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Úvod 

Umělé přerušení těhotenství je značně kontroverzním tématem v naší moderní 

společnosti. I když je umělé přerušení těhotenství neboli interrupce praktikou starobylou, 

na evropském kontinentu datovanou již od dob starých Řeků a Římanů, teprve až s vývojem 

lékařské vědy a především se změnou sociálních podmínek a společenských hodnot 

zahrnujících rovněž rozvoj ochrany základních lidských práv hlavně po druhé světové válce 

se toto téma dostává do popředí zájmu různých sdružení a vlivových skupin, stejně tak jako 

součástí politického diskursu. Právě nové metody a postupy v medicíně a výše zmíněná 

změna společenského prostředí s sebou nesou nová témata, která byla dříve řešena spíše 

v soukromí a bylo nemyslitelné, aby byla předmětem veřejné diskuze. V dnešní době je 

společnost stále aktivnější při účasti na veřejném životě, jelikož cítí větší odpovědnost 

za celospolečenské problémy a vznikají mnohé zájmové společnosti, které se snaží vyvíjet 

tlak na autority veřejné moci ke změně či zlepšení stávající situace. 

Diplomová práce se zaměřuje na právní úpravu umělého přerušení těhotenství 

ve vybraných evropských státech se snahou najít jednotný evropský standard a soustředí se 

především na problematiku posuzování porušení jednotlivých článků Úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod Evropským soudem pro lidská práva, popřípadě dřívější 

Evropskou komisí ve vztahu ke konkrétním případům souvisejícím s umělým přerušením 

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 ženy 

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. 

Výše zmíněného tématu se rovněž dotýká problematika reprodukčního zdraví, která je 

v posledních letech velmi diskutovanou otázkou Rady Evropy. V užším slova smyslu tento 

pojem zahrnuje schopnost otěhotnět a porodit zdravé donošené dítě s tím, že se zkoumají 



2 
 

různé vývojové poruchy, které se u narozených i nenarozených dětí vyskytují a posuzuje se 

i výskyt možných genetických dědičných vad nastávajících rodičů, které mohou být 

přenositelné na děti prostřednictvím prenatální diagnostiky za účelem prevence před 

samotným plánováním rodičovství. V širším slova smyslu lze tento pojem vykládat také jako 

poskytování vzdělání mládeži a vedení ji ke spořádanému způsobu života v sexuální oblasti. 

Obsahuje aspekty nejen medicínské, ale i etické, sociální, psychologické a právní a v případě 

svévolného a nerozumného zasahování do přirozeného rozmnožovacího procesu by mohl být 

narušen celý reprodukční systém, popřípadě až demografický vývoj lidské populace, který by 

mohl ohrozit existenci budoucí generace. 

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 má 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. 

Jádrem této diplomové práce je podrobný rozbor úpravy umělého přerušení těhotenství 

v Evropě, a to především z pohledu judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Jedná se o 

velmi nelehký úkol vzhledem k vysoké citlivosti daného tématu a nejednotnosti právních 

úprav jednotlivých evropských států. Podstatou práce však bude zevrubný rozbor judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva týkající se oblasti umělého přerušení těhotenství v širším 

slova smyslu, tzn., že bude zahrnovat jak legislativu jednotlivých členských států, rozhodnutí 

vnitrostátních soudních orgánů v konkrétních věcech, neboli oblast právní, tak i otázky 

medicíny, filozofie a především morálky a náboženství, které jsou s tématem diplomové práce 

úzce spojeny. Rozbor se bude týkat zásadních rozhodnutí soudu a právní úpravy jednotlivých 

evropských států. 

Další soubor otázek, které je možné si položit v souvislosti s  tématem diplomové 

práce, jsou: Existuje hierarchie lidských práv či hierarchie mezi nositeli těchto práv? Pokud 

ano, kdo má legitimitu určit, jaké právo je na žebříčku hodnot výše než právo jiné, a kdo má 

silnější či přednostní postavení mezi jejich nositeli či zdali zde vůbec nějaká přednost 

existuje? V případě, že bychom plod považovali za lidskou bytost a nositele práv, dostali 

bychom se do střetu dvou práv dvou rozdílných subjektů, a to matky a doposud nenarozeného 
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dítěte. Je však vůbec možné posuzovat dvě tak základní práva chráněná ve všech vyspělých 

kulturách a poté jedno z nich upřednostnit? V zásadě neexistuje pravidlo, jakým by se 

jednotlivá práva řadila, dokonce je spíše všeobecně akceptována absence takovéto hierarchie 

a vzájemná podmíněnost jednotlivých práv. Pokud však dojde ke střetu, není možné se 

vyvažování konkurujících si práv vyhnout.  Právo jednoho končí tam, kde začíná právo 

druhého, a když dojde k průniku, musí dojít ke stanovení přednosti na základě principu 

proporcionality a vyvažování konkrétních práv. Mělo by ustupovat právo jednotlivce právu 

celé společnosti, nebo by se mělo dát přednost veřejnému zájmu, kterým může být například 

zajištění morálky a dalších hodnot ve společnosti? Nebo existují jistá práva, která jsou 

považována za základní, fundamentální lidská práva, která stojí na vrcholku pyramidy 

odvozené od lidské důstojnosti, tzv. závazky ius cogens. 

V této práci se pokusím zodpovědět postupně všechny výše položené otázky za použití 

judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Úkolem není zjištění správného východiska, 

ale rozbor všech přístupů k dané problematice a samotný postoj Evropského soudu pro lidská 

práva, popř. jiných mezinárodních orgánů. Práce je rozdělena do jednotlivých kapitol, kde 

budu postupně rozebírat úpravu práva na život v evropských dokumentech, a to především 

Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod s odkazem na rozhodnutí 

Evropské komise pro lidská práva ve věci Paton vs. Spojené království, charakteristiku 

subjektu práva na život a výklad pojmu „každý“, kterým se uvozuje téměř každé ze 

základních lidských práv v různých národních listinách i jiných mezinárodních úmluvách o 

základních lidských právech označující tímto příjemce takových práv, různé názorové 

přístupy stanovující počátek života, avšak jádrem této diplomové práce bude zaměření se na 

konkrétní případy jednotlivců podávající stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva jako 

poslední instanci k ochraně svých práv po vyčerpání všech národních prostředků.  

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 
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informace související s možností podstoupit umělé přerušení těhotenství a problém 

omezování tohoto práva v určitých evropských státech.  

Základním zdrojem diplomové práce se stala podstatná rozhodnutí Evropského soudu 

pro lidská práva a Evropské komise pro lidská práva, která jsou publikována na webových 

stránkách Evropského soudu, vyjádření poskytnuté vládami evropských států a různých 

nevládních organizací a jiných zájmových sdružení, které se aktivně participují a svým 

vyjádřením se snaží podpořit stížnosti konkrétních stěžovatelů. Dalším významným zdrojem 

jsou vnitrostátní právní normy vybraných evropských států počínající jejich Ústavou, zákony 

či podzákonnými právními předpisy upravující právní rámec umělého přerušení těhotenství, 

stejně jako rozhodnutí vnitrostátních soudních orgánů. 
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1. Právo na život v evropských dokumentech 

Zásadním dokumentem týkajícím se ochrany lidských práv a základních svobod 

na evropském kontinentu je Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen 

„Evropská úmluva“ nebo „Úmluva“), která vznikla jako reakce na hrůzy druhé světové války. 

Evropská úmluva byla podepsána v Římě dne 4. listopadu 1950 jako dokument Rady Evropy 

a vstoupila v platnost dne 3. září 1953. V Evropské úmluvě se smluvní státy zavazují 

respektovat a chránit základní lidská práva, tj. berou na sebe jak  pozitivní, tak negativní 

povinnosti ve vztahu k lidským právům uznávaným západoevropskou společností.  

Právě tato Úmluva se stala základem pro vytvoření Listiny základních práv Evropské 

unie na Mezivládní konferenci v Nice v roce 2000, která se, po dokončení ratifikačního 

procesu Lisabonské smlouvy a vstupu této v platnost dne 1. prosince 2009, stala právně 

závazným dokumentem. Listina není součástí Lisabonské smlouvy, ta na ní pouze odkazuje 

s tím, že jí přisuzuje stejnou právní sílu jako zakládajícím smlouvám, a tudíž ji činí právně 

závaznou. Lisabonská smlouva zároveň stanovuje, že samotná Evropská unie přistupuje 

k Evropské úmluvě o lidských právech, jelikož právě díky Lisabonské smlouvě získala 

Evropská unie právní subjektivitu podle mezinárodního práva.1  

Je třeba zmínit, že česká vláda vyjednala pro Českou republiku možnost připojit se 

k Protokolu č. 30 o uplatňování Listiny základních práv EU v Polsku a ve Spojeném 

království a získala tak výjimku z Listiny základních práv EU, jejímž účelem není vyloučit 

aplikaci Listiny, ale pouze upřesnit výklad nejednoznačných ustanovení.2 Česká výjimka se 

týká především problematiky platnosti Benešových dekretů a otevření restitučních sporů 

z důvodu právní závaznosti této Listiny3 Zdali má tato výjimka praktický dopad, je otázkou 

druhou, tím se však v této diplomové práci zabývat nechci. 

                                                 
1 Článek 47 Smlouvy o Evropské unii v aktuálním konsolidovaném znění. Smlouva o Evropské unii 
(tzv. Maastrichtská smlouva, 7. únor 1992) a Smlouva o založení Evropského společenství (tzv. První římská 
smlouva, 25. březen 1957, Lisabonskou smlouvou přejmenována na Smlouvu o fungování Evropské unie) 
ve znění změn prováděných Lisabonskou smlouvou podepsanou dne 13. prosince 2007 (2007/C 306/01). 
Dostupné na www.euroskop.cz 

2 Protokol o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království. Úřední 
věstník Evropské unie C 306/157, 17 December 2007. Dostupné na eur-lex.europa.eu 

3 Bončková, Helena, Smekal, Hubert. Česká republika a výjimka z listiny základních práv Evropské unie. 
Centrum pro lidská práva a demokratizaci, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, květen 
2010. Dostupné na www.iips.cz 
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 Další dokument, který bych ráda blíže zmínila, je rezoluce Evropského parlamentu o 

sexuálním a reprodukčním zdraví přijatý na základě tzv. zprávy Van Lanckerové4 dne 3. 

července 2002, a to i přes odpor středo-pravicové Evropské lidové strany a snahám skupin 

podporující rodinu a pro-life přístup. I když je tento dokument právně nezávazný pro členské 

i kandidátské státy Evropské unie, má pouze doporučující charakter, je jasným důkazem toho, 

na jakou stranu se přiklání orgány Evropské unie v oblasti plánování rodiny a ochrany života 

nenarozených dětí formou prevence nechtěných těhotenství a potratů a lepší informovanosti 

obyvatelstva. Zároveň však nemají legitimitu pro závaznou regulaci této oblasti z důvodu 

nedostatku konsensu mezi jednotlivými evropskými zeměmi. 

1.1. Evropská úmluva o lidských právech 

 Tato úmluva je jeden z nejdůležitějších dokumentů na evropském kontinentu 

týkajících se ochrany lidských práv. Zájem na vypracování katalogů lidských práv přišel 

zejména po druhé světové válce, kdy bylo potřeba zakotvit základní lidská práva ve snaze 

předejít podobným krutostem spáchaným během války a zároveň zajistit skutečné a účinné 

uznávání a dodržování lidských práv ze stran všech států. Smluvní státy se zavázaly 

respektovat lidská práva, jak je stanoveno v článku 1 Úmluvy, podle kterého „Vysoké smluvní 

strany přiznávají každému, kdo podléhá jejich jurisdikci, práva a svobody uvedené v Hlavě I 

této Úmluvy“, ve znění dodatkových protokolů ratifikovaných jednotlivými smluvními 

stranami. 

 Evropská úmluva byla postupně doplňována protokoly, kterými byla prohlubována 

ochrana, stejně jako rozšiřován katalog o další základní lidská práva a svobody. Toto je 

jasným znamením, že je Úmluva živým instrumentem, který se mění spolu s vývojem 

společenských hodnot. K zajištění plnění závazků byl zřízen Evropský soud pro lidská práva 

jako mezinárodní soudní instituce a na základě vstupu v platnost dodatkového protokolu 

č. 115, který změnil procesní pravidla při projednávání stížností a zrušil Evropskou komisi pro 

lidská práva, se stal jedinou institucí, která se zabývala porušením lidských práv obsažených 

v Evropské úmluvě. Úkolem soudu je určovat obsah a zajišťovat výklad jednotlivých 
                                                 
4 Rapporteur Anne E.M. Van Lancker. Report on sexual and reproductive health and rights (2001/2128 (INI)). 
Committee on Women’s Rights and Equal Opportunities. European Parliament, Strasbourg, 6 June 2002. 
Dostupné na www.europarl.europa.eu 

5 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění Protokolu č. 11, který vstoupil v platnost 
1. listopadu 1998. Rada Evropy, Kancelář Evropského soudu pro lidská práva, září 2003. Dostupné na 
www.euroskop.cz/gallery/2/772-umluva_o_ochrane_lidskych_prav_a_svobod.pdf 



7 
 

ustanovení Úmluvy prostřednictvím své judikatury, vymezení rozsahu jednotlivých práv, 

pokud si vzájemně konkurují a především rozhodovat jednotlivé kauzy porušení lidských 

práv. A právě tento propracovaný kontrolní mechanismus, který Úmluva zajišťuje vytvořením 

mezinárodního soudního orgánu, představuje jeden z nejúčinnějších prostředků v rámci 

regionálních mechanismů ochrany lidských práv a svobod. 

 Stěžejním článkem Evropské úmluvy pro tuto diplomovou práci je článek 2 Úmluvy, 

právo na život. 

„1. Právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života 

kromě výkonu soudem uloženého trestu následujícího po uznání viny za spáchání trestného 

činu, pro který zákon ukládá tento trest. … “6 

Samozřejmě není možné tento článek vykládat izolovaně od ostatních ustanovení v Evropské 

úmluvě, je zde úzká provázanost mezi jednotlivými ustanoveními, a proto je nutné posuzovat 

Úmluvu jako celek. Právě stížnosti týkající se umělého přerušení těhotenství a problémy 

vyvstávající v úzké souvislosti s tím jsou podávány k Evropskému soudu pro lidská práva 

s odkazem na porušení více práv vyplývajících z různých článků Úmluvy. Zároveň je třeba 

zmínit, že Úmluva ve většině případů nestanovuje přímé požadavky na smluvní státy, 

ale pouze jakýsi základní rámec, dalo by se rovněž říci minimum, které je třeba v souvislosti 

s ochranou lidských práv dodržovat. Podrobnější úprava je pak ponechána na vlastním 

uvážení států, zejména pokud se jedná o otázky, kde neexistuje v rámci Evropy jasný 

konsensus, podstata práva toto uvážení dovoluje a obecný veřejný zájem na přesném 

vymezení a dodržování příslušného práva není tak silný jako v ostatních případech. 

A právě nedostatek konsensu mezi evropskými státy v případě umělého přerušení 

těhotenství je hlavním důvodem pro ponechání značného prostoru smluvním státům 

a ustoupení místním praktikám a brání tak Evropskému soudu pro lidská práva jasně stanovit 

přístup k otázce interrupcí, popřípadě přiznání/nepřiznání plodu právo na život a poskytnutí 

ochrany proti všem, kteří by se mu snažili toto právo odpírat. Ke stanovení těchto závěrů je 

však nutné pečlivě prostudovat judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, k čemuž se 

dostanu v dalších kapitolách této diplomové práce. 

                                                 
6 V původním znění: „1. Everyone's right to life shall be protected by law. Noone shall be deprived of his life 
intentionally save in the execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this 
penalty is provided by law.“ a násl. Zároveň je třeba podotknout, že Protokol č. 6 a Protokol č. 13 ruší trest smrti, 
nejprve v dobách míru a poté absolutně, a to platí pro státy, které podepsaly tyto dodatkové protokoly. 
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1.1.1. Článek 2 - Právo na život před narozením 

Právo na život7 se nachází v článku 2 Úmluvy jako první ze základních práv. 

Je zařazeno na začátek Úmluvy jako nejpodstatnější právo vůbec a je považováno 

za východisko pro další základní lidská práva. Důvodem je fakt, že pokud by toto právo 

nebylo dodržováno, ostatní práva by ztratila jakýkoliv smysl. 

 Článek 2 Úmluvy zaručuje právo na život každému neboli každé lidské bytosti. 

Je třeba poznamenat, že zvířata či právnické osoby se za nositele tohoto práva nepovažují, 

i když například právnické osoby se mohou dovolávat jistých práv v Úmluvě, jako je ochrana 

práva na pokojné užívání majetku či právo na spravedlivý proces.8 Avšak kdy vlastně právo 

na život začíná a končí? Kdy se staneme lidskou bytostí, která je nositelem práv a povinností? 

Úmluva toto dále nevysvětluje či nespecifikuje a samotný soud se zodpovězení těchto otázek 

cíleně vyhýbá a odmítá stanovit přesná pravidla pro všechny podobné budoucí případy 

vzhledem k vysoké citlivosti a nedostatku shody v evropském prostředí, jak dále vyplývá 

z konkrétních případů řešených Evropským soudem pro lidská práva. Mám na mysli právě 

práva nenarozených dětí, kdy soud je přesvědčený, že není ani možné ani žádoucí určit, zdali 

lze plodu přisuzovat právo dle článku 2 Úmluvy či nikoliv. Soud volí postup na základě 

principu rozhodování případ od případu a ponechává velký prostor pro uvážení států, aby si 

samy upravily danou problematiku při dodržení základního rámce stanoveného Úmluvou. 

1.2. Rezoluce o sexuálním a reprodukčním zdraví 

 Rezoluce Evropského parlamentu o sexuálním a reprodukčním zdraví9 má formu 

doporučení, tzn. formu nezávazného dokumentu, a je určena nejen pro kandidátské či 

rozvojové země, ale podle slov parlamentu i pro všechny evropské země, které již členy 

Evropské unie jsou. Upravuje jednu z nejvýznamnějších oblastí, a to oblast reprodukčního 

                                                 
7 Korff, Douwe. Human Right Handbook Number 8: A Guide to the Implementation of Article 2 of the European 
Convention on Human Rights. Council of Europe, Belgium 2006. Dostupné na 
http://echr.coe.int/NR/rdonlyres/16D05FDF-4831-47EC-AE6D-
A2C760B0B630/0/DG2ENHRHAND082006.pdf 

8 Tamtéž, str. 8 

9 Report on the proposal for a European Parliament and Council regulation on aid for policies and actions on 
reproductive and sexual health and rights in developing countries (COM(2002) 120-C5-0114/2002-
2002/0052(COD)). Sandbaek Report: Giving Aid or Pushing an Agenda? CARE (Christian Action Research and 
Education) for Europe AISBL, Belgium 2002 
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zdraví a rozmnožování. K této zprávě existuje vyjádření10 bývalého evropského komisaře pro 

zdraví a ochranu spotřebitele pana Davida Byrneho na základě plenární debaty v Evropském 

parlamentu. Komisař pouze potvrzuje doporučující charakter této rezoluce, neboť podle jeho 

slov nemá Evropská unie ani dostatečnou kompetenci ve Smlouvě o ES na základě článku 

152, §511 týkající se zasahovaní do poskytování veřejné zdravotní péče a vlastně ani zájem 

do této sféry zasahovat. Rozhodování o této oblasti spadá pouze do odpovědnosti jednotlivých 

členských států použitím jednoho z nejdůležitějších principů Evropské unie, a to principu 

subsidiarity. Zůstává proto na jejich uvážení, jakým způsobem se k textu rezoluce postaví 

a jak ji promítnou do vnitrostátních právních předpisů, zdali vůbec. Komisař Byrne však 

zároveň zdůraznil, že právě sexuální a reprodukční zdraví je v současnosti jedno z hlavních 

témat v Evropě, jelikož se dotýká života všech obyvatel jako žádné jiné téma, avšak vzhledem 

ke své vysoké citlivosti a nedostatku celoevropského konsenzu by jakákoliv úprava měla být 

podrobena pečlivému posouzení a komplexní analýze. 

Mnohé skupiny, které bychom mohli zařadit do skupin pro-life, se domnívají, že touto 

rezolucí Evropský parlament překročil svojí pravomoc, jelikož zasahuje do sféry, která náleží 

výlučně do působnosti jednotlivých států upravující tuto oblast podle vlastních místních 

podmínek a úrovně společenského vývoje, které jsou v každém regionu odlišné. Sám Výbor 

pro práva žen a rovné příležitosti předkládající návrh Evropskému parlamentu ve své zprávě 

uznává, že zákonná politika upravující reprodukční zdraví spadá do kompetence členských 

států a princip subsidiarity se na tuto oblast vztahuje.12 Tato rezoluce vychází z pracovní 

náplně Mezinárodni konference o populaci a rozvoji (1994 a 1999) a ze 4. světové konference 

o ženách13, která se naposledy konala v roce 1995 v Pekingu.14 Smyslem rezoluce je možnost 

partnerských dvojic svobodně se rozhodnout o okamžiku založení rodiny a snížení počtu 

nechtěných těhotenství, popřípadě prevence provádění potratů. Toho by se mělo dosáhnout 

                                                 
10 Byrne, David. European Commissioner for Health and Consumer Protection, SPEECH/02/316: Sexual and 
Reproductive Health and Rights Van Lancker Report, Strasbourg, 2 July 2002 

11 Smlouva o založení Evropského společenství, článek 152, § 5: „Při činnosti Společenství v oblasti veřejného 
zdraví je plně uznávána odpovědnost členských států za organizaci zdravotnictví a poskytování zdravotní péče.“ 

12 Rapporteur Anne E.M. Van Lancker. Report on sexual and reproductive health and rights (2001/2128 (INI)). 
Committee on Women’s Rights and Equal Opportunities. Explanatory statement, IV. Policy recommendation. 
Tabled on 6 June 2002 

13 Zpráva ze čtvrté světové konference o ženách (Peking 4. – 15. září 1995). Dostupné na 
http://www.mpsv.cz/files/clanky/12427/Peking-1995_1.pdf 

14 Informační centrum OSN v Praze. Světové konference o ženské otázce. Dostupné na 
http://www.osn.cz/lidska-prava/?kap=45&subkap=46 
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především vzděláváním a poskytováním informací v sexuální výchově, stejně jako zlepšením 

místní politiky v oblasti reprodukčního zdraví. 

Rezoluce klade velký důraz na sexuální osvětu pro dospívající s možností bezplatného 

poskytnutí antikoncepce mládeži, menšinám a jiným sociálním skupinám. Hlavním důvodem 

je fakt, že v mnoha středních (bývalé státy východního bloku) a východních evropských 

zemích bylo ještě donedávna hlavním prostředkem pro regulaci fertility provádění 

interrupcí15, jelikož to bylo považováno v poměru s jinými způsoby, například užíváním 

hormonální antikoncepce, za nejlevnější prostředek, jak zabránit nechtěnému těhotenství. 

Zároveň Evropský parlament podporuje výzkumy v rozvoji mužské antikoncepce za účelem 

nastolení rovnosti obou pohlaví, jelikož v současné době se zodpovědnost za prevenci 

nechtěného otěhotnění přenáší pouze na ženy. Mělo by dojít k rozšíření odpovědnosti rovněž 

na muže prostřednictvím podpory jejich vzdělávání v této oblasti, jako i ke změně jejich 

chování a postojů při současném zapojení do prevence proti vzniku problému při nechtěném 

těhotenství ženy. 

Evropský parlament se zabývá rovněž otázkou potratů a směřuje svá doporučení 

k evropským státům, které doposud neučinily umělé přerušení těhotenství legálním, a s tím 

související dostupnost raných abortiv neboli postkoitálních pilulek k zabránění otěhotnění. 

Návrh na legalizaci potratů ve všech evropských zemích Evropský parlament odůvodňuje 

dosažením žádoucího stavu, který spočívá v bezpečnosti provádění potratů na celém 

evropském kontinentu a možnosti žen svobodně se rozhodnout, zdali přivedou na svět dítě či 

nikoliv. Evropský parlament v textu rezoluce: „Zdůrazňujeme, že interrupce nemá být 

prosazována jako metoda plánovaného rodičovství. Doporučujeme vládám členských států 

a kandidátským zemím, aby se snažily realizovat zdravotní a sociální politiku tak, aby vedla 

ke snížení počtu interrupcí, a to zejména formou poradenství a služeb pro plánování rodiny, 

nabídkou finanční a materiální podpory těhotným ženám, které se ocitly ve složité situaci, 

a aby nelegální interrupce byla považována za zásadní problém veřejného života.“16 

Tato rezoluce vzbudila silné emoce hlavně u skupin, které se snaží chránit práva 

nenarozených dětí. Evropský parlament dal tímto usnesením najevo svůj postoj, který zaujal 

                                                 
15 Uzel, Radim. Rezoluce Evropského parlamentu o sexuálním a reprodukčním zdraví, (citováno 20. 1. 2006). 
Dostupné na http://www.planovanirodiny.cz/ 

16 European Parliament resolution on sexual and reproductive health and rights (2001/2128 (INI)), adopted on 
3 July 2002. Dostupné na http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:271E:0369:0374:EN:PDF 
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v oblasti reprodukčního zdraví a zároveň i v oblasti potratové politiky, která je v současnosti 

předmětem častých a velmi rozporuplných diskuzí v rámci nejen evropského společenství, 

ale i na úrovni mezinárodní. 
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2. Subjekt práva na život 

Právo na život, jak jsem zmiňovala již v druhém odstavci podkapitoly 1.1.1., je určeno 

pouze fyzickým osobám a objektem této ochrany je tudíž pouze život lidský. Subjektem 

nemůžou být ani rostliny ani zvířata, i když jsou to organismy živé. Jedná se pouze o lidské 

bytosti, které mohou být nositelem tohoto práva, a to bezesporu od okamžiku narození do 

smrti. V minulosti rovněž existovaly pochyby o přiznání subjektivity dětem z důvodu 

nedostatku jejich rozumové a tělesné vyspělosti. Za klasický příklad z historie je možné uvést 

případ otce rodiny v římském právu majícího moc rozhodovat o životu a smrti svých dětí17, i 

když v tomto případě zajisté nebylo možno mluvit o lidských právech, jak je chápeme nyní. 

Až ve 20. století se změnil pohled na tradiční rodinu a i děti se považují za lidské bytosti 

mající důstojnost a lidská práva, s tím rozdílem, že je třeba jim poskytnout větší ochranu a 

zvláštní péči ze strany veřejných orgánů jako subjektům slabším a zranitelnějším. 

2.1. Výklad pojmu „každý“, „lidská bytost“ 

Téměř veškeré dokumenty, ať již se jedná o dokumenty mezinárodního či 

vnitrostátního charakteru, týkající se základních lidských práv obsahují označení „každý“ pro 

stanovení subjektu, kterému jsou tyto práva adresována, nicméně dále neinterpretují přesný 

význam tohoto pojmu. Tím vznikají značné rozpory při určování, komu vlastně tato práva 

náleží. 

Otázkou je tedy, zdali i nenarozené dítě, ať již se nachází v jakékoliv fázi svého 

prenatálního vývoje, to znamená od fáze embryologické až po fázi fetální počínající devátým 

týdnem těhotenství, by mělo být nebo je rovněž považováno za lidskou bytost. Ve většině 

zemí je v dnešní době umělé přerušení těhotenství umožněno do určitého časového okamžiku 

vývoje dítěte, a to nejčastěji do 12. týdne těhotenství. Avšak již od druhého lunárního měsíce 

začne být lidské embryo odlišitelné od embryí ostatních savců a od začátku třetího měsíce, 

kdy se jedná již o fázi fetální, se plod začne v lůně matky pohybovat, mění výrazy obličeje, 

vnímá a reaguje na okolní zvuky, zároveň lze již bezpečně rozeznat pohlaví plodu a většina 

vnitřních orgánů zaujímá svojí konečnou polohu. Toto je několik z mnoha dalších argumentů, 

které používají různé zájmové skupiny k prosazení zákazu interrupce vůbec. Jejich záměrem 

                                                 
17 Otec rodiny (pater familias), který vykonával moc nad všemi členy rodiny a rozhodoval nejen o životě a smrti, 
ale i o majetku svých dětí, tzv. patria potestas. 
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je dokázat, že i embryo či později plod je nutné považovat za samostatný organismus, 

ze kterého se vyvine jedinec odlišný od ostatních, i když jeho přežití je závislé po celou dobu 

jeho řádného vývoje na výživě, kterou mu poskytuje tělo matky. Avšak v současné době jsou 

díky stále se rychleji rozvíjející lékařské vědě doktoři a zkušení zdravotníci schopni udržet při 

životě i předčasně narozené dítě s velmi nízkou porodní váhou s použitím různých moderních 

přístrojů, a tím se posunují hranice, kdy je plod životaschopný i bez matčina lůna. 

