
Abstrakt 

Diplomová práce se zaměřuje na právní regulaci potratů ve vybraných evropských 

zemích se snahou najít jednotný evropský standard. Soustředí se především na problematiku 

hodnocení porušení jednotlivých článků Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

Evropským soudem pro lidská práva a již zrušenou Evropskou komisí pro lidská práva v 

souvislosti s konkrétními případy spojenými více či méně s problematikou umělého přerušení 

těhotenství. Umělé přerušení těhotenství spočívá v záměrném ukončení těhotenství ženy 

prostřednictvím chirurgického zákroku či podáním léků za účelem vyvolání potratu. 

Interrupce představuje velký etický problém, který vyvolává řadu diskuzí a sporů. 

Komplikovanost celého problému je dána skutečností, že na jedné straně stojí právo matky 

svobodně se rozhodnout ukončit či pokračovat v těhotenství a na druhé straně je zde 

nezanedbatelné právo embrya/plodu na ochranu života. Balancováním a hledáním rovnováhy 

mezi protichůdnými zájmy ženy a nenarozeného dítěte bude protkán celý text diplomové 

práce založený na názoru vlastním či názoru mezinárodního soudního orgánu. Rozebrány 

budou jednotlivé pohledy, ať již se jedná o přístup pro-choice ve prospěch práv svobodného 

rozhodnutí ženy nebo pro-life zastávající názor práva plodu na život. Oba přístupy mají četné 

zastánce. 

Jádrem práce je podrobná analýza regulace potratů v Evropě, a to zejména z pohledu 

Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se o velmi obtížný úkol vzhledem k vysoké 

citlivosti provádění umělého přerušení těhotenství a nejednotnosti právních předpisů 

jednotlivých evropských států. Budu se snažit objektivně popsat dva základní přístupy, které 

byly v průběhu času definovány. Nicméně podstatou mé práce je podrobná analýza judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva týkající se potratů v širším slova smyslu, tj. bude 

zahrnovat jak vnitrostátní právní předpisy, rozhodnutí vnitrostátních soudů v konkrétních 

případech, neboli oblast právní, stejně jako otázky z oblasti medicíny, filozofie, náboženství a 

morálky, které jsou úzce spojeny s tématem práce. Analýza bude zahrnovat hlavní soudních 

rozhodnutí a vnitrostátní právní předpisy jednotlivých států Evropy. 

Práce s judikaturou je rozdělena do několika základních částí. Nejprve se zaměřuji na 

státy, kde je interrupce zcela zakázána. Nicméně i zde je patrný vývoj směrem k liberalizaci. 

Na zákaz umělého přerušení těhotenství navazují výjimky, kdy je připuštěno provádět umělé 

přerušení těhotenství, a tím jsou vitální, sociální a právní indikace. Nejliberálnější jsou státy, 

které umožňují podstoupit interrupci pouze na přání ženy, avšak i zde bývá časové omezení 



podmiňující přípustnost interrupce. Ve své práci neopomíjím ani případy nedobrovolného 

přerušení těhotenství související často s pochybením či nedbalostí lékaře, provádění umělého 

přerušení těhotenství bez souhlasu a proti vůli muže, který je otcem dítěte a právo na 

informace související s možností podstoupit umělé přerušení těhotenství a problém 

omezování tohoto práva v určitých evropských státech.  

Při zamyšlení se nad tématem umělého přerušení těhotenství vyvstávají další otázky, 

kterým je třeba se v této diplomové práci podrobněji zaobírat, a to: Má plod, popřípadě 

embryo právo na život?, Je možné jej považovat za lidskou bytost, která je hodna právní 

ochrany stejně jako člověk od narození do smrti?, či Jak lze určit počátek života? 

Zodpovězení těchto otázek nebude jednoduché, a to proto, že tyto otázky nezasahují pouze 

do oblasti právní, ale též do oblastí filozofie, morálky a etiky, stejně jako do oblasti 

medicínské. 

Nicméně vzhledem k nedostatku konsensu členských států, které podepsaly Evropskou 

úmluvu o lidských právech, ponechává Evropský soud pro lidská práva široký prostor pro 

uvážení států, tzv. margin of appreciation a poskytuje tak státům možnost umělé přerušení 

těhotenství regulovat přísněji podle místních podmínek a sociálních hodnot, které se v daném 

regionu vyvíjely po celá staletí, při dodržení základního rámce stanoveného Evropskou 

úmluvou. 


