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!b &t pre"CWfl w a d  clde stmkhtelijke mmprirkeligibeid van de medicus voor profmi- 
mzml uitgevoerde handelingen on&mmhi. Daarbij wondt v m  de veronderstelling uitgegaan 
dart geen kunstfout wordt gemaakt en zich geen complicatie voordoet. Centraal staat 
derhalve de vraag of de medicus een bepaaid typ hon&!kg mag vemchten. 

Mmf&tuk E - De H w h r  v e m r l ~  sin de medicus 

het wmte ihoofdstuk wordt nagegaan of de Hoge Raad In de Huizer veearts-mesten 
het ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid aks algemene rechtvaaLdi@n~~ond 
danwel de medische exceptie als tsempsspcifieke rechzvaardigingsgro&i1d heeft erkend. 

De analyse van deze arresten wijst uit dat de Hoge Raad vermoedelijk het oatbrekem 
vrui de materiële wedemchtelijktieid heeft aanvaard. Maar deze dienr wel beperka. te 
worden opgevat. Daartoe noopt dat de overwegingen van de Hoge Raad terughoudend 
zij n en  dat. bij een te mime strekking van het ontbreken van de materiële wedemecritelijk- 
held deze strafuitsluitingsgrond onvoldoende kan worden: afgebakend. 

Naar mijn mening moet voor een succesvol k roep  op het ontbreken van de materMle 
wederrechtelijMh:eid voldaan zijn aan drie vooruraanden. Deze zijn: 
- er enoer evident in hetzelfde belang gehandeld zijin dat de wetgever met de delictsom- 

schríjving wilde beschermen, - de wetgever heeft juist de omstreden gedraging niet van de strafbaarheid willen uitslui- 
ren, 

- de met de wet in strijd zijnde wijze waarop hei belang wordt nagestreefd, dient meer 
aangewezen te zijn dan conform de wet te handelen. 

lai het tweede hoofdstuk staat de vraag centraal op welke wijze de uitsluiting van de 
stmBwhtel1jke aawprrikelijkheid van de medicus vmr operaiiewe ingrepen wodl vedelligcl 
e n  welke wijze de meest aangewezen@ B. 

Uit de wetsgewhiedenis van 1886 valt afte leiden, dat de wetgever voor de stwffelm- 
b i d  van de medicus met betrekking tot de dellctsomschrljvingen van mlshandelinpn 
m i e t  aan een bijlzendere rechtsgrond dacht, maar veeleer aan een algemlene rechtsgrond, 
op grond waarvan een handelen, met een objectief gerechtvziardigd doel de strafinaaarlieid 
uitaluin. V w r  de srraifiamheid van de gedraging is in die opvatting nodig dat deze zowel 
fameel  als materieel wedearechtelijk is. Daarbij kan de hoedanigheid van de handelende 
p r s w n  in zoverre van belang zijss, als zij aangeeft wie tot een bepaald handelen mat 
eeni gerechtvaardigd doel bevoegd is. Voor de wetgever van 1886 was het kennelijk 



vamelfcprekend dar de medicus in het algemeen met een g r e c h m a ~ d i g d  doel handelt 
en derhalve niet atrahaar is. 

In de rechtswetemchap zijn verschillende wmtntbies vmrgesteld iarn tot uitsluiting rara 
de strafrechtelijke aansprakeiij&eid van de medicus voor operatieve ingrepni te komen. 
Aanleiding daartoe waren eni~gs;zins tegenstrijdige uitlafingeen wan de wetgever over deze: 
problematiek en het Feit, dat vooral in de beginperiode na iavoering van heb huidip 
Wetboek van Strafrecht weinig belleng werd gehecht aan de parlementaire gesckiiedemiis 
bij de ieoQtandkaming van dit wetboek en des te meer &lang aan de wettebt. 

Verdledigd werd ondermeer dat bij de medicus het voor mishandeling vereiste (mate& 
ele] opzet ontbreekt, omdat deze met het doel mu handelen niet te mishandelen. In deze 
benadering wordt echter ten onrechtiie het vereiste materi&le. opzet (oogmerk) door het 
motief bepaald. Vervalgem wordt gesteld dat het mgmerk van de medicus op de genmltag 
89 gericht. 

Een tweede constructie houdt in dat een medische behandeling geen mishandeling 
is, omdat de strekking van beide gedragingen vemhillend is. Ook deze benadering leidt 
niei tot bevredigende uitkomsten. Ten eerste Is zij beperkt tot de rechtvaardiging vw 
mediseh handelen, tenwijl voor de wetgever van 1886 het medisch handelen slech& &n 
van de: handelingen was die sitraffe;elaos mogen wordenverricht. Ten tweede kan zij geen 
verNaring geven voor de strafuitsluiting bij de m a r e  mishartdeling, omdat de delicts- 
omschrijving van de m a r e  mishancleling voor geen ruimte laat voor deze interpretatie. 

Volgens een derde benadering zou de medicus straffelais mogen opereren omdat de 
patiënt toestemming tot de handeling hee& gegeven. Hoewel in de loop van de rijd aan. 
de werking van de traestemming een mimere werking in het strafrecht lijkt te warden 
toegekend, wordt in het algemeen de strafuitsluitende werking van de toestemming terecht 
beperkt tot relatief eenvoudige vormen van het nioebrengenvan pijn enSoiFlelsel. De reden 
dat de toestemming in het algemeen geen strafuitsluitende werking toekomt, voor zover 
de wetgever daarin niet heeEivoomien, is d a a h  plegen, dat een strafiepding het alge- 
meen belang dient en de toestemming niet wegneemt dat het algemeen belang wordt 
geschonden. De toestemming kan derhalve slechts strafuitsiuilend werken, ten aanzien 
van delicten waarbij een individueel belang wordt geschonden. en het algemeen belang 
niet boven het individueel belang uiistiljg. 

De eisen die het strafrecht aam een rechtsgeldige toestemming stelt, zijn in de loop 
van de tijd nauwelijks gewujzigd. Nodig is dat toestemming wordt gegeven op grond 
van een vrije wil~bepaling met helt besefvan de draagwijdte van de beslissing. Niet wereisi 
is dat de toeslemmin@gsyever meerderjarig is. Veelmeer n d m k  wordt gelegd op het inzicht 
van deze persoon in de draagwijdte van zijn beslissing. Voor het medisch handelen is 
daarnaast nog van bijzonder belang, dat terecht aalgemeen wordt ve~dedigd~ dat een rechts- 
geldige tut-temming eer1 medische ingreep riet kan rechtvaardigen, maar dat deze toestem- 
nihg wel als éCn van de voorwaarden voor geoorlooM medisch handelen wordt 
beschouwd. 

In de vierde opvatting wordt in de delictsomc8uijving vm de eenvoudige mishmdeling 
heit bestanddeel wederrechtelijk ingelezen en vervolgens gesteld dat de medicus niet 
wederrechtelijk handelt. T e g n  deze opvatting spreekt dat deze weg niet openstaat vmr 
een verMaring van de straffeloosheid voor de voor heit medlscl~ handelen belangrijker 
delictsoinschrijving van de m a r e  mishandeling, 

Volgens sommigen is het medisch hmdelen straffeloos vanwege de medische exceptie 
(het beroepsrecht van de medicus). Daartoe worden drie argumenten aangevoerd. De 



m ~ i ~  handelt in het belang vain de maatschappij. Zijn handelen is ook moreel verde&g- 
brm. De medische exceptie kan uit het gewoonterecht worden, afgeleid. Hiertegen w e d  
vmral vroeger ingebracht, dat hel gewoonterecht niet als z o d a g  is erkend. Bovendien 
Tiinndelien medici niet altijd volgens dexlfde regels, zodat niet voldoende duidelijk kan 
wsrcleni vastgesteld, wanneer de medische exceptie van toepassing is. Sommigen waren 
daarom van mening dat de grondslag van de medische exceptie in het Wetboek van 
3trafmzht kboorde te waden opgenomen. Zij accepteerden $een ongesckmven reicihiavaw- 
diginpgrond. Anderen, met name Van Hamel, waren van mening dat de erkenning van 
de medische exceptie berust op de genet-kundige wetten. Hiertegen werd aangevoerd, 
dat deze wetten bedoeld zijn voor de uitsluiting van onbevoegden. 

In het arrest van S1 OM. 1986, NJ 1987,607 m.nl. GEM heeft de Hoge Raad de inedi- 
sche exceptie als ongeschreven rechtsgrond voor medisch hhadelen in verband met de 
delictsomschrijvingen van nrishandeliag erkend. 

Anders dan bijl mishandeling bestaat bij abortus een belangenconflict. Het belang van 
de vrouw staat tegenover het belang van de vrucht. Slechts in de opvatting dat de vnacht 
deel is van de vrouw is geen sprake van een belangenconflict. Maar deze opvatting is 
Ini het stsaiikecht nauwelijks verbreid. De comtmaie van de uitslmlaing van de strafrechtelij- 
ke aansprakelijkheid stuitte juist vanwege het belangenconflict op grote pmblernen. 

De wetgever van 1886 heeh in de inmiddels vervallen abortusbepalingen, de artt. 
295 e.v. geen voor de medicus bevrijdend bestanddeel opgenomen. Hij achtte de medicus 
vanwege hem ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid niet strafbaar. Naar zijn 
mening wa.s e n  bijzondere straffiitsluiîingsgmnd overbodig en gevaarlijk. Hij was overkm- 
dig, omdat het: handelen volgens de regelen van de kunst reeds tot atrahitsluiting zou 
leiden. Hij was gevaarlijk, omdat een wetteliJke constructie tot afbake~ingsproblemen 
uau leiderai. 

Volgens enkele juristen was abortus door een medicus in beginsel strafbaar, oindat 
de wetgeving niet in een uitzondering voorzag. Clverheersend was in het begin van deze 
eeuw dat overmachi in de zin van ndtoestand vanwege het belangenconflict g e n  oplos- 
sing kon bieden. Bij de medici bestonden twee tegenstrijdige opvattingen over de wense- 
Oîjikdieid van. de alrakraarstelling van abortus. Volgens de enie dienden de abrtusbepdlngen 
in het belang van de zedelijkheid zodanig geredigeerd te worden dak abortus beter vervolgd 
kon worden, ook al zou dit tot een beperking van de vrijheid van het handelen van de 
medicus leiden. Andere medici spraken zich uit voor het schappen van de rabarlmclxpalin- 
gen, daar deze ertoe bijdroegen dam abortus in het geheim en ten nadele van de gezondheid 
van de vrouw plaatsvond. 

In de novellen EJorX van der Linden uit 1900 en k W  uit 1,904 werd een wijzidng 
van de abortushepalingen voorgesdeid. Volgens de novelle-Cod van der Linden zou In 
de abol-husbepdingen hel bevoegde medisch handelen als bwrij,dend bestanddeel worden 
opgenomen. In de toelichting werd opgemerkt, dat de medicus tot abortus bevoegd wm 
als deze ingreep geschiedde in het belang van het leven ef de gezondheid van de vrouw. 
De voorgesklde wijziging van de bepalingen voarzag niet in een materieel criterium. 
Kritiek tegen het voorstel laield daarom in, dat de aldus gewijzigde abortusbepalingen 
geen duidelijkheid zouden verschaffen over de vraag of de medicus in een bepaald geval 
a1 dan niet bevoegd was tol de abortieve ingreep. 



In de ahfiusbegalirzgn van de novelle-hff  w m  geen bevrijde& bestaiddml Y ~ T  

de medicus opgenomen. Daarm~ee walde b e f f  kenbaar maken dat de medicus wem& 
andere burgers andewiopn  ie aan de wetten van de zedelijkheid. Dit voclmteli Iddde 
rot &n versterkte roep om rechite;mkerheld voor de medicus. Enkele katholieke mimiedniwi 
komden zich daarentegen wel vinden in de voorgestelde 'tkeprfingen. 

