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(…) Ka¿da epoka ma sobie w³aœciwe problemy prawnokarne. Aktualne postêpy w medycynie 

wygenerowa³y specyficzn¹ dla naszych czasów problematykê prawn¹, zwi¹zan¹

z przeszczepami narz¹dów, które w przesz³oœci jako medycznie niewykonalne by³y nieistotne

z punktu widzenia prawa. (…) Po uzmys³owieniu sobie tego faktu staje siê natychmiast jasne, ¿e temat 

rozprawy habilitacyjnej E. Guzik-Makaruk ogniskuje siê w centralnym punkcie wspó³czesnej nauki 

prawa karnego, jakim jest transplantacja narz¹dów - pod wzglêdem prawnym najtrudniejszy dzia³ ca³ej 

dzisiejszej medycyny. Ten równie ambitny, co wa¿ny temat Autorka traktuje w swojej pracy nadzwyczaj 

dok³adnie i obszernie, przy czym szczególnie znamienne jest, ¿e Autorka nie opiera siê na 

apriorycznych tezach, z których wyci¹ga³aby wnioski na zasadzie circulus vitiosus, lecz podchodzi do 

problemu w sposób indukcyjny, uzyskuj¹c wywa¿one rozwi¹zania. (…) Autorka wplata w swoj¹ pracê 

postulaty reform, przy czym nale¿y dobitnie zauwa¿yæ, ¿e nie ulega przy tym pokusie formu³owania 

radykalnych wniosków, lecz - co jest charakterystyczne dla ca³ej rozprawy - snuje wnikliwe rozwa¿ania. 

Praca stanowi niezwyk³y postêp naszej wiedzy w zakresie szczególnie aktualnej i wa¿nej dziedziny 

nowoczesnego prawa karnego. Z punktu widzenia kompletnoœci, dok³adnoœci i starannoœci analizy 

tego obszaru prawa oraz pod wzglêdem wyodrêbnienia jego punktów newralgicznych, praca jest 

pionierska i stanowi bardzo du¿y poznawczy krok naprzód. 

Prof. dr Bernd Schünemann,

dr h.c. Uniwersytetu w U³an Bator, dr h.c. Uniwersytetu w Saragossie 

(…) Do rozwa¿añ najistotniejszych zaliczy³bym dogmatyczn¹ analizê przepisów karnych polskiej 

ustawy transplantacyjnej z 2005 r., maj¹c¹ w pewnym sensie strukturê i postaæ komentarza. (…) 

Szczególnie wartoœciow¹ czêœæ pracy stanowi¹ uwagi komparatystyczne de lege lata i postulaty de 

lege ferenda. (…) Zestawiaj¹c regulacje prawne czterech ró¿nych systemów oraz porównuj¹c 

przyjmowane w nich rozwi¹zania Autorka uzyskuje niezwykle cenny materia³, pozwalaj¹cy niejako na 

„pierwszy rzut oka" porównaæ analizowane systemy oraz dokonaæ ich oceny pod wieloma ró¿nymi 

wzglêdami. Mamy w tym przypadku do czynienia z prac¹ oryginaln¹, w sposób interesuj¹cy wpisuj¹c¹ 

siê w nurt rozwa¿añ karnistycznych, prowadzonych na styku prawa karnego i medycyny. (…) Autorka 

oferuje Czytelnikowi pracê, której lektura oka¿e siê nie tylko pouczaj¹ca, ale tak¿e inspiruj¹ca do 

przemyœleñ na p³aszczyŸnie tak przecie¿ donios³ej – równie¿ z prawnokarnej perspektywy – jak¹ 

stanowi ochrona zdrowia i ¿ycia. 

Dr hab. Jacek Giezek,

Profesor Uniwersytetu Wroc³awskiego
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oraz dokonaæ ich oceny pod wieloma ró¿nymi wzglêdami. Mamy w tym przypadku do 
czynienia z prac¹ oryginaln¹, w sposób interesuj¹cy wpisuj¹c¹ siê w nurt rozwa¿añ 
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