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Abstract 

 

In my essay, I would like to examine the individiual’s right of self determination upon their 

own life and body, with a specific view to the natural law origins of these rights. I would also 

like to look into the role of the state in this issue. In what extent should a government help or 

restrict its citizens to exercise these rights? As a Hungarian citizen, I would like to talk about 

the national situation with an outlook to the significant western models. Concerning the western 

model of self-determination, I would like to introduce the Dutch „The Termination of Life on 

Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act in practice”. This essay will touch upon 

the possibilities of executing an assisted suicide in Oregon state, USA. How can we find a 

morally verifiable way through which the state can help the individual to exercise their rights 

to decide about their own life and death (self-determination rights)? In my essay, I do not want 

to make a decision about these matters or to judge them.  My aim is to encourage thinking, to 

emphasize the significance of the mentioned topics, to briefly outline the theories of certain 

legal systems with that they verify their standpoint concerning the limits of self-determination.  
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Bevezetés 

 

Az egyik legtöbbet vitatott jogi-erkölcsi téma a saját életünk feletti rendelkezés kérdése, 

pontosabban az élet-halál problematikája.  Még nagyobb gondot okoz annak a kérdésnek a 

megválaszolása, hogy egy állam az állampolgárai jogait biztosítandó, asszisztálhat-e emberek 

halálában azok kifejezett kérésére Vajon állíthatjuk, hogy – mivel nyilvánvalóan természetes 

döntési szabadsággal rendelkezünk saját életünk felett – az államnak kötelessége lehetőséget 

biztosítani az „állami öngyilkosságra” (kórházi keretek között), ha a kérés az egyén szabad 

akaratából, tudatos döntéséből születik? A másik végletet az állam életvédelmi 

kötelezettségének a kérdése jelenti; mik ennek a határai? Erkölcsileg igazolható, ha életben 

tartunk egy szenvedőt, aki meg akar halni? Lehet ezt az alapjogokból levezetve igazolni?  

Úgy gondolom, joghallgatókként és jogászokként kötelességünk elmélyülten 

tanulmányozni a morális problémákat is, ugyanakkor naprakész, objektív ismeretekkel is 

rendelkeznünk kell olyan jogi kérdésekben, ahol az erkölcs és a jog szorosan összefonódik. 
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 Zárásként a jog és erkölcs kapcsolatát szeretném vizsgálni, az önrendelkezési és emberi 

méltósághoz való jogok természetes eredetét. Nem kívánok a dolgozatban tárgyalt problémák 

tekintetében állást foglalni, célom hogy röviden bemutassam az egyes módszereket, az azok 

melletti illetve elleni érveket, felhívjam a figyelmet a dolgozat témáinak jelentőségére, arra, 

hogy fontos ezeket a kérdéseket, problémákat komolyan tanulmányozni. 

 

 

1. The Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act – a holland szabályozás 

 

A „The Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review procedures) Act” c. 

törvény 2002. április elsején lépett hatályba Hollandiában. Mint a címe is sugallja, legfontosabb 

szerepe az önkéntes, aktív eutanázia szabályozása, az eljárás módszereinek és végrehajtásának 

alapvető részleteit határozza meg. A holland igazságügyi minisztérium kiadott továbbá egy 

kérdés-válasz (GyIK) jellegű dokumentumot 2010-ben, ami a törvényt igyekszik „köznapi” 

nyelven magyarázni.  

Fentebb említettem konkrét problémákat, köztük volt a kérdés; Megteheti egy állam azt, 

hogy az emberi szabadságjogok képviseletében mások öngyilkosságában asszisztáljon? A 

törvény igyekszik megalapozni az erkölcsi hátterét is az eljárás rendjének, azonban így is nyitott 

marad számos kérdés. 

Hogyan lehetséges tehát egy államilag asszisztált öngyilkosság Hollandiában? Tegyük fel, 

hogy valaki besétál egy holland kórházba (2002 után) és közli az orvossal hogy ’’meg szeretne 

halni’’. A következő feltételeknek kell ekkor teljesülniük: először az orvosnak meg kell 

vizsgálnia az adott beteg helyzetét – választ kell találni a kérdésre, hogy vajon a beteg 

szenvedése elviselhetetlen-e és van-e esély a továbbiakban javulásra valamint hogy a beteg 

döntése „tudatos és jól megfontolt”-e. A továbbiakban az orvosnak/orvosoknak pontos 

tájékoztatást kell adniuk a betegnek a jelenlegi állapotáról, az esélyeiről és megpróbálni egy 

(halál helyetti) lehetséges alternatívát találni. Ezt követően az ügyben illetékes orvosnak egy 

független szakemberrel is konzultálnia kell, neki is meg kell vizsgálnia a beteg állapotát, majd 

írásbeli nyilatkozatot tenni, hogy kollégája megfelelően járt el a vizsgálati folyamat során. 

