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MAQOLETNI JAKO DAWCA I BIORCA
PRZESZCZEPÓW – EX VIVO I EX MORTUO.
REGULACJE I DYLEMATY PRAWNE
WSTWP

Regulacje prawne dotycz_ce transplantologii w ustawodawstwie polskim
naleby ocenic w widkszoeci jako poprawne i zasadne. Niemniej jednak niektóre
z nich powinny byc bardziej doprecyzowane b_dh zmienione, tak aby wykluczyc pojawiaj_ce sid sprzecznoeci. Celem pracy jest omówienie rozwi_zai
prawnych dotycz_cych przeszczepów ex vivo i ex mortuo, których podmiotem
jest majoletni jako dawca albo biorca, oraz rozwabenie argumentów prawnych
uzasadniaj_cych i neguj_cych koniecznoec ich dokonywania, w zalebnoeci od
wystdpowania przesjanek prawnych.
Na podstawie art. 9 i 9a ustawy z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz_dów1 przeszczep ex mortuo od
dawcy majoletniego mobe byc dokonany po stwierdzeniu trwajego nieodwracalnego ustania czynnoeci mózgu (emierci mózgu) lub nieodwracalnego ustania
kr_benia krwi2. W odniesieniu do pierwszej przesjanki trwaje i nieodwracalne
ustanie czynnoeci mózgu stwierdza, na podstawie kryteriów, komisja zjobona
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z trzech lekarzy posiadaj_cych specjalizacjd, w tym co najmniej jednego specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz jednego specjalisty w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii. Natomiast naleby zauwabyc,
be wyst_pienie drugiej przesjanki bezwzglddnie sprowadza sid do koniecznoeci
uznania, be samo nast_pienie nieodwracalnego zatrzymania kr_benia nie jest
równoznaczne ze emierci_ osoby, ale musi jeszcze zostac stwierdzony zgon,
nastdpuj_cy dopiero wskutek nieodwracalnego zatrzymania kr_benia. Tak widc
wyst_pienie nieodwracalnego ustania kr_benia, bez stwierdzenia zgonu bdd_cego jego nastdpstwem, nie warunkuje jeszcze legalnoeci dokonania transplantacji. Jak sjusznie zauwaba J. Duda, „niezalebnie od powybszego zarówno
z u.transpl., jak i wytycznych nie wynika, kto dokonuje wyboru lekarza, który
miajby stwierdzic nieodwracalne zatrzymanie kr_benia dla potrzeb eksplantacji.
[…] Wydaje sid równieb, ib lekarzem stwierdzaj_cym zgon wskutek nieodwracalnego zatrzymania kr_benia nie powinien byc lekarz lecz_cy pacjenta”3. Brak
takiego uregulowania prawnego mobe stanowic przesjankd zachdcaj_c_ do dokonywania nadubyc, a tym samym prowadzic do sytuacji, w których bdd_ stosowane majo przejrzyste kryteria przeprowadzania takich zabiegów. Dlatego teb
naleby postulowac de lege ferenda wprowadzenie stosowych regulacji w ustawie transplantacyjnej.
Natomiast przeszczep ex vivo od dawcy majoletniego mobe byc dokonany,
gdy zostaj_ zachowane obligatoryjnie nastdpuj_ce warunki. Po pierwsze – pobranie nastdpuje na rzecz krewnego w linii prostej, rodzeistwa, osoby przysposobionej lub majbonka oraz na rzecz innej osoby, jebeli uzasadniaj_ to
szczególne wzglddy osobiste. Po drugie – w odniesieniu do pobrania szpiku lub
innych regeneruj_cych sid komórek lub tkanek, pobranie mobe nast_pic równieb
na rzecz innej osoby. Po trzecie – pobranie szpiku lub komórek krwiotwórczych
krwi obwodowej od majoletniego, który nie posiada pejnej zdolnoeci do czynnoeci prawnych, mobe byc dokonane za zgod_ przedstawiciela ustawowego po
uzyskaniu zgody s_du opiekuiczego, wjaeciwego ze wzglddu na miejsce zamieszkania kandydata na dawcd. W przypadku, gdy dawc_ szpiku jest majoletni
powybej lat trzynastu, wymagana jest takbe jego zgoda. Szczegójowe wymogi
przeprowadzania przeszczepów ex vivo zostajy okreelone w art. 12 ustawy
transplantacyjnej. S_ to m.in.: 1) zasadnoec i celowoec pobrania i przeszczepienia komórek, tkanek lub narz_dów od okreelonego dawcy ustalaj_ lekarze
pobieraj_cy oraz przeszczepiaj_cy je okreelonemu biorcy na podstawie aktual3
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nego stanu wiedzy medycznej; 2) pobranie zostajo poprzedzone niezbddnymi
badaniami lekarskimi ustalaj_cymi, czy ryzyko zabiegu nie wykracza poza
przewidywane granice dopuszczalne dla tego rodzaju zabiegów i nie upoeledzi
w istotny sposób stanu zdrowia dawcy; 3) kandydat na dawcd zostaj przed wyrabeniem zgody szczegójowo, pisemnie poinformowany o rodzaju zabiegu, ryzyku zwi_zanym z tym zabiegiem i o daj_cych sid przewidziec nastdpstwach dla
jego stanu zdrowia w przyszjoeci przez lekarza wykonuj_cego zabieg oraz przez
innego lekarza niebior_cego bezpoeredniego udziaju w pobieraniu i przeszczepieniu komórek, tkanek lub narz_du; 4) kandydat na dawcd ma pejn_ zdolnoec
do czynnoeci prawnych i wyrazij dobrowolnie przed lekarzem pisemn_ zgodd
na pobranie komórek, tkanek lub narz_du w celu ich przeszczepienia okreelonemu biorcy; wymóg okreelenia biorcy przeszczepu nie dotyczy pobrania szpiku lub innej regeneruj_cej sid komórki i tkanki; 5) kandydat na dawcd zostaj
przed wyrabeniem zgody uprzedzony o skutkach dla biorcy wynikaj_cych z wycofania zgody na pobranie komórek, tkanek lub narz_du, zwi_zanych z ostatni_
faz_ przygotowania biorcy do dokonania ich przeszczepienia; 6) kandydat na
biorcd zostaj poinformowany o ryzyku zwi_zanym z zabiegiem pobrania komórek, tkanek lub narz_du oraz o mobliwych nastdpstwach pobrania dla stanu
zdrowia dawcy, a takbe wyrazij zgodd na przyjdcie komórek, tkanek lub narz_du od tego dawcy; wymóg wyrabenia zgody na przyjdcie przeszczepu od okreelonego dawcy nie dotyczy szpiku lub innych regeneruj_cych sid komórek
i tkanek.