Právě životaschopnost jedince je mnohými považována za určující znak pro stanovení 

počátku života a považování plodu za jedinečný subjekt, který je nositelem práva na život. 

Na základě různých výzkumů je doporučeno, aby dítě, které se narodí před 24. týdnem 

těhotenství, nebylo již dále podrobeno intenzivní zdravotní péči a udržováno při životě, 

jelikož pravděpodobnost jeho přežití je procentuálně velmi nízká (méně než 1%). Záleží však 

na dohodě mezi lékařem a rodiči, v případě, že rodiče budou trvat na záchraně dítěte, avšak 

na druhou stranu je možné, že bude dítě trpět nějakou vážnou poruchou, vývojovou vadou či 

bude silně postižené. Samozřejmě, že ani lékařská věda nemůže zcela nahradit přirozený 

proces lidské reprodukce, i když díky ní se velmi snížila dětská úmrtnost, kdy se rodí zdravé 

děti, jejichž přežití by v minulosti bylo nepředstavitelné. 

2.2.  Má právo na život i lidské embryo/plod? 

Určení statusu lidského embrya/plodu popřípadě stanovení okamžiku, kdy vzniká 

lidský život, je úkol velmi nelehký. S problematikou statusu embrya se setkáváme právě 

v souvislosti s umělým přerušením těhotenství, stejně jako v rámci manipulace 

s embryonálními kmenovými buňkami. V současné době neexistuje uspokojivá odpověď 

na základě poznatků poskytovaných bioetikou a filozofickou antropologií, která by byla 

přijata odbornou i laickou veřejností. Nicméně je toto téma předmětem rozsáhlých diskuzí 

a odborníci z různých oblastí vydávají bohaté publikace a články týkající se určení povahy 

embrya18. 

                                                 
18 Lehký, Ondřej, Černý, David a kolektiv. Lidské embryo ve světle bioetiky. Wolters Kluwer, a.s, společně 
s vysokou školou CEVRO Institut, Praha 2011, str. 192; Černý, David a kol.  Lidské embryo v perspektivě 
bioetiky. Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha 2011, str. 50; MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D. Status lidského embrya 
z hlediska filozofické antropologie. Scripta Bioethica, ročník 3, číslo 4, Brno 2003; Munzarová, Marta. 
Zdravotnická etika od A až do Z. Nakladatelství Grada Publishing, a. s., Praha 2005, s. 70–71; Gilbert, S.C., 
Tyler, A.L., Zackin, E.J. Bioethics and the New Embryology. Sinauer Associates, Inc. W.H. Freeman & comp. 
Sunderland, MA U.S.A. 2005, p. 43-44; Findlay J. K., Gear M. L. at al. Human Embryo: a Biological Definition. 
Human Reproduction 22, 905–911, 2007/4; Singer P., Kushe H., Buckle S., Kasimba P. Embryo 
Experimentation. Oxford University Press, Oxford 1990, str. 43-50; Engelhardt, H.Tristram Jr. The Foundations 
of Bioethics. Oxford University Press, New York 1986, s. 237 
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Dominují dva hlavní názorové přístupy k příslušné problematice z pohledu filozofie, a 

to ontologický personalismus a empirický funkcionalismus19. V obou těchto přístupech hraje 

důležitou roli okamžik početí20, kde se oba přístupy rozcházejí, je při posuzování lidské 

povahy embrya. 

Ontologický personalismus21 nahlíží na embryo jako na geneticky samostatného 

jedince neboli lidskou osobu již v momentu početí, a tím je stanoven i začátek lidského 

života. Jeho zastánci se domnívají, že i když je embryo závislé na těle a výživě matky, je 

schopné se samovolně vyvíjet bez zvláštního přičinění ženy a nese svůj osobitý genetický 

kód, který je od matčina kódu odlišný. Je nutné ho proto považovat za lidskou osobu mající 

všechna práva, ať už se nachází v kterékoliv fázi vývoje. 

Empirický funkcionalismus sice uznává, že začátek lidského bytí nastává okamžikem 

početí. Rozdílnou otázkou však je, kdy se embryo stane lidskou osobou, což funkcionalisté 

spojují s různými vlastnostmi22 jako je například vnímavost, rozumnost nebo vůle. Zastánci 

tohoto směru se opírají spíše o filozofické teorie zabývající se okamžikem vzniku lidského 

života, než o biologické poznatky o vývoji lidské bytosti. Samotní funkcionalisté se 

rozcházejí při určování hranice mezi lidským bytím a personálním bytím, tzn. mezi 

okamžikem početí a existencí lidské osoby mající lidská práva. 

Někteří z nich jsou přesvědčení, že je tento okamžik spojený s životaschopností plodu 

nezávislého na těle matky. Nicméně, jak jsem již výše podotkla, vývoj lékařských přístrojů 

stejně jako umu doktorů posunuje tuto hranici dolů a lékaři jsou již schopni udržet při životě 

i jedince s velmi nízkou porodní hmotností od 24. týdne těhotenství. Ve většině vyspělých 

evropských zemí je možnost provést interrupci časově omezena do určitého okamžiku 

                                                 
19 MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D. Status lidského embrya z hlediska filozofické antropologie. Scripta Bioethica, 
ročník 3, číslo 4, Brno 2003 

20  Koncepce = početí, oplodnění; Vokurka, Martin, Hugo, Jan a kolektiv. Velký lékařský slovník. 8. vydání, 
Maxdorf 2009 

21 MUDr. Tomáš Lajkep, Ph.D. Status lidského embrya z hlediska filozofické antropologie. 

„Lidské embryo je podstatou (substancí), protože je vybaveno schopností seberozvoje...Má "racionální 
přirozenost", neboť schopnost užívat rozum je specifickou charakteristikou lidského bytí bez ohledu na to, jestli 
se tato schopnost aktuálně realizuje nebo ne. Lidské bytí se nestává osobou v průběhu ontogeneze, nýbrž je 
osobou od samého začátku koncepce. Osobnost se projevuje svými schopnostmi a svým jednáním, ale nemůže 
být redukována pouze na tyto vnější fenomény.“ 

22 Tamtéž, citace Judith Thomsonové, která tvrdí, že "embryo není o nic víc člověkem než semeno stromem. 
Teprve až získá charakteristiky, které jsou člověku vlastní, lze mluvit o člověku." 
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počínající druhým trimestrem (od 13. týdne těhotenství), později je to možné především 

v případě, kdy plod ohrožuje zdraví a život matky, tzn. s přibývající délkou těhotenství je 

možnost provést interrupce omezována. Po dosažení životaschopnosti se plod dle tohoto 

přístupu stává subjektem s plným právním nárokem na lidská práva a možnost „zabití“ je 

omezena na minimum. 

Jiní funkcionalisté se zase rozhodují podle vlastností23, které by lidská osoba měla mít, 

a ve chvíli, kdy embryo tyto vlastnosti získá, stává se subjektem práva na život. Těmito 

vlastnostmi je možné označit například schopnost cítit bolest či schopnost uvědomovat si a 

reagovat na okolí a mít pocity. V případě tohoto názoru je však velmi obtížné, skoro až 

nemožné jasně stanovit ten bod, který by jasně ohraničil nabytí těchto specifických lidských 

vlastností. Leonard W. Sumner tvrdí, že základem práva na život je schopnost mít pocity. 

Tato schopnost je přiznána všem tvorům, avšak u lidí je tato schopnost nejvíce rozvinuta, 

proto si zaslouží plné neomezené právo na život. Domnívá se, že plod má právo plně 

požadovat ochranu života od druhého trimestru s určitými výjimkami, například při ohrožení 

života ženy či výskytu vážných genetických vad.24 

Posledním přístupem v rámci empirického funkcionalismu je přístup značně radikální, 

který neuznává za lidskou osobu ani dítě, popřípadě dospělého člověka trpícího nějakou 

duševní vadou, který není schopný dostatečně uvažovat o morálních otázkách. Tzn. až 

okamžikem, kdy se z něj stává plnohodnotný jedinec nadaný mravními hodnotami, se stává 

lidskou osobou. Podobný názor sdílel i americký filozof H. T. Engelhardt Jr. ve své knize 

Základy bioetiky, kde konstatoval, že: "Fétus není osoba. Je to biologický produkt osob. 

Stává se osobou v plném slova smyslu až za nějaký čas po porodu. Může se stát osobou v 

sociálním slova smyslu, ale teprve tehdy, až mu společnost přizná určitá základní práva k jeho 

ochraně - a to taková, která se obvykle používají k ochraně osob v plném slova smyslu. Málo 

vyvinutý plod má pouze minimální, pokud vůbec nějaký mentální život. Nezdá se, že by měl 

dostatečnou mentální kapacitu, která by mu umožňovala vnímat utrpení na takové úrovni, 

jako je to u normálních dospělých savců." 25 

                                                 
23 Thomson, Judith J. A Defense of Abortion. Philosophy & Public Affairs, Vol. 1, No. 1, 1971. In Michael 
Tooley. Abortion and Infanticide. UK: Oxford University Press, Oxford 1983 

24Sumner, Leonard W. Abortion and Moral Theory, N.J.: Princeton University Press, Princeton 1981 

25 Engelhardt,  H.Tristram Jr. The Foundations of Bioethics. Oxford University Press, New York 1986, p. 237 
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Na druhou stranu bych rovněž ráda krátce zmínila publikaci Embryo: Obrana lidského 

života26 autorů Roberta P. Georgeho a Christophera Tollefsena, kteří se domnívají, že i lidské 

embryo je již lidskou bytostí od samého okamžiku jeho existence, a proto si zaslouží být 

subjektem absolutních práv, jako je především právo na život. Autoři považují embryo za 

unikátní samostatný organismus, i když se vyvíjí v těle matky a je na ní existenčně závislý. 

V případě, že by do vývoje chtěl někdo zasahovat, ať již by se jednalo o pokusy na embryích 

vedoucí až k jejich zničení či provedení lékařského zákroku za účelem zničení embrya, a to 

i v případě, pokud by se jednalo o zákrok na základě rozhodnutí a přání matky, byl by tento 

zásah považován za porušení práva na život, které je svojí povahou nezrušitelné. Svá tvrzení 

opírají nikoliv pouze o náboženské tradice, ale rovněž i o odborné výzkumy z oblasti 

embryologie či názory vyplývající z bioetiky a embryo etiky. 

Z důvodu velkého počtu výše popsaných přístupů, které se názorově velmi odlišují, je 

nesnadné učinit jednoznačné prohlášení ve prospěch či proti uznání lidských práv embryu či 

plodu, popřípadě stanovení okamžiku, kdy by mělo být právo na život přiznáno. 

2.3. Rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva (Paton vs. 

Spojené království) 

 Autoři Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod se při tvorbě 

textu Úmluvy opírali o znění Všeobecné deklarace lidských práv. Článek 2 Úmluvy je dle 

mého názoru koncipován tak, že se spíše vztahuje na osoby již narozené. Odvozuji to 

především ze znění výjimek v článku 2 odst. 2, kdy zbavení života není považováno za 

porušení Úmluvy. Zároveň Úmluva rovněž nedefinuje začátek života pro účely použití 

ustanovení Úmluvy. Vyřešení těchto otázek je ponecháno na judikatuře Evropské komise 

a následně Evropského soudu pro lidská práva, který je v současnosti jedinou institucí 

zabývající se stížnostmi na porušení Evropské úmluvy.27 

 Evropská komise se ve svém rozhodnutí ve věci Paton vs. Spojené království z roku 

198028 přiklonila na stranu názoru, že lidský plod nelze chápat jako subjekt práva na život 

                                                 
26 George, Robert P., Tollefsen, Christopher. Embryo: A Denfence of Human Life. Doubleday, New York 2008 

27 Copelon, Rhonda, Zampas, Christina, Brusie, Elizabeth, deVore, Jacqueline. Human Rights Begin at Birth: 
International Law and the Claim of Fetal Rights. Reproductive Health Matters, Vol. 13, No. 26, The Abortion 
Pill, November 2005, pp. 123-124 

28 Paton vs. UK (Application No. 8317/78). Decision of European Commission on Human Rights. Strasbourg, 
13 May 1980, also cited as X. v. UK 
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a tudíž ho zahrnout pod pojem „každý“ dle článku 2 Úmluvy. Soud to odůvodnil tak, že: 

„Život plodu je úzce spojen s životem těhotné ženy a nemůže být posuzován v izolaci. Pokud 

by článek 2 poskytoval ochranu plodu bez jakéhokoliv výslovného omezení, bylo by právo 

plodu na život absolutní, a tudíž by bylo umělé přerušení těhotenství zakázané, a to 

i v případě, že by pokračující těhotenství způsobilo vážné ohrožení života těhotné ženy. To by 

znamenalo, že "nenarozený život" plodu by měl vyšší hodnotu, než život těhotné ženy.“29 

 Současně však Evropská komise a následně i Evropský soud pro lidská práva připustili 

určitou volnost pro uvážení států za účelem vyvažování ochrany života plodu a práv žen, a to 

aplikací vnitrostátních norem sloužících k ochraně nenarozených dětí30. Tzn., že poskytnutí 

ochrany plodu je umožněno v rámci národních právních předpisů, které jsou Evropskou 

komisí i Evropským soudem pro lidská práva zohledňovány při řešení konkrétních stížností, 

nicméně se tyto instituce zároveň brání takovým rozhodnutím, kde by přiznaly plodu 

absolutní právo na život s možností aplikace judikátu na obdobné budoucí případy. Takový 

judikát by vlastně způsobil, že potratová legislativa by byla v rozporu se zněním Úmluvy 

a každý by se mohl dožadovat ochrany podáním stížnosti k Evropskému soudu. 

                                                 
29 Poznámka 28. Tamtéž, bod 19 

30 Viz znění osmého dodatku k Ústavě Irska, který přiznal právo nenarozených dětí na život 
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3. Přístup „pro-life“ 

 Přístup „pro život“ je konzervativním přístupem k ochraně života. Jeho zastánci jsou 

přesvědčeni, že člověk se stává lidskou bytostí okamžikem početí, tzn. splynutím spermie 

a vajíčka. Tento přístup také omezuje jakoukoliv manipulaci s lidským zárodkem 

na minimum a zásah do tohoto vývoje, ať již se jedná o umělé přerušení těhotenství, 

nakládání s embryi či embryonální výzkumy, klonování či euthanasie, je vnímán jako 

nerespektování lidské důstojnosti. Zastánci se tudíž domnívají, že by se nenarozené děti měly 

chránit a zásahy shledávají jako nemorální. 

 V tomto případě by bylo umělé přerušení těhotenství vnímáno jako usmrcení/vražda 

nenarozeného dítěte, který je nositelem práva na život od okamžiku početí. Organizace 

zaměřené na ochranu lidského života se často dovolávají argumentů genetiky, která dle 

poznatků vědy má za to, že je člověk jedinečnou bytostí se specifickou genetickou informací. 

Jedinečnost ve vztahu k ostatním živočichům je dána také tím, že v okamžiku početí každá 

buňka zárodku obsahuje 46 chromozomů, což znamená, že se vyvíjí v lidskou bytost.31 

 Zastánci rovněž odmítají, že by byl plod součástí těla matky, naopak tvrdí, že je plod 

naprosto oddělený a samostatný. Ženské tělo mu pouze poskytuje výživu a bezpečné 

prostředí.32 Přístup „pro-life“ je tedy založený na absolutní úctě k lidskému životu. 

Zastánci odmítají zásahy do přirozeného vývoje plodu a žádají maximální ochranu lidského 

života již od okamžiku samotného početí. 

                                                 
31 Wilke, John C. Člověkem od početí. Být či nebýt. Cor Jesu, Český Těšín 1993, str. 9 

32 Grady, John. Interrupce: Ano nebo ne. Řád, Praha 1992, str. 14 
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4. Přístup „pro-choice“ 

 Přístup „pro volbu“ je naopak odrazem liberálního postoje k problematice. Jeho 

zastánci trvají na maximální míře svobodné volby člověka. Argumentují tvrzením, že je žena 

plnoprávný a autonomní jedinec, který je nadán rozumem, a tudíž má právo rozhodovat 

o svém životě, o tom, kam patří i o možnosti svobodně se rozhodnout o okamžiku početí 

a založení rodiny. Emancipaci a možnost svobodné volby prosazují jako nejvyšší hodnotu. 

 Na rozdíl od přístupu „pro-life“, připouštějí možnost provádění umělého přerušení 

těhotenství na žádost ženy. Zároveň se nestaví odmítavě ani k možnosti manipulace s embryi, 

provádění embryonálních výzkumů a pokusů na kmenových embryonálních buňkách. 

 Jakékoliv zásahy ze strany státu jsou liberální společností vnímané jako negativní 

zásahy do soukromého života jednotlivců. Omezení svobody volby je považováno 

za nepřípustné s tím, že stát má povinnost chránit autonomní prostor každého před vnějšími 

zásahy. 

 Zastánci přístupu „pro-choice“ rovněž využívají poznatky biologie, ovšem odlišně je 

interpretují. Jsou toho názoru, že má žena výsostné právo rozhodovat o osudu plodu z toho 

důvodu, že se vyvíjí v jejím těle a jeho existence je závislá na výživě, kterou mu tělo matky 

poskytuje. Zárodek je součástí těla ženy a v případě, že by žena měla povinnost pokračovat 

v nechtěném těhotenství, představovalo by to zásah do její tělesné integrity. 

 Umělé přerušení těhotenství nepovažují za usmrcení lidské bytostí, neboť tou se 

člověk stává až okamžikem porodu, kdy nabude plnou právní subjektivitu, a tudíž i právo na 

ochranu svého života. Postoj „pro-choice“ plně respektuje právo volby každého rozhodovat 

o otázkách týkajících se života i smrti. Umělé přerušení těhotenství tento přístup připouští 

vhledem k tomu, že organismus vyvíjející se v těle matky se stává lidskou bytostí až 

okamžikem porodu. 
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5. Určení počátku života 

 Určení počátku života by nám objasnilo, zdali je lidský plod subjektem práva na život 

a nositelem práv a povinností či nikoliv. Nicméně toto není otázka jednoduchá. Lze k ní 

přistupovat z mnoha úhlů pohledu, a to z hlediska biologie, náboženství a filozofie. Ovšem je 

třeba připomenout, že ani jedno z těchto zmíněných hledisek neumožňuje použití pro 

zákonodárné účely. Právní normy upravující umělé přerušení těhotenství vycházejí spíš 

z morálních hodnot v dané společnosti a z historického vývoje a místních tradic. 

5.1. Náboženské hledisko 

 Křesťanství je nejrozšířenější náboženství v Evropě a po dlouhou dobu ovlivňovalo 

pohled lidí na společenské otázky. Křesťanství určuje přesný počátek života dle ideologie 

úcty k lidskému životu od početí do přirozené smrti. Za počátek lidského života tudíž 

označuje stvoření nesmrtelné duše. Zásahy do jakékoliv fáze lidského života jsou odsuzovány. 

Právě křesťanství ovlivňuje přístup k umělému přerušení těhotenství v mnohých tradičně 

křesťanských zemích.  Umělé přerušení těhotenství je většinovou společností odmítáno 

například na Maltě či v Irsku, kde dokonce přijali dodatek k Ústavě, který zaručuje právo 

nenarozeným na život. Avšak i v křesťanských zemích můžeme vidět pozvolný vývoj směrem 

k liberalizaci otázky provádění potratů. 

 Křesťané věří, že Bůh je stvořitelem člověka a pouze Bůh rozhoduje o počátku a konci 

života. Nikdo si nemůže přisvojit právo rozhodnout o ukončení života lidské bytosti, neboť je 

lidský život posvátný33. Jakékoliv zásahy do tohoto přirozeného vývoje, ať již se jedná 

o umělé přerušení těhotenství či euthanasii, je dle názorů křesťanské společnosti nemyslitelné 

a je považováno za spáchání smrtelného hříchu. Z tohoto důvodu je umělé přerušení 

těhotenství označováno za vraždu nenarozených dětí. Umělé přerušení těhotenství se 

nepřipouští ani z tzv. eugenických důvodů, a to ohrožení zdraví nebo života matky. 

 Křesťané se domnívají, že od splynutí spermie s vajíčkem se zrodí nový život, který je 

nadán individuálními vlastnostmi a není v moci matky ani otce s tímto životem jakkoliv 

disponovat. Navíc jsou přesvědčeni, že se zárodek vyvíjí naprosto nezávisle na těle matky a je 

od ní oddělený již od okamžiku koncepce. Pouze využívá výživu a bezpečné prostředí, které 
                                                 
33 Hrdlička, Josef. Věřím, věříme. Poznáváme katechismus Katolické církve. Matice cyrilometodějská. Olomouc 
1999, str. 118 
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její tělo poskytuje. 

 Pouze samotná víra však nemůže stanovit obecně závazné pravidlo chování ve 

společnosti. To musí mít určitou vnější podobu práva, která je obsažena ve státem uznaném 

prameni práva, nejčastěji silou zákona, ale v některých státech to mohou být i precedenty či 

právní obyčeje. 

5.2. Filozofické hledisko 

Filozofické hledisko je charakteristické mnohostí svých přístupů, jelikož každý je 

nadán rozumem pro vytváření vlastních filozofických přístupů a přesvědčení. Pluralita těchto 

názorů je nejen předvídaná, ba naopak vyžadovaná z povahy filozofie. 

Antická filozofie určovala počátek života okamžikem, kdy se bytost začne sama 

pohybovat bez vnějšího přičinění. Platón a poté též Aristoteles věřili, že tyto pohyby jsou 

vlastní nejen člověku, ale i všemu živému34. Dle tohoto názoru by znamenalo, že ve chvíli, 

kdy začne žena ve svém těle cítit pohyby svého dítěte, se plod stává lidskou bytostí, které jsou 

přiznány subjektivní práva. 

Jiní filozofové považovali za počátek života například okamžik dosažení určitého 

stupně životaschopnosti či soběstačnosti, určitou úroveň vědomí či biologického vývoje plodu 

(například počátek srdeční činnosti) nebo rozumové dokonalosti35. Všechny tyto teorie se 

neopírají o fakta vědecky prokazatelná. Každý filozof může mít svůj vlastní úhel pohledu na 

danou problematiku s tím, že ani jednu z těchto teorií nemůžeme považovat za absolutně 

správnou a nevyvratitelnou. 

Dle mého názoru by bylo značně obtížné, jednu z teorií vybrat jako správnou a tu 

závazně upravit právní normou, obzvlášť z důvodů plurality filozofických teorií a velké 

odlišnosti jednotlivých filozofických přístupů k určení počátku lidského života. 

                                                 
34 Blecha, Ivan. Filosofický slovník. Nakladatelství Olomouc. Olomouc 1998, str. 451 

35Willke, Jack C. Člověkem od početí: Být či nebýt. Cor Jesu, Český Těšín 1993, str. 59, 65 
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5.3. Biologické hledisko 

 Biologické hledisko je založené především na ověřených faktech a poznatcích 

přírodních věd, které člověk získal prostřednictvím různých vědních oborů, například 

biologie, embryologie, fetologie či medicíny. 

 Moderní biologie na základě současných faktů dokazuje, že člověk se v zásadě 

od oplození vajíčka spermií nemění. Fakt, že je člověk po dobu svého prenatálního vývoje 

odkázán na tělo matky, není relevantní, neboť již v okamžiku početí je dána úplná genetická 

informace o lidském organismu, která ovlivňuje veškeré vlastnosti, vlohy a budoucí vzhled 

člověka zůstávající od narození po celý život neměnné.36 K určení těchto faktů přispěl 

především rozvoj genetiky v posledních letech a studie DNA. Dle tohoto výzkumu bylo 

zjištěno, že jádra všech buněk obsahují určité množství chromozomů, které mají určitou 

kombinaci molekul deoxyribonukleové kyseliny. Tato jedinečná genetická sada pak ovlivňuje 

vlastnosti, vzhled a vlohy člověka s tím, že je genetická informace konečná okamžikem 

splynutí vajíčka a spermie, nelze tudíž nic ubírat ani přidávat37.   

 Dle výše popsaného by bylo logické stanovit, že lidský život začíná okamžikem početí 

a tímto lidská bytost získává veškerá svá subjektivní práva hned v okamžiku oplodnění 

vajíčka spermií. Zastánci „pro-life“ přístupu argumentují právě těmito závěry výše zmíněných 

vědních disciplín. Lze však oplodněné vajíčko považovat za onoho svébytného jedince, který 

je nadaný všemi právy? Odpověď na tuto otázku se značně liší stát od státu. Přístup 

Evropského soudu pro lidská práva rovněž není jednoznačný, což zjistíme při rozboru 

jednotlivých judikátů soudu v dalších kapitolách diplomové práce. 

                                                 
36 Hach, Petr a kol. Odborné stanovisko k počátku nového lidského jedince. Právo na život (citováno dne 
11. 12. 2010). Dostupné na http://web.pravonazivot.sk/pocatek-zivota/ 

37 Tamtéž 
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6. Umělé přerušení těhotenství – judikatura 

Právní úprava umělého přerušení těhotenství neboli interrupce je v jednotlivých 

evropských zemích nejednotná. Každý stát má odlišný pohled na danou problematiku, což se 

promítá do tvorby právních předpisů upravující umělé přerušení těhotenství. Souvisí to 

s odlišným historickým vývojem a vlivem katolické církve. Státy, které se rozhodly pro zákaz 

interrupcí vůbec, popřípadě pro jeho povolování pouze v úzce specifikovaných případech, 

jsou státy, kde si katolictví až do současnosti zachovalo silný vliv na tvář celé země. Naopak 

státy, mezi něž patří rovněž Česká republika, která je státem s dlouhodobou tradicí legálního 

provádění interrupcí, mají úpravu liberální a umožňují interrupce i na základě přání ženy, 

která je autonomním subjektem plně si uvědomující dopad svého rozhodnutí. Zároveň je však 

třeba zmínit, že tento liberální přístup neznamená neomezené právo volby těhotné ženy 

k provedení interrupce. Tato možnost volby bez uvedení důvodu je omezena na určitý časový 

okamžik, kdy doktor může interrupci legálně provést, zpravidla do určitého vývojového stádia 

plodu, který se pohybuje nejčastěji kolem 12. týdnu gravidity ženy. Poté se interrupce 

provádí, pouze pokud by těhotenství ohrožovalo život matky nebo by se zjistilo trvalé 

a nevratné poškození plodu. 

6.1. Zákaz interrupce 

Pouze několik evropských zemí má zákonem daný absolutní zákaz provádění 

interrupcí. Jde o silně katolické Irsko, Maltu, Andoru, San Marino atd. V Irsku však došlo 

v poslední době k liberalizování prostředí, kdy se dle precedentu Nejvyššího soudu interrupce 

dovoluje v případě ohrožení života těhotné ženy38. Na Maltě a v Andoře je interrupce stále 

zcela zakázaná. Odpůrci zákazů argumentují přibývajícím počtem ilegálních potratů nebo 

tzv. potratovou turistikou, kdy ženy cestují do sousedních států, které mají liberálnější 

potratovou politiku, za účelem provedení zákroku. Zvláštním případem potratové turistiky je 

využívání služeb neziskových organizací, tzv. Ženy na vlnách. V takovém případě se zákrok 

provede na lodi, která je registrovaná pod vlajkou země, kde jsou potraty povoleny, na žádost 

těhotné ženy. 

