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1 Úvod 

Euthanasie bezesporu patří mezi nejkontroverznější témata ve společnosti, ale 

stejně tak byla před několika lety a možná ještě je vnímána problematika potratů, 

užívání konopí pro léčebné účely, trest smrti a další. Z jakého důvodu vyvolává 

euthanasie takový zájem, to shrnul Brian Pollard v následujících bodech:  

1. narušily se tradiční náboženské představy, které zdůrazňovaly 

transcendentní povahu lidského života a spatřovaly v každém životě 

jednotně vysokou a stejnou hodnotu, 

2. pokrok v lékařských znalostech a dovednostech paušálně, a co je patrně 

nejdůležitější, pokrok v technologických schopnostech znamená, že 

mnoha lidem, kteří by jinak zemřeli dříve, lze dnes život prodloužit, 

dovolíme-li, či způsobíme-li, že hodnota prodlouženého života poklesne 

na nepřijatelnou hranici, příliš často si až značně pozdě uvědomíme, že 

by bývalo bylo lepší oněch metod vůbec nepoužít, anebo s nimi přestat 

dříve a  

3. působí pronikavý vliv sdělovacích prostředků, jak populárních, tak 

vědeckých, kdykoli se angažují jako tok nových informací a podnítí 

diskusi o problematických otázkách, jedná-li se o věc tak složitou a 

emotivní, jako je euthanasie, sdělovací prostředky o ní nutně pojednávají 

povrchně.
1
 

Téma euthanasie není veřejnosti, jak odborné tak laické neznámé ani cizí, avšak 

vzhledem ke svému obsahu není oblíbeným a vyhledávaným tématem.  

Euthanasie v sobě nespojuje pouze právní problém, ale jde o komplexnější 

problematiku zahrnující v sobě i aspekt morální, etický, otázku lidských práv, lékařské a 

léčebné postupy. Přesto bychom téma, respektive problematiku euthanasie neměli 

odsouvat stranou.  

                                                           
1
 POLLARD, Brian. Eutanazie - ano či ne?. Vyd. 1. Překlad Eva Masnerová. Praha: Dita, 1996, 

s. 17. ISBN 80-859-2607-5. 
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Jsem přesvědčena, že o euthanasii uslyšíme v následujících letech čím dál 

častěji. Z důvodu neustálého pokroku a rozvoji ve všech oblastech, který se nevyhnul 

ani oblasti vědy a medicíny. A ačkoli medicína zajisté jde krůček po krůčku neustále 

vpřed, a v dnešní době za pomoci přístrojů dokážou lékaři udržet životní funkce člověka 

i několik měsíců nebo let, stále je dost nemocí, proti kterým jsou vědci a lékaři 

bezmocní a daří se jim „pouze“ zmírňovat symptomy nemoci, ale ne ji vyléčit nebo 

zastavit její postup. U takto nevyléčitelných nemocí bývá prognózou smrt a poslední 

stádia nemoci jsou pacienty vnímána jako prodlužování nevyhnutelného a jistého konce. 

Z výše uvedeného důvodu někteří pacienti, volají potom, aby měli ve chvíli, kdy 

nastane poslední fáze jejich nemoci možnost volby, jak a kdy skončí jejich život, dokud 

jsou schopni o sobě rozhodovat a vnímat okolí. 

Předmětem této rigorózní práce nazvané „Trestněprávní aspekty euthanasie ve 

vybraných evropských zemích“, jak lze dovodit i z názvu je euthanasie. Práce se 

zaměřuje na trestněprávní rozbor euthanasie. Práce vychází z platné právní úpravy 

účinné k březnu 2013. 

Práce je rozdělena do deseti kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol. 

Kapitola druhá a třetí jsou věnovány objasnění obsahu a vývoje pojmu 

euthanasie a přehledu různých forem euthanasie. 

Čtvrtá kapitola nabízí obecnější přehled o možných přístupek právních řádů 

k euthanasii. 

Pátá a šestá kapitola jsou zaměřeny na pohled a stanovisko Evropské Unie a 

Rady Evropy k euthanasii. Obě instituce v dnešní době integrace a mezinárodní 

spolupráce mají vliv na zákonodárství a politiku v členských zemích. Neopomenutelné 

místo zde má i Evropský soud pro lidská práva, jenž se nejednou vyjadřoval ve svých 

rozhodnutích k problematice euthanasie. 

V kapitole sedmé je věnována pozornost úpravě, respektive neúpravě euthanasie 

v českém právním řádu. Jsou zde rozebrány možné scénáře, jak by v případě vykonání 

euthanasie bylo nazíráno na takovýto čin a jaký trest by hrozil takto konající osobě. 
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Nechybí ani ohlédnutí do historie, kdy byly snahy o úpravu euthanasie a to buď v rámci 

trestního zákoníku nebo formou zvláštního zákona.  

Další podstatnou část práce tvoří komparace právních přístupů vybraných 

evropských zemí k problematice euthanasie. Čtenáři je nabídnut v kapitole osmé širší 

pohled sahající za hranice českého právního řádu, přes úpravu v právu švýcarském, 

lucemburském, nizozemském, belgickém a francouzském. V této kapitole jsou 

podrobněji rozebrány právní předpisy upravující euthanasii a jednak trestní zákoník 

jednotlivých zemí se zaměřením na trestné činy a sankce, které hrozí za výkonání 

euthanasie, případně nesplnění podmínek daných zvláštním zákonem. Čtenář se 

seznamuje s řešením a cestou, jež zaujali nizozemští, belgičtí a lucemburští 

zákonodárci, tedy povolení euthanasie za splnění určitých podmínek stanovených 

speciálním zákonem. Ve Švýcarsku přestože někteří se mylně domnívají, že jde zde 

euthanasie povolena, opak je pravdou, euthanasie je ve Švýcarsku zakázána, povolena 

je pouze pomoc při sebevraždě, a to pouze za předpokladu, že není vedena egoistickým 

motivem. Ačkoli ve Francii byl v zákonodárném sboru projednáván několikrát zákon, 

který by umožňoval euthanasii, nenašly tyto návrhy dostatečnou podporu, a tak 

francouzský právní řád nezná pojem euthanasie a nijak ji neupravuje. 

Devátá kapitola je jakýmsi propojením právního řádu s praxí. Kapitola s názvem 

„Mediálně známé kauzy“ nabízí bližší pohled na osud těch, kteří bojovali 

s nevyléčitelnou nemocí a chtěli o svém konci rozhodnout sami, a to navzdory 

zákonům, které jim to neumožňovaly. Dále jsou v této kapitole zmíněny případy tzv. 

andělů smrti. 

V budoucnu se nabízejí následující scénáře, pokud jde o postoj českého právního 

řádu k euthanasii: 

1. zachování dosavadního stavu – tedy právní řád pojem euthanasie nezná, 

z trestněprávního hlediska, dopustí-li se někdo euthanasie, bude čin 

klasifikována jako vražda, případně by v některých případech připadal 

v úvahu trestný čin pomoc k sebevraždě, 



8 

 

2. zavést do trestního zákona nový trestný čin „vražda ze soucitu“, který by 

zohlednil okolnosti a motiv pachatele, trestní sazby by byla nižší než 

v případě trestného činu vraždy, 

3. povolit euthanasii – speciální zákon by vymezil podmínky, za jakých lze 

euthanasii vykonat, v případě nesplnění uvedených podmínek, by se 

pachatel dopustil trestného činu vraždy. 

V případě, že by se čeští zákonodárci nakonec rozhodli upravit právní normou 

euthanasii, měli by výhodu, neboť by se mohli nechat inspirovat zahraničím a zároveň 

poučit se z případných nedostatků, které v praxi přinesla aplikace takového zákona. 

Jen čas ukáže, jaké řešení čeští zákonodárci vyberou a jestli je vůbec česká 

společnost připravena zaujmout jednoznačné stanovisko k euthanasii. 
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2 Euthanasie – pojem 

Na úvod je nezbytné definovat obsah pojmu euthanasie. Každý si sice pod tímto 

pojmem dokáže něco představit, ale je to skutečně ten pravý význam tohoto pojmu? 

Následující dvě podkapitoly jsou z výše uvedeného důvodu věnovány pojmu euthanasie 

a jeho obsahu. V níže uvedených podkapitolách uvidíme, jak se v průběhu desetiletí a 

staletí pojem euthanasie vyvíjel a jakými změnami prošel jeho obsah, než se ustálil ve 

formě, v jaké jej známe dnes. 

2.1 Pojem euthanasie 

Slovo euthanasie pochází z řeckého slova « euthanatos ». Jde o sousloví slov 

« eu », jenž znamená dobrý nebo také krásný a slova « thanatos », které znamená smrt. 

Doslovně přeloženo je tedy euthanasie dobrou smrtí. Někdy se také můžeme setkat s 

tím, že jde o krásnou smrt.  

Nazírání na to, co je to tzv. dobrou smrtí se v průběhu historie měnilo 

v závislosti na tom, co v té které době znamenal dobrý život. V následující podkapitole 

si ukážeme, jak byl pojem euthanasie vykládán v průběhu jednotlivých historických 

etap. 

2.2 Vývoj pojmu euthanasie 

Jak už bylo řečeno pojem euthanasie, není pojmem, který se objevil z ničeho nic 

ve 20. století. Pojem euthanasie je lidstvu znám mnohem déle, ale obsah tohoto pojmu 

byl rozlišný. 

V antickém období (14.st.př.n.l. – 4.st.n.l.) se představy o dobré smrti, resp. o 

euthanasii různily. Zprvu byla pokládána za dobrou smrt rychlá smrt bez utrpení nebo 

dokonce smrt v okamžiku nejblaženějšího stavu. Později byla dobrá smrt spojována 

s hrdinstvím, smrt mládence na bitevním poli, smrt z rukou nepřítele, smrt při obraně 

své země, rodiny a přátel. Později je dobrá smrt spojována s mučednickou smrtí a to 

zejména v křesťanském období. Za dokonalou smrt byla pokládána zejména Sokratova 
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smrt, jenž byl odsouzen k trestu smrti, a sám si zvolil smrt vypitím odvaru z bolehlavu. 

Sokratova smrt se v té době stala ideálem pro pojetí vyrovnané smrti. I mezi antickými 

mysliteli byli ti, kteří nesouhlasili s tím, aby byl předčasně ukončen život, i když 

dotyčná osoba trpěla bolestí. Tzv. Pythagorovci nesouhlasili s euthanasií hlavně kvůli 

náboženství, byli přesvědčeni, že bolest a utrpení jsou trestem za spáchané hříchy. 

Platon nebyl tak radikální a i když byl spíše proti euthanasii, v případech nesnesitelných 

bolestí euthanasii chápal. Platonův žák Aristoteles neměl totožný názor na euthanasii 

jako jeho učitel. Aristoteles byl přívržencem teorie vše pro stát, dle které má člověk co 

nejdéle i přes překážky sloužit státu a euthanasie by jen oslabovala stát. Dále také tvrdil, 

„Přivodit si smrt, abychom se vyhnuli chudobě nebo následku zklamání nebo jinému 

zármutku, nepřináleží člověku statečnému ale zbabělci.“
2
 

Bude-li smrt dobrá, záleželo především na člověku samotném, jak se na onen 

okamžik připravil. 

Ani v antice a středověku se v lékařství nepoužíval pojem euthanasie. 

Euthanasie nebyla spojována s lékaři, intervencí nebo pomocí druhé osoby.  

Ve středověku bylo nazírání na smrt hodně ovlivněno náboženstvím. 

Křesťanství smrt neidealizuje, ale v jeho pojetí je smrt chápána jako příležitost přiblížit 

se Bohu a vstupu do posmrtného života. V tomto kontextu je pozemský život posuzován 

jako příprava na ten posmrtný. Život, ale i smrt je v rukou Božích. Zásahy směřující 

k urychlení smrti byly spíše výjimkou, neboť smrt bylo cosi, co přesahuje lidské 

možnosti a ten správný okamžik odchodu je v rukou vyšší moci. Sebevraždy byly 

odsuzovány a sebevrahům nebyl umožněn křesťanský pohřeb. 

Pojetí euthanasie v dnešním slova smyslu se objevuje na počátku novověku (od 

1492 do 1789), podíl na tom mají Thomas More a Francis Bacon. Myšlenku euthanasie 

rozvíjí Thomas More ve svém díle „Utopia“ (z roku 1516), kde napsal: „O nemocné, jak 

jsem řekl, pečují s velikou láskou a neopomíjejí ničeho, aby je navrátili zdraví, ať jde o 

vhodnou léčbu či náležitou životosprávu. Utěšují i lidi nezhojitelně nemocné tím, že je 

navštěvují, s nimi rozprávějí a poskytují jim všemožná ulehčení. Jde-li však o nemoc 

                                                           
2
 Aristoteles. In Munzarová Marta. Eutanázie nebo paliativní péče? Praha: Grada Publishing, 

2005, s. 26. ISBN 80-247-1025-0. 
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nejenom nevyléčitelnou, ale i takovou, která chorého ustavičně mučí a týrá, tu ho kněží 

a úředníci vybízejí, když již vlastně přežívá svou smrt, bez schopnosti k životním 

úkonům, jiným jsa na obtíž a sobě samému břemenem, aby se rozhodl déle neživiti 

morovou nákazu a neváhal zemříti, poněvadž mu je život jen mučivou útrapou: naopak, 

aby se tohoto trpkého života, jakožto žaláře a mučidla, s dobrou nadějí buď sám zbavil, 

anebo se ho dal od jiných se svým souhlasem zbaviti: protože smrtí vyvázne nikoli z 

výhod, nýbrž z trestu, bude prý jednati rozumně, protože však přitom poslechne rad 

kněží, to jest tlumočníků Božích, bude nadto jednati též zbožně a svatě. Ti, kteří se i dají 

přesvědčiti, buď sami ukončují život hladovkou, anebo jsou z něho odesíláni v oblouzení 

a bez pocitu umírání. Nikoho však neusmrcují proti jeho vůli, ani vůči lidem odpírajícím 

zemřít nijak neumenšují svou péči. Odejít takto ze života pokládají u lidí, které sami 

přemluvili, za čestné. Naproti tomu člověka, který si sáhne na život z důvodu, kterého 

neschválili kněží a senát, nepokládají za hodna pohřbu ani do země ani žehem: takové 

sebevrahy nepohřbeny potupně vrhají do některého močálu.“  

Moore navrhuje, aby nevyléčitelně nemocným bylo umožněno vykonání 

euthanasie jako úniku ze svého utrpění.   

Francis Bacon se ve svém díle „Nová Antlandita“ zabývá otázkou, jak by mohlo 

lékařství pomoci v době umírání, zastával názor, že je zapotřebí využít všech možných 

dostupných prostředků pro tišení bolesti a snížení utrpení, i když už není šance na 

uzdravení
3
. Je to právě Bacon, který poprvé v dnešním slova smyslu použil pojem 

„euthanasie“.    

Evropský novověk skutečně charakterizuje přesvědčení, že utrpení nemá žádný 

smysl a že má být z lidského života úplně odstraněno.   

V druhé polovině 19. století představil světu Charles Darwin svou evoluční 

teorii, kterou zakládal na přírodním a pohlavním výběru. Tato teorie se hodila nacistům, 

kteří ji využívali na ospravedlnění svých čistek. Ale nepředbíhejme. 

                                                           
3
 More, Thomas. Utopie, Praha, 1978, s. 90,91 
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V roce 1895 vydal Adolf Jost, výzkumník v oboru eugeniky
4
, knihu s názvem 

„Právo zemřít“ („Das Recht auf den Tod“) v ní argumentoval, že stát by měl mít 

nejvyšší pravomoc rozhodnout, kdo by měl žít a kdo zemřít, protože má odpovědnosti 

za efektivní udržení společenských zdrojů „za účelem udržení zdravého a živého 

sociálního organismu“. Jost obhajoval, že pro společné dobro, by právo státu na 

rozhodování o smrti mělo být rozšířeno i na období míru a že euthanasie osob se 

zdravotním postižením, není akt krutosti, ale milosrdenství.
5
  

V roce 1920 vzbudila větší pozornost publikace autorů Karla Bindinga, 

právníka, a Alfreda Hocheho, psychiatra, s názvem „Povolení likvidace žití nehodného 

života“ („Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens. Ihr Maß und ihre 

Form“). Tuto knihu použili nacisté k ospravedlnění programu euthanasie s názvem T4. 

Binding definoval euthanasii jako poskytnutí nevyléčitelně nemocné osobě s cílem 

zmírnit její bolest lék, jenž buď okamžitě nebo následně vede ke bezbolestné smrti dané 

osoby. Aby euthanasie zůstala v mezích zákona, je zapotřebí, aby lék umožnil osobě 

zemřít bezbolestně nebo přibližně stejnou dobu, kdy by stejně zemřela. Tímto způsobem 

lékař pouze přemění příčinu smrti z bolestné smrti způsobené nemocí na bezbolestnou 

smrt přivoděnou lékem. Jakékoli jiné zabíjení, které by zahrnovala zkrácení života, bylo 

vnímáno za nezákonné. Binding prohlásil, že zabíjení nevyléčitelně nemocných není 

výjimkou ze zákona proti vraždě, ale zákonným činem ve prospěch pacienta.  

Nadto Biding nepovažoval za nutné mít svolení pacienta, ale pokud by byl 

schopný vyjádřit přání žít, tak toto přání mělo být respektováno. Rozdělil lidi, kteří měli 

být takto zabiti, do tří skupin.  

První skupinu tvořili lidé, jenž byli smrtelně zraněni nebo nevyléčitelně nemocní 

a někomu sdělili své přání zemřít. Druhou skupinu tvořili nevyléčitelně duševně 

nemocní. Binding popsal, že lidé v této skupině nemají vůli ani zemřít ani žít. Třetí 

skupinu tvořili lidé duševně zdraví, jenž utrpěli nějaké zranění a jsou momentálně 

                                                           
4
 eugenika je sociálně-filosofický směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení 

co nejlepšího genetického fondu člověka (zdroj http://cs.wikipedia.org) 

5
 PERPER, Joshua A a Stephen J CINA. When doctors kill: who, why, and how. New York: 

Copernicus Books, 2010, s. 62. ISBN 14-419-1369-6. 

http://cs.wikipedia.org/
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v bezvědomí, ale podle něj jakmile se probudí, probudí se do bezejmenného utrpení. 

Podle Bindinga nemělo být zabíjení těchto skupin lidí vnímáno jako zabíjení jako 

takové, ale jako jejich záchrana před strašným koncem.
6
  

Dílo Bindinga a Hocheho ovlivnilo nacisty a zejména mělo vliv na program T4. 

Na základě dekretu z 18. srpna 1939 byla stanovena povinnost registrace všech fyzicky 

nebo duševně postižených dětí. Podle Hitlerova nařízení z října 1939 byla povinnost 

rozšířena i na dospělé. Byly tedy vypracovány dva programy, jeden pro děti a druhý pro 

dospělé. Program euthanasie byl přísně tajný a nesl název T4 podle sídla velitelství ve 

Tiergartenstraße 4. V souvislosti s programem T4 byly v Německu založeny čtyři 

organizace:  

1) „Reichsarbeitsgemeinschaft Heil- und Pflegeanstalten“ (RAG) - posílala 

registrační formuláře do všech ústavů, vyplněné se pak vracely do RAGu a 

ti je posílali lékařským expertům, kteří rozhodli o životě nebo smrti 

pacientů, 

2) „Gemeinnützige Krankentransport GmbH“ (Gekrat) - transportní 

organizace, jenž velkými autobusy (původně poštovní) převážela pacienty 

ze sanatorií do vražedných center eutanazie, 

3) „Gemeinnützige Stiftung für Anstaltspflege“ (Stiftung) - pronajímala 

budovy nebo jejich části, přebudovávala místnosti na plynové komory 

apod., instalovala vybavení, vybírala vhodné zaměstnance a řídila 

ekonomické záležitosti, 

4) „Zentralverrechnungsstelle Heil - und Pflegeanstalten“ (ZVST) – se 

zabývala finančními záležitostmi, zčásti financovala akci T4. 

Hitler oficiálně ukončil program T4 24. srpna 1941. Předběžně se odhadovalo, 

že v centrech euthanasie zemřelo 70.000 postižených osob. Nicméně vraždění 

pokračovalo až do roku 1945.
7
  

                                                           
6
 Karl Biding. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) :  

Wikimedia Foundation, 2001- , last modif. on 26 February 2011 [cit. 2011-10-12].  

Anglická verze. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Binding>.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Binding
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V současnosti chápeme euthanasii jako lékařský zásah nebo pomoc druhé osobě. 

Užíváme tohoto pojmu k označení usmrcení na žádost, k navození nebo uspíšení smrti 

druhého člověka.  

Důležitý, třebaže nikoli neproblematický rozdíl euthanasie od prostého zabití 

druhého člověka je přitom skryt v předponě „eu“. Euthanasie je totiž na rozdíl od jiného 

usmrcení vedena dobrým úmyslem či dobrými motivy tak, aby takto navozená smrt byla 

dobrá. Je zřejmé, že velmi mnoho záleží na tom, co je považováno za dobrý, nebo 

naopak za nedobrý život, dobré či nedobré umírání. V dnešní době se dobrým umíráním 

rozumí takové uspíšení umírání, které člověku umožňuje vyhnout se utrpení.
8
  

World Medical Association (Světová zdravotnická organizace), která se věnuje 

etice lékařského povolání, definuje euthanasii jako „vědomé a úmyslné provedení činu 

s jasným záměrem ukončit život jiné osoby za následujících podmínek:  

a) osoba je způsobilá,  

b) informovaná a trpí nevyléčitelnou nemocí,  

c) dobrovolně žádá o ukončení svého života; 

d)  jednajícímu je znám stav této osoby a její přání ukončit život a vykoná 

tento skutek, jehož prvořadým cílem je ukončit život této osoby;  

e) skutek je proveden se soucitem a bez osobního zisku.“
9
 

Do dnešního chápání významu slova euthanasie se promítá více novověkých a 

moderních vlivů, klíčový význam mají následující čtyři motivy: 

1) novověké přesvědčení, že utrpení nemá smysl a že je možné ho 

eliminovat, 

                                                                                                                                                                          
7
 Deathcamps. [cit. 2011-10-19] Dostupný 

z WWW:<http://www.deathcamps.org/euthanasia/t4intro.html>.  

8
 ŠPINKOVÁ, Martina a Štěpán ŠPINKA. Euthanasie: víme, o čem mluvíme?. Praha: Cesta 

domů, c2006, s. 8. ISBN 80-239-8592-2. 

9
 WILLIAMS, J.R., Medical Ethics Manual 2

nd
 edition. Ferney-Voltaire: The World Medical 

Association, Inc., 2009, s. 57-58. ISBN 92-99002-1-9. 

http://www.deathcamps.org/euthanasia/t4intro.html
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2) rostoucí role medicíny, která si nejen osvojuje stále účinnější prostředky, 

ale také přebírá některé role, které jí dříve nebyly vlastní, a soustřeďuje 

ve svých rukou obrovskou moc, 

3) osvícenecké přesvědčení o klíčové roli sebeurčení a autonomii člověka, 

4) více či méně skryté představy o blahodárných schopnostech „sociálního 

inženýrství“ a „optimalizace“ jak jednotlivého lidského života, tak také 

života celého státu, dokonce i celého lidstva.
10

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 ŠPINKOVÁ, Martina a Štěpán ŠPINKA. Euthanasie: víme, o čem mluvíme?. Praha: Cesta 

domů, 2006, s. 8-9. ISBN 80-239-8592-2. 
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3 Formy euthanasie 

Jedním z faktů, který otázku euthanasie neusnadňuje, je skutečnost, že nepanuje 

shoda na tom, co je euthanasií, respektive shoda nad její definicí. A přitom je to právě 

na základě definice euthanasie, kdy lze následně zkoumat etické a právní aspekty 

vztahující se k předmětné problematice. 

V předešlé kapitole byla uvedena definice euthanasie dle Světové zdravotnické 

organizace. Dle této definice v sobě euthanasie zahrnuje zásah nebo pomoc druhé osobě 

k navození nebo uspíšení smrti s úmyslem zbavit druhého utrpení a bolesti.  

V článku „Pojem eutanázia“
11

 Josef Vozár chápe euthanasii jako úmyslné 

ukončení života na žádost nevyléčitelně nemocného. Autor článku nesouhlasí s tím, aby 

pod pojem euthanasie byly zahrnuty i úkony, které jsou běžnou součástí lékařovy 

činnosti lege artis, tedy zvyšování dávek léků, je-li smrt důsledkem zvyšování dávek, 

ale nikoli cílem tohoto jednání.  

Dle Štěpána je euthanasií zkrácení života, přičemž rozhodujícím motivem je 

soucit s trpícím
12

. 

Kořenek definuje euthanasii jako šetrné usmrcení nemocného, který trpí 

neúnosnými bolestmi následkem neléčitelné nemoci, na jeho vlastní žádost.
13

 

I přesto, že neexistuje jedna jediná univerzální definice euthanasie, lze 

konstatovat, že společným jmenovatelem je skutečnost, že v případě euthanasie jde o 

úmyslné zabití člověka konáním nebo opemenutím konání ze strany lékaře, který se 

souhlasem pacienta nebo jiné oprávněné osoby vykoná úkony směřující k smrti pacienta 

nebo nevykoná úkony směřující k zabránění smrti pacienta, přičemž tato konání nebo 

                                                           
11

 VOZÁR, Josef. Pojem eutanázia. Právník, 1996, č. 3, s. 231. 

12
 ŠTĚPÁN, Jaromír. Právo a moderní lékařství. Praha: Panorama, 1989. 348 s. ISBN 80-7038- 

068-3. 

13
 KOŘENEK, Josef. Lékařská etika. Vyd. 1. Praha: Triton, 2002, s. 161. ISBN 80-7254-235-4. 
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opomenutí je motivováno snahou zbavit pacienta nelidského utrpení a současně platí 

bez jakýchkoli pochybností, že jiné prostředky selhaly
14

. 

Pod označením „euthanasie“ se skrývají různé formy euthanasie, které může 

rozdělit na základě různých kritérií. Abychom mohli z právního či etického hlediska 

označit některou její formu za přijatelnou nebo nepřijatelnou, je nezbytné definovat její 

formy. Níže uvedené rozlišení nám pomůže lépe se orientovat v dané problematice.  

3.1 Aktivní a pasivní 

Rozlišení euthanasie na aktivní a pasivní je nejčastějším dělením forem 

euthanasie.  

Rozhodujícím kritériem mezi aktivní a pasivní euthanasií je způsob a míra účasti 

druhé osoby na ukončení nebo uspíšení smrti nemocné osoby. Rozdíl mezi těmito 

formami je v míře jednání případně nejednání.  

Aktivní formou rozumíme situaci, kdy osoba odlišná od nemocného úmyslně 

svým jednáním přivodí této nemocné osobě smrt na její vlastní žádost. 

Motivací aktivního zásahu druhé osoby do tělesné integrity nemocného je soucit 

s trpícím a ukončení utrpení nemocného. 

K přivodění smrti nemocné osoby jsou nejčastěji použity léky tišící bolest ve 

smrtelné dávce, „smrtící koktejl“ v infúzi apod.  

U aktivní euthanasie, která tedy vyjadřuje aktivní zásah jiné osoby do organismu 

pacienta s cílem přivodit smrt, mluvíme o strategii tzv. „přeplněné stříkačky“.
15

  

Za příčinu smrti u aktivní euthanasie čin osoby odlišné od nemocného, nejčastěji 

se bude jednat o lékaře. 

                                                           
14

 VLČEK, Robert a Zdenka HRUBEŠOVÁ. Zdravotnicke právo. 1. vyd. Bratislava: EPOS, 

2007, s. 188. ISBN 978-80-8057-705-6. 

15
 CÍSAŘOVÁ, Dagmar a Olga SOVOVÁ. Trestní právo a zdravotnictví. 2., upr. a rozš. vyd. 

Praha: Orac, 2004, s. 102. ISBN 80-86199-75-4. 
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Pasivní forma euthanasie je tzv. přístupem „odkloněné stříkačky“, kdy pacient 

odmítne jakékoli další léčebné zásahy.
16

 Z úhlu lékaře spočívá pasivní forma euthansie 

v jeho nekonání. Smrt tak nastane v důsledku zastavení nebo přerušení léčby. 

K takovému kroku dochází v případech, kdy by další pokračování v léčbě vedlo pouze 

k prodloužení života, ale smrt by i tak nastala, jen by došlo k jejímu oddálení.  

O pasivní euthanasii mluvíme v případech, kdy pacient dá nesouhlas s léčbou 

nebo naopak vezme svůj souhlas v průběhu léčby zpět (odvolá svůj souhlas), případně 

může nastat i situace, kdy během léčby prováděné se souhlasem nemocného, je zjištěno 

jiné onemocnění, ale k jeho léčbě nemocným souhlas nebyl dán.   

Na smrti pacienta v případě pasivní euthanasie nemá podíl žádná osoba, smrt je 

důsledkem pacientova rozhodnutí v léčbě nepokračovat nebo jí nezahájit a pacientovy 

nemoci. A právě skutečnost, že je to právě pacientovo rozhodnutí v léčbě nepokračovat 

případně léčbu nezájit, vede některé lékaře a etiky, k přesvědčení, že by se ve výše 

uvedených případech nemělo používat pojmu pasivní euthanasie, ale mluvit namísto 

toho o odmítnutí léčby za každou cenu, tedy neperspektivní léčby. 

Lékař Josef Kořenek uvádí, že dělení euthanasie na aktivní a pasivní mu připadá 

nelogické. Zdůvodňuje to tím, že euthanasie provedená na žádost nemocného je 

usmrcením a skutečnou euthanasií. Na rozdíl od stavu, kdy dojde k upuštění 

neperspektivní léčby v situacích, kdy je u nemocného smrt neodvratná, dle Kořenka 

nejde o žádné pasivní usmrcení, ale o neprodlužování umírání, tedy o dovolení zemřít.
17

 

Je nepochybné, že hranice mezi euthanasii a odmítnutím neperspektivní léčby je 

dosti tenká. Jednání lékaře, který odpojí pacienta od života udržujících přístroje, bude 

mít za následek smrt pacienta. Půjde o neodvratnou smrt, jenž by ale nastala bez jednání 

lékaře později, i kdyby nedošlo k odpojení přístroje. Rozdíl v těchto dvou případech lze 

vystihnout v prvním případě slovem „umřít“ a v druhém případě „nechat umřít“. 

                                                           
16

 Tamtéž 

17
 KOŘENEK, Josef. Lékařská etika. Vyd. 1. Praha: Triton, 2002, s. 161. ISBN 80-7254-235-4. 
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Můžeme se setkat i s přirovnáním pasivní euthanasie k právu na tzv. „přirozenou 

smrt“. 
18

 V odborné zahraniční terminologii se hovoří o programu DNR (do not 

resuscitate) nebo v českém prostředí stále častěji o NR (neresiscitovat).
19

 Postupy DNR 

jsou takové postupy, které dovolují, za určitých podmínek, popřípadě s přihlédnutím 

k přání nemocného, které je dáno dopředu (forma living will), a s použitím systému 

medicínských kritérií pro ukončení zejména mimořádných terapií, zastavit léčbu. Tyto 

programy a postupy jsou používány především na anesteziologicko-resuscitačních 

odděleních.
20

  

Dělení euthanasie na aktivní a pasivní je dle mého nedostačující. Může tak 

docházet k tomu, že některé nekonání osoby, jež přivodí smrt nemocnému, bude na 

základě kritéria dělení euthanasie na aktivní a pasivní dle míry konání či nekonání, 

prohlášeno za pasivní euthanasii a přitom tato nekonající osoba nekonala právě 

s úmyslem přivodit smrt druhé osobě.  

3.2 Přímá a nepřímá 

Další možné dělení euthanasie na přímou a nepřímou spočívá v rozlišení toho, 

zda je smrt hlavním či vedlejším důsledkem jednání osoby odlišné od nemocného, které 

má jeho smrt uspíšit nebo přivodit.  

U přímé euthanasie je způsobení smrti hlavním cílem jednání. V případě 

nepřímé euthanasie je smrt nemocné osoby vedlejším cílem jednání druhé osoby, 

přičemž hlavním cílem jednání je zbavit nebo zmírnit utrpení pacienta.  

I když u nepřímé euthanasie není cílem konající osoby přivodit druhé osobě 

smrt, ale přesto může smrt v důsledku takového jednání nastat jako vedlejší účinek. 

Hlavním cílem konající osoby je zejména utišit bolest, která souvisí s nemocí 

                                                           
18

 VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. 2., přeprac. 

a dopl. vyd. Praha: Grada-Avicenum, 2004, s. 444. ISBN 80-247-0279-7. 

19
 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie: nauka o umírání a smrti. 1. vyd. Praha: Galén, 

2000, s. 105. ISBN 80-7262-034-7. 

20
 VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. 2., přeprac. 

a dopl. vyd. Praha: Grada-Avicenum, 2004, s. 444-445. ISBN 80-247-0279-7. 
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nemocného. Je známo, že dlouhodobější podávání tišících medikamentů snižuje jejich 

účinnost, pro potlačení bolesti u pacienta nezbývá tedy než postupně zvyšovat dávky 

léků. Jedná se především o deriváty opia. 

Mluvíme-li o euthanasii v pravém slova smyslu, zajímá nás přímá euthanasie. 

Nepřímou formou se nejčastěji setkáváme v případech, kdy jsou pacientovi podávány 

léky na zmírnění bolesti, které jako vedlejší efekt způsobí zkrácení pacientova života a 

nakonec tedy jeho smrt. Je zřejmé, že přímá a nepřímá forma euthanasie stojí proti sobě. 

3.3 Další formy euthanasie 

Dalším kritériem pro dělení euthanasie je její dobrovolnost či nedobrovolnost ze 

strany pacienta.  

Na tomto základě rozlišujeme euthanasii dobrovolnou (vyžádanou), kdy pacient 

žádá o ukončení života. Důležitou roli zde hraje způsobilost pacient vyjádřit svou vůli.  

Naopak o nedobrovolnou (nevyžádanou) formu, jde v případě, kdy pacient 

nevyjádřil přání či žádost o vykonání euthanasie mnohdy z důvodu svého zdravotního 

stavu nebo z důvodu, že je pacient nezpůsobilý, buď je omezen, nebo zbaven 

způsobilosti nebo způsobilost ještě nenabyl, v posledním jmenovaném případě by se 

konkrétně jednalo o dítě. V případě nedobrovolné euthanasie je tedy euthanasie 

provedena na žádost jiné osoby, než pacienta nejčastěji půjde o členy rodiny nebo 

lékaře. Rozhodnutí takovéto osoby pramení z přesvědčení, že život nemocného není 

hodnotný a že by bylo pro nemocného lepší ukončit jeho život než aby nadále setrval 

v dosavadním stavu.  

V případě nedobrovolné euthanasie narážíme na problém, zda může osoba 

odlišná od nemocného kvalifikovaně říci, kdy život nemocného postrádá smysl a 

rozhodnout tak za něj o ukončení života. Nabízí se otázka, zda je vůbec morálně a 

eticky přípustné, aby o životě jiného rozhodovala jiná osoba. Pokud by šlo i dítě, lze 

připustit tuto možnost, neboť rodiče vykonávají rodičovská práva a povinnosti.  

Dělení euthanasie dle toho, zda jde o euthanasii dobrovolnou nebo 

nedobrovolnou částečně koresponduje s dělením euthanasie dle druhu souhlasu.  
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U dobrovolné euthanasie je nemocná osoba plně způsobilá mentálně a fyzicky 

žádat o ukončení života a takovou žádost i sama vyjádří. 

Naopak u nedobrovolné euthanasie není vůle nemocného brána v potaz a 

nemocný nemá ani možnost odporovat rozhodnutí třetí osoby o ukončení jeho života. 

Nechtěnou euthanasií je případ, kdy je euthanasie vykonána u osoby, která měla 

možnost vyjádřit s takovýmto zásahem do svého života nesouhlas a jednání vedoucí 

k ukončení jejího života je v rozporu s jejím přáním. Jedná se o nejméně žádoucí druh 

euthanasie, která by neměla být přípustná a vykonávaná za žádných okolností, pokud 

nemocný neprojeví nesouhlas s takovým zásahem do svého života. 

Jak jsem již uvedla v podkapitole 3.1 samotné dělení pouze na euthanasie aktivní 

a pasivní považuji za neúplné. Jako vhodnější se jeví kombinace různých forem 

euthanasií, přispívá to k jasnější definici té které formy.  

Například Jahnsová a Kuča dále dělí aktivní euthanasii na: 

1. přímou aktivní euthanasii – kterou definují jako jednání, jehož cílem je 

zkrátit trpícího, které může spočívat například v zavedení smrtící infuze, 

podání toxické látky nebo v aplikaci letální dávky medikamentů, 

2. nepřímou aktivní euthanasii – pod kterou spadá neúmyslné, nechtěné 

zkrácení života v důsledku podávání zvyšujících se dávek utišujících 

léků a zmirňujících utrpení, o nichž je všeobecně známo, že jejich 

aplikace může vést současně ke zkrácení života, toto zvyšování dávek je 

v konečném stádiu některých chorob nutné z důvodu účinného 

potlačování bolesti. 

Jednotlivé poddruhy euthanasie by se dále ještě rozlišovat, zda jde o euthanasii 

vyžádanou, nevyžádanou či dokonce nechtěnou euthanasii.  

Zvláštní formu euthanasie reprezentuje tzv. asistovaná sebevražda. Jde o situaci, 

kdy pacient si přeje zemřít, protože je nevyléčitelně nemocný, strádá nesnesitelnými 

bolestmi a onemocnění má neblahou prognózu. Žádá lékaře o pomoc, resp. o 

metodickou radu, popřípadě konkrétní prostředek, jak realizovat odchod ze života. Akt 
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ukončení života však nevykoná lékař (jak je tomu u aktivní euthanasie), ale za jeho 

asistence tak činí pacient sám.
21

 

Euthanasií v pravém slova smyslu je aktivní euthanasie a mluvíme-li o legalizaci 

euthanasii, myslíme tím právě uzákonění aktivní přímé euthanasie. Neboť její pasivní 

forma je zákonná, kdy každý z nás může kdykoli odmítnout lékařský zákrok a sám tak 

rozhodnout o svém osudu. 

Přesto si dovolím shrnout v několika bodech, co bychom měli považovat za 

aktivní přímou euthanasii. Abychom mohli mluvit o aktivní přímé euthanasii, měly by 

být splněny následující podmínky: 

a) smrt musí být přivozena třetí osobou – rozlišíme tím euthanasii od 

sebevraždy a pomoci k sebevraždě, 

b) jednání způsobí smrt osoby, 

c) úmysl přivodit osobě smrt, 

d) stav osoby, která je předmětem jednání třetí osoby, je po stránce fyzické 

nebo psychické vážný. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 HAŠKOVCOVÁ, Helena. Thanatologie: nauka o umírání a smrti. 1. vyd. Praha: Galén, 

2000, s. 104-105. ISBN 80-7262-034-7. 
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4 Přístupy k euthanasii   

Pohled a přístup jednotlivých zemí na problematiku euthanasie se může různit, 

značný vliv na to mají rozdílné postoje a míra tolerance v té které společnosti. Neboť 

právo je produktem společnosti, odráží to, co je ve společnosti vnímáno jako 

spravedlivé a správné a stanoví limity, v kterých by se měl každý člen té dané 

společnosti pohybovat, aby došlo k udržení určitého řádu.  

V přístupu k euthanasii se nepochybně odráží rovněž i historické zkušenosti oné 

země. Média jako takzvaná čtvrtá moc, mohou také svým zájmem o problematiku 

euthanasie přispět k tomu, že se o řešení této otázky začne více zajímat společnost a tím 

i zákonodárci. 

Prostřednictvím svého právního řádu každá země může zaujmout nebo 

nezaujmout určitý postoj k euthanasii. V této kapitole se budu věnovat třem přístupům, 

které jednotlivé země mohou v dané problematice zvolit. 

4.1 Reglementační 

Reglementační přístup neboli regulační přístup, jak název napovídá, vymezuje 

určitý rámec, v němž je euthanasie dovolena. Jsou stanovena určitá pravidla a 

euthanasie je podřízena kontrole státními orgány.  

Regulaci euthanasie a stanovení podmínek, za jakých jde o legální jednání a kdy 

jde o jednání mimo zákon, kdy bude ve hře trestněprávní odpovědnost jednající osoby, 

může mít tři podoby: 

1) speciální zákon o euthanasii – kde by v prvé řadě měla být uvedena 

definice euthanasie, aby bylo jasné, co je euthanasií a co nikoli, v rámci 

definice by nemělo chybět, kdo euthanasie vykoná, zde se nabízejí dvě 

možnosti buď osobou, jenž ukončí život nemocného na jeho přání bude 

lékař nebo kdokoli, samozřejmě kromě pacienta samého, druhou méně 

podstatnou otázkou, která by měla být řešena v takovém speciálním 

zákoně, jsou podmínky za jakých může nemocný žádat o ukončení života 
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(že se jedná o pacienta způsobilého k právním úkonům, obeznámeného 

se svým zdravotním stavem a možnostmi nabízenými medicínou, jeho 

žádost je míněna vážně, svobodně a trvá na ni, případně další podmínky), 

samotná žádost pacienta by neměla znamenat automaticky, že jeho 

žádosti bude vyhověno, na straně lékaře by předtím, než je rozhodnuto o 

ukončení života pacienta měly být rovněž stanoveny určité podmínky 

(povinnost obeznámit pacient s jeho nemocí a jejím vývojem, prognozou, 

nabidnout mu současnou lékařskou vědou možné léčebné metody, 

konzultovat případ s druhým lékařem, zejména zda je situace a stav 

pacienta bez naděje na zlepšení), pokud pacient nadále trvá na ukončení 

života a lékař dojde k závěru, že není žádný důvod, pro který by 

euthanasie neměla být vykonána, lékař vykoná euthanasii, ale neměl by 

být povinen a nucen euthanasii vykonat, pokud je to např. proti jeho víře 

apod., speciální zákon nebo podzákonný předpis by měl řešit otázku, 

jakým způsobem a jakými prostředky je vhodné a přípustné ukončit 

život, případně by měl stanoven seznam doporučených látek pro takovýto 

účel.  