1. KRYTERIA DEFINIOWANIA OSOBY MAQOLETNIEJ

W prawie polskim mobna wyróbnic dwa kryteria, na podstawie których
okreela sid dan_ osobd jako majoletni_. S_ nimi – po pierwsze – wiek, a po
drugie – stan cywilny. W odniesieniu do pierwszej przesjanki, zgodnie z art. 10
§ 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny4 pejnoletnim jest, kto
ukoiczyj lat osiemnaecie. Tak widc zgodnie z powybszym, majoletnim jest
kabda osoba, która nie ukoiczyja osiemnastu lat. W odniesieniu zae do drugiej
przesjanki naleby przywojac art.10 § 2 k.c. w zwi_zku z art. 10 § 1 zd.1. ustawy
z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuiczy5, które stanowi_, ib

4
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DZ. U. 1964, Nr 16, poz. 93; tekst jedn.: Dz. U. 2014, poz. 121 z póhn. zm.
DZ. U. 215, poz. 583 z póhn. zm.; tekst jedn.: Dz. U. 2012, poz. 788 z póhn. zm.
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równieb stan cywilny warunkuje status majoletniego. Art. 10 § 2 k.c. gjosi, ib
przez zawarcie majbeistwa majoletni uzyskuje pejnoletnoec. Nie traci jej w razie uniewabnienia majbeistwa. Natomiast zgodnie z art. 10 § 1 zd.1. k.r.o., nie
mobe zawrzec zwi_zku majbeiskiego osoba niemaj_ca ukoiczonych lat osiemnastu. Jednakbe z wabnych powodów s_d opiekuiczy mobe zezwolic na zawarcie zwi_zku majbeiskiego kobiecie, która ukoiczyja szesnaecie lat, a z okolicznoeci wynika, be zawarcie majbeistwa bddzie zgodne z dobrem zajobonej
rodziny. Tak widc w niektórych sytuacjach równieb zmiana stanu cywilnego
skutkuje nabyciem pejnej zdolnoeci do czynnoeci prawnych. Zatem definicja
ustawowa majoletniego na gruncie prawa cywilnego nie jest jednoznaczna.
Trochd kontrowersyjna jest propozycja zgjoszona przez A. Gajdskd-yliwkd,
dotycz_ca sposobu kwalifikowania majoletnich w przypadku transplantacji ex
mortuo. Jej zdaniem „ustawodawca zdecydowaj sid na wyodrdbnienie trzech
kategorii podmiotów tj. majoletniego ponibej 16 roku bycia, majoletniego powybej 16 roku bycia dziajaj_cego z rozeznaniem i majoletniego powybej 16 roku bycia niedziajaj_cego z rozeznaniem, dopisuj_c tym podmiotom okreelone
[uprawnienia]”6. Majo zasadne wydaje sid wyodrdbnienie w grupie pacjentów
majoletnich takich, którzy dziajaj_ i nie dziajaj_ z rozeznaniem. Szesnastoletni
bowiem pacjent, bez wzglddu na stopiei czy zdolnoec oceniania stanów faktycznych, zawsze ma ograniczon_ zdolnoec do czynnoeci prawnych, co oznacza
w praktyce pewne ograniczenia w dokonywaniu prawnie skutecznych dziajai.
Nie oznacza to jednak, be czynnoeci prawne dokonane przez tak_ osobd s_
obligatoryjnie nieskuteczne prawnie. One mog_ rodzic skutki prawne w sytuacji
potwierdzenia przez przedstawicieli ustawowych majoletniego b_dh przez
samego majoletniego z chwil_ uzyskania pejnoletnoeci. Dokonywanie zatem takiego podziaju pozostaje w sprzecznoeci z definicj_ ograniczonej zdolnoeci do
czynnoeci prawnych, obowi_zuj_cej na gruncie prawa cywilnego, która jub
swoim zakresem przedmiotowym obejmuje td grupd osób.

2. MAQOLETNI DAWCA W PRZEPISACH PRAWA MIWDZYNARODOWEGO

Szczególny problem stanowi jednak dokonywanie przeszczepów ex vivo od
dawcy majoletniego. Mobna postawic pytanie, czy majoletni maj_ prawo czy
6

