксе но тран сплан та ци је, од но сно узи ма ња ор га на и од не ких 
вр ста жи во ти ња и њи хо во пре сађ ва ње љу ди ма.8)

Иле гал на тр го ви на ор га ни ма по ста је све ве ћи про блем у све ту. 
Због то га је сајт MedicalTranscriptionна пра вио це нов ник свих ор-
га на у људ ском те лу. На це нов ни ку пи ше да се за очи мо же до би ти 
1.525 до ла ра, за скалп 607 до ла ра, за ло ба њу са зу би ма 1.200 до-
ла ра. На ли сти се на шло и ра ме ко је се це ни 500 до ла ра, за тим ко-
ро нар на ар те ри јапо ис тој це ни као и очи. Је тра вре ди 157.000, док 
ср це вре ди 119.000 до ла ра. Же лу дац ко шта око 500 до ла ра, исто 
то ли ко и сле зи на, док се за бу брег мо ра из дво ји ти не ве ро ват них 
262.000 до ла ра. Да мо жда ви ше вре ди мо мр тви не го жи ви по ка-
зу је чи ње ни ца да је мно го љу ди спрем но да из дво ји но вац ка ко би 
до шло до по треб них ор га на. Не дав но је по кре ну та кам па ња ка ко 
би при во ле ла љу де да на кон смр ти за ве шта ју сво је ор га не. У 2011.
го ди ни 14.144 ор га на је до ни ра но. Сва ко днев но умре 18 љу ди док 
че ка на тран сплан та ци ју. За по тре бе на уч них ис тра жи ва ња у 2011.
го ди ни до ни ра но је 11.000 те ла. Са мо у Аме ри ци у по след њих 25 
го ди на ви ше од 1.700 по ро ди ца при ја ви ло је да су те ла њи хо вих 
нај ми ли јих укра де на. Про фит на цр ном тр жи шту ор га на про це-
њен је на шест ми ли о на до ла ра. Не ка по греб на пред у зе ћа тр гу ју 
ор га ни ма, то јест, њи ма се ди ле ри пр во обра ћа ју. Иако у ве ћи ни 
слу ча је ва по греб на пред у зе ћа од би ја ју са рад њу, до во љан је са мо 
је дан за по сле ни у лан цу тр го ви не. Тај за по сле ни ће из те ла из ву ћи 
по тре бан ор ган а по том за ши ти ра ну и за ма ски ра ти све. По сто је 
и слу ча је ви ка да се оти ма ју љу ди ка ко би се од њих сва ко днев но 
узи ма ла крв. По сто ји и слу чај да је јед на па ци јент ки ња ишла на 

8) Јаков Радишић, „Пресађивање делова човечијег тела другоме: правна питања“, Право
теоријаипракса, 5-6/2001, стр. 41-50.; видети више: Зорица Кандић-Поповић, Правна
заштитаосновнихљудских вредности уЦентралној иИсточној Европи имодерна
биотехнологија, http://e-lib.rss.cz, стр.32-71.
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опе ра ци ју кич ме, а да се ка сни је ис по ста ви ло да су јој угра ђе ни 
пр шље но ви мр тве осо бе ко ја ни је за ве шта ла сво је ор га не.9)  

На цр ном тр жи шту ор га на раз вио се опа сан би знис где укуп-
на вред ност де ло ва те ла про сеч ног од ра слог чо ве ка из но си чак 
615.547 евра. Ле ка ри твр де да се на цр ном тр жи шту мо гу на ћи 
го то во сви де ло ви људ ског те ла - ор га ни, ко сти, ко жа, крв... Це не 
се раз ли ку ју, па та ко ре ци мо бу брег у Аме ри ци до сти же це ну од 
198.124 евра, је тра 118.000 евра, док је же лу дац и сле зи ну у Ки ни 
мо гу ће ку пи ти за све га 384 евра.10)

Ме ђу тим, упр кос за бри ња ва ју ћим по да ци ма, ко ји се од но се на 
овај фе но мен, струч ња ци за тран спла та ци ју ор га на, са си гур но шћу 
не мо гу ис та ћи где је и у ком оби му раз ви је но цр но тр жи ште ор-
га на, иако сви по твр ђу ју да љу ди из го то во свих зе ма ља од ла зе у 
зе мље са „цр не ли сте“, у ко ји ма за но вац, под сум њи вим окол но-
сти ма и у не а де кват ним усло ви ма, ку пу ју ор га не ра ди тран сплан-
та ци је, и да су се мно ги вра ћа ли са ин фек ци ја ма по пут хе па ти ти са 
Ц. Над ле жни у на ци о нал ним и над на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма, 
не рас по ла жу пре ци зним по да ци ма о ко ли ком бро ју љу ди се ра-
ди, очи то из раз ло га мо бил но сти, ин вен тив но сти и не ви дљи во сти 
овог фе но ме на, ко ји је оте жан за ста ти стич ку об ра ду.