In 1909 beval een door de NederUandsche Maa-happij tot kvondering der Geueps- 
kumt ingestelde commimie van medici en judaten aan in hier Wierhek van 8trahmhi 
een alpmena bepaling op te memear, op grond waarvan de aris, die een feit 'bheg~at, d á  
naar rdelíj~k inzicht is geboden oE b tiwgelaten daar de mgelen van zijn kunst, niet 
strafbaar Is. Tevens stelde de mmmissie een bepaling voor die de faestemming tot een 
medische handeling regelde, want aan het vereiste van toestemming tot een medische 
handeling hechtte zij veel belang. De mmmissie whtte een algemene wettelijke &afui@lui- 
tinigsgrond voor medici van bhelmg vmr hun rechtmekerheid. Ebvendien bod MD dergelij- 
ke uitsluitingsgrond het voordeel dat hij ook de straffeloosheid van mediseh handeleat 
in verband met de strafbepalingen van mishandeling regelde. 

Bn 1911 werd in het WvSr art. 25lbis opgenomen. Deze: bepaling, dje met de inwenmg 
van de WAZ is komen te vervallen, breidde de aansprakelijkheid v m r  abortus sterk uit. 
In de literatuur is verdedigd dat de wetgever van 1911 de medische exceptie heeft erkend. 
Uit de padementaire behandeling van deze bepaling blijk dat deze ainrrlyse niet juid 
ia. De wetgever gaf te kernen dat hij zich niet in sbat achtte om in eem nmitzondenrnigsbeepa- 
ldng voor de medicus te voorzien en hij vertrouwde uaon de strafuitsluiting: op de toepas- 
sing van het opprtuniteitsbeginseJ door het Openbaar Ministerie. 

Tot in de jaren zestig zijn de artsem in hun uitlatingen terughoudend over de indicaties 
op grond waarvan abortus volgens hen mw zijn toegestaan. Vanaf het midden van de 
jaren msdg komt het tot een verruiming van de indicaties. In 1971 aanvaardt de KNMG 
richtlijnen voos abortus. In deze richtlijnen komt de nadruk te liggen op promdureregels. 
Van een nauwkeurige opsomming van indicaties wordt afgezien. Damoe acht de KNMG 
zich vanwege de verscheidenheid van gevallen niet in staat. De toelaatbaarheid van abortus 
op mime indicatie is m k  in medische kring omstreden. MS reactie op de tendens om 
de Indicaties te verruimen wordt het Nededands Artsen Verbond opgericht. Het NAW 
stelt zich ten dm1 de levensbescherming van het ongeboren en het geboren menselijk 
leven. 

In de lagere rechtspraak over abortus wordt vmiuiaf het midden van de jaren veertig een 
verruiming van de indicaties en daarmee van de straffeloosheid van de medicus voor 
~ ~ C D E I I U S  langzaarnaani aanvaard. Dwr  medici, politici en strafrechtjuristen wordt vanaf 
Iret midden van de jaren zestig erkend dat het begrip medische indicatie een mimlere 
iarhoud heek3 gekregen en dat de wetgever van zowel E8816 als vani 1911 voor deze vermi- 
ming van het begrip ruimte heeft gelaten. Vernekmil van mening heerst over inoeveel rumrnte 
er voor dit begrip bestaat. 

Wet Oprrbaiar Ministerie stelt zich ten aanzien van de venvolging van abortus dmr  
medici tipnighoudend op. Wet Staatstoezicht op de vol;Ucsgemn&eid hvalifimlefl abortus 
als een medische haandeling. Twee keer treedt het OM tegen de: abhortwkliriiiek Bia>emedo- 
ve op. Deze incidenteni, die met instemming van de toenmalige MMinilsuer Van Agt plaats- 
vonden, tonen aan dat de srsncme toepassimg van het opp~rCuniteib~ibegimel atRaankelijk 
is van de opvatting van de zittende Minister van kstitie. 



T w e n  1970 en 3.981 worden tien wetsvoorstellen voor abortus bij de "wvee.de k n i e r  
l e a n i @ g  gemaakt. Slechts in &n van die v~owtellen, het v m m t e l - ~ b e a r S ~ ~ p e t h a f ~  
wordt wwrgestelld om de strafrechtelijke aawpmkelij~eid van de medicus v w r  abortus 
op re heEen en de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor abortus te beprkeo tot het 
handelen van onbevoegden tot de medische k m p s z l i t ~ f e n i n g ~  Dit woarstel vemchilt 
mk nog in zoverre van de andere voorstellen dat het niet voornag in een grol&urele 
regeling v w r  abortus door een medicus. 

In de andere voorstellien komt de nadruk op een procedurele regeling v m r  de medicus 
te liggen. He2 blijkt immers moeilijk om een politieke meerderheid vwr  bepaalde indicaties 
te vinden. Daarom wordt afgezien van duidelijke materiële nomen. 

In 1981 wordt de Wet Afbreking Zwangerschap (WgrS:) aangenomen. Volgens deze 
wet is abortus een strafbare handeling. Voor de stmhitsluiting varm de medicus ciit.mil 
een bijzondere rechtvaardigin~groad, op grond waarvan de medicus niet aansprakelij~k 
is voor zover hij de ingreep in een erkende inrichting heefi uitgevoerd. De eigenlijke 
VVM behelst een aantal procedurele en administratieve li#:palingen. Voor die: afwezigheid 
wan een materiele namstelling wordt in de MvT ap de verscheidenheid van gevallen 
gewezen, die zich niet leent voor een algemene materizle normstelling. Daarom dient 
de bescherming van de vrucht via procedu~le waarborgen bereikt te worden. Behalve 
dat deze regeliimg niet in een materieel criterium voorniet, is zij op meerdere punten 
onduidelijk. 2% is niet nauwkeurig vastgelegd wanneer de. zelfstandige Ievamvatbaarheid 
van de vrucht ingaat en blijft onduidelijk of een overîijdlsbehandeling al dan niet onder 
d e  strafbepaling danwel onder het regime van de eigenlijke WAZ vdt.  

Vanwege de bijzondere achtveardigingsgroRIa voor abortus door een medicus geldt 
ten aanzien wan abortus door een medicus geen medische exceptie. Bovendien heeft de 
wetgever van 1981 verklaard, dat ook de artsen aan de wettelijke beperkingen gebonden 
zijn. Die brengen mee dat de arts in, kgiusel strafbaar is d s  hij in strijd met de abortus&- 
palingen handelt eni de rechtvaardigingsgrond van ast. 296 lid 5 Sr niet van toepassing 
is. In dat geval hru hij zich evenwel onder omstandigheden met succes op noodtoestand 
kmepen .  
De abortuswet van 1984, de W=, Ibrengt tot uitdrukking dat de beschermwaardigheid 

van het ongeboren menselijk leven ondergeschikt is: aan die van het geboren leven en 
zelfs aan de wens van de vrouw om geen kind ter wereld te brengen. Met de WAZ heeft 
dei wetgever tevens in zekere: zin het zeltbeschiYrlringsrecht van de vrouw ten aanzien 
van bepaald omstreden medisch handelen aanvaard, door aan: her v e m e k  van de vrouw 
een dmmlaggevende rol toe te kennen. 

H m f ì ~ &  .W - T ~ O R I Q J ~ ~  

De wetgever v m  1886 heeft art. 293 Sr in het leven prmpen, omdat hij aanleiding zag 
vioer een geprivilegieerde strafbaarsteilíing ds de levemkmiing op vefwek; van het 
slachtoffer gschiedt. At. 294 Sr b a r n  in het WvSr terecht omdat de (p~ging tot) zelf- 
mmrd  zelf niet strafbaar was en derhalve voor de strafi.e:chtelijh aamprakelijbeid van 
he1-w niet de al-mene deelnemirmpbepalhgetli kon ~ ~ h d e n  kniggevallen. A s  rechts- 

v m r  de strafiaamtdling van beide delic~sarnschdjvingm noemde hij de eerbied 
die aan. het leven in het dgerneen is vemchuldiigd. e~hu'Ymie tijdenis 
d e  m~&t.mdk~rrning wan deze artikelen niet gesproken. 



Tot in de jaren %@tig is in de geraadpleegde literatuur weinig melding gemaakt "irm 
euthanasie. Uit de enkele mdedelingen en aflilreleo In her NTvG en hel MC valt afte 
leiden dat een m&wh zinlm handeling h warden nagelaten en dat het in de stenwensEa- 

ter punbmtdjding tmgmtaan is Ievemverko~lende: pijnbesitijdeihs toe te dienen. Acliieve 
IevemtseEindiging waasbij her doel is de dood te kwerb&l l ige~  werd echter afgeweze4 
ook wanneer op vemcrek van de patient mu worden gehandeld. Volgens de medische 
ethiek diende de arts primair ten gunste van het behoud van het leven te handelen. 

In de jaren zestig wordt een tegemtelling zichtbaar tussen deze "'ioude" en een eieiuwe 
medische ethiek. De nieuwe medische ethiek houdt in dat het de arss geboden is k t  
menselijk leven te behouden, te sparen en te verlengen, waar en wanneer dat zinvol is. 
De tegemtelling tussen de oude en de nieuwe medische ethiek betrefl vooral de toelaat- 
baarheid van actief rechtstreeks Ievensb&indi;penid, handelen, al dan niet op verzoek. 

Na het verschijnen van her rapport van de Staatscommissie Euthanasie in 1985 Iijh 
het erop dat ievensbeeinsdi@ng op vemek  in het algemeen wordt geaccepteerd. Daarna 
echter krijgen de tegenstanders meer gewicht in de discussie. 

In de discussie over euthanasie worden verschillende vormen onderscheiden. Vanaf 
rond 1985 raakt de volgende terminologie steeds meer ingeburgerd. Onder euthanasie 
wordt sleciits verstaan het opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dam 
de betrokkene! op diens vencrek. De Ievensverkol-hende pijnbestrijding met instemming, 
van de patitint. wordt als nomaal medisch handelen kschouwd, voor zover andere mi&- 
len onlbt-ken om de pijn te bestrijdsn. Verder wordt erkend dal een behandeling bij een 
wilsbekrwlrame patient niet zonder diens toestemming mag plaatsvinden. Ook is het aan 
de arts niet geoodoofd om een medisch zinloze 'behandeling te verrichten. 

GeconcIucleerd wordt dat het nalaten van (verder) handelen op venoek van de palient 
en het nalaten van medisch zinloos handelen niet strafbaar is, omdat in beide gevallen 
een zorgplicht ontbreekt. Levensverkortende pijnbestrijding en euthanasie zijn in beginsel 
sirafiaar. Vindt levensvetkortende pijnbestrijding met toestemming plaats dan vertoont 
deze handeling strafrechtelijk gezien overeenkomst met euthanasie. kick vallen in k&wl 
onder art. 293 Sr. Levensverkorlende pijnbrtstrijding bij wilsonbekwame patiënten vertoont 
overeenkomst met wat genoemd wordt Ievensbe&indiging. Mogelijke wegen voor strafuit- 
sluiting van deze beide gedragingen worden in her tweede en in het derde onderdeel 
van dit hoofdstuk onderzocht. 

In het tweede onderdeel ven dit hwfdstuk warden het initiatiefvoorstel Wessel- 
Tuînstra/K0hnsL9im~ hei rapport van de Stasitscoinmissie Euthanasie, de Proeve, het kerbi- 
netsvoorntel en het kabinetssiandpunt besproken. Daarbij wordt ook amdacht geschonken 
aan het csndemoek voor en hei rapport van de Commissie Medische Beslissingen rond 
hel levenseinde. 

Het initiatiefvoorstel pleit ervoor euthanasie en hulp bij zelfdoding in het WvSc te 
regelen. Ter snrafuitsluitiizgvan de arís dient een bijzondere reehtvaardigingsgrond. Deze 
is van toepassing vmr  zover de arts aan bepaalde zorgvuldigheidseisen heefi voldaan. 
Wadniik wordt gelegd op het verzoek van de patient en op diens situatie, die als uitzichdoze 
noodsituatie wordt aangeduid. 