A. GAQWSKA-yLIWKA, Transplantacja ex mortuo z udziaJem maJoletniego, „Prawo i Medycyna” (2013), nr 1-2, s. 74; A. PYRZYzSKA, DostLp pacjenta do MwiadczeN zdrowotnych (na tle
ustawy o dziaJalnoMci leczniczej), „Paistwo i Prawo” 2011, nr 12, s. 16.
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obowi_zek bycia dawcami dla osób, z którymi s_ spokrewnieni? Udzielnie
jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie jest niezwykle trudne, jeeli w ogóle
mobliwe. Wydaje sid jednak, be zawsze najbardziej racjonalnym argumentem
w takich sytuacjach powinno byc przede wszystkim dobro takiej osoby majoletniej, a dopiero w dalszej kolejnoeci dobro biorcy. Nie mobe tutaj dochodzic
do nadubyc ani tym bardziej wywierania jakichkolwiek prób nacisku na majoletniego, aby zostaj dawc_ i za wszelk_ cend obowi_zany byj ratowac zdrowie,
a czasem nawet bycie rodzeistwa, a zwjaszcza rodziców. O ile rodzicie maj_
moralny obowi_zek ratowania bycia i zdrowia dzieci, o tyle trudno to twierdzenie odnieec do dzieci. Oczywiecie powód jest prosty, bowiem to dzieci z regujy powinny byc djubej nib ich rodzice. A w sytuacji, kiedy bdd_ dawcami, ta
prawidjowoec czdsto mobe zawodzic. Id_c dalej, gdyby przeprowadzic wnioskowanie a contrario, to odpowiedh byjaby z pewnoeci_ twierdz_ca. Bo skoro
taki obowi_zek ci_by na rodzicach jako opiekunach prawnych, to równieb
i dzieci, jako ich przyszli opiekunowie, powinny byc nim obci_bone. Pojawia
sid jednak w_tpliwoec, czy tak postawiony wniosek mobe znalehc uzasadnienie
moralne.
Prawa osoby majoletniej zawarte s_ w wielu aktach prawnych. Jednym
z nich jest Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.7 Konwencja
mówi o kierowaniu sid dobrem dziecka i zabezpieczeniu jego interesów . Tak
widc zgodnie z tymi uregulowaniami, zawsze na pierwszym miejscu naleby stawiac interes majoletniego, a zwjaszcza w sytuacji, gdy ma on zostac dawc_.
Naleby wzi_c pod uwagd wszelkie okolicznoeci, które potwierdz_, be oddanie
narz_du przez majoletniego nie przysporzy mu cierpiei i krzywd ani nie bddzie
wi_zajo sid dla niego ze zbyt dubym stresem. Dlatego teb zgodnie z art. 12 ust. 1
Konwencji, poprzez prawo majoletniego do swobodnego wypowiadania sid
w sprawach jego dotycz_cych, przewidziano jego udziaj w procesie wyrabania
zgody odnoenie do tego, czy chce zostac potencjalnym dawc_. W imieniu majoletniego, zgodnie z ustaw_ z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz_dów, przedstawiciel ustawowy mobe
wyrazic sprzeciw na przeszczep organów, a w przypadku majoletniego powybej
lat szesnastu sprzeciw mobe wyrazic równieb ten majoletni. Przedmiotowa ustawa przewiduje mobliwoec zgjoszenia takiego sprzeciwu do Centralnego Rejestru Sprzeciwów, sporz_dzenia oewiadczenia podpisanego wjasnordcznie,
w którym zawarte bddzie stanowisko na temat dokonywania przeszczepów albo
7
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zjobenia ustnego oewiadczenia woli w obecnoeci co najmniej dwóch ewiadków,
zawieraj_cego sprzeciw, które zostanie nastdpnie potwierdzone zjobonymi wjasnordcznymi podpisami. Warto podkreelic, be istnieje dowolnoec w wyborze
sposobu sporz_dzenia sprzeciwu. Niemniej jednak sprzeciw zgjoszony przynajmniej przez jednego przedstawiciela ustawowego majoletniego, skutkuje cajkowitym brakiem zgody na przeszczep organów czy szpiku.
Równieb Rezolucja (78) 29 Komitetu Ministrów Rady Europy dotycz_ca
harmonizacji ustawodawstwa paistw czjonkowskich zwi_zanego z pobieraniem
i przeszczepianiem ludzkich tkanek i narz_dów z 11 maja 1978 r.8, w art. 6
ust. 2 zakazuje pobierania nieregeneruj_cych sid substancji od osób niezdolnych
do czynnoeci prawnych. Niemniej jednak paistwa czjonkowskie mog_ przewidywac wyj_tki wynikaj_ce ze wzglddów terapeutycznych lub diagnostycznych.
Na podstawie widc tego aktu przewiduje sid brak mobliwoeci dokonywania
przeszczepów od tej grupy osób, jebeli usprawiedliwiaj_ to chociabby stany zagrobenia bycia i zdrowia majoletnich. Jedynie w wyj_tkowych sytuacjach, takich, które nie neguj_ interesu majoletniego, przewidziana zostaja mobliwoec
dokonywania przeszczepów na rzecz innych spokrewnionych z nim osób. Rezolucja wyrahnie wskazuje na wystdpowanie w takich przypadkach wskazai medycznych, które pozwalaj_ na dokonywanie przeszczepów od osób majoletnich.
Nadto art. 20 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Czjowieka i Godnoeci Istoty Ludzkiej wobec Zastosowai Biologii i Medycyny z 4 kwietnia 1997 r.9
wprawdzie zakazuje pobierania organów lub tkanek od osoby, która nie posiada
zdolnoeci do wyrabenia zgody, ale w ust. 2 przewiduje transplantacjd od majoletniego dawcy, jebeli zaistniej_ przewidziane przez prawo warunki ochronne.
Do tych warunków zaliczono – po pierwsze – przeszczep regeneruj_cych sid
tkanek, po drugie – sytuacjd, kiedy nie ma mobliwoeci znalezienia innego
dawcy, a po trzecie – przesjankd pokrewieistwa pomiddzy dawc_ a biorc_. Te
warunki naleb_ do wyj_tkowych i przede wszystkim uzasadniaj_ dokonywanie
przeszczepów pomiddzy osobami najblibszymi, kiedy nie mobna znalehc innego
potencjalnego dawcy. Tak widc te rozwi_zania naleby ocenic jak najbardziej
pozytywnie, z uwagi na fakt, be zawdbaj_ grono biorców tylko wyj_cznie do
osób z rodziny. Ta regulacja prawna potwierdza obowi_zek wynikaj_cy z zasad
moralnych, a dotycz_cy koniecznoeci niesienia pomocy osobom najblibszym,
i dobrze, be zostaj on umocowany prawnie. Ale ta regulacja prawna nie roz8

Europejskie standardy bioetyczne: wybór materiaJów, red. i tjum.T. Jasudowicz, Torui 1998,
s. 81-86.
9
Tambe, s. 3-15.
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wi_zuje cajkowicie problemu w wymiarze moralnym, który w dalszym ci_gu
jest w_tpliwy.