Чи ње ни ца је да се ра ди о по ја ви о ко јој по сто ји вр ло ма ло по-
у зда них ин фор ма ци ја, али и о сег мен ту и об ли ку ор га ни зо ва ног 
кри ми на ла, чи ја је при ро да та ква да не до зво ља ва при ку пља ње по-
да та ка упо тре бом уоби ча је них ме то да. Ка да је ова ко скри ве на по-
ја ва у пи та њу, до ла же ње до тач них про це на ње ног ствар ног оби ма, 
мо же би ти упо ре ђе но са тра же њем игле у пла сту се на.11) Но, упр-
кос то ме, ова по ја ва пред ста вља не мер љи ву опа сност за чо ве чан-
ство, а са ми фо кус на ње не по сле ди це, без от кла ња ња узро ка ко ји 
су је ини ци ра ли, мо же би ти осу ђен на не у спех, са ху ма ни тар ном 
це ном ко ју ће пла ти ти це ло куп но дру штво.12)

9) http://www.smedia.rs/biznis/vest/36843/Trg ovina-organima-Ljudski-organi-Donatori-orga-
na-Koliko-kostaju-ljudski-organi-na-crnom-tržištu/28/09/2013.

10) http://www.ligadoktora.com/articles/1358/i-srbi-kupuju-organe-na-crnom/03/10/2013.
11) Liz Kelly, Linda Regan, „Stopping Traffic: Exploring the extent of and responses to traf-

ficking in women for sexual exploitation in the UK London“, HomeOffice,PoliceResearch
Series, Paper125, London, 2000, pp. 6.

12) Жељко Бјелајац, Милош Марковић, Зоран Павловић, „Particulars of Modern Slavery as a 
Deviant Social Phenomenon“, ReviewofInternationalAffairs, Vol. LXIII, No. 1146, April-
June 2012, Beograd, pp. 33-50.
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Да кле, тр го ви на ор га ни ма, уоп ште но под ра зу ме ва, пре ме шта-
ње осо бе с ци љем до би ја ња ор га на са и без ње го ве до зво ле, као и 
пре са ђи ва ње про тив но за ко ни ма до тич не зе мље. Иако се сма тра да 
на про сто ру Европ ске уни је ни су уоче не дра стич не зло у по тре бе, 
би ло би сме ло иг но ри са ти чи ње ни це око тр го ви не ор га ни ма у све-
ту и пот це ни ти евен ту ал не ри зи ке ко ји мо гу у пер спек ти ви угро зи-
ти  др жа ве Европ ске уни је. 

Трговинаделовимаљудскогтелапреминулихособа

Ни је не у о би ча је на по ја ва, да и од ре ђе не ме ђу на род не аген ци-
је за по сре до ва ње, мо гу та ко ђе би ти у функ ци ји при кри ва ња тр-
го ви не љу ди ма.13) У да том кон тек сту, углед ни не мач ки не дељ ник 
„Шпигл“ (DerSpiegel),14) шо ки рао је јав ност от кри ва ју ћи де та ље 
о не за ко ни тој тр го ви ни „ре зер вним де ло ви ма за људ ско те ло“ на 
ре ла ци ји Укра ји на–Не мач ка.