Amennyiben nem sikerül alternatívát találni, illetve a fenti követelményeknek megfelel a 

kórház, kellő orvosi körültekintéssel és a beteg méltóságának tiszteletben tartásával végre lehet 

hajtani a ’’műveletet’’. 

Tehát – elvileg – kellően nyomós indok nélkül nem hajtható végre eutanázia. Egy súlyos, 

gyógyíthatatlan betegség esetében viszonylag egyszerű a helyzet, hiszen ésszerű hogy a beteg 

nem kíván hónapokig szenvedni, döntése teljes mértékben érthető, az állapotáról pedig objektív 

képet adhatnak a vizsgálatok eredményei. A gond az, hogy az „elviselhetetlen szenvedés a 

javulás esélye nélkül” 1 (Unbearable suffering with no prospects of improvement) definíciója 

túlságosan is tág teret enged az értelmezésnek. „Lelki” betegségek (depresszió, szorongás) 

esetén például gyakran még szakemberek sem tudják megítélni hogy „van-e esély a javulásra”. 

Mi a teendő például a gyakorlatban, ha egy depressziós személy és fizikailag teljesen ép, „meg 

szeretne halni?” Ki dönthet arról, hogy egy depresszió elviselhetetlen kínokat okoz-e? 

Kézenfekvő, hogy elsősorban a beteg. Esetleg pszichiáter szakorvos adhatna ki véleményt, de 

érezhetjük, hogy az adott véleménynek egy ilyen helyzetben mekkora súlya van. Talán a 

legjobb, amit itt tehetünk, hogy először kikeressük mit ért a törvény „elviselhetetlen szenvedés 

                                                           
1 The Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act in practice. 5. o. 

http://www.patientsrightscouncil.org/site/wp-content/uploads/2012/03/Netherlands_Ministry_of_Justice_FAQ 

_Euthanasia_2010.pdf (2019.02.20.) 
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a javulás esélye nélkül” alatt. Ez akkor áll fenn, ha „ez az egybehangzó orvosi szakvélemény” 2 

és „amint egyetlen megvalósítható alternatíva is rendelkezésre áll, van esély a javulásra” 3. Ez 

még mindig sok homályos részletet hagy4, de ezekre a hiányosságokra – amik mindenképp 

problémákat és félreértéseket szülnek – egyszerű és ésszerű megoldást hozott a jogalkotó. 

Ugyanis a törvény magyarázata határozottan kimondja; a betegnek nincs abszolút joga az 

eutanáziára, az orvosnak pedig nincs abszolút kötelessége annak végrehajtására. Indoklásként 

pedig azt olvashatjuk, hogy az orvos abszolút kötelessége és a beteg abszolút joga az orvos 

lelkiismereti szabadságának korlátozását jelentené. Ilyen formában azonban nem lehetnek jogi 

következményei az orvos elutasító döntésének. Ugyan sok újságcikkben olvashatunk kirívó 

esetekről, mikor frusztrált, depressziós emberek kórházi asszisztálással öngyilkosok lettek, 

azonban a Holland Igazságügyi Minisztérium szerint az országban végrehajtott eutanáziák több 

mint 80%-át főként rákos betegek igénylik.  

Természetesen vannak megdöbbentő esetek, de ezek megítélése pusztán a jogszabályok 

ismeretében, anélkül hogy mélyebben bele látnánk a holland orvosi és jogi gyakorlatba, szinte 

lehetetlen.  

 

1.1. Pszichiátriai betegek kérdése 

 

A depresszió kérdéséből kiindulva (hiszen számos esetben mentális oka vagy következménye 

is lehet az ún. „lelki betegségeknek”) kérdezhetnénk, hogy mi a helyzet a pszichiátriai 

betegekkel? A „törvénymagyarázat” szerint – bár egy krónikusan rendellenes mentális állapotú 

személynek a cselekvőképessége csökken vagy megszűnik – „bizonyos esetekben lehetséges a 

pszichiátriai betegek asszisztált öngyilkossága, amennyiben döntésük jól megfontolt, önkéntes 

és ezt a kívánságot elviselhetetlen szenvedés idézte elő, mely mentális problémákból adódik.” 5 

Holland pszichiáterek kétharmada gondolja továbbá hogy elfogadható az elmebetegek 

eutanázia iránti igényének a teljesítése. A kérdés azonban megválaszolatlan marad; akinek egy 

mentális betegség okán csökken a belátási képessége és a cselekvőképessége, az hogyan hozhat 

’’jól megfontolt’’ (well-considered) döntést? Hogyan lehet ezt – akár az orvosi, akár a 

joggyakorlatban – megítélni?  

