IGAZSÁGÜGYI PSZICHIÁTRIA

Általános tételek
1. Az igazságügyi (forenzikus) pszichiátria fogalma, etikai alapelvei, az igazságügyi
pszichiáter tevékenységi területei
2. Az igazságügyi pszichiátriai tevékenységek/ellátás szerkezete (és a magyarországi
ellátóhelyek)
3. A pszichiátriai betegségek (mentális zavarok) és a bűnelkövetés/kriminalitás kapcsolata
4. Pszichiátriai betegségben szenvedő bűnelkövetők számára hatékonynak tartott terápiás
eljárások
5. Az erőszakos/violens magatartás, és a bűnismétlés kockázatának lehetséges
vizsgálómódszerei, gyógyszeres és nem gyógyszeres megelőzési lehetőségei
6. A pszichiátriai osztályra történt beszállítás indokoltságának megállapítása és a kötelező
pszichiátriai intézeti gyógykezelés bírósági elrendelésének jogi szabályozása,
gyakorlata
7. A személyes szabadság korlátozására vonatkozó jogi szabályozás
8. A cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezési eljárás elindításának
jogszabályi háttere
9. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok védelmének szabályozása
10. A betegek egészségügyi ellátáshoz, emberi méltósághoz, kapcsolattartáshoz és a
gyógyintézet elhagyásához való joga, az ellátás visszautasításához való joga
11. A betegek tájékoztatáshoz való joga, (orvosi titoktartáshoz való jogának érvényesülése
az általános és az igazságügyi pszichiátriai gyakorlatban)
12. A betegek önrendelkezéshez való joga, élő végrendelet feltételei, szabályai
13. A beteg saját egészségügyi dokumentációja megismeréséhez való joga

Az igazságügyi pszichiátriai szakértői tevékenység általános és kórképekre
specifikus kérdései
1. Az igazságügyi pszichiáter, mint igazságügyi pszichiáter szakértő, etikai alapelvek
2. Az igazságügyi pszichiátriai szakértői tevékenység általános szabályai, az igazságügyi
pszichiáter szakértő jogai
3. Az igazságügyi pszichiáter szakértő kötelességei, különös tekintettel az igazságügyi
pszichiáter szakértő kompetenciájára
4. Az igazságügyi pszichiátriai szakértői vizsgálat elemei, az igazságügyi pszichiátriai
szakértői vélemény felépítése, elemei, formája, szakkérdések, jogkérdések elkülönítése
(példákkal bemutatva)
5. Kiegészítő vizsgálatok szerepe az igazságügyi pszichiáter szakértő munkájában
6. A kirendelés meghatározása, tartalmi elemei, az igazságügyi pszichiáter szakértő
viselkedésének szabályai a tárgyalóteremben
7. Igazságügyi pszichiátriai szakértői kérdések büntetőperes ügyekben
A) A büntethetőség bírói megítéléséhez elrendelt igazságügyi pszichiátriai szakértői
vizsgálat szempontjai
B) Az eljárásban való részvétel képességének bírói megítélése céljából elrendelt
igazságügyi pszichiátriai szakértői vizsgálat szempontjai
C)

Igazságügyi pszichiátriai

szakértői kérdések

a

kényszergyógykezeléssel

kapcsolatban
8. Az „elmeállapot-megfigyelés” szükségességének lehetséges okai, indokai, menete,
jogszabályi háttere
9. Igazságügyi pszichiátriai szakértői kérdések polgári peres ügyekben: gondnoksági és
öröklési/végrendelkezési

ügyek,

kártérítési

ügyek

(pl.

össz-szervezeti

egészségkárosodás pszichiátriai szempontú véleményezése, az igazságügyi pszichiáter
szakértő kompetenciája)
10. Igazságügyi pszichiátriai szakértői kérdések peren kívüli eljárásban (a szakértő feladata
a „bírói szemlén”)

11. A mentális retardáció, és organikus kórképek igazságügyi pszichiátriai vonatkozásai
12. Időskori kórképek igazságügyi pszichiátriai vonatkozásai
13. A szkizofrénia spektrum zavar igazságügyi pszichiátriai vonatkozásai
14. Az affektív kórképek igazságügyi pszichiátriai vonatkozásai
15. Paranoid kórképek igazságügyi pszichiátriai vonatkozásai
16. Személyiségzavar

igazságügyi

pszichiátriai

vonatkozásai,

véleményezésének

igazságügyi pszichiátriai szakértői kérdései
17. Szexuális zavarban, szenvedélybetegségben szenvedők véleményezésének igazságügyi
pszichiátriai szakértői kérdései
18. A factitiosus zavar és a színlelés/tettetés (Münchausen by proxy szindróma)
differenciáldiagnosztikája és igazságügyi pszichiátriai vonatkozásai
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