У ме ди ци ни „цве та“ тр го ви на де ло ви ма људ ских те ла, от кри ва 
не мач ки не дељ ник „Шпигл“. Не мач ка фир ма „Ту то га“ (Tu to gen Me-
di cal GmbH), спе ци ја ли зо ва на за про из вод њу фар ма це ут ских пре-
па ра та и ме ди цин ских по ма га ла, го ди на ма не гу је мра чан би знис: у 
Укра ји ни ку пу је де ло ве те ла пре ми ну лих, ко ји се за тим пре ра ђу ју, 
по сле че га мо гу би ти „угра ђе ни“ па ци јен ти ма у Не мач кој. На пр ви 
по глед реч је о обич ној не мач ко - укра јин ској тр го ви ни иза ко је се, 
ме ђу тим, кри ју мно го број не прав не, мо рал не и фи нан сиј ске ди ле-
ме. Ко ли ко ко шта људ ска над лак ти ца, бут на кост или пар че ко же?  
По ку ша ва ју ћи да про на ђе од го вор на ова пи та ња „Шпигл“ на во ди 
број ке из до ку мен та ци је ком па ни је „Ту то га“. По да ци ни су, до ду ше, 
нај све жи ји (2002. го ди на) али иза зи ва ју не ве ри цу и не ла год ност. 
Ре бро се про да је по це ни: 3,30 евра, ко сти ло ба ње: 32,20 евра, ко-
мад ко же 18,90 евра... То ли ко је, на и ме, не мач ка ком па ни ја пла ћа ла 
укра јин ском до ба вља чу за де ло ве људ ског те ла ко ји су узи ма ни са 
пре ми ну лих осо ба. Пре ма по да ци ма ко ји ма рас по ла же „Шпигл“ у 
по слов ној 2000/2001. го ди ни, „Ту то га“ је „пре ра ди ла“ 1.152 те ла 
пре ми ну лих Укра ји на ца.  Тач них  по да та ка  за  но ви је  го ди не  не ма  
али  не мач ки  не дељ ник 

13) Жељко Бјелајац, Модерно ропство, „ДТА-Београд“, Београд, 2008, стр. 50.
14) v
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прет по ста вља, по зи ва ју ћи се на из во ре у Ки је ву, да овај број 
мо же би ти са мо ве ћи, (Сли ка 2.).15) 

Сли ка 2.: Це не де ло ва људ ског те ла
Извор:Spiegel:www.spiegel.de/

Основ ни про блем у овој тр го ви ни „ре зер вним де ло ви ма за 
људ ско те ло“, твр ди „Шпигл“, је сте што по ро ди це пре ми ну лих у 
Укра ји ни ни су би ле пре ци зно оба ве ште не у ко је свр хе ће би ти ко-
ри шће ни де ло ви те ла. Нај че шће је упо тре бља ва но об ја шње ње да 
ће „по мо ћи да се спа си жи вот не ког де те та у Не мач кој“. А уисти ну 
де ло ви људ ског те ла про да ва ни су не мач кој ком па ни ји за ма ле па-
ре да би ка сни је, по сле об ра де и пре прав ке, би ли пре про да ва ни за 

15) https://www.kyivpost.com/content/ukraine/bo dy-parts-trade-based-in- ukraine.
html/04/10/2013.
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огро ман но вац. „Шпигл“ на во ди ра чу ни цу по ко јој би мр тво те ло 
јед ног по кој ни ка мо гло да – по сле „тран жи ра ња“ и „фри зи ра ња“ 
– до стиг не и це ну од 250 хи ља да до ла ра. У Не мач кој је, као и у ве-
ћи ни др жа ва на све ту за бра ње на тр го ви на људ ским ор га ни ма. Сви 
по ку ша ји „Шпи гла“ да од ком па ни ја „Ту то га“ до би је не ко ре а го ва-
ње на оп ту жбе о по сто ја њу фак тич ки иле гал не тр го ви не по смрт-
ним људ ским оста ци ма, на ре ла ци ји Укра ји на – Не мач ка, оста ли 
су без ре зул та та. „Ту то га“ се за до во љи ла да из да шту ро са оп ште ње 
у ко јем од ба цу је све ин си ну а ци је и оп ту жбе. При ча, ме ђу тим, ти ме 
ни је за вр ше на. Др жав но ту жи ла штво у Бам бер гу (Bamberg)по кре-
ну ло је ис тра гу по во дом пи са ња „Шпи гла“ и ла ко се мо же до го ди-
ти да се „Ту то га“ на ђе на оп ту же нич кој клу пи.16)