2) novelizace trestního zákona – kdy fakticky dojde k depenalizaci 

euthanasie, budou-li splněny podmínky uvedené v trestním kodexu, 

3) případně kombinace obojího – tzn., že v právním řádě je speciální 

zákon upravující euthanasii a současně s přijetím speciálního zákona 

dojde k novelizaci trestního zákona, ve kterém bude vloženo nejen nový 

trestný čin, tedy ustanovení o usmrcení na žádost (vražda z milosti), ale 

hlavně zde bude uvedena výjimka, kdy není jednání, kterým jiný usmrtí 

na žádost nemocného, považováno za trestné, a to v případě, kdy takto 

jednající osoba dodrží podmínky stanovené ve speciálním zákoně.  

Zákonodárci v Nizozemí zvolí variantu třetí, nutno ale říci, že tato varianta 

odpovídá stavu, který nastal v roce 2002 až po přijetí zákona o euthanasii. Vývoj 

legislativy týkající se euthanasie je blíže popsán v kapitole 8.1.1. ve stejné kapitole je 

rovněž podrobněji rozebrán zákon o euthanasii. 
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Naproti tomu belgická právní úprava euthanasie, ačkoli je inspirována 

nizozemskou, nenovelizvala ustanovení trestního zákona o trestných činech proti životu, 

ale přímo v zákoně o euthanasii je uvedeno, že v případě nedodržení podmínek 

stanovených v tomto zákoně (rozumějme v zákoně o euthanasii), nastupují ustanovení 

trestního zákona (viz. kapitola 8.1.2).  

Lucemburské právo v souvislosti s přijetí zákona o euthanasii vložilo do 

trestního kodexu nový článek, který vyjímá z působnosti oddílu o trestných činech proti 

životu jednání lékaře, který na žádost pacient vykoná euthanasii nebo pomoc při 

sebevraždě za předpokladu splnění podmínek stanovených v zákoně ze dne 16. března 

2009 (zákon o euthanasii a pomoci při sebevraždě), více v kapitole 8.1.3.  

Slyšíme-li v médiích o legalizaci euthanasie, nejde fakticky o nic jiného než o 

depenelizaci usmrcení nemocné osoby na její žádost, kdy za podmínek stanovených ve 

speciálním zákoně nebo trestním zákoně není jednání spočívající ve výkonu euthanasie 

považováno z hlediska trestního práva za trestné. Postihováno je pouze jednání osob, 

které nesplní podmínky uvedené ve speciálním zákoně upravující euthanasii nebo 

v trestním zákoně. 

4.2 Represivní 

Opakem reglementačního přístupu je přístup represivní, který euthanasii 

zakazuje a trestá.  

V rámci represivního přístupu lze rozlišit dva modely. První model reprezentuje 

přístup, kdy v trestním zákoně je zakotvena privilegovaná skutková podstata usmrcení 

na žádost, která je aplikována na jednání odpovídající výkonu euthanasie.  

Druhým modelem je situace, kdy trestní zákon neobsahuje privilegovaný trestný 

čin, ale na jednání spočívající v usmrcení jiného na jeho vlastní žádost jsou aplikována 

ustanovení obsažená v části o trestných činech proti životu. 

Ve většině států, kde není přijat zvláštní zákon upravující problematiku 

euthanasie, zákonodárce v právních předpisech pojem euthanasie nezná a neužívá. 

Avšak to nebrání tomu, aby byla euthanasie jako taková zakázána a trestná. Neboť 
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jednání, které spočívá v samotné euthanasii, respektive které je provázeno s jejím 

vykonáním, bývá postaveno naroveň jinému jednání, které je považováno za trestné a 

na které pamatuje trestní zákoník.  

Někomu se může zdát příliš přísné, aby za vraždu a za euthanasii, hrozil totožný 

trest, přesně to může nastat, neboť nejsou brány v úvahu další okolnosti, to zejména 

důvod takového jednání – ukončení trápení, souhlas nemocného atd. Samozřejmě to 

neznamená, že v případě odsouzení soud uloží obžalovanému automaticky ten nejvyšší 

trest, ale je přeci jen vázán zákonem, který mu umožňuje uložit trest v rozsahu, který je 

u daného trestného činu uveden.  

Zákonodárce má možnost prostřednictvím trestněprávní normy vložit do části 

upravující trestné činy proti životu nový trestný čin a to usmrcení na žádost. Jedním ze 

základních argumentů, kterým je odůvodněna nutnost vložení nového trestného činu, je, 

že je žádoucí rozlišovat mezi usmrcením z milosti a vraždou, která je mnohem 

závěžnější než euthanasie, s tím souvisí hrozící trest v případě prokázání viny. 

Existoval-li by privilegovaný trestný čin usmrcení na žádost nepochybně, by byl trest 

odnětí svobody hrozící pachateli nižší nebo dokonce žádný, je možné nestanovit dolní 

hranici trestu odnětí svobody. 

Neobsahuje-li trestní zákoník trestný čin usmrcení na žádost, nemůže hovořit o 

mezeře v zákoně, a to z toho důvodu, že jednání spočívající ve vykonání euthanasie, 

bude obvykle subsumováno pod jednání existujících trestných činů, nejčastěji trestnému 

činu vraždy, která se svojí skutkovou podstatou nejvíce shoduje s jednáním 

spočívajícím v provedení euthanasie, oba činy spojuje úmysl zabít.  

Některé trestní kodexy obsahují kvalifikovanou skutkovou podstatu k trestnému 

činu vraždy, a to trestný čin úkladné či promyšlené vraždy. 

V úvahu přichází i trestný čin pomoci k sebevraždě, trestný čin otravy, případně 

neposkytnutí pomoci.  

Výše uvedený přístup zvolila většina členských států Evropské Unie. 

Mezi státy, jejichž právní řád euthanasii trestá, patří např. Česká republika, 

Francie a Švýcarsko. Ve Švýcarsku je tolerována pouze asistovaná sebevražda, není-li 
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vedena sobeckým motivem, v opačném případě půjde o jednání, které bude trestné 

(podrobněji viz. kapitola 8.3 Švýcarsko).  

4.3 Aboliční 

Posledním přístupem, jež je možný je aboliční přístup. Jedná se o přístup, který 

se nachází mezi dvěma protipóly, a to mezi legalizací a nezákonností. Státy, jež 

zaujmou vůči euthanasii tento přístup, euthanasii ani nezakazují ani nepovolují. 

V podstatě lze říci, že místo toho, aby se přiklonily buď k legalizaci euthanasie nebo 

jejímu zákazu, zvolí tento přístup. 

O aboličním přístupu by se dalo uvažovat v době, kdy nebyla upravena 

problematika pasivní euthanasie a nepamatovala shoda na tom, zda je zastavení či 

odmítnutí léčby právem pacienta a jak kvalifikovat jednání lékaře, který pro zmírnění 

bolesti podává pacientovi stále větší a větší množství léků. V současné době je toto 

právo pacienta zakotveno v zákonč č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, části čtvrté, 

hlavě I. nazvané “Práva a povinnosti pacienta a jiných osob”.  

V dnešní době se aboliční přístup v otázce euthanasie neuplatní, neboť postupně 

došlo k tomu, že tento přístup se postupně, pokud nebyla v právních předpisech nijak 

upravena euthanasie, převtělil do přístupu represivního, kdy i když právní řád pojem 

euthanasie neznal nebo nezná, tak jsou v právní řádu respektive v trestněprávních 

ustanoveních obsažena ustanovení, jež jsou aplikována na jednání korespondující 

s výkonem euthanasie.   
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5 Evropská Unie a euthanasie 

K dnešnímu dni nenajdeme mezi právními předpisy Evropské Unie žádný, který 

by upravoval otázku euthanasie. Evropská Unie zůstává vůči tomuto tématu němá. A to 

i přesto, že některé členské státy na Unii tlačí, aby zaujala k problematice euthanasie 

nějaké stanovisko.  

V současné době je tedy na jednotlivých členských státech jakou pozici zaujmou 

k této otázce, zda povolí nebo zakážou euthanasii. Avšak nelze říci, že by Unie otázku 

euthanasie ignorovala a vůbec se jí nezabývala, i když ne přímo.  

Úvodem nelze neznínit Smlouvu o Ústavě pro Evropu
22

 a její článek 1-2 o 

hodnotách, na kterých se Evropská Unie i každý členský stát zakládají a které jsou 

společné všem těmto státům. Těmito hodnotami jsou úcta k lidské důstojnosti, svoboda, 

demokracie, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv příslušníků 

menšin. Evropská Unie zde uvedené hodnoty nejen podporuje, ale i chrání, přičemž 

nechybí ani ochrana trestněprávní
23

.  

Účinností Lisabonské smlouvy, tedy ode dne 1. prosince 2009 byla zrušena 

pilířová struktura, jejímž třetím pilířem byl rozvoj spolupráce v oblasti justice a vnitra. 

Nově se oblast bezpečnosti, svobody a práva stala součástí tzv. sdílených pravomocí. 

Dle článku 83 Smlouvy o fungování Evropské Unie (dále jen „SFEU“)
24

 „mohou 

Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem stanovit formou směrnic 

minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů a sankcí v oblastech mimořádně 

                                                           
22

  Evropská Unie. Smlouva o Ústavě pro Evropu ze dne 16.12.2004. In Úřední věstník 

Evropské Unie. 2004. C 310. sv. 48. Dostupná také z WWW <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:FULL:CS:PDF>. ISSN 1725-

5163. 

23
 KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestně politické aspekty Smlouva o Ústavě pro Evropu a 

Lisabonské reformní smlouvy. Časopis pro právní vědu a praxi. 2012, roč. 20, č. 1, s.1-10. 

ISSSN 1210-9126. 

24
 Evropská Unie. Smlouva o fungování Evropské Unie (konsolidované znění) ze dne 

26.10.2012. In Úřední věstník Evropské Unie. 2012. C 326. sv. 55. Dostupná také z WWW 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:CS:PDF>. 

ISSN 1977-0863.   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:FULL:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2004:310:FULL:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:CS:PDF
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závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem z důvodu povahy nebo dopadu 

těchto trestných činů nebo kvůli zvláštní potřebě potírat ji na společném základě.“ 

Následuje demostrativní výčet oblastí trestné činnosti, je zde uveden terorismus, obchod 

s lidmi a sexuální vykořisťování žen a dětí, nedovolený obchod s drogami, nedovolený 

obchod se zbraněmi, praní peněz, korupce, padělání platebních prostředků, trestná 

činnost v oblasti výpočetní techniky a organizovaná trestná činnost. Po obdržení 

souhlasu Evropského Parlamentu může Rada přijmout rozhodnutí určující další oblasti 

trestné činnosti. 

Článek 83 odst. 2 SFEU stanoví, že ukáže-li, že sbližování trestněprávních 

předpisů členského státu jako nezbytné pro zajištění účinného provádění politiky Unie v 

oblasti, která byla předmětem harmonizačního opatření, mohou směrnice stanovit 

minimální pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí v dané oblasti. Výše uvedené 

ustanovení počítá s dalším kritériem kriminalizace jednání, jímž je účinnost provádění 

politiky Evropské Unie v oblasti, která byla předmětem harmonizačních opatření, 

v oblastech, na které nedopadí mechanismus kriminalizace ve smyslu čl. 83 odst. 1, tedy 

v celém spektru unijního práva.
25

 

Je nutné dodat, že existuje brzda ve formě zvláštního postupu v článku 83 odst. 3 

SFEU, jenž má zamezit přílišné harmonizaci, která by mohla narušit tradiční aspekty 

národního trestního systému.
26

 

V oblasti veřejného zdraví vymezuje kompetence Unie Hlava XIV článek 168 

SFEU
27

.  Evropská Unie svou činností doplňuje politiku členských států a zaměřuje 

svou činnost na zlepšování veřejného zdraví. Dále Unie podněcuje spolupráci mezi 

členskými státy. Členské státy mezi sebou ve spojení s Evropskou komisí (dále jen 

                                                           
25

 KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním 

prostředí. Brno: Masarykova Univerzita, 2009, s. 126, ISBN 978-80-210-4982-6. 

26
 KALVODOVÁ, Věra. Institut trestu v evropském právním prostředí – vybrané otázky. 

Časopis pro právní vědu a praxi. 2010, roč. 18, č. 4, s. 330-336. ISSN 1210-9126. 

27
 Evropská Unie. Smlouva o fungování Evropské Unie (konsolidované znění) ze dne 

26.10.2012. In Úřední věstník Evropské Unie. 2012. C 326. sv. 55. Dostupná také z WWW 

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:CS:PDF>. 

ISSN 1977-0863. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:FULL:CS:PDF
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„Komise“) koordinují své politiky a programy. Komise může dát podněty s cílem 

stanovit směry a ukazatele.  V oblastech veřejného zdraví Unie a členské státy 

podporují spolupráci s třetími zeměmi a s příslušnými mezinárodními organizacemi 

v oblastech veřejného zdraví.  

Euthanasie se netýká jen oblasti zdraví ale i života a v tomto ohledu je 

základním dokumentem Unie Listina základních práv Evropské Unie
28

 ze 7. prosince 

2000, často označována jako Charta základních práv Evropské Unie (dále jen „Charta“), 

jež se stala po ratifikaci Lisabonské smlouvy, součástí této smlouvy. Charta potvrzuje 

práva vyplývající zejména z ústavních tradic a mezinárodních závazků, z Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, ze sociálních chart přijatých Unií 

a Radou Evropy a z judikatury Soudního dvora Evropské Unie a Evropského soudu pro 

lidská práva. 

Kapitola I. čl. 1 je věnován lidské důstojnosti, „lidská důstojnost je 

nedotknutelná, musí být respektována a chráněna“. Dle článku 2 má každý právo na 

život a nikdo nemůže být odsouzen k trestu smrti ani popraven. V článku 3 odstavci 2 

jsou uvedeny zvláštní práva v oblasti lékařství a biologie, kde musí být mimoto 

respektován svobodný a vědomý souhlas dotčené osoby dle podmínek stanovených 

zákonem. Dále jsou výslovně uvedeny zákazy eugenických praktik, zejména těch, které 

mají za cíl výběr osob, zákaz činit z lidského těla či jeho částí, jako takových, zdroj 

příjmů a zákaz reprodukčního klonování lidských bytostí.  Ve výše uvedeném výčtu 

nenajdeme zákaz euthanasie.  

Z Charty lze dovodit, že pokud jde o oblast lékařství a zásahů se jí týkajících, 

musí být respektován svobodný a vědomý souhlas dané osoby dle podmínek 

stanovených zákonem.  
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 Evropská Unie. Charta základních práv Evropské unie ze 26.10.2012. In Úřední větstník 

Evropské Unie. 2012. C 326. Dostupná také z WWW <http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:326:0391:0407:CS:PDF>. ISSN 

1725-5163. 
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6 Rada Evropy a euthanasie 

Postoj Rady Evropy k euthanasii je nemálo důležitý, neboť do dnešního dne 

nevstoupila do Evropské Unie žádná země, která by před svým vstupem nebyla členem 

Rady Evropy. I když se tedy jedná o jinou mezinárodní organizaci než Evropskou Unii, 

je každá z členských zemí Rady Evropy vázána pravidly vytvořenými Radou Evropy 

(dále jen „Rada“).  

Důležitým dokumentem Rady Evropy obsahující základní práva a svobody je 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod z roku 1950 ve znění Protokolů č. 

11 a č. 14
29

 (dále jen „Úmluva“).   

Hlava I. nazvaná Práva a svobody obsahuje v článku 2 právo na život, dle 

kterého je práva každého na život chráněno zákonem. Úmluva je výjimečná v tom, že 

zároveň byl zřízen Evropský soud pro lidská práva (dále jen „ESLP“), jenž dohlíží nad 

dodržováním práv a svobod zaručených v Úmluvě. Sídlem ESLP je Štrasburk stejně 

jako Rady Evropy.  

Na základě zprávy Komise pro otázky sociální a zdravotní přijalo dne 29. ledna 

1976 Parlamentní shromáždění Rady Evropy (dále jen „Parlamentní shromáždění) 

Doporučení č. 779 o právech nemocných a umírajících
30

. Rada Evropy se tak snažila 

reagovat na rychlý a pokračující rozvoj v medicíně, v němž se mohou ukrývat ohrožení 

pro základní lidská práva a integritu nemocných. Rada vzala na vědomí, že zdokonalení 

lékařských prostředků vede k tomu, že léčba má čím dál více technický charakter než 

lidský. Lékař se má dle výše uvedeného Doporučení snažit zmírnit utrpení a nemá právo 

a to ani v případech, jež se mu zdají beznadějné, uspíšit úmyslně přirozený proces smrti.  

                                                           
29

 Rada Evropy. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění Protokolů č. 11 

a č. 14. Dostupná z WWW <http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/82E3CE7F-5D3D-46EB-

8C13-4F3262F9E20B/0/CZE_CONV.pdf>.  
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 Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Doporučení č. 779 o právech nemocných a 

umírajících. Dostupné z WWW 

<http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta76/FREC779.htm#1
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Ve stejném roce jako Doporučení č. 779 bylo přijato i Usnesení č. 613 o právech 

nemocných a umírajících
31

. Parlamentní shromáždění v něm vyjádřilo názor, že ne vždy 

využití nejmodernější techniky pro prodloužení života odpovídá vždy skutečným 

zájmům nemocných. Shromážděná přesvědčeno o tom, že většina pacientů chce zemřít 

v klidu a důstojně, vyzývá příslušné orgány zdravotnického a lékařského povolání 

členských zemí, aby provedly důkladnou analýzu kritérií, na kterých jsou založeny 

rozhodnutí o provádění resuscitace a použití podpůrných prostředků pro prodloužení, 

resp. udržení života nemocných.  

Z obav, že vědecké, lékařské a ekonomické síly svým rostoucím vlivem nahradí 

politickou a zákonodárnou sílu a z obav, že tradiční sociální pravidla budou nahrazena 

politikou v čele s finančními požadavky, v listopadu 1994 přijala Stálá komise jednající 

jménem Parlamentního shromáždění Doporučení č. 1254 o etice a politice práv starších 

osob v oblasti lékařské a sociální
32

. Aby nedošlo k naplnění výše zmíněných obav, 

Doporučení č. 1254 vyzývá politickou reprezentaci jako strážce demokracie k přijetí 

jasných opatření v sociální oblasti na ochranu nejohroženějších a nejslabších jedinců, je 

kladen důraz na lékařskou a sociální ochranu nejstarších. Je doporučena politika 

řízených nákladů tak, aby nedocházelo k náhlým finančním výkyvům a k etickým 

odklonům jako například nerovnost pacientů při poskytování péče, ukončení péče nebo 

dokonce k euthanasiím z ekonomických důvodů.  

Další doporučení spatřilo světlo světa na základě zprávy Komise pro otázky 

sociální, zdraví a rodiny a názoru Komise pro právní otázky a lidská práva, dne 25. 

června 1999 bylo přijato Doporučení č. 1418 o právech člověka a důstojnosti 

nevyléčitelně nemocných a umírajících. Uvedené doporučení hned ve svých úvodních 

ustanoveních odkazuje na Usnesení č. 613 a Doporučení č. 779. Dále vyzývá členské 

státy, aby přispívaly k dodržování a ochraně důstojnosti nevyléčitelně nemocných a 
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 Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Usnesení č. 613 o právech nemocných a umírajících. 

Dostupné z WWW 

<http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta76/FRES613.htm>.  
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 Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Doporučení č. 1254 o etice a politice práv starších 

osob v oblasti lékařské a sociální. Dostupné z WWW 

<http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta94/FREC1254.htm>  
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umírajících, zejména rozvojem a podporou paliativní péče, a učinily příslušné kroky 

k respektování tzv. living will. Je zdůrazněn absolutní zákaz úmyslného ukončení života 

nevyléčitelně nemocných a umírajících.  

Dne 7. října 2010 přijalo Parlamentní shromáždění Usnesení č. 1763 o právu na 

výhradu svědomí v rámci zákonné lékařské péče
33

. Usnesení uvádí, že žádná 

nemocnice, zařízení nebo osoba nesmí být předmětem nátlaku, být zodpovědnou nebo 

trpět diskriminací jakéhokoliv druhu z důvodu odmítnutí vykonání nebo asistenci při 

potratu nebo samovolném potratu, euthanasii, ani nesmí být přes svůj nesouhlas nucena 

vykonat jakýkoliv zásah mající za cíl způsobit smrt plodu nebo lidského embrya ať už 

z jakéhokoliv důvodu. Tímto usnesením chtělo Parlamentní shromáždění zdůraznit 

nezbytnost potvrzení práva na výhradu svědomí.   

Kromě dokumentů přijatých orgánem Rady Evropy nesmíme zapomenout na 

úlohu ESLP. I tato instituce se věnovala otázce euthanasie, mám především na mysli 

rozsudek ze dne 29. července 2002 ve věci Pretty versus Spojené království
34

.  

Pojďme si připomenout případ Diane Pretty.  V roce 1994 lékaři diagnostikovali 

paní Pretty ALS (amyotrofickou laterální sklerózu), onemocnění poškozující nervové 

buňky v míše a mozku, postupně tak dochází ke ztrátě schopnosti mozku kontrolovat 

pohyb svalů a v terminální fázi dojde k úmrtí pacienta. V době projednávání před ESLP 

byla paní Pretty ochrnuta od krku dolů a vyživována trubičkou, ale její rozum a 

schopnost rozhodovat nebyly nijak zasaženy. Podle lékařů měla před sebou pouze 

několik týdnů života. Protože paní Pretty věděla, co jí čeká a že onemocnění se bude 

dále rozvíjet, chtěla sama rozhodnout o své smrti, tak aby se vyhnula nedůstojnému 

konci. Za normálních okolností by připadala v úvahu sebevražda, která podle 

anglického práva není trestným činem, ale jelikož paní Pretty nebyla schopná se hýbat a 
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 Parlamentní shromáždění Rady Evropy. Usnesení č. 1763 o právu na výhradu svědomí 

v rámci zákonné lékařské péče. Dostupné z WWW 

<http://www.assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta10/FRES1763.htm>.  
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 Evropský soud pro lidská práva. Případ Pretty proti Spojenému království (stížnost č. 

2346/02). Rozsudek z 29.7.2002. Dostupný v anglickém jazyce z WWW 
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nedokázala by ukončit svůj život, nepřipadala tato možnost v úvahu. Potřebovala tedy 

něčí pomoc, ale pomoc k sebevraždě dle anglického práva byla již kvalifikována jako 

trestný čin.  

Aby nebyl manžel paní Pretty, který jí chtěl při sebevraždě pomoci, odsouzen za 

pomoc při sebevraždě, obrátil se advokát manželů na vedoucího prokuratury, aby se 

zavázal, že nebude její manžel stíhán. Prokuratura odmítla dát takový slib 

s odůvodněním, že taková věc nespadá do její pravomoci. Když advokát neuspěl u 

prokuratury, obrátil se na soud, aby prozkoumal rozhodnutí prokuratury anebo vydal 

rozhodnutí, že § 2 zákona o sebevraždě, jenž stanoví, že pomoc jiného ke spáchání 

sebevraždy je trestným činem, je v rozporu s článkem 2 (právo na život), článkem 3 

(zákaz mučení a nelidského zacházení), článkem 8 (právo na respektování rodinného a 

soukromého života), článkem 9 (právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství) a 

článkem 14 (zákaz diskriminace) Úmluvy. Soud odvolání zamítl a Sněmovna lordů 

rozhodnutí soudu potvrdila.  

Paní Pretty využila poslední možnosti a obrátila se na ESLP. Dle ní byla 

odmítnutím její žádosti o slib nestíhatelnosti její manžela porušena její základní práva 

zaručená Úmluvou.  

ESLP v rozsudku uvedl, že Úmluva nezaručuje právo na smrt, resp. asistovanou 

sebevraždu. Soud neuznal, že zákaz asistované sebevraždy je svévolí. 

Rozsudek obsahuje výklad jednotlivých článků Úmluvy, o něž opírala paní 

Pretty svoje právo. I když se jedná o interpretaci článků Úmluvy, přínos rozsudku je 

širší, neboť každý z demokratických států, má zakotveno ve svém právním řádě 

základní lidská práva, zejména právo na život
35

 a lidskou důstojnost
36

. Tím se tento 

rozsudek stává jakýmsi vodítkem nejen k interpretaci ustanovení Úmluvy, ale i 

základních práv v jednotlivých zemích. 
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 v českém právním řádu je obsaženo v čl. 6 Listiny základních práv a svobod, zákoně č. 

2/1993 Sb., v platném znění 
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ustanovení 

Úmluvy 

znění článku právní argumentace ESLP 

Čl. 2 Právo každého na život je 

chráněno zákonem. 

Právo každého na život nemůže být 

interpretováno tak, že zahrnuje i negativní 

aspekt, totiž právo na smrt.  

Rozhodnutí, zda stav práva v některé zemi 

porušuje povinnost chránit právo na život, 

může vyvolat otázky stavící do konfliktu 

osobní svobodu a veřejný zájem, jež 

mohou být rozhodnuty pouze po 

posouzení konkrétních okolností případu. 

Čl. 3 Nikdo nesmí být mučen nebo 

podroben nelidskému zacházení 

nebo trestu. 

Z hlediska čl. 3 nevzniká žádná pozitivní 

povinnost státu, aby poskytl zákonnou 

možnost pro jakoukoli formu asistované 

sebevraždy. 

Čl. 8 Právo na respektování 

rodinného a soukromého života. 

ESLP se nedomnívá, že všeobecný zákaz 

asistované sebevraždy je nepřiměřený. 

Čl. 9 Právo na svobodu myšlení, 

svědomí a náboženské vyznání. 

Stížnost stěžovatelky se nevztahuje 

k nějaké formě projevování náboženského 

vyzvání nebo přesvědčení ve smyslu 

chráněném čl. 9. 

Čl. 14 Užívání práv a svobod 

přiznaných Úmluvou musí být 

zajištěno bez diskriminace. 

Nelze považovat za diskriminaci, pokud 

tělesně neschopná osoba nemůže 

požadovat pomoc při sebevraždě. 

tabulka č. 1
37

 

Paní Pretty se stížnosti u ESLP neuspěla. Zemřela několik dní po vynesení 

rozsudku, dne 11. dubna 2002.  
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 zpracováno dle zdroje: Otázka eutanázie z pohledu judikatury Evropského soudu pro lidská 

práva; Zdravotnické právo v praxi; roč. 2006; č. 2: str. 24-28. 
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Další případ týkající se euthanasie musel řešit ESLP v případu Haas. ESLP 

vydal dne 20. ledna 2011 rozsudek ve věci Haas vs. Švýcarsko
38

. Pan Haas trpěl 

maniodepresivní psychozou, už dvakrát se pokusil o sebevraždu ale neúspěšně. Přál si 

spáchat sebevraždu pomocí léku sodíku pentobarbitalu, jenž je pouze na předpis, a 

snažil si jej opatřit. Avšak žádný lékař, na kterého se obrátil, mu požadovaný lék 

nepředepsal, a ani úřady mu nepovolili přístup k této látce. Pan Haas se obrátil na ESLP 

s tím, že byl porušen čl. 8 Úmluvy, podle něj má stát povinnost poskytnout mu daný 

lék, aby mohl ukončit svůj život rychle a bezbolestně.  

ESLP nejprve připomněl obsah pojmu „soukromý život“, který byl rozšířen 

extenzivním výkladem zejména o právo na autonomii a osobní rozvoj. Tak v případě 

paní Pretty vs. Spojené království ESLP rozhodl, že stěžovatelčina možnost vyhnout se 

z jejího pohledu tomu, co by představovalo nedůstojný a bolestný konec života je 

součástí soukromé sféry, na kterou se vztahuje ustanovení článku 8 Úmluvy.  

Za použití závěrů v rozsudku Pretty a převzetím formulací švýcarského 

federálního soudu, ESLP připustil, že právo osoby rozhodnout se jakým způsobem a 

v jaký okamžik má být jeho život ukončen, za podmínek, že je schopen vyjádřit svou 

vůli k této věci a jednat podle toho, je jedním z aspektů práva na respektování 

soukromého života ve smyslu ustanovení článku 8 Úmluvy.  

ESLP uznává podmíněným způsobem určitou formu práva na sebeurčení, pokud 

jde o vlastní smrt. Jinak řečeno uznává právo na sebevraždu. Existence toho práva 

podléhá dvěma podmínkám. První se týká kvality vůle dotčené osoby, druhou je 

schopnost této osoby jednat odpovídajícím způsobem. Poslední druhá podmínka 

ukazuje, že toto právo existuje do té míry, v jaké může být realizováno. Právo osoby 

rozhodnout jakým způsobem a kdy jeho život skončí, by tedy existovalo jedině 

v případě, pokud by osoba byla schopna projevit svobodně vůli o tom a podle toho i 

jednat. V rozsudku Haas ESLP  přijal liberální logiku, podle níž státy, které uzákonily 

asistovanou sebevraždu a euthanasii, musí odůvodnit omezení, která ukládají pro výkon 

práva na sebevraždu. 
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Dále ESLP připomíná, že Úmluva by měla být čtena jako celek. V tomto směru 

ESLP poznamenává, že většina států dává větší důraz na ochranu života osoby než na 

její právo ukončit život, z toho vyvozuje, že prostor pro uvážení států je v této oblasti 

značný. Ať je tomu jakkoli, princip respektování života ukládá národním autoritám 

zabránit osobě, aby ukončila svůj život, pokud takové rozhodnutí není svobodně 

učiněno a není seznámena se všemi okolnostmi. 

Soud dává na pomyslné váhy zájmy, které jsou ve hře, a to spáchat sebevraždu 

spolehlivě a bezbolestně z pohledu stěžovatele a z pohledu státu a úřadů. ESLP 

podotýká, že existence právního předpisu má za legitimní cíl chránit zvláště všechny 

osoby, které se rozhodly ukvapeně, a stejně tak i má cíl zabránit zneužití, které je o to 

více nezbytné, když Švýcarsko ve svém právním řádu umožnilo liberální přístup 

k asistované sebevraždě. Soud v tomto ohledu poznamenává, že nelze podceňovat rizika 

zneužití tkvící v takovém systému, jenž usnadňuje přístup k asistované sebevraždě. 

Z toho vyvozuje, že omezení přístupu ke smrtící látce slouží k ochraně zdraví, 

veřejnému pořádku a prevenci trestní činnosti.  

Přesto, že soud uznal určitou formu práva na sebevraždu, odmítl tvrzení 

stěžovatele, podle kterých by existovala pozitivní povinnost státu přijmout nezbytná 

opatření umožňující rychlou a bezbolestnou sebevraždu. Stát má povinnost více dbát na 

ochranu života svých občanů na základě ustanovení článku 2 Úmluvy chránící právo na 

život. Jestliže stát jak je tomu u Švýcarska počítá s možností volby asistované 

sebevraždy, stát si zachovává povinnost dbát o to, aby se zabránilo jakémukoli zneužití 

této možnosti se zřetelem na jeho povinnost chránit život svých občanů. 

Rozsudek ve věci Haas znovu potvrdil, že není možné využít Úmluvy a na jejím 

základě se domáhat legalizace svého domnělého práva na euthanasii nebo asistovanou 

sebevraždu. ESLP dospěl k závěru, že v daném případě nedošlo k porušení čl. 8 

Úmluvy, ztotožnil se s názorem švýcarské vlády, že podmínky zpřístupnění smrtících 

látek jsou postaveny tak, aby zamezily zneužívání institutu asistované sebevraždy a 

chránili člověka před ukvapeným rozhodnutím, přesto že stát umožňuje za určitých 

podmínek asistovanou sebevraždu. Nadto ESLP nenabyl přesvědčení, že by se pro pana 

Haase nenašel nějaký lékař či specialista, který by mu při sebevraždě asistoval.  
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Lze tedy uzavřít, že ESLP opakovaně ve svých rozsudcích jednoznačně setrvává 

na tom, že z ustanovení článku 2 Úmluvy nelze odvozovat právo na smrt. 

Aktuálně byly předloženy ESLP dva případy, prvním je případ Koch vs. 

Německo, druhým Alda Gross vs. Švýcarsko. Souběžně s výše uvedenými případy, 

jejichž rozsudek by měl padnout v několika měsících, pracuje Bioetická komise Rady 

Evropy na sepsání „Průvodce rozhodování v oblasti týkající se lékařské péče na konci 

života.“  

Oba případy a rozhodnutí sepsat průvodce přišlo několik týdnů poté, co 

Parlamentní shromáždění jasně uvedlo, že „euthanasie, ve smyslu úmyslného zabití 

konáním nebo opomenutím v jejím zájmu, musí být vždy zakázána“.
39

  Setrvání na 

postoji odsouzení euthanasie a asistované sebevraždy zůstává silné v nitru 

Parlamentního shromáždění a jejich členských států, mezi kterými pouze státy Beneluxu 

a Švýcarsko uznávají euthanasii a asistovanou sebevraždu ze 47 členských států.  

Nicméně ESLP upustil od myšlenky uložit členským státům zákaz takovéto 

praxi a umožnil státům právním úpravu v této oblasti. Některé státy by si však přály, 

aby ESLP udělal více a šel ještě dále a uložil všem členským státům povinnost uznat 

„právo na smrt“ přes uznání předchozího práva „práva na sebevraždu“. To je cílem 

nových případů Koch vs. Německo a Gross vs. Švýcarsko.  V těchto případech požadují 

stěžovatelé, aby bylo vytvořeno základní právo, a to práva na získání prostředků pro 

bezpečné a bezbolestné ukončení života. 

V případě Koch vs. Německo
40

, se na ESLP obrátil Ulrich Koch, jehož manželce 

tetraplegičce bylo v Německu odmítnuto podat smrtelnou látku. Pan Koch podal 

odvolání proti tomuto rozhodnutí, bez čekání na výsledek podaného odvolání, odjel 

s manželkou do Švýcarska, kde jeho manželka využila asistované sebevraždy. Odvolání 
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pana Kocha bylo považováno německými soudy za nepřípustné s odůvodněním, že on 

sám nebyl předmětem odmítnutí, kterého se spor týká. Obrátil se tedy na ESLP stěžující 

si na jedné straně, že odmítnutí porušilo právo na soukromí život jeho ženy a i jeho 

(článek 8) a na druhé straně stěžující se na nemožnost podat účinný opravný prostředek 

(článek 13), neboť podání jeho jménem bylo považováno za nepřípustné. Soud rozhodl, 

že se bude zabývat případem vzhledem i k ustanovení článku 6 odst. 1 (právo na přístup 

k soudu). ESLP rozhodl dne 31.4.2011, že žádost pana Kocha je přípustná. Rozhodnutí 

Soudu o přípustnosti žádosti bylo překvapivé, neboť v dosti podobném případu případ 

Sanles Sanles vs. Španělsko (stížnost č. 48335/99), kde se rovněž jednalo o asistovanou 

sebevraždu tetraplegiga, prohlásil Soud žádost švagrové a jediné dědičky za 

nepřípustnou.  

Rozhodnutí ve věci Koch bylo vyhlášeno senátem 5. sekce ESLP dne 19. 

července 2012. ESLP uznal, že stěžovatel měl silný a přetrvávající zájem na rozhodnutí 

o meritu jeho původního návrhu, stěžovatelovo osobní zapojení bylo dokázáno 

skutečností, že společně se svou manželkou podal osvolání ve správním řízení a po její 

smrti pokračovat ve vnitrostátním řízení svým jménem. Soud uvedl s odkazem na blízký 

vztah mezi stěžovatelem a jeho zesnulou manželkou a jeho přímé zapojení do realizace 

jejího práva ukončit svůj život, že se domnívá, že stěžovatel může tvrdit, že byl přímo 

ovlivněn odmítnutím spolkového ústavu udělit oprávnění k získání smrtící dávky 

pentobarbitalu sodného. ESLP v rozhodnutí připomněl rozsudek ve věci Pretty, zejména 

široké pojetí pojmu soukromý život ve smyslu článku 8 Úmluvy, a věc Haas, kdy soud 

judikaturu rozvinul, když připustil, že právo jednotlivce rozhodnout se, jakým 

způsobem a kdy by měl ukončit život, za předpokladu, že jednotlivec je v postavení, 

kdy je schopen svobodné vůle a jí odpovídajícímu jednání, je jedním z aspektů práva na 

respektování soukromého života ve smyslu článku 8. ESLP konstatoval, že odmítnutí 

vnitrostátních soudů přezkoumat podstatu stěžovatelova nároku porušilo stěžovatelovo 

právo na respektování jeho soukromého života podle článku 8. Pro to, aby se mohl 

stěžovatel dovolávat práv své manželky podle článku 8, nemá stěžovatel aktivní 

legitimaci, a to z důvodu nepřenositelné povahy těchto práv. Soud dospěl k závěru, že 

v dané věco došlo k porušení práva stěžovatele na respektování jeho soukromého 

života, není proto zbaven ochrany podle Úmluvy, a to přesto, že se nemůže dovolávat 

práv své manželky zaručených Úmluvou. 
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Ve věci Alda Gross vs. Švýcarsko
41

 podané na soud 10. listopadu 2010, si Alda 

Gross, které netrpí žádnou zvláštní nemocí, jen nechce zestárnout, stěžuje soudu, že si 

nemůže obstarat smrtelnou látku bez lékařského předpisu a že žádný z lékařů jí nechce 

látku předepsat. V roce 2005 se pokusila spáchat sebevraždu, poté byla hospitalizována 

na psychiatrii. I přesto nadále trvala na ukončení svého života. Pokusila se marně 

obstarat si látku penthobarbitalu u organizace Exit. Žádný z oslovených lékařů jí tuto 

látku nepředepsal. V roce 2008 se obrátila na vedení zdravotního odboru kantonu 

Zurichu se žádostí, aby jí opatřili 15 g pentobarbitalu sodného za účelem spáchání 

sebevraždy. Vedení kantonu Zurich její žádost zamítlo. Stěžovatelka se obrátila na 

správní soud v Zurichu, který rovněž její žalobu zamítl. Paní Gross napadla rozhodnutí 

správního soudu u federálního soudu. Trvala na tom, aby jí bylo vydáno 15 g smrtící 

látky, eventuálně i lékárnou. Dále požadovala, aby bylo konstatováno, že vydání smrtící 

látky způsobilé osobě, která netrpí žádným psychickým ani somatickým onemocněním, 

nezakládá porušení povinností lékařské péče. Federální soud její žalobě nevyhověl a 

žalobu zamítl. Federální soud uvedl, že omezení přístupu ke smrtící látce je v souladu 

s ochranou zdraví a veřejným pořádkem. Nadto soud uvedl, že žadatelka netrpí žádnou 

smrtelnou chorobou a jejím jediným motivem, proč si přeje zemřít, je její pokročilý věk 

a vzrůstající křehkost. 

Podle stěžovatelky má stát pozitivní povinnost poskytnout jí prostředky pro 

bezpečnou a bezbolestnou sebevraždu. Tvrdí, že takové odmítnutí představuje porušení 

jejího práva na soukromí (článek 8) a práva na život (článek 2), neboť se zřekla života, a 

špatné zacházení (článek 3), protože bude muset snášet stárnutí.  

Ve věci Gross k dnešnímu dni nebyl vynesen rozsudek. Zveřejněny byly zatím 

pouze připomínky European Centre for Law and Justice
42

. 
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Ve svých připomínkách uvádí, že článek druhý Úmluvy ukládá státům pozitivní 

povinnost, aby chránily zranitelné osoby a to dokonce i proti jejich vlastnímu jednání, 

pokud ohrožuje jejich vlastní život. Dle názoru Europen Centre for Law and Justice ve 

věci Haas ESLP zredukoval tuto positivní povinnost na jediný případ a to na případ, kdy 

o sebevraždě není rozhodnuto svobodně a s veškerou znalostí případu. Za aktuálního 

stavu judikatury to nevypadá, že by bylo možné interpretovat článek druhý jako uložení 

všeobecné pozitivní povinnosti státům zabránit veškerým sebevraždám ve společnosti, 

to opravdu není reálné. Ovšem položíme-li si otázku za situace, kdy osoba přející si 

sebevraždu je pod dohledem nebo pod dozorem veřejné moci jak je tomu v případě 

osob ve vazbě, ve vězení nebo osob vykonávajících vojenskou službu, v takových 

případech může být na článek druhý nazíráno jako na článek ukládající státům zvláštní 

pozitivní povinnost obezřetnosti.  