                                                 
38 The Attorney General vs. X. and Others (1992) 1 IR 1 
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6.1.1. A, B a C vs. Irsko39 

Irsko je téměř jediným evropským státem, který zcela zakazuje potraty dle národního 

trestního práva40. Zákon o trestných činech proti osobě stanovuje, že těhotná žena, popřípadě 

třetí osoba, která se dopustí jakéhokoliv protiprávního činu s úmyslem uměle přerušit 

těhotenství ženy, tímto spáchá trestný čin, za který náleží trest odnětí svobody. V roce 1983 se 

v Irsku konalo referendum, které vyústilo až v osmý dodatek k ústavě, a to článek 40.3.3 irské 

Ústavy41. Tento článek uznává právo na život nenarozených dětí s patřičným ohledem 

na rovné právo na život matky. Irsko se tímto krokem stalo jediným evropským státem, který 

má ve své Ústavě výslovně zakotveno právo nenarozených dětí na život. Do této doby byl 

zákaz umělého přerušení těhotenství stanoven pouze zákonem, dnes je chráněn ústavně. Tato 

změna měla hlavně zabránit jakýmkoliv budoucím zákonným změnám v této oblasti. Hlavním 

podnětem byla protipotratová kampaň vedená profesorem Williamem Binchym, k němuž se 

postupně přidaly další osobnosti i z politického prostředí a různé pro-life organizace. Odpůrci 

potratů se obávali, že by mohl irský Nejvyšší soud v budoucnosti rozhodnout podobně jako 

Nejvyšší soud Spojených států amerických v případu Roe vs. Wade42, který fakticky 

znamenal povolení interrupcí po celém území Spojených států. 

Úplný zákaz potratů trval až do roku 1992, kdy irský Nejvyšší soud vydal převratný 

rozsudek ve věci Attorney General vs. X.43 Tento případ upravil dosavadní interpretaci článku 

40.3.3 Ústavy tak, že potrat je možný v případě, že hrozí vážné nebezpečí ohrožení života 

matky. Nejvyšší soud použil pro své rozhodnutí test přiměřenosti a prohlásil, že v tomto 

případě převážil zájem na zachování života matky před ochranou života plodu. Nejvyšší soud 

stanovil, že: „ pokud se zjistí se vší pravděpodobností, že existuje reálné a vážné riziko pro 

život ženy, kterému může být zabráněno ukončením těhotenství, je toto ukončení přípustné, s 

                                                 
39 Case of A, B and C vs. Ireland (Application No. 25579/05). Judgement of Grand Chamber of ECHR. 
Strasbourg, 16 December 2010 

40 § 58  a § 59 zákona o trestných činech proti osobě z roku 1861 (Offences Against the Person Act, 1861) 

41 Wikipedia, the free encyclopedia. Eighth Amendment of the Constitution of Ireland. Last updated on 
12 January 2012. Dostupné na http://en.wikipedia.org/wiki/Eighth_Amendment_of_the_Constitution_of_Ireland 

42 Roe vs. Wade (No. 70-18) 314 F.Supp. 1217.  Toto rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických 
stanovuje, že státní zákony, které zakazují provádění potratů porušují právo na soukromí dle 14. dodatku Ústavy 
Spojených států amerických. 

43 Jason D. MacLeod. Abortion and Ireland's Supreme Court. 14 November 2008. Dostupné na 
http://www.jasondmacleod.com/?page_id=60 

http://www.jasondmacleod.com/ia3/
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ohledem na skutečný výklad článku 40.3.3”.44 Přípustnost ukončení těhotenství se týká pouze 

vážného ohrožení života ženy, nikoliv jejího zdraví. Po tomto rozhodnutí následovaly mnohé 

snahy o zrušení tohoto rozhodnutí, z toho nejvýznamnějším pokusem byl dvanáctý dodatek 

k Ústavě45, avšak referendum v tomto případě úspěšné nebylo. V roce 1992 se konalo další 

referendum, které vyústilo v třináctý a čtrnáctý dodatek k Ústavě Irska. Tyto dodatky zrušily 

zákaz cestování do zahraničí za účelem provedení potratů a umožnily šíření informací 

ohledně legálně dostupných služeb a možností pro podstoupení tohoto zákroku v zahraničí. 

Pět let po zásadním rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Attorney General vs. X. 

následovalo další rozhodnutí, které toto prvotní z roku 1992 potvrdilo, známé též jako 

tzv. C case46. Jedná se o mladou třináctiletou dívku, která byla znásilněna rodinným přítelem. 

Tento případ se liší od předchozího tím, že Nejvyšší soud rozhodl o provedení interrupce 

i přes odpor rodičů vzhledem k sebevražedným sklonům mladé dívky způsobené těhotenstvím 

ohrožující její vlastní život.47 Tyto změny nemají v úmyslu povolit potraty v Irsku, ale 

za daných podmínek připouští tuto možnost v případě, že je vážně ohrožen život budoucí 

matky v souvislosti s jejím těhotenstvím, nicméně je zde stále absence právní úpravy, který by 

tyto ústavní změny implementoval do příslušného zákona.48 

Stížnost ve věci A, B a C vs. Irsko byla k Evropskému soudu pro lidská práva podána 

v červenci roku 2005 na základě porušení několika článků Evropské úmluvy o lidských 

právech, a to čl. 2 (právo na život), článku 3 (zákaz mučení a jiného nelidského nebo 

degradujícího zacházení), článku 8 (právo na ochranu soukromí), článku 13 (právo na účinné 

vnitrostátní prostředky ochrany základních práv) a článku 14 (zákaz diskriminace). Senát 

Evropského soudu věc předal velkému senátu v průběhu července 2009. Jednalo se o tři ženy, 

dvě byly irské národnosti a ta třetí Litevka trvale žijící v Irsku. Všechny tři ženy otěhotněly, 

ale jelikož irské zákony zakazují potraty, odcestovaly za účelem provedení zákroku 

do sousední Británie. 

                                                 
44 The Attorney General vs. X. and Others (1992) 1 IR 1 
 
45 Dvanáctý dodatek k Ústavě (1992). Jednalo se o návrh na posílení zákazu provádění potratů. Dodatek stanovil 
zákaz potratů jak za účelem ochrany zdraví či života ženy, tak i případu rizika na životě ženy z důvodu spáchání 
sebevraždy pro nechtěné těhotenství. Návrh byl zamítnut v referendu ze dne 25. listopadu 1992. 

46 A. a B. vs. The Eastern Health Board and C. and The Attorney General (1998) 1 IR 464 

47 Collective of authors. The International Survey of Family Law. Paul Ward, Republic of Ireland. Kluwer Law 
International, The Netherlands 1999, str. 368-378 

48 Irish Times, Chapter 2, The Legal Context, 10 September 1999. Dostupné na 
http://www.irishtimes.com/newspaper/special/1999/abortion/chapter2.htm 
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První z žen byla alkoholička, nezaměstnaná a nacházející se v tíživé sociální situaci. 

Žena byla matkou již čtyř dětí umístěných v pěstounské péči. Vzhledem ke své nepříznivé 

finanční situaci musela na cestu a příslušný zákrok uzavřít půjčku s velmi vysokými úroky. 

Tato žena se domnívala, že další těhotenství by jí nejen mohlo ztížit její léčbu ze závislosti 

a způsobit poporodní deprese, ale i znemožnit budoucí znovusjednocení její rodiny. Druhá 

žena nebyla připravená stát se svobodnou matkou s tím, že se původně obávala možnosti 

mimoděložního těhotenství, které podle názorů dvou doktorů hrozilo po požití nouzové 

kontracepční pilulky. Třetí žena podstupovala léčbu rakoviny, když zjistila, že je těhotná. 

Obávala se, že těhotenství může způsobit recidivu rakoviny, a tudíž nebezpečí pro její zdraví 

a život. Zároveň byla znepokojena možností rizika, které by její nemoc znamenala pro plod, 

a prohlašovala, že se jí od lékařů nedostalo potřebné odborné rady a pomoci, jak v takovéto 

situaci postupovat. Vše si zjišťovala sama na internetových stránkách. 

První dvě ženy se rozhodly pro potrat v zahraničí, jelikož irské zákony nedovolují 

provedení potratu v případě ohrožení zdraví či ze socioekonomických důvodů, ale pouze 

v případě nebezpečí na životě, zahrnující rovněž riziko spáchání sebevraždy v souvislosti 

s těhotenstvím. Třetí žena se sice domnívala, že by mohlo těhotenství zhoršit její zdravotní 

stav a znamenat riziko pro její život, nicméně v Irsku neexistuje žádný právní předpis nebo 

zákonný postup, prostřednictvím kterého by mohla žádat o provedení potratu v Irsku. 

Všechny ženy se po návratu do Irska rozhodly podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská 

práva z důvodu jejich následných zdravotních komplikací po návratu ze soukromých klinik ve 

Velké Británii, psychického traumatu spojeného s cestou do zahraničí a značných finančních 

nákladů, které musely vynaložit. 

Evropský soud posuzoval hned několik článků Evropské úmluvy o lidských právech. 

Při posuzování přípustnosti vzal soud rovněž v potaz, že všechny tři stěžovatelky nevyčerpaly 

všechny národní prostředky na ochranu svých práv, ať již se jedná o podání ústavní stížnosti 

či žaloby na porušení práv dle zákona o Evropské úmluvě o lidských právech.49 Nicméně 

v případě první a druhé ženy toto nebylo nutné, protože použití těchto prostředků by bylo 

neúčinné vzhledem k úplnému zákazu potratů ze socioekonomických důvodů. U třetí ženy se 

tímto soud zabýval spolu s rozborem věci samé. 

Poslední stěžovatelka trpící rakovinou namítala, že toto přísné omezení potratů v Irsku 

znemožňuje právo na život (čl. 2) ženám v podobné situaci. Avšak tento argument neobstojí, 
                                                 
49 European Convention on Human Rights Act, Ireland 2003 
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jelikož dle irského práva se poskytuje stejné právo na život všem od početí až do smrti. To, že 

se na základě změny Ústavy poskytuje rovnocenné právo jak nenarozenému dítěti, tak ženě 

a budoucí matce, neznamená, že je tímto ohrožována na životě. Zároveň nebylo nikde 

uvedeno, že této ženě bylo znemožňováno cestovat do zahraničí za účelem provedení potratu. 

Dále stěžovatelky namítaly, že lze zákaz potratů v Irsku považovat za mučení a jiné 

nelidské zacházení (čl. 3). Soud uznal, že cestování za účelem podstoupení takového zákroku 

je psychicky, fyzicky i finančně náročné, avšak stejně bylo toto tvrzení soudem zamítnuto, 

jelikož nebyla naplněna minimální úroveň závažnosti, aby případ spadal do působnosti článku 

3 Úmluvy. 

Nejdůležitějším článkem posuzovaným v tomto případě byl článek 8, právo na 

ochranu soukromí. Soud stanovil, že nemůže být tento článek vykládán jako právo žen na 

potrat. Jeho zákaz v Irsku spadá do oblasti práva stěžovatelek na respektování jejich fyzické a 

psychické integrity, tzn. jejich soukromého života. První dvě stěžovatelky namítaly, že zákaz 

potratů při ohrožení zdraví ženy nebo ze socioekonomických důvodů zasahuje do jejich práva 

na soukromí, a tudíž porušuje článek 8 Úmluvy. Soud sice uznal, že tento zákaz zasahuje do 

jejich soukromého života, avšak je v souladu s irským právem. Soud pro určení přiměřenosti 

tohoto omezení použil princip margin of appreciation50 a dal tak Irsku prostor pro uvážení. Je 

zřejmé, že jde o velmi citlivé téma vzhledem k dlouhotrvající debatě v Irsku, která se týká 

veřejného zájmu na zachování morálních a etických hodnot v Irsku. Široký prostor pro 

uvážení bylo Irsku poskytnuto proto, aby bylo dosaženo spravedlivé rovnováhy mezi 

ochranou práva na život nenarozených dětí poskytovanou podle irské Ústavy, a konfliktním 

právem první a druhé stěžovatelky na respektování jejich soukromého života podle 

článku 8 Úmluvy. Soud zkoumal i otázku, zda je třeba tento široký prostor pro uvážení zúžit 

na základě existence příslušného evropského konsenzu. Konstatoval, že taková shoda existuje 

v převážné většině smluvních států Rady Evropy umožňujících potraty z širších důvodů než 

podle irského práva. Kromě toho Irsko je jediným státem, který umožňuje potrat pouze tam, 

kde je nebezpečí pro život (včetně možnosti sebevraždy) nastávající matky. Soud se však 

nedomnívá, že tento konsensus by měl zúžit široký prostor pro uvážení státu, jelikož tento 

konsensus nemůže být rozhodujícím faktorem pro rozhodování soudu. Zároveň však soud 

poukázal na to, že se může interpretace Úmluvy změnit se změnou společenských poměrů. 

                                                 
50 Smet, Stijn. A., B. and C. vs. Ireland: Abortion and the Margin of Appreciation. Strasbourg Observers, 
17 December 2010 
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Dalším faktorem, proč soud rozhodl, že nedošlo k porušení článku 8, je možnost žen 

beztrestně cestovat za účelem podstoupení zákroku, jako i získávat informace o poskytování 

těchto služeb a následné lékařské péče v Irsku. 

Třetí žena se nacházela v odlišné situaci. Prodělávala rakovinu, která by ji mohla, 

pokud by pokračovala v těhotenství, způsobit újmu na životě a plod nenávratně poškodit, což 

samozřejmě zasahovalo do jejího práva na ochranu soukromého života. Konzultace mezi 

ošetřujícím lékařem a těhotnou ženou byla neefektivní. Důvodem byla nejistota jak na straně 

lékaře, tak na straně ženy, která z důvodu neexistence legislativy nevěděla, zdali skutečně 

splňuje podmínky pro provedení interrupce. Pokud by lékař rozhodl, že potrat je možná volba, 

protože těhotenství představuje riziko pro život ženy, a později by bylo zjištěno, že je toto 

rozhodnutí proti irské ústavě, tak by lékaři hrozil trest odnětí svobody za porušení jak 

ustanovení trestních předpisů, tak i Ústavy. Proto soud dospěl k závěru, že Irsko porušilo 

právo této ženy na respektování soukromého života (čl. 8) tím, že neimplementovalo stávající 

změnu ústavy do zákona. Soud rozhodl, že této ženě náleží náhrada škody ve výši 

15,000 Euro za porušení jejího práva garantovaného v Evropské úmluvě o ochraně lidských 

práv. 

Ženy si také stěžovaly, že výše uvedená omezení legálního potratu v Irsku jsou 

diskriminační, a tudíž v rozporu s článkem 14 ve spojení s článkem 8 v tom, že je kladena 

nadměrná zátěž na ženy, a zejména, v případě první stěžovatelky, na chudé ženy. Soud však 

rozhodl, že i když by toto omezení zakládalo rozdílné zacházení na základě pohlaví, je toto 

odůvodnitelné a přiměřené na základě důvodů objasněných v souvislosti s článkem 8 Úmluvy. 

 K rozhodnutí bylo připojeno nesouhlasné stanovisko několika soudců51, kteří shledali 

porušení článku 8 i v případě první a druhé ženy. Zejména nesouhlasili se závěrem soudu, 

který vůbec nevzal v potaz existenci konsenzu mezi evropskými státy, které ve valné většině 

ochranu zdraví ženy a socioekonomické důvody běžně považují za případy, kdy je umělé 

přerušení těhotenství dovoleno, a to za účelem ochrany morálních hodnot irského lidu. 

                                                 
51 Judge Luis Lopez Guerra, joined by Judge Joseph Casadevall, and Judge Mary Finlay Geoghegan expressed 
concurring opinions. 
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Dle jejich slov: „právo na život matky, a v legislativě většiny zemí i blaho a zdraví ženy, jsou 

považovány za cennější než právo plodu na život.“52 

 Jediným porušením, kterého se Irsko dopustilo, byl nedostatek v prováděcí legislativě 

spočívající v implementaci znění irské Ústavy tak, aby zde existovala účinná procedura pro 

praktické případy, kdy by žena splňovala podmínky pro provedení interrupce podle 

ustanovení 40.3.3 Ústavy. Tím Irsko porušilo svojí pozitivní povinnost. Nutnost legislativního 

rámce pro budoucí případy je dána také tím, že v případě neexistence by zde byla nevole 

ze strany lékařů k provedení byť i přípustné interrupce, jelikož by se obávali možnosti 

trestního stíhání, nebo by museli čelit disciplinárnímu řízení, a zároveň i strach ženy 

z možného trestního postihu pro porušení trestních předpisů. 

6.2. Zákaz interrupce s výjimkou vitální a právní indikace 

Do této kategorie se řadí země, které v zásadě interrupce neschvalují, nicméně 

ve výjimečných případech je povolují na základě splnění zákonných ustanovení. Hlavním 

představitelem této kategorie je Polsko, kde však pravidelně dochází k politické diskuzi 

o možném úplném zákazu. V současné době je v Polsku interrupce zakázaná s výjimkou 

ohrožení života a zdraví ženy, ať již se jedná o zdraví tělesné nebo duševní, spáchání 

trestného činu (např. znásilnění, incest) a při značném a nezvratném poškození plodu či 

existenci vážné nevyléčitelné genetické vady plodu53. Zároveň musí být interrupce provedena 

do 12. týdne těhotenství ženy v případě spáchání trestného činu a u zdravotních indikací 

do doby životaschopnosti plodu (obvykle do 23. týdne těhotenství). I když žena splňuje jeden 

z těchto případů, musí mít souhlas lékaře, nejlépe specialisty v oboru, při posuzování 

zdravotního hlediska plodu nebo těhotné ženy, nebo souhlas státního zástupce v případě 

trestného činu. Pokud žena podstoupí interrupci bez splnění podmínek, nehrozí ji žádné trestní 

                                                 
52 Joint partly dissenting opinion of Judges Rozakis, Tulkens, Fura, Hirvelä, Malinverni and Poalelungi. Case of 
A, B and C v. Ireland (Application No. 25579/05). Grand Chamber Judgement of ECHR. Strasbourg, 
16 December 2010 

53 Section 4(a) of the 1993 Act:  

„1. An abortion can be carried out only by a physician where 
1) pregnancy endangers the mother’s life or health; 
2) prenatal tests or other medical findings indicate a high risk that the foetus will be severely and irreversibly 
damaged or suffering from an incurable life-threatening disease; 
3) there are strong grounds for believing that the pregnancy is a result of a criminal act. 
2. In the cases listed above under 2), an abortion can be performed until such time as the foetus is capable of 
surviving outside the mother’s body; in cases listed under 3) above, until the end of the twelfth week of 
pregnancy.“ 
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stíhání, na druhou stranu lékař, který zákrok provede, může být odsouzen k odnětí svobody až 

na tři léta.54 

Do roku 1932 byl v Polsku potrat zakázán. Až poté byla přijata legislativa povolující 

interrupci z důvodů výše zmíněných. Následně od roku 1956 došlo k další liberalizaci práva55, 

kdy je umožněno žádat o potrat též z důvodu obtížné sociální situace. Po změně politického 

prostředí po roce 1989 byla v roce 1990 vydána vyhláška Ministerstva zdravotnictví 

a sociálních věcí, která upravovala provádění interrupcí ze socioekonomických důvodů56. 

Od této doby bylo třeba mít souhlas dvou gynekologů a psychologa, doporučeno bylo 

vyhledat poradenství u státem schváleného psychologa a zároveň Ministerstvo stanovilo 

poplatek za provedení potratů pro nezdravotní důvody. V roce 1992 byl Valným 

shromážděním lékařů přijat Etický kodex lékařů, který podporuje provádění potratů pouze 

ze zdravotních důvodů a spáchání trestného činu.57 Částečně i na základě tohoto Kodexu 

a přístupu doktorů k potratu obecně schválil parlament v roce 1993 další omezení přístupu 

k potratu, a to zrušením sociálně-ekonomického důvodu jako důvodu pro zákonnou 

interrupci58. Úprava byla opět liberalizována pro socioekonomické důvody, avšak pouze na 

jeden rok v roce 1996 s účinností od roku 1997. Již v roce 1997 po volbách do Parlamentu 

došlo opět ke změně legislativy s účinností od roku 1998, která znamenala znovuomezení 

potratových ustanovení a obtížná sociální situace ženy nebyla nadále považována za důvod 

pro provedení interrupce59.  K tomu došlo hlavně v důsledku rozhodnutí Ústavního soudu, 

který uvedl, že potrat ze sociálních důvodů je protiústavní60. V odůvodnění uvádí, že je 

                                                 
54 Act on Family Planning, Protection of the Human Embryo and Conditions for Termination of Pregnancy, 
7 January 1993 

55 The Law on the Termination of Pregnancy. 27 April 1956, published in Dziennik Ustaw (Journal of Laws), 
No. 12/1956, Item 61 

56 Leslie, Brian J. Poland, Abortion, and the Roman Catholic Church. 17 B.C. Int'l & Comp. L. Rev. 453, 1994, 
p. 460. Dostupné na http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol17/iss2/7 

57 The Code of Medical Ethics. Chamber of Physicians. Poland, came into force on 3 May 1992 

58 Poznámka 54. Tamtéž 

59 Nowicka, Wanda. The Struggle for Abortion Rights in Poland. Sex Politics: reports from the frontlines. Edited 
by Richard Parker, Rosalind Petchesky and Robert Sember, pp 167- 196. Dostupné na 
http://www.sxpolitics.org/frontlines/book/pdf/capitulo5_poland.pdf 
60 Decision of the Constitutional Tribunal, May 28, 1997: “The constitutional regulations in Poland do not 
contain a rule of a direct protection of human life. It does not mean, however, that human life is not characterized 
as a constitutional value… The basic rule from which the protection of human life results is article 1 of the 
constitutional rules being in force, especially the rule of a democratic country under the rule of law. A 
democratic country under the rule of law gives priority to a man and the goods must be of value to him. Life is a 
value that in a democratic country must be constitutionally protected at every stage… Life is a value protected 

http://lawdigitalcommons.bc.edu/iclr/vol17/iss2/7
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11645757
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Polsko demokratický právní stát, který chrání lidský život v každém jeho stádiu. Ústava 

Polska zajišťuje poskytování právní ochrany života každé lidské bytosti (článek 38). Tímto 

došlo k návratu k původní úpravě z roku 1993, která platí dodnes.61 Avšak i když žena 

naplňuje jeden ze tří důvodů pro provedení potratu, je zde další možnost, jak se mohou lékaři 

vyhnout provedení zákroku, a to použitím výhrady svědomí.62 S tímto postupem nesouhlasila 

paní Christine McCafferty63, která vypracovala návrh předložený Parlamentnímu 

shromáždění Rady Evropy, tzv. McCafferty report týkající se regulace použití výhrady 

svědomí při poskytování určitých zdravotních služeb na základě náboženského, etického či 

morálního přesvědčení. Dle jejího názoru je třeba vyvážit právo jednotlivce na použití 

výhrady svědomí a právo každého pacienta na včasnou a řádnou zdravotní péči. Klade při tom 

důraz na odpovědnost lékaře při výkonu svého povolání. V zásadě by to znamenalo jasné 

stanovení podmínek pro použití této klauzule.64 Rezoluce nakonec přijata byla Parlamentním 

shromážděním Rady Evropy dne 7. října 201065, ale s naprosto opačným výsledkem. 

Rezoluce stanovila v článku 1, že: „Žádná osoba, nemocnice nebo instituce nesmí být nucena 

ani jakkoli diskriminována za odmítnutí vykonat nebo asistovat při potratu, eutanazii nebo 

jednání, které vede k usmrcení lidského zárodku.“ 

Myslím si, že přísná úprava zvyšuje počet nelegálních potratů v zemi a vede k 

rozšíření tzv. potratového podsvětí. Potraty jsou nejen velmi drahé, ale mohou znamenat 

vážné ohrožení zdraví ženy a další zdravotní komplikace vzhledem k nedostatečné následné 

péči a provádění neodborných zákroků nezkušených personálem. Polské ženy také často 
                                                                                                                                                         
by a constitution and life in a pre-natal stage cannot be differentiated. There are no satisfactorily precise and 
proved criteria allowing for such differentiation depending on the particular stage of human life. From 
conception, however, human life is a value constitutionally protected. It concerns the pre-natal stage as well.” 

61 Abortion Policy, Poland. Dostupné na www.un.org (Source: Population Policy Data Bank maintained by the 
Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United nations Secretariat) 

62 Výhrada svědomí je zákonná výjimka, umožňující fysické osobě nesplnit právní povinnost v případě, že by to 
odporovalo jejímu svědomí, danému nejčastěji jejím náboženským přesvědčením. Relevantní je výhrada 
svědomí i u některých lékařských zákroků, které jsou v rozporu s křesťanskou etikou (umělé přerušení 
těhotenství (jiným slovem jeho ukončení) a euthanasie). Dostupné na www.iuridicum.cz 

63 Mrs. Christine McCafferty. Member of the Social, Health and Family Affairs Committee. Parliamentary 
Assembly of the Council of Europe since 1999 

64 Rapporteur Ms Christine McCafferty, United Kingdom, Socialist Group. Report on women’s access to lawful 
medical care: the problem of unregulated use of conscientious objection. Social, Health and Family Affairs 
Committee. Strasbourg, 20 July 2010. Dostupné na 
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12347.pdf 

65 Resolution No. 1763, the right to conscientious objection in lawful medical care Parliamentary Assembly of 
the Council of Europe, Strasbourg, 7 October 2010. Dostupné na 
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/ERES1763.htm#1 

http://www.un.org/
http://iuridictum.pecina.cz/w/Fysick%C3%A1_osoba
http://iuridictum.pecina.cz/w/Pr%C3%A1vn%C3%AD_povinnost
http://iuridictum.pecina.cz/index.php?title=Um%C4%9Bl%C3%A9_p%C5%99eru%C5%A1en%C3%AD_t%C4%9Bhotenstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://iuridictum.pecina.cz/index.php?title=Um%C4%9Bl%C3%A9_p%C5%99eru%C5%A1en%C3%AD_t%C4%9Bhotenstv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://iuridictum.pecina.cz/index.php?title=Euthanasie&action=edit&redlink=1
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využívají služby v sousedních státech s liberálnějším přístupem k interrupcím. Zvláštním 

případem této potratové turistiky jsou tzv. Ženy na vlnách.66 Jedná se o plně vybavenou 

plovoucí kliniku registrovanou pod vlajkou země, kde jsou potraty povoleny na pouhou 

žádost ženy.  Dalším účelem je zároveň poskytovat informace ohledně reprodukčního zdraví 

a pořádat workshopy. Takovým případem je i loď Langenort registrovaná pod vlajkou 

Nizozemí, která zakotvila u polských břehů 16. června 2003 na základě pozvánky koalice 

Organizace polských žen. 

Minulý rok se spor o potraty v Polsku objevil znovu a rozdělil zemi na dva přibližně 

stejně velké nesmiřitelné tábory. Polský parlament se zabýval návrhem67polské ultrakatolické 

strany Ligy polských rodin, ke kterému bylo připojeno přes 600 000 podpisů, na úplný zákaz 

interrupcí. Polský parlament svou většinou však návrh zamítl s tím, že se zdráhá zpřísnit už 

tak přísné polské předpisy upravující interrupci, jelikož se většina poslanců se domnívá, že 

kompromis dosažený v 90. letech minulého století je dostačující. Zároveň by tímto krokem 

mohlo rovněž dojít ke zvýšení počtu nelegálních potratů na soukromých gynekologických 

ordinacích. V Polsku se provede podle statistik něco přes 50068 zákonných potratů ročně, což 

vzhledem k počtu obyvatel není nijak závratné číslo. Nicméně skutečný počet potratů se 

odhaduje asi kolem 100 000 ročně. Liga polských rodin také navrhovala změnu ústavy, a to 

článku 38, který by zněl: „Polská republika zajišťuje všem osobám legální ochranu života 

od okamžiku početí“, a to by pro lidský plod znamenalo získání ústavního práva na život. 

Všechny pozměňovací návrhy, které zaručují právo na život každého občana od početí do 

přirozené smrti, byly zamítnuty. Nepodařilo se dosáhnout 2/3 většiny. Přestože více než 

60 % poslanců hlasovalo pro „právo na život“, chybělo 27 hlasů, aby byla změna polské 

ústavy schválena.69 

I když se výsledky různých průzkumů veřejného mínění o postoji společnosti k 

protipotratovým zákonům výrazně liší, obecně je zde patrná tendence většiny obyvatel, i 

navzdory katolicismu, nepodporovat úplný zákaz potratů. Podle CBOS (Center for Research 

                                                 
66 www.womenonwaves.org 

67 Wikipedia, the free encyclopedia. Abortion in Poland. Last updated on 24 February 2012. Dostupné na 
http://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Poland 

68 Wm. Johnston, Robert. Historical Abortion Statistics, Poland. Last updated 21 November 2010. Dostupné na 
http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-poland.html 

69 Smith, Peter J. Failure to Ban Abortions in Constitutional Amendment Creates Turmoil in Poland. Warsaw, 
16 April 2007. Dostupné na www.lifesitenews.com 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Poland
http://www.johnstonsarchive.net/policy/abortion/ab-poland.html
http://www.lifesitenews.com/
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on Public Opinion) na základě průzkumu z roku 2003 49 % obyvatel zastává názor, že je třeba 

změnit současnou úpravu umělého přerušení těhotenství. Tento výsledek znamená pokles 

počtu příznivců změny zákona od roku 1994, kdy 58 % respondentů souhlasilo se změnou 

současné potratové legislativy. V roce 1996 podpořilo tento postoj 52 % dotázaných. 