Сли чан слу чај  је до био суд ски епи лог у САД 2008.го ди не, а 
пре не ли су га го то во сви свет ски ме ди ји. На и ме, три Аме ри кан ца 
осу ђе на су  у Фи ла дел фи ји, Пен сил ва ни ји и у Њу јор ку на ка зне 
за тво ра од 8 до 54 го ди не због про да је де ло ва људ ског те ла узе-
тих са ле ше ва без при стан ка род би не. Бра ћа Лу ис и Џе ралд Гар зон 
(Louis andGeraldGarzone), ко ји су вла сни ци по греб не уста но ве и 
јед ног кре ма то ри ју ма у Фи ла дел фи ји, осу ђе ни су на за твор ске ка-
зне од осам до 20 го ди на. Тре ћи члан „бан де“, Мајкл Ма стро ме рин 
(Michael Mastromarinо), ко ји се сма тра „мо згом“ њи хо вог иле гал-
ног „би зни са“, осу ђен је на су ђе њу у Њу јор ку на ка зну од 18 до 
54 го ди не ро би је. Сва тро ји ца, ко ји ма се на те рет ста вља за ве ра и 
кра ђа де ло ва људ ског те ла и скр на вље ње ле ше ва, из ја ви ли су да су 
кри ви и из ви ни ли се су ду. До ка за но је да је Мајкл Ма стро ме рин, 
то ком пет го ди на иле гал не тр го ви не, пре про дао 1.077 ле ше ва.

Ина че, Ма стро ме рин је у Њу јор ку во дио ком па ни ју Би о ме ди-
цин ска тки ва – услу ге (BiomedicalTissueServices), ко ја је пре у зи ма-
ла иле гал но узе те де ло ве ле ше ва из по греб них уста но ва у Њу јор ку, 
Њу Џер зи ју и Пен сил ва ни ји. По што би скло пио по сао с не ким од 
по греб них за во да слао би „еки пу за рас пар ча ва ње“, ко ју је во ди-
ла бив ша бол ни чар ка Ли Кру це та (LeeCruceta). Де ло ве људ ског 
те ла би за тим Ма стро ме ри но ва фир ма про да ва ла ме ди цин ским 
уста но ва ма ши ром САД, ко је су их ко ри сти ле као тран сплан те за 
хи рур шке опе ра ци је ко ле на и ку ка, те за зуб не им план те. Струч ња-
ци про це њу ју да је на овај на чин до са да за ра ђе но укуп но 4,6 ми-
ли о на до ла ра. Са мо бра ћа Гар зон су од фе бру а ра 2004. до ок то бра 
2005.го ди не Ма стро ме ри ну про да ла нај ма ње 244 ле ша, за шта им 

16) Ibid
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је ис пла ће но ви ше од 245.000 до ла ра. Аме рич ке вла сти су до са да 
ус пе ле да иден ти фи ку ју са мо 49 од 244 по смрт на остат ка, ко ли ко 
су бра ћа Гар зон про да ла Ма стро ме ри ну. Кључ ни про блем у иден-
ти фи ка ци ји је тај да су при ли ком иле гал не тр го ви не фал си фи ко ва-
на име на, го ди не и узро ци смр ти да би се при кри ло да су не ки од 
де ло ва те ла узе ти од љу ди ко ји су би ли су ви ше ста ри или су ви ше 
бо ле сни да би њи хо ви ор га ни ле гал но мо гли да се ко ри сте у ме ди-
цин ске свр хе. 17)

Да ови слу ча је ви ни су изо ло ва ни по твр ђу је и ис тра га но ви на ра 
ру мун ског днев ни ка „Исти на“ (Adevarul). Но ви на ри су от кри ли ла-
нац иле гал не тр го ви не људ ским ор га ни ма. Це на бу бре га је 15.000 
евра, а плућ ног кри ла 40.000 евра. Но ви не су из не ле за па њу ју ће 
по дат ке, ка да су две но ви нар ке, на цр ном тр жи шту, пре го ва ра ле 
о ку по ви ни људ ских ор га на за бо ле сну тет ку, ко јој је нео п ход на 
тран спла та ци ја.