Nicméně skutečnost, že pozitivní povinnost chránit život je relativní dle povahy 

případu, nemá za cíl zpochybňovat negativní povinnost, dle které „smrt nemůže být 

nikomu úmyslně způsobena“. Negativní povinnost nezpůsobit úmyslně smrt, jde svou 

povahou o povinnost absolutní, platí vždy a za jakýchkoliv podmínek. Stát nemůže 

uložit nebo umožnit, aby někomu byla úmyslně vnucena smrt. Uznání práva na 

asistovanou sebevraždu, tzn. pozitivní povinnost státu zjednodušit právo na sebevraždu, 

by mělo za následek přímé zahrnutí státu a třetích osob do procesu úmyslného usmrcení 

osoby. Rozdíl mezi povinností pozitivní a negativní umožňuje rozlišit rozdíl mezi 

odmítnutím léčby a poskytnutím smrtící látky. Odmítnutím léčby jsou využity pouze 

pozitivní povinnosti státu, zatímco požádání o smrtící látku uvede k činnosti negativní 

povinnosti státu. 

Ve věci Haas ESLP přistoupila k článku druhé jen z pohledu pozitivních 

povinností státu a opomněl jej zkoumat z pohledu negativních povinností. Avšak 

negativní povinnost státu přetrvávají a ESLP je nemůže při posuzování případu Gross 

ignorovat. Sluší se připomenout, že stát při posuzování jednotlivých legitimních 

zájmům základní právo jakým je právo na život a právo na zdraví nemůže podřizovat 

nebo postavit naroveň takovéto právo právu, které není garantováno Úmluvou. Není zde 

                                                                                                                                                                          
Spojených národů, Rada Evropy, Evropský parlament a Organizace pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě a další. 
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tedy žádná ekvivalence nebo možná vyváženost mezi povinností respektovat a 

tvrzeným právem na sebevraždu. Povinnost státu nezpůsobit úmyslně smrt nemůže být 

brána v úvahu mimo zákazů výslovně uvedených v odstavci druhém. Nemůžeme 

aplikovat princip proporcionality na negativní povinnost, neboť jednání, které je samo o 

sobě špatné, nemůže být vydáváno za dobré ve jménu okolností, za kterých bylo 

učiněno, a účelu.
43

  

K dnešnímu dni nebyl ve výše uvedené věci vynesen ESLP rozsudek. Nezbývá 

než čekat, jak si ESLP poradí s tímto případem a to i ve světle připomínek zveřejněných 

European Centre for Law and Justice. 
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7 Právní úprava a praxe v České republice 

K dnešnímu dni není v českém právním řádu obsažena úprava euthanasie, přesto 

že v minulosti zde byly určité snahy o její legalizaci. 

První snahy o úpravu otázky euthanasie spadají do období 1. republiky, kdy byly 

navrženy dvě osnovy trestního zákona. 

První návrh o začlenění euthanasie do právního řádu byl obsažen v tzv. 

profesorské osnově trestního zákona z roku 1926. Profesorská osnova předpokládala 

jednak usmrcení na žádost, kdy umožňovala snížení trestu tomu, kdo spáchal čin 

podléhající mimořádnému nátlaku nebo v přechodném omluvitelném mimořádném 

stavu, a jednak usmrcení ze soucitu, kdy může soud trest mimořádně zmírnit nebo od 

potrestání upustit v případě, usmrtí-li viník úmyslně jiného ze soucitu, aby uspíšil jeho 

neodvratnou smrt.
44

 Italský kriminalista a student Cesara Lombrosa Enrico Ferri ve své 

knize „L'omicidio-suicidio: responsabilità giuridica” prezentoval názor, že “každý je 

pánem svého života, jejž může i zničit. Může-li toto právo uplatnit sám, jestliže zákon 

sebevraždu netrestá, proč by je nemohl provést i prostřednictvím jiného?” S odkazem 

na výše uvedený názor Enrica Ferri obhajoval profesor August Miřička, hlavní autor 

osnovy z roku 1926, tuto právní úpravu. Ovšem pokud se člověk rozhodne spáchat 

sebevraždu, která není trestným činem, pak by neměla být trestná situace, kdy člověk 

toto své rozhodnutí uskuteční za pomoci jiné osoby.
45

 

Návrh trestného činu usmrcení na žádost byl upraven v § 271 odst. 2 v 

následujícím znění: „Usmrtí-li viník úmyslně jiného ze soucitu, aby uspíšil jeho 

neodvratnou, nedalekou smrt a tímto jej vysvobodil z krutých bolestí způsobených 
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nezhojitelnou nemocí nebo z jiných tělesných muk, proti nimž není pomoci, může soud 

trest mimořádně umírnit nebo od potrestání upustit.“
46

  

Osnova z roku 1926 se ve výše uvedeném ustanovení o návrhu trestného činu 

usmrcení na žádost řídila vzorem § 253 norského trestního zákona, připouštějícího 

mimořádné zmírnění, když někdo z útrpnosti usmrtí osobu beznadějně nemocnou. Toto 

přivilegium euthanasie bylo však poněkud odchylně upraveno oproti norskému vzoru, 

když v osnově jej rozšířila také na případ, že jde o jiná tělesná muka, proti nímž není 

jiné pomoci, přičemž současně stanovila, že soudce tu má na vůli buď trest mimořádně 

zmírnit, nebo úplně upustit od potrestání
47

. 

Druhý pokus o právní úpravu euthanasie byl obsažen v tzv. ministerské 

unifikační osnově trestního zákona z roku 1937 v ustanovení § 285. Skutková podstata 

usmrcení na žádost z útrpnosti předpokládala, že žádost musí předcházet samotnému 

usmrcení a musí být nejen vážná, ale i výslovná, mělo se jednat o přečin.
48

   

Znění návrhu usmrcení na žádost z útrpnosti bylo následující: „Kdo usmrtí 

někoho na jeho žádost, aby urychlil jeho neodvratnou smrt a osvobodil ho od krutých 

bolestí, proti kterým není trvalé pomoci, se má stíhat za přečin, a ne za trestný čin.“  

Dle důvodové zprávy požadavkem, aby výslovná žádost o usmrcení předcházela 

samotnému činu, mělo být zajištěno, aby nedošlo k usmrcení osoby, která si mezitím 

svou žádost rozmyslela.
49

 

Nakonec však ustanovení o usmrcení na žádost z útrpnosti nebylo obsaženo ve 

znění zákona. 
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V roce 1995 byla ministrem spravedlnosti vytvořena komise pro rekodifikaci 

trestního práva hmotného a trestního práva procesního. Komise reagovala na potřebu 

změn v oblasti trestního práva a odlišovala, které otázky jsou koncepčního charakteru, a 

proto je třeba pojmout je do rekodifikačních prací a které bylo třeba řešit operativně v 

podobě novelizace trestního zákona a trestního řádu. Rekodifikační komise ministra 

spravedlnosti pracovala po dobu osmi let, bez ohledu na to, že se ve funkci ministra 

spravedlnosti vystřídalo několik osob. Činnost komise ukončil 9. 6. 2003 tehdejší 

ministr spravedlnosti JUDr. Pavel Rychetský, v souvislosti s ukončením rekodifikačních 

prací na trestním zákoníku. Již v roce 1996 vypracovala komise pro rekodifikaci 

trestního práva hmotného podkladový materiál pro zpracování věcného záměru reformy 

trestního práva 

V květnu 1996 předložila Komise pro přípravu kodifikace trestního zákona 

návrh možných variant řešení otázky euthanasie. 

Těmito variantami byly: 

1. ponechat klasifikaci takového aktu jako trestný čin se všemi jeho 

důsledky z toho plynoucími,  

2. právní úprava dle holandského modelu, 

3. euthanasie by byla považována za trestný čin, ale pachatel by mohl být za 

jistých okolností odsouzen k mírnějšímu trestu, nežli k odnětí svobody na 

jeden rok až pět let.
50

 

Tehdejšímu ministru spravedlnosti Jiřímu Novákovi se nepodařilo prosadit 

varianty návrhu, jenž by byly legislativním posunem v problematice euthanasie. 

Společnost reagovala na tento návrh zcela odmítavě.   

V červenci roku 2004 předložila vláda Poslanecké sněmovně České republiky 

(dále jen Poslanecká sněmovna) vládní návrh nového trestního zákoníku
51

. V návrhu 
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nového znění trestního zákoníku byla obsažena privilegovaná skutková podstata 

usmrcení na žádost v ustanovení § 118 (později obsažena v § 115), a to nejprve ve dvou 

variantách.  

Na základě varianty první by byl pachatel potrestán odnětím svobody na jeden 

rok až osm let, jestliže by jiného, zejména ze soucitu usmrtil na jeho vážně míněnou a 

naléhavou žádost.  

Dle varianty druhé by byl potrestán stejným trestem pachatel, který by usmrtil 

nevyléčitelně nemocnou osobu, která trpí somatickou nemocí, na její vážně míněnou a 

naléhavou žádost. Příprava k trestnému činu usmrcení na žádost byla u obou variant 

trestná.  

Za základ legislativního zpracování byla nakonec vzata varianta druhá.
52

 

Konečné znění ustanovení § 115 bylo následující: „Kdo ze soucitu usmrtí nevyléčitelně 

nemocnou osobu, která trpí somatickou nemocí, na její vážně míněnou a naléhavou 

žádost, bude potrestán odnětím svobody až na šest let.“ Odstavec druhý pak stanovil, že 

„vážně míněnou a naléhavou žádosti se rozumí svobodný a určitý projev vůle osoby 

starší osmnácti let, která není zbavena ani omezena ve způsobilosti k právním úkonům a 

není stižena duševní poruchou, jednoznačně a důrazně směřující k jejímu vlastnímu 

usmrcení“.  

Tato úprava neřešila případy, kdy pacient, který je lékařem informován o svém 

zdravotním stavu odmítne lékařský zákrok nebo léčbu, a stejně tak neřešila postup 

lékaře, kdy se pacientovi podávají léky, které tlumí bolest, avšak mohou mít vedlejší 

účinek např. zkrácení života.
53
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Hlavní autor návrhu nového trestního zákoníku JUDr. Pavel Šámal, Ph.D uvedl, 

proč je do nového zákona vložen nový čin.  Dle autora je nutné rozlišit mezi usmrcením 

na žádost a vraždou, která je mnohem závažnějším činem.
54

  

V důvodové zprávě návrhu k ustanovení týkající se usmrcení na žádost je 

uvedeno, že právě po vzoru zahraničních úprav (např. německé nebo rakouské) je 

navrženo zařazení nové privilegované skutkové podstaty, a to v podstatně užší podobě, 

než je v zahraničí obvyklé, když je vázáno nejen na omluvitelné pohnutky, zejména 

soucit, ale i na somatickou nevyléčitelnou nemoc. V navrhovaném ustanovení se tedy 

řeší jen velmi úzká výseč z euthanasie (obsahem odvozeným z etymologie názvu je 

„smrt z milosti či z útrpnosti“), tzv. euthanasie voluntární, vyžádaná dotčenou osobou, a 

to bez ohledu na to, zda jde o euthanasii pasívní nebo aktivní. Rozhodujícím motivem 

zde pak je omluvitelná pohnutka, především soucit s trpícím. V té souvislosti je ve 

zprávě zdůrazněno, že nejde o řešení vedoucí k beztrestnosti, ale jen k nižší trestnosti 

takového jednání. A dále, že tato úprava neřeší případy postupu lékaře, kdy 

informovaný pacient nedá souhlas k provedení lékařského zákroku, kdy není z tohoto 

důvodu zahájena životně důležitá léčba nebo je tato léčba přerušena vzhledem k tomu, 

že informovaný pacient nedá souhlas k jejímu pokračování. A stejně tak dle 

předkladatele tato úprava neřeší případy zkrácení života pacienta v důsledku podávání 

stále se zvyšujících dávek léků nutných pro účinné tlumení bolesti, kdy není vlastním 

cílem jednání zkrátit život, ale tlumit bolest. Je zdůrazněno, že tyto postupy jsou lékaři 

považovány nejen za přípustné, ale za přikázané, a nespadají pod pojem euthanasie, 

neboť jestliže lékař, v souladu s uznávanými medicínskými a etickými zásadami, 

usnadňuje nemocnému konec života, jedná lege artis
55

. 

V průběhu prvního čtení návrhu trestního zákoníku nikdo nezpochybňoval 

význam, který má předložení nového trestního zákoníku. Co často zaznělo během 

rozpravy a co bylo velice diskutováno, bylo pojetí trestného činu, změna z materiálního 
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na formální pojetí. Několikrát během rozpravy zaznělo, aby byl návrh vrácen 

předkladateli k dopracování 
56

.  

Ustanovení § 115 nelegalizovalo euthanasii, jak bylo mnohdy špatně 

interpretováno. V průběhu rozpravy v Poslanecké sněmovně např. poslanec Josef 

Janeček uvedl, že § 115 fakticky umožňuje euthanasii. Zpochybnil zdůvodnění zavedení 

privilegované skutkové podstavy, tedy neřešitelné tělesné utrpení nemocného, dle jeho 

názoru, pokud někdo trpí, je to s velkou pravděpodobností selhání medicíny. 

Na druhou stranou během rozpravy zazněly i podstatné připomínky, jako např. 

že v ustanovení § 115 není stanovena minimální hranice odnětí svobody, což by mohlo 

mít za následek prakticky i beztrestnost pachatele. Dále, že na rozdíl od jiných 

evropských zemí, kde je euthanasie upravena, je zavedena oznamovací povinnost a 

kontrolní řízení, avšak v předloženém návrhu o takovém či jiném procesním postupu 

není ani slovo
57

.  

Poslanecká sněmovna postoupila v lednu roku 2006 návrh zákona Senátu jako 

tisk č. 219/0. Usnesením č. 339 z 9. schůze Senát vládní návrh trestního zákoníku dne  

8. 2. 2006 zamítl, zejména kvůli rozporům ohledně ustanovení o usmrcení na žádost.  

O návrhu zákona vráceném Senátem bylo hlasováno v březnu 2006, Sněmovna 

zákon zamítla.  

„Usmrcení na žádost“ bylo tzv. privilegovanou skutkovou podstatou, kdy 

provedení euthanasie by i nadále zůstalo trestným činem, avšak by bylo kvalifikováno 

jako trestný čin úmyslného usmrcení na žádost a ne jako trestný čin vraždy, s tím 

samozřejmě souvisí i nižší trest. Úmysl předkladatele sice byl dobrý, ale ustanovení 

nové privilegované skutkové podstaty nebylo zcela úplné. Jak jsem již uvedla výše, 

nebyla stanovena minimální hranice odnětí svobody, chyběla definice pojmu 
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„nevyléčitelná somatická nemoc“, stejně tak i co je myšlenou „vážně míněnou a 

naléhavou žádostí“. 

V únoru 2008 byl Poslanecké sněmovně předložen vládní návrh trestního 

zákoníku
58

. Nebyla v něm obsažena skutková podstata usmrcení na žádost, návrhy na 

úpravu ve zvláštní části trestního zákoníku byly v zásadě odmítnuty. Jedním z hlavních 

důvodů, proč byla tato privilegovaná skutková podstata nakonec z návrhu nového 

trestního zákoníku vyřazena, byl ten, že převážil názor, podle kterého by bylo vhodnější 

řešit celou problematiku euthanasie v zákoně o zdravotní péči
59

.  

Poslanecká sněmovna na své 42. schůzi v listopadu 2008 schválila návrh nového 

trestního zákoníku a Senát tento návrh schválil dne 8. ledna 2009. Zákon byl vyhlášen 

pod číslem 40/2009 Sb. zákonů a mezinárodních smluv dne 9. února 2009 v částce číslo 

11. 

Proto, abychom si uvědomili jaké je postavení euthanasie, je nejen potřeba 

zaměřit se na trestní zákoník, ale rovněž na ostatní právní předpisy, který tvoří český 

právní řád. 

Na prvním místě nesmíme zapomínat na Ústavu České republiky 
60

. Dle článku 

třetího je součástí ústavního pořádku Listina základních práv a svobod
61

 (dále jen 

Listina). V hlavě druhé oddílu prvním Listiny nadepsaná „Základní lidská práva a 

svobody“ je obsaženo ustanovení vztahující se k ochraně života a tedy svým způsobem i 

k euthanasii. Článek šestý zaručuje každému právo na život. Lze se dovolávat přímo 

odkazem na Listinu, není potřeba jeho zvláštního provedení, je přímo realizovatelné.  

Právo na život však neimplikuje povinnost žít. Každému je dána svoboda 

rozhodnout o svém životě, popřípadě i o ukončení života sebevraždou. Každý ať si 
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naloží se svým životem podle svého, ale nikdo nemá právo ukončit život jiného, a to i 

kdyby si to daná osoba přála.  

V článku šestém odstavci druhém Listiny je obsažen zákaz zbavení života 

jiného. 

Z něj lze dedukovat, že je nepřípustné zbavit života pacienta na jeho vlastní 

žádost.  V takovém případě už bychom se dostali na půdu trestního práva a daný čin by 

byl podle trestního zákoníku
62

 kvalifikován podle § 140 trestního zákona jako vražda 

nebo podle §144 jako účast na sebevraždě, pokud by jinému pomáhal k sebevraždě 

nebo jej k sebevraždě pohnul. Samotná sebevražda však trestná není.  

Odstavec 4 článku 6 Listiny prolomuje výše zmíněnou ochranu života tím, že 

stanoví, že „Porušením práv podle tohoto článku není, jestliže byl někdo zbaven života v 

souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné.“ Tímto jednáním je podle 

trestního zákoníku krajní nouze
63

, nutná obrana
64

, svolení poškozeného
65

, přípustné 

riziko
66

 a oprávněné použití zbraně
67

.  

Dalším důležitým článkem Listiny je článek 7, jenž zaručuje nedotknutelnost 

osoby a jejího soukromí, tato nedotknutelnost může být omezena jen v případech 

stanovených zákonem
68

. Provedení článku 7 bylo upraveno do 1.4.2012
69

 v ustanovení 

§ 23 odst. 2 zákona o péči o zdraví lidu, který upravoval tzv. informovaný souhlas, 

stanovil, že vyšetřovací a léčebné výkony se provádějí se souhlasem nemocného nebo 
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lze-li tento souhlas předpokládat. Souhlas pacienta lze předpokládat, pokud je z jeho 

chování a jednání zřejmé, že s příslušným zákrokem souhlasí. Spolupracuje-li pacient 

při provádění příslušného výkonu a dává-li s jeho provedením najevo svůj souhlas, je 

možno považovat souhlas za konkludentní.
70

  

Odmítne-li pacient i po náležitém vysvětlení potřebnou péči, lékař si vyžádá o 

tomto písemné prohlášení, tzv. revers. V praxi se lze setkat s jeho využitím v případě 

pasivní euthanasie, kdy nevyléčitelně nemocný pacient dále odmítá podstupovat léčebné 

výkony, které mu už nemohou pomoci a jen více zatěžují jeho zesláblý organismus. 

Takový pacient, obvykle s nějakým druhem nádorového onemocnění v pokročilém 

stádiu, dospívá k závěru, že nemá smysl pokračovat v léčebných výkonech a chce je 

ukončit. A je si vědom, že v důsledku ukončení léčení lze očekávat v brzké době smrt. 

Rozhodne-li se pacient, který je způsobilý projevit platně svou vůli, ukončit nebo 

odmítnout léčbu, nemá být zákrok proveden. V České republice je takovéto jednání 

pacienta v souladu s platným právem. Je však nezbytné, aby si lékař vyžádal písemný 

revers odmítající zákrok, popřípadě zachytil pacientovo rozhodnutí svědecky.
71

 Z práva 

na soukromí lze odvodit právo na odmítnutí, zastavení či přerušení léčby. 

Dle článku 10 Ústavy České republiky jsou „součástí právního řádu České 

republiky i vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a 

jimiž je Česká republika vázána. Pokud stanoví mezinárodní smlouva něco jiného než 

zákon, použije se mezinárodní smlouva.“  

Mezi významné mezinárodní smlouvy bezesporu náleží Úmluva na ochranu 

lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny
72

, 

zkráceně nazývaná Úmluva o lidských právech a biomedicíně (dále jen Úmluva o 

biomedicíne), která se od 1. října 2001 stala součástí našeho právního řádu.  
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Úmluva o biomedicíně je rozdělena do třinácti kapitol a obsahuje 38 článků. 

V kapitole II článku pátém Úmluva o biomedicíně stanoví, že jakýkoliv zákrok v oblasti 

péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotčená osoba poskytla 

svobodný a informovaný souhlas. Dále je stanoveno, že tato osoba musí být předem 

řádně informována o účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích. 

Dotčená osoba může kdykoli svobodně svůj souhlas odvolat. Článek šestý Úmluvy o 

biomedicíně chrání osoby, které nejsou schopny dát svůj souhlas a článek sedmý osoby 

trpící duševní poruchou. Článek osmý Úmluvy o biomedicíně řeší situace nouze, kdy 

nelze získat příslušný souhlas, tak lze provést jakýkoliv nutný lékařský zákrok 

okamžitě, pokud je nezbytný pro prospěch zdraví dotyčné osoby. Článek devátý se 

zabývá dříve vyslovenými přáními, kdy bude brán zřetel na dříve vyslovená přání 

pacienta ohledně lékařského zákroku, pokud pacient v době zákroku není ve stavu, kdy 

může vyjádřit své přání.  

Kapitola III Úmluvy o biomedicíně upravuje ochranu soukromí a právo na 

informace. Dle článku desátého má každý právo na ochranu soukromí ve vztahu 

k informacím o svém zdraví. Dle tohoto článku je každý oprávněn znát veškeré 

informace shromažďované o jeho zdravotním stavu, Úmluva o biomedicíně dává 

možnost výjimečně omezit toto právo zákonem, pokud je to v zájmu pacienta. Zároveň 

je však stanoveno, že je nutno respektovat přání každého nebýt takto informován. 

V roce 2008 se po delší odmlce na půdě Parlamentu diskutovalo o euthanasii. 

Diskuzi vyvolal senátní návrh zákona o důstojné smrti
73

, který předložila senátorka 

Václava Domšová za SNK Evropští demokraté, a jehož spoluautorem byl Mgr. Milan 

Hamerský, projednával Senát v září téhož roku. Návrh byl připraven skupinou právníků 

Liberální reformní strany (LiRA). Dle senátorky Domšové je návrh jen vyústěním 

mnohaleté diskuze mezi odborníky, ale i veřejností. Sama však nepovažovala návrh za 

tak přelomový. Svůj návrh vnímá jako alternativu možností svobodné volby, uvedla, že 

jeho předložením nechce zpochybňovat úlohu hospicové a paliativní péče
74

.  
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 Senátní tisk č. 303, znění zákona o důstojné smrti viz příloha č. 4. 
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 Z těsnopisecké zprávy ze 16. schůze Senátu Parlamentu České republiky. Dostupné z WWW 

<http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasovani?action=steno&O=6&IS=3951&T=303#st3
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V návrhu zákona byl pro účely české právní úpravy vybrán koncept, který na 

první místo klade možnost, aby pacientovi, který se nachází ve zmíněném stavu 

trvalého fyzického nebo psychického utrpení, byla poskytnuta součinnost, resp. pomoc 

k tomu, aby si mohl důstojnou smrt vyvolat za odborné asistence sám. Teprve na 

druhém místě, pro osoby, které se nacházejí kromě jiného ve stavu nezměnitelného 

bezvědomí a o důstojnou smrt požádaly předem, stanoví návrh zákona eventualitu 

vyvolání důstojné smrti lékařem samotným
75

.  

Tehdejší předseda Senátu Přemysl Sobotka během rozpravy uvedl, že návrh má 

řadu chyb a v některých paragrafech očekává doplnění a upřesnění vyhláškami, které 

momentálně nemají k dispozici, a přitom by očekával, že při závažnosti tématu 

k dispozici budou. Dále dodal, že v současnosti nejsou nejen společnost ale ani členové 

Parlamentu dodatečně připraveni na fundovanou diskuzi, natož na jednání o 

paragrafovaném znění a z tohoto důvodu navrhl zamítnutí návrhu
76

. Do rozpravy se 

zapojil i tehdejší ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, který prezentoval postoj 

ministerstva, jenž je zásadně negativní. Nakonec senátoři odmítli postoupit návrh do 

projednávání ve výborech Senátu a zamítli jej.  

Jedním z nedostatků předloženého návrhu zákona o důstojné smrti považuji 

skutečnost, že zákon zmiňuje prováděcí předpisy, přičemž ani jeden z nich nebyl 

předložen spolu s tímto návrhem. Jako další nedostatek vnímán to, že návrh neobsahuje 

ustanovení stanovující časovou lhůtu mezi sepsáním předem učiněné žádosti a 

okamžikem upadnutí pacienta do stavu nezměnitelného bezvědomí. A to z toho důvodu, 

že by mohlo dojít k situaci, kdy pacient sepíše žádost předem, za několik let pacient 

upadne do trvalého bezvědomí, budou zároveň splněny podmínky stanovené v § 11 

předloženého návrhu a tak lékař ukončí pacientův život. Avšak u takového pacienta 

mohlo dojít k posunu jeho názoru na ukončení života a jeho způsob, jen nestihl změnu 

svého postoje promítnout do své žádosti, případně jí vzít zpět. 
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 Z důvodové zprávy k návrhu zákona o důstojné smrti. 
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 Ze senátní rozpravy o návrhu zákona o důstojné smrti. Dostupná z WWW 
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Aby skutečně žádost reflektovala vůli pacienta, je podle mě nezbytné, aby byla 

stanovena pro její platnost konkrétní lhůta, např. tři roky. A pokud by před uplynutím 

stanovené lhůty, nebyla žádost pacientem potvrzena nebo vzata zpět, pozbyla by své 

platnosti.  

Jako ideální nepovažuji ani to, že dle ustanovení § 12 předloženého návrhu 

lékařské postupy pro pomoc k důstojné smrti a pro její vyvolání stanoví ministerstvo 

vyhláškou. Lepším řešením by dle mého názoru bylo, kdyby byl lékařský postup 

stanoven v zákoně, přílohu zákona by pak mohl tvořit seznam doporučených látek pro 

ukončení života. Forma zákona by zaručovala, že by proběhla širší diskuze a vzešlý 

výsledek by byl kompromisem vyjadřujícím názor většiny. Zároveň pro jakoukoli 

budoucí změnu by se opět vedla diskuze na parlamentní půdě a „neohrozilo by“, pokud 

by měly lékařské postupy pro pomoc k důstojné smrti formu vyhlášky, že by se měnily 

podle toho, jak by se zrovna ministerstvu líbilo. 

V ustanovení § 14 předloženého návrhu je zmiňována komise, jejímž úkolem je 

přezkoumání splnění podmínek stanovených zákonem o důstojné smrti. Komise má být 

zřízena při úřadu Veřejného ochránce práv. Je otázkou, zda by nebylo účelnější jí zřídit 

při Ministerstvu zdravotnictví. Komise má být složena kromě lékařů a právníků i 

z expertů na oblast důstojné smrti. Termín „expert na oblast důstojné smrti“ zní sice 

vznešeně, ale koho tím autoři mají na mysli? Má jít o odborníka v oblasti lékařské 

etiky? Možná. V ustanovení § 19 je stanoveno, že ministerstvo prováděcím předpisem 

určí početní zastoupení odborníků v komisi. Ale kde bude stanoven způsob výběru 

členů komise, jejich funkční období o tom už žádnou zmínku nenajdeme.  

Předložený návrh zákona o důstojné smrti se sice snaží postavit se čelem 

k dlouhodobě diskutované otázce, ale není dotažen do konce, má „své mouchy“, které je 

třeba ještě vychytat.  

Netrvalo příliš dlouho a objevuje se v lednu 2009 další návrh zákona snažící se 

řešit otázku důstojného umírání a euthanasii. Strana Liberálové.CZ představila návrh 

zákona na uzákonění euthanasii
77

. Návrh zákona byl prezentován pro veřejnou diskusi 
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 Liberálové.CZ. Návrh zákona na uzákonění euthanasie. Dostupný z WWW 
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ve společnosti, v politických stranách a následně i v Parlamentu. Návrh byl na rozdíl od 

předloženého senátního návrhu SNK Evropských demokratů mírnější. Návrh 

umožňoval pouze asistovanou sebevraždu nevyléčitelně nemocného pacienta. Avšak 

návrh i přes snahu Milana Hamerského, který hledal podporu mezi senátory a poslanci, 

nenašel podporu. Zůstalo jen u návrhu. 

Podíváme-li se na problematiku euthanasie z etického pohledu, tak dojdeme 

k závěru, že odporuje Hippokratově přísaze
78

, která obsahuje základní etické principy 

lékařského povolání. Hippokratova přísaha zásadně odmítá euthanasii, jasně je v ní 

řečeno, že „lékař se ani prosbami nedá pohnout k podání smrtícího léku a ani sám k 

tomu nedá podnět“. Přísaha není žádnou právní normou, ale je respektována jako 

specifická etická norma upravující chování lékařů. Mimo jiné ukládá lékaři, aby zasvětil 

svůj život prospěchu nemocných s tou výhradou, že míra tohoto zasvěcení je ponechána 

na lékaři samotném, neboť “… ten má pracovat podle svých sil a svědomí, a to, ať již 

jde o léčení nemocného, či o jeho ochranu před úhonou a bezprávím”. 

Další etickou normou je Etický kodex České lékařské komory
79

, který výslovně 

stanoví v § 2 odstavci sedmém, že euthanasie a asistované suicidium nejsou přípustné. 

Lékař má u nevyléčitelně nemocných a umírajících účinně tišit bolest, šetřit lidskou 

důstojnost a mírnit utrpení. V situaci neodvratitelné a bezprostředně očekávané smrti, je 

naopak stanoveno, že cílem lékařova jednání nemá být prodlužovat život za každou 

cenu. 

České lékařská komora vydala v únoru 2010 doporučení č. 1/2010
80

 k postupu 

při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním 

stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit svou vůli. Článek druhý výše uvedeného doporučení 
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 Viz příloha č. 5. 
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 Česká lékařská komora. Etický kodex. Dostupný z WWW 

<http://www.lkcr.cz/document3.php?param=dokumenty_file,DOKUMENTY_FILE_ID,,TYPE,

NAME,DATE_AKT&id=81921>. 
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 Česká lékařská komora.  Postup při rozhodování o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní 

u pacientů v terminálním stavu. Dostupný z WWW 

<http://www.lkcr.cz/document3.php?param=news_file,NEWS_FILE_ID,,TYPE,NAME,DATE

_AKT&id=89222>.  
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stanoví jako jeden z cílů omezit poskytování marné a neúčelné léčby
81

 v situacích, v 

nichž se lze na základě odborného medicínského posouzení odůvodněně domnívat, že 

přínos zahájení nebo pokračování v dané léčebné metodě s ohledem na zdravotní stav 

nemocného nepřevažuje nad rizikem komplikací, bolesti, dyskomfortu a strádání pro 

pacienta a nedává možnost příznivého ovlivnění zdravotního stavu nebo záchrany jeho 

života. Zároveň je zdůrazněno, že nezahájení nebo nepokračování marné a neúčelné 

léčby nesmí být zaměňováno za euthanasii. A dodává, že nezahájení nebo 

nepokračování marné a neúčelné léčby neznamená omezení pacienta na jeho právech, 

ale naopak je sledován zájem pacienta tak, aby nedošlo k porušení základních 

medicínských a etických principů včetně nechtěného nedůstojného prodlužování 

umírání. V článku třetím a čtvrtém je zopakováno, že euthanasie je nepřípustná, stejně 

tak jako pomoc k sebevraždě a že nezahájení nebo nepokračování marné a neúčelné 

léčby jsou při správném odborném posouzení postupy, které nelze zaměňovat za 

euthanasii či ublížení na zdraví.  

Na konci května roku 2010 se konaly volby do Poslanecké sněmovny 

Parlamentu, ze všech kandidujících stran jen dvě jasně daly najevo svůj postoj 

k euthanasii. Nepřekvapí, že jednou z oněch dvou stran byli Liberálové.CZ, kteří se už 

jednou významně angažovali v otázce euthanasie, respektive důstojné smrti. Ve svém 

volebním programu
82

 měli uzákonění euthanasie za přísných právních podmínek podle 

vzoru Belgie. Druhou stranou byly Věci veřejné, které vyjádřily ve svém volebním 

programu
83

 podporu práva na důstojnou smrt ukončením lékařské péče v 

bezvýchodných zdravotních stavech, kdy pokračující terapie přináší jen utrpení 

nemocného.  
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 marnou a neúčelnou léčbou se rozumí léčba, která nevede k záchraně života, uchování zdraví 

či udržení kvality života, taková léčba není v zájmu pacienta, nemůže mu pomoci a zatěžuje jej 

zbytečným strádáním či rizikem komplikací.  
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 Volební program strany Liberálové.CZ. Dostupný z WWW 

<http://www.liberalove.cz/archiv.php?co=1275153421>. 
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 Volební program strany Věci veřejné. Dostupný z WWW 

<http://www.veciverejne.cz/program-vv-zdravotnictvi.html>. 
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Ze dvou výše uvedených stran se do Poslanecké sněmovny nakonec dostala 

pouze strana Věci veřejné a stala se součástí vládní koalice. V koaliční smlouvě
84

 není 

žádná zmínka týkající se důstojné smrti. Dalo se to však předpokládat, přeci jen prosadit 

jeden bod programu, který není společný ostatním koaličním stranám, není prioritní. 

Alespoň se koaliční partneři shodli na zabezpečení rozvoje paliativní a hospicové péče. 

I v Programovém prohlášení Vlády České republiky
85

 ze 4. srpna 2010 vláda 

zopakovala, že podpoří rozvoj paliativní a hospicové péče. 

Podle průzkumu veřejného mínění prováděného Centrem pro výzkum veřejného 

mínění na začátku května 2010 v otázce ukončení života nevyléčitelně nemocného 

člověka se více než tři pětiny z 1061 dotázaných (61% při součtu odpovědí „rozhodně 

souhlasí“ a „spíše souhlasí“) kloní k názoru, že český právní řád by měl euthanasii 

umožňovat. S povolením euthanasie nesouhlasí 29% respondentů a každý desátý se 

k tomuto tématu neumí vyjádřit.
86

  

Dnem 1. dubna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen zákon o zdravotních službách). 

Tento zákon zrušil zákon č. 20/1966 Sb., o péči a zdraví lidu a další zákony, kterými byl 

zákon č. 20/1966 Sb. novelizován. 

Část čtvrtá, Hlava I. zákona o zdravotních službách je věnována právům a 

povinnostem pacientů a jiných osob. V ustanovení § 28 odstavci prvním je stanoveno, 

že „zdravotní služby lze pacientovi poskytnout pouze s jeho svobodným a informovaným 

souhlasem, nestanoví-li tento zákon jinak“. V případě, kdy pacient i po náležitém 

seznámení se svým zdravotním stavem odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím 

zdravotních služeb, je dle ustanovení § 34 odstavci čtvrtém o tomto učiněno písemné 

prohlášení (reverz). Dle následujícího odstavce může pacient svůj souhlas 
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 Koaliční smlouva. Dostupná z WWW <https://www.veciverejne.cz/data/files/pdf-ne-
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s poskytnutím zdravotních služeb odvolat. Avšak dle věty druhé výše zmíněného 

odstavce „odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění 

zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo 

ohrožení života pacienta“. Písemný souhlas, odvolání souhlasu jsou součástí 

zdravotnické dokumentace.  

Hlavní novinka pro pacienty je obsažena v ustanovení § 36 „dříve vyslovené 

přání“. Dle tohoto ustanovení „Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového 

zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s 

poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo 

nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“).“  

Odstavec druhý stanoví, že „Poskytovatel bude brát zřetel na dříve vyslovené 

přání pacienta, má-li ho k dispozici, a to za podmínky, že v době poskytování 

zdravotních služeb nastala předvídatelná situace, k níž se dříve vyslovené přání 

vztahuje, a pacient je v takovém zdravotním stavu, kdy není schopen vyslovit nový 

souhlas nebo nesouhlas. Bude respektováno jen takové dříve vyslovené přání, které bylo 

učiněno na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí, a to 

lékařem v oboru všeobecné praktické lékařství, u něhož je pacient registrován, nebo 

jiným ošetřujícím lékařem v oboru zdravotní péče, s níž dříve vyslovené přání souvisí.“   

Formu a náležitosti tzv. dříve vysloveného přání stanoví odstavec třetí. Takové 

přání musí mít písemnou formu a podpis pacienta na něm musí být úředně ověřený. 

Jeho součástí je písemné poučení podle odst. 2. Zároveň je určena i doba platnosti dříve 

vysloveného přání, a to je 5 let. 

V odstavci pátém jsou vyjmenovány výjimky, kdy není třeba dříve vyslovené 

přání respektovat. Mezi těmito výjimkami je i situace, kdy přání nabádá k takovým 

postupům, jejichž výsledkem je aktivní způsobení smrti, jinak řečeno euthanasií. 

Odstavec šestý uvádí, že „dříve vyslovené přání nelze uplatnit, jde-li o nezletilé 

pacienty nebo pacienty zbavené způsobilosti k právním úkonům“. 

Nálezem Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 1/12 ze dne 27. listopadu 2012 

publikovaného ve Sbírce zákonů pod číslem 437/2012 ve věci zrušení některých zákonů 
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a ustanovení zákonů napadla skupina poslanců mimo jiné i ustanovení § 36 odst. 3 

zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, bylo zrušeno výše uvedené ustanovení 

ve slovech „Platnost dříve vyslovených přání je 5 let“ a to dnem vyhlášení nálezu. 

Skupina poslanců měla námitky proti časovému omezení platnosti. Ústavní soud zastal 

názor, že „není slučitelné s právem pacienta dle čl. 9 Úmluvy o lidských právech a 

biomedicíně, aby na jeho dříve vyslovené přání nemohl být brán zřetel jen v důsledku 

uplynutí zákonem stanovené doby jeho platnosti, pokud tento pacient nebude mít 

současně skutečnou možnost toto přání svým projevem vůle obnovit“. Soud uzavřel, že 

„vzhledem k tomu, že napadené ustanovení takovouto možnost umožňuje, je třeba jej 

hodnotit jako omezení předmětného práva postrádající jakýkoliv ústavně aprobovaný 

důvod, v důsledku čehož je v rozporu s čl. 9 uvedené Úmluvy“. 

V článku „Eutanazie v Česku? Občas pomůžeme umřít, přiznává část lékařů“ 

publikovaném dne 6. října 2012 v Mladé frontě dnes, většina oslovených lékařů uvedla, 

že podle nich je teoreticky možné provést smrt na přání. Z šedesáti anonymně 

dotázaných lékařů, dva přiznali, že byli svědky euthanasie.
87

    

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že zvláštní ustanovení, které by 

upravovalo euthanasii nebo které by výslovně charakterizovalo jednání spočívající 

v usmrcení na žádost, v českém právním řádu nenajdeme, a to jak v trestním zákoníku, 

tak ani ve speciálním zákoně. 

Momentálně účinný trestný zákoník mimo jiné zavedl novou systematiku 

úmyslných usmrcení. Nejpodstatnější změnou je nová skutková podstata trestného činu 

zabití (§ 141).  

Už delší dobu poukazovala odborná literatura na značnou různorodost případů 

úmyslných usmrcení.
88

 V zahraničních trestních kodexech je přitom běžné rozlišení 

mezi vraždou a zabitím. 
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 Frouzová, Kateřina. Eutanazie v Česku? Občas pomůžeme umřít, přiznává část lékařů. Mladá 

fronta dnes [Online]. Dostupný z WWW <http://zpravy.idnes.cz/eutanazie-v-cesku-0zw-

/domaci.aspx?c=A121005_205822_domaci_brm> (accessed Oct 06, 2012). 
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 MUSIL, Jan. Český trestní zákon potřebuje diferencovanější skutkovou podstatu úmyslného 

usmrcení. Trestní právo. 2004, roč. 9, č. 10, s. 10-14. ISSN 1211-2860. 

http://zpravy.idnes.cz/eutanazie-v-cesku-0zw-/domaci.aspx?c=A121005_205822_domaci_brm
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V důvodové zprávě
89

 k trestnímu zákoníku se uvádí, že „...dosavadní řešení 

v platném trestním zákoně vždy neodráží míru nebezpečnosti pachatele či morální 

zavrženíhodnosti jeho jednání, ale blíží se odpovědnosti za výsledek, tzn. za smrt 

člověka. Pachatelé tzv. situačních vražd, jež jsou mnohdy dílem tragického okamžiku, 

musejí podle platných českých předpisů počítat s trestním postihem podstatně tvrdším, 

než např. bezohlední pachatelé trestných činů vydírání, útisku, pohlavního zneužívání, 

týrání svěřené osoby, kuplířství či obchodování s lidmi. Pomineme-li aplikaci 

ustanovení o obecných polehčujících okolnostech či mimořádný postup ukládání trestu 

odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby. Je zřejmé, že dosavadní základní 

skutková podstata trestného činu vraždy není s to, postihnout rozdíly mezi úmyslným 

usmrcením, k němuž došlo na základě tzv. viktimologického zavinění, kdy poškozený 

sám svým zavrženíhodným jednáním vytváří kriminogenní situaci, ale není s to 

vystihnout ani mnohdy zásadní rozdíly ve skutkových okolnostech co do plánovitosti 

vraždy či naopak spontánnosti smrtícího útoku.“ 

Znění § 141 odst. 1 je následující:  

„Kdo jiného úmyslně usmrtí v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo 

jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného 

jednání poškozeného, bude potrestán trestem odnětí svobody na tři léta až deset let.“ 

Odstavec druhý se vztahuje na pachatele, který spáchá čin uvedený 

v předchozím odstavci na dvou a více osobách, na těhotné ženě nebo na dítěti mladším 

patnácti let. 

Zabití je úmyslným usmrcením za okolností, které odůvodňují mírnější postih 

pachatele. Zabití je ve vztahu k vraždě privilegovanou skutkovou podstatou. 