3. WYMOGI PRAWNE DOKONYWANIA PRZESZCZEPÓW
EX VIVO I EX MORTUO OD MAQOLETNIEGO

W odniesieniu do przeszczepów ex mortuo, to wedjug art. 5 ustawy z 1 lipca
2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz_dów, pobrania komórek, tkanek lub narz_dów ze zwjok ludzkich w celu ich
przeszczepienia mobna dokonac, jebeli osoba zmarja nie wyrazija za bycia
sprzeciwu. Natomiast jebeli chodzi o przeszczepy ex vivo, to na podstawie art.
12 ust. 1 pkt 1 i 2 pobranie nastdpuje na rzecz krewnego w linii prostej, rodzeistwa, osoby przysposobionej lub majbonka, oraz na rzecz innej osoby, jebeli
uzasadniaj_ to szczególne wzglddy osobiste.
Dodatkowo zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 ustawy transplantacyjnej, pobranie
szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej od majoletniego, który
nie posiada pejnej zdolnoeci do czynnoeci prawnych, mobe byc dokonane za
zgod_ przedstawiciela ustawowego po uzyskaniu zgody s_du opiekuiczego,
wjaeciwego ze wzglddu na miejsce zamieszkania kandydata na dawcd. W przypadku, gdy dawc_ szpiku jest majoletni powybej lat trzynastu, wymagana jest
takbe jego zgoda. S_d orzeka na wniosek przedstawicieli ustawowych kandydata na dawcd, po wysjuchaniu majoletniego i zasidgnidciu opinii biegjego
psychologa, a w przypadku majoletniego powybej lat szesnastu – równieb na
jego wniosek. Do wniosku naleby doj_czyc orzeczenie lekarskie stwierdzaj_ce,
be pobranie szpiku nie spowoduje daj_cego sid przewidziec upoeledzenia
organizmu dawcy. Naleby zatem podkreelic, be zgodnie z art. 617 § 1 k.r.o.,
krewnymi w linii prostej s_ osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej s_ osoby, które pochodz_ od wspólnego przodka, a nie s_
krewnymi w linii prostej. § 2 stopiei pokrewieistwa okreela wedjug liczby
urodzei, wskutek których powstajo pokrewieistwo. Tak widc w odniesieniu do
rodzeistwa trzeba zauwabyc, be s_ to krewni w linii bocznej, niepochodz_cy
jedni od drugich, a wyj_cznie od jednego wspólnego przodka. I zgodnie z ustaw_ transplantacyjn_, mobliwe jest pobranie od rodzeistwa szpiku albo komórek
krwiotwórczych krwi obwodowej, przy zachowaniu wymogów ustawowych.
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4. ZNACZENIE ZGODY ZASTWPCZEJ S|DU OPIEKUzCZEGO

Jebeli jednak przedstawiciele ustawowi nie wyrabaj_ zgody w imieniu majoletniego na dokonanie przeszczepu, to ich odmowa mobe zostac nieuwzglddniona przez lekarzy na podstawie orzeczenia s_du. Europejski Trybunaj Praw
Czjowieka bardzo wyrahnie zaznaczyj to stanowisko w wyroku z 10 czerwca
2010, orzekaj_c, ib „odmowa mobe zostac nieuwzglddniona jedynie w trzech
konkretnych sytuacjach: zapobieganie rozprzestrzenianiu sid chorób zakahnych,
leczenie powabnych chorób umysjowych i przymusowe leczenie sprawców czynów zabronionych. Ponadto, decyzja rodziców o odmowie leczenia dziecka
mobe zostac uchylona w drodze decyzji s_dowej. St_d wynika, ib prawo krajowe chroni wolnoec wyboru osoby w sferze wyboru w zakresie decyzji dotycz_cych jej zdrowia tak dalece, jak pacjent jest ewiadom_ osob_ dorosj_ i nie
rodzi to zagrobenia dla nieewiadomych osób trzecich”10. Tylko osoba dorosja
mobe odmówic leczenia, natomiast w sytuacji, gdy zagrobone jest bycie lub
zdrowie majoletniego, nawet odrzucenie leczenia przez rodziców, jak potwierdzij to Trybunaj, nie zwalnia lekarzy z obowi_zku niesienia pomocy,
a umocowanie ich do podejmowania dziajai medycznych wynika wtedy z orzeczenia s_du.

5. ZNACZENIE ZGODY ZASTWPCZEJ
PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH

Jednak w pierwszej kolejnoeci to przedstawiciele ustawowi s_ uprawnieni do
wyrabania zgody zastdpczej w imieniu majoletniego. Co widcej, jak zauwaba
P. Daniluk: „zgoda zastdpcza jest dopuszczalna i skuteczna jedynie wtedy, gdy
nie stoi w sprzecznoeci z dobrem majoletniego i interesem spojecznym”11.
Trudno jednak do koica zgodzic sid z powybsz_ tez_, z uwagi na fakt, be
w trakcie wyrabania takiej zgody nalebajoby teb uwzglddnic dobro biorcy,
a przede wszystkim czy przeprowadzenie przeszczepu ex vivo leby w jego
najlepiej pojdtym interesie i jakie s_ realne szanse uratowania lub przedjubenia
jego bycia. Dopiero uwzglddnienie tych przesjanek wespój z tymi, które towarzysz_ wyrabaniu zgody zastdpczej, najlepiej chronijoby interesy dawcy i bior10