Ook de Staatscommissie Euthanasie sblt voor euthanasie en hulp bij zelfclding in 
het WvSr te regelen. Zfi denkt voor de strafuitsluiting eveneent aan een bijzondere recht- 
vaardigingsgrond en stek in verband daarmee enb ie  zorgvuldigheidseisen voor. Wan 
het initiatiefiooxstel onderscheidt zich het voorstel van de Staatscommissie vooral daardmr 
dat hei laatste een negatieve bepaling behelst, waarin gedragingen omschreven worden 



&e op euthanasie lqken, maar die naar de mening van de Sbatswmrmissie niet drnroader 
raltelesr. &n van de negatieve omschfijvingen hee8 betrekking op het natalaten van het 
Rhehmdelen van eeni bijkomende ziekte of aandoening bij een i m a t e w e  patigat. Verder 
w m d e t  het v o o ~ ~ t e l  van de Staatscommls.;ie in een bijzondere strahYiltsluilin@grsnd 
ten aanzien van actieve levensb&indliging bij een comateuze patiatient die niet bmtmat ig  
beademd wordt. 

De Proeve wan het kabinet stoelt ap het voorstel vande Stanitscommissie, maar behelst 
Wee klmingnjke wehschillen. Slraihitslwiiting m u  via een bijzondere ~hulduitsluitingspnd 
wocden bereikt. Tevens heeft het kabinet de bijzondere stmfnniks!uitings,sgrond ten aamlien 
van actieve levembebindiging bij comateuze parienken die niet kunstmatig beademd 
worden, niet overgenomen. 

In alla voorstellen wordt groot gewichk toegekend aan het verzoek van de patisrrt en 
aan diens situatie, die in het algemeen ais uitzichtisze naodsituatie wordt aangeduid. 
Tevens wordt van groot belang geacht dat de arts een af meer collega-artsen heeft geraad- 
pleegd en dar hij een journaal bijhoudt. Volgens her initialieko~rsteI emi het voorstel 
van de Staakscommissie komt aan een schriftelijke euthanasieverklaring bij patiiënten 
die op het moment van de beslissing hun wil niet kunnen uiten even veel waarde toe 
als aan een mondeling verzoek. 

Volgens de toelichtingen op deze drie voorstellen is geen van de voorstellen in strijd 
met art. 2 EVRM, daar alle voorstelllen als hoofddoel hebben de bescherming van hei 
menselijk leven en zij - materieel gezien - geen nieuwe rechhaardigin-grond voor levens- 
&eindigend handelen creëren. Tevens wordt ervan uitgegaan dat tussen de verboden 
wan art. 2 en art. 3 EVRMI een, belangeoi;yfyegIng mag plaatsvinden. In de Minderheidsnota 
van de Staatscommissie Euthanasie wordt dit standpunt bestreden. Volgens deze nota 
is ark. 2 EYRM normatief van aard. Euthanasie mag wettelijk slechts dan gerechhaarâigd 
zijn, wanneer de wetgever ook daadwerkelijk levensbeGindlgend handelen tegengaat. 
In de literatuur worden over de ktekeeniis van de artt. 2 en 3 EYRM voor euthanasie 
vergelijkbare standpunten ingenomen. In de Memorie van. Twliclrting op de gewijzigde 
Proeve wordt meegedeeld, dat vol-US de lidstaten euthanasie een strafbaar feit behoort 
te blijven. Een wettelijke regeling van euthanasie conform éBn van de voorstellen behoeft 
daarmee niet in strijd te zijn. Hier wordt her standpunt verdedigd, dat een wettelijke 
regeling van euthanasie niet per se in strijd is met art. 2 ERM. 

Naar aanleiding van het advies van de Raad van 8 a t e  over het initiatiefwaosrctel en 
de Proeve komt het kabiniet met een nieuw voorstel: hek zogenaamde kabii.ietsvoomtel. 
Volgens dit voorstel zullen de mrgvuldighelds- en procedurele eisen voor euthanasie 
en de negatieve bepaling in de WLJG warden opgenomen. Ter strafuiuitsluiting wardt 
renwcren naar de in art. 40 Sr neergelegde st~ahîtsluitingsgrond overmncht. Als de 
z o r p u  Icligheiidseisen worden nageleefd, dan brengt diit volgens het kabirietsvosrstel niet 
autiltgmniiatisch mee dat de arts vrijuit gaat en als aan (al) deze eisen niet wordt voldaan, 
dan houdt dit niet zondermeer in dat de arts niet met succes een beroep op art. 40 Sr 
kan doen. Het kabinetsvoorstel ontmoet vaprwege de onduidelijkheden die dit vaorstel 
schept en vanwege de ondoorzichtige koppeling met het WvSr terecht krîdek van onder- 
meer de vereniging van de Procu~urs-Eeneraal en de Gezondheidsraad. 

Nadien acht het kabinet het nodig dat een ondenoek naar de euthanasiepraklijken 
ondier artsen plaatsvindt. Dat onderzoek wordt in opdracht van de Conamissiie Medische 
BesBissingen rond het levenseinde verricht. Ter waarbrging van een goede medewerbng 
vm artsen aan &t onderzoek, wordt een meldingsprocedure vastgelegd, <ep gond waarvan 



jastitie bij @mei& gevaillen w a n  euthanasie teni@mdend dient op te treden. In het vem@!- 
@ng&eleid wordt geen wijziging gebracht. 

Uit Rel ondernek voor de Goimmimie blijkt, dat het bij de 130.CkCBOi stervensgevdlen 
p e n  jaar in circa 2.3CtD gevallen per jaar tor e u t h m i e  komt Opmerkelijk is, dat Ievencver- 
brtende pijnbestrijding en het nalatee van medisch zinloos handelen elk 22,500 kmer 
per jaar plaatsvinden en actieve IevenskEindiginig zonder venoek m d  1.1000 keer. Ten 
aanzien van het laatste getal en de omstandigheden waaronder de Iev:vensbeEinidi@ng 
plaatwond, vesrc:haEt het ondernkoinivruldoende gegevens. Niet in alle gevalEem waaria 
toestemming van de patient tot het levemerkortend handelen gevraagd had dnnen 
w t ~ ~ n ,  gehulide dat mk. De a w n  m e n  in verreweg de mmte  gevallen van euthsrzrie, 
Ilwembeëinidi@ng en levensiverkortende pijnbestrijding een verklaring van natuurlijk 
ourerlîjden a t  Daartoe geven zij als voornaamste redenen op dat zij rompslomp door 
justitieel optreden willen voorkomen en dat een mogelijk justitieel onderzoek voor de 
naaststaanden te belastend mu zijn. Over de voorkeur van arisen voor een regeling wan 
euthanasie Icain het volgende gezegd worden. Een grote groep artsen heeft een voorkeur 
voor een regeling in de zin van het initiatiefiraorskI, een andere gcwp k m  zich vimden 
in het vmrstel vm de Proeve, een derde poep is van mening dat een bijmndere wettelijk 
regeling v m  deze prabllemaiiek de weg baant voos een uitbreiding van de euthanasieprak- 
tijkn. Circa een h a r t  van de adsen is onder geen M i n g  bereid euthauiasie en levensbe- 
eindiging te melden. Tm een aantal gevallen werd geen wnsalt verricht en van verslagleg- 
ging afgezien. 

De Comimimie Medische ;$eslissingen beveelt aan de meldingspdure  te ktendigen 
en nadruk te leggen op hei consult en de verslaglegging. Het kabinet pakt het idee van 
de meldin~paocedure op en deelt als zijn standpunt aan de Tweede Kamer de volgende 
procedure voor euthanasie en levensbe&indiging mede. 
De Wet op de lijkbezorging wordt zodanig gewijzigd dat de arts euthanasie en levemix- 
eindiging aam de gemeentelijke lijkschauwer behoort te melden, onder werlegging van 
een bij AMvB vastgelegde lijst van vraagpunten. De gemeentelijke Ilijbchouwer dient 
na ie gaan of de arts tot euthanasie af levensk8indiigi~yg macht: overgaan epi of hij wrgwul- 
dig te werk is gegaan. Vervolgens informeert de lijkschouwer de @J die beslist of hij 
d dan niet tor vervolging wil overgaan. Io bet laatste geval neemt hij contact op mei 
de geneeskunklig inspecteur voor de volksgezondheid, Mede van diens standpunt zal dan 
kemelijk athangen of de CM31 daadwerkelijk tol vervolging overgaat. Daarmee zal euthma- 
sie en lievensbelindigi~jng met behulp vani een septbeleid geregeld woden. 

Met hbinet benadrukt clat het met de= naeldinempdure de toetshmheid vm levem- 
be&indigend handelen benadrukt, maar levensveakarte~de pijnbestrijding valt de8 onder 
&ze prmedure. Wellicht nog opmerkelijker is dat in de toelichting op het standpunt geen 
stelling wordt genomen inzake die toelaatbaarheid wan actieve &evensbe&indi@ng. Het 
kabinet spreekt de hoop uit dat langs jwdspmdentPEle weg de normering voor dit handelen 
eiiiikrtsralllseert. Impliciet heeft het kabinet daarmee de toelaatbaarheid v m  actieve levens- 
kgindiging zonder verzoek erkend. Waarover volgens het: kabinet nog onvoldoende 
duidelijkheid bestaat is kennelijk onder welke omstandigheden daartoe mag worden 
overgegaan. 

In het tweede oadeadeel van het Wae1.e deel van dit hwf&tuk wordt nagegaan, in hoever- 
re onder de bestaande bepalingen tot strafuitsluiting vanwege euthanasie kan wasdear 
gekomen. Deze vraag heeft vanwege het kabineQstandpunb niet aan actualiteit verloren. 



De delictsomchrijvinig van art. 293 Sr leent zich niet vmr een interpretatie op grond 
w a m m  gesteld kan worden dat euthanasie nhet aan de deli&omsrhdjvingvaldoet. Dat 
geldt evenzeer voor hulp bij zelfdoding iau verbwd met iarit. 294 Sr. 

V w r  de stmffiitsluiting vanwege het ontbreken van de materigle wedemchtelljkheid 
moet tussen twee vormenvan deze recXz@gmnd worden oudemlreiden. h da meest &rul- 
keBijke vorm houdt deze rechtspnd in dat het handelen conform de kwmrdingeu van 
de delictscsmchrijving beter voldoet aan de bedoeling van de wetgever dan door van 
het handelen af te zien. Het is evident dat deze iavulling van het ontbreken vain de maten- 
d e  wederrechtelij kheid bij euthanasie en bij hulp bij zelfdoding geen succes kan hebben, 
vanwege de door de wetgever aangevoerde rechtsgrond voor d m  straflxpalirigen, mamelijk 
de eerbied voor het memeliijk Ieven in het algemeen. verschuidigd~ Een andere Invulling 
ram deze rechtsgrond houdt in, dat de rnaterigle wederrechtelijkheid ontbreekt vanwege 
die: rechtsonhwiWreliaag. Dan wordt gesteld dat de wettelijke norm van art. 293 Sr (resp. 
art. 294 Sr) thans onvoldoende steun in de samenleving onderwindt of nog verder, dat 
een meerderheid in de samenleving t h w  uitgaat varnu een contrariërende taorm, zodat 
aan art. S93 Sr (en aan art. 294 Sr) een verouderde norm ten grondslag I@. 

Tewijl enkele rechtbanken het zelbeschikkingsrechr imake het overlijden hebben 
erkend, heeft de Hoge Raad overwogen dat de eerbiediging van het zelEbeschi Wngsrecht: 
en het hulp verlenen aan de mens in nood maatschappelijk niet zo algemeen aanvaard 
zijn, dat daarom art. 293 Sr niet van toepsing zou zijn. Daaraan voegde de Hoge Raad 
lm, dat ook bij voldoende maatschappelijke aanvaarding het de vraag is, of de rechter 
de vrijheid heeft de nom van art. 293 Sr tenijde te stellen. Naar mijn mening komt 
aan de rechter deze vrijheid niet toe. Het gaat hierbij immers niet om een creatieve inter- 
pretatie, maar om een interpretatie contra legem. Waar een dergelijk uitzonderlij~k rechts- 
goed als het menselijk leven in het spel is, dient een verbiedende n o m  strikt te warden 
geïnterpreteerd. 