V současnosti většina, přibližně 61 %, podporuje liberalizaci potratů. 20 % by chtělo ještě 

další omezení potratů a 19 % nemá názor. 56 % obyvatel podporuje provádění potratů ze 

socioekonomických důvodů, 32 % je proti tomu a 13 % nezastává na tuto otázku žádný názor. 

Podle OBOP (Public Opinion Research Center) podporovalo 48 % respondentů provádění 

potratů ze sociálních důvodů dle průzkumu z roku 1996, což znamenalo ve srovnání s rokem 

1993 značný pokles, a to o 17 %. 39 % bylo proti potratům obecně.70 

V roce 2008 Parlamentní shromáždění Rady Evropy vydalo 16. dubna 2008 rezoluci 

číslo 160771 na základě návrhu Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů.72 Dokument 

potvrzuje, že potrat je legální ve většině členských států Rady Evropy. Výbor se domnívá, že 

zákaz potratů nemá za následek snížení počtu potratů, ale vede hlavně k ilegálním potratům, 

které ženám způsobují doživotní trauma, nehledě na to, že jsou nebezpečné pro jejich život či 

zdraví. Zároveň Výbor kritizuje, že v mnoha státech, kde je potrat legální, jsou nastaveny 

takové podmínky, které brání efektivnímu přístupu k bezpečnému potratu. Výbor především 

odsuzoval vysokou míru nelegálních potratů a diskriminační hledisko, které lze spatřovat 

ve finančních prostředcích, které žena musí na potrat v některých evropských státech 

vynaložit. To znamená, že ženy, které jsou dobře informované a mají dostatečné prostředky, 

mají lepší přístup k legálním potratům. Zároveň Rada Evropy klade důraz na chápání funkce 

potratů. Ty by podle slov Výboru neměly být prostředkem plánování rodiny s tím, že by se 

mělo spíše nechtěným těhotenstvím předcházet formou prevence a celkově snižovat počet 

provedených zákroků. Důkazy ukazují, že pokud se zvolí vhodná politika pro sexuální 

a reprodukční zdraví obyvatelstva spolu s odpovídajícím vzděláním pro mladé lidi, předchází 

se tak zvyšování počtu potratů a nechtěných těhotenství. Konečné rozhodnutí o podstoupení 

                                                 
70 Nowicka, Wanda. The Struggle for Abortion Rights in Poland. Sex Politics: reports from the frontlines. Edited 
by Richard Parker, Rosalind Petchesky and Robert Sember, str. 172-173. Dostupné na 
http://www.sxpolitics.org/frontlines/book/pdf/capitulo5_poland.pdf 

71 Resolution of the Council of Europe 1607 (2008). Access to safe and legal abortion in Europe. Strasbourg, 
16 April 2008 

72 Rapporteur Mrs. Gisela WURM, Austria, Socialist Group. Report on access to safe and legal abortion in 
Europe (Document No. 11537). Committee on Equal Opportunities for Women and Men. Strasbourg, 
8 April 2008 

http://www.sxpolitics.org/frontlines/book/pdf/capitulo5_poland.pdf
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potratu by mělo náležet ženě, které by pro její rozhodnutí měl být poskytnut dostatek 

efektivních prostředků. 

6.2.1. Tysiąc vs. Polsko73 

 Alicja Tysiąc trpěla krátkozrakostí, pro účely zdravotního pojištění bylo toto 

onemocnění považováno za středně závažné. V únoru roku 2000 zjistila, že čeká třetí dítě. 

Obávala se však, že by těhotenství mohlo zhoršit její zdravotní stav, proto se rozhodla 

konzultovat svojí situaci se třemi očními lékaři. Ti potvrdili, že by těhotenství mohlo způsobit 

zhoršení zraku, avšak ani jeden z nich nebyl ochotný vydat souhlas k provedení interrupce na 

základě terapeutického důvodu. Tato žena se následně rozhodla navštívit svého praktického 

lékaře, který jí vydal souhlas po předchozím vyšetření, kde potvrzoval, že by těhotenství 

mohlo způsobit další poškození její sítnice, a zároveň zmínil i následky předchozích dvou 

porodů císařským řezem. Paní Tysiąc se rozhodla navštívit gynekologa ve veřejné nemocnici 

ve Varšavě. Tento lékař využil výhrady svědomí a zákrok odmítl provést z důvodu 

nedostatečné zdravotní indikace. V Polsku neexistuje žádná procedura, která by umožňovala 

přezkoumat rozhodnutí lékaře a poskytnout paní Tysiąc včasný a bezpečný potrat. Tysiąc 

porodila své třetí dítě císařským řezem v listopadu roku 2000. Po porodu se této ženě zhoršil 

zrak tak, že nebyla schopná vidět na větší vzdálenost než 1,5 metru. Komise lékařů posoudila, 

že je paní Tysiąc odkázaná na denní asistenční pomoc a klasifikovali ji jako značně 

postiženou. Vychovávala sama své tři děti s velmi nízkým invalidním důchodem. Rozhodla se 

podat trestní oznámení proti lékaři, který odmítl zákrok provést. Státní zástupce však 

neshledal dostatečnou příčinnou souvislost mezi jednáním tohoto lékaře a způsobeným 

následkem, tzn. zhoršením zraku. Proti tomuto lékaři nebylo ani zahájeno disciplinární řízení 

pro porušení jeho povinností. V lednu roku 2003 se žena proto rozhodla podat stížnost 

k Evropskému soudu pro lidská práva pro porušení článku 3 (zákaz mučení a jiného 

nelidského a degradujícího zacházení), článku 8 (právo na ochranu soukromí), článku 13 

(právo na účinné vnitrostátní prostředky ochrany základních práv) a článku 14 (zákaz 

diskriminace). 

 Soud posoudil, že jednání nedosáhlo potřebný stupeň závažnosti, aby došlo k porušení 

článku 3 a tudíž nebylo shledáno, že paní Tysiąc byla vystavena mučení či nelidskému a 

ponižujícímu zacházení. Naopak se soud velmi podrobně zabýval otázkou porušení článku 8, 
                                                 
73 Case of Tysiąc vs. Poland (Application No. 5410/03). Judgement of Chamber (Fourth Section) of ECHR. 
Strasbourg, 20 March 2007, Final 24 September 2007. Dostupné na http://www.echr.coe.int 
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na základě kterého si žena stěžovala na nedostatečné zajištění přístupu k zákonné interrupci 

po splnění podmínek stanovených v zákoně. Soud se domnívá, že stát nesplnil svojí pozitivní 

i negativní povinnost k zajištění efektivního přístupu k potratu a nevytvořil právní rámec pro 

řešení sporu mezi těhotnou ženou a lékaři, jejichž souhlas s provedením potratu je dle 

polského zákona nezbytný. Podle paní Tysiąc Polsko také porušilo článek 13, právo na 

efektivní vnitrostátní opravné prostředky k zajištění práv, jelikož nevytvořilo adekvátní právní 

rámec upravující provádění potratů. Avšak soud se domníval, že stížnost na základě tohoto 

článku přesahuje do problematiky zkoumané podle článku 8, tudíž není třeba jej řešit 

odděleně podle článku 13 Úmluvy. V případě porušení zákazu diskriminace (článek 14) soud 

posuzoval tuto otázku opět v souvislosti s článkem 8 a rozhodl, že vzhledem k porušení 

článku 8 není třeba rozhodovat odděleně o článku 14 Úmluvy. 

 V Polsku je možné legálně ukončit těhotenství po splnění podmínek v zákoně 

o ukončení těhotenství z roku 199374, a to v případě, že by těhotenství ohrožovalo život 

a zdraví těhotné ženy. Pokud těhotenství nezpůsobuje přímé ohrožení života ženy, je nutné 

mít souhlas dalšího lékaře, který neprovádí samotný zákrok, k umělému přerušení těhotenství 

z důvodu ohrožení života či zdraví ženy a vážného a neodvratitelného poškození plodu dle 

§4(a) odstavce 1 písmene 1) a 2).75 Problematická je především možnost lékařů kdykoliv 

využít výhradu svědomí a odmítnou zákrok provést. Soud zdůraznil, že není jeho úkolem 

rozhodnout otázku, zdali bylo klinické rozhodnutí jednotlivých lékařů správné, pokud jde 

o závažnost stavu stěžovatelky, shledal však dostatečné, že se paní Tysiąc obávala o svůj zrak 

s tím, že tyto obavy vycházely z racionální domněnky po konzultaci s odborníky a z její 

dosavadní anamnézy zdravotního stavu. 

 K případu se rovněž vyjádřily neziskové organizace, jako je Centrum pro reprodukční 

práva se sídlem v New Yorku, polská organizace Federace pro ženy a plánování rodiny, 

společně s polskou Helsinskou nadací práv člověka z Varšavy, Fórum polských žen 

z Gdaňsku a Sdružení katolických rodin z Krakova. Soud uvedl, že podle polské organizace 
                                                 
74 Section 4(a) of the 1993 Act 

75 “1. An abortion can be carried out only by a physician where 
1) pregnancy endangers the mother’s life or health; 
2) prenatal tests or other medical findings indicate a high risk that the foetus will be severely and irreversibly 
damaged or suffering from an incurable life-threatening disease; 
3. In the cases listed under 1) and 2) above the abortion shall be carried out by a physician working in a hospital. 
… 
5. Circumstances in which abortion is permitted under paragraph 1, sub-paragraphs 1) and 2) above shall be 
certified by a physician other than the one who is to perform the abortion, unless the pregnancy entails a direct 
threat to the woman’s life.” 
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Federace pro ženy a plánování rodiny se lékaři často obávali vydat souhlas s potratem, jelikož 

pokud by se ukázalo, že došlo k porušení ustanovení zákona z roku 1993, jednalo by se 

v podstatě o trestný čin, za který se uděluje trest odnětí svobody až na tři roky. Lékaři byli 

zvláště zdrženliví v případech, kdy nebylo jednoznačné, zda jsou právní podmínky pro 

provedení potratu splněny. Polská vláda dokonce připustila nedostatky v praktickém použití 

zákona. Soud se domnívá, že jakmile se zákonodárce rozhodl povolit potrat, nesmí nastavit 

právní rámec tak, aby se omezilo využívání této možnosti. Dále by zákonodárce měl zajistit 

určitou formu řízení před nezávislým a příslušným orgánem, který by vydal rychlé písemně 

odůvodněné rozhodnutí po vyslyšení důvodů jak těhotné ženy, tak lékaře odborníka. Soud, 

s ohledem na samotnou povahu záležitostí, poznamenal, že tento proces by měl zajistit včasné 

rozhodnutí celé záležitosti, aby se předešlo ohrožení či poškození zdraví ženy. Soud uznal, že 

obecně právní rámec upravující potraty je v Polsku dostačující, ale jakmile vznikne spor mezi 

těhotnou ženou a lékaři, popřípadě mezi lékaři navzájem, není dostatečně zajištěn procesní 

postup pro rychlé a včasné vyřešení celé situace. Jasně nám to dokazuje tento konkrétní 

případ, kdy systém nezajistil uspokojivý právní mechanismus, který by jasně a objektivně 

stanovil, zda paní Tysiąc splnila či nesplnila zákonné podmínky pro provedení legálního 

potratu. Na základě výše zmíněného soud v březnu roku 2007 rozhodl, že došlo k porušení 

článku 8, právo na ochranu soukromí tím, že stát nesplnil svojí pozitivní povinnost vůči 

stěžovatelce. Soud proto přiznal paní Tysiąc náhradu morální újmy ve výši 25.000 EUR 

a částku 14.000 EUR za náhradu nákladů. 

6.2.2. R.R. vs. Polsko76 

 Relativně novým rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva je případ 

R.R. vs. Polsko, který je vnímán jako jedno z klíčových rozhodnutí tohoto soudu v oblasti 

reprodukčních práv žen v Evropě. Hlavním důvodem je závěr soudu, který shledal porušení 

nejen článku 8 (právo na ochranu soukromí) jako v jiných předchozích případech, ale zároveň 

i článku 3 (mučení a jiné nelidské či degradující zacházení). K tomu, aby jednání naplňovalo 

porušení článku 3, musí dosahovat jisté míry závažnosti. V tomto případě soud shledal, že 

neposkytnutí dostatečných informací a neumožnění provedení genetických testů v případě, 

kdy existuje podezření závažné genetické poruchy plodu, dosahuje dostatečného stupně 

závažnosti. Toto soud odůvodnil především tím, že žena musela snášet týdny bolestivé 

                                                 
76 Case of R.R vs. Poland (Application No. 27617/04). Judgement of Chamber (Fourth Section) of ECHR. 
Strasbourg, 26 May 2011, Final 28 November 2011. Dostupné na http://www.echr.coe.int 
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nejistoty týkající se zdraví plodu, vlastní budoucnosti a budoucnosti celé její rodiny 

za předpokladu, že bude vychovávat dítě trpící nevyléčitelnou nemocí. A vzhledem 

k nedostatečné spolupráci, včasné konzultaci a neochotě provést genetické testy, na které 

měla žena nárok, zmeškala paní R.R. zákonný limit pro provedení zákroku a porodila dítě 

postižené Turnerovým syndromem.77 

 Paní R.R. podstoupila v únoru roku 2002 vyšetření ultrazvukem v 18. týdnu 

těhotenství, když ji její rodinný doktor oznámil, že je zde jistá možnost výskytu genetické 

vady plodu. Avšak pouze na základě ultrazvuku nemohla být tato skutečnost bez pochybností 

potvrzena, proto lékař provedl další ultrazvuk, kde se jeho obavy potvrdily, a doporučil 

provedení dalších genetických testů v místní nemocnici v Lodž pod vedením odborníka 

z oboru gynekologie a porodnictví. Lékař paní R.R. však odmítl vydat formální doporučení 

k provedení potřebných genetických testů ve veřejné nemocnici v Lodž. Na začátku března 

roku 2002 požádala žena spolu s manželem tohoto doktora, aby provedl interrupci během jeho 

noční služby v této nemocnici. Ten však odmítl. Ještě v březnu se žena rozhodla jet 

do 150 kilometrů vzdálené univerzitní nemocnice v Krakově, aby zde podstoupila příslušný 

zákrok. Ošetřující lékař v Krakově však nejen že odmítl provést zákrok, ale kritizoval ženu 

za její rozhodnutí podstoupit interrupci a ukončit tak své těhotenství a zároveň ji odmítl 

provést příslušné genetické testy. Nemocnice následně ženě oznámila, že odmítá provádět 

interrupce vůbec s tím, že za posledních 150 let tam nebyl žádný zákrok proveden. 

Z nemocnice byla propuštěna po třech dnech hospitalizace někdy v polovině března roku 

2002. Během těchto dní žena podstoupila několik zbytečných vyšetření, nikoli však příslušné 

genetické testy. Její propouštěcí záznamy a lékařská zpráva nejasně uváděly, že dítě trpí 

vývojovými vadami bez další odborné specifikace.  

Až 26. března 2002, ve 23. týdnu těhotenství, byly ženě provedeny genetické testy 

plodu s tím, že byla přijata do nemocnice jako nouzový pacient, bez platného lékařského 

doporučení, které se jí nepodařilo získat. Bylo jí řečeno, že na výsledky musí čekat minimálně 

dva týdny. Dne 29. března 2002 žena předložila písemnou žádost k provedení zákroku podle 

zákona o plánování rodiny z roku 1993, který stanoví, že potrat z důvodu vážné poruchy 

plodu je možný, avšak pouze do okamžiku životaschopnosti plodu, obvykle do začátku 24. 

                                                 
77 Turnerův syndrom neboli 45, XO je vrozená genetická porucha způsobená monosomií (výskyt pouze jednoho 
chromozomu) chromosomu X. Výskyt je asi 1/10 000 narozených dívek. K typickým znakům patří pterygia coli 
(kožní řasa na krku), malý vzrůst, široký hrudník, nízká vlasová hranice, intelekt je normální. Je přítomen 
opožděný sexuální vývoj, nedostatek hormonů způsobuje sterilitu. Dostupné na www.medicabaze.cz. 
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týdne těhotenství. Dne 9. dubna 2002 obdržela žena konečné výsledky genetického testu, 

který potvrzoval, že její dítě trpí Turnerovým syndromem. Po zjištění těchto výsledků znovu 

zažádala o interrupci, avšak nemocnice zákrok odmítla provést s odůvodněním, že již uplynul 

zákonný limit pro interrupci dle výše zmíněného zákona. 

Dne 11. července 2002 žena porodila holčičku s Turnerovým syndromem. Krátce 

po porodu ji opustil manžel. Žena podala trestní oznámení proti ošetřujícím lékařům, kteří 

jsou odpovědní za včasné neprovedení prenatálních testů. Polský soud však rozhodl, že se 

lékaři nedopustili žádného trestného činu, jelikož se nejedná o státní úředníky s poukazem, že 

lékaři využili možnosti výhrady svědomí. V květnu roku 2004 se žena rozhodla podat i žalobu 

v občanskoprávním řízení proti nemocnici a lékařům a požadovala odškodnění od rodinného 

lékaře, který publikoval článek, ve kterém uveřejnil zdravotní údaje paní R.R. týkající se 

plodu, na které se vztahuje lékařské tajemství, a označil ji a jejího manžela za nezodpovědné 

rodiče. Okresní soud v Krakově sice ženě přiznal odškodnění za uvedený článek, nicméně 

další body žaloby zamítl. Paní R.R. po zamítnutí odvolání podala dovolání k Nejvyššímu 

soudu, který rozhodl, že paní R.R. byla vystavena stresu a ponížení v důsledku zacházení 

personálu nemocnice, a vrátil věc odvolacímu soudu. Ten své rozhodnutí změnil tak, že 

přiznal paní R.R. vyšší odškodnění za vydaný článek a za neprovedení odborných 

genetických testů prvním z ošetřujících lékařů. Odpovědnou za nedbalostní jednání svých 

zaměstnanců a lékařů byla shledána první i druhá nemocnice pro nevedení záznamů 

o odmítnutí provedení interrupce a odůvodnění odmítnutí. Tím byl porušen § 39 zákona 

o lékařské profesi.78 

 Stížnost byla Evropskému soudu pro lidská práva podána 30. července 2004. 

Stěžovatelka se domnívala, že Polsko porušilo svým jednání několik článků Evropské úmluvy 

o ochraně lidských práv, a to článek 3 (zákaz mučení a jiného nelidského a degradujícího 

zacházení), článek 8 (právo na ochranu soukromí) a článek 13 (právo na účinné vnitrostátní 

prostředky ochrany základních práv). Paní R.R. se na základě vnitrostátního řízení před soudy 

domohla odškodnění, nicméně Evropský soud se domníval, že toto odškodnění nebylo 

dostačující, proto shledal stížnost přípustnou se zachováním si statusu oběti stěžovatelky. 

Podle výsledného rozhodnutí Evropského soudu Polsko porušilo dva z těchto vyjmenovaných 

článků, článek 3 a 8 Úmluvy. 

                                                 
78 Medical Profession Act, 1997 
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Poprvé bylo soudem rozhodnuto, že jednání dosáhlo takové míry závažnosti, že 

konstituovalo mučení a jiné nelidské a ponižující zacházení. Odůvodnil to tím, že obě 

nemocnice a lékařský personál navzdory své povinnosti poskytovat lékařskou péči neprovedly 

potřebné testy, které by potvrdily či vyvrátily domněnku poškození plodu se záměrem 

zabránit možnosti paní R.R. včas podstoupit zákonnou interrupci dle příslušné polské 

legislativy. Stěžovatelka jako těhotná žena, která je v takové situaci velmi zranitelná, byla 

vystavena nepřípustnému stresu a nejistotě způsobené jak nedostatečnými informacemi 

a poradenstvím, tak i zmatku a zdržování objasnění celé záležitosti.  Podle zákona o plánování 

rodiny je stát povinen zajistit volný přístup k předporodním informacím a testům, zejména 

pokud je zde pravděpodobnost poškození plodu či genetické vady, což v případě paní R.R. 

splněno nebylo. Trvalo 6 týdnů od provedení prvního ultrazvuku, než lékaři udělali příslušné 

genetické testy, na základě nichž se mohla včas rozhodnout, zdali bude v těhotenství 

pokračovat nebo ho přeruší z důvodu poškození plodu v rámci zákonného limitu. Evropský 

soud proto souhlasil s rozhodnutím polského Nejvyššího soudu a uvedl, že byl porušen článek 

3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. 

Dále Evropský soud uvedl, že vzhledem k nedostatečnému konsensu v rámci 

evropských států má každá země širokou možnost využít vlastního uvážení v souvislosti 

s povolením provádění interrupcí. Každá země musí mít dostatečný právní rámec, aby zajistil 

účinné právní prostředky ochrany práv, které by mohly byt posuzovány v souvislosti 

s Evropskou úmluvou. V Polsku byl přijat zákon o plánování rodiny z roku 1993, který 

specifikuje možnosti provedení interrupce, problematické je jeho provádění v praxi lékaři, 

kteří se jednak obávají možnosti trestního stíhaní při provedení interrupce, která bude 

následně posouzena jako nezákonná nebo odmítají interrupci provést z důvodu použití 

výhrady svědomí a svého přesvědčení neetičnosti zákroku. Vzhledem k tomu, že žena neměla 

přístup k včasným informacím ohledně svého zdraví a zdraví plodu, byl narušen výkon její 

osobní autonomie. Evropský soud zdůraznil, že i když je v Polsku odpovídající legislativa 

upravující interrupce, neexistuje vhodný právní a procesní rámec, který by umožňoval 

domáhání se relevantních, úplných, spolehlivých a včasných informací o zdraví plodu. Soud 

opět konstatoval, že polské zákony neposkytují dostatečně efektivní mechanismus pro přístup 

k diagnostickým službám, na základě nichž by se mohla žena rozhodnout, zdali usilovat 

o potrat či nikoliv. Evropský soud dospěl k závěru, že polské orgány  nesplnily svojí 

povinnost zajistit účinné dodržování práva na ochranu soukromého života stěžovatelky R.R., 
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tudíž došlo k porušení článku 8 a přiznal paní R.R. náhradu nepeněžní újmy ve výši 

45.000 EUR a částku 15.000 EUR za náhradu nákladů. 

Osobně problém shledávám především v celkové nefunkčnosti polského zdravotního 

systému v oblasti provádění interrupcí, kdy se často v praxi můžeme setkat s patovou situací, 

která pro ženu představuje v podstatě neřešitelnou situaci. Mám na mysli především nevole 

lékařů k udělování souhlasu k provedení interrupce, který je zákonem z roku 1993 vyžadován. 

Pokud žena s rozhodnutím ošetřujícího lékaře nesouhlasí, nemá možnost se účinně a rychle 

bránit, což je vzhledem k povaze těhotenství podstatné. Zároveň se lékaři vyhýbají provedení 

zákroku častým využíváním výhrady svědomí, která lékařům umožňuje odmítnout ukončení 

těhotenství pro rozpor s jeho svědomím, například pro náboženské přesvědčení. Navíc 

v Polsku neexistuje instituce, která by osobně ženu vyslechla a včasně rozhodla v případě 

spolu mezi ženou a doktory, či mezi odborníky navzájem. Zrovna otázka interrupcí nemůže 

být zdárně vyřešena před soudními orgány z důvodu časté zdlouhavosti celého řízení, jelikož 

je nutné rozhodnout včas a v rámci zákonného limitu umožňující provedení potratu 

ze zdravotního hlediska. Zároveň bych ráda upozornila, že dle mého názoru nemůže být 

výhrada svědomí lékaři využívána tím způsobem, že by bránila pacientům v přístupu ke 

zdravotním službám, ke kterým jsou zákonem oprávněni. 

6.3. Zákaz interrupce s výjimkou vitální, právní a sociální 

indikace 

 K další liberalizaci provádění interrupcí přispělo zařazení socioekonomických důvodů 

mezi ohrožení života a zdraví ženy, vážné a nevyléčitelné genetické vady plodu a spáchání 

trestného činu. Socioekonomické důvody mohou zahrnovat chudobu rodiny a nedostatek 

finančních prostředků pro péči o dítě, nevhodné podmínky pro bydlení, vyšší počet již 

narozených dětí, nízký věk nastávající matky, vážné rodinné či partnerské konflikty či se 

může jednat o svobodnou matku. Mezi další možné sociální důvody patří například i smrt či 

invalidita manžela, znásilnění, alkoholismus, choroba v rodině, problémy v zaměstnání 

způsobené těhotenstvím či další osobní problémy, jako je snížení životní úrovně rodičů pod 

běžný průměr.79 Mnozí by se mohli domnívat, že většina z těchto důvodů není skutečnou 

překážkou pro péči o dítě a jedná se spíše o sobeckost a pohodlnost nastávajících rodičů. 

                                                 
79 Potts, Malcolm. Department of Anatomy, University of Cambridge. Legal Abortion in Eastern Europe. The 
Eugenics Society, Oliver and Boyd Ltd., Edinburgh, Volume 59, Number 4, December 1967, str. 238 
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Avšak v dnešní době je kladen čím dál tím větší tlak na jednotlivce ze strany společnosti 

v souvislosti s jeho úspěšností, a proto není lehké učinit rozhodnutí týkající se okamžiku 

plánování rodiny, které s sebou nese zodpovědnost za výchovu a zaopatření dětí. 

V současnosti jsou socioekonomické důvody uzákoněny jako důvod pro umělé 

ukončení těhotenství ve 14 zemích světa80, mezi nimiž je převážná většina evropských států.81 

Socioekonomické důvody82 byly přechodně uzákoněny dokonce i v silně křesťanském Polsku 

v roce 1956. Bylo úkolem lékaře stanovit, zdali důvod existuje či nikoliv. Od roku 1960 však 

postačovalo prohlášení ženy.83 V tehdejším Československu bylo provádění potratů povoleno 

z důvodů hodných zvláštního uvážení. V roce 1957 to Ministerstvo zdravotnictví 

specifikovalo na 7 důvodů, a to pokročilý věk ženy, větší počet již narozených dětí, smrt nebo 

invalidita manžela, rozvrácení rodiny, odpovědnost za ekonomickou situaci rodiny a podporu 

pro děti, pokud by se těhotná žena stala svobodnou matkou a těhotenství je následkem 

znásilnění nebo jiného trestného činu.84 

 V roce 1987 rozšířil Sovětský svaz právní důvody pro interrupce ve druhém trimestru 

těhotenství. Toto nařízení85 obsahovalo široké zdravotnické a sociální důvody pro provedení 

interrupce do 28. týdne těhotenství po vydání souhlasu komise místních lékařů. V roce 2003 

došlo k velké změně, kdy Ministr zdravotnictví vydal vyhlášku,86 kterou redukoval počet 

důvodů ze 13 na pouhé čtyři do 12. týdne těhotenství. Mezi ně patří znásilnění, odsouzení 

k odnětí svobody, smrt nebo vážné postižení manžela a rozhodnutí soudu vztahující se 

k odnětí nebo omezení rodičovských práv.87 V současnosti se Rusko potýká s demografickou 

                                                 
80 MUDr. Petr Kovář, MUDr. Jan Karhan. Stav a vývoj zákonodárství umělého přerušení těhotenství ve světě a u 
nás. Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu. Sborník referátů z 11. celostátního kongresu k 
sexuální výchově, Pardubice 2003 

81  Albánie, Finsko, Island, Itálie, Makedonie, Moldávie, Norsko, Rusko, Velká Británie, dle  ABORTION 
LEGISLATION IN EUROPE. IPPF EUROPEAN NETWORK. Brussels, updated January 2009. Dostupné na 
http://www.ippfen.org 

82 Tietze, Christopher. Abortion in Europe. American Journal of Public Health, Volume 57, Number 11, 
November 1967 

83 Tamtéž, str. 1929 

84 Tamtéž, str. 1929 

85 Order No. 1342, Ministry of Health, Russia, 31 December  1987 

86 Decree of RF Government No. 485, 11 August 2003 

87 Abortion Policy, Russian Federation. Dostupné na www.un.org (Source: Population Policy Data Bank 
maintained by the Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United nations 
Secretariat) 

http://www.ippfen.org/
http://ajph.aphapublications.org/
http://www.un.org/
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krizí, kdy dochází k tzv. „vymírání“ ruské populace. Jen od roku 2002 do 2010 se počet snížil 

ze 145 milionů na 143 miliony obyvatel a dle předpovědí by tato tendence měla pokračovat 

i v budoucnosti.88 Jedním z opatření by mělo být další omezení provádění interrupcí 

ze socioekonomických důvodů. Na základě vyhlášky Ministra zdravotnictví z února 201289 je 

jediným socioekonomickým důvodem pro bezplatné poskytnutí interrupce na základě veřejné 

zdravotní péče od 12. do 22. týdne těhotenství spáchání trestného činu podle článku 131 

trestního zákoníku.90 

 Jak je z předchozího textu patrné, socioekonomické důvody v evropských zemích se 

více méně shodují. Stále více evropských států se vydává cestou liberalizace důvodů pro 

provádění interrupcí ve prospěch prosazování práva žen na svobodné rozhodnutí ohledně 

otázky budoucího mateřství. Dle mého názoru bude tato tendence pokračovat i v budoucnosti. 