W sprawie Jehovah’s Witnesses of Moscow p. Rosji, nr skargi 302/02, Lex nr 578368.
P. DANILUK, Zgoda zastLpcza na naruszenie dóbr prawnych w prawie karnym, „Prokuratura
i Prawo” 2005, nr 5, s. 81.
11
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cy. Potwierdzeniem tego s_ sjowa G. Rejman o tym, ib czdsto wystdpuj_
w praktyce takie przypadki, w których jedno dziecko staje sid za zgod_ jego
przedstawicieli ustawowych dawc_ tkanki lub narz_du dla ratowania zdrowia
drugiego dziecka12. Równieb K. Mularski przywojuj_c przypadek dotycz_cy
przeszczepu od majoletniego, który jest przysposobionym, na rzecz dziecka
biologicznego, podnosi, be „jeeli dawc_ miajoby byc dziecko przysposobione,
a biorc_ biologiczne, s_d – wydaj_c zgodd na dokonanie przeszczepu – powinien zbadac sprawd wnikliwie, z najwidksz_ dokjadnoeci_”13.
Tak widc dopiero logiczna kalkulacja korzyeci i strat, jakie wi_b_ sid z przeszczepem ex vivo dla obydwu majoletnich na podstawie przekazanej przez
lekarzy wiedzy medycznej, mog_ warunkowac podejmowan_ przez rodziców
zgodd zastdpcz_. Co widcej, takie twierdzenie wraz z tez_ sformujowan_ przez
M. Szewczyka, be „wjaeciwe poinformowanie pacjenta o rodzaju zabiegu i nastdpstwach jest warunkiem wyrabenia przez niego zgody na przeprowadzenie
interwencji medycznej”14, potwierdza takbe wyrok SN z 20 listopada 1979 r.15
SN orzekj, be „lekarz wyjaeniaj_c pacjentowi konsekwencje zabiegu operacyjnego powinien miec na celu zapoznanie pacjenta ze stanem jego zdrowia
i nastdpstwami tego zabiegu tak, aby pacjent ten podejmowaj decyzjd o wyrabeniu zgody z pejn_ ewiadomoeci_, na co sid godzi i czego mobe sid spodziewac. Dawca musi byc pouczony o wszystkim, co mogjoby zgodnie z ludzkim
uznaniem wpjyn_c na jego decyzjd za lub przeciw pobraniu organów”16. Zatem
reasumuj_c, zarówno przedstawicielom ustawowym dawcy i biorcy, jak równieb
im samym, powinny zostac przekazane w sposób przystdpny rzetelne, kompleksowe i wszechstronne informacje na temat planowanej eksplantacji, tak aby bdd_c odpowiednio poinformowanymi, mogli podj_c ewiadom_ i dobrowoln_
zgodd.

12

G. REJMAN, Zgoda dawcy narzAdu lub organu na uszkodzenie ciaJa jako okolicznoMV uchylajAca bezprawnoMV czynu, „Nowe Prawo” 1998, nr 4, s. 24.
13
K. MULARSKI, Problematyka przeszczepu od maJoletniego Yywego dawcy, „Paistwo i Prawo”
2013, nr 7, s. 54.
14
M. SZEWCZYK, Wybrane prawne aspekty wykonywania zawodu lekarza, „Folia Medica
Cracoviensia” 1998, nr 3-4, s. 103.
15
IV CR 389/79, OSNC 1980, nr 4, poz. 81.
16
Tambe.
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6. OCENA I ZNACZENIE WYSTWPOWANIA BEZPOyREDNIEGO
NIEBEZPIECZEzSTWA UTRATY ~YCIA

Przesjank_ medyczn_, która uzasadnia koniecznoec pobrania tkanek czy
narz_dów od majoletniego, jest istnienie bezpoeredniego niebezpieczeistwa
utraty przez biorcd bycia. SN w wyroku z 30 maja 1973 r. podkreelij, be „przez
bezpoerednie niebezpieczeistwo rozumiec naleby takie, które grozi okreelonemu dobru natychmiast, a widc zagraba tak, be wszelka zwjoka w podjdciu
czynnoeci ratowniczych mogjaby czynic je bezprzedmiotowym, wzglddnie – be
naruszenie dobra nie musi nast_pic natychmiast, ale ma charakter nieuchronny,
a wstrzymanie sid od czynnoeci ratowniczych mogjoby powidkszyc rozmiary
grob_cej szkody lub utrudnic zapobiebenie jej”17.
Zakres przedmiotowy pojdcia „bezpoerednie niebezpieczeistwo” jest szeroki, bowiem obejmuje nie tylko stan zagrobenia aktualny, ale i przyszjy, którego wyst_pienie jest wysoce prawdopodobne. Poprzez tak_ interpretacjd niew_tpliwie ochrona interesu majoletniego zostaja zapewniona i zagwarantowana.
Sjusznie orzekj SN, be jub samo ryzyko wyst_pienia niebezpieczeistwa powinno byc traktowanie jako realne zagrobenie. R. Kubiak idzie jednak jeszcze dalej,
formujuj_c zasadn_ tezd, „be ta przesjanka powinna byc rozpatrywana przez
lekarza w ewietle aktualnego stanu wiedzy medycznej, czyli zgodnie ze zbiorem
twierdzei naukowych, które pozytywnie zweryfikowane w erodowisku medycznym, obowi_zuj_ w danym momencie”18.

7. WA~ENIE INTERESU MAQOLETNIEGO DAWCY I BIORCY

Jednakbe oprócz zapewnienia dobra biorcy, lekarz musi rozwabyc równieb
dobro dawcy. Przeszczep nie bddzie mógj byc dokonany, jebeli wyst_pi zagrobenie dla bycia dawcy. Bardzo wabne jest tutaj wywabenie tych interesów
i wybranie rozwi_zania korzystnego dla obu stron, czyli zarówno dawcy, jak
i biorcy. E.M. Guzik-Makaruk postuluje, aby kabdy majoletni maj_cy ukoiczone 16 lat, posiadaj_cy zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy transplantacyjnej mobliwoec
zgjoszenia sprzeciwu na dokonanie przeszczepu postmoralnego, po uzyskaniu
stosownego zapytania od ministra zdrowia mógj miec 3 miesi_ce – tak jak w