 

1.2. A holland eutanázia jogi oldala 

 

Hollandiában az Igazságügyi Minisztérium publikációja szerint önmagában az eutanázia 

végrehajtása változatlanul bűncselekménynek számít. Az eljáró orvost abban az esetben nem 

büntetik cselekedetéért, ha bejelenti az esetet és a felülvizsgálati bizottság igazolja, hogy a 

törvényben rögzített kritériumoknak megfelelően járt el. Azonban ha hibázott, nem volt kellően 

körültekintő az ügy az ügyészség elé kerül, ahol egy újabb vizsgálat keretében az egészségügyi 

felügyelőséggel (Healthcare Inspectorate) közösen eldöntik, szükséges-e a vádemelés. Ennek 

megfelelően a következőképpen változott a holland büntető törvénykönyv; 

                                                           
2  The Termination of Life … im. 13.  
3 Uo. 
4 Maga a Holland Igazságügyi Minisztérium is elismeri, rendkívül nehéz objektívan megállapítani a szenvedés 

fennállását és mértékét. Erre a célra működtetnek egy felülvizsgálati bizottságot, mely minden egyedi esetben 

megvizsgálja az orvosok döntését.  
5 The Termination of Life … im. 14.  
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• 293-as cikkely:  1. „Bárki, aki másik személy életének, annak kifejezett és komoly 

kérésére véget vet, tizenkét évig terjedő szabadságvesztéssel vagy ötödik kategóriájú 

pénzbírsággal büntethető.” 6 

• 293-as cikkely kiegészítése: 2. Az első bekezdésben meghatározott cselekmény nem 

minősül bűncselekménynek amennyiben azt olyan orvos követi el, aki a ’’The 

Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act (Review Procedures)’’ 

második cikkelyében szereplő követelményeknek megfelelően jár el és amennyiben 

az orvos értesíti a városi patológust a Temetkezési és Hamvasztási Törvény 7. 

cikkely, 2. paragrafusának megfelelően. 7 

• 294-es cikkely: 1.  Aki mást felbujt öngyilkosság elkövetésére, ha az öngyilkosság 

bekövetkezik, három évig terjedő szabadságvesztéssel vagy negyedik kategóriájú 

pénzbírsággal büntethető. 8 

• 294-es cikkely kiegészítése: 2. Aki másnak segítséget nyújt öngyilkosság 

elkövetéséhez, vagy rendelkezésére bocsátja az ehhez szükséges eszközöket, ha az 

öngyilkosság bekövetkezik, három évig nem terjedő szabadságvesztéssel vagy négyes 

kategóriájú pénzbírsággal büntethető. 293-as cikkely, 2. paragrafusa megfelelően 

alkalmazandó. 9 

 

A bevezetésben felvetett kérdésre, vagyis az emberi jogok és az eutanázia szabályainak 

enyhítése közötti kapcsolatra is igyekszik rövid, érthető választ adni a Holland Igazságügyi 

Minisztérium. Kijelentik, hogy teljes mértékben tiszteletben tartják az alapvető emberi jogokat, 

törvényeik összhangban állnak azok nemzetközi nyilatkozataival, egyszerűen úgy gondolják, 

ezekre a jogokra alapozva nem tehetjük meg, hogy elviselhetetlen kínok között szenvedni 

hagyjuk a másikat. Ez a megfogalmazás valóban korrekt és könnyű vele egyet érteni. A holland 

törvény visszatérő, központi problémája azonban újra előkerül; a tág értelmezésnek teret 

engedő kifejezések. Bár sok szempontból megoldás, hogy az orvosnak nincs abszolút 

kötelessége e téren, az önkényes értelmezésnek helyt adó megfogalmazás orvosi és jogi 

problémák táptalaja lehet.  
 

 

2. Az ellátás visszautasításának a joga Magyarországon 

 

Hazánkban az életünk feletti rendelkezés joga kimerül a passzív, önkéntes eutanázia 

igénylésében, azaz a kezelés visszautasításában. Ennek részleteit az 1997. évi CLIV., 

egészségügyről szóló törvény (továbbiakban Eütv.) tartalmazza. Az ellátás visszautasításáról 

szóló rész a következőképpen fogalmaz; „A beteg minden olyan ellátást, amelynek elmaradása 

esetén egészségi állapotában várhatóan súlyos vagy maradandó károsodás következne be, csak 

közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban, illetve írásképtelensége esetén két 

tanú együttes jelenlétében utasíthat vissza. Ez utóbbi esetben a visszautasítást az egészségügyi 

dokumentációban rögzíteni kell, amelyet a tanúk aláírásukkal hitelesítenek.” 14 továbbá „A 

betegség természetes lefolyását lehetővé téve az életfenntartó vagy életmentő beavatkozás 

                                                           
6 Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act 
7 Uo. 
8 Uo. 
9 Uo. 
14 1997. évi CLIV. tv. 20. § (2) bekezdés 



Miskolci Jogtudó HU ISSN 2630-9505  Barta Tamás 

2019/1. szám 14–23.  Az önkéntes eutanázia … 

 
 
 