In de literatuur zijn de meningen over de erkenning van een ~IEbeschi~n-reclhl 
tem aanzien van de eigen dood verdeeld. Mijns inziens zijn er in de loop van de tijd wel 
meer xgumenten aan te wijzen voor een erkermimg van dit recht, daar inmiddels algemeen 
is a a w a a d  clat een arts een wilsibekwame pdilënt niet zonder dîem aoesaemming mag 
behandelen. Weigert de patiënt de behandeling, dan is de arts gehuden daapvan af te 
zien, ook brengti dit mede dat de patient v m w e p  het niet-behandelen komt te overlijden. 
Vanwege de erkenaimg van dit recht, wordt het verschil met euthanasie zeer klein. Het 
gaat clan niet langer om de vraag of de betrokkene over het tijdstip van, het eigen sterven 
mag beschikken, maar in. hoevearre derden daaraan mee mogen werken. Legen erkenning 
van een dergelijk zelfbescMkkingrwht pleit, dat dan iedereen hulp tot verwezenlijking 
van dit recht zou mogen verlenen, mits hij voldoende zospuldig te werk gaai. Dat is 
tem eerste contra legemi en ten tweede feitelijk miet aanvaardbaar. Terecht wordt daarom 
in de rechtspraak her zeldbaschik3rianjprecht geclausuleerd begrepen. &n mens heeft een 
reelut op een zachte domi en op een waardig sternen, voor zover dat in zijn macht li@. 
diin dat te verwezenlijken is hij de hulp van derden nmdzakrelijk. Daarom kunnen slechts 
die derden met succes een kroep op het ontbreken van de matenl&le wedeu~echtelij~kheid 
doen, die tot een zorgvuldige hulpvedeninig in staat zijn. Volgens de rechtspraak zljn 
als zodanig artsen aan te merken. 

Bij euthanasie gaat het om twee hoof&mrwaair&n, de zelk+%chiMng en de noadsituai- 
tie. Als het accent op de noodsituatie komt te liggen, clan kunnen op deze zeiljw hperMn- 
gen worden gesteld aan het dhanatisch handelen van derden. Wel voordeel van het brie- 
h k k e n  van het zleliEbeschikkingsrecht is daarentegen, dat de noodsituatie p e n  overheer- 



wnd crmterium wondt en uiteindelijk b l a n ~ i j k e t  wordt dan de wil wan de patient. Daar 
het criterium ~Ptdchtloze; nioo&iituatie mede subjectiefwordt bepaald, wordt hier kpleIr 
het verzoek van de patiënt centraal te stellen. 

Tenvijf onder de genoemde beperkingen een beroep op he! antbreken van de materiële 
wde~mhtel i jbe id  niet mn&rmixr kansloos Ibehaefi Ce zijn, k t a a i t  geen behoef- 
te, mlang euthanasie a%ankelijk wondl gesteld wan een wilsuiting gekoppeld aan een 
a d i t w a i e .  Want de noiodsituatae maah het mogelijk een beroep te doen op nEuaamt%ud 
en daarmee: op een wettelijke strahi~luitinp$rond. 

In de literatuur is verdedigd dat de medicus zich ten aanzien van euthanasie met succes 
op de medische exoeptie kan beroepen. Deze mogelijkheid is doar de Hoge Raad uitthk- 
keiijk vaworpen met de overweging dat de wetgever de medische exceptie ten aanzien 
van suthanmîe niet heeft erkend. Daartmvewijst de Hoge Raad terecht onderneer naar 
de wetsgesc~edeniis van 1886. Daarin zijn geen aanwijzingen te vinden, dat de wetgever 
de arb  voor enigerlei handelen in strijd met de artt. 293 en 294 Sr straffeloos wilde laten 
ziyn. 

Een derde mogelijkheid voor strafuitsluiting biedt overmacht in de zin van noodtoe- 
stand. Deze weg is door de Hoge Raad bewandeld. Hij heeft daarbij aangetekend dat 
dan met hef handelen contra Iegem een objectief meerwaardig belang moet worden nage- 
streefd. Daman is volgens de Hoge Raad s p r k  ais 'naar wetenschappelijk veraritwmrd 
medisch inzicht en naar in de mdedusche ethiek geldende nomen, zich een situatie vrnoordad 
welke als noodtoestand aangemerkt mocht woaden" Vanwege het grote belang dat de 
Hoge Raad aan medisch-ethische normen toekent, kan worden gesteld dat de medische 
exceptie in de noodtoestand ingang heeft gevonden. 

Terwijl in de lagere rechtspraak specifieke voorwaarden voor tmlaatbare euthanasie 
zijn gefomwleerd, heeft de Hoge kaad daalvaia afgezien. Daarmee Breel% hij hkierntciéind 
dat elk geval op zichzelf beoordeeld dient te worden. In het eerste euthanasie-arrest heeft 
hij erop gewezen dat de vraag of bij euthanasie sprake is wan een noodtoestand kafhnke- 
lijk is van diverse fadoren, welke van geval tot geval kunnen verschillen'. Niet nmdzake- 
lijk is dat de geconsulteerde arts objectief en, onahmkelàjjik is van de behandelende arts, 
In een Llere uitspraak heeft de Hoge Raad zelfs bepaald dar het niet-raadplegen van 
een collega-arts een beroep op noodtoestand niet uitsluit. Daarmee heeft de Hoge Raad 
aan de open strafuitsluitingsgrond ovemaeht (noodtoestand) mkvoor euthanasne valdoende 
ruimte willen Iaten. 

Nodig blijA wel dat een noadsituatie van een patmCnt de arts tot de keuze 'dringt'. 
Vermoeidellijk blijven ook de in lagere rechtspraak gelFarmuleerde voonwaatdan aan de 
zijdevan de patignn (verzoek en iuitdchtlocrs lijden) overeind. Deze typeren immen diens 
noodsituatie en rechtvaaxdigen een bepaald handelen van de airs. Verder is, zoals voor 
elk handelen van de arts nodig, dat hij zorbwuidig te werk gaat. Niet nodig is dat de arts 
een andere arts consulteert, dat hij familieleden raadpleegt en een joiisnaail bijihoudt. As 
daaraan is voldaan dan versterkt dat wel de ibevuri~srechtelijke positie van de arts, dmrdat 
het 'beroep op naadtoestand eerder aannemelijk maakt. 

Wanneer derhalve meer voorwaarden voor de straffeloosheid wenselijk zijn, d m  dient 
de wetgever te spreken. 

Iini het derde deel van dit hooMsiEuk wordt de ""lvensbe&indiging" besproken. Onder 
"leveasbeeindigingYt wondt verstaan een IevensbeEindigande gedraging ten aanzien van 
willsonúekwainen. Deze gedraging kan bestaan uit een doen of een nalaten. Niet onder 
levensheEindigvalA het nalaten van medisch zinloos handelen. Uitganepunt voor de 



wrlmboMheid van '"Ivemhëindiging' is dat (xeder) &handelen "'ziiuloos" is. Dat wmïd 
maet kemelijk in een beperktere betekenis begrepen worden dan het begrip heeiiscb 
zliaalms" V m r  de vraag of en zo ja, wanneer lewe~beEindi&arg niet strafbaar is, is vain 
klaag wat in dit verband onder ' z id ioasbwt  worden verstaan. 

Qerschihillende commissie hebben in de laa%ttsYe jaren rapprten ten aanzien wan levemb- 
eindiging uitgebracht. Daaruit valt op te maken, dat onder 'medisch zinlooshordt beg=- 
pen dat de patient geen overlevingskans heeft en hei resterende leven waarschijnlijk met 
een ernstig en niet op te heffen lijden gepaard gaat. De prognose eiat handelen "medisch 
zinlms* PS wordt genomen aan hand van medische criteria. 

Van "medisch zinloosboet worden onderscheiden wat hier 'ethisch zinloos' wordt 
genmtnd. D a m d e r  wordt verstaan dat de prognose voor wat betreit de latere gezondheid 
zeer slechts is, gezien de geringe kans op een leefbaar leven. Er wordt in dit verband 
gesproken van een 'ethisch zinPoos handelen', een 'te gering Levensperspectief, 'geen 
leefbaar leven', bnvoldwnde kwaliteit van leven'. In de rapporten wordt erkend dat 
deze prognose sterk subjectief is bepaald. 

Dlaaram stelleio de Commissie Aanvaardbaxheid Levensbeeindignd Handelen en 
&z WF'edkpp Deen of Zaten van de Yeretligi~#J voar Kiridegenwkunde voor een refferen- 
liellader ten b-oordeling van de gevallen te ontwikkelen, waarbij ten aanzien van ernstig 
%handicapte pasgeborenen 1evemtreSindigend mag worden opgetrede- om op deze wijze 
tot ieen c~mensusbevordenng te komen. De CskLwii bovendien aan de in het referentie- 
kader opgenomen criteria grenswaarden worden toegekend. 

Vervolgens wordt ingegaan op Ievensbehueeiadiging bij irreversibel comateuze patienten. 
Miesvoor steit de CAL geen referentiekader voor. Naar uitgangspunt is dat bij irreversibel 
mma het behandelen mag worden nagelaten. Zij merkt het verblijven in een coma niet 
luis ovedeveni arn. Er is nog slechts sprake van een beperkt biologisch leven. Daarhhande- 
len is ia, haar opvatting in strij,d mat de menselijke waardigheid. Volgens de CAL is de 
grens tussen medisch zinloos en ethisch zinloos handelen bij irreversibel comateuze 
patiënten niet goed te trekken, 

De morele rechtvaardiging voar hteb nalaten van etEsch zinloos handelen bij wilsonbekwa- 
me patignten wordt gezien in de afweging die gemaakt moet worden tussen een ongunstige 
prognose ten aanzien van het lijden en een gunstige prognose ten aanzien van het leven, 
Het leven van. de wiIsonbek?ivame kan miet de behandeling behouden worden. Maar het 
willen &houden van het leven kan in  strijd komen met ean andere docrlsitelling van het 
mledisch handelen, namelijk het lijden te vernachten. Wenneer zich een dergelijke situatie 
voordoet, dan kan de medicus gerechtigd zijn om het handelen. na te laten. Dat ia En 
avereenstemming met het: adagio 'in dubio abstine'. 

&Ss besluitvorming ten aanzien van PevensWindiging bij maar-defecte pasgebresyen 
verschilt van die bij irrever~itrel comateuze pafi&nten daardoor, dal: in her gevali van een 
p a s p b w n  patient aan de stem van de oudets een b-Langrijke rol toekomt. Als hd bande- 
1en ethisch zinloos is en de ouders zich voor behandelen uiîspreken, dan vertolken de 
ouders in beginsel de wil van het kind en kunnen zij een andere aarts zoeken die liet kind 
wel wil behandelen. A s  echter ook andere artsenzich tegen een behandeling uitspreken, 
dan gaat de CAL ervan uit dat de oudem niet meer de wil van het kind vetrolken. 

Tot adieve levensbelëindiging van zwaar-defecte pasgeborenen bij wis behandelen 
mediwh zinlohos is, kan slechts met toestemming van de ouders worden overgegaan. 



Wanneer uver de tmlaatba!a~.h.eid van levenskCindiging wordt gesproken, dam word1 In 
Id de Wlaatbaairheid van he? nalaten te behmdelen. Tussen &t nalatien 

en actieure levenslietinidigjhmg; wordt een mamI vemIwl gecomtaireed. Actieve IwernsWin- 
didng is het meest mntrwersiml en wordt s l m h ~  toelaatbaar gach t  ia situaties waarin 
het moreel gemdmfd is het handelen na te latem en als bijzondere omstmdigbden tot 
actieve PevemWindilJjng napen. Voor deze situaties achten de commissies zich niet 
in staat algemene criteria te geven. De &mndhei&raad was in 1975 van mening dal 
de htaainde stra&i~luitingsgonolen rwreùkend zijn en dat actieve lewembe:&indi@ng 
strafbaar mmt blijven. Voor zover In zeer uitmnderlàjke omsrtandighden lot actieve 
lewensb&indiging wordt werpgaan, kan deze eventueel verontschuldigbaiar zijn, maar 
molt gerechtvaardigd. Uit deze standpunten km afgeleid worden dat vanuit medische 
zijde wetgeving ten aanzien vaar actieve levernsbeeindiging nier (dringend) gewesist wat&. 
Voor andere vormen vaia LevensMindiging spreken de C& en de werkgroep Doen ait. 
laten zich uil voor een procedurele regeling, daar naan hun mening vanwege de verschei- 
denheid van de gevallen geen materille criteria gegeven kunnen worden. 