Trestný čin vraždy je upraven v ustanovení § 140. Vraždou je jednání, které 

může spočívat v konání nebo opomenutí, kdy pachatel úmyslně usmrtí jiného. Odstavec 

druhý reaguje na situaci, kdy se nejedná o náhlé jednání pachatele, které vyplynulo 

z momentální situace, tzv. situační vraždu, ale kdy pachatel jedná s rozmyslem nebo je 
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 Z důvodové zprávy k trestnímu zákoníku. Dostupná z WWW 
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http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=5&CT=410&CT1=0


61 

 

jeho jednání vyústěním předchozího uvážení (premediace). Okolnost, že čin je spáchán 

s rozmyslem nebo po předchozím uvážení se odráží i v přísnějším trestu ve srovnání s 

„prostou“ vraždou. Pachatel jako tzv. „úkladný vrah“ je nebezpečnější než „prostý 

vrah“, který si své jednání nijak neplánovat a nerozmýšlel. Ale ne vždy tomu tak je.  

V souvislosti s probíraným tématem, uvedu první modelový příklad. Manželka 

pečuje o manžela, kterému byla diagnostikována rakovina (nádor byl diagnostikován 

v mozku a je neoperovatelný), muži zbývá několik týdnů života. Sám není schopen se o 

sebe postarat a je odkázán na pomoc jiného. Manžel každý den prosí manželku, aby 

ukončila jeho život. Manželka chvílemi uvažuje o tom, zda by to nakonec pro manžela 

neuděla a zároveň by mu tím i ulevila od bolesti a neprodlužovala blížící se konec. Ale 

vždy zůstalo jen u myšlenek, k činu se neodhodlala. Po několika dnech nakonec 

manželka souhlasí, že to pro manžela udělá, ale potřebuje podle svých slov několik dnů, 

aby přišla na nejvhodnější způsob, respektive kombinaci léků vedoucí k smrti, a aby se 

k činu vnitřně připravila. Týden nato manželka do infuze vstříkne smrtící koktejl, mažel 

umírá. Z pohledu trestního práva bude manželka z výše uvedeného příkladu postavena 

naroveň s úkladnými vrahy. Její jednání splňuje znaky trestného činu uvedeného 

v odstavci druhém § 140. Trestní sazba by mohla být zmírněna jen na základě 

ustanovení v obecné části trestního zákoníku o mimořádném snížení trestu odnětí 

svobody. 

Pro srovnání s předchozím příkladem, uvedu příklad druhý. Stejně tak jako 

v předchozím příkladu manželka pečuje o těžce nemocného manžela, kterému zbývá jen 

několik týdnů života. Avšak jednoho rána se manžel zmítá v nesnesitelných záchvatech 

křečí, maželka zpanikaří a neví, co má dělat. Manžel mezi jednotlivými záchvaty 

šeptem prosím ženu o větší množství dávky léku proti bolesti. Manželka rozrušená 

z pohledu na bezmocného a trpící manžela a ze strachu, že pokud záchvaty nepoleví, 

bude na tom hůře, nakonec manželovi do infuze aplikuje několikánásobnou dávku tišící 

léku. Po podání medikamentu záchvat přestává a na to i manžel přestává jevit známky 

života.  

V tomto druhém případě by připadalo v úvahu kvalifikování jednání manželky 

jako trestný čin zabití dle § 141 odst. 1. Manželka reagovala na vzniklou situaci 

v rozrušení a ve strachu, jednalo se o jednání neplánované. 
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V praxi se dle mého, pokud jde o jednání spojené s euthanasíi, spíše bude jednat 

o aplikaci § 140 odstavce druhého než o trestný čin zabití. U pachatelů, kteří budou chtít 

usmrtit druhého z milosrdenctví či ze soucitu, nepůjde o spontánní jednání, ale předem 

se na takový čin připraví a vše naplánují. Avšak tento můj osobní názor může být ve 

světle judikatury vyvrácen.  

U asistované sebevraždy, kterou jsem zmínila v kapitole 3.3 jako zvláštní formu 

euthanasie, rovněž přichází v úvahu trestněprávní důsledky jednající osoby, její jednání 

může být kvalifikováno jako trestný čin účasti na sebevraždě dle § 144 trestního 

zákona. Odstavec 1 výše uvedeného ustanovení stanoví, že kdo jiného pohne 

k sebevraždě nebo jinému k sebevraždě pomáhá, bude potrestán, došlo-li alespoň 

k pokusu sebevraždy, odnětím svobody až na tři léta. V případě těžce nemocné osoby, 

která bude schopna učinit samotné jednání, na základě kterého dojde k ukončení života, 

ale nebude mít k dispozici prostředky, jak svůj život ukončit, obrátí se na jinou osobu. 

Rozhodne-li se tato osoba pomoci nemocnému a obstará mu smrtící látku nebo 

nemocnému jiným způsobem pomůže v realizaci sebevraždy, nemusí dojít k dokonání 

sebevraždy, postačí jednání ve fázi pokusu, aby pomocník byl potrestán. Pokud by 

pomocník pomáhal k uskutečnění sebevraždy dítěti nebo těhotné ženě, hrozil by mu 

vyšší trest, a to odnětí svobody na dvě léta až osm let (viz. odst. 2 ustanovení § 144), 

ještě vyšší trest, trest odnětí svobody na pět až dvanáct let by pachateli hrozil v případě, 

kdyby pomohl k sebevraždě dítěti mladšímu patnácti let nebo osobě stížené duševní 

chorobou (viz. odstavec 3 ustanovení § 144). Záměrně jsem zmiňovala pouze situaci, 

kdy pachatel se dopustí trestného činu účasti na sebevraždě pomocí k sebevraždě jiného 

a nikoli tím, že jiného k sebevraždě pohne, neboť je tato práce věnována problematice 

euthanasie, kdy nemocná osoba žádá o ukončení svého života a sama je tedy rozhodnuta 

život ukončit, jen potřebuje pomoci s uskutečněním svého cíle.  

Na závěr lze shrnout, že český právní řád umožňuje pouze tzv. pasivní 

euthanasii, někdy označováné jako přístup nechat zemřít, ostatní formy euthanasie 

nejsou právním řádem povoleny, ale zakázány, jednající osobě, by v případě prokázání 

vina mohla být odsouzena k trestu odnětí svobody. 
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8 Právní úprava a praxe ve vybraných evropských zemích 

V nadcházející kapitole je blíže popsán právní stav euthanasie ve vybraných 

evropských zemích. V první podkapitole je rozebrán právní stav v zemích Beneluxu 

(tzn. v Nizozemí, Belgii a Lucembursku), v druhé podkapitole ve Francii, a nakonec ve 

třetí stav ve Švýcarsku.  

Jednání spočívající ve vykonání euthanasie je analyzováno z hlediska trestně-

právního ve vztahu k trestnímu právu v jednotlivých zemích. 

8.1 Země Beneluxu 

8.1.1 Nizozemí 

V roce 2001 se Nizozemí stalo první zemí v Evropě ale i na světě
90

, která 

povolila euthanasii. Toho roku přijal nizozemský parlament zákon o kontrole ukončení 

života na žádost a o pomoci při sebevraždě (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek 

en hulp bij zelfdoding
91

). Zákon vycházel z návrhu z roku 1999, předloženého ministry 

spravedlnosti a zdravotnictví, který odpovídá návrhu prezentovaného o rok dříve, tedy 

v roce 1998. Zákon o kontrole ukončení života na žádost a o pomoci při sebevraždě 

nabyl účinnosti 1. dubna 2002. Tento zákon dával v souladu faktický stav v oblasti 

euthanasií se stavem právním, neboť euthanasie byla praktikována mnohem dříve, než 

vůbec zákon o ní nabyl účinnosti. 

Případy euthanasie a pomoci při sebevraždě se zabývaly nizozemské soudy už 

od sedmdesátých let. Za určitých podmínek soudy euthanasii tolerovaly  a ukládaly za 

provedení euthanasie buď nízký trest nebo žádný a to i přesto, že byla dle článku 293 
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 nebereme-li v úvahu Severní teritorium v Austrálii, které přechodně povolilo euthanasii 

(zákon vstoupil v platnost v létě 1996  a v březnu 1997 byl zrušen federálním parlamentem) a 
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trestního zákoníku považována za trestný čin, za který hrozil pachateli trest odnětí 

svobody až na dvanáct let nebo pokuty páté kategorie. 

 Začátkem procesu postupné legalizace euthanasie můžeme označit rozsudek 

soudu v Leewardenu vydaný v roce 1973 v případu lékařky Geertruida Postma.  

Lékařka podala v roce 1971 své sedmdesátiosmi leté nevyléčitelně nemocné matce, 

která byla hluchá a částečně ochrnutá a několikrát prosila svou dceru o ukončení života, 

200 mg morfia. Lékařský znalec u soudu vypovídal, že běžná lékařská praxe 

v Nizozemí nepodporuje názor, že pacientův život musí být prodloužen za každou cenu 

a potvrdil, že je široce přijímána praxe, kdy lékař uleví pacientovi od bolesti, i 

s rizikem, že pacient zemře dříve,  a to pokud jsou splněny následující podmínky:  

a) pacient musí být nevyléčitelně nemocný,  

b) trpí neúnosnými fyzickými nebo psychickými bolestmi,  

c) výslovně žádá o usmrcení,  

d) je v terminální fázi nemoci,  

e) jen lékař může vyhovět takové žádosti pacienta.  

Soud přijal tyto podmínky až na jednu, že pacient musí být v terminální fázi 

nemoci. Přestože v daném případě byly splněny všechny ostatní podmínky, soud 

rozhodl, že okamžité podání smrtelné dávky nebylo přiměřené, na rozdíl od toho kdyby 

lékařka Postma podala své matce postupně zvýšené dávky morfinu na zmírnění její 

bolesti. Lékařka byla nakonec odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce 

jednoho týdne
92

.  

Nejvyšší nizozemský soud v roce 1984 v případu Schoonheim
93

 poprvé 

osvobodil lékaře, který vykonal euthanasii. V rozhodnutí nejvyššího soudu byly 

vymezeny podmínky, za jakých se lékař může na svou obranu dovolávat stavu nouze 

nebo vyšší moci. V odůvodnění nizozemský nejvyšší soud uvedl, že i když je euthanasie 
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trestním zákonem zakázána, euthanasie a pomoc při sebevraždě mohou být omluvitelné, 

jsou-li vykonány lékařem ve stavu nouze. Nejvyšší soud definoval stav nouze jako 

„okamžik, kdy se lékaři nedaří skloubit svou povinnost bojovat, eliminovat nebo omezit 

bolest svého pacienta se svojí povinností chránit život, tehdy je lékař ve stavu nouze
94

“. 

Takovýto stav je charakteristický určitým vnitřním konfliktem lékaře mezi tím, zda má 

respektovat zákon nebo zda má z podstaty svého zaměstnání pomoci pacientovi a zkrátit 

jeho utrpení. 

Ve svém úředním věstníku Nizozemská královská lékařská společnost 

(Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, dále jen 

KNMG) v roce 1984 zveřejnila“Standpunt inzake euthanasia”, podmínky, za jakých by 

byla euthanasie přijatelná. Mezi tyto podmínky náleží: 

a) dobrovolná žádost pacienta o euthanasii,  

b) promyšlená žádost pacienta,  

c) trvalé pacientovo přání zemřít,  

d) pacientovo vnímání utrpení jako nepřijatelného a  

e) konzultace lékaře s kolegou.   

Výše uvedené podmínky o rok později přijal okresní soud v Hagu v případu 

Admiraal
95

. Rozhodnutí v případu Admiraal bylo průlomové, stalo se precedentem 

stanovícím, že lékař při dodržení uvedených podmínek nebude odsouzen za provedení 

euthanasie. 

Nizozemská vláda na základě zprávy vypracované komisí v čele s profesorem 

Remmlinkem, jejíž úkol byl zkoumat euthanasii v lékařském prostředí, předložila 

parlamentu návrh zákona, jenž měl dát zákonnou formu, pokud jde o řízení prohlášení 

za mrtvého v důsledku euthanasie. Návrh byl přijat v roce 1993.  
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Avšak článek 293 trestního zákona obsahující skutkovou podstatu trestného činu 

usmrcení na žádost zůstal nezměněn. Na rozdíl od pohřebního a kremačního zákona 

(Wet op de lijkbeziorging), kdy nové znění článku deset reagovalo na situaci, kdy 

patolog nemohl vydat úmrtí list, neboť byl přesvědčen, že smrt nenastala přirozeně. 

Nastal-li takový případ, měl patolog bez zbytečného prodlení protokolem informovat 

státního zástupce a matriku. Jednoznačným cílem této nové úpravy bylo kontrolovat, 

zda se lékař, který pomohl pacientovi zemřít, nacházel ve stavu nouze. 

Dále byla lékařům uložena povinnost vyplnit formulář v případě, kdy došlo 

k úmrtí pacienta v důsledku pomoci při sebevraždě (hulp bij zelfdoding) nebo ukončení 

života (actieve levensbeëindiging). Vyplněný formulář byl poté předán státnímu 

zástupci, který buď rozhodl o uzavření věci, nebo zahájil trestní stíhání proti danému 

lékaři. 

Nizozemští zákonodárci se tak rozhodli, že euthanasie zůstane i nadále 

zločinem, ovšem pokud v tom daném konkrétním případě budou splněny dané 

podmínky, nebude lékař trestně stíhán a jeho jednání zůstane bez trestu. Z hlediska 

trestního práva je tedy euthanasie zločinem, ale je omluvitelná, je-li vykonána lékařem 

za podmínek stanovených zákonem. 

Změna uvedená v roce 1993, kdy patolog byl povinen informovat státního 

zástupce v případě, kdy smrt pacienta nenastala přirozeně, byla od roku 1994 

interpretována nizozemskými soudy velice pružně. Na základě rozsudku ve věci 

Chabot
96

 ze dne 21.6.1994 nizozemský soud připustil, že skutečnost, kdy lékař pomůže 

k sebevraždě pacientovi nebo ukončí život pacienta, který netrpí fyzicky ale psychicky a 

není v terminální fázi onemocnění, samo o sobě nevylučuje, že se nejedná o stav nouze. 

Lékař Chabot byl odsouzen z důvodu, že opomenul konzultovat stav pacienta, ale přesto 

byl osvobozen od trestu.  
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V roce 1996 šly nizozemské soudy opět o něco dál, když v rozsudku ve věci 

Kadijk soud připustil možnost ukončení života dokonce i v případě, kdy pacient není schopen 

vyjádřit svou vůli
97

. 

Spolu se změnou zavedenou v roce 1993 byla vytvořena Regionální kontrolní 

komise, jejímž úkolem byla kontrola jednání lékaři při ukončení života pacienta. V roce 

1997 byl přijat zákon, který podrobněji upravoval kontrolu v případech, kdy smrt 

pacienta nastala po euthanasii nebo pomoci při sebevraždě provedené lékařem. Nově 

byla patologům uložena povinnost poslat nejen státnímu zastupitelství ale i Regionální 

kontrolní komisi protokol, v němž prohlásili, že prověřili, jakým způsobem došlo 

k úmrtí pacienta, že osobně ohledali tělo zemřelého, že od lékaře obdrželi sdělení, že 

lékař přistoupil k euthanasii nebo v pomoci při sebevraždě, a zprávu v souladu 

s přílohou tohoto právního předpisu. Tato zpráva měla formu dotazníku a jejím cílem 

bylo ověřit, zda byly ze strany lékaře splněny všechny podmínky, které by 

odůvodňovaly jeho beztrestnost. 

Právním předpisem ze dne  27. května 1998 bylo nakonec zřízeno pět 

regionálních kontrolních komisí (Regionale toetsingscommissies euthanasie, dále jen 

Kontrolní komise) složených z jednoho právníka, z jednoho lékaře a jednoho oborníka 

na etické otázky.  

Kontrolní komise na základě lékařem předložené zprávy zkoumá, zda byly 

lékařem dodrženy tzv. kritéria řádné péče. Těmito kritérii jsou: 

1) jestli pacient zformuloval svou žádost dobrovolně a promyšleně,  

2) bolesti pacienta jsou nesnesitelné a bez vyhlídky na jejich zmírnění,  

3) lékař konzultoval případ s nejméně jedním nezávislým lékařem,  

4) ukončení života bylo provedenou s veškerou lékařskou přesností.  

Po vyhodnocení získaných informací podá Kontrolní komise zprávu 

s výsledkem prošetření jednání lékaře jednak dotčenému lékaři a státnímu zástupci. 

Státní zástupce na základě principu oportunity dle získaných podkladů rozhodne buď o 
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zahájení trestního stíhání, nebo věc uzavře. Obvykle je zpráva Kontrolní komise 

předána i regionálnímu inspektoru zdraví, tento má pravomoc postoupit věc lékařské 

komoře bez ohledu na to, jak dopadne trestní řízení. 

Teprve až v roce 1999 byl ministrem spravedlnosti a ministrem zdravotnictví 

předložen návrh zákona, který novelizoval článek 293 trestního zákona a který upravil 

činnost a roli Kontrolní komise. Ministerský návrh byl přijat na konci roku 2000. 

Účelem zákona bylo uvést v souladu doposud platnou právní úpravu.  

Z výše uvedené je tedy jasné, že euthanasie nezačala být v Nizozemí 

praktikována teprve s přijetím a účinností zákona o kontrole ukončení života na žádost a 

o pomoci při sebevraždě. Zákon nebyl v tomto ohledu novem. Jeho novum spočívalo 

především v tom, že v jeho znění byly obsaženy podmínky a postup při euthanasii a 

pomoci při sebevraždě. 

Euthanasie je v zákoně definována jako ukončení života na žádost pacienta 

lékařem. 

Euthanasie a pomoc při sebevraždě zůstávají trestné, s výjimkou případů kdy 

lékař dodrží podmínky tzv. řádné péče a oznámí své jednání, tedy že vykonal euthanasii 

nebo pomohl při sebevraždě, příslušnému patologovi.  

Nizozemský trestní zákoník zakotvuje absolutní trestní nezodpovědnost dětí 

mladších 12ti let. Nizozemský trestní řád zná zvláštní trestní právo pro mladistvé 

pachatelé, článek 77a trestního zákoníku stanoví, která ustanovení zákona nejsou 

aplikovatelná v případě pachatelů ve věku od 12 do 16 let a že se na takové pachatelé 

vztahují ustanovení o trestním právu mladistvých. Přestovše ustanovení článku 77b 

umožňuje soudci, aby, pokud to závažnost trestného činu a osobnost pachatele 

vyžaduje, považoval takového mladistvého pachatele jako za dospělého, ale jen za 

podmínky, že dosáhl věku 16ti let, i když trestní zodpovědnost je vázána na dosažení 

věku 18ti let. Na druhou stranu trestní zákoník dává i možnost, aby bylo na pachatele do 

věku 21ti let užity předpisy o trestním právu mladistvých, pokud je okolnosti 

odůvodňují. Nizozemské trestní právo obsahuje důvody vylučující trestní odpovědnost 

jednajícího (ustanovení článku 39 a násl. nizozemského trestního zákoníku), patří mezi 
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ně např. krajní nouze, sebeobrana, veřejná povinnost, uposlechnutí příkazu 

kompetentního orgánu, a další. 

Zákon o euthanasii a pomoci při sebevraždě vložil do článku 293 a 294 trestního 

zákona
98

 odstavec druhý. Novelizované znění článku 293 je následující:  

odst. 1 „Ten, jenž ukončí život jiného na výslovnou a vážnou žádost, bude 

potrestán odnětím svobody v maximální délce dvanácti let nebo pokutou páté 

kategorie.“ 

odst. 2 „Jednání uvedené v předchozím odstavci
 
není trestné, pokud je vykonáno 

lékařem, který dodržel podmínky řádné péče uvedené v článku 2 zákona o kontrole 

ukončení života na žádost a o pomoci k sebevraždě a který to oznámil příslušnému 

patologovi, v souladu s odstavcem 2 článku 7 pohřebního a kremačního zákona.“ 

Z výše uvedeného vyplývá, že kdo vykoná euthanasii a nejedná se o lékaře, 

hrozí mu dle ustanovení článku 293 odst. 1, že bude odsouzen k trestu odnětí svobody 

až do výše dvanácti let nebo bude povinen zaplatit pokutu.  

Pokud jde o lékaře, který vykoná euthanasii v souladu s tzv. podmínkami řádné 

péče a splní oznamovací povinnost uvedenou v pohřebním a kremačním zákoně, nebude 

považováno jeho jednání za trestné. Nebudou-li lékařem dodrženy uvedené podmínky, 

hrozí mu, že bude odsouzen dle ustanovení článku 293 odst. 1. 

Znění článku 294 je následující: 

odst. 1 „Ten, kdo úmyslně podněcuje jiného k sebevraždě, bude potrestán, dojde-

li k sebevraždě, odnětím svobody v maximální výši na tři léta nebo více nebo pokutou 

čtvrté kategorie.“ 

odst. 2 „Ten, kdo úmyslně pomůže jiné osobě při sebevraždě nebo takové osobě 

poskytne prostředky, které jí umožní spáchat sebevraždu, bude v případě, dojde-li 
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k sebevraždě/její smrti, potrestán odnětím svobody v maximální výši tří let nebo pokutou 

čtvrté kategorie. Článek 293 odstavec 2 platí mutatis mutandis.“ 

V případě pomoci k sebevraždě, se na jednání takové osoby bude aplikovat 

ustanovení článku 294 odst. 2. V tomto článku je podstatná věta druhá, dle které se 

článek 293 odst. 2 použitje mutatis mutandis. Lze tedy konstatovat, že pokud pomůže 

lékař jiné osobě k sebevraždě a dodrží podmínky stanovení v zákoně o euthanasii a 

pomoci k sebevraždě a splní oznamovací povinnost dle pohřebního a kremačního 

zákona, nebude jednání lékaře považováno za trestné. V opačném případě osobě, která 

pomohla jiné k sebevraždě, hrozí trest odnětí svobody až ve výši tří let nebo peněžitá 

pokuta.  

Je nutné zdůraznit, že euthanasii nebo pomoc při sebevraždě může vykonat 

pouze lékař a ne jiná osoba. I kdyby tato osoba, ne-lékař, dodržela podmínky stanovené 

v zákoně o euthanasii a pomoci při sebevraždě, bylo by její jednání považováno za 

trestné, i když je velice pravděpodobné, že by soudy vzhledem k této okolnosti uložily 

trest nižší a ne v jeho maximální výši. 

Zákon o kontrole ukončení života na žádost a o pomoci při sebevraždě v kapitole 

druhé, článku druhém stanoví požadavky tzv. řádné péče, na které odkazuje článek 293 

trestního zákona. Požadavky tzv. řádné péče jsou: 

1) lékař je přesvědčen, že přání pacienta je dobrovolné a promyšlené, 

2) lékař je přesvědčen, že pacientovo utrpení je trvalé a nesnesitelné, 

3) lékař informoval pacienta o situaci, ve které se nachází, a o jeho 

vyhlídkách, 

4) lékař a pacient jsou přesvědčeni, že neexistuje žádné jiné rozumné řešení 

v situaci, ve které se pacient nachází, 

5) lékař konzultoval případ alespoň s jedním nezávislým lékařem, který 

pacienta viděl a předal mu své písemné stanovisko o požadavcích řádné 

péče uvedených v bodech 1) až 4) 

6) a lékař ukončil život nebo pomohl při sebevraždě s řádnou péčí. 
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Žádost o euthanasii nebo o pomoc při sebevraždě musí být formulována 

pacientem, musí být nenucená a dobrovolná. Pacient tedy musí být způsobilý, aby mohl 

užít veškerých svých rozumových schopností k takovému rozhodnutí. Dále je důležité, 

aby žádost pacienta nebyla ovlivněna vnějšími tlaky, zejména nátlakem třetí osoby. 

Podmínka promyšlenosti žádosti se považuje za splněnou, je-li žádost založena na 

znalosti úplných informací o onemocnění a pacient všechny tyto informace pochopil.  

Žádost o euthanasii nebo o pomoc při sebevraždě musí být adresovaná lékaři. 

Obvykle pacienti vysloví svou žádost lékaři v průběhu společného pohovoru.  

Novelou z roku 2001 bylo stanoveno, že konzultující lékař je povinen pacienta 

osobně prohlédnout, už nestačí jen, aby vyslovil svůj názor pouze „na papír“. 

Zákon mimo jiné akceptuje tzv. předem učiněné žádosti o euthanasii vyjádřené 

pacienty od šestnácti let. V Nizozemí má nezletilý od svých šestnácti let právo vyjádřit 

se k lékařským zákrokům a tedy i udělit s nimi souhlas. V situaci, kdy pacient ve věku 

alespoň šestnácti let není již způsobilý vyjádřit svou vůli, ale před stavem 

nezpůsobilosti písemně formuloval prohlášení, v němž je obsažena žádost o ukončení 

života, a byl-li dostatečně seznámen se svým zdravotním stavem, lékař může v takovém 

případě vykonat euthanasii. Požadavky řádné péče se aplikují v takovém případě 

analogicky. 

Zákon se vypořádal s otázkou předem učiněných žádostí o euthanasii v situaci, 

kdy pacient je ve chvíli, kdy by bylo možné provést euthanasii, nezpůsobilý vyjádřit 

svou vůli. Je doporučeno sepsat žádost dostatečně předem, pravidelně jí aktualizovat a 

zejména co nejvíce detailně vylíčit za jakých nastalých podmínek má lékař přikročit 

k vykonání euthanasie. Z pohledu lékaře je důležitá přesnost a srozumitelnost žádosti a 

podmínek, při jejichž splnění si pacient přeje euthanasii, čím přesnější a detailnější bude 

jejich popis, tím více podkladů bude mít lékař k dispozici a pomůže mu to určit, 

v jakém okamžiku má být euthanasie vykonána. 

Povinností lékaře i konzultujícího je zhodnotit, je-li zdravotní stav pacienta 

totožný se stavem a podmínkami, které popsat ve své žádosti. Dále mají povinnost 

posoudit, je-li žádost promyšlená a dobrovolná, jsou-li bolesti pacienta nesnesitelné a 

není-li šance na jejich zmírnění a nakonec přesvědčit se, zda neexistuje jiné rozumné 
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řešení. V případě, kdy je pacient způsobilý vyjádřit svou vůli a žádá o euthanasii, tak 

předem sepsaná žádost zpravidla ukončí případné pochybnosti k promyšlenosti žádosti 

a potvrdí ústní žádost o euthanasii.  

I když zákon uznává předem sepsané žádosti, nikde v něm není stanoveno, že by 

byla nutná i ústně formulovaná žádost (samozřejmě v případě, kdy to zdravotní stav 

pacientovi umožňuje). Naopak zákon připouští, aby předem učiněná žádost pacienta o 

euthanasii nahrazovala ústní žádost. Nepochybně žádost předem učiněná doplněná i 

ústní žádosti usnadňuje kontrolní řízení.  

Výše jsem se zmínila o právu nezletilých vyjádřit se k lékařským zákrokům, 

nyní se podíváme, jak se zákon vypořádal se žádostí nezletilých o ukončení života. 

Zákon stanoví, že lékař může přijmout žádost o ukončení života nebo žádost o pomoc 

při sebevraždě nezletilého za následujících podmínek: 

1) je-li nezletilému pacientovi mezi šestnácti a osmnácti lety, tak rodiče 

nezletilého byli zapojeni do rozhodovacího procesu, 

2) je-li nezletilému mezi dvanácti a šestnácti lety tak, že rodiče s jeho 

rozhodnutím souhlasí. 

Holandská královská asociace pro rozvoj lékařství (Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij ter bevordering der Pharmacie) vytvořila pro vykonání euthanasii nebo 

pomoci při sebevraždě standardy tzv. „Standaard Euthanatica 2007“ stanovící metody, 

prostředky a dávkování pro ukončení života. Dle standardů je doporučeno intravenózně 

aplikovat látku, která vyvolá koma, a následně myorelaxant. Dále je ve standardech 

obsažen výčet látek, jejich užití by se mělo dát přednost, a výčet látek, jichž by se 

naopak měli lékaři vyvarovat. 

V praxi při euthanasii podá lékař intravenózně utišující látky, sodia thiopentalu, 

které způsobí hluboké bezvědomí, po několika dalších minutách lékař aplikuje 

pacientovi pancuronium, které vyvolá zástavu dýchání, v jejímž důsledku dojde 

nakonec ke smrti. 

Kontrolní komise vydává každoročně zprávu mapující počet vykonaných 

euthanasií a pomocí při sebevraždě.  
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V roce 2012 obdržela Kontrolní komise 4 188 oznámení o provedených 

euthanasiích a pomocí při sebevraždě. Roční nárůst oznámení oproti roku 2011 

přesahuje 13 %. Z celkových 4 188 případů komise po prošetření konstatovala, že ve 

deseti případech lékaři nejednali v souladu s podmínkami řádné péče a euthanasie nebo 

pomoc při sebevraždě nebyly vykonány v souladu s platnou legislativnou. 

V níže uvedeném grafu je znázorněn vývoj provedených euthanasií a pomocí při 

sebevraždě od roku 2002 až do roku 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 1
99

 

                                                           
99

 Zpracováno dle údajů zveřejněných Kontrolní komisí. Dostupných z WWW 

<http://www.euthanasiecommissie.nl/>. 

http://www.euthanasiecommissie.nl/


74 

 

Ve většině případů žádají o ukončení života, příp. o pomoc při sebevraždě 

pacienti trpící nějakým druhem rakoviny, v roce 2012 se jednalo o 3 251 případů 

z celkového počtu4 188. Ve 3 335 případech byla euthanasie a pomoc při sebevraždě 

vykonána v bydlišti pacienta. Na druhém místě jsou nemocnice, těsně za nimi jsou 

domovy důchodců a podobná zařízení. Na posledním místě jsou léčebny dlouhodobě 

nemocných.  

Počet vykonaných euthanasií a pomocí při sebevraždě neodráží skutečný počet 

žádostí o ukončení života podaných lékařům. Kontrolní komise má k dispozici pouze 

žádosti, kterým bylo vyhověno. Odhaduje se, že z celkového počtu podaných žádostí je 

vyhověno jen jedné třetině, zbylé jsou odmítnuty, neboť je ještě možná léčba. Občas 

dokonce dojde k situaci, kdy pacient zemře dříve, než je rozhodnuto o dalším postupu. 

Je třeba zdůraznit, že lékaři nejsou povinni žádosti o euthanasii nebo o pomoc 

při sebevraždě vyhovět. Je jim dána možnost odmítnout ukončit život pacienta, tímto 

způsobem je každému lékaři zaručeno, aby jednal podle svého svědomí. Je to i jeden 

z principů, na kterém je zákon o ukončení života a pomoci při sebevraždě postaven, a to 

ten že euthanasie není právem pro pacienta ani povinností pro lékaře. 

Právní úprava zvolená v Nizozemí má jak už to tak bývá své výhody i nevýhody. 

Za dobrou pojistku bránící zneužití je považována vysoká trestní sazba. Jako další plus 

je považována skutečnost, že má-li lékař nějakou pochybnost, není povinen euthanasie 

nebo pomoc při sebevraždě vykonat a to ani v případě, kdyby byly splněny zákonem 

stanovené podmínky.  

Velká nevýhoda je spatřována v byrokracii spojené s následnou kontrolní 

procedurou, kterou je podmíněna beztrestnost lékaře. A tak mnozí lékaři ani nenahlásí, 

že ukončili pacientovi život euthanasii nebo pomoci při sebevraždě, a místo toho napíší 

jako příčinu úmrtí něco jiného, aby se vyhnuli papírování. V Nizozemí je veřejným 

tajemstvím, že dochází k tzv. nehlášeným euthanasiím. Mnozí varují před „kluzkým 

svahem“ a mají tím na mysli i rizika nechtěné a dokonce nedobrovolné euthanasie.
100

 

                                                           
100

 VORLÍČEK, Jiří, Zdeněk ADAM a Yvona POSPÍŠILOVÁ. Paliativní medicína. 2., přeprac. 

a dopl. vyd. Praha: Grada, 2004, s. 446. ISBN 80-247-0279-7. 



75 

 

8.1.2 Belgie 

Ačkoli bylo veřejným tajemstvím, že zde dochází k euthanasiím, neexistoval až 

do roku 2002 speciální zákon upravující tuto otázku.  

Bylo všeobecně akceptováno, že lékař nemá povinnost pokračovat v lékařských 

zásazích, které už nemají žádný terapeutický účinek na zdraví pacienta. Dokonce bylo 

akceptováno, že v případě podávání utišujících látek je přijatelný jejich vedlejší účinek 

a totiž zkrácení života. 

Při diskuzích o tom, jak se vypořádat právně s otázkou euthanasie byla nakonec 

zvolena cesta přijetí zvláštního zákona, který by jasně stanovil podmínky vykonání 

euthanasie, a v případě jejich nedodržení by byla jednající osoba odpovědná podle 

předpisů trestního práva. 

Již od 80. let 20. století začaly být na parlamentní půdě předkládány jednotlivé 

návrhy a to jednotlivými politiky prakticky téměř z celého politického spektra, kromě 

křesťanských demokratů. Návrhy neměly dostatečnou podporu jednotlivých politických 

stran a žádný z předložených návrhů nebyl přijat, neboť se jednalo o iniciativu 

samotných politiků. Stejný osud měl i vládní návrh o euthanasii, jeho přijetí zabránili 

křesťanští demokraté. Poradní výbor pro bioetiku, který byl zřízen v roce 1993, v roce 

1997 předložil ve svém doporučení čtyři možná řešení otázky euthanasie, jejž 

představovaly čtyři různé názorové proudy uvnitř tohoto výboru. První návrh počítal se 

změnou trestního zákoníku, která by uzákonila euthanasii a určila by kontrolní 

mechanismy. V případě tohoto návrhu by právní úpravu odpovídala právnímu stavu 

panujícímu v Nizozemí po roce 2002. Druhý návrh počítal se zachováním znění 

trestního zákoníku, avšak lékař by měl při vykonání euthanasie možnost dovolávat se 

stavu nouze. Druhý návrh tak odkazoval na právní stav v letech 1994 až 2001 v 

Nizozemí. Třetí návrh stejně tak jako druhý ponechával znění trestního zákoníku beze 

změn, zaměřil se nejen na předběžnou kontrolu, ale i kontrolu chování personálu, a 

umožňoval lékaři dovolávat se stavu nouze. Poslední čtvrtý návrh ponechával právní 

řád beze změn a vůbec neumožňoval legalizaci euthanasie. 

Po volbách konaných v roce 1999, kdy po 40 letech neuspěli křesťanští 

demokraté, byla vytvořena vláda bez jejich zástupců. A to konečně otevřelo cestu k 
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přijetí speciální právní úpravy. Už v koaliční dohodě vítězných se stra, se strany koalice 

zavázaly k tomu, že musejí dostát své odpovědnosti i v takové citlivé otázce jako je 

euthanasie. Vládní většinou byla dokonce stanovena lhůta do kdy má být zvláštní zákon 

přijat, a to do konce roku 2000. Postupem času bylo však patrné, že nedojde k dodržení 

lhůty a tak se vládní koalice vyjadřovala v tom smyslu, že jde o lhůtu určující ukončení 

legislativní procesu, poté že jde o lhůtu pro schválení návrhu. Avšak ve skutečnosti 

diskuze nad návrhem zákona v senátním výboru trvala až do března 2001.  

Nakonec byl návrh zákon schválen na plenárním zasedání dne 16.4.2002 

komorou reprezentantů, král zákon podepsal dne 28.4.2002. Dne 22. června byl zákon o 

euthanasii
101

 (loi relative à l´euthanasie) zveřejněn v belgické sbírce zákonů. Zákon o 

euthanasii nabyl účinnosti 23. září 2002. Ode dne účinnosti zákona se stalo Belgické 

království druhou zemí v Evropě a ve světě po Nizozemí, která povolila euthanasii.  

Belgičtí zákonodárci se při tvorbě zákona nechali inspirovat nizozemskou právní 

úpravou, avšak na rozdíl od svých kolegů sousedů nenovelizovali trestní zákoník. 

Vykoná-li lékař euthanasii, není trestně odpovědný, pokud se přesvědčil o 

následujícím: 

a) že pacient je zletilý (podle belgického práva se zletilosti nabývá 

dovršením 18ti let
102

), případně že byl zplnoletněn, dále že je způsobilý a 

při vědomí v okamžiku žádosti, 

b) že žádost je dobrovolná, vyslovená s rozmyslem a opakovaná a není 

důsledkem vnějšího nátlaku, 
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c) že se pacient (žadatel) nachází v bezvýchodné lékařské situaci, trpí 

nesnesitelnou a stálou fyzickou nebo psychickou bolestí, jež je 

důsledkem vážného nebo nevyléčitelného onemocnění a nelze jí utišit, 

d) a že lékař dodrží podmínky a postup stanovený zákonem o euthanasii. 

Euthanasie je v zákoně o euthanasii definována jako jednání učiněné třetí 

osobou, kterým úmyslně ukončí život jiné osoby na její žádost.   

Lékař má povinnost před samotným rozhodnutím o vykonání euthanasie 

seznámit pacienta s předpokládanou délkou života, s dalšími terapeutickými možnostmi 

a paliativní péčí. Dojde-li lékař s pacientem po společných rozhovorech k přesvědčení, 

že v daném případě neexistuje vhodné řešení stavu pacienta, proces dále pokračuje. 

Posouzení o závažnosti a nevyléčitelnosti nemoci pacienta učiní nestranný lékař po 

konzultaci s dalším lékařem. Na základě obeznámení se zdravotnickou dokumentací a 

na základě osobní prohlídky pacienta vydá konzultovaný lékař zprávu, se kterou poté 

seznámí ošetřující lékař pacienta.  

Náležitosti žádosti o euthanasii jsou stanovený v článku čtvrtém zákona o 

euthanasii. Je požadována písemná forma, musí být sepsány vlastnoručně za účasti dvou 

zletilých svědků, z nichž aspoň jeden nesmí mít žádný materiální zájem na smrti 

žadatele. Informovat lékaře o vůli pacienta může rovněž osoba důvěrníka, pokud jej 

pacient v prohlášení určí, může jich býti více, v tom případě jsou seřazeni dle 

preference. Prohlášení lze sepsat za účasti dvou svědků, nesmí chybět datum a podpis 

pacienta, svědků a důvěrníka (ů), pokud jsou určeni. 

Zákon pomýšlí i na případy, kdy pacient není způsobilý sepsat žádost o 

euthanasii sám. Za takových okolností žádost sepíše jím vybraná zletilá osoba, jenž 

nesmí mít zájem na úmrtí pacienta, v přítomnosti pacienta a lékař. V žádosti musí být 

uvedeno, že pacient není způsobilý sepsat žádost sám a důvod takové nezpůsobilosti 

pacienta k takovému úkonu.  

Lékař může poté, co jsou splněny všechny podmínky stanové v zákoně vykonat 

euthanasii a zároveň mu zákon zaručuje právní bezpečí. K samotné euthanasii je možno 

přikročit nejméně po jednom měsíci ode dne podání žádosti pacientem. I v případě, že 
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jsou splněny všechny požadavky uvedené v zákoně, lékař nemá povinnost vykonat 

euthanasii, zákon jej k takovému jednání nenutí, není mu uložena povinnost provést 

euthanasii nebo pomoc při sebevraždě. Odmítne-li lékař vykonat euthanasii, musí o 

takové skutečnosti informovat pacienta nebo jeho důvěrníka, určil-li jej pacient, a uvést 

důvod svého odmítnutí. V případě, že je lékařovo odmítnutí založeno na nějakém 

zdravotním důvodu, je tento důvod uveden do zdravotnické dokumentace pacienta.  

I když je žádost o euthanasii založena do zdravotnické dokumentace, může jí 

pacient vzít kdykoli zpět.  

Druhou možností, jak může dotyčná osoba projevit svou vůli a přání o ukončení 

svého života, je tzv. předstižná žádost. Takovouto žádost lze sepsat předem pro případ, 

že dotyčný nebude někdy v budoucnu způsobilý projevit svou vůli, aby lékař vykonal 

euthanasii, jestliže lékař dojde k závěru, že: 

1) pacient (žadatel) trpí nevyléčitelným a závažným onemocněním, 

2) je v bezvědomí 

3) a že tento jeho stav je vzhledem k momentálnímu rozvoji a znalostem 

medicíny nezvratný. 

Podmínky sepsání, potvrzení, změny a odvolání tzv. předstižné znalosti byly 

stanoveny v královské vyhlášce ze dne  2. dubna 2003 a v královské vyhlášce ze dne 27. 

dubna 2007 upravuje jakým způsobem je tzv. předstižná žádost zaznamenána a jakým 

způsobem je předána národnímu registru.  

Vykoná-li lékař euthanasii na základě tzv. předstižné žádosti, nedopustí se 

trestného činu, jestliže dojde k závěru, že: 

a) pacient trpí závažným a nevyléčitelným onemocněním, 

b) je v bezvědomí, 

c) tento stav je nezvratný vzhledem k momentálnímu rozvoji a znalostem 

medicíny, 

d) dodrží podmínky a předepsaný postup stanovený zákonem. 
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Zákon o euthanasii rovněž zavedl kontrolu a posteriori a uložili lékařům 

povinnost po vykonání euthanasii předat do čtyř pracovních dnů registrační listiny podle 

článku sedm zákona Federální kontrolní a vyhodnocovací komisi (tzv. Commission 

fédérale de contrôle et d´évaluation de l´application de la loi relative à l´euthanasie, 

dále jen Federální komise). Registrační listiny jsou důvěrné a obsahují dvě části. 