18 
 

visszautasítására csak abban az esetben van lehetőség, ha a beteg olyan súlyos betegségben 

szenved, amely az orvostudomány mindenkori állása szerint rövid időn belül - megfelelő 

egészségügyi ellátás mellett is - halálhoz vezet és gyógyíthatatlan. Az életfenntartó, illetve 

életmentő beavatkozás visszautasítása a (2) bekezdés szerinti alaki előírások betartásával 

történhet.” 15 

Rögtön láthatjuk az idézett törvényből az éles különbségeket a holland modellel szemben; 

Magyarországon kizárólag akkor van lehetőség az életfenntartó kezelések megszakítására, ha 

az adott betegség gyógyíthatatlan, vagyis nagy valószínűséggel a kezelések ellenére is halálhoz 

vezet. Ugyanennek a törvénynek a 20. § (7) bekezdésében leszögezik továbbá, hogy az 

orvosoknak meg kell kísérelni a beteg döntésének megváltoztatását, alaposan megvizsgálni a 

döntés hátterét és megbizonyosodni arról, hogy a beteg teljes mértékben tudatában van a 

következményeknek. Miután egy háromtagú orvosi bizottság kivizsgálta a beteg fizikai és 

mentális állapotát16 a harmadik napot követően ismét nyilatkoznia kell arról, hogy kitart-e 

döntése mellett vagy sem. Cselekvőképtelen, cselekvőképességében korlátozott kiskorú és 

cselekvőképességében az EÜ ellátással összefüggő jogok gyakorlása tekintetében részlegesen 

korlátozott beteg esetén az olyan ellátás visszautasítására melynek hiánya súlyos egészségügyi 

károsodást okozna nincs lehetőség, az életfenntartás visszautasítására pedig csak bírósági 

beleegyezéssel van mód.  

Hazánkban tehát viszonylag szigorú keretek közé szorítja a törvény az önrendelkezési 

jognak ezt a szegmensét, azonban kétségtelen, hogy a szigorúbb szabályozás kevesebb 

félreértésre ad okot és csökkenti a zavaros, homályos részleteket. 

 

2.1 Alkotmánybírósági gyakorlat  

 

A kilencvenes évek végén egy hírhedt és ellentmondásos, 1993-ban történt bűneset kapcsán 

felmerült az igény az aktív eutanázia meghonosítására. Binder Györgyi 11 éves, halálos beteg 

kislányát először egy fürdőkádba dobott hajszárítóval próbálta meggyilkolni, majd – miután így 

nem sikerült megölnie – a fürdővízbe fojtotta lányát. A bíróságon azt vallotta, azért gyilkolta 

meg a lányt, mert az elviselhetetlen kínokat élt át, fizikai és mentális állapota is napról napra 

romlott, továbbá többször kérte őt, hogy ölje meg. Binder ügye egészen a Legfelsőbb Bíróságig, 

majd a volt köztársasági elnökig, Göncz Árpádig jutott, aki végül kegyelmet adott, azonban a 

nőt támogató ügyvédek aktív eutanázia iránti kérelmét az Alkotmánybíróság elutasította.17 

Magyarországon tehát az önkéntes aktív eutanázia valamint a nem önkéntes aktív és passzív 

eutanázia egyaránt bűncselekménynek számít, az emberölés kategóriája alá esik. A magyar 

büntetőjog a születéstől a természetes halál pillanatáig védi az emberi életet, ebből a 

szempontból pedig lényegtelen, hogy mikor véget vetünk a másik életének mennyi ideje lett 

volna még hátra; azaz egészséges ember volt és akár még évtizedekig is élhetett volna, vagy 

kínok közt haldokló, akinek maximum néhány napja maradt. Az Alkotmánybíróság szerint az 

eutanázia kérdésében az önrendelkezési jog (saját életünk feletti rendelkezés joga) és az állam 

életvédelmi kötelezettsége áll egymással szemben. Az egyik problémát az AB értelmezésében 

és a döntést támogató vélemények között más személyek befolyása jelenti az aktív eutanázia 

esetében. A holland gyakorlatot példának hozva felmerül a kérdés; valóban önrendelkezés 

történik? Tagadhatatlanul vannak a beteg döntését befolyásoló tényezők és a végső döntés 

meghozatala az orvosok felelőssége, ami teret nyithat az orvosi önkénynek (amennyiben olyan 

esetekről beszélünk ahol nem egyértelmű a betegség gyógyíthatatlansága, kétség merül fel és a 

                                                           
15 1997. évi CLIV. tv. 20. § (3) bekezdés 
16 1997. évi CLIV. tv. 20. § (5) bekezdés 
17 22/2003 AB határozat 
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végső döntés az orvosoké). Bár az orvostudomány fejlettsége és az objektív eredményt nyújtó 

vizsgálatok a legtöbb esetben kizárhatják az önkényeskedést, mégis sokan tartanak attól, hogy 

növekedne a visszaélések száma, esetleg a zárt kórházi közegből azok nehezen jutnának 

nyilvánosságra.  