En de medische wereld wordt belang gehecht aan de bdaeling waarmee wordt -hm- 
dcld. Onder opzettelijke Levensbetindiging wordt verstaan het beogen van de dood van 
& patigat. Actieve IevensWindiging wordt altijd als opûtelijke levembeieindiging gezien, 
omdat de arts dan niet anders dan de doodvan de patiënt h n  kogen. NS niet-opaettelijk 
vormen van 1evembeEmndiging bachouwi de werkgroep Doem of Iaten her niet (verder) 
behandelen zonder dat het mgmerkvan de a& op het overlijden is gericht. In haar meest 
recente rapport laat de CAL, die eerder ookvan dit ondenscheid uitging, &t verschil vallen. 
Zij spreekt daarom in plaats van a1 dan niet beogen van bewerkstelligen en constateert 
vervdgens dar lussen het nalaten te behandelen en actieve leverisbeëindiging geen scherp 
verscliil is te maken. Ook versichil t de veranitwoodeliJkheid van de arts voor beide vormen 
van Ievensbe&iardiging niet. Alle vormen van IevensbeBndiging moeten voor de GAL 
vooral op hun consequenties beoordeeld worden. Deze laatste wijze van het benaderen 
van de verantwoerdeiiijkheid van de arts voor levensbediindiging is in overeenstemming 
met de wijze wamop in het strafrecht het opzet wordt gewn~trueerd. 

De commissies vestigen de aandacht op het bijhouden van een jourslaal, voord in verband 
met het niet-afgeven van een overlijdensveaklaring. Volgens de commissies mag een 
verklaring van natuurlijk overlijden woreten afgegeven bij levensverkortede pijnktrijding 
nalaten van medisch z l d m  handelen en het afzien van handelen omdat de gatignr weigut 
tot de behandeling toatemming te geven. De mmmissies hebben er begrip voar dat artsen 
ten omchte aviedijdensverBatingen afgeven. Dat is volgns hen te wijten aan de hestamde 
rechtswmekerheid eni aan het feit dat Juristen ten onrechte denken dat een scherp onder- 
scheid gemaakt kan worden tussen medisch zinloos en ethisch zinloos. 

Na de bespreking van de wijze w a w q  door medici Lagen IewnsWindiging wordt aange- 
keken, wordt iagepan op de magelijkhde~~eru die het 'bestaande strafrecht biedt om Ievembe- 
eindiging niet strafbaar te achten. Voor een strafrechtelijke bnaderinig is wezenlijk dat 
niet van belang is of Pevensbeëindiging bewerkstelligd wordt dooir niet Yzginnen, stoppen 
af staken van een behandeling af dat een 'euthanaticum' wordt toegediend. Voor zover 
op de medicus een zorgplicht rust om te handelen, leidt het nalaten te handelen evenzeer 
tot strafnx:hteliijke aamprakelijbeid d s  het vemchten van IevensbeEindigende handelingen. 

De rechtspraak over lievenskëimdging beire& meestal zaken, waarbij anderen dan 
artsen rot LevenshEindiging zîjni overgegam. Daondaarks kunnen daaruit enkele gevolg- 



m m g e n  worden afgeleid voor levensWindi@mg h r  artsen. Tot nu toe: staat de gap=)  
rechter a*ijmnd tegenover actieve lewerisbeëiadi@ng. Het gootSKe struikel blok vomt 
de sFwezigheid van eem verzoek van de patient. In vewchillende uitspraken wordt: amp 
gewezen dat QQOr de geooirlmfdheid van actieve levemwindiging wetswijziging noölig 
is. 

Aan twee gevallen in de rechtspraak wordt meer aandacht besteed. De eerste betreft 
de mi& Siinissen. Hierbij ging het om een patlient die zich in een irreversibel coma h- 
vond, spontaan ademde en vla een sonde werd gevoed. Hefl hof overwoog ten aanzien 
Y m de vraag oE de a m  de behandeling mocht nalaten, dat de rechter op dit terrein temg- 
haudend dient te zijn, omdat een beslissing daarover vmrai de medische vmag betrof 
of verder Y3ehandelen ail dan niet medisch zinloos is. In een andere mak vindt deze overwe- 
ging hvestigiing. 

Strafrechtelijk gezien is vmr levensh8indiging vooral de zaak baby Ros% belangrijk. 
In deze mak werd de arts wewoligdl omdat hij bij een mongoloïde pasgeborene niet tot 
opera.tie van een maag- en darmafwijking was overgegaan en vervolgens de behandeling 
had gestaakt. Volgens het hof was de operatie kennelijk ethisch zi~Yoos. De uitspraak 
vm het hof is in overeenstemming met de rapportem van de CALen de werkgroep Doen 
of laten. Er bestond twijfel over het. nut van de operatie. De operatie had de weg kunnen 
openen voor een leven met lijden. In deze situatie heeft her adagio 'in dubio abstine" 
de doorslag gegeven. Van belang daarvoor was bovendien dat de ouders zich tegen de 
operatie hadden uitgesproken. 

Hmfdsrwjk W - Sbtkschouwing 

In de slothehowimrg wordt erop gewezen, dat de medische exceptie goed dienst kan 
doen bij medische iagrelpen die pijn of letsel meebrengen, omdat het behandelingdoel 
maatschappelijk niet omstreden is. 

Voor abortus ligt een bijzondere strafuitsluitingsgrond meer voos de hand, daar het 
antwoord op de vraag of het Ieven van de vrucht of het belang van de vrouw voorrang 
heeft afhankelijk is van levensbeschouwelijke overtuigingen. 

Ook ten aanzien wan euthanasie is een wettelijke regeling wenselijk. &k hierbij wordt 
ieen beslissing genomen die lievensbeschouwe&ijke waarden betreft. Vanwege het pwzlar 
v m r  misbruik era willekeur verdient daarbij een regeling de voorkeur, waarbij de nadruk 
op het v e m k  van de gatient komt te liggen en controle en toetsing zo veel naoplijk 
verzekerd zijn. 

Hoewel het nalaten v m  medisch zinlim handelen, het niet behandelen omdat de patient 
weigert toesilemming tot de behaoideling te geven en de levenisverkortende pijnbestrijding 
met toestemming tot het normale medisch handelen worden gerekend, verdient het aanbe- 
vding ook dit handelen aan een regeling ter controle eiai toetsing te onderweven, omdat 
het in individuele geevdlen niet goed af te grenzen zijn is euthanasie en levensbeitindiging 
en omdat dit handelen als camouflage vm euthanasie en levensbeëindiging kan dienen. 

Bij wibnkkwame patienteau, die ook niet eerder een schnfielijke wilwerlrllaring kbben 
opgesteld, dient in twijfelgevallen het behoud van het leven op de voorgrond te staan. 
Bij een patiënt die eerder wilstpekuwaam is geweest en die in die tijd gaen leverustestament 
heeft gemaakt, zou mijns inziens veronclersaelt mogen worden dat hij behandeld wil 
worden. Zowel bij deze categorie patilinten als bij duurzaam wilsonbekwame paiii&nnen 
geeft de doorslag dat in een rechtsstaat de k h e m i n i g  van het leven centrad staait. Daar* 



i& m k d e  regel gegrondvest dan bij een pali&nt die tijdelijk rwilsonkbaam is, veronder- 
steld wordt dat deze behandeld wil warden. UitzmCkefingem hierop kunnen niet v e e d i @  
worden met dc wil wan de patient en dienen derhalve g e ~ o n d v w t  te zijn op de uilzorrder- 
l i jk  omstancli&eden waarin de pati8nt Nch bevindt. Het is gaed hierbij te onders&ei&n 
tussen Irreversibel comateuze en andere wilsonbekwame patiknten. 

De vraag of irrevemltkel wsmateuze patientem moeten worden doarbehandeld is een 
normaaleva vraag en derhalve vereist na1 aten van medische behandeling een wettelijke 
regeling. V w r  m e r  deze tot het mrdeel komt, &t de behandeling mag worden naglaten, 
m u  hij aansluiting kuanen zaeken bij het tijclscriteriurn dat de CAL in haar rappon uit 
1991/1990 geeft. 

Voor imemsverkontendie pijnbestrijding is, mals voor elke behandeling, toestemming 
van de patisnt vereist. Is de pati8nt daartoe niet in staat, dan worda esvan uitgegaan dat 
hij de behandeling wenst, omdat zij dn zijn (1evens)belang is. Dat is niet het gewal bij 
de levemverkortende pijnktrijdiing. Deze verkort immers het levenvan de patiEnr. Maar 
daar staat tegenover dat zij de pijn van de patigat bestrijdt. Naar mijn mening is het 
&wom oak hier naodzakelijk dat de wetgever over de hllasntbaaheic! van de levensverkar- 
tende plj~nlxstrijijiding bij wilsonbekwame petikinten. een 'beslissing neemt. hhapin~puswiu- 
tem voor ~evenisverkca~ende pijnbestrijding bij deze patiënten zouden moeten zijn de male 
vain lijden (in geobjectiveerde zin), de verwachte levensduur van de patiEnt en de twstand 
waarin de patiknt zich bevindt en het leven dat hij tegemoet gaai. 

Tot actieve IevensMindiging zou naar mijn mening slecht& in het algemeen niet mogen 
worden overgegaan. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden als het: nalaten van 
&handelen tot vermeerdering vm het lijden van de patiënt leidt, mu actieve levemheëindi- 
ging gerechtualudigd kunnen worden geacht. Naar mijn mening zou ten aanzien van 
actieve IevensbeEindiging met de bestaande strafuitsluitingsgronden kunneir worden vol- 
staan. 



Zusammenfassung 

Die Arbeit untersucht die strafrechtliche Haftung des Arztes. Ausgangspunkt ist dabei 
dn  sorgEltig handelnder Arzt. Eh geht in dieser Arbeit also nicht um Kunstfehler, sondern 
u m  Fragen der richtigen medizinischen Entscheidung. 

Dias erste Kapitel analysiert zwei Urteile des niederlindischen obersten Gesichts (Hoge 
Raad) aus der ersten Hälfte der dreieiger Jahre. An diese Urteile hat sich in der Straf- 
~ c h ~ s s e m c h a f t  die D i s b i o n  angeschlossen, ob der Hoge Raad hier die Rechtswidrig- 
keit verneint hat oder ob er eine dem besonderen Bemfsrecht des Arztes entstammende 
sog. medizinische Exzeption anerkannt hat. Die Analyse hier kommt zu dem Ergebnis, 
dd3 der Hoge Raad die Rechtswidrigkeit verneint hat, abes innerhalb sehr enger Grenzen. 
Yorawssetzung ist, daß der Ant zur Wahrung eben des Rechtsgutes gehandelt hat, das 
durch den verletzten Tatbestand geschützt wird, daß weiter der Gesetzgeber nicht gerade 
eine Handlung der vorliegenden Art mit dem Tatbestand erfassen wollte und da13 schPieB- 
lieh die Art  und Weise mit der der Amt das Rechtsgut wahren wollte, das Rechtsgut 
besser schlltzt als gesetzeskonformes Mandeln. 