17
18

III KR nr 6/1973, Lex nr 21565.
R. KUBIAK, Prawo medyczne, Warszawa 2010, s. 510.
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prawie wjoskim – na podjdcie samodzielnej decyzji19. Taki postulat de lege ferenda naleby ocenic jak najbardziej pozytywnie, z jednym jednak zastrzebeniem, be powinna byc wskazana w takiej sytuacji mobliwoec konsultacji
z przedstawicielami ustawowymi, którzy powinni dodatkowo jeszcze potwierdzic stanowisko wyrabone przez majoletniego. Z uwagi bowiem na posiadanie
przez szesnastolatka ograniczonej zdolnoeci do czynnoeci prawnych, trudno
przewidywac, be tak wyrabone oewiadczenie woli bddzie prawnie skuteczne,
a co widcej – nie pozostaje w sprzecznoeci z jego dobrem i nie narusza go.
Dlatego teb, konsekwentnie, naleby ocenic negatywnie rozwi_zanie prawne
obowi_zuj_ce w Szwajcarii, daj_ce takim majoletnim mobliwoec zjobenia samodzielnie oewiadczenia w kwestii darowania organów, chociab – jak dowodz_
obowi_zuj_ce tam przepisy prawne – takie rozwi_zanie koreluje z art. 303 ust. 3
szwajcarskiego kodeksu cywilnego, zgodnie z którym taki majoletni mobe
decydowac równieb o swojej przynalebnoeci religijnej20. Pomimo be mobe
decydowac w sprawach zwi_zanych z religi_, to samodzielna mobliwoec decydowania w kwestii bycia czy zdrowia bez konsultacji z przedstawicielami ustawowymi wydaje sid majo zasadna.
Ciekawe rozwi_zania prawne funkcjonuj_ w Austrii, gdzie sprzeciw na
eksplantacjd mobe zjobyc tylko przedstawiciel ustawowy w sytuacji, gdy nie ma
mobliwoeci rozpoznania znaczenia przedsidbranych czynnoeci przez potencjalnego majoletniego dawcd, albo kurator ustanowiony przez s_d, jebeli rodzice
nie wypejniaj_ nalebycie swoich obowi_zków21. Przyznanie przedstawicielom
ustawowym takiej ostatecznej mobliwoeci decydowania o dobru majoletniego
wydaje sid bardzo pob_danym kierunkiem dziajai takbe i w polskim systemie
prawnym. Zwabywszy w szczególnoeci na posiadanie znacznie widkszej wiedzy i doewiadczenia byciowego przez rodziców w zakresie znajomoeci potrzeb
i interesów swoich dzieci, taka regulacja prawna jest jak najbardziej prawidjowa. Chociab pewien niedosyt mobe wzbudzac brak konsultacji z lekarzem,
dzidki której w procesie wyrabania ewiadomej i dobrowolnej zgody na dokonanie przeszczepu, to przesjanki medyczne i dobro dawcy oraz biorcy w pierwszej
kolejnoeci powinny przes_dzac o koniecznoeci takiego zabiegu.

19
E.M. GUZIK-MAKARUK, Transplantacja organów, narzAdów i tkanek w ujLciu prawnym i kryminologicznym, Biajystok 2008, s. 290 i 291.
20
Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907, SR. Systematische Sammlung des
Bundesrechts, 210.
21
§ 187 ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzchbuch, www.ris.bka.gv.at. §187.
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Dobrym rozwi_zaniem de lege ferenda, które mobna by byjo wprowadzic do
naszego porz_dku prawnego, wzorem rozwi_zai prawnych obowi_zuj_cych
w Hiszpanii, byjoby implementowanie obowi_zku ustawowego zapytania, kierowanego do hospitalizowanych majoletnich pacjentów i ich przedstawicieli
ustawowych, czy wyrabaj_ zgodd na przeszczep postmoralny czy teb sprzeciw.
E. Zieliiska podkreela, be „skoro pacjent wyraba zgodd na dokonanie ewentualnego zabiegu operacyjnego, to wydaje sid celowe, aby pouczyc go przy tym
o mobliwoeci wypowiedzenia sid co do pobrania po jego emierci tkanek lub
narz_dów”22.
Wprowadzenie ustawowego obowi_zku informowania osoby, która ukoiczyja 18 lat, o figuruj_cym w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów zgjoszonym przez
przedstawicieli ustawowych sprzeciwie, równieb jest uzasadnione. Czdsto bowiem pejnoletnie osoby nie maj_ wiedzy ani ewiadomoeci, be ich rodzice, w tak
pojmowanej trosce o nich, zgjosili taki sprzeciw. Przekazywanie takich informacji dajoby mobliwoec posiadaj_cym jub pejn_ zdolnoec do czynnoeci prawnych osobom, wyrabenia indywidualnego stanowiska na temat przeszczepów
post mortem. J. Lipski podnosi, be takie rozwi_zanie „stanowijoby wyraz poszanowania woli tych osób, które osi_gn_wszy pejnoletnioec, bdd_ mogjy ewiadomie zadecydowac o ewentualnym pozostawieniu lub wycofaniu sprzeciwu”23.
Na nieco innym stanowisku dotycz_cym dokonywania eksplantacji czy
implantacji od majoletnich stoi jednak ustawodawca niemiecki. Mianowicie
prawo niemieckie24 zabrania darowania organów ex vivo przez majoletniego
dawcd. W rozumieniu tamtejszego prawa – dawca musi byc osob_ pejnoletni_,
czyli zdoln_ do wyrabenia zgody. Niemniej trzeba zaznaczyc, be równieb w
myel obowi_zuj_cych tam regulacji prawnych, majoletnim jest osoba, która nie
ukoiczyja 18 lat. Wyj_tek stanowi przeszczep szpiku kostnego, w takim tylko
wyj_cznie przypadku majoletni mobe byc dawc_. Zgodnie z niemieck_ ustaw_
transplantacyjn_, nie jest mobliwe, aby majoletni samodzielnie lub przez przedstawiciela ustawowego b_dh opiekuna prawnego wyrazij prawnie skuteczn_
wold wystdpowania w roli dawcy. Przyjdcie takiego rozwi_zania wynika niew_tpliwie z respektowanej w Niemczech kantowskiej teorii celów i erodków.
22

E. ZIELIzSKA, Transplantacja w Mwietle prawa w Polsce i na Mwiecie, „Paistwo i Prawo”
1995, nr 6, s. 26.
23
J. LIPSKI, Opinia prawna na temat rzAdowego projektu ustawy o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, narzAdów i tkanek, druk sejmowy nr 3856, http://orka. sejm.gov.
pl/proc4.nsf/opisy/3856.htm
24
Gesetz über die Spende, Entnahme und bertragung von Organen (TransplantatinsgesetzTPG) vom 5. November 1997, BGBI I 1997, 2631.
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Naleby równieb podkreelic, be niemiecki ustawodawca traktuje w ogóle transplantacjd ex vivo jako jedynie subsydiarn_ metodd, wykorzystuj_c przewabnie
transplantacjd od dawców martwych. Tak widc tym bardziej prawodawca niemiecki uniemobliwij dokonywanie przeszczepów ex vivo od majoletnich, których wyrabane samodzielnie decyzje albo w ich imieniu przez przedstawicieli
ustawowych, nie zawsze za wyznacznik mogjyby miec zasadnoec i celowoec
takich zabiegów.