V první jsou identifikační údaje pacienta. Druhá obsahuje informace o datu a místu 

úmrtí pacienta, popis onemocnění pacienta, závěr, na jehož základě byly bolesti a 

utrpení pacienta posouzeno jako nesnesitelné, dále závěr o tom, že žádost pacienta byla 

dobrovolná, promyšlená a opakovaná bez vnějšího nátlaku. V dokumentu je rovněž 

popsán postup lékař a jeho identifikace. 

Na základě takto vyplněného registračního dokumentu ověřuje Federální 

komise, zda byly splněny zákonem stanovené podmínky pro vykonání euthanasie. 

Dojde-li Federální komise k závěru, že zákonem stanovené podmínky nebyly dodrženy, 

předá spis příslušnému státnímu zástupci podle místa úmrtí pacienta. 

U osob, u nichž nastane smrt v důsledku vykonané euthanasie, se má za to, že 

zemřeli přirozenou smrtí, pokud se týče smluv, zejm. u pojišťovacích smluv. 

Otázka trestní odpovědnosti lékaře je nastolena v případě, že tento nedodrží 

podmínky stanovené v zákoně o euthanasii. Podle belgického trestního zákona
103

 by pak 

přicházelo v úvahu kvalifikovat jednání lékaře podle oddílu I. nazvaného vražda a jiné 

její podoby.  

Belgické trestní právo stanoví jako věk trestní odpovědnosti osmnáct let, na 

pachatele mladšího osmnácti let se vztahují ustanovení zákona ze dne 8. dubna 1965 o 

ochraně mladistvých. V kapitole VIII. trestního zákoníku jsou uvedeny okolnosti 

vylučující trestní odpovědnost, jedná se např. o případ, kdy pachatel trpěl v okamžiku 

svého protiprávního jednání psychickou poruchou, díky níž byly omezeny jeho 

rozpoznávací schopnosti nebo neměl žádné. Polehčující okolnosti jsou uvedeny 
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v kapitole IX. trestního zákoníku. Pokud existují polehčující okolnosti, jsou trestní 

sazby sníženy nebo změny dle ustanovení uvedených v článcích 80 až 85. 

Článek 393 zní: 

„Vraždou je kvalifikováno usmrcení jiného spáchané s úmyslem přivodit smrt. 

Bude potrestán trestem odnětí svobody na 20 až 30 let.“ 

V článku 394 je upravena skutková podstata trestného činu úkladné vraždy, jeho 

znění je následující: 

„Úkladnou vraždou je kvalifikovaná vražda spáchaná s rozmyslem. Bude 

potrestána trestem odnětí svobody na doživotí.“ 

Belgický trestní zákoník neobsahuje jako např. nizozemský trestní zákoník 

ustanovení vztahující se k vykonání euthanasie nebo pomoci při sebevraždě, ale přímo 

v zákoně o euthanasii a pomoci při sebevraždě je uvedeno, že v případě nedodržení 

podmínek uvedených v tomto zákoně, nastupují ustanovení trestního zákoníku. 

Dle článku 397 by v případě podání smrtící látky jednání pachatele mohlo být 

pachatele kvalifikováno jako trestný čin otravy, za předpokladu, že pachatel nebude 

jednat s úmyslem předmětnou osobu usmrtit. Znění článku je následující: 

„Otravou je kvalifikována vražda spáchaná pomocí látek, které mohou způsobit 

smrt více či méně rychle, bez ohledu na to, jakým způsobem byla tato látka podána nebo 

užita. Bude potrestám trestem odnětí svobody na doživotí.“  

Výše uvedené trestné činy se vztahují na případ tzv. aktivní euthanasie. Bude-li 

pachatel uznán vinným, může být odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí. 

Pokud by mělo jednání povahu pomoci k sebevraždě dle belgického trestního 

zákoníku, by přicházela v úvahu kvalifikace jednání jako trestného činu neposkytnutí 

pomoci osobě v nebezpečí dle článku 422 bis a článku 422 ter. Za neposkytnutí pomoci 

osobě, která je v nebezpečí, hrozí trest odnětí svobody na osm dní až jeden rok nebo 

peněžitá pokuta.  Článek 422 ter je speciálním článkem ve vztahu k článku 422 bis, 

neboť pachatelem mohou být pouze osoby, které mají zákonnou povinnost konat, a 

odmítnou nebo opomenou pomoci osobě v nebezpečí. 
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Belgický zákon o euthanasii nehovoří přímo o právu na pomoc k sebevraždě, ale 

pokud budou splněny podmínky pro vykonání euthanasie pomoc lékaře k sebevraždě 

dle postupů stanovených u euthanasie, je pomoc k sebevraždě legální. 

V níže uvedeném grafu je znázorněn vývoj počtu euthanasií. Jak je patrné, 

tendence od počátku účinnosti zákona o euthanasii je stále 

vzrůstající.
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Federální komise zveřejňuje pravidelně každé dva roky počínaje rokem 2002 

zprávu obsahující statistické informace vztahující se k zákonu o euthanasii. Podle dat 

z páté zprávy Federální komise za rok 2010 a rok 2011 stoupl počet euthanasii 

v porovnání s předchozími lety. Pouze dvě procenta žádostí o euthanasii byla učiněna 

předem. Místem, kde nejčastěji dochází k ukončení života pacientů, jsou nemocnice a 

domovy pacientů. V 91 % případů by smrt pacientů nastala v krátké době. Ve tří čtvrtin 

případů trpěli pacienti nějakým druhem rakoviny. 
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 Údaje pro rok 2012, budou předmětem šesté zprávy Kontrolní komise, 

k dnešnímu dni nebyla zpráva uveřejněna. 

8.1.3 Lucembursko 

Od 16. března 2009 dne, kdy lucemburští poslanci přijali zákon o euthanasii a 

pomoci při sebevraždě (loi sur l´euthanasie et l´assistance au suicide)
105

 se tato země 

stala třetí zemí v Evropě po Nizozemí a Belgii, která uzákonila euthanasii.  

I když nebýt změny lucemburské ústavy, zákon o euthanasii by nikdy nenabyl 

platnosti. Neboť lucemburský velkovévoda odmítl zákon podepsat z důvodu své 

křesťanské víry, přitom ústava jasně stanovila, že zákon je platný, je-li podepsán 

panovníkem a jím vyhlášen. Parlament zvolil tedy cestu změny ústavy a oslabil tak moc 

panovníka, kdy napříště již není jednou z podmínek platnosti zákona vyžadován podpis 

velkovévody, ten zákony už jen pouze vyhlašuje.  

Euthanasie byla ve výše zmíněném zákoně definována jako jednání učiněné 

lékařem s úmyslem ukončit život jiné osobě na její výslovnou a dobrovolnou žádost. 

Pomoc při sebevraždě byla definována obdobně a spočívá v pomoci jiné osobě 

k sebevraždě, zejména opatřením nezbytných prostředků k takovému účelu. 

Vyhoví-li lékař žádosti o euthanasii, není trestně odpovědný za předpokladu 

splnění následujících podmínek: 

a) pacient je zletilý (zletilosti se nabývá dovršením 18. roku života dle 

článku 488 lucemburského občanského zákoníku), způsobilý a při 

vědomí v okamžiku vyslovení své žádosti, 

b) žádost je dobrovolná, promyšlená a opakovaná a 

c) zdravotní stav pacienta nedává žádnou naději na zlepšení, jeho fyzické a 

psychické utrpení jako důsledek jeho onemocnění je stálé a nesnesitelné. 
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 Lucembursko. Zákon o euthanasii a pomoci při sebevraždě. In: Mémorial. 2009, A- n° 46. 

Dostupný z WWW <http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0046/a046.pdf#page=7>.  

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0046/a046.pdf#page=7
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Stejně tak jako v belgické právní úpravě i lucemburský lékař je nejprve povinen 

projednat s pacientem jeho zdravotní stav, jeho předpokládanou délku života a pokud 

existují nějaké další možnosti, podat mu takové informace, a možnosti nabízené 

paliativní péčí. Lékař vede s pacientem několik rozhovorů, na základě nichž se ujistí o 

stálosti pacientovi bolesti a tom, že na své žádosti trvá a vše si řádně rozmyslel. 

Všechny kroky zaznamená lékař do zdravotnické dokumentace pacienta. 

Rozhodne-li se lékař vykonat euthanasii nebo pomoci pacientovi k sebevraždě, 

je povinen do osmi dnů předat Národní kontrolní a vyhodnocující komise (Commission 

Nationale de Contrôle et d’Évaluation, dále jen Národní komise) oficiální prohlášení.  

Tak jako i v Belgii, i v Lucembursku platí, že i když jsou splněny podmínky pro 

vykonání euthanasii nebo pomoci k sebevraždě, lékař není povinen jí vykonat. 

Odmítne-li, předá zdravotnickou dokumentaci a celý případ jinému lékaři, kterého si 

sám pacient nebo jeho důvěrník vybere. 

Žádost o euthanasii nebo o pomoci při sebevraždě musí splňovat podmínky 

stanovené zákony, mezi něž patří: 

a) žadatel je při smyslem v okamžiku žádosti, 

b) je zletilý a způsobilý, 

c) dospěl k takové žádosti bez vnějšího nátlaku, 

d) nachází se v lékařsky bezvýchodné situaci bez naděje na zlepšené svého 

stavu, 

e) jeho zdravotní stav vyvolává fyzické a psychické utrpení a  

f) žádost je sepsána písemně, datována a podepsána. 

Pacient může kdykoli vzít svou žádost zpět, učiní-li tak bude odebrána z jeho 

zdravotnické dokumentace. 

Další možností jak zformulovat žádost je vyhotovit jí dopředu pro případ, kdyby 

se dotyčný někdy v budoucnu nacházel ve stavu bezvědomí a trpěl nevyléčitelným 

onemocněním. Předem formulovaná žádost umožňuje uvést okolnosti a podmínky, za 
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kterých si pacient přeje euthanasii. Pro platnost takové žádosti se vyžaduje písemná 

forma, datum a vlastnoruční podpis žadatele a evidování žádosti u Národní komise. 

Národní komise poté, co se dozví, že lékař ošetřuje pacienta, který má u nich 

evidovanou žádost, informuje lékaře o existenci této žádosti a poskytne mu jí. 

Národní komise zároveň kontroluje, zda byly dodrženy všechny zákonné 

podmínky pro vykonání euthanasii případně pro pomoc při sebevraždě. Dospěje-li 

komise, že tomu tak nebylo, informuje o tom státního zástupce a předá mu celou 

záležitost k prošetření. V případně že nebyla dodržena pouze některá z formálních 

náležitostí, může Národní komise dát podnět lékařské komoře k zahájení disciplinárního 

řízení. 

Dle lucemburského trestního práva je stanovena trestní odpovědnost od 18ti let. 

Tato hranice trestní odpovědnosti může být snížena až na 16 let, pokud speciální soud 

pro mládež posoudí, že opatření uvedená ve zvláštním zákoně ze dne 12. listopadu 

1971, o ochraně mládeže jsou nedostačující. V lucemburském trestním zákoně
106

 

v knize I.  hlavě VIII. jsou obsaženy ustanovení vylučující trestní odpovědnost 

pachatele a okolnosti ospravedlňující jeho jednání, mezi ně řadíme např. jednání 

nařízené zákonem nebo příslušným orgánem, omezení rozpoznávací schopnosti, jednaní 

pod vlivem jiného a další. V hlavě IX. jsou uvedeny polehčující okolnosti, v případě 

existence polehčujících okolnosti jsou tresty sníženy nebo změněny podle ustanovení 

obsaženy v této hlavě. 

V knize druhé, kapitole VIII. nalezneme zločiny a přečiny proti osobám. 

V oddíle I. nadepsaném vražda a její druhy jsou v článcích 393, 394 a 394 obsaženy 

skutkové podstaty, které by v případě euthanasie připadly v úvahu, pokud by nebyly 

dodrženy podmínky stanovené v zákoně o euthanasii.  

V článku č. 397-1, který byl do trestního zákoníku vložen na základě zákona o 

euthanasii a pomoci při sebevraždě, je pak stanoveno, že „ působnost ustanovení tohoto 

oddílu I. (rozumějme trestního zákoníku) se nevztahuje na skutečnost, kdy lékař svým 
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 Lucembursko. Trestní zákoník. In : Mémorial. 1879, A- n° 58. Dostupný z WWW 

<http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_penal/CodePenal_PageAccueil.

pdf>. 

http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_penal/CodePenal_PageAccueil.pdf
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_penal/CodePenal_PageAccueil.pdf
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jednáním na žádost pacienta vykoná euthanasii nebo pomoc při sebevraždě za 

předpokladu splnění podmínek stanovených v zákoně o euthanasii a pomoci při 

sebevraždě, zákona z 16. března 2009“. 

V případě nedodržení podmínek zákona z 16. března může být jeho jednání 

kvalifikováno jako vražda podle čl. 393, který zní: 

„Vraždou je kvalifikováno usmrcení jiného spáchané s úmyslem přivodit smrt. 

Za vraždu bude potrestán trestem odnětí svobody na doživotí.“ 

V následujícím článku je obsažena skutková podstata trestného činu úkladné 

vraždy, znění článku 394 je následující: 

„Vražda spáchaná s rozmyslem je kvalifikována jako úkladná vražda. Bude 

potrestán trestem odnětí svobody na doživotí.“ 

V trestním zákoník tedy není speciální skutková podstata vztahující na vykonání 

euthanasie nebo pomoci při sebevraždě. Pokud ale nebudou splněny podmínky 

stanovené v zákoně o euthanasie nebo pomoci při sebevraždě, budou na jednání takto 

jednájící osoby aplikovány ustanovení trestního zákoníku. Jednání spočívající ve 

vykonání euthanasie by podle okolností mohlo být kvalifikováno dle ustanovení 

trestného činu o vraždě nebo úkladné vraždě, případně trestného činu otravy. Neuškodí 

zdůraznit, že vykonat euthanasii nebo pomoc při sebevraždě je oprávněn pouze lékař a 

to za podmínek stanovených ve speciálním zákoně. Dopustí-li se tedy takového činu 

osoba rozdílná od lékaře a ačkoli dodrží podmínky zákona o euthanasii a pomoci při 

sebevraždě, a bude trestně odpovědná ponese za své jednání trestněprávní důsledky.  

Článek 395 a článek 396 jsou zvláštními ustanovení ve vztahu k předchozím 

článkům. Článek 395 stanoví, že vražda otce, matky nebo jiného zákonitého předka, 

stejně tak vraždy biologické matky nebo otce je kvalifikována jako otcovražda a hrozí 

za ni trest odnětí svobody na doživotí. Článek 396 upravuje vraždu novorozeného 

dítěte. 

V případě pomoci při sebevraždě, nebudou-li dodrženy podmínky stanovené 

zákonem o euthanasii a pomoci při sebevraždě, by bylo jednání pachatele kvalifikováno 

podle článku 397 jako zločin otravy. Článek 397 zní: 
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„Otravou je kvalifikována vražda spáchaná pomocí látek, které mohou přivodit 

smrt nebo jí uspíšit, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla taková látka podána 

nebo užita. Za otravu hrozí trest odnětí svobody na doživotí.“ 

Článek 410-1 a článek 410-2 upravující trestný čin neposkytnutí pomoci.  

Článek 410-2 se vztahuje na případy, kde je pachatele někdo,  kdo byl povinen jednat a 

pomoci osobě v nebezpečí, tedy na lékaře, záchranáře apod.  

Dle zprávy Národní kontrolní a hodnotící komise o zákonu ze dne 16.3.2009 o 

euthanasii a pomoci k sebevraždě shrnující data z roku 2009 a 2010
107

 byla za rok 2009 

provedena jedna euthanasii na žádost a následující rok jsou evidovány čtyři případy 

euthanasie vykonané na žádost. Věkové rozmezí žadatelů bylo od 60 let a výše. Ve 

dvou případech nastala smrt žadatele v místě jeho bydliště, ve zbylých třech případech 

došlo k úmrtí žadatelů v nemocnici. U všech žadatelů byla diagnostikována některá 

z forem rakoviny. Ve všech případech byl k ukončení života použit nervově svalový 

paralyzér podaný injekčně. U žádného z případů nedospěla komise k závěru, že nebyly 

dodrženy podmínky zákona o euthanasii a pomoci k sebevraždě, proto neměla důvod 

předat některý ze spisů státnímu zastupitelství případně lékařské komoře.  

I když počet provedených euthanasii se na první pohled jeví jako nepatrný a 

některé by napadlo, že zákon je využit jen minimálně, opak je pravdou. Zákon byl 

především využit k vyhotovení a registraci pokynů o konci života. Jak bylo uvedeno 

výše, takto sepsané pokyny jsou svým způsobem předem vyjádřenou žádostí o 

euthanasii pro případ, kdyby někde v budoucnu došlo k situaci, že by se žadatel ocitl 

v trvalém bezvědomí a trpěl by vážným a nevyléčitelným onemocněním přičemž by 

jeho zdravotní stav nešel zvrátit. A právě možnost sepsat pokyny o konci života využilo 

daleko více lidí než samotnou žádost o euthanasii, což dokazuje i níže uvedená tabulka. 

Celkově bylo sepsáno a registrována 681 pokynů týkající se konce života, z toho za rok 

2009 sto a za rok 2010 pět set osmdesát jeden pokynů. Z poskytnutých informací 

vyplývá, že to byly ženy, které měly větší zájem na sepsání pokynů, přesněji jich bylo o 

sto jedenáct více než mužů, jejichž počet byl 285.  
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 Národní kontrolní a hodnotící komise. Zpráva z roku 2009 a 2010. Dostupná z WWW 

<http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/fin-vie/premier-rapport-loi-16-mars-

2009/premier-rapport-loi-16-mars-2009.pdf>.  

http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/fin-vie/premier-rapport-loi-16-mars-2009/premier-rapport-loi-16-mars-2009.pdf
http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/fin-vie/premier-rapport-loi-16-mars-2009/premier-rapport-loi-16-mars-2009.pdf
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Graf č. 3 
108

– počet žádostí o euthanasii od 2. čtvrtetí roku 2009 do 4. čtvrtletí roku 

2012 
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 Zpracovaný dle údajů zveřejněných ve zprávě Národní kontrolní a hodnotící komise. 

Dostupné z WWW <http://www.sante.public.lu/publications/sante-fil-vie/fin-vie/premier-

rapport-loi-16-mars-2009/premier-rapport-loi-16-mars-2009.pdf>, 
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Graf č. 4 
109

– počet vyhotovených a registrovaných pokynů ke konci života od roku 

2009 do roku 2012 dle pohlaví 

 

Věkové rozmezí je patrné z následující tabulky, kde je zaznamenán rok narození 

žadatelů a jejich počet. Nejvyšší počet žádostí, třista padesát sedm žádostí, byl sepsán 

osobami narozenými mezi rokem 1941 a 1950. 
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Graf č. 5 
110

– věkové rozmezí žadatelů o vykonání euthanasie nebo pomoci 

k sebevraždě obsaženém v pokynech ke konci života za období 2009 až 2012 dle data 

narození 

8.2 Francie 

K dnešnímu dni neobsahuje francouzský právní řád speciální zákon upravující 

euthanasii. A to i přesto, že první známky o úpravu problematiky umírání jsou 

zaznamenány již v roce 1979, kdy francouzský se spisovatel Michel Lee Landa svým 

článkem „Un droit“ (v překladu „právo“) zveřejněným v deníku Le Monde domáhá 

práva na důstojnou smrt. Impulzem, který jej vedl k sepsání článku, byl otcův boj 

s těžkou nemoci, jejž nakonec vyhrála souboj o jeho život. Reakce lidí byly různorodé, 

avšak našel své příznivce a s některými z nich společně v roce 1980 založil sdružení 

Association pour le droit de mourir dans la dignité (v překladu sdružení za právo zemřít 
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důstojně), známé především pod zkratkou ADMD. Od výše uvedeného roku můžeme 

datovat počátek snah o prosazení práva na důstojnou smrt oproti čekání na smrt na 

nemocničním lůžku v neosobním studeném pokoji pod vlivem utišujícím látek. 

Euthanasie je velice citlivé téma a není se čemu divit, že francouzský parlament 

upřel především svou pozornost na otázky práv nemocných a důraz na paliativní péče. 

Zde je nutné zmínit zákon o právech nemocných a o kvalitě zdravotnického systému (tj. 

loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé) ze dne 4. března 

2002
111

. Následující rok po medializaci příběhu Vincenta Humberta byla opět rozvířena 

debata o uzákonění euthanasie.  

Na konci roku 2004 byl poslanec a lékař Jean Leonetti pověřen samotným 

francouzským prezidentem, aby vypracoval návrh zákona o euthanasii. Výsledkem 

ovšem nebyl zákon legalizující euthanasii, ale přijetí zákona o právech nemocných a 

pacientů na konci života (tj. loi relative aux droits des malades et à la fin de vie) ze 

dne 22. dubna 2005
112

.  

V zákoně o právech nemocných a o kvalitě zdravotnického jsou shrnuta práva 

nemocných, zejména právo na ochranu zdravím zachování důstojnosti, respektování 

soukromí a zcela nově do něj byla vložena ustanovení o osobě důvěrníka
113

. Výrazným 

posunem bylo povolení pasivní euthanasie v posledním odstavci nově doplněného 

článku L.1110-5 zákona o veřejném zdraví
114

 (Code de la santé publique). Zákon o 

právech nemocných a pacientů na konci života rovněž umožňuje odmítnout nebo 
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 Francie. Zákon o právech nemocných a o kvalitě zdravotnického systému. In: Journal 

officiel. 2002, č. 303. Dostupný z WWW 

<http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000227015>.   
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 Francie. Zákon o právech nemocných a pacientů na konci života. In: Journal officiel. 2005, 

č. 370. Dostupný z WWW 
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 osoba, kterou bude lékař či zdravotník kontaktovat v případě, kdy pacient nebude 

schopen/způsobilý vyjádřit svou vůli 
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 Francie. Zákon o veřejném zdraví. In : Journal officiel. 1995, č. 1611. Dostupný z WWW 
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http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=91682B884D035D0208C47C3B1EEDA207.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006170991&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120218
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=91682B884D035D0208C47C3B1EEDA207.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006170991&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120218
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=91682B884D035D0208C47C3B1EEDA207.tpdjo04v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006170991&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20120218
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ukončit léčbu. V případě, kdy někdy v budoucnu nebude pacient schopen vyjádřit svou 

vůli o ukončení nebo přerušení léčby, zákon dává možnost každé zletilé osobě
115

 sepsat 

pro výše uvedený případ pokyny, v kterých upřesní za jakých okolností a podmínek má 

být léčba ukončena nebo přerušena. Pro platnost pokynů je nutné jejich sepsání 

v přítomnosti svědků, dále musí být datovány a podepsány zletilou způsobilou osobou. 

Na novelizaci zákona o veřejném zdraví zareagovala i francouzská Národní 

lékařská komora (l´Ordre national des médecins) v Deontologickém kodexu (Code de 

déontologie), který byl uveden do souladu s novým novelizovaným zněním. 

V listopadu 2008 předložil senátor Alain Fouché francouzskému senátu návrh 

zákona o aktivní pomoci zemřít v souladu se svou vůlí a svědomím (proposition de loi 

relative à l'aide active à mourir dans le respect des consciences et des volontés)
116

. 

Návrh prošel prvním čtením, následně byl projednán v komisi pro sociální záležitosti. 

V rámci projednávání v prvním čtení na veřejné schůzi v lednu 2011 bylo v diskuzi o 

návrhu zákonu pokračováno v souvislosti s jiným návrhem. Diskuze o tomto 

legislativním záměru byla znovu zahájena a spojená s návrhem zákona o aktivní pomoci 

zemřít (proposition de la loi relative à l'aide active à mourir)
117

. Posledně jmenovaný 

návrh zákona předložil senátor Jean-Pierre Godefroy s několika svými kolegy 

v červenci 2010. V říjnu téhož roku byl do senátu předložen návrh zákona o dobrovolné 

euthanasie (prosposition de la loi relative à l'euthanasie volontaire)
118

 senátorem 

Guyem Fischerem spolu s několika jeho kolegy. Projednávání výše uvedených návrhů 

zákona bylo spojeno. Návrhy však nakonec byly dne 25. ledna 2011 francouzským 

senátem zamítnuty. 

                                                           
115

 ve Francii se nabývá zletilosti dosažením věku 18ti let dle článku 414 francouzského 

občanského zákoníku (Code civil) 

116
 Návrh zákona o aktivní pomoci zemřít v souladu se svou vůlí a svědomím. Dostupný 

z WWW <http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl08-065.html>. 

117
 Návrh zákona o aktivní pomoci zemřít. Dostupné z WWW <http://www.senat.fr/leg/ppl09-

659.html>. 

118
 Návrh zákona o dobrovolné euthanasii. Dostupný z WWW <http://www.senat.fr/leg/ppl10-

031.html>.  

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl08-065.html
http://www.senat.fr/leg/ppl09-659.html
http://www.senat.fr/leg/ppl09-659.html
http://www.senat.fr/leg/ppl10-031.html
http://www.senat.fr/leg/ppl10-031.html
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Ve všech třech návrzích bylo v důvodové zprávě krátké ohlednutí po mediálně 

známých případech, případu Vincenta Humberta a Chantal  Sébir, podrobnější výklad je 

uveden v kapitole deváté „Mediálně známé kauzy“. Bylo připomenuto, že i když je 

možné nyní ve Francii odmítnou nebo přerušit léčbu, není to dostačující pro některé 

osoby, aby se jim dostalo kýžené úlevy, nechtějí-li být uvedeny do umělého spánku.  

Co obsahovaly jednotlivé návrhy?  

Návrh zákona o aktivní pomoci zemřít byl ve své podstatě novelou zákona o 

veřejném zdraví a obsahoval pouze sedm článků. Tento návrh měl umožnit každé zletilé 

osobě trpící nevyléčitelným nebo závažným onemocněním v pokročilém nebo 

konečném stadiu způsobující mu fyzické nebo psychické utrpení, jenž nelze zmírnit a je 

považováno danou osobou za nesnesitelné, žádat lékařskou pomoc, aby mohla zemřít. 

Pacient požádá o takovou pomoc ošetřujícího lékaře, ten je povinen konzultovat případ 

s ošetřujícím personálem a alespoň dvěma lékaři a ověřit si pacientům zdravotní stav, 

dobrovolnost a promyšlenost žádosti. Dospějí-li lékaři k závěru, že zdravotní stav 

pacienta je bezvýchodný a jeho žádost promyšlená a dobrovolná a trvá-li pacient na své 

žádosti, musí jí pacient znovu potvrdit za přítomnosti jednoho nebo dvou důvěrníků. 

Euthanasie nesmí být vykonána dříve než po uplynutí dvou dnů od znovu potvrzení 

žádosti. Výjimečně může být provedena dříve na žádost pacienta, a pokud je lékař 

přesvědčen, že je to nutné pro zachování důstojnosti pacienta. Pacient může kdykoliv 

vzít svou žádost zpět. Veškeré lékařské závěry a konzultace jsou zaznamenány ve 

zdravotnické dokumentaci pacienta. I když budou splněny zákonem požadované 

podmínky, tento návrh neukládá lékaři povinnost vykonat euthanasii, odmítne-li lékař 

pomoci s ukončením života pacienta, je pouze povinen nasměrovat pacienta na jiného 

lékaře. Po provedené euthanasii je lékař povinen do čtyř pracovních dnů předat 

Regionální kontrolní komisi zprávu popisující okolnosti případu a úmrtí. Návrh zákona 

pamatoval i na situaci, kdy pacient někdy v budoucnu nebude moci díky své nemoci 

vyjádřit svou žádost zemřít, v takovém případě je možné sepsat předem pokyny týkající 

se ukončení života. Na takto předem sepsané pokyny je lékař povinen brát zřetel za 

podmínky, že byly sepsány nejpozději pět let před nezpůsobilým stavem pacienta 

bránící mu vyjádřit svou vůli. Pokyny jsou po svém sepsání registrovány v národním 

registru vedeným Národní kontrolní komisí, nicméně platnost pokynů není podmíněna 
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jejich registrací. Úkolem Regionální kontrolní komise, která měla být zřízena po přijetí 

návrhu zákona, byla kontrola dodržování stanovených podmínek zákona. Měla-li 

Regionální kontrolní komise za to, že nebyly dodrženy stanovené podmínky nebo že 

došlo k pochybení, je povinna předat spis Národní kontrolní komisi. Tato komise po 

prošetření celé záležitosti má pravomoc předat případ státnímu zastupitelství.  

Druhý návrh o úpravě otázky euthanasii, návrh zákona o dobrovolné euthanasii 

obsahuje definici dobrovolné euthanasie, za kterou je považován lékařský úkon 

směřující k urychlení smrti pacienta na jeho žádost s cílem zkrátit jeho utrpení. Návrh 

měl doplnit zákon o veřejném zdraví o šest nových článků. Měl dát možnost pacientovi 

využít aktivní lékařskou pomoc k navození smrti, tedy dobrovolnou euthanasii. O 

dobrovolnou euthanasii by měla právo žádat každá způsobilá osoba trpící vážným nebo 

nevyléčitelným onemocněním v konečné nebo terminální fázi. Stejně jako v předešlém 

návrhu ani tento neukládal lékaři povinnost poskytnout pomoc při dobrovolné 

euthanasii a stejně i v tomto návrhu bylo umožněno sepsat pokyny tzv. „testament de 

vie“ pro případ, kdyby někdy v budoucnu pacient nebyl způsobilý vyjádřit svou vůli a 

přání. Kontrola dodržení podmínek byla taktéž svěřena Regionální a Národní kontrolní 

komisi. 

Situace ve Francii je po zamítnutí návrhu zákona neměnná. Žádný právní 

předpis neupravuje euthanasii. Usmrcení pacienta bez ohledu na jeho stav a na to, že o 

smrt žádá, je považováno za vraždu. Francouzský trestní zákon uvádí, že vražda, 

neposkytnutí pomoci osobě v nebezpečí, otrava jsou zločiny podléhající trestnímu řízení 

před porotním soudem. Výše uvedené zločiny jsou trestány odnětím svobody na třicet 

let až na doživotí. Trestní zákoník rovněž stanoví trest zákazu výkonu lékařského 

povolání, v případě odsouzení za činy řazené meze zločiny. Ale ve skutečnosti jsou 

lékaři zřídkakdy odsouzeni k tak tvrdým trestům.  

Výkon euthanasie může tedy být kvalifikována jako vražda, úkladná vražda, 

otrava nebo neposkytnutí pomoci osobě v nebezpečí. V následující části se budu 

věnovat jednotlivým skutkovým podstatám, dle kterých by mohla být euthanasie 

kvalifikovaná. 
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Článek 122-1 francouzského trestního zákoníku (Code pénal) stanoví, že každý 

je trestně odpovědný za svůj vlastní čin, jedinou výjimkou tvoří činy spáchané osobou, 

která byla pod vlivem jiné osoby. Pachatelem trestného činu je dle článku 121-4 ten, 

kdo spáchal inkriminovaný čin nebo ten, kdo se pokusil spáchat trestný čin stanovený 

v zákoně. 

Článek 122-8 stanoví, že mladiství s rozpoznávacími schopnostmi jsou trestně 

odpovědní a pouze mladiství ve věku od 13ti let do 18ti let mohou být podrobeni 

trestním sankcím. Dle nařízení č. 45-174 ze dne 2. února 1945, o mladistvých 

pachatelích, mohou být někteří mladiství starší 16ti let považováni za trestně způsobilé, 

a to vzhledem k okolnostem případu a osobnosti mladistvého pachatele, a v případech 

kdy je se jedná o úmyslné jednání proti životu nebo fyzické nebo psychické integritě 

osoby a v případě kdy se jedná o recidivistu. Naproti tomu zákon ze dne 5. března 2007, 

o prevenci kriminality umožňuje vyloučit jako polehčující okolnost omluvu nezletilost 

pachatele pachatelům závažných trestných činů. 

V kapitole II. nazvané „Důvody neodpovědnosti nebo snížené odpovědnosti“ 

jsou vyjmenovány případy, kdy je jednající osoba trestně neodpovědná, např. kdy osoba 

jednala v tísni nebo pod nátlakem nebo v omylu, jehož se nemohla vyvarovat. Ve výše 

uvedené kapitole je upraven i institut krajní nouze a nutné obrany. 

Trestné činy proti osobě najdeme ve francouzském trestním zákoníku v Hlavě 

druhé.  

Článek 221-1 zní: 

„Jednání, kterým úmyslně způsobí jiné osobě smrt, je kvalifikováno jako vražda. 

Bude potrestán trestem odnětím svobody až na 30 let.“ 

Vztáhneme-li to k euthanasii, tak materiálním znakem je jednání lékaře, který 

podá pacientovi smrtící látku nebo vypne přístroj, který udržuje pacienta při životě. Pro 

prokázání úmyslu by musely být splněny dvě kumulativní prvky, a to že lékař opravdu 

chtěl dopustit zločinného jednání, o kterém věděl, že je zákonem zakázáno, a že 

skutečně chtěl přivodit pacientovi smrt. Tyto poslední dva prvky se ve skutečnosti 

velice těžce dokazují. V praxi se úmysl odvozuje z lékařem použitých prostředků, např. 
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použitím určitých smrtících látek, ze stavu pacienta v okamžiku podání smrtící látky 

lékařem a ze sledovaného cíle. Nicméně je těžké zjistit úmysl lékař, když některé z jím 

podaných látek, jsou používány v rámci paliativní péče.  

Vražda spáchaná s rozmyslem je úkladnou vraždou dle článku 221-3. Je tomu 

tak v případě, pokud pachatel připravil vraždu, např. s pacientem nebo členy jeho 

rodiny, výběr použité látky, určení dne, hodiny, kdy má dojít k jeho smrti. Tyto přípravy 

a plánování jsou jakousi přitěžující okolností oproti „obyčejné“ vraždě a z tohoto 

důvodu hrozí pachateli i přísnější trest, tj. trest odnětí svobody až na doživotí. 

V případě, že o jednání pachatele a o jeho přípravách věděl někdo další nebo kryl či 

podporoval takové jednání, např. někdo z ošetřujícího personálu, může být označen za 

spolupachatele a jako takový může být odsouzen ke stejnému trestu jako pachatel.  

V případě podání smrtící látky by jednání pachatele mohlo být posuzováno dle 

článku 221-5 trestního zákoníku, jenž zní: 

„Jednání, které ohrozí život jiného užitím nebo podání látky, která může způsobit 

smrt, je kvalifikováno jako otrava. Spáchání trestného činu otravy je potrestáno trestem 

odnětí svobody až na 30 let. Trestem odnětí svobody na doživotí je potrestán ten, kdo 

spáchá tento trestný čin za okolností uvedených v článku 221-2, 221-3 a 221-4
119

. 

Na rozdíl od zločinu vraždy, nevyžaduje tato skutková podstata smrt pacienta, 

stačí, že mu byla podána smrtící látka. O zločin otravy půjde v těch případech, kdy lékař 

podá pacientovi látku, jenž mu má přivodit smrt, avšak pacient nakonec nezemře. Uzná-

li soud vinu obžalovaného, hrozí mu trest odnětí svobody až na třicet let.  

Dle článku 223-6 trestního zákona kdokoli vědomě neposkytne osobě 

v ohrožení, aniž by jemu samému nebo třetím osobám hrozilo nebezpečí, pomoc svým 

jednáním nebo přivoláním pomoci hrozí trest odnětí svobody v trvání pěti let a pokuta 

ve výši 75.000 €. Z pohledu euthanasie spočívá tato skutková podstata v opomenutí 

lékaře zakročit, aby zabránit smrti pacienta. Pro naplnění skutkové podstaty je nutné, 

                                                           
119

 okolnostmi dle článku 221-2 je pokud mělo toto jednání např. ulehčit, zakrýt jiný trestný čin, 

dle článku 221-3 je takovou okolností skutečnost, že obětí trestného činu je osoba ve věku 15ti 

let a předcházelo-li vraždě např. znásilnění, dle článku 221-4 pokud byla vražda spáchaná na 

zákonném předku, biologické nebo adoptivní matce nebo otci, a další  
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aby pacient byl v bezprostředním ohrožení života anebo ve stavu vyžadujícím lékařskou 

pomoc. Avšak zákon z roku 2005 umožňuje lékaři, aby se vyhnul nepřiměřené 

zatvrzelosti ve vyšetření nebo v uvažované léčbě. I když se na lékaře vztahuje povinnost 

pomoci osobě v nebezpečí jako na kohokoliv jiného, není lékař povinen jí poskytnout za 

každou cenu, např. nemá-li k tomu potřebné vybavení nebo pacient odmítl další léčbu. 

Nový francouzský prezident François Hollande do svého předvolebního 

programu pro prezidentské volby zahrnul legalizaci euthanasie, jako opatření č. 21 

svého programu „...navrhnu, aby zletilá osoba v pokročilé nebo terminální fázi 

smrtelného onemocnění, které jí způsobuje nesnesitelnou fyzickou nebo psychickou 

bolest, která nemůže být utišena,  mohla žádat za určitých podmínek lékařskou pomoc 

pro důstojné ukončení svého života.“
120

 

Do dnešního dne však není ve francouzském právu upravena otázka euthanasie. 

Absence právní úpravy euthanasie má ve Francii za následek, že někteří nemocní, jsou-

li rozhodnuti dále nežít, ukončí svůj život sebevraždou nebo se rozhodnou odjet do 

Švýcarska, kde využijí služeb občanských sdružení (např. EXIT nebo Dignitas), které 

poskytují pomoc při sebevraždě. U pacientů, jež nejsou sami fyzicky schopni spáchat 

sebevraždu, se lze setkat i s tím, že lékař po dohodě s rodinou pacienta, podá 

nemocnému vyšší dávku utišujících léků, které zapříčí jeho smrt. Blíže jsou některé 

vybrané případy popsány v kapitole 9 Mediálně známé kauzy. 

8.3 Švýcarsko 

Švýcarsko je pro některé vnímáno jako synonymum země, kde je euthanasie 

legalizována. Skutečnost je však poněkud jiná a složitější a v následující kapitole se 

pokusím uvést celou situaci na pravou míru. 

Na začátek bych ráda podotkla, že termín euthanasie není užíván v celém 

Švýcarsku. Od roku 1960 se obzvlášť v německé části začal užívat místo termínu 

euthanasie, jenž byl vnímán jako synonymum nacistického programu likvidace osob 
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 Hollande relance le débat sur l'euthanasie. Le Monde.fr avec AFP et Reuters [online]. [cit. 

2012-7-17]. Dostupné z WWW <http://www.lemonde.fr/politique/article/2012/07/17/hollande-

relance-le-debat-sur-l-euthanasie_1734817_823448.html>. 
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nehodných života, termín „Sterbehilfe“, aby se předešlo jakékoliv souvislosti s 

nacisty
121

. V této kapitole budu z praktických důvodů užívat termín euthanasie jako 

v předešlých kapitolách.  

Přímá aktivní euthanasie je ve Švýcarsku zakázána. Dle švýcarského trestního 

zákona (Code pénal suisse) může být kvalifikována jako vražda dle článku 111 nebo 

vražda na žádost dle článku 114.  

Dle švýcarského trestního práva je trestní odpovědnost stanovena na dosažení 

věku 18ti let (článek 9 odst. 2 švýcarského trestního zákona). Speciální zákon, zákon ze 

dne 20. června 2003, o trestních podmínkách mladistvých, účinný od 1. ledna 2007, se 

vztahuje na mladistvé pachatelé ve věku od 10ti do 18ti let. 

V hlavě druhé švýcarského trestního zákoníku jsou mimo jiné obsaženy 

okolnosti vylučující trestní odpovědnost, mezi něž jsou zařazeny nutná obrana a krajní 

nouze. Dále je např. vyloučeno, aby byl pachatel trestně odpovědný, pokud v době 

svého jednání nebyl nadán rozpoznávací schopností. 

Vraždu dle článku 111 spáchán ten, kdo: „...úmyslně usmrtí jiného a bude 

potrestán trestem odnětí svobody nejméně na 5 let, pokud nebudou naplněny podmínky 

stanovené v následujících článcích.“ 

V praxi bude však jednání lékaře kvalifikováno dle článku 114 švýcarského 

trestního zákona jako vražda na žádost, znění článku 114 je následující:  

„Ten, kdo z čestného důvodu zejména ze soucitu zabije jiného na jeho vážně 

míněnou a naléhavou žádost, bude odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání tří let nebo 

více nebo bude odsouzen k peněžitému trestu.“
122

  

Vysvětlení toho, proč tedy je euthanasie pokládána Švýcarsku za legální, je 

následující. Jak jsem již uvedla výše euthanasie jako taková je trestná, avšak pomoc při 

                                                           
121

 GRIFFITHS, John, Heleen WEYERS a Maurice ADAMS. Euthanasia and law in Europe. 

Portland, Oxford: Hart Publishing, 2008, s. 462. ISBN 978-1-84113-700-. 

122
 Švýcarsko. Trestní zákoník. In : Recueil officiel. 311.0. Dostupný z WWW 

<http://www.admin.ch/ch/f/rs/3/311.0.fr.pdf>. 
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sebevraždě, např. poskytnutí smrtící látky není trestné za podmínek uvedených 

v trestním zákoně.  