Ini dieser Arbeit werden vier Typen ärztlicher Handlungen einer strafrechtlichen Betrach- 
tuag unteworfen. Das sind zunlchst Handlungen mit denen der Amt einem Patienten 
Schmerz oder Schaden zufügt. Im Niederländischen Strafgesetzbuch (WwSr) ist nach 
Art. 300 f. die vorsätzliche Sufugung von Schmerz oder Schaden als Kdsp~erverletzwnig 
unter Strafe gestellt. Der Arzt erflillt an sich den Tatbestand dieses Artikels und begeht 
damit eine strafbare Handlung. Verschiedene Theorien haben versucht in diesen Fäiilen 
die Strafbarkeit auszuschließen. Die Geschichte dieses Artikels läißa erkennen, d& der 
Gesetzgeber solche ärztlichen Tätigkeiten nicht erfassen wollte. Seiner Meinung nach 
ist diese Handlung nicht als KOrpewerletzung anzusehen, weil sie nicht rechtswidrig 
ist und sie ist nicht rechtswidrig, weil sie ge~ellscliahllch akzeptiert ist. In einer Entschei- 
dung des Mogen Raads aus jiingster Zeit hat auch dieser zum ersten Mal anerkannt da8 
eine solche äazbllche Tätigkeit nicht rechtswidrig ist. Seiner Auffassung nach ist Grund 
hierEr jedoch die besondere medizinische Exzeption. 

Die w e i t e  des untersuchten Handlungen ist die Abtreibung. Der Strafgesetzgeber von 
1886, dem Jahr in dem das heutige Sirafgesetzbuch einpemhrt wurde, hat für die Abtrei- 
biwargdurch den A m  keinen StwfausschliefJungsgrund in das Strafgesetzbuch aufgenom- 
men. Die Umschreibuirrgen der Tatbestande fir Abtreibung waren (1984 sind diese Artikel 
ersetzt worden) ohne EinschrLlnkuagen Formuliert, so daß auch die Abtreibung durch 
einen Amt tatbestandllch e r fd t  war. Der Gesetzgeber erkannte ein Recht des Asziies, 
straffrei abzutreiben, wahrscheinlich unter der Voraussetzung an, da13 eine Forttiatzwrrg 
der Schwangerschaft zum Tode der Frucht d e r  der Frau fahren wiirde. Ein Strafaus- 
schließungsgrund schien ihm jedoch überfliissig und gefdhrliclr. Er erscl~ien ihm itiber- 
fltiscig, weil ein Amt, der gerniiß den Regeln seiner Kunst handelt, sich seiner Ansicht 



nach nicht straftrar machte und er e a ~ h i ~ n  ihm gfihrlich, weil der Gesetzgeber mehit 
in der Lage ist eine Eomulierziing zu finden, die einerseits ausreichend deutlich und 
mdrerseits genzigemd flexibel ist. Die Haltung des Gwetzgekrs hinsichtlich der A b i b w  
steht in Einklang mit seinem Standpunkt hinsichtlich der Kölrperverletzung. 

rni der s t ra~ebt l ichen  Literatur wurde in den ersten Jahren nach EinEhrung des Straf- 
gesetzbuchs Cbetluriegend die Auffassung vertreten, daD eine Abtreibung, auch wenn sie 
durch einen Arzt geschieht und auch w e m  eine medizinische Enrdilration vorlief@, strabaz 
ist. Einige Judsten vertraten die Auffasung da@ der rechtfertigende Writstand die Rech&- 
widrigkei t der Abtreibung durch einen Arzt ausschliieißt. Hiergegen wurde vorgebracht, 
d d  der Notstand keiiuea Aufschluß darüber gilst, ob das Interesse der menzrchlichen Fnmcbt 
oder das der Frau Vorrang hat. Ein ungeschriebener StrahusschlieBungspnd wie die 
me d i z in i~he  Exzeption wurde damals irn allgemeinen nicht anerkannt. 

Dia k r e  hatten sich ZU Beginn dieses Jahrhunderts gegen die Abtreibung gestellt, 
vor allem wenn sie durch Unbefugte vorgenommen wurde. Sie sahen eine Gefahr s~wohl  
fur die Voihgesudheil als auch EUr die Sittlichkeit. In einem k e & n W d e r  Regierung 
aus dem Jahre L900 wurde vorgeschlagen, die Abtraibungsvorschrifiien in dem S ime  
zu verändern, daß auch die Abtreibung einer toten Fmchi unter Strafe gestellt wurde. 
Auf diese Weise wollte man Beweilrschwierigkeiiten verringern. Daneben sollte die Ab- 
treibung durch einen Arzt, der irr Ausubung seines Benifes handelte, vom Tatbestarrd 
nicht er€aß;r werden. 

1904 wurde ein neuer Gesetzentwurf der Regierung eingebracht. Er ähnelte dem von 
1900 insofern, als die Abtreibung einer toten Frucht unter Strafe stehen sollte, aber anders 
als Im Entwurf von 1900 war Abtreibung durch den Arzt nicht vom Tatbestand amgenom- 
man. Dar Justizrninister erklgrte, da@ die h t e  ebenso wje andere Bürger den Gesetzen 
der Sittlichkeit unterworfen seien. Der Entwurf von 1904 Ehrte m Brdesaen bei den 
h t e n ,  Sie verlangten Rechbsicherheit. Sowohl der Entwurf von 1900 als auch der 
Bnhwucf von 1904 kamen infolge eines RegierunigswechseI nicht bis ins Parlament. 

1909 schlug eine Kosnmission aus &teil und Juristen der Niederländischen Gesell- 
schaft zur Beftirdening der Heilkunst (Mederlandsche Maatschappij ter bevordedngvan 
de Geneachnst, NMG) vor, in das Strafgesetzbuch einen dlgemeinen Strafausschließungs- 
grund fur Ärzte aufzunehmen. Danach sollten vemiinhigeweise geborene oder von den 
Regeln der Kunst zugelassene Handlungen der Ätzte nicht strafbar sein. AulSerdem enhvarf 
die Kommission eine Vorx;chniftFt, in der die Zustimmung des Patienten zu ehe r  medizini- 
schen Handlung geregelt wird. 

Iin Rahmen der sagenannten Sittlichkeits~sietzgebung von 191 1 wurde dem bestellen- 
den Abtreibungsartikel ein newer hinzugefLigt: Strafiar war es schon, bei einer Frau die 
Vorstellung herworzumfen, da8 eine Abtreibung ausgeftihht werde. Diese Vorschrift ver- 
langte nicht einmal, da8 die Rau wirklich schwanger war. In der Erüsterung dieser Vor- 
selirift Im Parlament wurde nach der Meinui~g mancher Juristen die medische Exzeption 
anerkannt, euFGmnd einer mediziniscluen Indikation eine Schwangerschaft straffrei ab- 
zubrechen zu dürfen. Die vorliegende Arbeit koinmk zu dem Ergebnis, da0 diese &€- 
bssung nicht richtig ist; die Straffreiheit d a ~  Arztes wurde vielmehr mit dem in den 
Niedeolanderi such irn Sirafreclait geltenden Opportunlt5tsprlnzip begriunidet. 

Ab der Mitte der vieniger Jahre ist in der Rechtsprechung eine Tendenz nachuweisen, 
dem BegriEdler rnediriniisclzen Indikation der Abtreibung einen immer weiteren Inhalt 
zu geben. Eine neue Plrase in der Diskussion um die Abtreibung durch einen Arzt setzte 
emt der Mitte der sechziger J a h ~  ein. Viele &te sprachen sich dalnals fiir eine Aus- 
weitung der Indikation aus. Die heorganisatmn KNMG brachte 19731 Richtlinien hera~is, 



ini denen der N ~ h d r u c k  auf Verfaihrensregeln liegt. "Eu einer Definition der m l ä i s s i ~ n  
Indikationen kam es dabei jedoch nicht. 
Db Auffassung, daßa Abtreibung aufi-p~zd nwdkdnkhier Inrtikatim <die R:htr*wldti&eiit 

aimchlieBt, war in den sehzlger und siebziger Jahren weit verbreitet. WntesscRiiedllche 
AuEassungen lirestanden, wie der Begriff der mediAnischen Indikation ni verstehen ist. 
M e  SxaaiYsmwaltschai3 verhielt sich hihinsichtlich der Abtmibung durch k e  -;u&khd;alterad, 
obwohl e s  zweimall mit Wissen des damaligen Justiuninisiers zu einer Akxioin gegen 
die Abtreibungsklinik BPeemeniuove gekommen war. 

Zwischen 1970 und 1981 wurden mhan GaetzentwWe zur strakchtlichcn Regelung 
der Abtreibung (durch einen Arzt) eingebracht. Nur in einem der Entwürfe wurde wor- 
geschlagen, den Arzt grundsätzlich von der straEreChtllchen Verantwortung auszunehmen. 
Die anderen Entwürfe hielten an einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Arztes 
fest. Sie konzenirierten sich vor dlem auf eine Regelung des Verfahrens Elu Abt~ibungen 
durch einen Amt. 

1981 wurde das Gesetz zum Abbmch der Slchwanpaschafi (Wet Afbrelking Zwanger- 
schap, WKE] verabschiedet. Abtreibung bleibt eine strafbare Handlung. Zur Strafaus- 
scMieBung fir den Arzt ist ein besonderer Rechtfertigungsgntnd in das Strafgese'tzbuch 
aufgenommen. Ausfii3hrliche Verfahrens- und Vemaltungsbestimmungen segeln den 
BmklIchen Schwangerschaftsabbruch. Der Gesetzgeber sah sich nicht in der Lage, ein 
materielles Kriterium zu fomuliaren und hat darum den Nachelrvch auf das Verfahren 
gelegt. Der besondere Rechtferttgungsgruind bringt es mit sich, dal3 nunmehr feststeht, 
d a  f i r  die ärztliche Abtreibung keine besondere medizinische Exzeption gilt. 

Das vierte Kapitel tdgt den Titel "Thmasie". Unter "Thanasie" werden alle Handlungen 
des Amtes verstanden, die zum Tode des Patienten fiihren und die nicht durch einen 
Kunstfehler vemmcht sind. In diesem Kapitel wird die snrafrwhtliche Haftung des Amtes 
Wr verschiedene thmatische Handlungen untersucht. Im ersten Teil wird runachst die 
Gesetzesgeschichte der relevanten Artikel untersucht mit der Peststeilunig, daß der Gesetz- 
geber von 1886 zur Euthanasie nicht Stellung genommen, hat. Danach wird die Nieder- 
ländische Geschichte der Euthanasie kua beschrieben. Auders als in Deutschland findet 
die Euthanasladiskussion, erst in jiungster Zeit statt. Eine aulsfijhdiche Diskussion gibt 
es erst seit den sech-igr Jahren. D a k l  hat sich seit dem Anfhng der achtziger Iahen 
in den Niededanden ein Begrif€sr&rnen mit den hlgenden Untarscheiduagtm gebildet: 

E& wird unterscheiden. zwiwhiem~ Sterbehilfe (Euthanasie), Handlungen die der Ewthana- 
sie ähneln, aika  nicht als sdche zu qualifmkei-n ~ i n d  und der sogenannten " h b n s k n e h -  
mag'" Unter Eulhamie wird ausschließlich ein k a l m i h  Uebensbenehmenides Wau- 
&In durch einen Dritten aiufalusdrilckllchen Wunsch des ktroffenen vewtandoin. "Lebens- 
knehmiung" im engeren Sime ist Lekmbenehmuing von Patienten die ihren Wunsch 
nicht 1uiBem kiinnen. Diese Lekmlbenehmung kann dusch Tun oder Unterlassen gesche- 
hen. Zu den Handlungen die der Euthanasie ihnein, aber nicht dmu gerechnet werden, 
gehiörren die BeMmpfing da$ Schmerzes mit Mitteln die als Nebeneffekt dais Leben 
verkUimen, die sogenannte leibensverklirzearde Schnaenz'taekamphng; das Nichtbehandeln 
des willensfilzigen Patienten, weil dieser zu der Whandlung keine Zustimmung gibt und 
das Unterlassen einer medizinisch sinnlosen Behandlung. 