8. OBOWI|ZEK PODEJMOWANIA PRZEZ LEKARZA DZIAQAz WBREW
STANOWISKU PRZEDSTAWICIELI USTAWOWYCH

Szczególnie problematyczne s_ sytuacje, w których zachodzi uzasadniona
medycznie koniecznoec wykonania transplantacji u pacjenta majoletniego,
a przedstawiciel ustawowy nie wyraba zgody na dokonanie tej czynnoeci medycznej. Czdsto zbyt maja wiedza albo zbyt duba ale nieuzasadniona obawa
o skutki niepowodzenia takich dziajai, stoj_ na przeszkodzie w podjdciu takiej
decyzji przez rodziców. W naszym systemie prawnym, zgodnie z ustaw_
z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty25, lekarz jednak nie
jest bezradny wobec takich przypadków. Mianowicie zgodnie z art. 34 ust. 6 tej
ustawy, lekarz mobe zwrócic sid do s_du opiekuiczego w sprawie wyrabenia
zgody na dokonanie przeszczepu u takiego majoletniego pacjenta. Jednak w sytuacji, gdy zwjoka spowodowana tym postdpowaniem skutkowac mogjaby
niebezpieczeistwem utraty bycia, cidbkim uszkodzeniem ciaja lub cidbkim rozstrojem zdrowia, na podstawie ust. 7-8 tegob artykuju, lekarz mobe wykonac
taki zabieg bez zgody. Musi wtedy zasidgn_c opinii drugiego lekarza, w miard
mobliwoeci tej samej specjalnoeci. Post factum jednak zobowi_zany jest poinformowac przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego lub s_d opiekuiczy i poczynic stosown_ adnotacjd w dokumentacji medycznej pacjenta-biorcy.
T. Dukiet-Nagórska idzie jeszcze dalej, formujuj_c tezd, be „konsekwencj_ istnienia w ustawie [z 1996 r.] o zawodach lekarza i lekarza dentysty art. 30 jest
to, ib zawarte w niej, w art. […] art. 34 ust. 7 […] postanowienia odnosz_ce sid
do podejmowania przez lekarza decyzji samodzielnie – wbrew literalnemu
brzmieniu opieraj_cemu sid o ubycie terminów «jest dopuszczalne», «lekarz

25

Dz. U. 2008, Nr 136, poz. 857 z póhn. zm.
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mobe», «lekarz ma prawo» – wyrabaj_ obowi_zek lekarza”26. Taki wniosek
niew_tpliwie jest zasadny i zgodny ze stanowiskiem i intencj_ ustawodawcy,
a przede wszystkim dobrem majoletniego pacjenta. Co widcej, ta teza znajduje
potwierdzenie równieb w orzecznictwie. S_d Okrdgowy w Warszawie w wyroku
z 11 lutego 2011 r. orzekj, be na podstawie „art. 34 ust. 7 u.z.l. […] w wypadku
niecierpi_cym zwjoki lekarz powinien sam podj_c decyzjd o wyborze metody
leczenia. Zwracanie sid przez lekarza do s_du opiekuiczego po to, beby s_d
w ci_gu kilkudziesidciu minut po nadesjaniu faksu wydaj postanowienie,
stanowi naruszenie tego przepisu oraz art. 34 ust. 6 u.z.l.”27. Nie powinien zatem wzbudzac w_tpliwoeci fakt, be w sytuacji zagrobenia zdrowia i bycia szczególnie majoletniego pacjenta, lekarz musi podejmowac dziajania natychmiast,
jakakolwiek zwjoka w dziajaniu mobe skutkowac w praktyce zmniejszeniem
szans na poprawd stanu zdrowia, a niejednokrotnie takbe na uratowanie bycia.
T. Dukiet-Nagórska wyraba sjuszny pogl_d, be nawet wówczas, gdy przedstawiciel ustawowy zgjasza sprzeciw, a zachodzi stan zagrobenia bycia lub
zdrowia, lekarz jest uprawniony do podejmowania dziajai28. Ale jub pojawiaj_
sid w_tpliwoeci, co w sytuacji, gdy majoletni pacjent, który ukoiczyj 16 lat,
sprzeciwia sid na przykjad przeszczepowi szpiku kostnego od swojego brata
albo innej osoby, z któr_ jest spokrewniony. Zgodnie z literalnym brzmieniem
art. 32 ust. 6 powybszej ustawy, jego zgodd zastdpuje orzeczenie s_du opiekuiczego. Mobna dopatrzec sid tutaj pewnej sprzecznoeci. Skoro lekarz mobe
ratowac bycie majoletniego w stanie zagrobenia wbrew stanowisku przedstawiciela ustawowego, to dlaczego nie ma takiej mobliwoeci, gdy sprzeciw zgjasza
sam majoletni. Podobnie uwaba M. Filar, twierdz_c, be „skoro zgoda nie ma
charakteru zgody wyj_cznej (tj. pacjent jest nieletni czy ubezwjasnowolniony
czdeciowo lub cajkowicie), nie jest w przypadku takiego zabiegu niezbddna”29.
Tak widc treec art. 32 ust. 6 wydaje sid zaprzeczac wnioskom wysnutym na
podstawie chociabby wnioskowania a contrario. Trudno wprawdzie zrozumiec,
dlaczego dla ustawodawcy wabniejszy okazuje sid sprzeciw majoletniego nib
jego przedstawiciela ustawowego.