6.3.1. R.H. vs. Norsko91 

 Tento případ patří mezi starší rozhodnutí Evropské komise pro lidská práva z roku 

1992. Evropská komise pro lidská práva byla v roce 1998 zrušena a jediným stálým soudem 

se stal Evropským soud pro lidská práva.92 

 Stěžovatel byl občanem Norska, který trvale žil s mladou norskou ženou. V roce 1986 

tato žena otěhotněla. Zprvu oba plánovali společné založení rodiny, avšak postupně žena 

změnila názor a začala uvažovat o podstoupení interrupce. Oba navštívili kliniku, aby se 

informovali o možnostech zákroku, nicméně stěžovatel s touto možností od začátku 

nesouhlasil. Mladá žena však byla přesvědčená o svém rozhodnutí podstoupit interrupci. Žena 

byla v září roku 1986 vyzvána, aby se dostavila neprodleně ke komisi dvou lékařů, jelikož se 

již nacházela ve stádiu přesahujícím dvanáctý týden těhotenství. Zde musela objasnit důvody, 

které ji vedou k podstoupení tohoto zákroku. Vzhledem k tomu, že neměla žádné zdravotní 

komplikace, ani nebyla zjištěna žádná genetická vada plodu, jediným možným důvodem, 

                                                 
88 A. Solomonov. Health Ministry Tightens Laws on Abortion, 14 February 2012. Článek dostupný 
na www.en.rian.ru 

89 Tamtéž 

90 The Criminal Code of the Russian Federation, No. 63-FZ of June 13, 1996, as amended 

91 Case of R.H. vs. Norway (Application No. 17004/90). Decision of the European Commission of Human 
Rights on the admissibility of the application. Strasbourg, 19 May 1992. Dostupné na http://www.echr.coe.int 

92 Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
restructuring the control machinery established thereby, Strasbourg, 1 November 1998 
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který připadal v úvahu, byla sociální indikace. Souhlas byl udělen ještě ten samý den, kdy 

žena podala žádost a zákrok byl proveden 5 dní poté. V tomto okamžiku byl plod starý 

14 týdnů a jeden den. Ženě byly podány léky, které vyvolaly potrat. 

 Stěžovatel nebyl oprávněn účastnit se řízení o udělení souhlasu s interrupcí, ani nebyl 

konzultován nebo vyslyšen komisí lékařů před provedením samotného zákroku. Stěžovatel 

rovněž požádal kliniku, která interrupci provedla, o pozůstatky plodu, aby je mohl pochovat 

v souladu s jeho židovskou vírou. Ani na tuto žádost však klinika nereagovala. 

 Ještě před těmito událostmi se snažil stěžovatel získat soudní příkaz, který by zabránil 

ženě podstoupit zákrok. Žalobu podal v srpnu roku 1986 a až jeden den po zákroku byla 

žádost soudem prvního stupně zamítnuta. Ani odvolání k odvolacímu soudu a dovolání 

k Nejvyššímu soudu nebyla úspěšná. 

 Dne 10. března 1987 podal stěžovatel podnět k zahájení řízení u Městského soudu 

v Oslu proti státu, který byl zastoupen Ministerstvem sociálních věcí. Dožadoval se 

přiměřeného zadostiučinění a náhrady škody z důvodu, že rozhodnutí potratové komise 

a následné provedení potratu bylo v rozporu s články 2, 3, 8 a 9 Evropské úmluvy. Městský 

soud v červnu 1988 zamítl některá tvrzení stěžovatele a pro zbytek dokonce rozhodl 

ve prospěch státu. Žádná práva podle názoru soudu porušena nebyla. 

 Stěžovatel se dále rozhodl odvolat proti tomuto rozhodnutí k odvolacímu soudu 

v Eidsivatingu. Pan R.H. namítal, že: 1) měl nárok na informace týkající se plodu, 2) měl 

nárok na informace ohledně možného ohrožení života či zdraví matky způsobené 

těhotenstvím, které by odůvodňovalo provedení interrupce, 3) měl být vyslechnut v otázce 

ukončení těhotenství před komisí lékařů, 4) interrupce byla nezákonná, neboť porušovala 

zákaz nelidského zacházení ve vztahu k plodu, 5) měl nárok na pozůstatky plodu 

po interrupci, 6) byl oprávněn pochovat pozůstatky plodu po interrupci, 7) bylo nezákonné 

usmrtit plod a 8) stát neměl právo provést interrupci, jelikož nebyly splněny podmínky pro 

ukončení těhotenství podle norského práva93. 

 Žaloba byla soudem opět zamítnuta. V odůvodnění se soud zabývat otázkou, zdali má 

plod právo na život (článek 2 Evropské úmluvy). Odvolací soud konstatoval, že pro možné 

                                                 
93The Act No. 50, 13 June 1975 concerning Termination of Pregnancy, Section 2, Subsection 3 b) of the Act 
(with Amendments in the Act dated 16 June 1978 No. 5 and Regulations for the implementation of the Act). 
Podle stěžovatele nebyly dány podmínky pro naplnění socioekonomických důvodů. V tom případě by musela být 
interrupce provedena do prvního trimestru (12. týdne těhotenství). 
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přiznání práva plodu podle článku 2 se musí vzít v úvahu i stupeň biologického vývoje plodu 

a možnosti životaschopnosti mimo tělo matky. Plod, který se nachází ve 12. týdnu svého 

vývoje, není schopný přežít mimo tělo matky. Toto umožňuje matce ukončit těhotenství 

na základě své volby během prvních 12. týdnů těhotenství, aniž by to porušovalo článek 2 

Úmluvy. Soud se nedomnívá, že by systém, který je založen na posouzení komise lékařů a 

udělení souhlasu v případě prokázání, že by těhotenství, porod či péče o dítě mohlo ženu 

dostat do tíživé životní situace, byl v rozporu s článkem 2 Úmluvy. 

 Dále se žalobce domníval, že je dítě chráněno článkem 8, právo na ochranu soukromí 

a rodinný život. Avšak norský odvolací soud byl toho názoru, že tento článek nechrání rodinu 

jako takovou, pokud by to bylo proti právu garantovanému jednomu z manželů. 

 Dalším argumentem žalobce bylo porušení článku 3. Domníval se, že plod byl 

vystaven krutému a nelidskému zacházení. Soud však rozhodl, že plod, který je 14 týdnů 

a jeden den starý, nemůže cítit bolest. Navíc připomněl, že možnost ukončit těhotenství není 

ani v rozporu s článkem 2. Nicméně toto tvrzení nevylučuje, že plod nemůže být chráněn 

podle tohoto článku. Ale může se jednat pouze o případ, kdy je zde záměr, dostatečný stupeň 

závažnosti a jednání, které je cizí současnému běžnému chování v Norsku. 

Zákrok byl proveden standardním způsobem, přesněji podáním léků, které vyvolají 

potrat silnou kontrakcí dělohy, a plod zemře nedostatkem vzduchu, jelikož se zastaví přísun 

krve. Tato metoda je běžně používána ve všech evropských státech a nelze jí považovat 

za způsob provádění interrupcí, při kterém by docházelo k zvlášť nelidskému zacházení 

ve vztahu k plodu. 

Žalobce byl zvlášť znepokojený faktem, že se nemohl účastnit procesu rozhodování 

o provedení interrupce před komisí lékařů. V tomto případě soud odkázal na rozhodnutí 

komice v případě X. vs. Velká Británie94, ve kterém komise stanovila, že otec dítěte nemá 

žádná procesní práva chráněná podle článku 8 Úmluvy. 

Poslední článek, který žalobce zmínil, byl článek 9 (svoboda smýšlení, svědomí 

a náboženského vyznání). Podle soudu právo na svobodu náboženského vyznání není 

neomezené. V tomto případě je omezeno právem ženy podle článku 8. Soud se domnívá, že 

pokud by klinika dala pozůstatky plodu otci za účelem jejich pohřbu, bylo by to zvláště 

degradující vůči ženě, která se rozhodla ukončit těhotenství. Neshledal proto porušení ani 
                                                 
94 No. 8416/79. Decision of European Commission of Human Rights. Strasbourg, 13 May 1980 

http://iuridictum.pecina.cz/index.php?title=Svoboda_sm%C3%BD%C5%A1len%C3%AD&action=edit&redlink=1
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článku 9 Úmluvy. 

  Žalobce se proti tomuto rozhodnutí podal dovolání k norskému Nejvyššímu soudu, 

toto však bylo zamítnuto odvolacím výborem Nejvyššího soudu. 

 Pan R.H. se po neúspěšných pokusech bránit svá práva před vnitrostátními soudy a po 

vyčerpání všech domácích prostředků rozhodl podat stížnost k Evropské komisi pro lidská 

práva ve Štrasburku.  Svá tvrzení opřel především o fakt, že navzdory oboustranné dohodě 

mezi otcem a matkou dítěte se žena bez konzultace se stěžovatelem rozhodla ukončit své 

těhotenství. Ačkoliv stěžovatel ženu ujistil, že převezme veškerou zodpovědnost za péči jak o 

dítě, tak o matku.  

Ve své stížnosti tvrdí, že došlo k porušení článku 2 (práva na život), jelikož norské 

zákony nejsou dostačující ve vztahu k ochraně práva nenarozeného dítěte. Namítá i porušení 

článku 3 (zákaz mučení a jiného nelidského a ponižujícího zacházení), protože nebyla učiněna 

dostatečná opatření, která by zabránila, aby plod během interrupce cítil bolest, a tím ho 

vystavili nelidskému zacházení. Ponižujícího zacházení se stát dopustil tím, že neumožnil otci 

pohřbít ostatky plodu po interrupci.  

V dalším bodě stížnosti namítá porušení práva na ochranu soukromého a rodinného 

života dle článku 8 Úmluvy. V tomto bodě stěžovatel konstatoval, že on a nastávající matka 

sice nebyli formálně oddáni, nicméně delší dobu žili ve společné domácnosti a na základě 

toho mu jako otci náleží alespoň minimální právo podílet se na rozhodnutí o svém 

nenarozeném dítěti dle článku 8 Úmluvy. Opět namítal porušení svobody náboženského 

vyznání (článek 9) na základě odmítnutí žádosti o pozůstatky plodu.  

Další článek, který byl dle stěžovatele porušen, je článek 6 (právo na spravedlivý 

proces). Stěžovatel kritizoval, že mu byla odepřena možnost oponovat rozhodnutí provést 

interrupci, podat návrh k soudu, na základě něhož by mohl zabránit či aspoň odložit 

plánovanou interrupci, být vyslyšen při procesu udělování souhlasu k interrupci, být 

informován o provedené interrupci, dožadovat se, aby byla komise lékařů složena 

z nestranných osob, a požadovat pozůstatky plodu za účelem jeho pohřbení. Konstatuje i 

porušení článku 13 (právo na účinné vnitrostátní prostředky ochrany základních práv), jelikož 

ani komise lékařů, ani soud nepřipustil jeho námitky, a článku 14 (zákaz diskriminace), 

protože byl jako otec zcela vyloučen z možnosti rozhodovat o životě svého nenarozeného 

dítěte. 
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  Komise nejprve rozhodovala o přípustnosti stížnosti ve věci R.H. vs. Norsko. Uznala, 

že stěžovatel vyčerpal všechny vnitrostátní prostředky před podáním stížnosti dle 

článku 26 Úmluvy a zároveň je možné usuzovat, že se jedná o oběť, jelikož byl jako otec 

přímo zasažen událostí ukončení těhotenství jeho družky podle článku 25 Úmluvy. 

 Článek 2 Úmluvy stanovuje, že: „Právo každého na život je chráněno zákonem. Nikdo 

nesmí být úmyslně zbaven života…“95 Komise poukázala na to, že dále v Úmluvě není pojem 

každý ani život definován. Znění první věty článku dvě obsahuje nejen negativní povinnost 

státu zdržet se jednání, které by přímo ohrožovalo život druhých, ale i podniknout pozitivní 

kroky k jeho ochraně. Komise konstatovala, že není jejím úkolem určit, zdali je plod 

subjektem práva na život dle článku 2 Úmluvy. Znění věty první nevylučuje, aby v některých 

případech a za určitých okolností mohlo být plodu přiznáno právo na život. Mezi smluvními 

státy panují značné rozdíly v názorech, zdali a v jakém rozsahu chrání článek 2 život 

nenarozeného dítěte. 

 Je zřejmé, že zákony o umělém přerušení těhotenství se liší stát od státu. Komise se 

vyjádřila, že v tak citlivé oblasti, jako je otázka provádění interrupcí, musí být ponechána jistá 

míra uvážení ve prospěch smluvních států a jejich tradic. Zároveň soud neshledal, že by 

norská legislativa týkající se umělého přerušení těhotenství byla v rámci evropských států 

nestandardní a překračovala dovolenou míru uvážení státu s tím, že v konkrétním případě 

byly podmínky pro provedení interrupce stanovené v zákoně č. 50/1975 o umělém přerušení 

těhotenství splněny. Tudíž nebylo porušení článku 2 Úmluvy Komisí v daném případě 

shledáno. 

 Komise dále neshledala žádné porušení článku 3 Úmluvy a stanovila, že na základě 

podkladů předložených stěžovatelem, které rovněž předložil při jednání před norskými soudy, 

nelze usuzovat, že plod byl vystaven mučení či nelidskému zacházení. Metodu interrupce, 

popsanou v přiložených dokumentech, Komise nepovažuje za metodu, která by působila 

zvlášť velkou bolest pro plod. Není ani prokázáno, že by plod cítil takový druh bolesti, který 

by dosáhl dostatečné míry závažnosti pro konstituování porušení článku 3 Úmluvy. 

 Komise rozhodla, že nedošlo ani k porušení článku 6 Úmluvy. Jako důvod uvádí fakt, 

že k porušení musí existovat spor o „právo“, které je uznáno dle vnitrostátních předpisů. 

                                                 
95 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Řím, 4. listopadu 1950. Dostupné na 
http://conventions.coe.int 
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Vzhledem k tomu, že norské právo ani nezakládá právo muže na účast v řízení o ukončení 

těhotenství, nemůže se tohoto práva domáhat v případě sporu. 

 Vzhledem k článkům 8 a 9 neshledala Komise rovněž žádná porušení. Komise je toho 

názoru, že případné právo otce v souvislosti s umělým přerušením těhotenství musí být 

primárně posuzováno v závislosti na právu ženy rozhodovat o trvání či ukončení svého 

těhotenství. Tudíž tento zásah do práva otců rozhodovat o budoucnosti nenarozeného dítěte je 

ospravedlněn právem jiné osoby, a to konkrétně ženy rozhodující se o trvání těhotenství 

v souladu s vnitrostátním právem. 

 Dále Komise neshledala ani porušení článku 14 (zákaz diskriminace). Domnívá se, že 

toto právo nemá nezávislou existenci, váže se na další podstatná práva obsažená v Úmluvě 

a jejích Protokolech.96 Ochrana proti diskriminaci se poskytuje subjektům, ke kterým by se 

přistupovalo v užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou ve stejné nebo obdobné 

situaci odlišně.,97 Dle Komise nelze považovat stěžovatele za osobu, která se nachází 

ve stejné či podobné situaci jako nastávající matka. 

 Komise se domnívá, že nedošlo k porušení ani článku 13. Evropský soud pro lidská 

práva článek 13 vykládá tak, že státy musí zaručit efektivní opravné prostředky v rámci 

národních práv pouze u případů, které jsou „sporné“ ve smyslu Úmluvy. A proto, s ohledem 

na výše zmíněné závěry Komise, nelze považovat tvrzení stěžovatele za sporné. Navíc 

Komise připomíná, že norský odvolací soud posoudil všechny části žaloby pana R.H., které 

soudu předložil. 

 Komise shledala, že všechny body stížnosti pana R.H. jsou zjevně neopodstatněné 

a rozhodla o nepřípustnosti celé stížnosti. 

6.4. Interrupce na žádost ženy 

 Za průkopníka pro-potratové politiky je označován Sovětský svaz, který jako první na 

světě legalizoval provádění interrupcí. Dne 18. října roku 1920 bolševická vláda vydala 

                                                 
96 Case of Rasmussen vs. Denmark (Application No. 8777/79). Judgement of Chamber of European Commission 
of Human Rights. Strasbourg, 28 November 1984, Series A No. 87, p. 12, para. 29. Dostupné na 
http://www.echr.coe.int 

97 Case of Van der Mussele vs. Belgium (Application No. 8919/80). Judgement of Chamber of European 
Commission of Human Rights. Strasbourg, 23 November 1983, Series A No. 70, p. 22, para. 46. Dostupné na 
http://www.echr.coe.int 

http://www.echr.coe.int/
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vyhlášku o zdravotní péči žen98, na základě níž došlo k legalizaci potratů na žádost ženy 

v prvním trimestru těhotenství, které bylo navíc bezplatné a prováděné ve státních 

nemocnicích vyškoleným lékařským personálem, aby se maximálně předešlo možné újmě na 

zdraví ženy. Tímto krokem v Sovětském svazu klesla úmrtnost žen v souvislosti s potraty 

ze 4 % na 0,28 %. Zároveň došlo ke změně trestního zákoníku, který dekriminalizoval 

provádění potratů.99 Podle sovětského vzoru došlo k legalizaci i v ostatních zemích 

východního bloku, kromě NDR.100 Sovětský svaz tento krok odůvodňoval omezením újmy 

způsobené na zdraví žen neodbornými zákroky mimo zdravotnická zařízení a nemocnice 

a poskytne se tak ženám možnost svobodně se rozhodnout v otázce svého mateřství.101 

Během socialismu došlo v Sovětském svazu k několika změnám právní úpravy 

umělého přerušení těhotenství, významný byl například úplný zákaz interrupcí během vlády 

Josefa Stalina za účelem rozrůstání ruských rodin. Po jeho smrti v roce 1954 došlo k návratu 

k zákonné úpravě před rokem 1936, tzn. k povolení interrupcí na žádost ženy.102 

I přes pokles prováděných zákroků vzhledem k iniciativám neziskových organizací 

pro vzdělávání mládeže v oblasti reprodukčního zdraví a informování o možnostech užívání 

kontracepce proti nechtěnému otěhotnění je míra potratů v bývalých zemích východního 

bloku103 největší na světě. V těchto zemích a především v Rusku slouží interrupce jako 

nejpoužívanější antikoncepční metoda. V Sovětském svazu a následně v Rusku byla 

interrupce používána jako metoda aktivního ovlivňování reprodukce. Celosvětově se Rusko 

drží na předních místech v úrovni potratovosti, někdy se nazývá rovněž pojem 

„potratová kultura“. Již od 50. let byla zaznamenána převaha počtu provedených potratů nad 

počtem narozených dětí.104 Ruské ženy nejsou dostatečně informovány o alternativních 

                                                 
98 Decree of the People's Commissariat of Health and the People's Commissariat of Justice of the Russian 
Federation on Women’s Healthcare. Moscow, 18 October 1920 

99 Criminal Code of the R.S.F.S.R., Section 140  

100 Tietze, Christopher, Lehfeldt, Hans. Legal Abortion in Eastern Europe. JAMA: The journal of the American 
Medical Association. New York City, 1 April 1961, 175(13), p. 1149-54 

101 Flood, Patrick J. Life after Communism: Democracy and Abortion in Eastern Europe and Russia. University 
Faculty for Life. Pro Vita, Volume 10 2010, p. 179-180. Dostupné na http://www.uffl.org 

102 Wikipedia, the free encyclopedia. Abortion in Russia, updated on 22 March 2012. Dostupné na 
http://en.wikipedia.org/wiki/Abortion_in_Russia 

103 UN statistics of abortion rates by country. Dostupné na 
http://data.un.org/Data.aspx?d=GenderStat&f=inID%3A12 

104 Sakevich, V.I., Denisov, B.P. The Future of Abortions in Russia. European Population Conference 2008. 
Dostupné na http://epc2008.princeton.edu/download.aspx?submissionId=80419 (1. 7. 2008) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tietze%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lehfeldt%20H%22%5BAuthor%5D
http://www.uffl.org/
http://data.un.org/Data.aspx?d=GenderStat&f=inID%3A12
http://data.un.org/Data.aspx?d=GenderStat&f=inID%3A12
http://epc2008.princeton.edu/download.aspx?submissionId=80419
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možnostech pro plánování rodičovství, navíc náklady antikoncepčních pilulek jsou v Rusku 

vyšší než v jiných zemích se srovnatelnými životními podmínkami. Naproti tomu provedení 

interrupce je relativně lehce dostupné i finančně přijatelné.105 

V současnosti se Rusko potýká s úbytkem populace a prognózy do budoucnosti nejsou 

nijak pozitivní. Představitelé ruské vlády se obávají, že tato krize bude mít negativní dopad 

na ruskou ekonomii, neboť se snižuje procento práceschopných lidí v Rusku a s tím, že 

na každou ženu připadne 1,5 dětí106. K odvrácení vymírání populace se Rusko rozhodlo 

přijmout zákon, který by reguloval provádění interrupcí v zemi. Dne 1. listopadu roku 2011 

schválil ruský parlament zákon107 omezující provádění potratů do prvních 12 týdnů 

těhotenství. Výjimku tvoří složitá ekonomická situace, kdy je umožněna interrupce až do 22. 

týdne těhotenství. Navíc byla zavedena čekací lhůta od 2 až do 7 dnů od podání žádosti 

o interrupci pro případ, že by žena své rozhodnutí přehodnotila. Zákroky se mohou provádět 

pouze v licencovaných institucích, což jsou typicky nemocnice či odborné ženské kliniky 

a provádět tento zákrok mohou pouze lékaři speciálně vyškolení, aby se předcházelo 

nebezpečí či újmě na zdraví a životě ženy. Zároveň zákonodárci odmítli návrh Ruské 

pravoslavné církve, která požadovala, aby muž (otec dítěte) uděloval souhlas k provedení 

zákroku. Tento souhlas by byl podmínkou pro jeho provedení108. Ruská vláda doufá, že tento 

krok pomůže k procentuálnímu zvýšení populace, která od roku 1992 klesla o 2,9 % a celkové 

zlepšení demografické situace v Rusku.109 

Nicméně je třeba připomenout, že v současné době je trend spíše obrácený. Obecně se 

zákony v Evropě rozvolňují ve prospěch práva žen na bezpečné provádění umělého přerušení 

těhotenství a na snadný přístup k alternativním metodám antikoncepce. 

                                                 
105 Arnold, Chloe. Abortion Remains Top Birth-control Option in Russia. 28 June 2008 (Published on Radio 
Free Europe/Radio Liberty). Dostupné na 
http://www.rferl.org/content/Abortion_Remains_Top_Birth_Control_Option_Russia/1145849.html 

106 Fertility rate, total (births per woman). The World Bank, United Nations Population Division. Dostupné na 
http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN 

107 Basics of the protection of the health of the citizens of Russian Federation Act. Federal Russian Assembly. 
Moscow, 9 November 2011 

108 Russia: New abortion law restricts access, European Pro-Choice network, 1 December 2011. Dostupné na 
http://europeanprochoicenetwork.wordpress.com 

109 Hoffman, Matthew Cullinan. After years of demographic decline, Russian parliament votes to restrict 
abortion. 21 October 2011. Dostupné na www.lifesitenews.com 
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6.4.1. Brüggemann a Scheuten vs. Německo 

 Tento starší případ110 z roku 1976 je zvláštní svou podstatou, jelikož stěžovatelky 

argumentovaly, že byly poškozeny rozhodnutím111 německého Ústavního soudu o zrušení 

ustanovení § 218a novely zákona112, která byla většinově přijatá spolkovým německým 

parlamentem. Tato novela umožňovala ženám podstoupit umělé přerušení těhotenství bez 

udání důvodu do dvanáctého týdne těhotenství. Nicméně tato novela nikdy nenabyla 

účinnosti, protože byla účinnost §218a příkazem Ústavního soudu ze dne 21. července 1974 

odložena s tím, že se bude na případy interrupcí v prvních dvanácti týdnech těhotenství 

po početí aplikovat §218b a §219 trestního zákona. 

Následně pět spolkových zemí podalo ústavní stížnost na přezkoumání této novely 

z hlediska její slučitelnosti s Ústavou a ústavním pořádkem Německé spolkové republiky, 

konkrétně s článkem 2, odstavcem 2), větou první, ve spojení s článkem 1, odstavcem 1) 

Ústavy113, neboť zprošťuje trestu provádění umělého přerušení těhotenství bez uvedení 

důvodu. 

Ústavní soud rozhodl, že je §218a novely trestního zákona neslučitelný s článkem 2 

odst. 2), věty první, ve spojení s článkem 1 odst. 1) Ústavy a tudíž je neplatný z důvodu jeho 

protiústavnosti. V odůvodnění rozhodnutí Ústavní soud konstatuje, že život nenarozeného 

dítěte vyvíjejícího se v matčině lůně představuje samostatný právní zájem chráněný ústavou 

a stát je povinen jej nejen respektovat, ale i aktivně chránit i proti matce. Dále dle soudu má 

                                                 
110 Case of Brüggemann and Scheuten vs. Federal Republic of Germany (Application No. 6959/75). Decision of 
European Commission of Human Rights on the admissibility of the application. Strasbourg, 12 July 1977. 
Dostupné na http://strasbourgconsortium.org 

111 Decisions of the Federal Constitutional Court, Vol. 39, pp. 1 et seq. Karlsruhe, 25  February 1975 

112 Fifth Criminal Law Reform Act (Fünftes Gesetz zur Reform des Strafrechts), Federal Law Gazette I, p. 1297, 
18 June 1974, (Section 218 a) An abortion performed by a physician with the pregnant woman's consent shall 
not be punishable under Section 218 if no more than twelve weeks have elapsed after conception.; Section 218 b) 
An abortion performed by a physician with the pregnant woman's consent after twelve weeks have elapsed after 
conception shall not be punishable under Section 218 if, according to the knowledge of medical science, 1. The 
termination of pregnancy is advisable in order to avert from the pregnant woman any risk to her life or risk of 
serious injury to her health, unless the risk can be averted in some other way that she can reasonably be expected 
to bear, or 2. There are strong reasons for the assumption that, as a result of a genetic trait or harmful influence 
prior to birth, the child would suffer from an irreparable injury to his health which carries so much weight that 
the pregnant woman cannot be expected to continue the pregnancy, provided that no more than twenty-two 
weeks have elapsed after conception." 

113 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 23. Mai 1949 (BGBl. 1949 S. 1); článek 2 (2), věta první: 
„Každý má právo na život a osobní nedotknutelnost.“, článek 1 (1): „Lidská důstojnost je nedotknutelná. Stát má 
povinnost ji respektovat a chránit.“ Dostupné na 
http://www.bundestag.de/dokumente/rechtsgrundlagen/grundgesetz/index.html 

http://strasbourgconsortium.org/
http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesgesetzblatt_%28Deutschland%29
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ochrana života plodu v zásadě přednost před právem ženy na sebeurčení po celou dobu 

těhotenství a nemůže být předmětem zásahu ani během určitého časového období. Nicméně 

soud zmínil, že žena nemůže být nucena, aby pokračovala v těhotenství v případě, že by 

mohlo dojít k ohrožení jejího života či vážné újmy na zdraví. Z těchto důvodů novela zákona 

v dostatečné míře neodpovídá ústavní povinnosti chránit nenarozené dítě. 

 Na základě tohoto nálezu německý parlament přijal nové znění trestního zákona114, 

který stanovil, že umělé přerušení těhotenství je trestným činem, ale v určitých nouzových 

situacích zákon umožňuje zákonné ukončení těhotenství lékařem se souhlasem matky. 