2015-ben egy 87 éves nőt szívelégtelenséggel vittek a budapesti Szent János kórházba, két 

nappal később elhunyt. A kórházi személyzet azt mondta a hozzátartozóknak, mindent 

megtettek a beteg megmentéséért, de állapota válságos volt, nem tudtak rajta segíteni. A 

rokonok mégis igazságügyi boncolást kértek, így kiderült, a személyzet (ápolók és orvosok) 

mulasztása miatt a beteg négyszeres adagot kapott fájdalomcsillapítókból, ez okozta halálát. A 

személyzet igyekezett eltussolni a mulasztást, az igazságügyi boncolás miatt rendőrség által 

igényelt ápolási dokumentációt is átírták, a fájdalomcsillapító-terápiáról egyáltalán nem tettek 

említést. 

Bár ebben az esetben nem szándékos emberölés történt, hanem hanyagság, mégis alkalmas 

arra, hogy érzékeltessem az aktív eutanázia ellenzőinek félelmeit. Magyarországon nem 

kötelező igazságügyi boncolást végezni, amennyiben a beteg kórházban halt meg. A fenti 

példából is láthatjuk, mondhatni ’’véletlenül’’ derült ki a mulasztás, ha a rokonok 

megelégednek az orvosok magyarázatával, akkor talán sosem derül fény az igazságra. Az aktív 

eutanázia esetében több lehetőség nyílik visszaélésekre, mulasztásokra. Nem kell feltétlenül a 

˝fekete angyalok˝ bűneseteire gondolnunk, akik szándékosan küldték a halálba a betegeket, 

mint láthatjuk, elég egy kellő körültekintést mellőző orvosi konzultáció, vagy fontos adatok 

egyeztetésének az elmulasztása.  

 

 

2.2 Az önkéntes, passzív eutanázia hátrányai és az AB határozat kritikái 

 

Kolláth György alkotmányjogász, ügyvéd a következőket nyilatkozta az Alkotmánybíróság 

Binder esete utáni döntéséről: „Ezentúl sem tudjuk pontosan: az alkotmányban abszolút jogként 

tételezett élethez és méltósághoz fűződő jog ütközése esetén mi az elvi szabály, mi a rangsor? 

Az AB egyedülálló alkotmányértelmezési monopóliumával ugyanis nem élt. A páciensnek 

marad(t) ugyan önrendelkezési joga, de az élethez való joga (mostantól számítva inkább: 

kötelessége) erősebb annál.”18 

Az említett élethez való alapjog és az állam életvédelmi kötelességének ütközése mellett 

az Eütv.-ben ütközik az élethez való jog és az önrendelkezési jog is. Valóban, az élethez való 

jog nyer túlsúlyt, és szinte már-már kötelességnek tűnik az élet. Az Alkotmánybíróság szerint 

az aktív eutanázia az élethez és méltósághoz való jogot sérti. Tóth J. Zoltán megfogalmazásában 

olvashatjuk ennek kapcsán a következő cáfolatot; 

„(…) az Alkotmány 54. § (1) bekezdése az élethez való jogról, nem pedig kötelezettségről 

beszél, ami azt jelenti, hogy az államnak csak az élet leélésének (végigélésének) lehetőségét kell 

biztosítania, ám akarata ellenére nem kötelezhet erre senkit sem. Ha pedig valaki az élethez 

való jogával nem kíván élni, gondoskodnia kell arról, hogy ezt megtehesse. Valami ugyanis 

attól jog, hogy szabad vele élni, de nem muszáj. Ebből pedig az következik, hogy az élethez való 

jogban fogalmilag benne van az élet megszüntetéséhez (azaz a halálhoz) való jog is.”19 

A fentebb ismertetett bonyolult procedúra, az alaki előírások nem könnyítik meg a beteg 

szenvedését és feltehetjük ugyanazt a kérdést, amit a holland modellel kapcsolatban is; valóban 

önrendelkezés történik, valóban dönthetünk saját életünkről? Hiszen az Eütv. fentebb idézett, 

                                                           
18 KOLLÁTH György: Elefántcsonttoronyból nézve, Népszava, 2003. április 29. 
19 TÓTH J. Zoltán: „Oszthatatlan és korlátozhatatlan?” – Gondolatok az emberi élethez és méltósághoz való jogról 

az eutanáziahatározat kapcsán Jogelméleti szemle, 2005/1. szám http://jesz.ajk.elte.hu/tothj21.html  

http://jesz.ajk.elte.hu/tothj21.html
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20. § (3) értelmében csak abban az esetben utasíthatjuk vissza az életfenntartó kezelést, ha 

betegségünk mindenképpen halállal végződik. (Fontos itt kiemelni, hogy a holland The 

Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act nem határozza meg, hogy 

betegségünknek gyógyíthatatlannak kell lenni.) Sajnos azt sem mondhatjuk, hogy ha már 

szenvedéseink miatt nem lehetséges az emberhez méltó élet, legalább a halálunk legyen 

méltóságteljes (azaz dönthessünk úgy, hogy nem kívánjuk megvárni a betegség lefolyását), 

ugyanis a törvény értelmében az orvosok semmivel sem gyorsíthatják a halálhoz vezető utat, 

nem nyújthatnak nekünk „gyors” megoldást, kizárólag fájdalomcsillapító szerek alkalmazására 

jogosultak, amíg tart a betegség lefolyása. Továbbá, az aktív eutanázia kapcsán említett 

befolyásolás, amit mások gyakorolhatnak a betegre, ugyanúgy felmerül a passzív kapcsán is – 

hiszen az utóbbi is a beteg saját döntése, és ebben ugyanúgy befolyásolhatják mások (pl. 

rokonai)..  

Be kell látnunk tehát, hogy a passzív, önkéntes eutanázia nem feltétlenül jelenti a 

méltóságteljes halál és a saját életünk feletti természetjogias eredetű döntési szabadság 

garanciáját. Mondhatni ugyanannyi kérdést és problémát vet fel, mint az aktív, önkéntes modell, 

és legalább akkora erkölcsi dilemmákat, problémákat okoz egészségügyi dolgozóknak és 

jogászoknak egyaránt.  

 

 

3. Death with Dignity Act 

 

1997. október 27-én Oregon állam – elsőként a gyakorlatot jelenleg alkalmazó államok közül 

– elfogadta a „Death with Dignity Act”-ot (továbbiakban: DWDA), ami lehetővé teszi 

betegségük végső stádiumát élő oregoniak számára, hogy önként véget vessenek életüknek, erre 

a célra kifejlesztett, közvetlenül orvos által felírt gyógyszerek segítségével. 20 

Fontos már az elején leszögezni, a fogalmak tisztázása céljából, hogy Oregonban és a 

törvényt elfogadó másik hat amerikai államban21 nem beszélhetünk eutanáziáról, ugyanis az 

bűncselekménynek számít az USA minden államában. Oregon állam honlapján, az 

egészségügyre vonatkozó oldalon (Oregon Health Authority) pontosan definiálják az eljárás 

lényegét. Mint leszögezik, az (aktív) eutanázia esetében az orvos az, aki egy végzetes 

hatóanyagú, vagy mennyiségű szert bead a betegnek. A DWDA eljárásban részt vevők esetében 

azonban az orvos „csak” felírja az adott gyógyszert, és a beteg az, aki önként alkalmazza azt. 22 

Érdekessége a dolognak, hogy a DWDA-ben való részvétel szempontjából négy alapvető 

kritériumot határoz meg a törvény. A betegnek 18. életévét betöltött oregoni lakosnak kell 

lennie, aki képes kommunikálni és önmagával kapcsolatos döntéseket hozni (cselekvőképes), 

valamint olyan betegségben kell szenvednie, ami hat hónapon belül halálhoz vezet.23  

A DWDA az oregoni lakosok kezdeményezése volt, melyet kétszer is megszavaztak. 51-

49% arányban 1994 novemberében és 60-40% arányban 1997 novemberében. A DWDA nem 

állami program, vagyis az orvosok önként jelentkezhetnek, regisztrálhatják magukat a 

programban való részvételre – ez adja lelkiismereti szabadságuk garanciáját. A végzetes 

gyógyszerek igénylésének törvényben meghatározott eljárási rendjét, a tanúk számát, a 

részletes jogi procedúrát, nem kívánom ismertetni, dolgozatom jellegét tekintve nem az eljárási 

formulákat szeretném középpontba helyezni. 

 

                                                           
20 www.oregon.gov 
21 Vermont, Washington, California, Colorado, District of Columbia, Hawaii 
22 A gyakorlatban az orvos nem is köteles jelen lenni a végzetes gyógyszerek beszedésekor. 
23 Oregon Revised Statue, Chapter 127.805 s.2.01. (1) 

http://www.oregon.gov/
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3.1. Méltóságteljes halál? 

 

Mondhatjuk vajon, hogy a hazai és a holland-belga modellel szemben Oregon állam jelenti az 

„arany középutat”? Kitűzött célom az, hogy megállapítsam a három bemutatott, jelentős eljárási 

módszer közel melyik az, amelyik a leginkább lehetőséget ad az állampolgároknak arra, hogy 

„méltósággal halhassanak meg” (amennyiben méltóságteljes halál alatt azt értjük, hogy emberi 

méltóságunkból származtatható önrendelkezési jogunk birtokában dönthetünk arról, hogy az 

emberhez méltatlan szenvedést nem akarjuk vállalni és békésen kívánunk meghalni)? A három 

közül melyik esetben mondhatjuk, hogy a legkisebb a feszültség az egyéni önrendelkezés és az 

állam életvédelmi kötelezettsége között?  