26

T. DUKIET-NAGÓRSKA, NiepodjLcie – zaprzestanie terapii a prawo karne, „Prawo i Medycyna” 2010, nr 1, s. 36.
27
IV CA 1506/10, „Paistwo i Prawo” 2011, nr 7-8, s. 172.
28
T. DUKIET-NAGÓRSKA, \wiadoma zgoda pacjenta w ustawodawstwie polskim, „Prawo i Medycyna” 2000, nr 6-7, s.78.
29
M. FILAR, PostLpowanie lecznicze (Mwiadczenia zdrowotne) w stosunku do pacjenta niezdolnego do wyraYenia zgody, „Prawo i Medycyna” 2003, nr 13, s. 41.
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Chociab przepisy ustawy transplantacyjnej czasem zawieraj_ pewne sprzecznoeci, to jednak, spogl_daj_c na nie w sposób globalny, pozytywnie w pierwszej
kolejnoeci naleby ocenic te rozwi_zania prawne, które otwieraj_ mobliwoec
wyrabenia przez s_d zgody zastdpczej, niejednokrotnie bardzo czdsto ratuj_cej
zdrowie a nawet bycie majoletniego. Pewn_ w_tpliwoec wzbudzac mobe tylko
koniecznoec zasidgnidcia opinii drugiego lekarza w sytuacji zagrobenia bycia
lub zdrowia. W takich przypadkach nalebajo postulowac de lege ferenda przyznanie lekarzowi ustawowej mobliwoeci podejmowania decyzji samodzielnie,
zwjaszcza be niejednokrotnie uzyskanie opinii drugiego lekarza, a czdsto dodatkowej jeszcze tej samej specjalnoeci, mobe znacznie przedjubyc przeprowadzenie transplantacji, dla wykonania której najwidksze znaczenie ma natychmiastowe podejmowanie dziajai.

PODSUMOWANIE

Trudno dokonac jednoznacznej oceny w wymiarze prawnym argumentów
uzasadniaj_cych i neguj_cych dokonywanie przeszczepów ex vivo i ex mortuo
od majoletnich. Jednak na pewno mobna je uszeregowac w zalebnoeci od
wystdpowania stanów zagrobenia bycia lub zdrowia oraz dobra majoletnich,
którzy maj_ byc poddani takim przeszczepom. Niew_tpliwie, te argumenty,
które zawsze przemawiaj_ za respektowaniem najlepiej pojdtego interesu
majoletniego – w znaczeniu medycznym i prawnym – zawsze winny byc priorytetem i musz_ kabdorazowo wyznaczac kierunek podejmowanych dziajai
medycznych. To przede wszystkim bycie i zdrowie majoletniego, który wystdpuje niezalebnie czy w roli dawcy, czy biorcy, musz_ zawsze byc bezwzglddnie
chronione. Naleby równieb postulowac de lege ferenda implementowanie do naszego systemu prawnego sprawdzonych, najlepszych i najbardziej korzystnych
dla majoletnich rozwi_zai prawnych, obowi_zuj_cych chociabby w Austrii,
Wjoszech czy Hiszpanii, zaprezentowanych w niniejszym artykule, tak aby
zagwarantowac jak najwidksze bezpieczeistwo pacjentowi majoletniemu, poddawanemu procedurze transplantacyjnej.
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MAQOLETNI JAKO DAWCA I BIORCA PRZESZCZEPÓW
– EX VIVO I EX MORTUO.
REGULACJE I DYLEMATY PRAWNE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest omówienie rozwi_zai prawnych dotycz_cych przeszczepów ex
vivo i ex mortuo, których podmiotem jest majoletni jako dawca albo biorca, oraz
rozwabnie argumentów prawnych uzasadniaj_cych i neguj_cych ich dokonywanie.
Regulacje prawne dotycz_ce transplantologii zawarte s_ w ustawie z dnia 1 lipca
2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narz_dów.
Natomiast status majoletniego warunkuj_ przepisy prawne zawarte zarówno w Kodeksie cywilnym, jak i Kodeksie rodzinnym i opiekuiczym. Chociab przepisy ustawy
transplantacyjnej czasem zawieraj_ pewne sprzecznoeci, to jednak w przewabaj_cej
widkszoeci pozytywnie naleby ocenic zwjaszcza te rozwi_zania prawne, które traktuj_ o
mobliwoeci wyrabenia przez s_d opiekuiczy zgody zastdpczej, niejednokrotnie bardzo
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czdsto ratuj_cej zdrowie a nawet bycie majoletniego. Równieb ciekawe s_ unormowania
obowi_zuj_ce w Austrii, Niemczech czy Hiszpanii, które z dubym powodzeniem i
korzyeci_ dla majoletnich zarówno dawców, jak i biorców mogjyby byc implementowane do naszego systemu prawnego.
S#owa kluczowe: majoletni, dawca, biorca, regulacje, transplantacja

A JUVENILE PERSON AS A DONOR AND A RECIPIENT
– EX VIVO AND EX MORTUO.
REGULATIONS AND LEGAL ISSUES
SUMMARY
The aim of the paper is to discuss legal solutions concerning ex vivo and ex mortuo
transplantation whose participant is a juvenile donor or recipient, as well as to consider
legal arguments for and against such transplantation. Legal regulations concerning
transplantation are contained in the Act of 01.07.2005 on taking, storing and transplanting of cells, tissue and organs. On the other hand, the status of a juvenile person is
regulated by the provisions of the Civil Code and of the Family and Guardianship Code.
Even though the provisions of the Transplantation Act occasionally contain some
contradictions, there is mostly positive evaluation of especially these legal solutions
which enable a Family Court to give a replacement consent, which frequently saves
health and even life of a juvenile person. There are also interesting legal rules binding
in Austria, Germany or Spain which could be effectively implemented into our legal
system, for the benefit of juvenile donors and recipients.
Key words: a juvenile person, donor, recipient, regulations, transplantation