Strafrechtllich gesehen ist das Unted;~sseni einer medizinisch sinnlosen BehnndBung 
nicht strafbar, weil der Arzt keine Pürsorgepfllchii verletzt. PLUS demselben Gnind ist: 
das Nichtbehandeln dies willemFdhigen Patienten nicht strafbar. In diesem Falle setzt 
sich das RecM des willensfähigen Patienten durch, daß medizinische Eingn"ffe nunur mit 



winer Zustimmng geschehen d&rBn. Strafrshllieh gesehen ist die l e k m e r k l i m n d e  
&he:azbt:BmpFurig problern&&. Gachieht &W mit &m Eiirvemehmen Patienlenb 
b n n  gleicht sie der Euthanasie. Getxhieht sie kf willemunHhige3i Patienten uud deshalb 
ahne 2h~tisniinung des Patienten, dann %hnelt sie der Letwvnsknehmung. 

Im meiten Teil dimm Kapitels steht die Euthanasie irn Mitrelpu&t. Erst werden ver- 
wkiedene Enrwiirfe zu einer gesetzlichen Regelung der strafErelen Euthanasie d u l d  einen 
Amt. besprochen. Gemeinsam ist d i a n  Entwürfen, da0 sie sich auf eine Regelung der 
E u t b n ~ i e  bewBhr&&en und daD groBer WachcPNck aufdem Ersuchen des Patienten Ik@, 
der sich in einer aussiich:hltslwn W06ituafiion befinden muB. Alle Entwiirfe enthalten auhr- 
dem ausfiihdiche Verfahrens- und 'isenvalrungsregeln. 

UntemchBdlich sind die Wege, auf denen die StrafausschlieBung erreicht werden sdl. 
Ern Inlhiativentwurf Wessel-Tuimbrmhitamm und im Entwurf der Staatskamrnhion 
Euthanasie wird ein Rmhtfertigunggimnd vorgeschlagen, während in die h i e m  ergangene 
sog. "prowen (Probe) der Regierung ein Schu1dau~chilieBun&sgmnd aufgenommen ist. 
In einem zweiten Eniwrf der Regierung wird vorgescHagen, d e  p d u r s l l e n  und admini- 
strativen Vorschriften in b Cwetz zur Auslubung der Heilkunde (WUG) auhunehmen 
und von einem besonderen StmfausscMieBu~&rgrund abzusehen. Als Staafausschiiefiungs- 
gmad soll der rechtfefiigende Notstand diemaen. 

Nach dem zweiten Gesetzentwurf hat die Ragiemng vorgmchlagen, erst eine Under- 
euchung der bestehenden Euthanasiepnaktiken der k t e  durchführen zu lassen. Diese 
Untersuchung weist aus, daß Ca. 2.3100 der ca. 3130.0600 jährlichen SterbelF?illen in den 
Niederlanden als Buthsnasiei3lle bezeichnet werden kennen. Außerdem ist hiernach in 
circa 22.560 Fällen der Tod die Auswirkung einer schnmembeidimpfenden Therapie. In 
gleichvielen Fällen wird nicht (weifer)bhandelt, weil die Behandlung als medizinisch 
sinnlos angesehen wird. In Ca. 100.0 FIllen jährlich wird das Leben von Patienten, die 
m einet ~ui&rung nicht BhPg sind, aktiv kendet. Vor allem hinsichtlich der letzten 
Kategorie weist die Untersuchungsgruppe auf die hA6grlichkeit hin, da@ die angegebene 
Zahl die Tatsachen nicht korrekt wiedergibt. 

Dia Untersuchung folgte einem Meldungsvenfahren. Die Justiz verhielt sich in den 
gemeldeten Fällen zurückhaltend. Dadurch konnten die h e  fuir eine Mitarbeit an der 
Untersuchung gewonnen werdlen. Die Kommission '"~ntliche Entscheidungen beim Ende 
dles Lkknql', Ln d e m  Auftrag die Untenuchung stattfand, empfahl, dw Meldun@verfakefi 
zu einer dauerhaften Einrichtung m machen. Diese Empfehlungwurde vom der Regierung 
tibernomme~r, In ihrer Stsnda~betimmung schlug sie vor, das Gesetz zur Lxiichenlbe~turt- 
ilung (WBL) s a  abzuändern, daI3 der M,  der keine natiirliche Todesursache feststellt, 
verpflichtet ist, einen Fragebogen auszu"lllen. Diesen muB er dem Leichenbeschauer 
iiibrgeben, der nach seinen Tlitigkeit den Staatsanwalt imfomierii. Wem der Staatsanwalt 
den Amt verfolgen will, dann muB eremt mit dem Medizinischen Inspektor für die Volk- 
gesundheiidi Kontakt aufnehmen. Dieses MeldungsveFfahren wird bei Euthanasie und bei 
Lebensknehmung angewandt. In der Erlguterung teilt die Regiewng mit, daO die Recht- 
sprechung noch keine Kriterien fBr die Straffreiheit bei Lebensbenehrnung entwickelt 
hat. Auch hienu soll das Meldungswerfahren beitragen. Da aber der Ant der die hbens- 
benehmuing mitteilen soll, unsicher sein muß, ob er nicht strafrechtlich verfolg wird, 
ist seine hailwirkungsbereitschaft vermutlich gering. Materien gesehen liegt die Beson- 
derheit dieses Meldun@verhhreras darim, d d  es eine mdgiche Straffreiheit der LebRem- 
knehrnung impliziert. Das Verfahren dient ja gerade der Feststellung der Kriterien, bei 
deren Vorliegen die Lebensbenehmung nicht strafbar sein soll. Das Meldungsverfah~n 



gilt nicht für Falle lelaenwerkbnder S c h e h U r n p F u n g  und des Unterlwens me&- 
misch sinnloser Behandlung. 

Neben dem Wleidungswerfahn:n bleiben die ~genwaal jpn VomYinffen h ssafgw&- 
Rraichs unverändefl. ober die Haftung des Amt= bei Euthanasie nach heutigem Rechts- 
zustand ist in den lebten Jahren eine ausgedehnte Rwhtsprechung enhtanden. Daraus 
kann geschlossen werden, daO der Tatbestand des Artikel 293 WvSr (absichtliche TPtung 
auf Verlangen) eine strafausschlieBende Auslegung nicht zuI1äBt. 

Eine StrafausschOieBung ist auch nicht dadurch zu erreichen, d& man die Tgtigkeit 
als nicht rechtwihig ansieht. Jedoch ist iau der: heutigen Rechtsprechung irn allpmeineau 
anerkannt, daß Euthanasie awfpnd eines Noifstandtls nicht strafbar is4 wem auf a d N c k -  
Iichen Wunsch des Patienten, der sich In einer auswegllosen Noksituation befindet, gehan- 
delt wird. Nicht nötig ist hierfür, daß der behandelndem einen Kollegen zu Rate zieht 
oder daß er Aufzeichnungen macht. Der Notstand wird in diesem Fall materiell durch 
Elemente der 'hedizinischen Ex:xzeption1'erg2mt. Der Hoge Raad verwendet dabei die 
Homulierung, daß "mach wissenschaftlich verantwortlicher medizinisches Einsicht und 
nach in der medizinischen Ethik gellenden Nomen eine als No&tand anzusehende Sltua- 
tion vorliegt". Anders als die Rechtsprechung der unteren &richte hat der Hoge Raad 
besondere Knhenen n~chti fomulliert. Die Kriterien sind - mit Ausnahe  der Konsultation 
eines zweiten Arztes und der Auheichnwgspflicht - dieselben, die sich in den verschiede- 
nen Geselzentwiirfen finden. Der Hoge Raad hat dasaiuf verwiesen, daß die Umstände 
unter denen eine Euthanasie in Frage kommt, so untemchiedLich sind, d a  es nicht ratsam 
ist, allgemeine Kriterien zu formulieren. Diese Entscheidungdes Hagen Raads steht mit 
der offenen Eomuliemaug des rechtfertigenden Notstands in Einklang. Daraus IaiBa sich 
schlie&en, daB genauere Kriterien einem Gesetz vorkhdteßi bleiben müssen. 

In den Niederlanden 'besteht auch die Maglichkeit, d& die Staatsanwaltiurh& aufgmnd 
des 9 p r l u n i ~ t s p d n z i p  Euthanasie unter bestimmten Bc?CLUnpngen nicht verfolg. Dazu 
Mnnen Wichtliinien aufgestellt werden, die, soweit sie irffentlich bekanntgemacht sind, 
durch den Hoge Raad als Wachtssfitze angesehen werden. Der Vorteil einer Regelung 
der Euthanasie mit Hilfe des ~i0p8xl~ueniiitälitspnmipw ist die Hexibilliität mit der rauf ver- 
amidecte Umsaälnde regiert werden hnn. Ein Na~hleil ist, d d  die Anwendung des ickppom- 
nit8tsprinzipes von der Haltung des jeweiligen Justlzministers abhlngig ist. Ein anderer 
Nachteil ist, da0 die 6ffentlichkeit kaum erFAhrt, wie die Stoiatsanwaltschaift in einem 
bestimmten Fsalli entscheidet. 

Im dratten Teil dieses Kapitels wird die '"&~knehznung"' besprochen. Unter "L.ebns- 
benehmuny'kwird in diesem Susammenihanlg; veetanden ein Handeln oder Nachlassen, 
das den Tat des Betroffen bewirkt und das weder eine Euthanasie ist, noch eine: der Euutha- 
nasie atinelnde Handlung. D m m  ist das UnEedwn: des medizinisch s i d m n  hhandlung 
keine "Lebensbenehmunigl'. Die Suche nach GrUnden, wamm die "'L~knst3Uenehmung" 
erlaubt ist, kann von der Voraussetzung ausgehen, CU& eine mediziniisckie Behandlung 
sinnlos ist. Das Wort "sinnlos1! mu83 hier jedwhu indner t;leschrZ&eren Bedeutung eiufge- 
fast worden als der Begriff "medizlniseh sinnlos!'. Wnter '"medizinisch sinnlios" wird von 
der Medizin heute im allgemeinen verstanden, da0 der Patient keine Chance hat zu h e r -  
leben, wobei ihn in der verbleibenden Lebenszeit wahrscheinlich ein ernstes und nicht 
z u  bseitugendes Leiden begleiten wird. Die Prognose, daß eine Behariidlumig medizinisch 
sinnlos ist, wird auf Grund mdizinjischer Knkrien gestellt. Von der medizinisch sinnlosen 
Handlung an& die ethisch sinnlose Handllung unterschieden werden. Unter "ethisch sinn- 
Jos 'kird in diesem Zsammenhang verstanden, daß die Prognose hinsichtlich der künfti- 



gen Gesundheit ein sehr whlwhtes Bild ergibt mit einer nur steh kleinen Chmae eines 
lebemwerten (oder eadflichen) Lebens. Anstelle von "ettMs~h sinnlos" wird auch von 
"einer zu geringen k k ~ v m p & i v e ~  gesprcchen und von "mgenO@n&r Lehe~i~qulali%iit~. 
In ver5chiden Rapporten wird eahninl, d d  diese Prognose stark subjektiv bestimmt 
ist. Damm wird eine stärkere Gnse~isbildung unter den h t e n  vorgeschlagen. Auch 
müssen die so herausgebildeten dobdeni Kriterien ge.sellschafillch akzeptiert werden. 

Die moralische Rechtfertigung der Unterlassung ethisch simnloser Behandlung bei 
wil1emun"ahigen Patienten liegt in der Pttrwliigung mischen einer günstigen Prognovse 
hinsichalich d a  aerlebens und einer ungünstigen Prognose hinsichtlich der Mildening 
des bidens. Wenn diese beiden Prognosen in Widerspruch geraten, dann kam der Amt 
befugt sein, die Eehandlung m unterlassen. In diesem Fall f d @  er dem Satz '5n dubio 
abstine". 

h r  Zebensbenelwrung bei irreversibel komatOsen Patienten hat eine Kommission 
des NiederPBndischein h e b u n d e s  einen Reprt  ausgebracht. Nach diesem Reprt  is# 
davon auszugehen, d& ein Patient der sich in einem insevemiblen Koma befindet, dcht 
weiter blrarndelt werden darf, da dies mit der menschlichen WiUirde nicht zu vereinbaren 
sein soll. Deshalb schlagt die Kommimionvor, nach einer gewissen Zeit die Behandlumg 
eines irrevemibel kornatßsen Patienten m beendeni. 

