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Kur'an pravi: »…če rešimo življenje enemu človeku, je to enako kot da bi rešili celotno
človeštvo.« (5:32). Pri odločitvi o tem ali naj postanemo darovalec v primeru možganske smrti
se moramo vprašati ali bi v primeru nuje sprejeli podarjeni organ od drugega človeka. Če je
odgovor da, potem je edino prav, da tudi sami postanemo potencialni darovalec.

Podrobnosti …
Islam podpira darovanje in presajanje organov po smrti, če gre za etično dejanje pomoči sočloveku in
ne za oblike zlorabe in preprodaje organov. Glavna vira islama, Kur'an in suna, sicer ne obravnavata
vprašanja darovanja organov. Gre za sodobno etično vprašanje, o katerem so se islamski pravni
strokovnjaki odločali na osnovi neodvisne pravne presoje (idžtihad) v obliki pravnega mnenja (fatve).
Slednja upošteva sociološki vidik, v katerem se nahaja določena muslimanska skupnost in tudi
strokovni vidik, zaradi česar so pri oblikovanju mnenja sodelovali strokovnjaki s področja
biomedicine.

European Council for Fatwa and Research (ECFR) je pod vodstvom šejha Yusufa al-Qaradawija v
letu 2000 izdal fatvo, ki je nadgradila tri predhodne pomembnejše fatve s tega področja 1. Če se
omejimo le na darovanje v primeru smrti darovalca, je fatva takšno darovanje dopustila (z izjemo
nekaterih reproduktivnih organov) ob upoštevanju, da obstaja soglasje darovalca pred smrtjo ali
njegovih dedičev po njegovi smrti. Podpisovanje izjave o darovanju je v skladu z islamskim pravom
podobno sestavljanju oporoke, zato dediči nimajo pravice ravnati v nasprotju z voljo preminule osebe.
Tudi morebitna zakonodajna sprememba sistema darovanja organov in tkiv, po katerem bi bili vsi
potencialni darovalci, razen če bi se odločili drugače, ne bi bila v nasprotju z islamom. Večina
islamskih pravnikov torej dovoljuje posmrtno darovanje organov, če je smrt darovalca medicinsko
potrjena in če ne gre za trgovino z organi, pač pa za dejanje iz sočutja do pomoči potrebnih.
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