Ис тра жи ва ње је та ко по ка за ло да је иле гал на тр го ви на људ-
ским ор га ни ма у Ру му ни ји и да ље мо гу ћа, и по ред чи ње ни це да је 
зе мља 2006.го ди не тран сплан та ци је ре гу ли са ла по пра ви ли ма ЕУ, 
и да се ра ди о кри вич ном де лу за ко је се од ла зи у за твор. У нај-
ве ћем цен тру за тран сплан та ци ју Ру му ни је, бол ни ци „Фун де ни“ 
(Fundeni) у Бу ку ре шту, пре ма пи са њу ли ста, по тен ци јал ни до на-
то ри че ка ју у ход ни ци ма на за ин те ре со ва не „куп це“ и то то ле ри ше 
осо бље.18)

Случај„жутакућа“

Да и ре ги он Бал ка на, ни је имун на овај фе но мен, по твр ђу је ис-
тра га о на вод ној тр го ви ни људ ским ор га ни ма на се ве ру Ал ба ни је. 
Ову ис тра гу, као што је на ве де но,  ин тен зи ви ра ли су на во ди бив-
ше ха шке ту жи тељ ке Кар ле дел Пон те о овим гну сним зло чи ни ма. 
По сту пак је по кре ну ло Ту жи ла штво за рат не зло чи не из Бе о гра да, 
ка ко би про ве ри ло све оно о че му је Дел Пон те о ва пи са ла у по ме-
ну тој књи зи „Лов: ја и рат ни зло чин ци“. При том, Ту жи ла штво за 
рат не зло чи не Ре пу бли ке Ср би је, из не ло је ве о ма озбиљ не оп ту жбе 
по ко ји ма су то ком рат ног ста ња на Ко со ву 1999.го ди не, при пад ни-
ци ОВК, уби ја ли Ср бе и дру ге  гра ђа не ко ји не при па да ју ал бан ској 

17) www.balkaniyum.tv/bih/vijesti/23745.shtml/ 22/10/2013.
18) Извор Танјуг 15.07.2011, преузето: http://www.astra.org.rs/22/10/2013.



- 280 -

ТРГОВИНАЉУДСКИМОРГАНИМА...ЖељкоБјелајац,МилованЈовановић

ет нич кој за јед ни ци, а по том тр го ва ли њи хо вим ор га ни ма. Над ле-
жни ор га ни Ре пу бли ке Ср би је у ви ше на вра та су уве ра ва ли до ма ћу 
и ме ђу на род ну јав ност, да рас по ла жу са ре ле вант ним све до ци ма и 
увер љи вим до ка зи ма о на ве де ним зло чи ни ма, (Сли ка 3). 

Сли ка 3.: Пунк то ви за тр го ви ну ор га ни ма оте тих Извор:http://www.novosti.rs/
vesti/naslovna/aktuelno.292.html:218671.

По моћ срп ском пра во су ђу да от кри је исти ну о тр го ви ни ви-
тал ним људ ским ор га ни ма обе ћао је и глав ни ха шки ис тра жи тељ 
Па трик Ло пез Пе рез (PatrikLopezPerez).Па ра лел но са овом ис-
тра гом, во ди ће се и по сту пак ко ји је по кре нуо Са вет Евро пе. На и-
ме, ова ор га ни за ци ја је име но ва ла Швај цар ца Ди ка Мар ти ја (Dick
Marty)19) ко ји је по сла ник у Пар ла мен тар ној скуп шти ни СЕ за из-
ве сти о ца ко ји има за да так да ис пи та на во де, пре све га бив ше ха-
шке ту жи тељ ке Кар ле дел Пон те, о тр го ви ни људ ским ор га ни ма на 
Ко со ву.

У ову сло же ну ис тра гу око тр го ви не људ ским ор га ни ма, укљу-
чи ла се и Ру ска Фе де ра ци ја. Цен трал ни ис тра жни ко ми тет ко ји се 
на ла зи при ту жи ла штву Ру ске Фе де ра ци је су бли ми ра ин фор ма ци је 
ко је је до био из из ве шта ја ме ди ја о кид на по ва њу и уби стви ма ру-
ских др жа вља на на ро чи то у пе ри о ду од 1999. до 2003.го ди не, а за 
ко је се сум њи че при пад ни ци ОВК. Ру си су узе ли у об зир и на во де 

19) Дик Марти је швајцарски политичар и бивши државни тужилац кантона Тичино. Члан 
је Савета кантона Швајцарске од 1995. а члан је и парламента Савета Европе.
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Кар ле Дел Пон те, да је ОВК кид на по ва ла око 300 ли ца ме ђу ко ји-
ма су би ле и ру ске др жа вљан ке, а ко је је ко ри сти ла као до на то ре за 
тран сплан та ци ју људ ских ор га на. 