 Stěžovatelky se domnívají, že rozsudek Spolkového Ústavního soudu ze dne 25. února 

1975, který zrušil ustanovení § 218 trestního zákoníku, má za následek omezení 

reprodukčních práv žen v oblasti plánování rodiny.  Dle jejich názoru se bude muset žena 

podle platných právních předpisů týkajících se umělého přerušení těhotenství buďto vzdát 

pohlavního styku vůbec či používat hormonální antikoncepci jako jedinou ochranu před 

nechtěným těhotenstvím. 

 Stížnost směřuje proti rozhodnutí Ústavního soudu, jelikož dle stěžovatelek toto 

rozhodnutí porušuje článek 8, odstavec 1 Úmluvy (právo na respektování soukromého 

a rodinného života), tím, že soud zakázal provádět umělé přerušení těhotenství na žádost 

ženy, článek 9 (svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání), jelikož nález Ústavního 

soudu byl založen na náboženském základě, a článek 12 Úmluvy (právo uzavřít manželství), 

protože narození nemanželských dětí ženám snižuje pravděpodobnost uzavřít manželství. 

Jedna z žen se dále dovolává článku 9, který zaručuje svobodu myšlení svědomí 

a náboženského vyznání, článku 11, který zaručuje svobodu sdružování, z důvodu porušení 

principu dělby moci Ústavním soudem, a také článku 14, který zakazuje diskriminaci při 

užívání práv a svobod přiznaných touto Úmluvou. 

 Stěžovatelky nebyly ani těhotné, ani jim nebylo odmítnuto provedení umělého 

přerušení těhotenství, ani nebyly stíhány za trestný čin pro nezákonnou interrupci. 

Stěžovatelky především tvrdily, že těhotenství a jeho umělé přerušení je součástí soukromého 

života každé ženy a právní úprava omezující toto právo je zásahem do soukromého života dle 

článku 8 Úmluvy. 

                                                 
114 Fifteenth Criminal Law Amendment Act (Fünfzehntes Strafrechtsänderungsgesetz), Federal Gazette I, p. 
1213, 12 February 1976 
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 Úkolem Komise bylo nejprve rozhodnout o přípustnosti stížnosti. Komise souhlasí 

s tvrzením, že těhotenství a rozhodnutí o interrupci je součástí soukromého života a 

za určitých okolností i rodinného života. Do oblasti soukromého života patří i možnost 

rozhodovat se o svém sexuálním životě a plánování rodiny. Tudíž legislativa omezující umělé 

přerušení těhotenství může být považována za zásah do soukromého života dle 

článku 8 Úmluvy. Dokonce je Komise toho názoru, že stížnost není v rozporu 

s článkem 25 Úmluvy115, který vyžaduje, aby byla stížnost podána osobou poškozenou, která 

je obětí porušení Úmluvy po vyčerpání všech vnitrostátních právních prostředků116. 

Vzhledem k tomu, že splňuje základní podmínky pro přijetí stížnosti, soud se proto rozhodl 

zabývat se meritem stížnosti z důvodu velkého významu věci pro budoucí případy. 

 Na začátku rozhodnutí se nachází odlišné stanovisko prezidenta Komise, pana 

J. E. S. Fawcetta, který konstatoval, že: „Ne každé omezení týkající se ukončení nechtěného 

těhotenství představuje zásah do práva na respektování soukromého života matky. 

Článek 8 (1) Úmluvy nemůže být tedy vykládán v tom smyslu, že těhotenství a jeho ukončení 

je v zásadě pouze záležitostí soukromého života matky.“117 

 Komise je toho názoru, že jedinou otázkou, kterou by se měla zabývat, je skutečnost, 

zda německé právní předpisy týkající se omezení interrupcí neporušují článek 8. Nedomnívají 

se, že je tato legislativa v rozporu s některými dalšími právy, kterých se stěžovatelky 

dovolávaly. 

 Komise uvážila, že právo na respektování soukromého života zahrnuje možnost 

svobodného rozvíjení a naplňování vlastní osobnosti. Toto pojímá i navazování vztahů 

s jinými osobami, zvláště v sexuální a emocionální rovině. Kdykoliv stát stanovuje závazná 

pravidla chování v této oblasti, zasahuje tím do osobní sféry jednotlivce. Nicméně zásah 

do práva na respektování soukromého života je odůvodněn v souvislosti s ochranou veřejného 

života nebo s dalšími chráněnými veřejnými zájmy. 

                                                 
115 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, článek 25 (1), věta první: 
„Komise může přijímat stížnosti zaslané generálnímu tajemníku Rady Evropy každou osobou, nevládní 
organizací nebo skupinou osob považujících se za poškozené v důsledku porušení práv přiznaných touto 
Úmluvou jednou z Vysokých smluvních stran v případě, že Vysoká smluvní strana, proti níž byla podána 
stížnost, prohlásila, že uznává pravomoc Komise přijímat takové stížnosti.“ 

116 Tamtéž, článek 26 Úmluvy 

117 Poznámka 110. Tamtéž 
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 Komise nepovažuje za nutné rozhodnout, zda je možné nenarozené dítě považovat 

za subjekt práva na „život“ ve smyslu článku 2 Úmluvy, nebo zda by mohlo být považováno 

za subjekt podle čl. 8 odst. 2)118, kdy státní orgán může zasáhnout do práva na respektování 

soukromého života za účelem „ochrany práv a svobod jiných“. Bude posuzovat pouze otázku, 

zdali je omezující legislativa týkající se interrupcí v rozporu s právem na ochranu soukromí 

dle článku 8 Úmluvy. 

V této souvislosti se Komise domnívá, že ne každá regulace interrupcí představuje 

zásah do práva na respektování soukromého života matky. Článek 8 (1) nemůže být vykládán 

v tom smyslu, že těhotenství a jeho ukončení jsou výhradně záležitostí soukromého života 

matky. V tomto ohledu Komise konstatuje, že každý členský stát Úmluvy tak či onak 

upravuje otázku interrupcí vnitrostátními právními předpisy, neboť je věcí veřejného zájmu 

tuto oblast určitým způsobem regulovat. Žalobci si stěžují na skutečnost, že Ústavní soud 

prohlásil novelu trestního zákona za neslučitelnou s německou Ústavou, ale i tento zákon 

nebyl založen na předpokladu, že je umělé přerušení těhotenství výhradně záležitostí 

soukromého života těhotné ženy. Pouze umožňoval lékaři beztrestně provést interrupci se 

souhlasem těhotné ženy do 12. týdne těhotenství bez uvedení důvodů.  

Ve světle těchto důvodů Komise jednomyslně rozhodla, že nedošlo k žádnému 

porušení práv, kterých se stěžovatelky dovolávaly. Navíc Komise zmínila fakt, že ve srovnání 

s vnitrostátními právními předpisy o umělém přerušení těhotenství ostatních evropských zemí 

není novela trestního zákona po rozhodnutí Ústavního soudu o nic víc restriktivní. 

Na toto rozhodnutí navazuje další kapitola o právech mužů podílet se na rozhodnutí 

svých partnerek, popřípadě manželek o provedení umělého přerušení těhotenství. 

                                                 
118 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, článek 8 (2): „Státní orgán nemůže do výkonu tohoto 
práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu 
národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, 
ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“ 
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7. Právo muže v souvislosti s umělým přerušením 

těhotenství ženy 

 Role muže je v souvislosti s umělým přerušením těhotenství často opomíjená. Je 

otázkou, jakou váhu má názor muže v případě nechtěného těhotenství a zdali je vhodné, aby 

muž jakkoliv zasahoval do rozhodovacího procesu před provedením příslušného zákroku. Ve 

většině případů je rozhodnutí učiněno na základě vzájemné dohody mezi těhotnou ženou a 

partnerem, popřípadě manželem. K neshodám mezi partnery ohledně rozhodnutí, zda 

podstoupit umělé přerušení těhotenství či nikoliv, dochází zřídka. V takovém případě se za 

určující považuje přání ženy a muž má jen nepatrnou možnost do konečného rozhodnutí 

jakkoliv zasahovat. I toto malé procento mužů, kteří nesouhlasí s rozhodnutím svých 

partnerek, by ale nemělo být přehlíženo. Muž by měl mít možnost alespoň se účastnit procesu 

před komisí lékařů rozhodujících o přerušení těhotenství, mít prostor kdykoliv se k případu 

vyjádřit a sdělit své stanovisko ke konečnému rozhodnutí.119 

 V současné době se však mnoho mužů brání převzít odpovědnost 

v záležitostech reprodukce, stejně jako se většina z nich domnívá, že otázka užívání 

antikoncepce je výhradně problémem žen. Tímto veškerou zodpovědnost k předcházení 

nechtěného těhotenství kladou na ženy. Dalším faktem je, že většina nesezdaných párů, které 

se na umělém přerušení těhotenství dohodly, stejně nakonec společný vztah ukončí právě 

v závislosti na této negativní zkušenosti.120 Paní Barbara Ehrenreich, která se dlouhodobě 

zabývá tématem změny kulturního vývoje v sexuálních rolích mužů a žen, tvrdí, že 

v současné době přibývá stále více mužů odmítajících převzít odpovědnost za své biologické 

děti, jejich výchovu a výživu, což má za následek tuto změnu tradičních partnerských rolí; 

muže jako „chlebodárce“, ženy pečující o rodinu a o „domácí krb“.121 Jakmile nastane 

okamžik, kdy dojde k neplánovanému těhotenství, určitá skupina mužů bude spokojena 

s rozhodnutím toto těhotenství ukončit, i když by se za jiných okolností rozhodli jinak, a to 

z důvodu špatného načasování rodičovství. To samé platí i pro ženy.  Avšak může dojít 

                                                 
119 Nolan, David. Abortion: Should Men Have a Say? Originally published in Abortion Law and Politics Today, 
edited by Ellie Lee, Macmillan Press, New York 1998 

120 McDonnell, Kathleen. Not an Easy Choice: Re-Examining Abortion. Second Story Press, Toronto 2003 
(Revised and updated edition), pp 58-68 

121  Ehrenreich, Barbara. The Hearts of Men: American Dreams and the Flight from Commitment. Anchor 
Press/Doubleday, New York 1983, pp 29-49 

http://www.goodreads.com/author/show/1257.Barbara_Ehrenreich
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i k situaci, kdy se žena rozhodne pro interrupci přes nesouhlas svého partnera 

a potencionálního otce. 

Muž smí použít zákonné prostředky, které mu nabízí místní legislativa, jelikož je 

možné ho v daném případě považovat za oběť. Vzhledem k jeho postavení potencionálního 

otce lze usuzovat, že je umělým přerušením těhotenství své partnerky přímo dotčen. Žaloba 

bývá v těchto případech často podporována jednou či více pro-life organizacemi, kteří bojují 

za práva nenarozených dětí. Avšak zákon ve většině evropských zemí mluví v této věci velmi 

jasně. Muži se nepřiznává žádný právní nárok, aby zabránil své partnerce či manželce 

podstoupit umělého přerušení těhotenství, ani ji k takovému zákroku nutil. Navíc jak 

z dosavadní judikatury vyplývá, soud se nedomnívá, že by došlo k porušení práv, pokud žena 

podstoupí zákrok v souladu s právními předpisy dané země.122 

Nejrozsáhlejší studie týkající se potratů ve vztahu k mužům byla publikována v roce 

1984 panem Shostakem a panem McLouthem. Autoři provedli průzkum ve 30 potratových 

klinikách po celých Spojených státech a dotázali se 1000 mužů, jejichž partnerky prodělaly 

potrat. Následně navázali bližší kontakt se 75 z těchto dotázaných mužů. U většiny z nich 

byly patrné příležitostné myšlenky na plod a 11 % z těchto mužů dokonce uvedlo, že byli 

proti rozhodnutí svých partnerek pro přerušení těhotenství a byli ke konečnému rozhodnutí 

k provedení potratu donuceni svými partnerkami.123 Předpokládá se, že procento se ještě 

zvýší po uplynutí delší doby, neboť negativní dopad zákroku se může projevit až za určitý 

časový úsek, a to jak u muže, tak i u ženy a oba zúčastnění začnou svého rozhodnutí litovat. 

 Popotratový syndrom projevující se pocitem viny, úzkosti, bolesti, žalu, bezmocnosti 

a hněvu se může objevit i u mužů, jejichž partnerky podstoupily umělé přerušení těhotenství. 

Tento důsledek byl a doposud je společností často přehlížen a i sami muži se spíše snaží tyto 

pocity spíše potlačovat, než je vyřešit, například i s použitím odborné pomoci.124 

 Z těchto důvodů by měli mít muži možnost vyjádřit se k celé záležitosti, účastnit se 

všech konzultací, mít možnost sdělit svůj nesouhlas s rozhodnutím, být informováni 

o provedení zákroku či mít nárok na pomoc z hlediska negativního dopadu na jejich psychiku 

                                                 
122 R.H. vs. Norsko, Boso vs. Itálie, X. vs. UK 

123 Shostak, Arthur, McLouth, Gary, Seng, Lynn. Men and Abortion: Lessons, Losses and Love. Praeger, New 
York 1984, pp 22, 47, 64, 115, 233 

124 Kero, Anneli, Lalos, Ann. Reactions and Reflections in Men, 4 and 12 months post-abortion. Journal of 
Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, No. 25, 2004, pp 135-143 
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po zákroku stejně jako žena. Avšak pokud by ženy měly zákonnou povinnost pokračovat 

v těhotenství v případě nesouhlasu partnera, znamenalo by to ztrátu jejich vlastní svobody. 

Těhotenství zasáhne jak do jejich života, kariéry, tak i tělesné integrity. Nechtěné těhotenství 

může mít pro ženy naprosto zničující účinek, a proto je zcela legitimní, aby mohly usilovat 

o jeho ukončení. 

Důvody pro tento závěr jsou mnohé. Jsou to ženy, které nosí dítě ve svém těle, 

poskytují mu během těhotenství potřebnou výživu, bez které by plod nebyl schopný přežít, 

jsou součástí ženina těla a i po narození jsou to především ženy, které se o dítě starají. Právě 

jejich život je narozením dítěte především ovlivněn a jejich seberealizace v zaměstnání je 

omezena v souvislosti s péčí o dítě. A proto by to měly být právě ženy, které mají rozhodující 

slovo v souvislosti s ukončením nechtěného těhotenství. 

To, že takové rozhodnutí není lehké, je zřejmé. Ženy by si vše měly důkladně 

rozmyslet, vzhledem k nenávratnosti tohoto rozhodnutí. V mnohých evropských státech ženy 

musí navštívit povinné konzultace u jejich ošetřujícího lékaře před a po zákroku, nabízí se 

i možnost navštívit psychologa či jim dokonce zákon ukládá čekací lhůtu v rozmezí 

do jednoho týdne, která plyne ode dne první konzultace po učinění rozhodnutí podstoupit 

interrupci pro případ, že by žena v průběhu změnila svůj názor. Tato lhůta je v současnosti 

zavedena nově například v Rusku, ale také v Itálii, Francii či Německu.125 

7.1. Boso vs. Itálie126 

Tento případ se podobá již výše rozebranému případu R.H. vs. Norsko, jelikož se 

rovněž jedná o stížnost podanou otcem dítěte, který uvádí porušení jak svého práva 

na ochranu soukromého a rodinného života a právo uzavřít manželství a založit rodinu, tak 

právo nenarozeného dítěte na život. 

Stěžovatel se obrátil na Evropský soud pro porušení jeho práv garantovaných 

Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv poté, co italský soud zamítl jeho žalobu, kterou 

se domáhal kompenzace za porušení jeho práva jako potencionálního otce. Konkrétně stanovil 

                                                 
125 Dále i Maďarsko, Lucembursko, Nizozemí, Belgie, dle ABORTION LEGISLATION IN EUROPE. IPPF 
EUROPEAN NETWORK. Brussels, updated January 2009. Dostupné na http://www.ippfen.org 

126 Case of Boso vs. Italy (Application No. 50490/99). Decision of the European Commission of Human Rights 
on the admissibility of the application. Strasbourg, 5 September 2002. Dostupné na http://www.echr.coe.int 

http://www.ippfen.org/
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porušení článku 2, práva na život jeho nenarozeného dítěte, článku 8, právo na ochranu 

soukromého a rodinného života, a článku 12, právo uzavřít manželství a založit rodinu. 

Nicméně Evropský soud pro lidská práva judikoval obdobně jako u předchozího případu 

a stížnost zamítl ve všech bodech jako nepřípustnou. 

Manželka stěžovatele i přes odpor svého manžela podstoupila dne 10. října 1984 

interrupci. Podmínky pro provedení zákroku jsou specifikované v § 4 zákona č. 194 z roku 

1978 o dobrovolném ukončení těhotenství.127 Žena se může rozhodnout o ukončení 

těhotenství do dvanáctého týdne od početí v případě, že by pokračování v těhotenství, porod 

či mateřství mohlo ohrozit její fyzické nebo duševní zdraví, zhoršit její zdravotní stav, při 

existenci ekonomické, sociální či rodinné okolnosti nebo při pravděpodobnosti výskytu 

vážných poruch nebo vad plodu.128 V zákoně však neexistuje žádné ustanovení, které by 

umožňovalo nastávajícímu otci zabránit provedení zákroku. 

Přibližně měsíc po zákroku podal pan Boso žalobu k italskému Okresnímu soudu, 

kterou namítal, že byla porušena jeho práva jako nastávajícího otce a právo jeho 

nenarozeného dítěte na život, a žádal kompenzaci. Zároveň u Ústavního soudu namítal 

protiústavnost zákona č. 194 z roku 1978129, který upravuje podmínky umělého přerušení 

těhotenství. Domnívá se, že je tento zákon v rozporu s italskou Ústavou, a to článků 29 a 

30130 týkajících se především rovných práv mezi manžely. 

Ústavní soudu shledal ústavní stížnost zjevně neopodstatněnou z toho důvodu, že 

příslušný napadený zákon je založen na politickém rozhodnutí poskytnout matce plnou 

odpovědnost při rozhodování o podstoupení umělého přerušení těhotenství, a to zejména 

proto, že těhotenství má jak fyzický, tak psychický dopad právě především na nastávající 

                                                 
127 Law No. 194 of 22 May 1978 on the social protection of motherhood and the voluntary termination of 
pregnancy. (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Part I, 2 May 1978, no. 140, pp. 3642-3646) 

128 Law No. 194, Section 4 

129 Tamtéž 
 
130 Constitution of the Italian Republic, promulgated in the extraordinary edition of Gazzetta Ufficiale No. 298 
on 27 December 1947, effective from 1 January 1948, Article 29: „The Republic recognises the rights of the 
family as a natural society founded on marriage. Marriage is based on the moral and legal equality of the spouses 
within the limits laid down by law to guarantee the unity of the family.“ and Article 30: „It is the duty and right 
of parents to support, raise and educate their children, even if born out of wedlock. In the case of incapacity of 
the parents, the law provides for the fulfilment of their duties. The law ensures such legal and social protection 
measures as are compatible with the rights of the members of the legitimate family to any children born out of 
wedlock. The law shall establish rules and constraints for the determination of paternity.“ Dostupné na 
www.senato.it 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gazzetta_Ufficiale
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matku, a vydal nařízení131, kterým ústavní stížnost zamítl. Na základě tohoto zamítavého 

nařízení Okresní soud zamítl žalobu pana Bosy v květnu roku 1990. 

Pan Boso se proti tomuto rozsudku odvolal k odvolacímu soudu v Benátkách. Dále 

znovu podal ústavní stížnost z důvodu toho, že § 5 zákona č. 194132 z roku 1978 porušuje 

články 2 (právo na život), 8 (ochrana soukromého a rodinného života) a 12 (právo uzavřít 

manželství) Evropské úmluvy a zároveň články 2, 10 a 11 italské Ústavy133. V roce 1993 

odvolací soud v Benátkách vydal rozsudek, kterým zamítl odvolání žalobce a stanovil, že 

žalobce nemá nárok na kompenzaci, jelikož jeho manželka nespáchala žádný nezákonný čin, 

nýbrž jednala v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 194. Ohledně ústavní stížnosti soud 

rozhodl, že stížnost se v zásadě shodovala s tou první podanou v roce 1988, a tudíž ji shledal 

zjevně neopodstatněnou. 

Pan Boso využil posledního vnitrostátního opravného prostředku pro přezkoumání 

rozhodnutí a podal kasační stížnost, ve které namítal porušení článku 2, 8 a 12 Evropské 

úmluvy, které chrání především právo na život a právo na založení rodiny. V červenci roku 

1998 však kasační soud rozhodl o zamítnutí odvolání z důvodu neexistence protiprávního 

činu manželky žalobce, která pouze využila svého práva dle platných italských právních 

předpisů. 

Po vyčerpání všech opravných prostředků se pan Boso rozhodl podat stížnost 

k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Stěžovatel tvrdil, že zákon umožňující 

umělé přerušení těhotenství je v rozporu s článkem 2, jelikož dovoluje, aby byl plod zbaven 

                                                 
131 Order No. 389, 31 March 1988 

132 Law No. 194, Section 5: „In all cases, in addition to guaranteeing the necessary medical examinations, 
counselling centres and medicosocial agencies shall be required, especially when the request for termination of 
pregnancy is motivated by the impact of economic, social, or family circumstances upon the pregnant women's 
health, to examine possible solutions to the problems in consultation with the woman and, where the woman 
consents, with the father of the conceptus, with due respect for the dignity and personal feelings of the woman 
and the person named as the father of the conceptus, to help her to overcome the factors which would lead her to 
have her pregnancy terminated, to enable her to take advantage of her rights as a working woman and a mother, 
and to encourage any suitable measures designed to support the woman, by providing her with all necessary 
assistance both during her pregnancy and after the delivery. ...” 

133 Constitution of the Italian Republic, Article 2: „The Republic recognises and guarantees the inviolable rights 
of the person, both as an individual and in the social groups where human personality is expressed. The Republic 
expects that the fundamental duties of political, economic and social solidarity be fulfilled.“ Article 10: „The 
Italian legal system conforms to the generally recognised principles of international law. ...” Article 11: „Italy 
rejects war as an instrument of aggression against the freedom of other peoples and as a means for the settlement 
of international disputes. Italy agrees, on conditions of equality with other States, to the limitations of 
sovereignty that may be necessary to a world order ensuring peace and justice among the Nations. Italy promotes 
and encourages international organisations furthering such ends.” 
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svého života. Zároveň namítá i porušení článku 8, neboť tato legislativa nepřihlíží k právu 

otce vyjádřit se k budoucímu zákroku a svým nesouhlasem jeho provedení zabránit. 

K dalšímu porušení podle stěžovatele došlo tím, že italské zákony o dobrovolném ukončení 

těhotenství porušují jeho právo na založení rodiny podle článku 12. 

Evropský soud pro lidská práva uznal, že se stěžovatel nachází v postavení oběti 

v tomto případě, neboť lze usuzovat, že jako potencionální otec je ukončením těhotenství své 

manželky přímo dotčen. 

Při posuzování porušení článku 2 Evropský soud rozhodl obdobně jako v případu 

R.H. vs. Norsko134 a neshledal při použití shodného odůvodnění žádné porušení Evropské 

úmluvy. Zároveň poukázal na to, že italská legislativa o dobrovolném umělém ukončení 

těhotenství nijak nevybočuje v porovnání s ostatními zákony v jiných evropských zemích, 

a proto ji nelze považovat za nepřiměřenou. Navíc v oblasti umělého přerušení těhotenství se 

poskytuje státům větší míra uvážení, a jelikož se jedná o velmi citlivé téma, je důležité 

ponechat státům možnost upravit si zákony dle svého vlastního kulturního vývoje. 

V případě porušení článku 8 Evropský soud odkázal na rozhodnutí Komise ve věci 

Brügemann a Scheuten vs. Německo135, kde Komise posuzovala, zdali se legislativa 

upravující přerušení těhotenství dotýká sféry soukromého života. Komise v tomto případě 

rozhodla, že je soukromý život těhotné ženy úzce spojen s plodem, jelikož se vyvíjí v jejím 

těle. Nicméně Komise zastává názor, že právo potencionálního otce na respektování 

soukromého a rodinného života v souvislosti s umělým přerušením těhotenstvím ženy nelze 

vykládat tak široce, aby zahrnovalo rovněž právo na konzultace, popřípadě možnost obrátit se 

na soud za účelem zabránění ženě ukončit těhotenství.136 

Soud v tomto případě souhlasil se závěrem Komise, jelikož se domnívá, že se 

těhotenství, jeho pokračování či ukončení v první řadě dotýká těhotné ženy, a tudíž by se 

právo potencionálního otce mělo posuzovat v závislosti na respektování práva ženy svobodně 

se rozhodnout o ukončení těhotenství dle platných vnitrostátních předpisů. Z tohoto důvodu 

soud shledal stížnost v tomto bodě zjevně neopodstatněnou. 

                                                 
134 Poznámka 91. Tamtéž  

135 Poznámka 110. Tamtéž 

136 Poznámka 91. Tamtéž 
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V posledním bodě stížnosti, konkrétně porušení práva stěžovatele založit rodinu 

(článek 12), soud neshledal žádné porušení. Dle článku 8 odstavce 2 Úmluvy137 může státní 

orgán v určitých stanovených případech zasahovat do práva na ochranu soukromého 

a rodinného života. A proto tento oprávněný zásah nemůže konstituovat porušení jiného 

článku úmluvy jako je právě článek 12. Soud již rozhodl, že nedošlo k porušení článku 8 

Úmluvy a stížnost je tudíž zjevně neopodstatněná. Domnívá se tedy, že stejný závěr platí 

v daném případě i pro porušení článku 12 Úmluvy. 

Nakonec soud uvedl, že je celá stížnost ve všech bodech nepřípustná z výše 

stanovených důvodů. 

                                                 
137 Článek 8 (2) Úmluvy: „Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v 
souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, 
hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo 
ochrany práv a svobod jiných.“ 
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8. Právo plodu na život a nedobrovolné přerušení 

těhotenství 

Nedobrovolné přerušení těhotenství úzce souvisí s otázkou přiznání plodu právo na 

život. Poprvé se touto otázkou zabývala Komise v případu X. vs. Spojené království138. Žena 

podstoupila umělé přerušení těhotenství bez souhlasu a proti vůli svého manžela, který 

následně podal stížnost k Evropské komisi pro porušení nejen práva na život nenarozeného 

dítěte, ale i porušení jeho práva na ochranu svého soukromého a rodinného života. Žena tento 

zákrok podstoupila po splnění zákonných podmínek139 z důvodu ochrany svého fyzického 

a duševního zdraví na základě souhlasu dvou lékařů. Manžel se před provedením zákroku 

rozhodl podat návrh na vydání soudního příkazu, aby zabránil své manželce takto ukončit 

těhotenství. Prezident Vrchního soudu však stanovil, že soudní příkaz může být udělen pouze 

v případě, aby se zabránilo porušování zákonem garantovaných práv. V anglickém právu však 

plodu žádné právo přiznáno není, práva lidská bytost nabývá až narozením, kdy se stane 

samostatnou bytostí nezávislou na matčině těle. 

 Stěžovatel se proto rozhodl obrátit na Evropskou komisi, která se podobným případem 

zabývala úplně poprvé. Při posuzování odkázala na řízení před rakouským Ústavním soudem, 

který posuzoval obdobnou otázku. Ústavní soud se domnívá, že je nutné vykládat článek 2, 

odstavec 1, větu 1 nejen v souvislosti s celým zněním článku 2, ale i s Evropskou úmluvou 

jako celkem. Upozornil, že první věta článku 2 (1) vykládána v souvislosti s článkem 2 (1) 

a (2) se nemůže vztahovat na nenarozené dítě. Všechna omezení uvedená v tomto článku se 
                                                 
138 Case of X. vs. UK (Application No. 8416/79). Decision of the Commission of Human Rights on the 
admissibility of the application. Strasbourg, 13 May 1980. Dostupné na http://www.echr.coe.int 

139 Section 1 (1) of the Abortion Act, 27 October 1967 

1. Subject to the provisions of this section, a person shall not be guilty of an offence under the law relating to 
abortion when a pregnancy is terminated by a registered medical practitioner if two registered medical 
practitioners are of the opinion, formed in good faith 

(a) that the pregnancy has not exceeded its twenty-fourth week and that the continuance of the pregnancy would 
involve risk, greater than if the pregnancy were terminated, of injury to the physical or mental health of the 
pregnant woman or any existing children of her family; or 

(b) that the termination is necessary to prevent grave permanent injury to the physical or mental health of the 
pregnant woman; or 

(c) that the continuance of the pregnancy would involve risk to the life of the pregnant woman, greater than if the 
pregnancy were terminated; or(d) that there is a substantial risk that if the child were born it would suffer from 
such physical or mental abnormalities as to be seriously handicapped.  