Miként Oregon az utolsó modell a „méltó halál” kérdéskörében, érdemes rövid kitekintést 

tenni az előzőekben bemutatott államokra és dióhéjban összefoglalni az erkölcsi problémákat.  

A nyugat-európai típusú eutanázia esetében a központi problémát a törvényekben érzékelhető 

homályos, tág megfogalmazás jelentette és az, hogy nem mondja ki a törvény, hogy 

betegségünknek gyógyíthatatlannak kell lennie és meghatározott (rövid) időn belül halálhoz 

kell vezetnie. Az orvosok lelkiismereti szabadságának garanciája, hogy nincs abszolút 

kötelességük az eutanázia végrehajtására, de a kérdés, hogy „mi számít elviselhetetlen 

szenvedésnek a javulás esélye nélkül?” részben megválaszolatlan marad, többek között a 

pszichiátriai-mentális betegségek szerepe miatt. Továbbá, mint utaltam rá, azt sem mondhatjuk, 

hogy teljes mértékben önrendelkezés történik. A hazai probléma az állam életvédelmi 

kötelezettségének a túlsúlyba kerülése. A kezelés visszautasítása nem feltétlenül vezet (gyakran 

még fájdalomcsillapítókkal sem) kevésbé fájdalmas, vagy gyorsabb halálhoz, pedig a 

méltóságteljes halálnak ez volna a lényege.  

Az amerikai modell esetében azonban nem mondhatjuk sem azt, hogy az orvosok 

lelkiismereti szabadságán csorba esne, sem azt, hogy a túlságosan tág értelmezés beteg és orvos 

részéről egyaránt visszaélésekre adhat lehetőséget, sem azt, hogy nem valósul meg az 

önrendelkezés, vagy a valóban méltó halál. Hasonlóan a magyar szabályozáshoz Oregonban 

akkor vehető igénybe az eljárás, ha betegségünk az orvostudomány állása szerint hat hónapon 

belül halálhoz vezet, 24 amely feltétel kizárja az önkényes értelmezést, rendkívül leszűkíti az 

igénylés lehetőségének körét. Másik lényeges elem, hogy az orvos csak közvetetten vesz részt 

a – tulajdonképpeni – öngyilkosságban, azaz felírja a beteg számára a szükséges receptet. Ez a 

gyakorlatban egyfajta „pszichikai” visszatartó erőként is működik; az aktív, önkéntes eutanázia 

esetében elég alávetnünk magunkat az orvos kezelésének – a DWDA esetében azonban 

„vennünk kell a bátorságot” és magunk kell, hogy beszedjük a végzetes orvosságot. Nyilván 

egy teljes belátási képességgel rendelkező személy (márpedig az előzetes vizsgálat kiterjed a 

belátási képesség mérlegelésére is) nem fog beszedni halált okozó gyógyszereket, ha nincsenek 

elviselhetetlen fájdalmai, és ha akár csak halvány remény is akad a gyógyulásra (mivel 

végstádiumú betegekről beszélünk). A DWDA értelmében az oregoni egészségügyi 

felügyelőségnek (Oregon Health Authority) minden évben statisztikát kell készítenie az eljárást 

igénybe vett betegekről. 2017-ben 218 személy kapott recepteket, azonban 143 halt meg 

felhasználva azokat.25 Természetesen számos oka lehet a különbségnek, de mindenképp 

szerepet játszik az említett pszichikai tényező is.  

                                                           
24 Tulajdonképpen pontosabb, mint a magyar törvény; míg a hazai azt mondja ki, hogy „amely az orvostudomány 

mindenkori állása szerint rövid időn belül – megfelelő egészségügyi ellátás mellett is – halálhoz vezet és 

gyógyíthatatlan” (Eütv. 20. § (3) bekezdés) , addig az oregoni pontosan, hat hónapban határozza meg a halál 

bekövetkeztét.  
25 https://www.deathwithdignity.org/oregon-death-with-dignity-act-annual-reports/: (2019.02.20.) 

https://www.deathwithdignity.org/oregon-death-with-dignity-act-annual-reports/
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A www.deathwithdignity.org szerint a DWDA eljárásban résztvevő betegek egyharmada 

nem használja fel a gyógyszereket, önmagában a tudat megnyugvást ad nekik, hogy ha 

súlyosabbra fordulnának a tüneteik, megnőnének a fájdalmaik, van lehetőségük egy kegyes 

megoldást igénybe venni. 