Článek 115 trestního zákona stanoví následující:  

„Ten, kdo je veden sobeckým motivem, podněcuje někoho k sebevraždě nebo této 

osobě poskytne pomoc při sebevraždě, bude, pokud tato osoba sebevraždu spáchá nebo 

se o ni pokusí, odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání pěti let nebo více nebo bude 

odsouzen k peněžitému trestu.“
123

  

Z článku 115 lze dovodit, že poskytnutí pomoci při sebevraždě není trestné, 

není-li osoba, která poskytla pomoc při sebevraždě, vedena sobeckým motivem. Za 

sobecký motiv, lze považovat situaci, kdy ze smrti bude dotyčný „pomocník“ 

profitovat. Záměrně jsem jako „pomocníka“ neuvedla lékaře, neboť subjekt, který 

poskytne pomoc při sebevraždě, není blíže specifikován a může jim být jak lékař nebo 

kterákoliv od lékaře odlišná osoba, někdo z personálu, člen rodiny atd. Ze znění článku 

115 rovněž vyplývá, že osoba žádající pomoc při sebevraždě musí mít rozhodovací 

schopnosti, aby byla způsobilá vůbec zažádat o takovou pomoc.  

Je to právě článek 115, jenž umožňuje pomoci ukončit život osobám vážně a 

nevyléčitelně nemocným. Některá sdružení ve Švýcarsku díky tomuto článku poskytují 

svým členům pomoc, aby mohli ukončit svůj život.  

V článku 128 švýcarského trestního zákoníku je upraven trestný čin 

neposkytnutí pomoci. 

Mezi občanská sdružení, která obhajují právo na důstojnou smrt a poskytují 

pomoc při sebevraždě, jsou Exit a jeho německá odnož Deutsche Schweis a Exit 

ADMD jeho francouzský protějšek, Exit international a Dignitas. Jednotlivá sdružení 

mají svá vlastní pravidla a podmínky, za jakých poskytují pomoc při sebevraždě. 

Dignitas na rozdíl od ostatních jmenovaných sdružení poskytuje své služby nejen 

osobám se švýcarským občanstvím, běžně se na ni obracejí občané Anglie, Francie, 

Německa a Rakouska. Dle zprávy Exit ADMD „25 ans d´engagement pour le droit de 
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mourir dans la dignité“ 
124

 od roku 2001 do konce roku 2005 poskytlo sdružení pomoc 

při sebevraždě ve dvou stech případech. Většině pacientů bylo přes sedmdesát let a 

téměř polovině z nich byla diagnostikována rakovina, dalším často vyskytujícím se 

onemocněním byla neurovegativní onemocnění. 

Euthanasií a pomoci při sebevraždě se věnuje Švýcarská akademie lékařských 

věd (Academie suisse des sciences médicales, dále jen Švýcarská akademie) ve svých 

lékařsko-etických směrnicích o lékařském doprovodu pacientů na konci života a 

pacientů trpících těžkou mozkovou poruchou. Švýcarská akademie je organizací 

soukromou a její směrnice mají pouze doporučující charakter, přesto někteří politici 

považující tyto směrnice za postačující a za jakési pomocné zákony, i když ve 

skutečnosti jimi samozřejmě nejsou dostačující. 

Směrnice konstatuje, že pasivní euthanasie a nepřímá euthanasie jsou povoleny. 

Aktuální znění směrnice o pacientkách a pacientech na konci života (Prise en charge 

des patientes et patients en fin de vie)
125

 je z roku 2004 a zdůrazňuje, že úkolem lékaře 

u umírajících pacientů je ulevit jim od bolesti a doprovodit je na tzv. „druhý břeh“, a ne 

navrhovat pacientům sebevraždu a že jim pomohou. Naopak mají pacientům ulevit od 

bolesti, které právě mohou být důvodem sebevraždy. Pokud umírající pacient projeví 

přání zemřít a trvá na tom, v takové situaci se lékař ocitnout mezi dvěma mlýnskými 

koly, neboť pomoci při sebevraždě nemá co dočinění s medicínou, ale na druhé straně je 

součástí vztahu lékař pacient respektování přání pacienta. Rozhodne-li se nakonec lékař 

pacientovi poskytnout pomoc, je povinen ověřit, zda jsou splněny následující 

podmínky:   

a) při onemocnění pacienta lze předpokládat, že konec života se blíží, 

b) byly navrženy alternativní způsoby léčení, a pokud si je pacient přál, byly  

uskutečněny a 
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c) pacient je schopný vlastního úsudku, jeho přání zemřít je promyšlené a 

trvalé a není výsledkem vnějšího tlaku (to musí být ověřeno třetí osobou, 

která nemusí být lékařem). 

Teprve jsou-li splněny shora uvedené podmínky, lze poskytnout pomoc 

k sebevraždě. Ale je to vždy pacient, který musí učinit poslední krok, jež mu způsobí 

smrt.  

Až o dva roky později, tedy v roce 2006, přikročila Národní etická komise pro 

medicínu (Commission nationale d’éthique pour la médecine humaine, zkráceně CNE-

NEK, dále jen Národní etická komise) ke stanovení minimálních podmínek pro 

poskytnutí pomoci při sebevraždě, kterou nabízejí různá sdružení. Národní etická 

komise ve zprávu č. 13/2006 nazvané „Critères de diligence concernant l´assistance au 

suicide
126

“ neboli v překladu „kritéria pečlivosti týkající se pomoci při sebevraždě“. 

Uvedené podmínky je nutno považovat za minimální, ale rozhodně neredukují 

odpovědnosti sdružení.  

Výčet minimálních podmínek dle zprávy je následující:  

a) rozhodovací způsobilost týkající rozhodnutí o ukončení života za 

pomoci třetí osoby musí být přiměřená, 

b) přání po sebevraždě pramení ze silné bolesti v důsledku onemocnění, 

c) pomoc při sebevraždě by neměla být poskytnuta osobám trpícím 

psychickým onemocněním, u nichž je sebevražedný sklon projevem 

nebo příznakem jejich onemocnění, 

d) přání zemřít je trvalé a stálé, není výsledkem žádného impulzu ani 

přechodné krize,  

e) touha po sebevraždě není výsledkem žádného vnějšího nátlaku, 
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 Národní etická komise pro medicínu. Zpráva č. 13/2006.   Dostupná z WWW 
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f) všechny ostatní možnosti byly s pacientem prozkoumány a zváženy, 

g) nezbytné jsou opakované osobní setkání a rozhovory, rozhodnutí o 

poskytnutí pomoci k sebevraždě na základě jediného setkání nebo 

výměny korespondence je vyloučeno, 

h) druhý nezávislý názor musí dospět ke stejnému rozhodnutí.  

Významnou pozici v oblasti veřejného zdraví mají i kantony (Švýcarsko je 

tvořeno z 26 autonomních členských států, tzv. kantonů). Ale většina kantonů nevyužila 

možnosti upravit otázku konce života a odkazují na to, že touto oblasti zabývají 

lékařko-etické směrnice Švýcarské akademie. Několik málo kantonů jako Valais, 

Ženeva, Lucern, Neuchâtel, Curych, Fribourg a Vaud využily nabízené možnosti a 

vydaly právní předpis v oblasti práv pacientů a uznání předem sepsaných pokynů 

pacienta. V těchto pokynech osoba, pro případ, že někdy v budoucnu nebude způsobilá 

projevit svou vůli, předem sděluje svou vůli, že odmítá agresivní léčbu nebo umělé 

udržovaní života pomocí přístrojů. 

Švýcarské zákonodárství tedy nepovoluje aktivní euthanasii, ale za určitých 

podmínek stanovených v trestním zákoně není asistovaná sebevražda trestná.  

8.4 Zhodnocení zahraniční právních úprav 

Nizozemský zákon o euthanasie a pomoci při sebevraždě byl prvním takovým 

zákonem v Evropě, a je pochopitelné, že země, jež se rozhodly rovněž pro úpravu 

euthanasie, se nechaly inspirovat nizozemskou úpravu, konkrétně belgický a 

lucemburský právní řád. Přesto mezi těmito úpravami najdeme kromě shod i rozdíly. 

Nizozemský, belgický a stejně tak i lucemburský zákon o euthanasii obsahují 

v úvodním ustanovení definici euthanasie. V Nizozemí se euthanasii rozumí ukončení 

života na žádost pacienta lékařem. Dle belgického práva je euthanasií jednání učiněné 

třetí osobou, kterým tato osoba ukončí život jiné osoby na její žádost. Lucemburský 

zákonodárce považuje za euthanasii jednání učiněné lékařem s úmyslem ukončit život 

jiné osoby na její výslovnou a dobrovolnou žádost. I když belgická definici výslovně 
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nestanoví, že jednání má být učiněno lékařem, z podmínek stanovených v zákoně jasně 

vyplývá, že jednající osobou může být pouze lékař. 

Spolu s právní úpravou euthanasie nizozemský a lucemburský zákon upravují i 

pomoc při sebevraždě, jejíž definice je obdobná s tím rozdílem, že jednání spočívá 

v pomoci jiné osobě k sebevraždě. Belgický zákon o pomoci k sebevraždě výslovně 

nezmiňuje, ale pokud by byly splněny podmínky stanovené pro výkon euthanasie, 

pomoc při sebevraždě by v takovém případě byla legální. 

Ačkoli v nizozemské a belgické definici euthanasie nenajdeme na rozdíl od té 

lucemburské slovo o tom, že by žádost nemocného měla být výslovná a dobrovolná, 

tyto skutečnosti vyplývají z dalších ustanovení obsažených v zákoně, které je nutno 

dodržet. 

Nizozemská úprava odkazuje na tzv. podmínky řádné péče, to je důsledek 

historického vývoje problematiky euthanasie, kdy značnou roli ve formování právního 

rámce pro euthanasii sehrály nizozemské soudy. Podmínkami řádné péče jsou: a) lékař 

je přesvědčen, že přání pacienta je dobrovolné a promyšlené, a že pacientovo utrpení je 

trvalé a nesnesitelné, b) lékař informoval pacienta o situaci, ve které se nachází, a o jeho 

vyhlídkách, c) lékař a pacient jsou přesvědčeni, že neexistuje žádné jiné rozumné řešení 

v situaci, ve které se pacient nachází, d) lékař konzultoval případ s nezávislým lékařem, 

který pacienta osobně viděl a předal lékaři své stanovisko o požadavcích řádné péče 

uvedených v předchozích bodech a za e) lékař ukončil život nebo pomohl při 

sebevraždě s řádnou péčí.  

Proto, aby mohl lékař v Lucembursku vykonat euthanasii, aniž by byl trestně 

odpovědný, musejí být splněny následující podmínky: a) pacient je zletilý, způsobilý a 

při vědomí v okamžiku vyslovění své žádosti, b) žádost pacienta je dobrovolná, 

promyšlená a opakovaná, c) zdravotní stav pacienta nedává žádnou naději na zlepšení, 

jeho fyzické a psychivké utrpení je stálé a nesnesitelné.  

Dle belgické právní úpravy lékař nebude trestně odpovědný, vykoná-li 

euthanasii, pokud a) pacient je zletilý, případně byl zplnoletněn, způsobilý a při vědomí 

v okamžiku žádosti, b) žádost je dobrovolná, vyslovená s rozmyslem a opakovaná a 

není důsledkem vnějšího nátlaku, c) pacient se nachází v bezvýchodné lékařské situaci, 
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trpí nesnesitelnou a stálou fyzickou nebo psychickou bolestí, kterou nelze utišit a d) 

lékař dodrží podmínky a postupy stanovený v zákoně. 

Z výše uvedených podmínek je jasně vidět inspirace a blízkost jednotlivých 

právních práv. 

Ve všech zmíněných úpravach je blíže specifikováno, jakým způsobem má být 

žádost učiněna. Rovněž je v těchto zákonech řešena tzv. předem učiněné žádost či tzv. 

předstižná žádost, kdy nemocný může předem stanovit, za jakých podmínek, budou-li 

splněny, má být euthanasie vykonána.  

Lékařům je uložena povinnost seznámit pacienta s jeho nemocí, jejím vývojem, 

s předpokládanou délkou života, navrhnout mu další možné léčebné postupy nebo 

paliativní péči.  

Ve všech třech zemí Beneluxu byly zřízeny komise, jejichž úkolem je kontrola 

postupů lékaře při vykonání euthanasie a ověření, zda byly splněny všechny zákonem 

vyžadované podmínky.  

Dalším společným znakem všech tří zákonů je, že i když budou splněny všechny 

podmínky pro výkon euthanasie, zákon neukládá lékaři povinnost euthanasii vykonat.  

Belgický a lucemburský zákon o euthanasii na rozdíl od nizozemského 

umožňuje vykonat euthanasie pouze u zletilých osob (tzn. od 18ti let). Avšak 

v Nizozemí může být žadatelem o ukončení života i nezletilý, dítě od 12ti let a lze mu 

vyhovět,  pokud byli jeho rodiče zapojení do rozhodovacího procesu (u dítěte mezi 16ti 

až 18ti lety), u nezletilého ve věku od 12ti leti do 16ti let, je nutné, aby rodiče souhlasili 

s rozhodnutím o ukončení života. V posledních letech se v Nizozemí diskutuje o 

možnosti, že by nadto dále rozšířila skupina, u níž lze ukončit život o miminka nebo 

batolata. Je na pováženou, zda je taková změna nutná, zvlášť když v dněšní době je 

možné těhotenství ukončit, je-li v průběhu těhotenství zjištěno, že dítě bude trpět 

vážným onemocněním nebo vadou. 

Ve Švýcarsku není problematika euthanasie upravena ve speciálním zákoně, 

euthanasie je zakázána. Ustanovení trestního zákona umožňuje pouze asistovanou 

sebevraždu. Existují zde občanská sdružení poskytující nemocným pomoc při ukončení 
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života. Služeb těchto občanských sdružení nevyužívají pouze Švýcaři, což dokládá i 

fakt, že se hovoří v případě Švýcarska o turistice za smrtí. 

Ve Francii naproti tomu není povolena ani euthanasie ani asistovaná sebevražda. 

 Z hledisk trestněprávního obsahuje je buď v trestním zákoně (nizozemský trestní 

zákon, lucemburský trestní zákon) nebo v zákoně o euthanasii stanoveno, že pokud 

budou splněny podmínky pro výkon euthanasie, není takovéto jednání považováno za 

trestné, případně že se ustanovení trestního zákona neaplikují (belgická úprava v zákoně 

o euthanasii). 

Nebudou-li dodrženy podmínky pro výkon euthanasie uvedené v zákoně, dle 

okolností případu trestní zákon bude kvalifikovat jednání jako trestný čin vraždy, 

úkladné vraždy nebo otravy, tyto trestné činy jsou obsaženy ve trestních zákonech zemí 

Beneluxu.  

Francouzské právo, jež vůbec neupravuje euthanasii nebo pomoc při sebevraždě, 

by pohlíželo na takovéto jednání jako na trestný čin vraždy, úkladné vraždy nebo 

otravy. 

Z vybraných zemí pouze švýcarský trestní zákon obsahuje trestný čin vraždy ze 

soucitu. Dojde-li tedy k výkonu euthanasie ve Švýcarsku, dopustí se jednající osoba 

trestného činu vraždy ze soucitu. V případě pomoci při sebevraždě se nebude jednat o 

trestný čin, nebude-li pomoc vedena sobeckým motivem. 

 Jak z jednotlivých úprav otázky euthanasie, tak z ustanovení trestního zákona 

týkající se trestných činů proti životu, lze vypozorovat blízkost jednotlivých právních 

řádů, zejména zemí Beneluxu, v případě Francie lze hovořit o blízkosti pouze trestního 

zákona. Švýcarsko je co se týče právní úpravy asistované sebevraždy jako jedné z 

formy euthanasie zvláštním případem a to i pokud jde o trestní zákon, v kterém je 

obsažen trestný čin vraždy ze soucitu.  
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9 Mediálně známé kauzy 

Jako v případě mnohých citlivých otázek, i otázka euthanasie, její legalizace, její 

výkon jsou častým předmětem mediálního zájmu, ať už jde o osoby, které jsou 

prostřednictvím medií vnímány veřejností jako ti, kteří „pomáhají“ uspíšit konec života, 

nebo ti, kteří jsou sami nevyléčitelně nemocní a bojují za právo zemřít, za legalizaci 

euthanasie. V této kapitole se zaměřím na obě skupiny těchto lidí na jejich osudy a 

názory, možná jejich prostřednictvím dokážeme lépe pochopit jejich pohnutky. 

Nejznámějším a patrně i nejkontroverznějším zastáncem euthanasie 20. století 

byl Jack Kevorkian, známý též jako Dr. Smrt. Tento americký lékař, patolog se zabýval 

tzv. plánovanou smrtí. Byl znám nejen tím, že uznával euthanasii, ale především také 

tím, že jí také praktikoval, a to prostřednictvím zvláštního přístroje.
127

  

První smrtící přístroj, jenž sestavil ze součástek nalezených v garáži, nazýval 

Thanatron. Jednalo se o přístroj, který do těla pacienta pumpoval solný roztok a po 

stisknutí tlačítka se do roztoku uvolnila smrtící látka. Zmáčknutí tlačítka bylo 

ponecháno na pacientovi. 

Druhým přístrojem používaným Kervorkianem byl Mercitron (neboli mercy 

machine, v překladu stroj milosti). Přístroj byl sestaven na bázi plynové láhve a masky, 

pacienti byli usmrcování oxidem uhelnatým. 

Thanatron použil v roce 1990 při prvním usmrcení pacienta. Přístroj stačil 

Kevorkian použít třikrát než mu byl zabaven a v roce 1991 mu byl odebrán jeho 

zdravotní průkaz a nemohl už nakupovat léčivo. Proces, kterým pomáhal usmrcovat své 

pacienty, změnil a začal využívat Mercitron. Často při ukončování života pacientů, mu 

pomáhala jeho sestra, která vše filmovala jako důkaz toho, že jde o vyhovění žádosti 

pacientům. 
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V roce 1999 poté, co v televizním pořadu 60 minutes televize CBS byla 

zveřejněna nahrávka, kterou sám Kevorkian do televize poslal a kterou pořídil při 

ukončení života padesátidvou letého Thomase Youka trpícího ALS, kterému injekčně  

Obrázek č. 1 – Jack Kevorkian
128

 

 

aplikoval smrtící látku, byl odsouzen za vraždu druhého stupně k dvaceti pěti letům 

odnětí svobody, soud to odůvodnil skutečnosti, že Youk by se sám nedokázal zabít. 

V roce 2007 byl z vězení předčasně propuštěn ze zdravotních důvodů. V roce 2008 

dokonce kandidoval do Kongresu, jeho hlavním heslem bylo „právo na smrt“, získal 

však pouze necelá tři procenta hlasů a se svou kandidaturou neuspěl. Kevorkian zemřel 

3. června 2011 ve věku 83 let po několika týdnech hospitalizace kvůli zápalu plic a 

problémům s ledvinami. Kevorkian pomohl více jak stotřiceti lidem ukončit život. Mezi 

pokračovatelé Kevorkiana, dá-li se to tak vůbec říci, patří Lawrence Egbert, bývalý 

anesteziolog, jenž byl přítomný u více jak stovky sebevražd, v médiích je označován 

jako „nový doktor smrt“. 

Vraťme se zpět na evropský kontinent. Nejprve do Francie. Mezi nejznámější 

bojující za právo zemřít patří Vincent Humbert a Chantal Sébir, o jejichž příběhu a boji 

jsme se mohli dozvědět i z některých českých médií. Jak už jsem předestřela v kapitole 

8 podkapitole 2, není euthanasie dle francouzského právního řádu povolena, i přes 

                                                           
128

 zdroj dostupný z WWW 

<http://img.timeinc.net/time/daily/2009/0903/jack_kevorkian_0302.jpg>. 

Obrázek č.1 – Jack 

Kevorkian,  

 

http://img.timeinc.net/time/daily/2009/0903/jack_kevorkian_0302.jpg


107 

 

medializaci některých příběhu nevyléčitelně nemocných pacientů a snahu některých 

zákonodárců prosadit do právního řádu speciální zákon upravující euthanasii nebo 

pomoc při sebevraždě. Tím více se však francouzská média zaměřují na osudy 

nevyléčitelně nemocných a jejich boj za právo zemřít. 

V roce 2003 oživil debatu o právní úpravě euthanasie příběh Vincenta 

Humberta. Z tohoto mladíka, hasiče, se v jeho devatenácti letech po vážné silniční 

nehodě v září 2000 stal tetraplegig, k tomu ještě oněměl a oslepl, ale zůstal při plném 

vědomí. Nechtěl snášet svůj stav, který mu nedával žádnou naději na uzdravení, proto 

se odhodlal učinit kroky proto, aby mu bylo 

umožněno právo na euthanasii. Dokonce v roce 

2002 s pomocí své ošetřovatelky a pravého 

palce napsal tehdejšímu francouzskému 

prezidentovi Chiracovi žádost o „právo zemřít“, 

aby ukončil jeho trápení a i bolest, jež zažívá 

jeho matka. Odpověď prezidenta byla 

následující: „Ať znovu najde chuť do života, je 

to rozkaz prezidenta.“ V září 2003 oznámila 

Vincentova matka, Marie, že hodlá synovi 

pomoci. Téhož měsíce podala svému synovi 

značnou dávku fenobarbitalu sodného do 

gastrické sondy, důsledkem bylo, že Vincent     

Obrázek č. 2 – Vincent Humbert
129

   

upadl do hlubokého komatu. Byl převezen na jednotku intenzivní péče a jeho matka 

byla okamžitě zadržena a umístěna do vazby. Den poté vyšla knížka Vincenta Humberta 

„Je vous demande le droit de mourir“ (v překladu „Žádám Vás o právo zemřít“) 

napsaná Frédéricem Veillem. Tentýž den byla jeho matka propuštěna z vazby. Dne 26. 

září 2003 po debatě s rodinou a s jejím souhlasem, rozhodl lékař Chaussoy, vedoucí 
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jednotky intenzivní péče, o vypnutí respirátoru a podal injekčně chlorid draselný, který 

způsobil Vincentovi smrt. V lednu 2004 bylo zahájeno proti lékaři Chaussoyovi 

vyšetřování pro podezření ze spáchání trestného činu otravy, které trvalo přes dva roky. 

Lékaři hrozil trest odnětí svobody na doživotí, a matka Vincenta byla podezřelá 

z podání toxické látky, hrozil jí trest odnětí svobody na pět let. Oba obžalovaní nikdy 

nepopírali své jednání. Jejich činy rozbouřily etickou a právní debatu o euthanasii. 

Nakonec v roce 2006 bylo vyšetřování proti oběma zastaveno. Podle soudce byla 

jednání spáchána pod morálním nátlakem. Příběh Vincenta Humberta se stal námětem 

pro film „Marie Humbert, l’amour d’une mère“ (v překladu „Marie Humbert, láska 

jedné matky“) režírovaný Marcem Angelem.  

V roce 2008 opět probudil debatu o euthanasii případ třiapadesátileté Chantal 

Sébir. Chantal byla učitelkou. V roce 2000 jí 

byla zjištěna esthesioneuroblastomie, velmi 

vzácný a bolestivý nádor dutiny nosní, který jí 

deformoval obličej. Postupně jí nádor připravil o 

chuť, čich a šest měsíců před svou smrtí i o zrak. 

Chantal adresovala žádost tehdejšímu 

prezidentovi Nicolasi Sarkozymu a justici, aby 

získala právo zemřít důstojně. Soud v Dijonu, na 

který se obrátila, aby jí povolil euthanasii, 

respektive, aby jednomu z jejich lékařů povolil 

ukončit  její  život důstojně,  žádost zamítl.  Soud  

Obrázek č. 3 – Chantal Sébir
130

          odůvodnil  svoje   rozhodnutí   tím,  že  by  šlo  o       

porušení zákona, a odvolával se na tzv. zákon Leonetti, jenž umožňuje „pouze“ 

přerušení nebo zastavení léčby. Chantal Sébir zemřela 19. března 2008, jako příčina 

smrti byla stanovena vysoká dávka barbiturátu. Byla nalezena ve svém bytě mrtvá, 

spáchala sebevraždu.  

I Švýcarskem, kde je povolena pomoc při sebevraždě, za podmínek stanovených 

trestním zákoníkem, pohnul příběh Hugo Haase. Hugo Haas trpěl maniodepresivní 
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psychózou, několikrát se pokusil o sebevraždu, ale neúspěšně. Rozhodl se tedy opatřit si 

látku (sodík pentobarbital), která by mu umožnila ukončit život rychle a důstojně. 

Obrátil se na několik lékařů, avšak žádný z nich mu nechtěl předmětnou látku 

předepsat. Po tomto neúspěchu se obrátil na kantonální posléze na federální úřady, aby 

mu byl povolen přístup k oné látce. Ani tímto krokem se mu nepodařilo získat tuto 

látku, i přes podané odvolání k federálnímu soudu proti postupu úřadů. Hasse se 

nakonec obrátil na Evropský soud pro lidská práva s tím, že bylo porušeno jeho právo 

ukončit svůj život bezpečným a důstojným způsobem, jež podle něj vyplývá z čl. 8 

Úmluvy (právo na respektování soukromého života). Evropský soud pro lidská práva 

Hugo Haasovi nevyhověl
131

. V úvodu svého odůvodnění přisvědčil švýcarskému 

federálnímu soudu, že projednávaná věc se netýká práva zemřít. Navíc na rozdíl od 

případu Pretty, je Haas fyzicky schopen ukončit svůj život sám.  

V České republice rozvířila po delší době debatu o euthanasii kauza, tzv. 

heparinového vraha. Petr Zelenka vykonával povolání zdravotní sestry v Nemocnici 

v Havlíčkově Brodě, na oddělení anesteziologie a resuscitace. Jednání, za která byl 

odsouzen, spáchal v průběhu roku 2006. Zelenka byl obviněn ze spáchání vražd, 

kterých se měl dopustit na osmi pacientech, a z pokusů o vraždu na dalších devíti 

pacientech. Mezi možnými motivy zdůvodňující jednání Petra Zelenky připadala 

z počátku v úvahu i euthanasie, ale tento motiv policie během dalšího vyšetřování 

vyloučila. 

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21.2.2008 sp.zn. 9 T 

13/2007 byl Petr Zelenka uznán vinným (v bodě 1) pokračujícím trestným činem vraždy 

podle § 219 odst. 1, 2 písm. h) tr. zák. ve stadiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák,  (v 

bodě 2.) pokračujícím trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. c), h) tr. zák., 

(v bodě 3.) trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. c), h) tr. zák. ve stádiu 

pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., (v bodě 4.) trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 

2 písm. c), h) tr. zák., (v bodě 5.) trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. c), 

h) tr. zák., (v bodě 6.) pokračujícím trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. 
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c), h) tr. zák., (v bodě 7.) trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. c), h) tr. 

zák. ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., (v bodě 8.) trestným činem vraždy podle 

§ 219 odst. 1, 2 písm. c), h) tr. zák., (v bodě 9.) trestným činem vraždy podle § 219 odst. 

1, 2 písm. c), h) tr. zák. ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., (v bodě 10.) trestným 

činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. c), h) tr. zák. ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 

1 tr. zák., (v bodě 11.) trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. c), h) tr. zák. 

ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., (v bodě 12.) trestným činem vraždy podle § 

219 odst. 1, 2 písm. c), h) tr. zák., (v bodě 13.) trestným činem vraždy podle § 219 odst. 

1, 2 písm. c), h) tr. zák., (v bodě 14.) pokračujícím trestným činem vraždy podle § 219 

odst. 1, 2 písm. c), h) tr. zák. ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., (v bodě 15.) 

trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. c), h) tr. zák. ve stádiu pokusu podle 

§ 8 odst. 1 tr. zák., (v bodě 16.) pokračujícím trestným činem vraždy podle § 219 odst. 

1, 2 písm. c), h) tr. zák. ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák.a (v bodě 17.) 

trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. c), h) tr. zák. ve stádiu pokusu podle 

§ 8 odst. 1 tr. zák.  Za tyto trestné činy byl obviněný Krajským soudem v Hradci 

Králové odsouzen podle § 219 odst. 2 tr. zák. za použití § 35 odst. 1 tr. zák. a § 29 odst. 

1, 3 písm. a), b) tr. zák. k úhrnnému výjimečnému trestu odnětí svobody na doživotí, 

pro jehož výkon byl podle § 39a odst. 2 písm. d) tr. zák. zařazen do věznice se zvýšenou 

ostrahou. Podle § 29 odst. 1 tr. zák. bylo stanoveno, že se obviněnému doba výkonu ve 

věznici se zvýšenou ostrahou nezapočítává pro účely podmíněného propuštění do doby 

výkonu trestu. Dále byl obviněný podle § 228 odst. 1 tr. ř. zavázán k povinnosti zaplatit 

náhradu škody.  Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byla odkázána jedna z poškozených se 

zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení občanskoprávní. Na totéž řízení se 

zbytkem svého nároku bylo podle § 229 odst. 1 tr. ř. se svými nároky na náhradu škody 

odkázáno i několik dalších poškozených.  

Proti výše uvedenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové podal 

obviněný a jeho otec odvolání. O odvoláních, která proti tomuto rozsudku podali, 

rozhodl ve druhém stupni Vrchní soud v Praze. Rozsudkem ze dne 11. 6. 2008, sp. zn. 8 

To 52/2008, z podnětu obou podaných odvolání napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 

písm. b), d), f) tr. ř. v celém rozsahu zrušil. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, 

že obviněného uznal vinným trestným činem vraždy podle § 219 odst. 1, 2 písm. a), h) 

tr. zák., dílem dokonaným, dílem ve stádiu pokusu podle § 8 odst. 1 tr. zák., neboť 
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„jako pracovník nemocnice v Havlíčkově Brodě při výkonu povolání zdravotní sestry v 

době služby na oddělení anesteziologie a resuscitace ve snaze dosáhnout vlastního 

vzrušení a intenzivního prožitku ze vzniklé riskantní situace a následné aktivity jak své, 

tak ostatního personálu nemocnice, aplikoval opakovaně pacientům po lékařském 

výkonu ve stavu bezmocnosti do centrální žíly lék Heparin v množství minimálně 5 ml v 

každé dávce, přesto, že znal jeho účinky a byl srozuměn s tím, že s ohledem na zdravotní 

stav pacientů může způsobit jejich smrt,...“. 

Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze podal Petr Zelenka dovolání, přičemž 

uplatnil dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g), odst. 2 tr. ř.   

V odůvodnění namítl, že provedeným dokazováním nemohl být zjištěn jeho 

úmysl poškozené pacienty usmrtit. Podle něho bylo možno volným hodnocením důkazů 

dospět pouze k závěru, že pacientům neoprávněně podával heparin s úmyslem, že 

následnou aktivitou na oddělení potlačí svoje deprese a strachy z představ o neštěstí a 

umírání příbuzných. Prohlásil, že pokládá za pochybení, že znalci nebyli ke stvrzení 

posudku soudem vyslechnuti a že jim nemohl klást doplňující otázky, resp. že soud 

nevzal v úvahu skutkové okolnosti mající přímý vztah k subjektivní stránce trestného 

činu. Dále rozvedl, že heparin jako lék, nikoliv jako jed, podával v nemocnici, takže byl 

srozuměn s tím, že pacienti budou zachráněni, že dávka 5 ml heparinu mohla způsobit 

jen lehké zvýšení krvácivosti, které by rozhodně neznamenalo smrt, resp. že taková 

dávka nemůže zabít ani nemocného člověka. Také konstatoval, že jednorázově podaný 

heparin v uvedeném množství účinkuje průměrně asi 3 hodiny, nemůže tedy způsobit 

dny, natož týdny trvající krvácení, jak tomu bylo u některých pacientů. Shledal, že 

případný fatální následek mohl být v jeho jednání zahrnut pouze ve formě nedbalosti 

vědomé, že nedbalostní usmrcení jiného není slučitelné s pokusem ani s dokonaným 

trestným činem vraždy, proto se také v průběhu celého soudního řízení domáhal, aby 

příčinná souvislost mezi podáním heparinu a smrtí pacientů, event. zhoršením jejich 

zdravotního stavu byla zkoumána znalcem hematologem nebo vysokou školou. 

Zdůraznil, že soud se musí snažit o zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou 

důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro jeho rozhodnutí, ovšem v 

jeho trestní věci soud zjišťoval pouze pravdu formální. Pro náležité objasnění materiální 

stránky souzeného trestného činu měly totiž oba soudy provést dokazování k objasnění 
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příčinné souvislosti mezi podáním heparinu a smrtí poškozených k odstranění rozporu 

mezi zpravodaji a hematology Ústřední znalecké komise Ministerstva zdravotnictví a 

ostatními členy této komise a mezi nimi a znalcem MUDr. P. V souvislosti s tím uvedl, 

že postup, jaký zaujaly oba soudy, když rezignovaly na zjišťování materiální pravdy, je 

vážným porušením práva na spravedlivý proces. Dodal, že konkrétní návrhy na 

doplnění dokazování, zejména ve vztahu ke zjištění příčinné souvislosti, byly soudem 

zamítnuty bez věcně adekvátního odůvodnění, že odůvodnění odvolacího soudu jen 

obecně formálně vychvalovalo posudek MUDr. P. a že se soud nezabýval jeho 

konkrétními kritickými připomínkami ke všem výrokům rozsudku soudu prvního 

stupně, zvláště pak námitkami ke znaleckému posudku MUDr. P. Uzavřel, že soud 

pochybil, jestliže závěr o příčinné souvislosti opřel především o znalecký posudek 

MUDr. P. a rozpory mezi jeho posudkem a závěry zpravodajů a posudkem Ústřední 

znalecké komise MZ považoval za vysvětlené MUDr. P. Nejvyšší soud dovolání Petra 

Zelenky odmítl.
132

  

V červnu 2009 byla k Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost Zelenky s tím, 

že se domníval, že byla porušena jeho základní práva (svobody) daná ústavními zákony 

a mezinárodními smlouvami. Dne 23. října Ústavní soud mimo ústní jednání bez 

přítomnosti účastníků stížnost odmítl jako zjevně neopodstatněnou.  

I u našich východních sousedů na Slovensku jsme mohli zaznamenat případ tzv. 

anděla smrti. Jaroslav D. zdravotní bratr, který pracoval na oddělení anesteziologie a 

intenzivní medicíny v bratislavské Univerzitní nemocnice v Kramároch, policie 

podezírá, že dne 10. července 2011 aplikoval během své služby šedesátitří leté ženě 

s nemocným srdcem lék na snížení krevního tlaku. Poté kdy ženě klesl tlak, jí podal 

ampulku esmeronu, který si používá během operací jako součást obvyklé anestézie na 

uvolnění svalů. Žena do několika minut zemřela, v důseledku selhání srdce. Jaroslav D. 

byl obviněn z vraždy a hrozí mu odnětí svobody na 25 let až doživotí. Policii se Jaroslav 

D. přiznal a svůj postup obhajoval slovy, že chtěl jen pomoci. Během hlavního líčení u 

Okresního soudu v Bratislavě změnil obžalovaný výpověď a uvedl, že lék na snížení 

krevního tlaku aplikoval ženě omylem na místo léku na snížení bolesti. O případu řekl 
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své kolegyni, přičemž aby zakryl svou chybu, mluvil o euthanasii. Policie dále 

prověřuje, zda nemá Jaroslav D. na svědomí smrt dalších lidí a to i v nemocnici 

v Trenčíně, kde pracoval. Až do vynesení rozsudku zůstává Jaroslav D. ve vazbě.   

Výše uvedené případy patří k těm nejznámějším, ale ne k jediným a určitě také 

nebudou posledními.  

V únoru roku 2012 zavalila v Rakousku lavina nizozemského prince  Johan 

Frisa, nedostatek kyslíku způsobil poškození mozku a nizozemský princ je od té doby v 

komáto. Není jasné, jestli někdy nabude vědomí. Prognozy byly v tomto směru spíše 

negativní. Spekuluje se o tom, zda královská rodina nevyužije možnosti vykonání 

euthanasie. To se nestalo a princ byl nadále hospitalizován v Londýně ve speciálním 

zdravotnickém zařízení
133

. Nizozemský princ nakonec zemřel v srpnu tohoto roku v 

důsledku komplikací vzniklých následkem mozkové deprivace po nehodě. 

Dcera známého britského spisovatele Terry Pratchetta, který ve Spojeném 

království za právo na euthanasii, v březnu 2013 uvedla v médiích, že její otec uvažuje 

kvůli Alzheimerově nemoci o asistované sebevraždě, jenž není v Británii legální
134

.  

Výše uvedení jednotlivci mají jednu společnou věc,  a to že si přáli zemřít 

důstojně, buď cestou přímé aktivní euthanasie nebo pomocí k sebevraždě. Avšak 

důvody, které každého z nich motivovaly k ukončení života, byly různé. Každý z nás 

cítí, že nelze srovnávat stav němého a slepého tetraplegiga s maniodepresivním stavem, 

který jistě není zanedbatelným onemocněním, ale co je podstatnější, že nejde o smrtelné 

a nevyléčitelné onemocnění, jenž by vedlo ke smrti nemocného nebo případně 

k nezměněnému zdravotnímu stavu bez naděje na zlepšení. Člověk s manodepresivní 

psychózou může vést za předpokladu dodržení medikace a doporučení lékaře téměř 

plnohodnotný život. 
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Euthanasie by dle mého měla mít své místo v těch případech, kdy lékařská věda 

se stavem pacienta nic nezmůže a nedokáže zlepšit kvalitu života nemocného. 

V takových případech si dokážu představit, že by se speciální ustanovení o euthanasii 

aplikovala. V případě Vincenta Humberta a Chantal Sébir měla veřejná sféra reagovat 

tak, aby jim bylo povoleno ukončit život, aniž by osoba, respektive lékaře, který by se 

podílel na ukončení života, byl trestně stíhán.  

Jistě Chantal Sébir byla způsobilá vzít si život sama. Tento argument dle mého 

nemůže v dané situaci obstát. Nebo je sebevražda opravdu důstojným způsobem, jak 

zemřít? Domnívám se, že nikoliv. Pojem důstojné umírání zahrnuje bezbolestnou a 

rychlou smrt. Sebevražda není zárukou bezbolestné a rychlé smrti, 

S ohledem na výše uvedené se nemohu ztotožnit s postojem, které zaujaly 

francouzské úřady k žádosti Vincenta Humberta a Chantal Sébit. Naproti tomu 

souhlasím s postupem švýcarských lékařů a úřadů ve věci Haas, tedy neposkytnout 

tomuto pacientovi smrtící látku.  

Pokud jde o vykonání euthanasie nelze ke všem žádostem přistupovat paušálně, 

ale pečlivě zkoumat každý jednotlivý případ, vzít v úvahu jaké možnosti na zlepšení 

zdravotního stavu nabízí lékařská věda a zda při té které kvalitě života lze požadovat po 

nemocném, aby dál žil svůj život až do úplného konce. 
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10 Závěr 

Čím dál častěji kolem sebe slýcháme v médiích o euthanasii, ale většinou jsou to 

jen útržkovité informace omezující se pouze na konstatování, že někde je euthanasie 

povolena a někde nikoliv. A ne vždy jsou takto podané informace zcela pravdivé, 

reportéři nerozlišují mezi euthanasií aktivní a pasivní, přímou a nepřímou. 

Prostřednictvím této práce jsem se nechtěla omezit na takovéto pouhé 

konstatování, ale zaměřit se na konkrétní úpravu euthanasie, respektive i pomoc při 

sebevraždě, a seznámit čtenáře za jakých podmínek je možné vykonání euthanasie nebo 

pomoc při sebevraždě.  

Vzhledem k tomu, že v českém právním řádě není euthanasie upravena. Tedy 

prozatím, ale není vyloučeno, že za několik let se i náš právní řád v tomto směru dočká 

změny, vybrala jsem si i další evrospké země a prostudovala jejich právní úpravu 

euthanasie nebo pomoci při sebevraždě. Zvolila jsem země Beneluxu, Francii a 

Švýcarsko.  

Analýzou speciálních právních předpisů o euthanasii, je čtenáři odhalena 

koncepce euthanasie v té které příslušné zemi. Důležitá je i provázanost zvlášních 

zákonů o euthanasii a pomoci k sebevraždě s předpisy trestního právo. Neboť v případě 

nedodržení podmínek stanovených v těchto speciálních zákonech, nastupují ustanovení 

trestního práva. 

Vybrané země se v souvislosti s přijetím zákona o euthanasie nebo pomoci při 

sebevraždě vypořádaly s trestněprávními ustanoveními následujícím způsobem: 

a) přijetím zvláštního zákona došlo zároveň k novelizaci trestního 

zákoníku dané země – to je případ nizozemské a lucemburské právní 

úpravy, kdy bylo vloženo do trestních zákoníků ustanovení vylučující 

aplikaci trestního zákona (lucemburská úprava) nebo ustanovení o 

tom, že jednání není trestné (nizozemská úprava), v případě, že byly 

dodrženy pro výkon euthanasie nebo pomoci při sebevraždě podmínky 

stanovené ve zvláštním předpise, 
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b) přijetím zvláštního zákona nedošlo k novelizaci trestního zákoníku – 

jedná se o cestu zvolenou belgickými zákonodárci, ale přímo v zákoně 

o euthanasii a pomoci při sebevraždě je uvedeno, že nebudou-li 

splněny podmínky uvedené v zákoně, aplikují se ustanovení trestního 

zákoníku. 

Švýcarská právní úprava je jedinečná v tom smyslu, že neexistuje zvláštní zákon 

o euthanasii nebo pomoci při sebevraždě. Ustanovení umožňující pomoc při sebevraždě 

je obsaženo ve švýcarském trestním zákoníku v článku 115, a to za předpokladu, že 

pachatel při takovém jednání není veden sobeckým motivem.  