Dostupné na http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/87 
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týkají pouze osob, které se již narodily, a nelze je tudíž použít pro plod.140 

 Dále je možné odkázat na interpretaci141 ustanovení „každý má právo na život“142 

německého Spolkového ústavního soudu:  „Život ve smyslu historické existence lidského 

jedince existuje na základě znalostí z biologie a fyziologie nejméně od 14. dne po početí. 

Vývoj počínající tímto časovým okamžikem je neustálý proces bez přesných hranic odlišující 

jednotlivé etapy vývoje lidského života. Tento vývoj nekončí narozením; například určitá část 

vědomí typická pro lidské osobnosti se objeví až značnou dobu po narození. Ochrana 

přiznaná na základě článku 2 (2), věty první Ústavy nemůže být proto omezena ani na 

„úplnou“ osobu, kterou se stane po narození, ani na plod schopný samostatné existence před 

narozením. Právo na život je zaručeno každému, kdo „žije“, v tomto kontextu nemůže být 

činěn žádný rozdíl mezi různými fázemi lidského vývoje před narozením nebo mezi 

narozenými a nenarozenými dětmi. „Všichni“ ve smyslu článku 2 (2) Ústavy znamená „každá 

živá lidská bytost“. Pojem „každý“ tedy zahrnuje i nenarozené lidské bytosti.“ 

  "Život" plodu je úzce spojen s životem matky a nemůže být posuzován odděleně. 

Pokud by článek 2 poskytoval ochranu plodu bez jakéhokoliv omezení a byl by vnímán jako 

absolutní právo plodu na ochranu „života“, byla by legislativa umožňující umělé přerušení 

těhotenství zakázaná. A v případě, že by pokračování v těhotenství znamenalo vážné riziko 

pro život těhotné ženy při současném zákazu potratů dle výše zmíněného, logicky by to 

znamenalo, že má život nenarozeného dítěte vyšší hodnotu než život těhotné ženy. Právo na 

život již narozených osob by mělo být nejen předmětem omezení stanovených v článku 2, ale 

i dalších implicitních omezení právě z těchto důvodů. Pokud by tomu bylo jinak, bylo by to 

v rozporu s předmětem a účelem Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod. Navíc jak je patrné, směřuje současný vývoj potratové politiky k stále širší 

liberalizaci zákonů. Bylo by tudíž nemyslitelné, aby byl v dnešní době tento trend zastaven 

rozhodnutím Evropského soudu přiznáním úplného práva na život nenarozeným dětem. 

Tímto jsme zároveň dostali odpověď i na otázku, zdali by měla být přípustná trestní 

odpovědnost za způsobení nedobrovolného ukončení těhotenství klasifikovaného jako 

neúmyslné zabití. V dnešní době dle mého názoru nelze předpokládat, že dojde ke změně 

                                                 
140 Decision of Austrian Constitutional Court No. 7400, 11 October 1974. Erk. Slg. (Collection of Decisions), 
1975 (Europaische Grundrechtezeitschrift 74) 

141 Decisions of the Federal Constitutional Court, Vol. 39, pp. 1 et seq. Karlsruhe, 25  February 1975 

142 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 23. Mai 1949 (BGBl. 1949 S. 1); článek 2 (2), věta 1 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bundesgesetzblatt_%28Deutschland%29
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postoje jak vnitrostátních, tak i mezinárodních orgánů ve vztahu k přiznání nenarozeným 

dětem plnou subjektivitu umožňující trestní stíhání osob, které způsobily úmrtí plodu svou 

nedbalostí. 

8.1. Vo vs. Francie143 

 V červenci 2004 se Evropský soud pro lidská práva zabýval otázkou, zda embryo/plod 

má právo na ochranu života dle článku 2 Evropské úmluvy. V tomto případě těhotná žena 

potratila v důsledku omylu, kterého se dopustil její ošetřující lékař. Francouzský kasační soud, 

soud posledního stupně, lékaře osvobodil ze spáchání trestného činu neúmyslného zabití 

s odůvodněním, že plod nelze považovat za osobu ve smyslu francouzského trestního 

zákoníku. Následně se žena rozhodla podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. 

Evropský soud však nechal otázku práva na život plodu otevřenou, neboť se dle jeho názoru 

jedná o otázku, která by měla být rozhodnuta na národní úrovni. Důvodem je nedostatek 

konsensu mezi evropskými státy o vědecké a právní definici počátku života a navíc nebylo 

doposud rozhodnuto o povaze a právním statusu plodu ve většině států, které ratifikovaly 

Úmluvu. V nejlepším případě je možné považovat za nesporné, že lidský plod patří k lidské 

rase a vzhledem k jeho potenciálu a schopnosti stát se osobou si zaslouží ochranu ve jménu 

lidské důstojnosti, aniž by byl považován za subjekt s právem na život dle článku 2 Úmluvy. 

Soud považuje podání civilní žaloby na náhradu škody za dostatečné zadostiučinění, proto 

pokládal zahájení trestního stíhání za zbytečné. 

 Případ se týkal stížnosti podané paní Thi-Nho Vo, která v listopadu 1991 navštívila 

všeobecnou nemocnici v Lyonu na plánované vyšetření v šestém měsíci těhotenství. V ten 

samý den a v téže nemocnici jiná žena, paní Thi Thanh Van Vo, byla objednaná na odstranění 

cívky. V nemocnici došlo k záměně žen vzhledem ke shodnému příjmení, a protože paní 

Thi-Nho Vo nebyla schopná rozumět a komunikovat ve francouzštině, lékař propíchnul vak 

s plodovou vodou a tím nevyhnutelně došlo k samovolnému potratu. 

 Žena se v roce 1991 rozhodla podat trestní oznámení na tohoto lékaře kvůli spáchání 

trestného činu neúmyslné zabití. V roce 1996 byl však lékař soudem v Lyonu zproštěn viny 

z důvodu neexistence ustanovení trestněprávní normy, která by stanovovala, že lze 

nenarozené dítě považovat za osobu dle trestního zákoníku. Jelikož neexistuje žádná zákonná 

                                                 
143 Case of Vo vs. France (Application No. 53924/00). Grand Chamber Judgement of ECHR. Strasbourg, 8 July 
2004. Dostupné na http://www.echr.coe.int 
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definice týkající se nenarozeného dítěte, musel soud použít všeobecně známé vědecky 

prokázané skutečnosti. Opřel se především o fakt, že plod se stane životaschopný právě 

dosažením šestého měsíce svého vývoje. Soud však nemůže vytvořit normu, která by 

postavení plodu definovala, to je v kontinentální právní kultuře úkolem zákonodárce. 

Nicméně dle slov soudu nelze za lidskou bytost považovat plod starý 20 nebo 21 týdnů 

ve smyslu původního článku 319144 a článku 221-6145 trestního zákoníku. 

 Odvolací soud byl však jiného názoru. V březnu roku 1997 zrušil rozsudek soudu 

prvního stupně a odsoudil lékaře k trestu neúmyslného zabití. Odůvodnil to tím, že použití 

vědeckého argumentu životaschopnosti plodu postrádá právní účinek, neboť se jedná 

o domněnku, nikoliv o jistý fakt. Navíc se soud domnívá, že útok vedoucí k usmrcení byť 

i nenarozeného dítěte naplňuje skutkovou podstatu neúmyslného zabití dle francouzského 

platného práva. Soud zároveň poukázal na nedbalost ošetřujícího lékaře, kterou spatřoval 

především v tom, že pacientka z důvodu nedostatečné znalosti francouzštiny nebyla schopna 

odpovědět na žádné otázky lékaře, říct mu datum své poslední menstruace a zejména pochopit 

povahu zákroku, který ji lékař hodlal provést, stejně jako pochopit vysvětlení lékaře týkající 

se jejího zdravotního stavu. Lékař pouze spoléhal na zdravotnickou dokumentaci a nedbal 

na konkrétní okolnosti případu, které vyžadovaly další důkladné klinické vyšetření, 

na základě nichž by lékař poznal, že je pacientka těhotná. 

 Avšak v červnu roku 1999 vydal kasační soud, soud poslední instance, rozhodnutí, 

kterým potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně a odmítl považovat plod za lidskou bytost 

oprávněnou k ochraně dle trestních předpisů. 

 Poslední možností, kterou paní Vo měla k dispozici, byla stížnost k Evropskému 

soudu pro lidská práva. Tak učinila v prosinci téhož roku, kdy byl vydán rozsudek kasačního 

                                                 
144 „Anyone who through his or her inadvertence, negligent act, inattention, negligent omission or breach of 
regulation unintentionally commits homicide or unintentionally causes death, shall be liable to imprisonment of 
between three months and two years and a fine of between 1.000 and 30.000 francs.“ 

145 „It shall be an offence of unintentional homicide punishable by free years' imprisonment and a fine of 
45.000 Euros to cause the death of another in the conditions and in accordance with the distinctions set out in 
Article 121-3 by inadvertence, negligent act, inattention, negligent omission or breach of a statutory or 
regulatory duty of safety or care. 

In the event of a manifestly deliberate breach of a special statutory or regulatory duty of safety or care, the 
maximum sentences shall be increased to five years' imprisonment and a fine of 75.000 Euros.“ 
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soudu. V březnu 2003 byl případ předán velkému senátu Evropského soudu.146 

 Evropský soud nejprve odkázal na předchozí judikaturu Komise týkající se 

problematiky umělého přerušení těhotenství147, kdy Komise nepovažovala za nutné 

rozhodnout, zda je nenarozené dítě chráněno dle článku 2 Evropské úmluvy. Především se 

zabývala definicí pojmu „každý“, který označuje subjekt několika práv v úmluvě. Komise je 

toho názoru, že tato práva nemohou být primárně aplikována na nenarozené děti, ale jejich 

použití ve výjimečných případech, zejména s ohledem na článek 2, nemůže být vyloučeno. 

Dále Komise upřesnila, že umělé přerušení těhotenství je v souladu s článkem 2 (1), pokud je 

provedeno v zájmu ochrany zdraví a života matky a za předpokladu, že je těhotenství 

ukončeno v počáteční fázi těhotenství. V tomto případě je právo plodu na život omezeno 

v závislosti na primární ochraně zdraví a života těhotné ženy. V otázce počátku života Komise 

připustila určitou volnost pro smluvní státy z důvodu rozdílnosti názorů. 

 Také Evropský soud se domnívá, že není v jeho kompetenci rozhodovat v otázce 

počátku života. A to proto, že zde není dostatečný konsensus o právním a vědeckém určení 

počátku života mezi evropskými státy a konkrétně v tomto případě navíc i proto, že 

v souvislosti s existující legislativou a parlamentní diskuzí o neúmyslném přerušení 

těhotenství ve Francii se ukázalo, že vývoj ochrany plodu ve francouzské společnosti směřuje 

jiným směrem, než se poškozená žena domáhá v tomto případě. 

 V této souvislosti se soud rovněž domnívá, že není ani žádoucí, ani možné určit, zda 

nenarozené dítě spadá pod pojem „každý“ pro účely přiznání ochrany dle článku 2 Evropské 

úmluvy. Dále se soud nedomnívá, že by Francie porušila svojí pozitivní povinnost zajistit 

účinnou ochranu práva na život dle již zmíněného článku 2. Dle jejich názoru francouzský 

soudní systém poskytuje dostatečnou ochranu práv zajištěnou prostřednictvím nejen trestního 

práva, ale i opravných prostředků a náhrady škody u civilních soudů či dokonce 

disciplinárního řízení a uložení disciplinárních opatření lékařskou komorou. 

 Nenarozené dítě nebylo tedy zbaveno všech prostředků ochrany svých práv, proto 

nebylo zahájení trestního řízení opodstatněné. Soud z těchto důvodů rozhodl, že nedošlo 

k porušení článku 2 Evropské úmluvy. 

                                                 
146 Dle článku 43(2) Evropské úmluvy má být případ Velkému senátu, pokud „věc vyvolává závažnou otázku 
týkající se výkladu nebo provádění Úmluvy nebo jejích protokolů, nebo závažnou otázku všeobecné povahy.“  

147 Viz rozhodnutí Vo vs. Francie, bod 75-80. 
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 Evropský soudu pro lidská práva nepředložil uspokojivé důvody pro své rozhodnutí 

nezabývat se důkladněji otázkou, zda nenarozené dítě lze považovat za subjekt práva na život 

dle článku 2, či nikoliv. Tímto se vyhnul zodpovězení této otázky, jejíž závěr by byl žádoucí 

a velmi významný pro obdobné budoucí případy.148 Ani Komise, ani Evropský soud 

nevyloučily možnost použití článku 2 ve vztahu k plodu. Naopak použili „even assuming 

formula“, která právě použití článku 2 ve výjimečných případech umožňuje, místo toho, aby 

stanovily, že je článek 2 ve vztahu k plodu neaplikovatelný. Zároveň bych ráda upozornila na 

skutečnost, že v zásadě není žádný principiální rozdíl mezi plodem a již narozeným dítětem. 

Oba jsou závislí na matce a bez její péče a výživy by se obejít nedokázali. 

 Dále je třeba poukázat na to, že ještě před ratifikací Evropské úmluvy již většina 

smluvních států přijala právní předpisy umožňující umělé přerušení těhotenství a žádný z nich 

neměl žádné výhrady podle článku 57149 Úmluvy s ohledem na článek 2. 

 Komise i Evropský soud dále upozorňují na konflikt mezi právy matky 

a nenarozeného dítěte a zdůrazňují nutnost balancovat mezi těmito naprosto odlišnými zájmy 

s tím, že v takto citlivé oblasti musí mít smluvní státy jistý prostor pro uvážení. 

 V neposlední řadě je třeba posoudit názor soudu, že francouzské právní předpisy 

poskytují dostatečnou právní ochranu práv nenarozených dětí, a proto není třeba je chránit 

normami trestního práva. Dle mého názoru je třeba tento argument odmítnout na základě 

skutečnosti, že finanční náhrada škody nemá stejný účinek jako odsouzení pro trestný čin. 

Vzhledem k tomu, že právo na život chráněné článkem 2, je považováno za základní právo, 

a proto i malé porušení by mělo být postihováno udělením trestných sankcí. Navíc, pokud je 

trestný čin neúmyslné zabití spáchaný na již narozeném dítěti trestán prostředky trestního 

práva, pak by měly být použitelné i pro případ dosud nenarozeného dítěte. 

Je pochopitelné, že se soud brání vydání rozsudku, který by jasně definoval právní 

postavení plodu podle Evropské úmluvy, jelikož by takové rozhodnutí v této velmi citlivé 

otázce znamenalo radikální změnu pro všechny ostatní budoucí případy. 
                                                 
148 Pichon, Jakob. Does the Unborn Child Have a Right to Life? The Insufficient Answer of the European Court 
of Human Rights in the Judgment Vo vs. France. Junior Research Fellow at the Max Planck Institute for 
Comparative Public Law and International Law (Prof. Rüdiger Wolfrum), Vol. 07, No. 04, Heidelberg, 
Germany. Dostupné na http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol07No04/PDF_Vol_07_No_04_433-
444_Developments_Pichon.pdf 

149 Článek 57(1), věta první Úmluvy: „Každý stát může při podpisu této Úmluvy nebo uložení své ratifikační 
listiny učinit výhradu ke kterémukoli ustanovení Úmluvy, pokud zákon, který v té době platí na jeho území, není 
v souladu s tímto ustanovením.“ 
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8.2. Evans vs. Spojené království150 

 Tento případ se převážně věnuje rozboru práva na život plodu, jeho ochraně a ochraně 

soukromého a rodinného života. 

 Stěžovatelkou je mladá žena britské národnosti, která podstoupila léčbu neplodnosti na 

specializované klinice asistované reprodukce v Anglii. V říjnu roku 2000 se paní Evansová 

a její partner dostavili na schůzku na kliniku, kde jim byla sdělena diagnostika 

tzv. prekancerozy neboli předrakovinový stav vaječníků paní Evansové. Následně jim na 

klinice nabídli možnost in vitro fertilizace151 před vlastním odstraněním vaječníků. Během 

konzultace se zdravotnickým personálem, která se konala v ten samý den, byli paní Evansová 

a její partner informováni, že musí každý z nich podepsat formulář, kterým uděluje souhlas 

k léčbě. V souladu s ustanoveními zákona o oplodnění a embryologii z roku 1990152 je možné 

souhlas kdykoliv odvolat před implantací embrya do dělohy ženy. 

 V listopadu roku 2001 se pár dostavil na kliniku za účelem navržené léčby, jejímž 

výsledkem bylo vytvoření šesti embryí, která byla uskladněna na klinice. Následně paní 

Evansová podstoupila zákrok odstranění vaječníků. Před implantací embrya do dělohy musela 

stěžovatelka počkat další dva roky. 

 Mezitím se však vztah mezi paní Evansovou a jejím partnerem rozpadl a on v souladu 

se zákonem z roku 1990 informoval kliniku o odvolání souhlasu s použitím uskladněných 

embryí či jejích dalšímu uchovávání. 

 Paní Evansová podala návrh na vydání soudního příkazu, který by zabránil zničení 

embryí.  Návrh byl však v roce 2003 soudem zamítnut, jelikož partner paní Evansové jednal 

v době udělení souhlasu v dobré víře, že bude jejich vztah nadále pokračovat. Na základě 

tohoto rozhodnutí informovala klinika v lednu 2005 paní Evansovou, že je jejich zákonnou 

povinností zničit uskladněná embrya, k čemuž mělo taky následující měsíc dojít. 

                                                 
150 Case of Evans vs. the United Kingdom (Application No. 6339/05). Grand Chamber Judgement of ECHR. 
Strasbourg, 10 April 2007. Dostupné na http://www.echr.coe.int 

151 „In-vitro fertilizace (IVF) neboli mimotělní oplodnění je jedna z metod léčby neplodnosti sterility, při níž 
dochází k oplodnění mimo tělo ženy „ve zkumavce“. Vajíčka se odebírají z vaječníků punkcí z pochvy a jsou 
oplodněna ve speciální tekutině semenem. Po 2 až 5 dnech po odběru vajíčka se zárodek přenese do dělohy, kde 
se za současné hormonální léčby dále vyvíjí. Zhruba třetina zákroků je úspěšná. Obvykle dochází k oplodnění 
více vajíček; další zárodky jsou zmraženy v tekutém dusíku kryokonzervace.“ Velký lékařský slovník dostupný 
na http://lekarske.slovniky.cz 

152 Human Fertilization and Embryology Act, 1990 

http://lekarske.slovniky.cz/
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 Paní Evansová obratem podala stížnost k Evropskému soudu, který v této souvislosti 

zažádal153 anglickou vládu o vhodné předběžné opatření, které by zabránil zničení embryí 

před posouzením celého případu před Evropským soudem. Paní Evansová svojí stížnost 

odůvodňovala tak, že uskladněná embrya představují jedinou možnost nést geneticky 

příbuzné dítě po úspěšné léčbě jejího předrakovinového stavu vaječníků a namítala porušení 

článku 2 (právo na život), článku 8 (právo na ochranu soukromého a rodinného života) 

a článku 14 (zákaz diskriminace) ve spojení s článkem 8. 

 Velký senát jednomyslně rozhodl, že embryo nemá právo na život a tudíž nedošlo 

k porušení práva na život. 

 Při posuzování porušení článku 8 se soud potýkal s problémem týkajícím se konfliktu 

stejných práv dvou jednotlivců. Pokud by soud dal za pravdu stěžovatelce, znamenalo by to 

pro jejího bývalého partnera povinnost stát se nedobrovolně otcem, na druhé straně, pokud by 

byla embrya zničena, stěžovatelce by tímto bylo znemožněno stát se geneticky shodným 

rodičem. 

 Otázkou bylo, zdali příslušná legislativa týkající se udělení a odnětí souhlasu 

v souvislosti s umělým oplodněním vytváří spravedlivou rovnováhu mezi veřejným 

a konkrétním soukromým zájmem. Navíc soud poukázal na fakt, že bývalý partner paní 

Evansové nikdy neudělil souhlas k tomu, aby stěžovatelka použila společně vytvořená embrya 

sama. 

 Evropský soud stál před obtížným rozhodnutím, zdali by mělo právo stěžovatelky 

převážit nad právem jejího bývalého partnera, jelikož neexistuje jednotný přístup pro obdobné 

situace v rámci evropských států. Nakonec se soud přiklonil k závěru, i přesto, že soucítil se 

situací stěžovatelky, že bývalý partner paní Evansové nemůže být nucen stát se biologickým 

otcem proti své vůli. 

 Velký senát má za to, že vzhledem k nedostatku evropského konsensu, skutečnosti, že 

vnitrostátní právní úprava týkající se IVF je velmi jasná a žadatel je na zákonné podmínky 

léčby předtím přímo upozorněn s tím, že soud posuzoval rovněž spravedlivou rovnováhu mezi 
                                                 
153 Rule 39 of the Rules of European Court of Human Rights (Interim measures): „(1) The Chamber or, where 
appropriate, its President may, at the request of a party or of any other person concerned, or of its own motion, 
indicate to the parties any interim measure which it considers should be adopted in the interests of the parties or 
of the proper conduct of the proceedings before it.“ Issued by the President of the Court in accordance with Rule 
32 of the Rules of Court on 5 March 2003 and amended on 16 October 2009 and on 7 July 2011. Dostupné na 
http://www.echr.coe.int/ 
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protichůdnými zájmy stěžovatelky a jejího bývalého partnera, nedošlo k porušení článku 8. 

 Na základě rozhodnutí, že nedošlo k porušení článku 8, soud neshledává nutné zabývat 

se otázkou porušení článku 14, který je posuzován v přímé souvislosti s článkem 8. 

 Dle mého názoru je rozhodnutí Evropského soudu správné. Sdílím velké pochopení 

s paní Evansovou, která se nechtěla vzdát možnosti stát se biologickou matkou, nicméně nelze 

jiného proti jeho vůli nutit, aby se stal rodičem. Narozením dítěte vzniká rodičům 

zodpovědnost spočívající v povinnosti o dítě pečovat, zajišťovat jeho zdravý tělesný, duševní, 

emocionální a rozumový vývoj, poskytovat mu výživu a výchovu po dobu potřebnosti. Tento 

vztah mezi dítětem a rodičem je jeden z nejužších a založení rodiny patří k nejvýznamnějším 

okamžikům v životě. Pokud by byl partner paní Evansové k tomuto kroku nucen veřejnou 

mocí či soudními orgány, znamenalo by to nepřiměřený zásah do jeho rodinného 

a soukromého života. Zároveň není správné chtít po bývalém partnerovi paní Evansové, aby 

se nedobrovolně stal otcem, aniž by měl možnost dítě vychovávat v harmonickém 

a fungujícím vztahu. Paní Evansová má další možnosti, jak se stát rodičem, byť by se 

nejednalo o rodičovství biologické. 
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9. Právo na informace 

 Právo přijímat a rozšiřovat informace patří k nejdůležitějším právům v demokratické 

společnosti a je součástí práva na svobodu projevu. 

V poslední části rozboru judikatury týkající se umělého přerušení těhotenství se 

zaměřím na omezování práva na informace vnitrostátními orgány za účelem ochrany morálky 

a přístup Evropského soudu pro lidská práva. Rozhodnutí ve věci Open Door a Dublin Well 

Woman vs. Irsko z roku 1992 je důkazem toho, že právo na informace je důležitou součástí 

souboru práv nacházejícího se v Úmluvě o ochraně lidských práv a svobod a obstojí i vedle 

práva na život, které je považováno za jedno z vedoucích práv na pomyslném žebříčku 

lidských práv a svobod. 

Přístup irských orgánů se po tomto rozhodnutí a také v souvislosti s dříve zmíněným 

rozhodnutím irského Nejvyššího soudu ve věci Attorney General vs. X. a další154 změnil. 

V roce 1992 byl přijatý třináctý a čtrnáctý dodatek k Ústavě Irska155, které zrušily zákaz 

cestování do zahraničí za účelem podstoupení interrupce a umožnily přístup k informacím 

o službách legálně dostupných v ostatních státech, tzn. i informací o službách týkající se 

možnosti ukončení těhotenství. 

9.1. Open Door a Dublin Well Woman vs. Irsko156 

 Stěžovatelé jsou obchodní společnost Open Door Counselling Ltd., irská společnost, 

která poskytovala poradenské služby těhotným ženám převážně v Dublinu, ale i v jiných 

částech Irska, Dublin Well Woman Centre Ltd., společnost poskytující obdobné služby na 

dvou klinikách v Dublinu, Bonnie Maherová a Ann Downesová, které pracovaly jako 

vyškolené poradkyně pro společnost Dublin Well Woman, paní X., narozená v roce 1950 

a paní Maeve Geraghtyová, narozená v roce 1970, které se připojily ke stížnosti společnosti 

Dublin Well Woman na její podporu. Jejich zájem ve věci odůvodňují tím, že se nacházejí ve 

fertilním věku a i ony by se v budoucnosti mohly dostat do situace, kdy by potřebovaly 

                                                 
154 The Attorney General vs. X. and Others (1992) 1 IR 1 

155 Constitution of Ireland. Enacted by the People 1 July 1937, in operation as from 29 December 1937 as 
amended. Dostupné na http://www.taoiseach.gov.ie/ 

156 Case of Open Door and Dublin Well Woman vs. Ireland (Applications No. 14234/88 and 14235/88). 
Judgement of ECHR. Strasbourg, 29 October 1992. Dostupné na http://www.echr.coe.int 
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podobné poradenské služby a informace týkající se těhotenství, jejichž poskytování bylo 

irskými soudy zakázané. 

Účastníci si stěžovali především na soudní příkaz uložený irskými soudy na společnost 

Open Door a Dublin Well Woman, který jim měl zabránit v poskytování určitých informací 

a nepřímého poradenství těhotným ženám týkající se především možnosti podstoupit umělé 

přerušení těhotenství mimo jurisdikci Irska jako jedné z možností řešení nechtěného 

těhotenství. Společnost ženu poté, co se pro tuto možnost rozhodla, odkázala na příslušnou 

kliniku ve Velké Británii a zařídila cestu. Doporučovala pouze kliniky, které nabízejí vysoký 

standard, a proto ženě nehrozila případná újma z důvodu neodbornosti zákroku 

zdravotnického personálu. Obě společnosti byly neziskovými organizacemi. Navíc služby 

poskytované ženám společností Dublin Well Woman se netýkaly pouze poskytování 

poradenství těhotným ženám, ale každého aspektu zdraví žen, od vyšetření prsů a testů 

nitroděložního čípku, přes léčby neplodnosti až k možnosti umělého oplodnění. Zabývaly se 

tudíž každým možným aspektem sexuálního zdraví žen a oblasti plánování rodiny. 

 V roce 1983, v době referenda vedoucího k osmému dodatku k Ústavě157, společnost 

Dublin Well Woman vydala brožuru o dopadech dodatku na nepřímé poradenství 

a důsledcích znění tohoto ustanovení. Podle nich může kdokoliv na základě ustanovení 

dodatku usilovat o soudní příkaz, který by zabránil zabránění nabízení těchto poradenských 

služeb, a proto společnost varovala před situací, kdy by každý mohl žádat soud o vydání 

soudního příkazu k tomu, aby znemožnil ženě vycestovat ze země při podezření, že má 

v úmyslu nechat si provést tento v Irsku nelegální zákrok v zahraničí. 

 Jednání u Evropského soudu pro lidská práva předcházel proces u irského Vrchního 

soudu v roce 1985. Nejprve soukromou žalobu podala Společnost pro ochranu nenarozených 

dětí proti společnosti Dublin Well Woman. K té poté přistoupil generální prokurátor 

(Attorney General) na základě soudního příkazu. Účelem bylo zabránit společnosti Dublin 

Well Woman nabízet poradenství těhotným ženám, neboť se domnívali, že je to nezákonné 

z důvodu schválení osmého dodatku k Ústavě.158 Zákaz se týkal nejen samotného 

poradenství, ale i cestování do zahraničí, nejčastěji do Velké Británie, za účelem podstoupení 

umělého přerušení těhotenství na zahraničních klinikách. Vrchní soud souhlasil 

                                                 
157Constitution of Ireland. Enacted by the People 1 July 1937, in operation as from 29 December 1937. Dostupné 
na http://www.constitution.org/cons/ireland/constitution_ireland-en.htm 

158 Article 40.3.3o of the Constitution of the Republic of Ireland 
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s navrhovatelem, jelikož dle jeho názoru se jednak jedná o porušení Ústavy, která zaručuje 

právo na život nenarozenému dítěti, a jednak porušení ustanovení trestního zákoníku159, který 

zakazuje jakékoliv jednání, které by napomáhalo k provádění potratů. Na základě toho udělil 

soudní příkaz, který zabraňuje Open Door a Dublin Well Woman jakékoliv poradenství 

směřující k uskutečňování potratů (byť v zahraničí). 

