Shrnutí
Euthanasie je a stále bude žhavým tématem vzbuzujícím vášnivé debaty, jak mezi
laiky, tak i odbornou veřejností. Účelem mé diplomové práce je poskytnout čtenáři informace
o euthanasii a přehled právních úprav věnujících se problematice euthanasie ve vybraných
zemích.
V úvodu je nastíněna problematika euthanasie.
Druhá kapitola je věnována objasnění obsahu pojmu euthanasie, jenž pochází
z řečtiny, jde o sousloví slov „eu“ znamenající dobrá a slova „thanatos“ znamenající smrt,
tedy „dobrá smrt“, někdy se také můžeme setkat s volnějším překladem euthanasie jako
krásné smrti. Obsah pojmu euthanasie se v průběhu historie měnil. Dnes chápeme euthanasii
jako jednání, kterým jedna osoba úmyslně ukončí život druhé osobě na její vlastní žádost
s úmyslem ukončit její utrpení. V podkapitole jsou uvedeny a definovány formy euthanasie,
zejména aktivní a pasivní.
Třetí kapitola pojednává o postoji Evropské unie k euthanasii. Žádný právní předpis
Evropské unie výslovně euthanasii neřeší. Zdravotní politika v zásadě spadá do kompetence
vlád členských států. A každý členský stát má svůj vlastní postoj k problematice euthanasie.
V této kapitole se zmiňuji i o Radě Evropy, přestože není institucí Evropské unie a o jejich
doporučeních. Je zde rozebrán i rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z roku 2002 ve
věci Pretty vs. Spojené království.
Právní úpravě a praxi v České republice je věnována kapitola čtvrtá. V této kapitoly
jsou prezentovány návrhy, které byly předloženy, zároveň je zde uveden vztah mezi
euthanasii a právními předpisy i etickými normami. Nechybí ani postoj České lékařské
komory. Aktivní přímá euthanasie je v České republice nezákonná a trestná, zatímco pasivní
euthanasie je tolerována. V závěru kapitoly je zmíněna historie hospicového hnutí u nás a
formy hospicové péče.
Kapitola pátá obsahuje právní úpravu a praxi ve vybraných evropských zemích. První
podkapitola se zabývá právní situací a praxi v zemích Beneluxu. Pozornost je věnována
hlavně zákonům, které v Belgii, Nizozemí a Lucembursku povolily euthanasii. Druhá
podkapitola je zaměřena na postoj Francie k euthanasii, v závěru podkapitoly je čtenář
seznámen s dvěma návrhy zákonů předloženými ve francouzském senátu, které právně řeší

otázku euthanasie. Poslední podkapitola je věnována švýcarské právní úpravě a praxi,
zejména úpravě pomoci při sebevraždě.
V kapitole šesté jsou uvedeny nejčastější argumenty pro a proti legalizaci euthanasie.