Осим то га, ру ски ис тра жни ор га ни ис ти чу и ка ко се у јед ном 
од њи хо вих ли сто ва по ја ви ла ин фор ма ци ја да је ал бан ска ма фи ја 
уби ла „бар 500 осо ба“, ме ђу ко ји ма и 50 ру ских др жа вља на. Пре ма 
тврд ња ма ру ских ис тра жних ор га на, цен тар иле гал ног до ни ра ња 
људ ских ор га на био је у функ ци ји од 1999. до 2003. го ди не.20)
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HUMANORGANTRAFFICKING
-ACRIMEOFMODERNАGE

Resume
Our everyday life is fraughtwith allmanner of contra
dictions.Whileon theonehand scienceand technology
continue tomake advances once considered unimagina
ble, therearealso such sinister andbizarrephenomena
ashumantrafficking,whosepurposeistheharvestingand
selling of human organs in illegal markets all over the
world.The internationalcommunitymustnot ignore the
existenceofthisproblem,asthatwillraisethehumanitar
ianprice,apricewhichtheentirehumankindwillhave
to pay eventually. Largerscale trafficking in human or
gans began as early as in the 1980s, specifically in the
countries of SoutheastAsia.Overtime it developed as a
formofhealth tourismbetweendevelopedandunderde
velopedcountries,despitethefactthatmanynationaland
internationaldocumentscallforseveresanctionsagainst
anyformofgainfromsuchactivities.Thephrase‘organ
transplantation’ normally refers to the harvesting of or
gansfromadeceasedperson.However,forlackoftrans
plantorgans,transplantationsareoftendoneusingorgans
fromlivingdonors,relativesornonrelatives.Atthesame
time,becauseoftheglaringimbalancebetweenlowoffer
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and high demand, patients all over theworld are being
forcedtogooffinsearchofspecificorgansbythemselves,
whichbringsthematthehandsoforgantraffickers,who
willstopatnothingtoprofitfromthisbusinessevenifthat
meanscommittingthemostheinouscrimes.Theinfamous
caseofthe“YellowHouse”inAlbanialeadstothiskindof
conclusion.Onapracticallevel,healthtransplantcentres
oftensufferfromachroniclackoforgansfitfortransplan
tation.Waiting listsare therefore fullofseriously illpa
tientsmanyofwhomdonotlivetoreceivetheorganthey
need.There isagrowingdemandfororgansworldwide,
withwaitinglistsgettinglonger.Thisformofhumantraf
fickingforthepurposeofharvestinghumanorgans,being
themostsinisterandbizarrephenomenonofthemodern
age,hasrecentlybeengaininginimportanceandreceiv
ingdueattention fromthe internationalpublic,which is
facedwiththefactthattheblackmarketinhumanorgans
hasneverbeenmoredeveloped.Thepricesofbody‘parts’
varyacrossregionsandinsomeplacesfetchsuchshock
ingpricesthatonecannothelpbutnoticethat“ahuman
being is worthmore dead than alive”. Numerous inter
national documents (UN instruments, EU instruments)
havesetnormativestandards in thefightagainsthuman
trafficking.AccordingtoArticle3ofProtocoltoPrevent,
Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially
WomenandChildren, supplementing theUnitedNations
ConventionagainstTransnationalOrganizedCrime,traf
fickinginpersons“shallmeantherecruitment,transporta
tion,transfer,harbouringorreceiptofpersons,bymeans
ofthethreatoruseofforceorotherformsofcoercion,of
abduction,offraud,ofdeception,oftheabuseofpoweror
ofapositionofvulnerabilityorofthegivingorreceiving
ofpaymentsorbenefitstoachievetheconsentofaperson
havingcontroloveranotherperson,forthepurposeofex
ploitation.Exploitationshall include,ataminimum, the
exploitationoftheprostitutionofothersorotherformsof
sexualexploitation,forcedlabourorservices,slaveryor
practices similar to slavery, servitude or the removal of
organs”.
Thecriminal law framework for suppressing thisoccur
rence obviously needs to undergo somemajor changes.
Harmonizing thenormativewith thereal,wherepunish
mentwillfitthegravityofcrime,mustbetheanswertoone
oftheworstcrimesagainstthehumankind.Furthermore,
theauthorofthispaperbelievesthatthemaximumprison
sentencemustbethesociety’sanswertothisunprecedent
edanticivilizationcrime.
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