 Obě společnosti se odvolaly k Nejvyššímu soudu v Irsku, který jejich odvolání zamítl. 

Nejvyšší soud poukázal na fakt, že Open Door a Dublin Well Woman poskytovaly nejen 

poradenství, ale zároveň zařizovaly pro své klientky cestu a rezervaci na britských klinikách. 

A právě tuto činnost organizací soud kritizoval, jelikož byl toho názoru, že se nejednalo 

o pouhé informování o možnostech, ale poskytování přímé asistence k usnadnění daného 

zákroku, což je nezákonné. Open Door a Dublin Well Woman se snažily přesvědčit soud, že 

pokud by tuto pomoc těhotným ženám neposkytly, mohlo by to mít negativní dopad na jejich 

zdraví v případě, že by nebyl zákrok proveden v dostatečně specializovaných a vybavených 

klinikách. Soud však toto tvrzení odmítl. 

 Po vyčerpání všech vnitrostátních prostředků se stěžovatelé rozhodli obrátit na 

Evropský soud pro lidská práva. Tvrdili, že vydaný soudní příkaz, který jim brání poskytovat 

pomoc těhotným ženám při cestování za účelem podstoupení umělého přerušení těhotenství 

v zahraničí, porušuje právo obou společností a dvou pracovnic (stěžovatelka paní Maherová 

a Downesová) rozšiřovat informace, stejně jako práva paní X. a paní Geraghtyové tyto 

informace přijímat, což je zaručeno článkem 10 Úmluvy160. Stěžovatelé omezili svojí stížnost 

na tu část soudního příkazu, která se týkala poskytování informací, nikoliv na přímé plánování 

a zařizování cesty a odkazy na příslušné kliniky. Open Door, pani X. a paní Geraghtyová dále 

tvrdily, že toto omezení způsobilo zároveň zásah do jejich soukromého a rodinného života 

a porušilo právo dle článku 8 Úmluvy a dále konstatovaly porušení článku 14 Úmluvy (zákaz 

diskriminace) ve spojení s články 8 a 10 Úmluvy. 
                                                 
159 Sections 58 and 59 of the Offences against the Person Act 1861 

160 Článek 10 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod: 

„1. Každý má právo na svobodu projevu. Toto právo zahrnuje svobodu zastávat názory a přijímat a rozšiřovat 
informace nebo myšlenky bez zasahování státních orgánů a bez ohledu na hranice. Tento článek nebrání státům, 
aby vyžadovaly udělování povolení rozhlasovým, televizním nebo filmovým společnostem. 

2. Výkon těchto svobod, protože zahrnuje i povinnosti a odpovědnost, může podléhat takovým formalitám, 
podmínkám, omezením nebo sankcím, které stanoví zákon a které jsou nezbytné v demokratické společnosti v 
zájmu národní bezpečnosti, územní celistvosti nebo veřejné bezpečnosti, ochrany pořádku a předcházení 
zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, ochrany pověsti nebo práv jiných, zabránění úniku důvěrných 
informací nebo zachování autority a nestrannosti soudní moci.“ 
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 K posouzení, zdali došlo k porušení článku 10 či nikoliv, se soud musel zabývat 

otázkou, jestli se nejedná o oprávněný zásah dle článku 10 (2). V takovém případě jsou 

oprávněné ty zásahy, o kterých tak stanoví zákon a jsou nezbytné v demokratické společnosti 

z důvodu specifikovaného v tomto článku. 

 Open Door a Dublin Well uvedly, že není zákon formulován s dostatečnou přesností, 

aby jim umožnil stanovit, že nepřímé poradenství, které poskytovaly těhotným ženám, by 

mohlo mít za následek vydání soudního příkazu. Z článku 40.3.3 Ústavy není zřejmé, že by 

poskytování těchto informací bylo v rozporu s tímto ustanovením. Navíc s přijetím osmého 

dodatku se předpokládalo, že dojde rovněž k přijetí příslušné legislativy, která by interpretaci 

změny Ústavy objasňovala. K vypracování a schválení legislativy však nedošlo a to také tyto 

společnosti kritizovaly. Společnosti též odkázaly na judikaturu Nejvyššího soudu, která 

proklamovala přísnou a doslovnou interpretaci článku Ústavy ve svém rozhodnutí Attorney 

General vs. X. a další161. Zde soud připustil možnost povolení interrupce při splnění 

podmínek, kdy těhotenství přímo ohrožuje život matky. Společnosti dále dodávají, že je 

ustanovení 40.3.3 Ústavy adresované pouze státu, nikoliv jednotlivcům, proto nepředvídaly, 

že se ustanovení bude vztahovat rovněž na nepřímé poradenství poskytované soukromými 

společnostmi. Z těchto důvodů nemohli stěžovatelé předpokládat, že poskytování těchto 

poradenských služeb těhotným ženám by mohlo být soudem považováno za nezákonné. 

 Irská vláda však tvrzení o nejasnosti znění Ústavy odmítla. Podle jejího názoru bylo 

právo možné předvídat za využití příslušné právní rady a judikatury irských soudů. 

Stěžovatelé měli vědět, že soud může vydat soudní příkaz za účelem ochrany práv zaručených 

Ústavou a uznaných v rámci common law a principu práva equity162. 

 Evropský soud pro lidská práva se domnívá, že by ustanovení 40.3.3 Ústavy nemělo 

být posuzováno v izolaci, nýbrž v souvislosti s irskými zákony a judikaturou. Je zřejmé, že 

poskytováním těchto poradenských služeb těhotným ženám a podstoupení umělého přerušení 

těhotenství v zahraničí neporušuje ustanovení trestního práva. Nicméně dle stálé judikatury 

irských soudů lze usuzovat, že porušení ustanovení irské Ústavy jak jednotlivci, tak 

samotným státem je postihnutelné. Soud uzavřel, že s ohledem na obecně vysokou úroveň 

                                                 
161 Attorney General vs. X. and Others [1992] 1 I.R. 

162 Common law a law of equity jsou 2 základní části angloamerického systému. Jedná se o dva druhy 
soudcovského práva. Common law bylo považováno za právo primární. Law of equity bylo založeno na 
principech morálky a spravedlnosti a sloužilo pouze k doplnění a rozvoji common law („Equity follows the law“ 
= „Spravedlnost sleduje právo“). 
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ochrany nenarozených dětí podle irského práva a na roli soudů jako garantů ústavně 

zaručených práv by měly tyto společnosti předvídat po patřičném právním poradenství 

možnost podání žaloby v souvislosti s nabízenými poradenskými službami. Lze proto 

očekávat, že možnost omezení práva na informace v tomto případě bylo stanoveno zákonem. 

 Druhý předpoklad, který musí být splněn dle článku 10 (2), je možnost omezení práva 

na informace z důvodů v tomto článku specifikovaných. Irská vláda uvedla, že příslušná 

ustanovení irského práva jsou určena k ochraně práv ostatních, v tomto případě nenarozených 

dětí. Důvodem specifikovaným v článku 10 (2) pro omezení práva na informace je především 

ochrana morálky a případně i prevence kriminality. Soud nepřipouští, že důvodem k omezení 

by mohlo být předcházení či zabránění trestné činnosti, neboť ani poskytování informací 

těhotným ženám uvádějící možnost umělého přerušení těhotenství, ani podstoupení zákroku 

mimo jurisdikci Irska nezakládá trestní odpovědnost. Je však zřejmé, že ochrana 

nenarozených dětí podle irského práva je založena na tradičních morálních hodnotách, které 

odráží postoj většiny obyvatelstva k potratům (dle výsledku referenda z roku 1983).  Tudíž lze 

omezení za účelem ochrany morálky ve spojení s ochranou práva nenarozených dětí 

považovat za legitimní. Zároveň soud poukázal, že není nutné rozhodovat, zdali pojem 

„ostatní“ podle článku 10 (2) se vztahuje rovněž na nenarozené děti. 

 Soud se rovněž musí zabývat otázkou, zdali je omezení tohoto práva nutné 

v demokratické společnosti z výše zmíněného důvodu ochrany morálky. Soud uznává, že 

smluvní státy mají široký prostor pro uvážení v oblasti morálky, především pokud se jedná 

o záležitosti týkající se povahy lidského života. V určitých otázkách právního a sociálního 

pořádku, kam se řadí i názory států na určení počátku života, přiznání plodu právo na život 

a postoje k umělému přerušení těhotenství, neexistuje evropskými státy jednotný přístup, 

a proto jsou státní a justiční orgány, co se týká rozhodování o přesném obsahu požadavku na 

morálku stejně jako na omezení či penalizaci určitého chování či činnosti za účelem její 

ochrany, v lepší pozici než mezinárodní soudce. Samozřejmě tato míra uvážení států není 

neomezená. Úkolem soudu je dohlížet, zdali jsou tato omezení ze strany států v souladu 

s Úmluvou. 

 Soud musel posuzovat i míru přiměřenosti a nutnosti. Soudní příkaz omezoval 

svobodu přijímat a rozšiřovat informace týkající se služeb, které jsou přípustné a běžně 

dostupné v jiných zemích Úmluvy s tím, že mohou mít také zásadní význam pro zdraví 

a psychiku žen. Tato omezení musí být bez ohledu na své morální důsledky pečlivě podobeny 
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kontrole orgánů Úmluvy ve vztahu k jejich souladu s principy demokratické společnosti. 

Soud shledal soudní příkaz Nejvyššího soudu jako nepřiměřený vzhledem k jeho 

absolutní povaze, jelikož uložil trvalé omezení na poskytování informací těhotným ženám 

o možnostech a službách v souvislosti s umělým přerušením těhotenství v zahraničních 

zařízeních, bez ohledu na věk, zdravotní stav či jiných vážných důvodů pro ukončení 

těhotenství. Poradenství nebylo založeno na podpoře či propagování umělého přerušení 

těhotenství. Poradci pouze ženám předkládali všechny dostupné možnosti v souvislosti 

s těhotenstvím. Výběr jedné z nich byl na rozhodnutí samotné ženy. Navíc se soud 

nedomnívá, že je zde přímá souvislost mezi poskytováním těchto informací a ukončením 

života dosud nenarozeného dítěte. Poradenské aktivity těchto společností byly tolerovány i po 

schválení osmého dodatku irské Ústavy v roce 1983 až do vydání tohoto soudního příkazu 

Nejvyšším soudem. 

 Soud shledal, že vydání tohoto příkazu nebylo efektivní v souvislosti s ochranou 

života nenarozených dětí, jelikož to nezabránilo irským ženám cestovat do Velké Británie 

za účelem podstoupení umělého přerušení těhotenství. Naopak, bez přístupu 

ke kvalifikovaným poradenským službám poskytovaným těmito společnostmi hrozila ženám 

větší pravděpodobnost vzniku újmy na zdraví pro podstoupení zákroku v nedostatečně 

specializovaných zařízeních a klinikách. 

Vzhledem k tomu, že soudní příkaz nezabránil ženám cestovat do zahraničí za účelem 

podstoupení interrupce, pouze omezil ženám přístup ke kvalifikovaným informacím, rozhodl 

soud, že se Irsko dopustilo porušení článku 10 Úmluvy tím, že znemožnilo těhotným ženám 

přijímat a odborným poskytovatelům šířit specifické informace týkající se umělého přerušení 

těhotenství. Porušení dalších článků Úmluvy, konkrétně článku 8 a 14 v souvislosti s článkem 

10 a 8, soud nezkoumá, jelikož se nedomnívá, že je nutné se zbývajícími body stížnosti 

zabývat, když bylo jasně konstatováno porušení článku 10 Úmluvy. 
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Závěr 

Není pochyb o tom, že je třeba lidský život chránit. Otázkou však je, od jakého 

okamžiku má být ochrana života poskytována. Mělo by být přiznáno již od okamžiku početí? 

Evropský soud pro lidská práva se brání vydání rozhodnutí, které by jasně definovalo 

postavení lidského embrya a precedentně by pak zavazovalo Soud pro další obdobné budoucí 

případy. Soud raději ponechává velký prostor pro uvážení států a rozhoduje případ od případu 

na základě konkrétních okolností. Důvodem je skutečnost, že nepanuje příliš velká shoda 

mezi evropskými státy a jejich právními úpravami. Irsko má dokonce ve své Ústavě již od 

roku 1983 zakotveno, že se život chrání od okamžiku početí podle článku 40.3.3 Ústavy163 

schválený v referendu. I zde je však patrný jistý průlom do absolutního pojetí této ochrany 

poskytované lidskému plodu. Jedná se o významné rozhodnutí irského Nejvyššího soudu ve 

věci Attorney General vs. X., na nějž navazují další obdobná rozhodnutí 

(například tzv. C case), která toto rozhodnutí potvrzují. Podobné snahy zakotvení práva na 

život pro nenarozené děti byly i v Polsku, tam se nicméně změnu Ústavy nepodařilo prosadit. 

Problematika umělého přerušení těhotenství se dá vnímat ze dvou úhlů pohledu, a to 

z pohledu ženy-matky považované za jedince, který je nadán rozumem a má právo se 

svobodně rozhodovat o svém těle, soukromí a budoucnosti, jež je v souvislosti s narozením 

dítěte úzce spojena. Druhým úhlem pohledu je právo nenarozeného dítěte na poskytnutí 

ochrany ze strany veřejné moci, především ve smyslu zaručení práva na život, které by 

v takovém případě muselo být autoritativně vynucováno právě veřejným orgánem, a současně 

by byla formálně stanovena nedotknutelnost plodu ve všech stádiích jeho vývoje. Pouze tímto 

způsobem by bylo možné embryo/plod chránit, jelikož samo nenarozené dítě nemá žádnou 

jinou možnost své postavení ovlivňovat. Důležitým faktem je však to, že je plod zcela závislý 

na těle matky po většinu času svého vývoje a bez těla matky by do okamžiku viability plodu 

sám existovat nemohl, pomineme-li neustálý vývoj lékařské vědy, který tento časový úsek 

zkracuje. Je proto legitimní ze strany státu ženě jako samostatnému autonomnímu jedinci 

přikázat pod hrozbou možné sankce, aby porodila nechtěné dítě, dítě, o které by se nemohla 

z důvodu její nevyspělosti nebo malým finančním možnostem řádně postarat, dítě, které by 

trpělo nějakou byť i nepatrnou genetickou vadou či dítě, které by bylo počaté důsledkem 

trestného činu? Jelikož přiznáním plné subjektivity nenarozenému dítěti by k těmto 

                                                 
163 Poznámka 41. Tamtéž 
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následkům zákonitě dojít muselo. Dle mého názoru není možné ani příliš logické posuzovat 

obě tato práva nezávisle na sobě, neboť jsou svou podstatou nerozlučně spojena. 

Existují různé zájmové skupiny, které jsou stoupenci rozličných přístupů k umělému 

přerušení těhotenství. Jedni jsou neochvějnými zastánci ochrany plodu a na umělé přerušení 

těhotenství nahlížejí jako na vraždu nenarozených dětí. Druzí argumentují nutností zachování 

svobodné volby každého suverénního jedince o svém životě. V tomto případě neexistuje 

jediné správné řešení problému interrupcí. 

Přístupy jsou ovlivněny historickým vývojem, především vlivem římskokatolické 

církve na území evropského kontinentu. Právě silně katolické země jsou známy svým 

odmítavým postojem k propotratové politice a často si volí přísnější právní úpravu. Nebo 

máme přístup opačný, který byl ovlivněn hlavně vznikem feministických hnutí a rozvojem 

levicových nebo liberalistických filozofií upřednostňující právo volby. Nedostatek 

společenského konsensu je také jedním z hlavních důvodů, proč se Evropský soud pro lidská 

práva vyhýbá přímému závaznému výkladu, ať již by se přikláněl k názoru pro-choice nebo 

pro-life. Základem je poskytnutí velkého prostoru pro uvážení států, tzv. margin of 

appreciation a s tím související možnost si základní rámec daný Evropskými orgány upravit 

přísněji podle místních podmínek, které se na daném území vyvíjely a ovlivňovaly 

společenské hodnoty po století. Smyslem není za každou cenu regulovat každé odvětví a 

odstraňovat rozdíly mezi jednotlivými vnitrostátními úpravami, ale vytvořit fungující celek 

vyspělých evropských zemí na základě konsensu. Nicméně kvůli těmto velkým rozdílům 

mezi jednotlivými evropskými zeměmi si dříve Evropská komise ani Evropský soud pro 

lidská práva ve svém výkladu nedovolí zaujmout radikální stanovisko k takovéto 

komplikované otázce. 

Evropská komise pro lidská práva vyslovila ve svém rozhodnutí z roku 1980 ve věci 

Paton vs. Spojené království názor, že život plodu je úzce spojen s životem těhotné ženy 

a nemůže být posuzován odděleně, a pokud by se plodu přiznalo absolutní právo na život, 

znamenalo by to upřednostnění života plodu, jelikož i v případě ohrožení života ženy, by se 

muselo v těhotenství pokračovat. Evropský soud pro lidská práva nevylučuje aplikaci článku 

2 Úmluvy i na nenarozené děti, nicméně nedefinuje, kdy se článek 2 Úmluvy použije 

a ponechává to na posouzení v konkrétních budoucích případech, jak stanovil v rozhodnutí ve 

věci Vo vs. Francie z roku 2004. 
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V současné době je trend směrem k obecné liberalizaci provádění umělého přerušení 

těhotenství. Většina evropských států má interrupci povolenou buď na žádost ženy, nebo v 

případě vitální, právní i sociální indikace, kdy především pod sociální indikaci můžeme 

zahrnout velký počet případů. Státy, které se této liberalizaci brání, jsou státy s velkým vlivem 

katolické církve.  

Evropský soud pro lidská práva se nesnaží sjednotit právní úpravy evropských států, 

ale posuzuje, zdali mají těhotné ženy efektivní přístup k umělému přerušení těhotenství při 

splnění zákonných podmínek. Lékaři se v některých státech zdráhají provedení zákroku, i 

když dle zákona má žena na interrupci právo, především z důvodu obav z možného spáchání 

trestného činu, jelikož ne vždy je situace jednoznačná nebo využívají výhradu svědomí, která 

jim umožňuje odmítnout provedení zákroku pro jejich přesvědčení. Státy také nejsou schopny 

zajistit efektivní a rychlý proces při sporu mezi názory lékařů či nesouhlas žen s rozhodnutím 

lékařů, což je pro umělé přerušení těhotenství vzhledem k časovému limitu podstatné. 

Evropský soud při zjištění těchto nedostatků pak často konstatuje porušení článku 8 Úmluvy, 

jak tomu bylo například ve věci A., B. a C. vs. Irsko či Tysiąc vs. Polsko. Významné je 

rozhodnutí Evropského soudu z roku 2011 ve věci R.R. vs. Polsko, kde Soud konstatoval 

nejen porušení článku 8 Úmluvy, ale i porušení článku 3 Úmluvy. Soud byl toho názoru, že 

jednání lékařů dosáhlo takové míry závažnosti, že konstituovalo mučení a jiné nelidské a 

ponižující zacházení, jelikož stěžovatelka byla vystavena neúměrnému stresu a nejistotě. Toto 

rozhodnutí tak může být významné pro budoucí případy, jelikož se jedná vůbec o první 

rozhodnutí Soudu, kde bylo shledáno porušení článku 3 Úmluvy. 

Umělé přerušení těhotenství se nedotýká pouze žen, ale i mužů, nastávajících otců 

nenarozených dětí. Evropský soud pro lidská práva musel řešit několik případů164, kdy žena 

podstoupila interrupci bez souhlasu a proti vůli muže. Evropský soud však v těchto případech 

stanovil, že nelze upřednostnit právo muže, jelikož předně život ženy je úzce spojen s plodem 

a právě žena je těhotenstvím a následným mateřstvím významně ovlivňována, proto ji nelze 

nutit, aby se proti své vůli stala matkou. Soudní příkaz, který by zabránil provedení 

interrupce, nelze udělit, pokud žena postupuje dle práva a splňuje zákonné podmínky pro 

umělé přerušení těhotenství. 

S umělým přerušením těhotenstvím také souvisí poskytování informací o možnosti 

podstoupit interrupci, a jaké zákonné podmínky je nutné splnit. V Irsku bylo toto poradenství 
                                                 
164 Boso vs. Itálie, R.H. vs. Norsko 
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do rozhodnutí Evropského soudu považováno za nepřípustné, jelikož se soudní orgány 

domnívaly, že nabádá ženy k ukončení těhotenství. Evropský soud řešil tuto otázku 

v rozhodnutí Open Door a Dublin Well Woman vs. Irsko. Nejvyšší soud vydal soudní příkaz, 

kde zakázal poskytování přímého poradenství těhotným ženám týkající se možnosti 

podstoupit interrupci na zahraničních klinikách ve Velké Británii. Tyto dvě neziskové 

organizace však nejen poskytovali informace o případných možnostech těhotných žen, ale 

rovněž plánovali samotnou cestu do zahraničí a dávali klientkám kontakt na konkrétní britské 

kliniky. Evropský soud pro lidská práva byl toho názoru, že soudní příkaz byl nepřiměřený, 

neboť nešlo o propagování umělého přerušení těhotenství, navíc se jednalo o informace, které 

jsou běžně dostupné ve všech evropských státech. Z těchto důvodu Soud shledal porušení 

článku 10 pro nepřiměřené omezování šíření a přijímání informací.  

Dle mého názoru je přístup Evropského soudu k problematice interrupci správný 

z důvodů nejednotnosti právních úprav evropských států. Rozhodnutí ve prospěch absolutního 

práva plodu na život by způsobilo nutný zákaz doposud existující potratové legislativy, což by 

vzhledem k tendenci liberalizace umělého přerušení těhotenství zřejmě ani nebylo žádoucí. 

Zároveň se domnívám, že by úplný zákaz měl naprosto opačný důsledek, jelikož by se dle 

mého názoru zvýšil počet nelegálních potratů prováděných v nespecializovaných klinikách a 

ženám by tak hrozila vážná újma na jejich zdraví či dokonce životě způsobené neodbornými 

zákroky a nedostatečnou následnou péčí. 

Já osobně jsem toho názoru, že by se měl klást větší důraz na předcházení a prevenci 

vzniku nechtěného těhotenství vzděláváním a osvětou mládeže a vůbec celé společnosti. 

Ta by se měla vychovávat k odpovědnosti v sexuální oblasti a interrupce by měla zůstávat 

jako posledním krajním řešením. Měla by se navíc zpřístupnit antikoncepce především 

snížením její ceny, jelikož v některých státech dokonce přesahuje cena antikoncepce náklady 

na podstoupení interrupce. V zásadě jsem zastánce liberálního přístupu k umělému přerušení 

těhotenství, nicméně mám jisté výhrady. Dle mého názoru by mělo být ženě, která se 

rozhodne k přerušení těhotenství, poskytnuto poradenství specializovaného psychologa. Ženy 

si často neuvědomují, jak může být zákrok traumatizující a často svého rozhodnutí nakonec 

litují. Zároveň si myslím, že by měla uplynout jistá doba od rozhodnutí ženy k samotnému 

zákroku, nelépe v rozmezí 7-14 dní, aby žena mohla ještě případně změnit svoje rozhodnutí. 

Měl by být stanoven jasný okamžik, kdy již není přípustné provádět interrupci na žádost ženy 

s tím, že by i do této doby měla žena stanovit důvody pro podstoupení zákroku ve své žádosti 

a konzultovat je s odborným personálem, který by jí vysvětlil všechny důsledky zákroku. 
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Vzhledem k současnému stárnutí a vymírání evropské populace by státy a především 

jednotlivci neměli být lhostejní ke stávající situaci, brát interrupci jako něco běžného, kdy si 

žena odskočí z práce, aby se zbavila toho břímě, které pro ni nechtěné těhotenství představuje. 

Vzdělávání společnosti v souvislosti s utužováním morálky by mělo přinést to řešení 

v dnešním hektickém a materialistickém světě. Ne vždy se kryje právem stanovené pravidlo 

chování s tím, co je morálně správné, jelikož otázka morálních hodnot je pojmem spíše 

subjektivním, a to především v otázce přístupu k interrupcím. Každý se může svobodně 

rozhodnout v rámci hranic stanovených objektivním právem. Lidé by však měli zvolit ten 

zodpovědnější a uvážlivější přístup při plánování rodičovství, přijmout odpovědnost 

budoucích rodičů a přivést dítě na svět ve vhodný okamžik, kdy jsou schopní mu zajistit 

zdravý vývoj a poskytnout vhodné prostředí pro jeho výchovu. 
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Resumé 

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 
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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. 
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Abstract 

Thesis: Abortion in the light of case law of European Court of Human Rights  

This thesis focuses on the legal regulation of abortion in selected European countries 

in order to find single European standard. It concentrates primarily on issues of assessing 

violations of particular articles of the Convention on Human Rights and Fundamental 

Freedoms by the European Court of Human Rights or former European Commission of 

Human Rights in relation to specific cases associated with abortion. Abortion means the 

deliberate termination of pregnancy by means of surgery or administration of drugs to induce 

abortion. Abortion is a major ethical issue that raises number of discussions and disputes. 

The complexity of the problem is due to the fact that on the one hand there is the mother's 

right to freely decide to terminate or continue the pregnancy and on the other hand, there is 

considerable right of the embryo/foetus to life. The whole text of the thesis is interwoven with 

finding a balance between these competing interests of women and the unborn child based on 

my own opinion or the opinion of the international judicial body. It analyzes two main  

approaches, which are pro-choice approach  in favour of women's freedom of choice, and pro-

life approach arguing that the foetus has right to life. Both approaches have numerous 

supporters. 

The core of the thesis is a comprehensive analysis of regulation of abortion in Europe, 

particularly from the perspective of the European Court of Human Rights. This is a very 

difficult task due to the high sensitivity of the topic of regulation and inconsistency of 

legislation within the individual European states. However, the essence of my work is a 

detailed analysis of case law of the European Court of Human Rights relating to the abortion 

in a broader sense, i.e. that it will include both national legislation, decisions of national 

courts in specific cases or legal area, as well as questions of medicine, philosophy and above 

all morality and religion, which are closely linked with the theme of the thesis. The analysis 

will cover the major court decisions and national legislation of individual European states. 

The case law is divided into several parts. Firstly, I focus on states where abortion is 

totally prohibited. However, there is a noticeable trend towards liberalization. The ban on 

abortion is followed by exceptions, in which it is accepted to perform abortion, and thus are 

vital, social and legal indications. The most liberal states allow abortion just on the request of 

the woman. Nevertheless, there exists a time limit, by when the abortion is permitted. In my 
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work I also discuss the cases of involuntary termination of pregnancy often associated with 

the negligence of doctors, the abortion without the consent and against the will of man who is 

the father of the child and the right to information related to the possibility to undergo 

abortion and the problem of limiting this right in certain European countries. 

While thinking about the topic of abortion it raises other issues that need to be 

analyzed in detail, i.e. Does the embryo or foetus has right to life?  Is it possible to consider 

the foetus as a human being who is Wordy of legal protection as well as human from the 

beginning of life to death? How can we determine the origin of life? To be able to answer all 

these question will need the knowledge not only from the area of law, but also areas of 

philosophy, ethics, religion and medicine. 

However, due to the lack of consensus of the Member states of the European 

Convention of Human Rights the European Court leaves wide discretion to the European 

states, the so-called margin of appreciation and gives the opportunity to the States to regulate 

the basic framework stated by the international bodies more strictly according to the local 

conditions and social values that have developed in the territory for centuries. 
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Klíčové pojmy 

Umělé přerušení těhotenství, judikatura Evropského soudu pro lidská práva, prostor pro 

uvážení států, přístup pro-life a pro-choice, právo na život 

Key terms 

Abortion, case law of European Court of Human Rights, margin of appreciation, pro-life and 

pro-choice approach, right to life 
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