
 

 

Ochrana reprodukčních práv v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva 

Abstrakt 

Přesto, že je oblast reprodukce a sexuality velmi intimní záležitostí každého člověka, 

velmi často se setkává s restrikcemi, zpochybňováním a útoky. Jinak tomu není ani 

v evropském prostoru. Proto se tato diplomová práce zabývá tím, jak jsou reprodukční práva 

v Evropě chráněna, a to konkrétně jak se k jejich ochraně staví Evropský soud pro lidská práva. 

Cílem práce je zjistit, jakou pozici zastává ESLP k ochraně těchto práv. Proto si autorka 

práce pokládá výzkumnou otázku: Jaký postoj zastává ESLP ve vztahu k ochraně 

reprodukčních práv? Zároveň práce poukazuje na určité mezery a nedostatky v české právní 

úpravě, který by hypoteticky mohly vést k porušení Evropské úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod. 

Práce pomocí metody kritické analýzy rozebírá jednotlivá rozhodnutí ESLP a hodnotí 

význam těchto rozhodnutí. Vychází přitom pochopitelně zejména z judikatury ESLP za užití 

podpůrných zdrojů, jako jsou dokumenty mezinárodních organizací a odborné články. 

Reprodukční práva jsou zde zkoumána prostřednictvím lidskoprávního přístupu s důrazem 

na práva žen v této oblasti. 

Práce je rozdělena do tří částí. V první části práce představuje reprodukční práva, jejich 

definici a zakotvení v mezinárodním a evropském právu. Druhá část se zaměřuje na konkrétní 

právní základ v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, který Soudu 

umožňuje přezkoumávat nároky plynoucí z reprodukčních práv. Třetí část se věnuje 

jednotlivým rozhodnutím, a to dle tematických oblastí. Po představení skutkových okolností 

a rozhodnutí Soudu ve věci je nabídnuta diskuze ohledně řešení Soudu. Daná témata jsou pak 

také vztažena na situaci České republiku, je-li to relevantní. 

Závěrem práce dochází k tomu, že lze sledovat určité trendy a vzorce v názoru Soudu 

na tato témata. Proto jsou představeny některé principy a argumenty Soudu prolínající se řadou 

zkoumaných rozhodnutí a propojující je. Práce uzavírá s tím, že postoj ESLP k ochraně 

reprodukčních práv je spíše zdrženlivý, ačkoli v případě závažných porušení lidských práv 

se Soud jasně zastal obětí. 
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