Ačkoli byly ve francouzském parlamentu prezentovány návrhy zákonů, které by 

povolily euthanasii, byly zamítnuty, a do dnešního dne žádný další návrh nebyl 

předložen a schválen. Euthanasie a pomoc při sebevraždě tak ve Francii zůstávají 

zakázány.  

Nejčastěji při nedodržení podmínek stanovených pro výkon euthanasie nebo 

pomoci při sebevraždě, dojde ke kvalifikaci jednání pachatele jako trestný čin vraždy, 

úkladné vraždy (v případě, kdy se daný čin předem připraví) a otravy.  

Vedle národních právních předpisů, nelze opomenout, že národní právo je 

rovněž ovlivňováno zejména evropským právem a mezinárodním právem. V případě 

ovlivňování a přibližování trestního práva právu evropskému, se můžeme setkat s 

pojmem europeizaci trestního práva. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora 

nesmí aplikace národních norem kolidovat evropskému právu. Nemalou úlohu zaujímá i 

Rada Evropy a to především prostřednictvím judikatury ESLP, kterému bylo předloženo 

několik stížností týkající se otázky důstojného umírání a tzv. práva na smrt, jehož 

existence se stěžovatelé dovolávají. 

Čím více jsem se zaobírala rozborem a porovnováním právních úprav euthanasie 

a pomoci při sebevraždě ve vybraných zemích, tím více jsem si uvědomovala, že není 

tak jednoduché vyslovit se pro nebo proti tomu, abychom i v českém právním řádu 

zakotvili institut euthanasie.  



117 

 

Ale aniž bych chtěla něco takového přivolat tak, v situaci, kdybych byla já sama 

trpěla vážným nevyléčitelným onemocněním a neexistoval by způsob nebo lék, který by 

dokázal zlepšit můj zdravotní stav, a usoudila bych, že takovýto způsob „života“ vlastně 

životem v pravém smyslu není, sama za sebe bych řekla ano euthanasii. Uvítala bych 

mít volbu rozhodnout se, jak dál se svým životem naložit. 

Dle mého by právní úprava euthanasie měla být obsažena ve speciálním zákoně. 

Vložení nového ustanovení o euthanasii do trestního zákoníku, respektive 

ustanovení o trestném činu zabití na žádost by bylo jen polovičatým řešením, neboť by 

řešilo jen mírnější trestní sazbu v porovnání s trestným činem vraždy. Ale neřešilo by 

otázku, jak ukončit život. Budeme například i na jednání, kdy manžel ukončí život 

umírající manželky na její přání, a to podáním jedu na krysy, pohlížet jako na 

euthanasii? Smrt manželky by určitě nenastala rychle a bezbolestně a už vůbec nelze 

hovořit o důstojném odchodu ze života. I z výše uvedeného důvodu se domnívám, že 

speciální zákon by dokázal lépe ochránit a vyslyšet přání těch, kteří si přejí ukončit 

život. 

V úvodních ustanoveních zákona by neměla chybět definice euthanasie. Než 

přistoupíme k definici, je vhodné zodpovědět související otázku, zda má být vykonání 

euthanasie v rukou lékaře nebo jakékoli jiné osoby. Pokud bychom ve znění definice 

euthanasie uvedli, že ukončení života na žádost pacienta lékařem je euthanasií, a 

euthanasii by provedl nelékař, tak byť by dodržel všechny ostatní podmínky speciálního 

zákona (podání smrtící látky k ukončení života určené apod.), nejednalo by se o 

euthanasii dle znění speciálního zákona a nebyly by splněny podmínky k jejímu 

vykonání, na řadu by nastoupilo trestní právo. V opačném případě, kdybychom zvolili 

následující znění obdobné belgickému vzoru, tedy že euthanasií je jednání, kterým třetí 

osoba úmyslně ukončení život jiné osobě na její žádost, by z praktického hlediska nebyl 

rozdíl, zda život ukončení lékař nebo osoba odlišná od lékaře, stále by se za 

předpokladu splnění ostatních podmínek jednalo o euthanasii. 

Přikláněla bych se k variantě, aby ukončení života prováděl lékař, který je 

bezpochyby nejlépe seznámen se zdravotním stavem těžce nemocného a má přehled o 
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aktuálních léčebných a terapeutických možnostech, jenž by mohl nabídnout 

nemocnému před tím, než se skutečně rozhodne ukončit život předčasně. 

 Navrhovala bych definici obdobnou obsaženou v nizozemském zákoně, tedy že 

euthanasií je ukončení života na žádost pacienta lékařem.  

Podmínky, při jejichž splnění by lékař mohl přistoupit k euthanasii, by měly být 

tyto: 

1) pacient je zletilý, 

2) žádost pacienta má náležitosti dle tohoto zákona, je dobrovolná, 

promyšlená a opakovaná, není důsledkem vnějšího nátlaku, v okamžiku 

vyslovení své žádosti nebo při jejím sepsání byl pacient způsobilý, 

3) pacient trpí důsledkem vážného nebo nevyléčitelného onemocnění 

nesnesitelnou a stálou fyzickou nebo psychickou bolestí a 

4) lékař dodrží postup a podmínky stanovené tímto zákonem. 

Dle bodu 4) by bylo povinností lékaře seznámit pacienta s jeho zdravotním 

stavem, projednat s ní další léčebné nebo terapeutické možnosti nebo možnosti nabízené 

paliativní péčí. Dále by lékař obeznámil pacienta s předpokládaným vývojem jeho 

onemocnění a předpokládanou délkou jeho života. Během těchto diskuzí s pacientem se 

lékař ujistí, zda je pacientova žádost míněna vážně, je promyšlená a dobrovolná. Do 

zdravotnické dokumentace zaznamená průběh jednotlivých rozhovorů a jejich závěry. 

I žádost pacienta o ukončení života by měla splňovat určitá kritéria. Pacient by 

měl být v okamžiku sepsání žádosti způsobilý, při smyslech, vědom si toho, co činí. 

Písemná žádost sepsaná, datovaná podepsaná vlastní rukou pacienta za účasti dvou 

svědků, u nichž se lze oprávněně domnívat, že nemají žádný materiální zájem na smrti 

pacienta, jimi podepsaná. 

V případě pacientů, kteří nejsou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu sepsat 

žádost vlastní rukou, by žádost sepsala zletilá osoba vybraná pacientem, která nemá na 

jeho smrti žádný materiální zájem, v přítomnosti dvou svědků a lékaře. Poslední 

jmenovaní by svými podpisy stvrdili, že obsah žádosti vyjadřuje vůli a přání pacienta. 
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Při tom by pacient projevil se žádostí souhlas způsobem, který mu umožňuje jeho 

zdravotní stav a který nedává pochybnosti o tom, že se jedná o souhlas. V žádosti by byl 

uveden způsob, jakým pacient projevil souhlas s jejím obsahem. V takto sepsané žádost 

by bylo uvedeno, že pacient není schopen sepsat žádost vlastní rukou a důvod této 

neschopnosti. 

Žádost by byla vložena do zdravotnické dokumentace pacienta, kterému musí 

být dána možnost vzít svou žádost zpět, následně by byla žádost vyňata z dokumentace 

a navrácena pacientovi. 

Za předpokladu splnění podmínek by byl lékař oprávněn vykonat euthanasii, ale 

ne dříve než po uplynutí nějaké lhůty například jednoho měsíce od sepsání žádosti, 

případě od okamžiku, kdy je takováto žádost lékaři předložena. Domnívám se, že i když 

pacient žádá o ukončení života, měla by zde existovat určitá rezerva nebo dalo by se říci 

pojistka, kdyby měl pacient ještě možnost si předčasné ukončení života rozmyslet. 

Zároveň by to byl jakási ochrana pacienta před unáhleným rozhodnutím. 

Přílohou zákono o euthanasii by byl seznam látek určených pro vykonání 

euthanasie. A jedině tyto látky ze seznamu by bylo možno použít k euthanasii. Uvedeno 

by mělo být doporučené množství a způsob podání.  

Nejde o to, říct „ano jsem pro euthanasii“, ale důležitější je „jak“ by byl tento 

institut upraven, zvolit definici euthanasie, podmínky, za jakých by její vykonání bylo 

přípustné apod. 

Ale otázka „jak“ by euthanasie měla být promítnuta do našeho právního řádu, by 

měla být předmětem širší diskuze a neměly by chybět analýzy dopadů speciálních 

zákonů přijatých v zemích, kde je euthanasie nebo pomoc při sebevraždě povolena. Jde 

o velmi závažnou problematiku, pokud by nebyla dostatečně propracovaná, bylo by 

snadné euthanasie zneužít a vzhledem k tomu, že se jedná o lidský život, který si 

zaslouží si nejvyšší právní ochranu, mělo by se v případě legislativních prací týkající se 

euthanasie přistupovat s co nejvyšší péčí. Není náhodou, že ochranu života jako 

nejvyšší hodnoty poskytují každému nejen předpisy národního práva, ale i evropského a 

mezinárodního. 
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Osobně se domnívám, že bychom se nejprve měli soustředit na to, aby byla 

dostatečně rozvinuta a dostupná paliativní péče. Poté bych se zaměřila na to, jak do 

právního řádu vložit institut, který by dal umírajícím možnost, rozhodnout se, zda bude 

jejich život ukončen přirozenou smrtí nebo budou mít možnost ukončit svůj život dříve, 

než je jejich nemoc připraví i o důstojné umírání. 

Předmětnou práci si dovolím uzavřít jedním citátem zakladatele stoicismu. A ať 

se každý sám zamyslí nad tím, zda je či není na níže uvedeném citátu, zrnko pravdy. 

 

„Sebevražda je důstojným aktem, pokud choroba způsobí,  

že smrt je atraktivnější než život.“  

Zenón  
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13 Přílohy 
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4. senátní tisk č. 303, znění zákona o důstojné smrti 
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Příloha č. 1 

Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act 

 

Amended legislative proposal  

28 November 2000  

We Beatrix, by the grace of God, Queen of the Netherlands, Princess of Orange-Nassau, 

etc., etc. etc.  

Greetings to all who shall see or hear these presents! Be it known:  

Whereas We have considered that it is desired to include a ground for exemption from 

criminal liability for the physician who with due observance of the requirements of due 

care to be laid down by law terminates a life on request or assists in a suicide of another 

person, and to provide a statutory notification and review procedure;  

We, therefore, having heard the Council of State, and in consultation with the States 

General, have approved and decreed as We hereby approve and decree:  

 

Chapter I. Definitions of Terms  

Article 1  

For the purposes of this Act:  

a. Our Ministers mean the Ministers of Justice and of Health, Welfare and Sports;  

b. assisted suicide means intentionally assisting in a suicide of another person or 

procuring for that other person the means referred to in Article 294 second paragraph 

second sentence of the Penal Code;  

c. the physician means the physician who according to the notification has terminated a 

life on request or assisted in a suicide;  

d. the consultant means the physician who has been consulted with respect to the 

intention by the physician to terminate a life on request or to assist in a suicide;  

e. the providers of care mean the providers of care referred to in Article 446 first 

paragraph of Book 7 of the Civil Code (Burgerlijk Wetboek );  

f. the committee means a regional review committee referred to in Article 3;  

g. the regional inspector means the regional inspector of the Health Care Inspectorate of 

the Public Health Supervisory Service.  

 

Chapter II. Requirements of Due Care  

Article 2  

1. The requirements of due care, referred to in Article 293 second paragraph Penal Code 

mean that the physician:  

a. holds the conviction that the request by the patient was voluntary and well-

considered,  

b. holds the conviction that the patient’s suffering was lasting and unbearable,  

c. has informed the patient about the situation he was in and about his prospects,  

d. and the patient hold the conviction that there was no other reasonable solution for the  

situation he was in,  

e. has consulted at least one other, independent physician who has seen the patient and  

has given his written opinion on the requirements of due care, referred to in parts a – d, 

and 

f. has terminated a life or assisted in a suicide with due care.  
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2. If the patient aged sixteen years or older is no longer capable of expressing his will, 

but prior to reaching this condition was deemed to have a reasonable understanding of 

his interests and has made a written statement containing a request for termination of 

life, the physician may carry out this request. The requirements of due care, referred to 

in the first paragraph, apply mutatis mutandis.  

3. If the minor patient has attained an age between sixteen and eighteen years and may 

be deemed to have a reasonable understanding of his interests, the physician may carry 

out the patient’s request for termination of life or assisted suicide, after the parent or the 

parents exercising parental authority and/or his guardian have been involved in the 

decision process.  

4. If the minor patient is aged between twelve and sixteen years and may be deemed to 

have a reasonable understanding of his interests, the physician may carry out the 

patient’s request, provided always that the parent or the parents exercising parental 

authority and/or his guardian agree with the termination of life or the assisted suicide. 

The second paragraph applies mutatis mutandis.  

 

Chapter III. The Regional Review Committees for Termination of Life on Request 

and  

Assisted Suicide.  

Paragraph 1: Establishment, composition and appointment  

Article 3  

1. There are regional committees for the review of notifications of cases of termination 

of life on request and assistance in a suicide as referred to in Article 293 second 

paragraph or 294 second paragraph second sentence, respectively, of the Penal Code.  

2. A committee is composed of an uneven number of members, including at any rate 

one legal specialist, also chairman, one physician and one expert on ethical or 

philosophical issues  

3.The committee also contains deputy members of each of the categories listed in the 

first sentence.  

Article 4  

1. The chairman and the members, as well as the deputy members are appointed by Our 

Ministers for a period of six years. They may be re-appointed one time for another 

period of six years.  

2. A committee has a secretary and one or more deputy secretaries, all legal specialists, 

appointed by Our Ministers. The secretary has an advisory role in the committee 

meetings.  

3. The secretary may solely be held accountable by the committee for his activities for 

the committee.  

Paragraph 2: Dismissal   

Article 5   

Our Ministers may at any time dismiss the chairman and the members, as well as the 

deputy members at their own request.  

Article 6  

Our Ministers may dismiss the chairman and the members, as well as the deputy 

members for reasons of unsuitability or incompetence or for other important reasons.  

Paragraph 3: Remuneration   

Article 7   
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The chairman and the members, as well as the deputy members receive a holiday 

allowance as well as a reimbursement of the travel and accommodation expenses 

according to the existing government scheme insofar as these expenses are not 

otherwise reimbursed from the State Funds.  

Paragraph 4: Duties and powers  

Article 8  

1. The committee assesses on the basis of the report referred to in Article 7 second 

paragraph of the Burial and Cremation Act whether the physician who has terminated a 

life on request or assisted in a suicide has acted in accordance with the requirements of 

due care, referred to in Article 2.  

2. The committee may request the physician to supplement his report in writing or 

verbally, where this is necessary for a proper assessment of the physician’s actions.  

3. The committee may make enquiries at the municipal autopsist, the consultant or the 

providers of care involved where this is necessary for a proper assessment of the 

physician’s actions.  

Article 9  

1. The committee informs the physician within six weeks of the receipt of the report 

referred to in Article 8 first paragraph in writing of its motivated opinion.  

2. The committee informs the Board of Procurators General and the regional health care 

inspector of its opinion:  

a. if the committee is of the opinion that the physician has failed to act in accordance 

with the requirements of due care, referred to in Article 2;  

or   

b. if a situation occurs as referred to in Article 12, final sentence of the Burial and 

Cremation Act. The committee shall inform the physician of this.  

3. The term referred to in the first paragraph may be extended one time by a maximum 

period of six weeks. The committee shall inform the physician of this.  

4. The committee may provide a further, verbal explanation on its opinion to the 

physician. This verbal explanation may take place at the request of the committee or at 

the request of the physician.  

Article 10   

The committee is obliged to provide all information to the public prosecutor, at his 

request, which he may need:  

1º. for the benefit of the assessment of the physician’s actions in the case referred to in 

Article 9 second paragraph; or  

2º. for the benefit of a criminal investigation.  

The committee shall inform the physician of any provision of information to the public 

prosecutor.  

Paragraph 6: Working method  

Article 11   

The committee shall ensure the registration of the cases of termination of life or assisted 

suicide reported for assessment. Further rules on this may be laid down by a ministerial 

regulation by Our Ministers.  

Article 12  

1. An opinion is adopted by a simple majority of votes.  

2. An opinion may only be adopted by the committee provided all committee members 

have participated in the vote.  

Article 13   
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At least twice a year, the chairmen of the regional review committees conduct 

consultations with one another with respect to the working method and the performance 

of the committees. A representative of the Board of Procurators General and a 

representative of the Health Care Inspectorate of the Public Health Supervisory Service 

are invited to attend these consultations.  

Paragraph 7: Secrecy and Exemption  

Article 14  

The members and deputy members of the committee are under an obligation of secrecy 

to keep confidential any information acquired in the performance of their duties, except 

where any statutory regulation obliges them to divulge this information or where the 

necessity to divulge information ensues from their duties.  

Article 15   

A member of the committee that serves on the committee in the treatment of a case 

exempts himself and may be challenged if there are facts or circumstances that may 

affect the impartiality of his opinion.  

Article 16   

A member, a deputy member and the secretary of the committee refrain from rendering 

an opinion on the intention by a physician to terminate a life on request or to assist in a 

suicide.  

Paragraph 8 

Article 17   

1. Not later than 1 April, the committees issue a joint annual report to Our Ministers on 

the activities of the past calendar year. Our Ministers shall lay down a model for this by 

means of a ministerial regulation.  

2. The report on the activities referred to in the first paragraph shall at any rate include 

the following:  

a. the number of reported cases of termination of life on request and assisted suicide on 

which the committee has rendered an opinion;  

b. the nature of these cases;  

c. the opinions and the considerations involved 

Article 18   

Annually, at the occasion of the submission of the budget to the States General, Our 

Ministers shall issue a report with respect to the performance of the committees further 

to the report on the activities as referred to in Article 17 first paragraph.  

Article 19   

1. On the recommendation of Our Ministers, rules shall be laid down by order in council  

regarding the committees with respect to  

a. their number and their territorial jurisdiction;  

b. their domicile.  

2. Our Ministers may lay down further rules by or pursuant to an order in council 

regarding the committees with respect to  

a. their size and composition;  

b. their working method and reports.  

 

Chapter IV. Amendments to other Acts   

Article 20   

The Penal Code shall be amended as follows:  

A.  
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Article 293 shall read:  

Article 293  

1. A person who terminates the life of another person at that other person’s express and 

earnest request is liable to a term of imprisonment of not more than twelve years or a 

fine of the fifth category.  

2. The offence referred to in the first paragraph shall not be punishable if it has been 

committed by a physician who has met the requirements of due care as referred to in 

Article 2 of the Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review 

Procedures) Act and who informs the municipal autopsist of this in accordance with 

Article 7 second paragraph of the Burial and Cremation Act.  

B.  

Article 294 shall read:  

Article 294  

1. A person who intentionally incites another to commit suicide, is liable to a term of 

imprisonment of not more than three years or a fine of the fourth category, where the 

suicide ensues.  

2. A person who intentionally assists in the suicide of another or procures for that other 

person the means to commit suicide, is liable to a term of imprisonment of not more 

than three years or a fine of the fourth category, where the suicide ensues. Article 293 

second paragraph applies mutatis mutandis.  

C  

In Article 295, the following is inserted after ‘293’: first paragraph.  

D  

In Article 422, the following is inserted after ‘293’: first paragraph.  

Article 21  

The Burial and Cremation Act shall be amended as follows:  

A  

Article 7 shall read:  

Article 7   

1. A person who has performed a postmortem shall issue a death certificate if he is 

convinced that death has occurred as a result of a natural cause.  

2. If the death was the result of the application of termination of life on request or 

assisted suicide as referred to in Article 293 second paragraph or Article 294 second 

paragraph second sentence, respectively, of the Penal Code, the attending physician 

shall not issue a death certificate and shall promptly notify the municipal autopsist or 

one of the municipal autopsists of the cause of death by completing a form. The 

physician shall supplement this form with a reasoned report with respect to the due 

observance of the requirements of due care referred to in Article 2 of the Termination of 

Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) act. 

3. If the attending physician in other cases than referred to in the second paragraph 

believes that he may not issue a death certificate, he must promptly notify the municipal 

autopsist or one of the municipal autopsists of this by completing a form.  

B  

Article 9 shall read:  

Article 9   

1. The form and the set-up of the models of the death certificate to be issued by the 

attending physician and by the municipal autopsist shall be laid down by order in 

council.  
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2. The form and the set-up of the models of the notification and the report referred to in 

Article 7 second paragraph, of the notification referred to in Article 7 third paragraph 

and of the forms referred to in Article 10 first and second paragraph shall be laid down 

by order in council on the recommendation of Our Minister of Justice and Our Minister 

of Health, Welfare and Sports.  

C  

Article 10 shall read:  

Article 10   

1. If the municipal autopsist is of the opinion that he cannot issue a death certificate, he 

shall promptly report this to the public prosecutor by completing a form and he shall 

promptly notify the registrar of births, deaths and marriages.  

2. In the event of a notification as referred to in Article 7 second paragraph and without 

prejudice to the first paragraph, the municipal autopsist shall promptly report to the 

regional review committee referred to in Article 3 of the Termination of Life on 

Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act by completing a form. He shall 

enclose a reasoned report as referred to in Article 7 second paragraph.  

D  

The following sentence shall be added to Article 12, reading: If the public prosecutor, in 

the cases referred to in Article 7 second paragraph, is of the opinion that he cannot issue 

a certificate of no objection against the burial or cremation, he shall promptly inform the 

municipal autopsist and the regional review committee referred to in Article 3 of the 

Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review Procedures) Act of this.  

E  

In Article 81, first part, ‘7, first paragraph’ shall be replaced by ‘7, first and second 

paragraph’.  

Article 22   

The General Administrative Law Act (Algemene wet bestuursrecht) shall be amended as 

follows: At the end of part d of Article 1:6, the full stop shall be replaced by a 

semicolon and the following shall be added to the fifth part, reading:  

e. decisions and actions in the implementation of the Termination of Life and Assisted  

Suicide (Review Procedures) Act.  

 

Chapter V. Final Provisions 

Article 23  

This Act shall take effect as of a date to be determined by Royal Decree.  

Article 24  

This Act may be cited as: Termination of Life on Request and Assisted Suicide (Review  

Procedures) Act.  

We hereby order and command that this Act shall be published in the Bulletin of Acts 

and Decrees and that all ministerial departments, authorities, bodies and officials whom 

it may concern shall diligently implement it.  

Done  

The Minister of Justice,  

The Minister of Health, Welfare and Sports.  

Upper House, parliamentary year 2000-2001, 26 691, no 137 

 

 



139 

 

Příloha č. 2 

Loi relative à l´euthanasie 

 

Article 1. La présente loi règle une matičre visée à l'article 78 de la Constitution. 

 

CHAPITRE I. - Dispositions générales. 

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par <euthanasie> l'acte, 

pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la 

demande de celle-ci. 

 

CHAPITRE II. - Des conditions et de la procédure. 

Art. 3. § 1er. Le médecin qui pratique une <euthanasie> ne commet pas d'infraction s'il 

s'est assuré que : 

  - le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa 

demande; 

  - la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne 

résulte pas d'une pression extérieure; 

  - le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance 

physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut ętre apaisée et qui résulte 

d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable; 

  et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi. 

§ 2. Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à 

son intervention, il doit, préalablement et dans tous les cas : 

  1° informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec 

le patient sur sa demande d'<euthanasie> et évoquer avec lui les possibilités 

thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu'offrent les soins 

palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu'il n'y a 

aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est 

entièrement volontaire; 

  2° s'assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de 

sa volonté réitérée. A cette fin, il mène avec le patient plusieurs entretiens, espacés d'un 

délai raisonnable au regard de l'évolution de l'état du patient; 

  3° consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l'affection, en 

précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du 

dossier médical, examine le patient et s'assure du caractčre constant, insupportable et 

inapaisable de la souffrance physique ou psychique. Il rédige un rapport concernant ses 

constatations. 

  Le médecin consulté doit ętre indépendant, tant à l'égard du patient qu'à l'égard du 

médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée. Le médecin traitant 

informe le patient concernant les résultats de cette consultation; 

  4° s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir de la 

demande du patient avec l'équipe ou des membres de celle-ci; 

  5° si telle est la volonté du patient, s'entretenir de sa demande avec les proches que 

celui-ci désigne; 

  6° s'assurer que le patient a eu l'occasion de s'entretenir de sa demande avec les 

personnes qu'il souhaitait rencontrer. 
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  § 3. Si le médecin est d'avis que le décès n'interviendra manifestement pas à brève 

échéance, il doit, en outre : 

  1° consulter un deuxième médecin, psychiatre ou spécialiste de la pathologie 

concernée, en précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend 

connaissance du dossier médical, examine le patient, s'assure du caractère constant, 

insupportable et inapaisable de la souffrance physique ou psychique et du caractère 

volontaire, réfléchi et répété de la demande. Il rédige un rapport concernant ses 

constatations. Le médecin consulté doit ętre indépendant tant à l'égard du patient qu'à 

l'égard du médecin traitant et du premier médecin consulté. Le médecin traitant informe 

le patient concernant les résultats de cette consultation; 

  2° laisser s'écouler au moins un mois entre la demande écrite du patient et 

l'<euthanasie>. 

  § 4. La demande du patient doit ętre actée par écrit. Le document est rédigé, daté et 

signé par le patient lui-même. S'il n'est pas en état de le faire, sa demande est actée par 

écrit par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au 

décès du patient. 

  Cette personne mentionne le fait que le patient n'est pas en état de formuler sa 

demande par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit 

en présence du médecin, et ladite personne mentionne le nom de ce médecin dans le 

document. Ce document doit être versé au dossier médical. 

  Le patient peut révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est retiré 

du dossier médical et restitué au patient. 

  § 5. L'ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches du 

médecin traitant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du (des) médecin(s) 

consulté(s), sont consignés réguličrement dans le dossier médical du patient. 

 

  Art. 3bis. <inséré par L 2005-11-10/68, art. 2; En vigueur : 23-12-2005> Le 

pharmacien qui délivre une substance euthanasiante ne commet aucune infraction 

lorsqu'il le fait sur la base d'une prescription dans laquelle le médecin mentionne 

explicitement qu'il s'agit conformément ŕ la présente loi. 

  Le pharmacien fournit la substance euthanasiante prescrite en personne au médecin. Le 

Roi fixe les critères de prudence et les conditions auxquels doivent satisfaire la 

prescription et la délivrance de médicaments qui seront utilisés comme substance 

euthanasiante. 

  Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer la disponibilité des substances 

euthanasiantes, y compris dans les officines qui sont accessibles au public. 

 

  CHAPITRE III. - De la déclaration anticipée. 

  Art. 4. § 1er. Tout majeur ou mineur émancipé capable peut, pour le cas où il ne 

pourrait plus manifester sa volonté, consigner par écrit, dans une déclaration, sa volonté 

qu'un médecin pratique une <euthanasie> si ce médecin constate : 

  - qu'il est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable; 

  - qu'il est inconscient; 

  - et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science. 

  La déclaration peut désigner une ou plusieurs personnes de confiance majeures, 

classées par ordre de préférence, qui mettent le médecin traitant au courant de la volonté 

du patient. Chaque personne de confiance remplace celle qui la précède dans la 

déclaration en cas de refus, d'empêchement, d'incapacité ou de décès. Le médecin 
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traitant du patient, le médecin consulté et les membres de l'équipe soignante ne peuvent 

pas être désignés comme personnes de confiance. 

  La déclaration peut être faite à tout moment. Elle doit être constatée par écrit, dressée 

en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas d'intérêt matériel au 

décès du déclarant, datée et signée par le déclarant, par les témoins et, s'il échet, par la 

ou les personnes de confiance. 

  Si la personne qui souhaite faire une déclaration anticipée, est physiquement dans 

l'impossibilité permanente de rédiger et de signer, sa déclaration peut être actée par écrit 

par une personne majeure de son choix qui ne peut avoir aucun intérêt matériel au décès 

du déclarant, en présence de deux témoins majeurs, dont l'un au moins n'aura pas 

d'intérêt matériel au décès du déclarant. La déclaration doit alors préciser que le 

déclarant ne peut pas rédiger et signer, et en énoncer les raisons. La déclaration doit être 

datée et signée par la personne qui a acté par écrit la déclaration, par les témoins et, s'il 

échet, par la ou les personnes de confiance. 

  Une attestation médicale certifiant cette impossibilité physique permanente est jointe à 

la déclaration. 

  La déclaration ne peut être prise en compte que si elle a été établie ou confirmée moins 

de cinq ans avant le début de l'impossibilité de manifester sa volonté. 

  La déclaration peut être retirée ou adaptée à tout moment. 

  Le Roi détermine les modalités relatives à la présentation, à la conservation, à la 

confirmation, au retrait et à la communication de la déclaration aux médecins 

concernés, via les services du Registre national. 

  § 2. Un médecin qui pratique une <euthanasie>, à la suite d'une déclaration anticipée, 

telle que prévue au § 1er, ne commet pas d'infraction s'il constate que le patient : 

  - est atteint d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable; 

  - est inconscient; 

  - et que cette situation est irréversible selon l'état actuel de la science; 

  et qu'il respecte les conditions et procédures prescrites par la présente loi. 

  Sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son 

intervention, il doit préalablement : 

  1° consulter un autre médecin quant à l'irréversibilité de la situation médicale du 

patient, en l'informant des raisons de cette consultation. Le médecin consulté prend 

connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses 

constatations. Si une personne de confiance est désignée dans la déclaration de volonté, 

le médecin traitant met cette personne de confiance au courant des résultats de cette 

consultation. 

  Le médecin consulté doit être indépendant à l'égard du patient ainsi qu'à l'égard du 

médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée; 

  2° s'il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s'entretenir du 

contenu de la déclaration anticipée avec l'équipe soignante ou des membres de celle-ci; 

  3° si la déclaration désigne une personne de confiance, s'entretenir avec elle de la 

volonté du patient; 

  4° si la déclaration désigne une personne de confiance, s'entretenir du contenu de la 

déclaration anticipée du patient avec les proches du patient que la personne de confiance 

désigne. 

  La déclaration anticipée ainsi que l'ensemble des démarches du médecin traitant et leur 

résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignés régulièrement dans le 

dossier médical du patient. 
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  CHAPITRE IV. - De la déclaration. 

  Art. 5. Le médecin qui a pratiqué une <euthanasie> remet, dans les quatre jours 

ouvrables, le document d'enregistrement visé à l'article 7, dűment complété, à la 

Commission fédérale de contrôle et d'évaluation visée à l'article 6 de la présente loi. 

 

  CHAPITRE V. - La Commission fédérale de contrôle et d'évaluation. 

  Art. 6. § 1er. Il est institué une Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de 

l'application de la présente loi, ci-après dénommée " la commission ". 

  § 2. La commission se compose de seize membres, désignés sur la base de leurs 

connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de 

la commission. Huit membres sont docteurs en médecine, dont quatre au moins sont 

professeurs dans une université belge. Quatre membres sont professeurs de droit dans 

une université belge, ou avocats. Quatre membres sont issus des milieux chargés de la 

problématique des patients atteints d'une maladie incurable. 

  La qualité de membre de la commission est incompatible avec le mandat de membre 

d'une des assemblées législatives et avec celui de membre du gouvernement fédéral ou 

d'un gouvernement de communauté ou de région. 

  Les membres de la commission sont nommés, dans le respect de la parité linguistique - 

chaque groupe linguistique comptant au moins trois candidats de chaque sexe - et en 

veillant à assurer une représentation pluraliste, par arrêté royal délibéré en Conseil des 

Ministres, sur une liste double présentée par le Sénat, pour un terme renouvelable de 

quatre ans. Le mandat prend fin de plein droit lorsque le membre perd la qualité en 

laquelle il siège. Les candidats qui n'ont pas été désignés comme membres effectifs sont 

nommés en qualité de membres suppléants, selon une liste déterminant l'ordre dans 

lequel ils seront appelés à suppléer. La commission est présidée par un président 

d'expression française et un président d'expression néerlandaise. Les présidents sont 

élus par les membres de la commission appartenant à leur groupe linguistique respectif. 

  La commission ne peut délibérer valablement qu'à la condition que les deux tiers de 

ses membres soient présents. 

  § 3. La commission établit son règlement d'ordre intérieur. 

  Art. 7. La commission établit un document d'enregistrement qui doit être complété par 

le médecin chaque fois qu'il pratique une <euthanasie>. 

  Ce document est composé de deux volets. Le premier volet doit être scellé par le 

médecin. Il contient les données suivantes : 

  1° les nom, prénoms et domicile du patient; 

  2° les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et domicile du médecin 

traitant; 

  3° les nom, prénoms, numéro d'enregistrement à l'INAMI et domicile du (des) 

médecin(s) qui a (ont) été consulté(s) concernant la demande d'<euthanasie>; 

  4° les nom, prénoms, domicile et qualité de toutes les personnes consultées par le 

médecin traitant, ainsi que les dates de ces consultations; 

  5° s'il existait une déclaration anticipée et qu'elle désignait une ou plusieurs personnes 

de confiance, les nom et prénoms de la (des) personne(s) de confiance qui est (sont) 

intervenue(s). 

  Ce premier volet est confidentiel. Il est transmis par le médecin à la commission. Il ne 

peut être consulté qu'après une décision de la commission, et ne peut en aucun cas servir 

de base à la mission d'évaluation de la commission. 
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  Le deuxième volet est également confidentiel et contient les données suivantes : 

  1° le sexe et les date et lieu de naissance du patient; 

  2° la date, le lieu et l'heure du décès; 

  3° la mention de l'affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont 

souffrait le patient; 

  4° la nature de la souffrance qui était constante et insupportable; 

  5° les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée d'inapaisable; 

  6° les éléments qui ont permis de s'assurer que la demande a été formulée de manière 

volontaire, réfléchie et répétée et sans pression extérieure; 

  7° si l'on pouvait estimer que le décès aurait lieu à brève échéance; 

  8° s'il existe une déclaration de volonté; 

  9° la procédure suivie par le médecin; 

  10° la qualification du ou des médecins consultés, l'avis et les dates de ces 

consultations; 

  11° la qualité des personnes consultées par le médecin, et les dates de ces 

consultations; 

  12° la manière dont l'<euthanasie> a été effectuée et les moyens utilisés. 

 

  Art. 8. La commission examine le document d'enregistrement dűment complété que 

lui communique le médecin. Elle vérifie, sur la base du deuxième volet du document 

d'enregistrement, si l'<euthanasie> a été effectuée selon les conditions et la procédure 

prévues par la présente loi. En cas de doute, la commission peut décider, à la majorité 

simple, de lever l'anonymat. Elle prend alors connaissance du premier volet du 

document d'enregistrement. Elle peut demander au médecin traitant de lui communiquer 

tous les éléments du dossier médical relatifs à l'<euthanasie>. 

  Elle se prononce dans un délai de deux mois. 

  Lorsque, par décision prise à la majorité des deux tiers, la commission estime que les 

conditions prévues par la présente loi n'ont pas été respectées, elle envoie le dossier au 

procureur du Roi du lieu du décès du patient. 

  Lorsque la levée de l'anonymat fait apparaître des faits ou des circonstances 

susceptibles d'affecter l'indépendance ou l'impartialité du jugement d'un membre de la 

commission, ce membre se récusera ou pourra être récusé pour l'examen de cette affaire 

par la commission. 

 

  Art. 9. La commission établit à l'intention des Chambres législatives, la première fois 

dans les deux ans de l'entrée en vigueur de la présente loi, et, par la suite, tous les deux 

ans : 

  a) un rapport statistique basé sur les informations recueillies dans le second volet du 

document d'enregistrement que les médecins lui remettent complété en vertu de l'article 

8; 

  b) un rapport contenant une description et une évaluation de l'application de la présente 

loi; 

  c) le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative 

législative et/ou d'autres mesures concernant l'exécution de la présente loi. 

  Pour l'accomplissement de ces missions, la commission peut recueillir toutes les 

informations utiles auprès des diverses autorités et institutions. Les renseignements 

recueillis par la commission sont confidentiels. 
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  Aucun de ces documents ne peut contenir l'identité d'aucune personne citée dans les 

dossiers remis à la commission dans le cadre du contrôle prévu à l'article 8. 

  La commission peut décider de communiquer des informations statistiques et 

purement techniques, à l'exclusion de toutes données à caractère personnel, aux équipes 

universitaires de recherche qui en feraient la demande motivée. Elle peut entendre des 

experts. 

 

  Art. 10. Le Roi met un cadre administratif à la disposition de la commission en vue de 

l'accomplissement de ses missions légales. Les effectifs et le cadre linguistique du 

personnel administratif sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, sur 

proposition des ministres qui ont la Santé publique et la Justice dans leurs attributions. 

 

  Art. 11. Les frais de fonctionnement et les frais de personnel de la commission, ainsi 

que la rétribution de ses membres sont imputés par moitié aux budgets des ministres qui 

ont la Justice et la Santé publique dans leurs attributions. 

 

  Art. 12. Quiconque pręte son concours, en quelque qualité que ce soit, à l'application 

de la présente loi, est tenu de respecter la confidentialité des données qui lui sont 

confiées dans l'exercice de sa mission et qui ont trait à l'exercice de celle-ci. L'article 

458 du Code pénal lui est applicable. 

 

  Art. 13. Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des 

recommandations de la commission, visés à l'article 9, les Chambres législatives 

organisent un débat à ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période de 

dissolution des Chambres législatives et/ou d'absence de gouvernement ayant la 

confiance des Chambres législatives. 

 

  CHAPITRE VI. - Dispositions particulières. 

  Art. 14. La demande et la déclaration anticipée de volonté telles que prévues aux 

articles 3 et 4 de la présente loi n'ont pas de valeur contraignante. 

  Aucun médecin n'est tenu de pratiquer une <euthanasie>. 

  Aucune autre personne n'est tenue de participer à une <euthanasie>. 

  Si le médecin consulté refuse de pratiquer une <euthanasie>, il est tenu d'en informer 

en temps utile le patient ou la personne de confiance éventuelle, en en précisant les 

raisons. Dans le cas où son refus est justifié par une raison médicale, celle-ci est 

consignée dans le dossier médical du patient. 

  Le médecin qui refuse de donner suite à une requête d'<euthanasie> est tenu, à la 

demande du patient ou de la personne de confiance, de communiquer le dossier médical 

du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la personne de confiance. 

 

  Art. 15. La personne décédée à la suite d'une <euthanasie> dans le respect des 

conditions imposées par la présente loi est réputée décédée de mort naturelle pour ce qui 

concerne l'exécution des contrats auxquels elle était partie, en particulier les contrats 

d'assurance. 

  Les dispositions de l'article 909 du Code civil sont applicables aux membres de 

l'équipe soignante visés à l'article 3. 
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  Art. 16. La présente loi entre en vigueur au plus tard trois mois après sa publication au 

Moniteur belge. 

  Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et 

publiée par le Moniteur belge. 

Bruxelles, le 28 mai 2002. 

  ALBERT 

  Par le Roi : 

  Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN 

  Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN. 
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Příloha č. 3 

 

Loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et l’assistance au suicide. 

 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 

Notre Conseil d’Etat entendu; 

De l’assentiment de la Chambre des Députés; 

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 2008 et celle du Conseil 

d’Etat du 19 décembre 2008 

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; 

Avons ordonné et ordonnons: 

 

Chapitre I – Dispositions générales 

Art. 1er. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par euthanasie 

l’acte, pratiqué par un médecin, qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à 

la demande expresse et volontaire de celle-ci. 

Par assistance au suicide il y a lieu d’entendre le fait qu’un médecin aide 

intentionnellement une autre personne à se suicider ou procure à une autre personne les 

moyens à cet effet, ceci à la demande expresse et volontaire de celle-ci. 

 

Chapitre II – La demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide, conditions et 

procédure 

Art. 2. 1. N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en 

dommages-intérêts le fait par un médecin de répondre à une demande d’euthanasie ou 

d’assistance au suicide, si les conditions de fond suivantessont remplies: 

1) le patient est majeur capable et conscient au moment de sa demande; 

2) la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et, le cas échéant, répétée, 

et elle ne résulte pas d’une pression extérieure; 

3) le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d’une 

souffrance physique ou psychique constante et insupportable sans perspective 

d’amélioration, résultant d’une affection accidentelle ou pathologique; 

4) la demande du patient d’avoir recours à une euthanasie ou une assistance au suicide 

est consignée par écrit. 

2. Le médecin doit dans tous les cas, avant de procéder à une euthanasie ou une aide au 

suicide, respecter les conditions de forme et de procédure suivantes: 

1) informer le patient de son état de santé et de son espérance de vie, se concerter avec 

le patient sur sa demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide et évoquer avec lui les 

possibilités thérapeutiques encore envisageables ainsi que les possibilités qu’offrent les 

soins palliatifs et leurs conséquences. Il doit arriver à la conviction que la demande du 

patient est volontaire et qu’aux yeux du patient il n’y a aucune autre solution acceptable 

dans sa situation. Les entretiens sont consignés au dossier médical, la consignation 

valant preuve de l’information; 

2) s’assurer de la persistance de la souffrance physique ou psychique du patient et de sa 

volonté exprimée récemment respectivement réitérée. A cette fin, il mčne avec le patient 

plusieurs entretiens, espacés d’un délai raisonnable au regard de l’évolution de l’état du 

patient; 

3) consulter un autre médecin quant au caractère grave et incurable de l’affection, en 

précisant les raisons de la consultation. Le médecin consulté prend connaissance du 
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dossier médical, examine le patient et s’assure du caractčre constant, insupportable et 

sans perspective d’amélioration de sa souffrance physique ou psychique. Il rédige un 

rapport concernant ses constatations. Le médecin consulté doit être impartial, tant à 

l’égard du patient qu’à l’égard du médecin traitant et être compétent quant à la 

pathologie concernée. Le médecin traitant informe le patient concernant les résultats de 

cette consultation; 

4) sauf opposition du patient, s’entretenir de sa demande avec l’équipe soignante en 

contact régulier avec le patient ou des membres de celle-ci; 

5) sauf opposition du patient, s’entretenir de sa demande avec la personne de confiance 

que celui-ci désigne dans ses dispositions de fin de vie ou au moment de sa demande 

d’euthanasie ou d’assistance au suicide; 

6) s’assurer que le patient a eu l’occasion de s’entretenir de sa demande avec les 

personnes qu’il souhaitait rencontrer; 

7) s’informer auprès de la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation si des 

dispositions de fin de vie au nom du patient y sont enregistrées. 

