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BLASKOVIcH ERZSÉBET

Az Európa Tanács és az orvosi lelkiismeret

Lelkiismereti okokból megtagadhatja az orvos az abortuszt és a „kegyes halált” 
– adta hírül a média (forrás: Magyar Kurír). Az Európa Tanács Parlamenti Köz-
gyűlése 2010. október 7-én tárgyalta christine Mccafferty brit baloldali képviselő 
jelentését, amely arról szólt, hogy minden nőnek biztosítani kell az abortusz lehe-
tőségét.

A javaslatban foglaltak szerint többek között kötelezni kellene az egészségügyi 
dolgozókat arra, hogy lelkiismereti álláspontra való tekintet nélkül a páciens által 
kért kezelést (pl. az abortuszt) elvégezzék; ha valaki mégsem végzi el a beavatko-
zást, akkor neki kell bizonyítania, hogy „a beavatkozás elvégzésének visszautasítása 
jóhiszeműen történik”. A köz- illetve állami intézményeket és kórházakat, rende-
lőintézeteket meg kellene fosztani attól a joguktól, hogy garantálhassák dolgozóik 
lelkiismereti alapon történő döntési jogát egyes beavatkozások elvégzését, ill. az 
ezekben való közreműködést illetően. A javaslat továbbá arra kötelezte volna az 
intézményeket, hogy vezessenek nyilvántartást a lelkiismereti alapon bizonyos be-
avatkozásokat el nem végzőkről, és „állítsanak fel hatékony panasz-mechanizmust 
a lelkiismereti alapon egészségügyi beavatkozásokat megtagadók ellen.”

Bíró László püspök, a MKPK családreferense levélben kérte a képviselőket, uta-
sítsák el a jelentést.

Részlet az indoklásból:
– Sérül a szubszidiaritás elve, az Európa Tanács ugyanis nem illetékes lelkiis-

mereti kérdések szabályozására orvosi területen 
– Sérül a lelkiismereti szabadsághoz való jog elve, amelyet az Emberi Jogok 

Európai Egyezményének 9. fejezete rögzít, és amelyet az Emberi Jogok Eu-
rópai Bíróságának állásfoglalása megerősített azzal, hogy biztosítani kell e 
jog érvényesülését. 

– Sérül a legalapvetőbb emberi jog, az élethez való jog azáltal, hogy a Jelentés 
az abortuszhoz való jogról beszél, holott ilyen jog nem létezik. Ellenkező-
leg, minden emberi jog az élethez való jogon alapul, az abortusz pedig az 
élet kioltása. 

– Sérül az élethez való jog azáltal is, hogy a végső stádiumban lévő betegek 
esetében a fájdalomtól való megszabadítás érdekében az élettartam rövi-
dítését, azaz az aktív eutanázia gyakorlatát nem tekinti lelkiismereti okból 
megtagadhatónak. 

A katolikus püspök felhívása nem maradt visszhang nélkül: a javaslat a keresztény-
demokrata, jobboldali képviselők éles bírálatának kereszttüzébe került az Európa 
Tanácsban. Heves vita után az ő álláspontjuk győzött. Az élethez való alapvető 
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jogra hivatkozó módosító indítványokkal elérték, hogy a határozat az eredeti szán-
dékkal ellentétes irányt kapott. Az elfogadott határozat – amelyet 56-an szavaztak 
meg, 51-en ellene voksoltak, négyen pedig tartózkodtak – felszólítja az Európa 
Tanács tagállamait, hogy alkossanak átfogó és világos szabályozást arról, miként 
érvényesíthető a lelkiismereti okokra alapozott ellenvélemény az orvosi szolgálta-
tások területén.

Gyakorló orvosok szempontjából mégis nyugtalanító ez a hír: elsősorban az 
orvosi lelkiismeret szabadságát ért agresszív támadás miatt, de megrendítő az is, 
hogy 56/51 volt a szavazati arány. Mi történik akkor, ha néhány képviselő pilla-
natnyilag mást gondol? Akkor az orvosoknak kötelező lesz ölni? Éppen azok az 
érdekcsoportok támadják az orvosi lelkiismeret szuverenitását, akik az élet más 
területein élharcosai a gátlástalan szabadságnak! Miért is bajlódnak az orvosokkal? 
Mert az orvos az életet védi, küzd a betegséggel és a halállal, óvja a kicsinyeket és 
gyengéket, elutasítja azt, ami a természeti törvényekkel, így az élettel ellentétes. 
Ezáltal nem támogatja a dekadenciát, olyan folyamatokat segít, ami nem illeszkedik 
„gazdaságkor” társadalmába, nem írtja ki a magzatot és a magatehetetlenné vált 
beteget, azaz az „értéktelent” is megmenti. Tehát az orvost meg kell alázni még 
jobban! christine Mccafferty-nek majdnem sikerült!

Magyarországon az 1997-es cLIV. törvény az egészségügyről 131.§ 5/a fejeze-
tében kimondja, hogy: „az orvos a beteg ellátását akkor is megtagadhatja, ha az 
adott ellátás erkölcsi felfogásával, lelkiismereti vagy vallási meggyőződésével el-
lenkezik”. Ugyanakkor az intézmény, amely a beteg ellátásáért felel, például a művi 
abortuszt, mint műtéti beavatkozást köteles biztosítani. Tehát, ha egyik orvos meg-
tagadja, egy másik meg fogja tenni. Egyelőre ez a törvényi kényszer az eutanáziára 
még nem áll, és bízunk abban, hogy erőteljes próbálkozások ellenére nem is fog.

Bízunk abban is, hogy a józan ész, a természetes erkölcsi érzék valamint a jó és 
rossz megkülönböztetésének gyakorlata még nagyobb arányban kap majd helyet 
mind a hazai, mind az európai törvényhozásban, és nem néhány szavazaton múlik 
csupán mások élete vagy halála. Végül talán az sem lehetetlen, hogy egyszer majd 
minden orvos a lelkiismeretére hallgat, és soha, semmilyen körülmények között 
sem olt ki emberi életet. Az igazi orvos most sem!