Korábban utaltam Tóth J. Zoltán megállapítására, miszerint a jog, attól jog, hogy lehet vele 

élni, de nem muszáj, ebből pedig következik, hogy az élethez való jog magában foglalja a 

halálhoz való jogot is. Ha szeretnénk elkerülni, hogy az állam életvédelmi kötelezettsége és a 

„halálhoz való jog” között feszültség keletkezzen, kétségtelenül mindkét esetben meg kell 

állapítanunk egy határt. Vagyis nem hivatkozhat egy egészséges ember, aki pillanatnyi 

hangulata hatására meg akar halni, korlátlanul az élethez való jogából következő halálhoz való 

jogra, ugyanakkor az állam sem kötelezhet halálos betegeket arra, hogy „a végsőkig 

küzdjenek”. Kevés, ha kizárólag az élethez és a halálhoz való elvont jogi kategóriára 

hivatkozunk (állami és egyéni részről egyaránt). Mindkét esetben kell egy megfelelő indokolás, 

erkölcsileg pedig elengedhetetlen, hogy a felek megvizsgálják az adott helyzet egyedi vonásait.  

Az amerikai szabályozásban igyekeznek mindezt a gyakorlatban is megvalósítani. 

Összegezve; nem várja el az állam, hogy a haldokló „tűrje” a betegség természetes lefolyását, 

ugyanakkor az egyén is csak szűkös keretek között, azaz rendkívül indokolt esetben 

érvényesítheti az említett halálhoz való jogát – és ha sikerül is, kizárólag rajta múlik, hogy 

megteszi-e az „utolsó lépést”. Az állami életvédelmi kötelezettség itt is előnyt élvez az egyén 

akaratával szemben, azonban ez az állami feladat nem dominál aránytalanul.  

 

 

5. Konklúzió 

 

Kijelenthetjük, hogy egy adott jogi szabályozás csak akkor tud hosszútávon hatékonyan 

működni, ha a jogalkotó figyelembe veszi az adott társadalom sajátos értékrendjét, erkölcsi 

felfogását, és ahhoz igazítja a ˝jogot˝. Ha történelmi kitekintést teszünk a jog fejlődése 

szempontjából, láthatjuk azt is, hogy a korai ˝jogszabályok˝ valójában a közösség erkölcsi-

vallási értékrendjét tükrözték, ez képződött le a szokásjogban majd került kodifikálásra. A 

jogfejlődés hajnalán a vallás és az erkölcs gyakran egyet jelentett, vagyis kizárólag az számított 

erkölcsileg elfogadhatónak, ami a vallási szokásokkal, egyházi dogmákkal összhangban állt. 

Ma már árnyaltabb a helyzet. Azonban, ha utaltam a társadalmi elvárásoknak való megfelelés 

kritériumára, elkerülhetetlenül ki kell térni a vallás szerepére, hiszen a társadalom jelentős 

részét ez is befolyásolja – különösen az abortusz vagy eutanázia ügyében. Olykor szinte 

feloldhatatlanok a feszültségek, a társadalom differenciálódása révén pedig az erkölcsről, 

vallásról, jogról alkotott elképzelések is egyre különbözőbbek – ebben a kavalkádban kell a 

jogalkotónak olyan szabályozást létrehoznia, ami egyaránt szolgálja az állam érdekeit és 

kielégíti a társadalom különböző rétegeinek elvárásait. Nem könnyű feladat, ám az ésszerűség, 

szükségesség és az alapvető emberi értékrend szem előtt tartásával lehetséges. A kérdésre 

válaszolva pedig – szükséges, sőt fontos figyelembe venni az erkölcsi normákat, ám az említett 

társadalmi differenciálódás miatt egy sokkal alapvetőbb, kultúráktól független értékrendet kell 

alkalmazni. Az emberi életet érintő kérdések a jogban is központi helyet foglalnak el. Azonban 

nem lehet erkölcsi, emberi élettel kapcsolatos kérdésekben önkényesen ítélkezni, hiszen a 

jogtudomány legfőbb célja is a meglévő fogalmaink tisztázása és a jog minél „emberibbé” 

fejlesztése – ez pedig csak kutatás, gondolkodás és érvelés útján kezdhető meg.  

Az eutanázia kérdésköre számtalan irányba elágazik, rengeteg problémára lehet még 

választ keresni, de legalább ennyire fontos meglévő fogalmaink tisztázása, a társadalomban 

uralkodó téveszmék eloszlatása.  

http://www.deathwithdignity.org/
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Nem kizárólag a jogtudomány szempontjából közelíthető meg a téma – érdemes volna a 

jog segédtudományainak, társtudományainak nézőpontjából külön tanulmányokat készíteni. 

Fókuszba lehetne helyezni például jogszociológiai szempontokat, vizsgálni a szabályozás 

jövőjét, esetleg további államok törvényeit. Részletesen ki lehetne térni több ellentmondásos 

témára; az orvosok lelkiismereti szabadsága, a kómában lévő (agyhalott) betegek feletti 

rendelkezés joga – dönthetünk úgy, hogy nem adunk több esélyt egy gépek segítségével élő 

betegnek és nem tartjuk tovább életben? Ez vajon gyilkosság?  

Érdekes, tartalmas dolgozatok születhetnének a gyakorlati oldalról is – (orvosi) jogesetek, 

büntetőeljárások elemzése és bemutatása. 

 

 

 
 

 