Der Enascheidungprme01 hitasichtlich der Lehnsbiefuehmung von Neugeborenen mit 
schweren Defekten und von icteveasibel komat6sen Patienten unterscheidet sich dadurch, 
daß irn ersten Fall die Stimme der Eltern eine wichtige Rolle spielt. 

Im Fluhrsten Fall ist es nach dem Rapport dem 14nr erlaubt, wenn eine Situation 
vorliegt, in der er die Behandlung eines willemun%hipn Patienten wntedwen darf, dmea  
Leben auch durch das Verabreichen eines Euthanaticums (aktive Lebensbeniehmung) 
zu beendeni. Dmiu kn6tigt er bei einem Neugeborenen jedoch die Zustimmung der Eltern. 

In dem Rapport wird auf den Nutzen eines Tagebuches hingewiesen, das vor allem 
dann wichtig ist, wenn keine Tdesurkunde ausgestellt wird. Eine Todesurkunde darf 
nach der Meinung der Kommission bei der lek&erk%Pzendim Schmei.zbek&mpfung, 
wenn eine medizinisch Behandlung sinnlos ist und wenn der Patient die Zustimmung 
zur Behandlungveweigeri hat, ausgestellt werden. In den Berichten kling jedoch auch 
Verstanchis @r unzulässig ausgestellte Todesurkunden an. Die Ursache soll in der Rechts- 
unsicherheit liegen und ist eeiißHerdem eine Folge der juristischen Ansicht, d B  die Fest- 
stellungen eine Behandlung sei rnedkizinisch sindus; d e r  ethisch sindm, deutlich m unter- 
scheiden sind. 

Auf die bknisbenehrnung bei geistig ernstlich behinderten Patienten wird nur kun 
elngegmpn. Es; handelt sich um ein empffIxli1ichies und wissenschaftlllch hurn bedxaktm 
Thema. 

Bei der Frage, welche M&giiobkeiiten bestehen, eine Lebensbenehmung straffrei m 
lassen, ist von Bedeutung, da0 die Fälle der Le~nisbenehmung durch Nichtbeginnen, 
Beenden, Abbrechen einer Behandlung oder durch das Zuqlelen eines 'Euthanaticums' 
gleich behandeln werden. Soweit der Arzt eine Behandlungpflicht hat, Whrt das 'Unter- 
lassen einer Behandlung genauso zu strafrechtlicher Verantwortlichkeit wie ein abives 
Handeln. 

Die Rechtsprechung nil. Lebens'benehmung betrifft Fälle in denen Pemonen, die keine 
h t e  waren, sich vor Chrieht verantworten millßten. EFn kann trokd~rn auf eine gmndsti~i-  
che Ablehnung der aktiven Lebenstaenehmtang durch die Rechtsprechung geschlossen 
werden. Wesentlicher h n k t  nst, daB der Wunsch dt~s Patienten fehlt. Bei irreversibel 
kornatßsen Patienten kommt noch hinzu, daD die Rechtsprechung davon ausgeht, da8 



diese Patienten nicht leiden. In verschiedenen Entscbeiduage~ wird darnuf hingewiesen, 
dd3 fiir die Straffreiheit der aktiven LePrenrbenehmung eine hdening der heutigem G=&- 
gebusug nötig ist. 

Zwei Rechtsprechungsfälle werden ausfihrlicher besprochen, der zivilrechtliche Fall 
&a Patientin Stinissen und der strafrechtliche Fall des Babys Rms. Im Falle Stinissen 
gp'nig e s  um eine Patientin, die sich seit siebzehn Jahren, in einem Koma befand und deren 
Ehemann die h e  mit Hilfe einer richterlicheil, Entscheidungmingen wollte, die Ek-hand- 
lung zu beendigen. Der Richter wies den Antrag des Ehemams ab. Zugleich machte 
er deutlich, daß sich der Richter hinsiehtlich der Frage, ob ein Am eine Ekhandlung 
beendigen darf, weil sie nach seiner Meinung medizinisch siaiailos sei, zurelckhaltend 
ai&ern muß, da hierbei vor dlern eine medizinische Frage betroffen ist. In einem anderen 
zivilrechtlichen R l l  wird in deichen Sinne geurteilt. 

Strafrechtlich gesehen ist iFur die LeLebensbemehmung vor allem der Fall des Babys 
Ross wichtig geworden. In diesem Fall wurde ein Arzt gerichtlich verfolgt, weil er bei 
einem mongoloiden Baby eine Magen- und Dannabweichung nicht operierte und nach 
diesem Entschluß die Behandlung beendete. Nach dem Urteil dm Richten war die Opera- 
tion offensichtlich ethisch sinnlos. Das Urteil, stelzt in Wberein~timmun~ mit Rapporten 
der Kommissionen des Niederlandisclhen h e b u n d e s  und der Niederländischen Wereltxi- 
gung fur Wndemedizin. Obwohl die Operation selbst s e h  wahrscheinlich erfolgreich 
verlaufen wäres wurde es dein Amt zugestanden diese nicht ausnifiihreni, weil die Mäg- 
Illuzhkeit bestand, daI3 das Kind nur einen langen Leidensweg gegangen wäre. In dieser 
Situation gab der Satz "in dubio abstine" den Durchschlag. Von Bedeutung war außerdem, 
da8 die Eltern, die Zustimmung zur Operation veweigerren. 

Im lernen Kapitel, der SChEußbelmchtung, wird vor allem die Rage untersucl~t ob Thanlisie 
auch weiterhin einer strafrechtlichen KontroOle unterworfen bleitaen mulj und wie eine 
mogliche strafrechtliche Regelung aussehen sollte. 

Bei einer medizinischen Ekhandlu~g die - formal gesehen - den Tatbestand der Kiä~per- 
verletzung erfillt, ist das Ziel der Behandlung weder medizinisch noch gesellschaftlich 
umstritten. Der Arzt darf auf Grund der medizinischen Exzeption handeln. 

Bei Abltreibung ist das Ziel der Behandlung umstritten, da dabei irn Interesse der Frau 
die menschliche Frucht getotet wird. Im Abtreibungsgesetz von 1984 wird der Schub 
des Lebern der FrucErt dem des geborenen menschlichen Lcbens untergeordnet und sogar 
dem Wunsch der Frau, die Sohwangemchaft abbrechen m lassen. Mit diwem Gesetz 
hat des Gesetzgeber in gewissem Sinne das Se lh tks t imnuun~r~h t s  der Frau hinsichtlich 
umstrittenen medizinischen Handeln% aikptiertt. 

Bei der Euthanasie steht da s  Selbst~stimmun~rechnts des Patienten über sein Leben 
im Mitieipunkt, obwohl es begrenzt wird durch die Umsthde in denen er sich befindet. 
h d e w  als bei der Abtreibung liegt hierbei kein lnteressenkanflikt vor. Die untewchiedii- 
chen Weisen worauf unter dem heutigen Strafrecht Euthanmle straffrei gelassen wird, 
sind nicht zzufrieclenstellend. Die Aufgabe des Richters ist es in konkreten Fiillenzu einer 
Entscheidung zu kommen, jedoch nicht als eine Art P~eudo-Gesetzgeber aufzutreten, 
vor allem nicht, wenn fundamentale Rechtsgiiter auf dem Spiel stehlen. ]In diesen F21 len 
darf der Gesetzgeber nicht untäitig bleiben. Rechtqsiicherheit und Roclnrtsschutz fWr alle 
Betrofferjenr verlangen deutliche materielle Normen. 

Die h e  erklären sich aukatande, diese Normen geben m Mninien. Ausgangspunkt 
der Rechhstaat1iehkei.t ist es daß der Gesetzgeber das b b e a  seiner BUrger beschirmt. 
Bei einer solch fundamentalen Frage darf es nicht den h t e n  fiberlassen werden, ü b e r  



die Zulwufrg von Thanale zu hch l i e&n  und es geht auch nicht an, d& aurscMie09lich 
dm medizinische Disziplinnarechr regulierend auftritt. 

ki willensBhngen Patienten und damit im Hinblick auf eine gesetzliche Regelung 
der Euthanmie, ist vor allem die WillellS(bukmng d w  Patienten ausschlage&rad. Wenn 
der Patient zu dem Zeitpunkt m dem er um Euthanasie bitten M n d e ,  dazu nicht in der 
b g e  ist, dann sollte eine durch ihn aufgestellte frühere Erkliimng des Willens den Platz 
der mündlichen Au&ning e inneben .  Fur die Kontro.olle ist es nützlich das verlangt wind! 
dm die muindlisbe EaWänang des Willlern im Beisein von mehreren Personen stattfindet 
und Wr die eichriftliche ErHlmng d d d i e s e  durch mehrere andere P e m e n  unterneicher 
ist. 

Eine Esklämng des Willem in diesem Sime scheint mir auchsinnvoll bei der lebensver- 
kiimnden SchmentxkBmpfung und auch in dem Falle, daB der Patient keine Zustimmung 
zur Behandlungabt, d e r  eine gegebene Zustimmungmriicbiehli. Wenn nach der Mei- 
nung des Arztes eine Behandlung medizinisch gesehen sinnlos ist, der Patient jedoch 
diese will, dann ~ o l l t e  m8glicheweise der Wille des Patienten den Ausschlag geben. 
Denn amcheinend will dann der Patient ungeachtet der durch den Arzt gegebenen I n f o m -  
tion noch liimrger leben bleiben. 

Bei Patienten die ihren Willen nicht ä u h r n  Mnnen und die rauch Früher ihren Willen 
nicht schriftlich erklärt haben, mua nach meiner Meinung Ausgangspunkt sein, daß eine 
Behandlung begonnen oder fortgesetzt wird. Das steht in aereinstirnmung mit der aner- 
kannten! Regel, cIa@ bei einem seitlich willensunfal.rigen Patienten der Behandlung~wille 
angenommen wird. 

Ausndmean von dieser Regel können sich nicht auf den Willen dies Patienten berufen 
und kdnnen sich darum nur auf außerordernbliche Umstande, in deneer der Patient sich 
befindet, stützen. Hierbei muß mischen isseversiibel kamat6sen Patienten und anderen 
willensunfähigen Patienten untewchiedeiz werden. 

Bei willensunfähigen Patienten darfder Am in der Regel die Ekhandlumrg unterlassen, 
wenn diese medizinisch sinnlos ist. Weil Ärzte selbst erklären, daß medizinisch sinnlos 
nicht gut von etllisclh siminlos zu untemlieidein ist, sollte hier die Konsensbildung gef8rderd 
werden. 

Die R a g e  ob Irreversibel ko~natdse Patienten weiterbehandelt worden müssen, ist 
eine normative Frage lind daruiai. ist hinsichtlich der Unterlassung eine gesetzliche Rege- 
lung ntitig* 

F.%r llebe~.rsverkÜmende ScE.lrnenbekiimpfung ist, so  wie f'iir jede andere hhandlung,  
die Zustimmung des Patienten natig. Wenn dieser m einer Wiillensäußening nicht in 
der Lage ist, dann wird angenommen, da8 er eine Behandlung will, weil sie in seinem 
(hbens)inilerasse liegt. Wenn aber auf der einen Seite das Leben des Patieinhen durch 
die Behandlung verkamt wird, auf den anderen Seite der Schmerz Il3ekäirnpft wird, dann 
ist auch in diesein Konflikt. eine Entscheidung des C b e h g e k n  über die lebenswerkumnde 
SehnembeUmpfung bei willensunioihi-n Patienten erforderlich. Daai rnüxsen b h r n &  
des h i d e n s ,  die zu erwairtende Lebensdauer lind der akute und kiinftige Zustand des 
Patienten betsenicksichtigt werden. 

Aktive hbensknehmung bei wlllensunfilhiyen Patienten sollle meiner Meinung nach 
nur unter sehe außergew8hnlichen Umstlnden strafbei sein. Auf jeden Fall ware zu Tor- 
desn, da@ eine Situation vorliegt, in der es erlaubt wäre die Behandlung m unterlassen, 
in der aber ein Unterlassen der Behandlung zugleich das Leiden vergrbßefl. 




