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AMIKOR A BÍRÓSÁG DÖNTÖTT
Dr. Kussinszky Anikó

Dr. Stánicz Péter

Alapvető Jogok Biztosának 
Hivatala

MIKOR KERÜL A BÍRÓSÁG A KÉPBE – EÜTV. 21. §
(2) ÉS (4) BEK.

MIKOR

• cselekvőképtelen
• Korlátozottan 

cselekvőképes nagykorú 
(eü. rendelkezés)

• Korlátozottan 
cselekvőképes kk.

MIÉRT • Életfenntartó beavatkozás
• Életmentő beavatkozás?

ADDIG 
IS

• Indokolt beavatkozások 
elvégzése

• életmentés

A kórház 
kérelmet 

terjeszt elő a 
bírósághoz

ESETISMERTETÉS
ANAMNÉZIS
• 27. hétre született, 1000g súllyal született
• Agyvérzés, epilepszia, szomatomentális retardáció, folyamatos,

visszatérő tüdőgyulladás, mellkasdeformitás, gasztrotubus, PEG
• Súlyos központi idegrendszeri károsodás

ÁLLAPOT
• Ülni, állni, beszélni nem tud, inkontinencia, spontán akaratlagos

mozgásra nem képes, érdemi kontaktust teremteni nem képes
• Legegyszerűbb önálló funkciók kivitelezésére, jelzésére nem

képes, állandó felügyeletet és ápolást igényel
• 23 éves, 110 cm magas 24 kg súlyú

ELŐZMÉNYEK

2014 februártól áprilisig kórházban kezelik légzészavarral, mely alatt 

2014. március 12-én háromtagú orvosi bizottság vizsgálja meg, megállapítás: 

• olyan súlyos az állapota, hogy 
• 1-2 napon belül gépi légzéstámogatást fog igényelni
• légzési elégtelenség talaján légzés- és keringésleállás állhat elő.

2014. március 12-én a kirendelt gondnok édesapa teljes bizonyítóerejű 
magánokiratba foglalt nyilatkozatot tett a fenti orvosi tájékoztatás ismeretében.

A NYILATKOZAT TARTALMA
• gépi légzéstámogatást igénylő légzési 

elégtelenség ,
• majd ennek talaján légzés- és keringésleállás 

esetén.

A CARDIOPULMONALIS
RESUSCITATIO ÉS A GÉPI 

LÉGZÉSTÁMOGATÁS 
MELLŐZÉSÉT KÉRI

• a megfelelő és folyamatos teljes körű orvosi 
tájékoztatás és felvilágosítás alapján

• gyermeke  állapotában az orvostudomány 
mai állása szerint javulás nem várható,

• betegsége rövid időn belül megfelelő 
egészségügyi ellátás mellett is halálhoz 
vezet és gyógyíthatatlan.

NYILATKOZOTT ARRÓL IS, 
HOGY TUDATÁBAN VAN 

ANNAK, HOGY 

PSZICHIÁTRIAI VIZSGÁLAT
A nyilatkozatra tekintettel a gondnok édesapa pszichiátriai vizsgálatára 
került sor 2014. április 14-én, amely megállapította:

A családi véleménnyel összhangban megfelelően megfontolt döntést 
hozott

Primer mentális zavara nincsen

A helyzetből adódó olyan mentális reaktív állapot sem áll fenn nála, 
amely a belátási és körültekintő mérlegelési képességét érintené, 
szűkítené

FENTIEKRE TEKINTETTEL DÖNTÉSI KÉPESSÉGE EBBEN A HELYZETBEN A 
DÖNTÉS KÖVETKEZMÉNYEINEK RÉSZLETES BELÁTÁSÁVAL 
KAPCSOLATBAN MEGTARTOTT.
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ÚJRA ÉS ÚJRA

2014. április 14. – a 
gondnok pszichiátriai 

vizsgálata 

2014. április 14. – ismételt 
3 tagú orvosi bizottsági 

nyilatkozat

2014. április 17. a gondnok teljes 
bizonyítóerejű magánokiratban 

megerősíti a visszautasító 
nyilatkozatát

2014. október 19. – ismételt 3 tagú 
orvosi vizsgálat: évek óta 

perzisztáló vegetatív állapot

2015. január 28. – a gondnok 
ismételten ellátást visszautasító 

nyilatkozatot tesz

2015. február 26-án a 
kórház kérelemmel fordul a 

bírósághoz

ELSŐFOKÚ HATÁROZAT – A KÉRELEM 
ELUTASÍTÁSA 2015. FEBRUÁR 27.

Alaki előírások 
megtartottak

• A visszautasítások 
teljes bizonyítóerejű 
magánokiratok

Igazolt súlyos 
betegség

• Az orvostudomány 
mindenkori állása 
szerint rövid időn 
belül, megfelelő eü. 
ellátás mellett is 
halálhoz vezet

• Gyógyíthatatlan

Háromtagú orvosi 
bizottság 

• beteg kezelőorvosa 
+ független, a 
betegség jellegének 
megfelelő szakorvos 
+pszichiáter 
szakorvos

összehívásra került és 
megtette a szükséges 

nyilatkozatát 

• tv.i feltételek 
fennálltak, 

• a gondnok 
megfelelő belátási 
képességgel 
rendelkezik

A beleegyezés 
pótlása iránti 

kérelem elutasítása

• A gondnok 
életmentő 
beavatkozást 
visszautasító 
végzése érvényes.

MÁSODFOKÚ HATÁROZAT – HELYBENHAGYÓ 
VÉGZÉS 2015. MÁJUS 26.
A beteg cselekvőképességét teljesen korlátozó gondnokság alatt áll, így „ a beteg 
erre irányuló akarata” a nevében jognyilatkozat tételére feljogosított gondnok 
nyilatkozatának alapulvételével volt vizsgálható.

Az Eütv. a cselekvőképtelen betegek esetében biztosítja az ellátás 
visszautasításának jogát, amennyiben az orvostudomány mindenkori állása szerint, 
rövid időn belül halálhoz vezető és gyógyíthatatlan betegségben szenvednek.

Hangsúlyozza az ítélet, hogy ilyen esetekben az egészségügyi intézménynek kell
eljárást indítania a beleegyező nyilatkozat bírósági pótlása iránt.

Az Eütv. 23. § (1) értelmében csak akkor kell vélelmezni a beteg 
életfenntartó/életmentő beavatkozáshoz adott beleegyezését, ha erre irányuló 
akarata világosan és meggyőző módon nem deríthető ki.