La demande du patient doit être actée par écrit. Le document est rédigé, daté et signé par 

le patient lui-męme. S’il se trouve dans l’impossibilité physique permanente de rédiger 

et de signer sa demande, cette dernière est actée par écrit par une personne majeure de 

son choix. 

Cette personne mentionne le fait que le patient n’est pas en état de formuler sa demande 

par écrit et en indique les raisons. Dans ce cas, la demande est actée par écrit et signée 

par le patient ou la personne qui a rédigé la demande en présence du médecin traitant 

dont le nom devra également être indiqué dans le document. Ce document doit être 

versé au dossier médical.  

Le patient peut révoquer sa demande à tout moment, auquel cas le document est retiré 

du dossier médical et restitué au patient. 

L’ensemble des demandes formulées par le patient, ainsi que les démarches du médecin 

traitant et leur résultat, y compris le(s) rapport(s) du (des) médecin(s) consulté(s), sont 

consignés régulièrement dans le dossier médical du patient. 

 

Art. 3. Le médecin traitant peut, s’il en éprouve le besoin, se faire accompagner voire 

conseiller par un expert de son choix et verser l’avis ou l’attestation de l’intervention de 

ce dernier au dossier du patient. S’il s’agit d’une expertise médicale, l’avis ou 

l’attestation est versé au dossier du patient. 

 

Chapitre III – Des dispositions de fin de vie 

Art. 4. 1. Toute personne majeure et capable peut, pour le cas où elle ne pourrait plus 

manifester sa volonté, consigner par écrit dans des dispositions de fin de vie les 

circonstances et conditions dans lesquelles elle désire subir une euthanasie si le médecin 

constate: 

– qu’elle est atteinte d’une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable, 

– qu’elle est inconsciente, 

– et que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science. 

Les dispositions de fin de vie peuvent comprendre par ailleurs un volet spécifique oů le 

déclarant fixe les dispositions à prendre quant au mode de sépulture et à la cérémonie de 

ses funérailles. 
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Dans les dispositions de fin de vie, le déclarant peut désigner une personne de confiance 

majeure, qui met le médecin traitant au courant de la volonté du déclarant selon ses 

dernières déclarations à son égard. 

Les dispositions de fin de vie peuvent être faites à tout moment. Elles doivent être 

constatées par écrit, datées et signées par le déclarant. 

2. Si la personne qui souhaite rédiger des dispositions de fin de vie est dans 

l’impossibilité physique permanente de rédiger et de signer, ses dispositions de fin de 

vie peuvent être actées par écrit par une personne majeure de son choix. 

Les dispositions de fin de vie se feront en présence de deux témoins majeurs. Les 

dispositions de fin de vie doivent alors préciser que le déclarant ne peut pas rédiger et 

signer, et en énoncer les raisons. Les dispositions de fin de vie doivent être datées et 

signées par la personne qui a acté par écrit la déclaration, par les témoins et, le cas 

échéant, par la personne de confiance. 

Une attestation médicale certifiant cette impossibilité physique permanente est jointe 

aux dispositions de fin de vie. 

Les dispositions de fin de vie seront enregistrées, dans le cadre d’un système officiel 

d’enregistrement systématique des dispositions de fin de vie auprès de la Commission 

Nationale de Contrôle et d’Evaluation. 

Les dispositions de fin de vie peuvent être réitérées, retirées ou adaptées à tout moment. 

La Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation est tenue de demander une fois 

tous les cinq ans, à partir de la demande d’enregistrement, la confirmation de la volonté 

du déclarant. Tous les changements doivent être enregistrés auprès de la Commission 

Nationale de Contrôle et d’Evaluation. Toutefois, aucune euthanasie ne peut être 

pratiquée si, à la suite des démarches qu’il est amené à faire en vertu du paragraphe 3 

qui suit, le médecin obtient connaissance d’une manifestation de volonté du patient 

postérieure aux dispositions de fin de vie dűment enregistrées, au moyen de laquelle il 

retire son souhait de subir une euthanasie. 

Tout médecin traitant un patient en fin de vie ou un patient se trouvant dans une 

situation médicale sans issue est tenu de s’informer auprès de la Commission Nationale 

de Contrôle et d’Evaluation si des dispositions de fin de vie au nom du patient y sont 

enregistrées. 

Les modalités relatives à l’enregistrement des dispositions de fin de vie ainsi qu’à 

l’accès de ces dispositions par les médecins en charge d’une personne en fin de vie 

peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. 

Ce règlement pourra proposer une formule de disposition de fin de vie dont les 

déclarants peuvent se servir. 

3. N’est pas sanctionné pénalement et ne peut donner lieu à une action civile en 

dommages-intérêts, le fait par un médecin de répondre à une demande d’euthanasie à la 

suite de dispositions de fin de vie telles que prévues aux paragraphes 1er et 2, si le 

médecin constate: 

1) que le patient est atteint d’une affection accidentelle ou pathologique grave et 

incurable, 

2) qu’il est inconscient, 

3) que cette situation est irréversible selon l’état actuel de la science. 

Le médecin doit, dans tous les cas et avant de procéder à l’euthanasie, respecter les 

conditions de forme et de procédure suivantes: 

1) consulter un autre médecin quant à l’irréversibilité de la situation médicale du 

patient, en l’informant des raisons de cette consultation. Le médecin consulté prend 
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connaissance du dossier médical et examine le patient. Il rédige un rapport de ses 

constatations. Si une personne de confiance est désignée dans les dispositions de fin de 

vie, le médecin traitant met cette personne de confiance au courant des résultats de cette 

consultation. Le médecin consulté doit être impartial à l’égard du patient ainsi qu’à 

l’égard du médecin traitant et être compétent quant à la pathologie concernée; 

2) s’il existe une équipe soignante en contact régulier avec le patient, s’entretenir du 

contenu des dispositions de fin de vie avec l’équipe soignante ou des membres de celle-

ci; 

3) si les dispositions de fin de vie désignent une personne de confiance, s’entretenir 

avec elle de la volonté du patient; 

4) si les dispositions de fin de vie désignent une personne de confiance, s’entretenir de 

la volonté du patient avec les proches du patient que la personne de confiance désigne. 

Les dispositions de fin de vie ainsi que l’ensemble des démarches du médecin traitant et 

leur résultat, y compris le rapport du médecin consulté, sont consignés dans le dossier 

médical du patient. 

 

Chapitre IV – La déclaration officielle 

Art. 5. Le médecin qui pratique une euthanasie ou une assistance au suicide doit 

remettre, dans les huit jours, le document d’enregistrement visé à l’article 7, dűment 

complété, à la Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation visée à l’article 6 de 

la présente loi. 

 

Chapitre V – La Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation 

Art. 6. 1. Il est institué une Commission Nationale de Contrôle et d’Evaluation de 

l’application de la présente loi, ci-après dénommée «la Commission». 

2. La Commission se compose de neuf membres, désignés sur base de leurs 

connaissances et de leur expérience dans les matières qui relèvent de la compétence de 

la Commission. Trois membres sont docteurs en médecine. Un membre est proposé par 

le Collège médical. L’organisation la plus représentative des médecins et médecins-

dentistes propose deux membres dont un possède une qualification et une expérience 

spécifique relative au traitement de la douleur. Trois membres sont juristes, dont un 

avocat à la Cour proposé par le conseil de l’Ordre des Avocats, un magistrat proposé 

par la Cour supérieure de Justice et un professeur en droit de l’Université du 

Luxembourg. Un membre est issu des professions de santé et proposé par le Conseil 

supérieur de certaines professions de santé. Deux membres sont représentants d’une 

organisation ayant comme objet la défense des droits du patient. Faute par un des 

organismes prémentionnés de procéder à une proposition dans le délai imparti, le 

ministre ayant la Santé dans ses attributions procédera à la proposition faisant défaut. 

Les membres de la Commission sont nommés par le Grand-Duc pour une durée de trois 

ans. Le mandat est renouvelable trois fois. La qualité de membre de la Commission est 

incompatible avec le mandat de député ou la qualité de membre du gouvernement ou du 

Conseil d’Etat. La Commission élit parmi ses membres un président. La Commission ne 

peut délibérer valablement qu’à condition qu’au moins sept de ses membres soient 

présents. Elle prend ses décisions à la majorité simple. 

3. La Commission établit son règlement d’ordre intérieur. 

4.  

Art. 7. La Commission établit un document de déclaration officielle qui doit être 

complété par le médecin et adressé à la Commission chaque fois qu’il pratique une 
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euthanasie. Ce document est composé de deux volets. Le premier volet doit être scellé 

par le médecin. Il contient les données suivantes: 

– les nom, prénoms, domicile du patient; 

– les nom, prénoms, code médecin et domicile du médecin traitant; 

– les nom, prénoms, code médecin et domicile du (des) médecin(s) qui a (ont) été 

consulté(s) concernant la demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide; 

– les nom, prénoms, domicile et qualité de toutes les personnes consultées par le 

médecin traitant, ainsi que la date de ces consultations; 

– s’il existait des dispositions de fin de vie et qu’ils désignaient une personne de 

confiance, les nom et prénoms de la personne de confiance qui est intervenue. 

Ce premier volet est confidentiel. Il est transmis par le médecin à la Commission. Il ne 

peut être consulté qu’après une décision, telle que visée à l’alinéa suivant du présent 

article. Ce volet ne peut en aucun cas servir de base à la mission d’évaluation de la 

Commission. 

Le deuxième volet est également confidentiel et contient les données suivantes: 

– s’il existe des dispositions de fin de vie ou une demande d’euthanasie ou de suicide 

assisté; 

– l’âge et le sexe du patient; 

– la mention de l’affection accidentelle ou pathologique grave et incurable dont 

souffrait le patient; 

– la nature de la souffrance qui était constante et insupportable; 

– les raisons pour lesquelles cette souffrance a été qualifiée sans perspective 

d’amélioration; 

– les éléments qui ont permis de s’assurer que la demande a été formulée de manière 

volontaire, réfléchie et répétée et sans pressions extérieures; 

– la procédure suivie par le médecin; 

– la qualification du ou des médecins consultés, l’avis et les dates de ces consultations; 

– la qualité des personnes et de l’expert éventuellement consultés par le médecin, et les 

dates de ces consultations; 

– les circonstances précises dans lesquelles le médecin traitant a pratiqué l’euthanasie 

ou l’assistance au suicide et par quels moyens. 

 

Art. 8. La Commission examine le document de déclaration officielle dűment complété 

que lui communique le médecin. Elle vérifie, sur base du deuxième volet du document 

d’enregistrement, si les conditions et la procédure prévues par la présente loi ont été 

respectées. 

En cas de doute, la Commission peut décider, à la majorité simple de sept membres 

présents au moins, de lever l’anonymat. Elle prend alors connaissance du premier volet 

du document. Elle peut demander au médecin traitant de lui communiquer tous les 

éléments du dossier médical relatifs à l’euthanasie ou ŕ l’assistance au suicide. 

Elle se prononce dans un délai de deux mois. 

Lorsque, par décision prise à la majorité des voix de sept membres présents au moins, la 

Commission estime que les conditions prévues au paragraphe 2 de l’article 2 par la 

présente loi ne sont pas respectées, elle communique sa décision motivée au médecin 

traitant et envoie le dossier complet ainsi qu’une copie de la décision motivée au 

Collège médical. Ce dernier se prononce dans un délai d’un mois. Le Collège médical 

décidera à la majorité de ses membres s’il y a lieu à poursuite disciplinaire. En cas de 
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non-respect d’une des conditions prévues au paragraphe 1 de l’article 2 de la présente 

loi, la Commission transmet le dossier au Parquet. 

Art. 9. La Commission établit à l’attention de la Chambre des Députés, la première fois 

endéans les deux ans de l’entrée en vigueur de la présente loi, et, par la suite, tous les 

deux ans: 

a) un rapport statistique basé sur les informations recueillies dans le second volet du 

document d’enregistrement que les médecins remettent complété en vertu de l’article 8; 

b) un rapport contenant une description et une évaluation de l’application de la présente 

loi; 

c) le cas échéant, des recommandations susceptibles de déboucher sur une initiative 

législative et/ou d’autres mesures concernant l’exécution de la présente loi. 

Pour l’accomplissement de ces missions, la Commission peut recueillir toutes les 

informations utiles auprès des diverses autorités et institutions. Les renseignements 

recueillis par la Commission sont confidentiels. 

Aucun de ces documents ne peut contenir l’identité d’aucune personne citée dans les 

dossiers remis à la Commission dans le cadre du contrôle prévu à l’article 8. 

La Commission peut décider de communiquer des informations statistiques et purement 

techniques, à l’exclusion de toutes données à caractère personnel, aux équipes de 

recherche qui en feraient la demande motivée. Elle peut entendre des experts. 

 

Art. 10. Pour l’accomplissement de sa mission, la Commission, peut recourir au 

personnel administratif mis à sa disposition par l’administration gouvernementale. 

 

Art. 11. Les frais de fonctionnement de la Commission Nationale de Contrôle et 

d’Evaluation sont à charge du budget de l’Etat. 

 

Art. 12. Quiconque pręte son concours, en quelque qualité que ce soit, à l’application 

de la présente loi, est tenu de respecter la confidentialité des données qui lui sont 

confiées dans l’exercice de sa mission et qui ont trait à l’exercice de celle-ci. 

 

Art. 13. Dans les six mois du dépôt du premier rapport et, le cas échéant, des 

recommandations de la Commission, visés à l’article 9, la Chambre des Députés 

organise un débat à ce sujet. Ce délai de six mois est suspendu pendant la période de 

dissolution de la Chambre des Députés et/ou d’absence de gouvernement ayant la 

confiance de la Chambre des Députés. 

 

Chapitre VI – Disposition modificative 

Art. 14. Est introduit dans le Code pénal un article 397-1 nouveau ainsi libellé: 

«Art. 397-1. Ne tombe pas sous le champ d’application de la présente section le fait par 

un médecin de répondre à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide dans le 

respect des conditions de fond visées à la loi du 16 mars 2009 sur l’euthanasie et 

l’assistance au suicide.» 

 

Chapitre VII – Dispositions particulières 

Art. 15. Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie ou une assistance au 

suicide. 

Aucune autre personne ne peut être tenue de participer à une euthanasie ou une 

assistance au suicide. 
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Si le médecin consulté refuse de pratiquer une euthanasie ou une assistance au suicide, 

il est tenu d’en informer le patient et/ou la personne de confiance, s’il en existe une, 

dans les 24 heures en précisant les raisons de son refus. 

Le médecin qui refuse de donner suite à une demande d’euthanasie ou d’assistance au 

suicide est tenu, à la demande du patient ou de la personne de confiance, de 

communiquer le dossier médical du patient au médecin désigné par ce dernier ou par la 

personne de confiance. 

 

Chapitre VIII – Disposition transitoire 

Art. 16. Le ministre ayant dans ses attributions la Santé peut procéder, par dépassement 

des nombres limite fixés dans la loi budgétaire, à l’engagement de deux agents pour les 

besoins de l’application de la présente loi. 

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée 

et observée par tous ceux que la chose concerne. 

Le Ministre de la Santé Palais de Luxembourg, le 16 mars 2009. 

et de la Sécurité sociale, Henri Mars Di Bartolomeo 
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Příloha č. 4 

N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne ……….. 2008, 

o důstojné smrti 

 

§ 1 

(1) Důstojnou smrtí se pro účely tohoto zákona rozumí ukončení života osoby 

(pacienta) na její vlastní žádost s vědomou, odbornou pomocí jiné osoby za podmínek 

stanovených tímto zákonem.  

(2) Důstojnou smrtí se pro účely tohoto zákona rozumí rovněž úmyslné ukončení života 

osoby (pacienta) na její vlastní žádost jinou osobou, pokud není možné použít postup 

dle odst. 1. 

§ 2 

(1) Důstojné smrti může být dle tohoto zákona nápomocen, případně ji vyvolat pouze 

lékař, a to za podmínek stanovených tímto zákonem a prováděcími předpisy. 

(2) Lékař, který je nápomocen důstojné smrti nebo ji vyvolá, není odpovědný za tento 

skutek podle předpisů trestního práva, pokud splní podmínky tohoto zákona a 

prováděcích předpisů a postupuje v souladu s postupy v nich stanovenými. 

(3) Žádný lékař však nemůže být k nápomoci důstojné smrti či k jejímu vyvolání nucen. 

(4) Pokud to stav pacienta dovoluje, použije se přednostně před vyvoláním důstojné 

smrti pomoc k ní.  

§ 3 

O důstojnou smrt může pacient žádat předem pro případ, že by v budoucnu nebyl 

schopen vyjádřit svoji vůli. 

Žádost pacienta 

§ 4 

(1) V době vyhotovení žádosti o důstojnou smrt musí být pacient plně způsobilý 

k právním úkonům a musí být plně při vědomí. Žádost musí být vyhotovena písemně a 
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musí z ní být nade vší pochybnost zřejmé, že pacient dobrovolně a po náležitém zvážení 

žádá o důstojnou smrt. Pacient musí žádost vlastnoručně sepsat, datovat a podepsat; 

podpis pacienta musí být úředně ověřen.  

(2) Pokud pacient nemůže číst nebo psát, nebo je nevidomý, může svoji žádost o 

důstojnou smrt učinit před třemi současně přítomnými svědky v listině, která musí být 

hlasitě přečtena a přítomnými svědky podepsána. Přitom pacient musí před svědky 

potvrdit, že listina obsahuje jeho žádost o důstojnou smrt. Pisatelem a předčitatelem 

může být i svědek; pisatel však nesmí být zároveň předčitatelem. 

(3) V listině podle odst. 2 musí být uvedeno, že pacient nemůže číst nebo psát, kdo 

listinu napsal a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem pacient potvrdil, že listina 

obsahuje jeho žádost o důstojnou smrt. Listinu musí svědci podepsat. 

(4) Osoby neslyšící, které nemohou číst nebo psát, mohou projevit žádost o důstojnou 

smrt před třemi současně přítomnými svědky, ovládajícími znakovou řeč, a to v listině, 

která musí být tlumočena do znakové řeči.  

(5) V listině podle odst. 4 musí být uvedeno, že pacient nemůže číst nebo psát, kdo 

listinu napsal a kdo nahlas přečetl a jakým způsobem pacient potvrdil, že listina 

obsahuje jeho žádost o důstojnou smrt. Obsah listiny podle odst. 4  musí být po jejím 

sepsání přetlumočen do znakové řeči; i toto musí být v listině uvedeno. Listinu musí 

svědci podepsat. 

(6) Svědky žádostí o důstojnou smrt uvedených v tomto paragrafu mohou být pouze 

osoby, které jsou plně způsobilé k právním úkonům. Svědky nemohou být osoby 

nevidomé, neslyšící, němé, ty, které neznají jazyk, ve kterém se projev vůle činí, a 

osoby, které by mohly mít na smrti pacienta jakýkoli materiální zájem.  

§ 5 

Žádost o důstojnou smrt může pacient vzít kdykoliv zpět. 

§ 6 

Žádost o důstojnou smrt se zakládá do zdravotnické dokumentace pacienta. V případě 

jejího zpětvzetí je žádost ze zdravotnické dokumentace okamžitě vyňata a zničena. 

§ 7 

(1) K důstojné smrti lze na základě jeho žádosti dopomoci nebo ji vyvolat pouze u 

pacienta, který je v situaci, kdy jeho zdravotní stav je beznadějný, a kdy se nachází ve 

stavu trvalého utrpení fyzického nebo psychického, které je výsledkem nahodilé nebo 

dlouhodobé závažné a nevyléčitelné nemoci. 
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(2) K důstojné smrti nelze dopomoci nebo ji vyvolat u osoby pouze na základě stáří 

nebo bezmocnosti.  

(3) K důstojné smrti nelze dopomoci nebo ji vyvolat dříve než 4 týdny od vyhotovení 

žádosti pacientem.  

Postup lékaře 

§8 

Pokud pacient požádá o pomoc k důstojné smrti či o její vyvolání, musí být před 

samotnou pomocí nebo vyvoláním důstojné smrti současně splněny následující 

podmínky: 

a) ošetřující lékař musí podrobně seznámit pacienta s jeho zdravotním stavem, 

předpokládanou délkou jeho života, možnými léčebnými postupy a utišující léčbou 

včetně jejích účinků 

b) ošetřující lékař musí prodiskutovat s pacientem jeho žádost o důstojnou smrt a musí 

nabýt přesvědčení, že vzhledem ke všem okolnostem neexistuje žádné jiné rozumné 

řešení situace pacienta a že žádost pacienta je zcela dobrovolná 

c) ošetřující lékař musí s pacientem vést o jeho žádosti o důstojnou smrt nejméně tři 

časově přiměřeně oddělené rozhovory, aby se ujistil o trvání fyzického nebo 

psychického utrpení pacienta a o jeho opakované vůli. 

§ 9 

(1) Před pomocí k důstojné smrti nebo jejím vyvoláním musí ošetřující lékař 

konzultovat jiného lékaře, kterého zevrubně informuje o zdravotním stavu pacienta. 

Tento lékař musí být nezávislý ve vztahu k pacientovi i ošetřujícímu lékaři a musí 

splňovat další podmínky stanovené prováděcím předpisem. Konzultovaný lékař 

přezkoumá lékařské záznamy a vyšetří pacienta. Konzultovaný lékař vypracuje o svých 

zjištěních zprávu, se kterou musí ošetřující lékař seznámit pacienta. 

(2) Pokud pacienta pravidelně ošetřuje lékařský tým, ošetřující lékař musí pacientovu 

žádost o důstojnou smrt konzultovat i se členy tohoto lékařského týmu. Výsledky těchto 

konzultací je nutno zachytit v písemné formě. Členové ošetřujícího lékařského týmu 

musejí tento dokument podepsat. 

(3) Pokud některý z konzultovaných lékařů vyjádří pochybnost o odůvodněnosti 

vyvolání důstojné smrti, je ošetřující lékař povinen konzultovat postupem dle odst.1 

dalšího lékaře. 

(4) Při splnění podmínek tohoto ustanovení ošetřující lékař postupuje dále podle § 12. 
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Postup lékaře v případě žádosti učiněné předem 

§ 10 

Důstojnou smrt lze za podmínek tohoto zákona vyvolat i u pacienta, který o důstojnou 

smrt požádal způsobem stanoveným tímto zákonem předem.  

§ 11 

(1) Pokud pacient požádal o vyvolání důstojné smrti předem, musí být před samotným 

vyvoláním důstojné smrti současně splněny následující podmínky: 

a) pacient trpí vážnou a nevyléčitelnou nemocí; 

b) pacient se nachází ve stavu nezměnitelného bezvědomí; 

c) zdravotní stav pacienta je s ohledem na stav lékařské vědy v té době nevratný; 

d) ošetřující lékař musí konzultovat jiného lékaře, kterého zevrubně informuje o 

zdravotním stavu pacienta. Tento lékař musí být nezávislý ve vztahu k pacientovi i 

ošetřujícímu lékaři a musí splňovat další podmínky stanovené prováděcím předpisem. 

Konzultovaný lékař přezkoumá lékařské záznamy, vyšetří pacienta a sdělí, zda podle 

jeho názoru jsou splněny podmínky písm. a) až c). 

(2) Pokud pacienta pravidelně ošetřuje lékařský tým, ošetřující lékař musí pacientovu 

žádost o důstojnou smrt konzultovat i se členy tohoto lékařského týmu. Výsledky těchto 

konzultací je nutno zachytit v písemné formě. Členové ošetřujícího lékařského týmu 

musejí tento dokument podepsat. 

(3) Pokud některý z konzultovaných lékařů vyjádří pochybnost o odůvodněnosti 

vyvolání důstojné smrti, je ošetřující lékař povinen konzultovat postupem dle písm. d) 

dalšího lékaře. 

(4) Při splnění podmínek tohoto ustanovení ošetřující lékař postupuje dále podle § 12.  

§ 12 

Lékařské postupy pro pomoc k důstojné smrti a pro její vyvolání stanoví ministerstvo 

vyhláškou. 

§ 13 

Lékař, který byl nápomocen k důstojné smrti nebo ji vyvolal, musí vyplnit formulář 

sestavený ministerstvem a doručit jej ministerstvu do pěti pracovních dnů od vyvolání 

nebo pomoci k důstojné smrti. Ve formuláři musí být uvedeno pohlaví, místo a datum 

narození pacienta; datum, místo a hodina úmrtí; povaha utrpení, které bylo trvalé; zda 

byl pacient v nezměnitelném bezvědomí; důvody, které vedly k přesvědčení, že 
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vzhledem ke všem okolnostem neexistovalo žádné jiné rozumné řešení situace pacienta 

a že žádost pacienta byla zcela dobrovolná; datum sepsání žádosti o důstojnou smrt; 

data a výsledky konzultací s jinými lékaři, případně se členy ošetřujícího lékařského 

týmu.  

§ 14 

Ministerstvo formulář uvedený v § 13 nejpozději do 3 pracovních dnů postoupí komisi 

zřízené při úřadu veřejného ochránce práv a složené lékařů, právníků a expertů na oblast 

důstojné smrti, která na základě údajů ve formuláři přezkoumá, zda byly v daném 

případě splněny podmínky tohoto zákona. V případě pochybností si komise může 

vyžádat od ošetřujícího lékaře údaje ze zdravotní dokumentace pacienta vztahující se 

k vyvolání důstojné smrti, zejména zprávy z veškerých konzultací, které byly učiněny 

v rámci postupu stanoveného tímto zákonem. Ošetřující lékař má povinnost vyžádanou 

dokumentaci komisi poskytnout.  

§ 15 

Komise vydává ke každému případu do dvou měsíců od doručení formuláře rozhodnutí 

o tom, zda byly splněny podmínky tohoto zákona. Na rozhodování komise se přiměřeně 

použijí ustanovení správního řádu.  

§ 16 

Pokud komise dospěje v rozhodnutí k názoru, že při pomoci k důstojné smrti nebo při 

jejím vyvolání nebyly splněny podmínky stanovené tímto zákonem, postoupí případ 

místně příslušnému státnímu zástupci. 

§ 17 

Komise je usnášeníschopná, pokud jsou přítomny nejméně dvě třetiny jejích členů. 

§ 18 

Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se 

dozvědí v souvislosti s činností v komisi. Tím není dotčena povinnost uvedená v § 16. 

Rovněž ustanovení zvláštních zákonů o zproštění mlčenlivosti touto zásadou nejsou 

dotčena. Členové komise rovněž důsledně dbají ochrany osobních údajů. 

§ 19 

Ministerstvo stanoví prováděcím předpisem bližší podmínky, které musí splňovat lékař 

konzultovaný v souvislosti se žádostí o důstojnou smrt, sestaví formulář uvedený v § 13 

tohoto zákona a určí početní zastoupení odborníků v komisi podle § 14 tohoto zákona. 
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Příloha č. 5 

Hippokratova přísaha 

Přísahám a volám Apollóna lékaře a Asklépia a Hygieiu a Panakín a všechny 

bohy a bohyně za svědky, že budu tuto smlouvu a přísahu dle svých možností a dle 

svého svědomí dodržovat. Toho, kdo mě naučil umění lékařskému, budu si vážit, jako 

svých rodičů a budu ho ze svého zajištění podporovat. Když se dostane do nouze, dám 

mu ze svého, stejně jako i jeho potomkům dám a budou pro mne jako moji bratři. Pokud 

po znalosti tohoto umění (lékařského) zatouží, budu je vyučovat zdarma a bez smlouvy. 

Seznámím své syny a syny svého učitele a všechny ustanovené a na lékařský mrav 

přísahající s předpisy, přednáškami a se všemi ostatními radami. Jinak však s nimi 

neseznámím nikoho dalšího. Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch 

nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke 

škodě a co by nebylo správné. Nepodám nikomu smrtící prostředek, ani kdyby mne o to 

kdokoli požádal a nikomu také nebudu radit (jak zemřít). Žádné ženě nedám prostředek 

k vyhnání plodu. Svůj život uchovám v čistotě a bohabojnosti, stejně tak i své lékařské 

umění. Nebudu (lidské tělo) řezat, ani ty, co trpí kameny a tento zákrok přenechám 

mužům, kteří takovéto řemeslo provádějí. Do všech domů, kam vstoupím, budu 

vstupovat ve prospěch nemocného, zbaven každého vědomého bezpráví a každého 

zlého činu. Zvláště se vystříhám pohlavního zneužití žen i mužů, svobodných i otroků. 

Cokoli, co při léčbě i mimo svou praxi ve styku s lidmi uvidím a uslyším, co se nesmí 

sdělit, to zamlčím a uchovám v tajnosti. Když tuto přísahu dodržím a neporuším, nechť 

ve svém životě i ve svém umění skromně dopředu postoupím. Tak získám si vážnost 

všech lidí po všechny ty časy. Když ale zákazy přestoupím a přísahu poruším, nechť 

stane se pravý opak. 

Iusiurandum Hippocraticum 

Apollinem medicum et Aesculapium Hygeamque ac Panacaeam iuro deosque omnes 

itemque deas testes facio me hoc iusiurandum et hanc contestationem pro viribus et 

iudicio meo integrum servaturum esse: Praeceptorem, qui me hanc edocuit artem, 

parentum loco habiturum, vitam communicaturum eaque, quibus opus habuerit, 

impertiturum; eos item, qui ex eo nati sunt, pro fratribus masculis iudicare artemque 

hanc si discere voluerint, absque mercede et pacto edocturum, praeceptionum ac 

auditionum reliquaeque totius disciplinae participes facturum; tum meos, tum 

praeceptoris mei filios, immo et discipulos, qui mihi scripto caverint et medico 

iureiurando addicti fuerint, alium vero praeter hos nullum. Ceterum quod ad aegros 

pertinet sanandos, diaetam ipsis constituam pro facultate et iudicio meo commodam, 

omneque detrimentum et iniuriam ab eis prohibebo. Neque vero ullius preces apud me 

validae erunt, ut cuipiam venenum sim propinaturus neque etiam ad hanc rem 

consilium dabo. Similiter autem neque mulieri talum vulvae subditicium ad 

corrumpendum conceptum vel fetum dabo. Porro caste et sancte vitam et artem meam 
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conservabo. Nec vero calculo laborantes secabo, sed viris chirurgiae operariis eius rei 

faciendae locum dabo. In quascumque domus ingrediar, ob utilitatem aegrotantium 

intrabo. Ab omnique iniuria voluntaria inferenda et corruptione cum alia, tum 

praesertim operum veneriorum abstinebo, sive muliebria sive virilia, liberorumve 

hominum et servorum corpora mihi contigerint curanda. Quaecumque vero inter 

curandum videro aut audivero, immo etiam ad medicandum non adhibitus in communi 

hominum vita cognovero, ea siquidem efferre non contulerit, tacebo et tamquam arcana 

apud me continebo. Hoc igitur iusiurandum mihi integre servanti et non confundenti 

contingat et vita et arte feliciter frui et apud omnes homines in perpetuum gloriam 

meam celebrari. Transgredienti autem et peieranti his contraria eveniant. 
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14 Shrnutí 

Téma euthanasie je stále častěji předmětem diskuzí, jak mezi odbornou 

veřejností tak i laickou, nelze před tímto tématem zavírat oči a ignorovat jej. Sepsáním 

této práci jsem chtěla přispět k poskytnutí širšího rozhledu na problematiku euthanasie, 

nejen seznámit čtenáře s postojem českého právního řádu k euthanasii, ale ukázat 

prostřednictvím právních předpisů jiných evropských zemí, jak se s otázkou euthanasie 

vypořádali či nevypořádali zákonodárci jinde v Evropě.  

Práce je členěna do kapitol a podkapitol. 

První kapitola není ničím jiným než úvodem majícím za úkol uvést čtenáře do 

problematiky euthanasie.  

Druhá kapitola se věnuje pojmu euthanasie, jeho původu a definici. Termín 

euthanasie pochází z řečtiny, resp. ze slova „euthanatos“, jenž je souslovím slov „eu“ 

znamenající dobrý, krásný a slova „thanatos“ označujícího smrt. V doslovném překladu, 

lze tedy označit euthanasií za dobrou či krásnou smrt. Představa o tom, co je ono dobrou 

smrtí se v průběhu času měnila a prošla svým vývojem, tomuto tématu je rovněž 

věnována pozornost. 

Kapitola třetí je zaměřena na formy euthanasie, zejména na rozlišení euthanasie 

aktivní a pasivní, přímé a nepřímé, a dále na další formy. 

Čtvrtá kapitola nazvaná „Přístupy k euthanasii“ uvádí obecný přehled na to, jak 

lze k problematice euthanasie přistoupit. Mezi takové přístupy řadíme přístup 

represivní, reglementační a aboliční. 

Kapitola pátá obsahuje výklad postoje Evropské Unie k euthanasii. Do dnešního 

dne neexistuje evropský předpis, jenž by řešil euthanasii. Existují však dokumenty 

doporučujícího charakteru. Je však ponecháno na jednotlivých členských státech, jak se 

k problematice euthanasie postaví, jedná se o zdravotní politiku v kompetenci 

jednotlivých vlád unijních státu. A vzhledem k tomu, že neexistuje evropský trestní 

zákoník, v němž by bylo možné jednoznačně stanovit, zda je euthanasie trestným činem 
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nebo za splnění jakých podmínek je takové jednání legální, každý z členských států 

zaujal vlastní postoj.  

Šestá kapitola pojednává o postoji Rady Evropy jako další významné 

mezinárodní organizace mající vliv na politiku evropských zemí k euthanasii, zejména 

prostřednictvím jím schválených dokumentů, především se jedná o Úmluvu o ochraně 

lidských práv a základních svobod z roku 1950 ve znění Protokolů č. 11 a č. 14 a 

Evropský soud pro lidská práva, jenž byl zřízen na základě výše uvedené Úmluvy a už 

několikrát se zabýval ve své rozhodovací činnosti kauzami souvisejícími s euthanasií. 

Nejznámějším případem, který projednával, byl případ Pretty vs. Velká Británie.  

Sedmá kapitola se věnuje právní úpravě a praxi v České republice. Jsou zde 

zmíněny návrhy právních úprav, které výslovně upravovaly výkon euthanasie, ale 

nakonec nebyl legislativní proces dotažen až do úspěšného konce. 

Osmá kapitola popisuje právní úpravu a praxi ve vybraných evropských zemích. 

V jednotlivých podkapitolách jsem obrátila pozornost na praxi a právní úpravu 

v zemích Beneluxu, ve Francii a ve Švýcarsku.  Přičemž v podkapitole o Belgii, 

Nizozemí a Lucembursku je rozebírán hlavně právní předpisy, jež v těchto jednotlivých 

zemích umožnily praktikovat euthanasii a pomoc při sebevraždě bez trestního postihu, 

jsou-li dodrženy podmínky stanovené v jednotlivých zákonech. Pokud jde o právní řád 

ve Francii, ten k dnešnímu dni neobsahuje zmínku o euthanasii a tak nadále zůstává 

výkon euthanasie zakázán. Ve švýcarském právním řádě je euthanasie zakázána, ovšem 

pomoc při sebevraždě je za určitých podmínek stanovených ve švýcarském trestním 

zákoně možná a beztrestná. 

Kapitola devátá obrací pozornost k mediálně známým kauzám, které souvisejí 

s euthanasií. Zmiňovány jsou zde nejznámější případy z posledních několika let, ale 

nechybí ani ty aktuální. Najdeme mezi nimi případ Jacka Kevorkiaka, Vincenta 

Humberta, Chantal Sébir, Hugo Haase, tzv. heparinového vraha a slovenského anděla 

smrti. 

Závěr je obsažen v kapitole desáté.  



162 

 

Následující kapitoly tvoří seznam literatury, přílohy, shrnutí, resumé a klíčová 

slova v českém a anglickém jazyce. 
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15 Resumé 

Topic of euthanasia is increasingly debated, both among experts and the general 

public, we can not close our eyes and ignore this topic. By writing this work, I wanted 

to contribute to providing a broader outlook on the issue of euthanasia, not only to 

acquaint the reader with the position of the Czech legal order on euthanasia, but to show 

through legislation in other European countries with how to deal with the issue of 

euthanasia lawmakers grappled or elsewhere in Europe. 

The work is divided into chapters and subchapters. 

The first chapter is nothing more than an introduction to those which challenge 

the reader into the issue of euthanasia.   

The second chapter deals with the concept of euthanasia, the origin and 

definition. The term euthanasia comes from the Greek, respectively from the word 

“euthanatos”, which is using the phrase words “eu” meaning good, beautiful, and 

“thanatos” meaning death. Literally translated, it can be described as good or beautiful 

death. The concept of what is a good death, changed over times and has been through 

the development, this topic is also addressed. 

Chapter three focuses on the forms of euthanasia, in particular to the resolution 

of the active and passive euthanasia, direct and indirect, as well as other forms. 

The fourth chapter, entitled “Approaches to euthanasia” gives an overview of 

how to approach the issue of euthanasia. Such approaches belong repressive approach, 

by regulatory and abolitionist. 

Chapter five provides an interpretation of the position of the European Union on 

euthanasia. To date, there is no European regulation, which would deal with euthanasia. 

However, there are documents of advisory nature, that are left to the individual Member 

States, as they stand on the issue of euthanasia, it is the responsibility of the health 

policy of the governments of the Member States. And given that there is no European 

Code of Criminal Procedure, in which it would be possible to unambiguously determine 
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whether euthanasia is a criminal offense or for the fulfillment of conditions under which 

such action is lawful, each Member State took its own approach. 

The sixth chapter deals with the position of the Council of Europe as other 

relevant international organization having an influence on the politics of European 

countries to euthanasia, particularly through its approved documents which is primarily 

the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms of 

1953, as amended by Protocol No. 11 and No . 14 and the European Court of Human 

Rights, which was established on the basis of the above Convention, and many times 

dealt with the decision making process related to the scandal euthanasia. The most 

famous case discussed was the case of Pretty vs. United Kingdom. 

The seventh chapter deals with legislation and practice in the Czech Republic. 

There were proposals of regulations which specifically regulate the performance of 

euthanasia, but were not legislativelly finished to a successful conclusion. 

The eighth chapter describes the legislation and practice in selected European 

countries. In individual subchapters I turned the attention to the practice and regulation 

in the Benelux countries, France and Switzerland. In the subsection Belgium, 

Netherlands and Luxembourg, is explained mainly the legislation contemplated in each 

of these countries allowed to practice euthanasia and assistance in suicide without 

criminal prosecution, if the conditions are set in individual laws. With regard to the law 

in France, that to date euthanasia is not mentioned and its performance remains 

prohibited. The Swiss law prohibites euthanasia, but assistance in suicide under certain 

conditions laid down in the Swiss criminal law, and impunity. 

Chapter nine draws attention to media known cases related to euthanasia. 

Mentioned here are the most famous cases of the last few years, but there are also 

current ones. We find among them cases of Jack Kevorkiaka, Vincent Humbert, Chantal 

Sebire, and Hugo Haase, the heparin murderer and Slovak angel of death. 

The conclusion is contained in the tenth chapter. 

The last chapters constitute of the bibliography, annexes, summary, resumé and 

key words in Czech and English. 
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16   Abstrakt v českém a anglickém jazyce 

 

Euthanasie představuje v dnešní době aktuální téma nejen z hlediska 

společenského ale i z hlediska dopadů trestního práva.  

Tato práce se v úvodu věnuje pojmu euthanasie, jeho historie a dále jsou 

rozebrány různé formy euthanasie. Nechybí ani pohled nadnárodních institucí a 

organizací na euthanasii. Podstatná část práce je věnována právní úpravě euthanasie ve 

vybraných evropských zemích a jejich analýze. Pozornost je rovněž zaměřena i na 

trestněprávní aspekt euthanasie v těchto zemích. Mezi závěrečnými kapitolami neschází 

ani i ohlednutí se po mediálně známých případech, které rozvířily debatu o euthanasii.  

 

 

Euthanasia is nowadays hot topic not only in terms of societal impact but also in 

terms of criminal law. 

This work is devoted to the introduction of the concept of euthanasia, its history 

and various forms of euthanasia. There is also a view of supranational institutions and 

organizations to euthanasia. A substantial part of the work is devoted to euthanasia 

legislation in selected European countries and their analysis. Attention is also focused 

on the criminal aspect of euthanasia in these countries. One of the final chapters looks 

back on medially well-known cases, which stirred up a debate on euthanasia. 
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17 Klíčová slova v českém a anglickém jazyce 

klíčová slova: euthanasie, právní úprava euthanasie, trestněprávní aspekty euthanasie, 

právo na smrt, důstojné umírání 
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