
Abstrakt 

 

 S ohledem na nebývalý medicínský pokrok a neustálé prodlužování života člověka se 

právo na smrt stává jedním z hlavních témat současné společnosti. V této práci s názvem 

„Právo na smrt ve světle evropské ochrany lidských práv“ se snažím přednést odpovědi na 

následující otázky: zda je právo na smrt normativně zaručeno v rámci evropského systému 

ochrany lidských práv a zda se lze práva na smrt efektivně domoci u Evropského soudu pro 

lidská práva. 

 Právo na smrt může nabývat mnoha forem. Základními dvěma skupinami jsou 

eutanazie a asistovaná sebevražda na straně jedné a odmítnutí léčby na straně druhé, mezi 

sebou je rozlišuje zejména úmysl jednajícího. V této práci se snažím podrobněji vymezit 

hlavní rysy jednotlivých forem práva na smrt, neboť na tomto rozlišení je postaven základ 

evropské úpravy práva na smrt a řídí se jím i ESLP při své rozhodovací činnosti.  

 V systému evropské ochrany lidských práv lze pro právo na smrt nalézt jistou oporu, 

práce se proto dále věnuje těm nejvýznamnějším a z hlediska práva na smrt relevantním 

dokumentům. Evropská úmluva o lidských právech a Úmluva o biomedicíně tuto 

problematiku explicitně téměř neupravují, některé formy práva na smrt lze však dovodit na 

základě výkladu jejich ustanovení. Nezávazné dokumenty problematiku práva na smrt a 

institutů s ním spojeným již reflektují podrobněji, a mají proto význam jak pro jednotlivé státy 

v rámci regulace práva na smrt na národní úrovni, tak pro orientaci ESLP v této problematice. 

 Závěrečná část práce je zaměřena na judikaturu ESLP ve věcech dotýkajících se 

různých forem práva na smrt. Jednotlivé případy jsou seřazeny chronologicky podle přijetí 

rozhodnutí a ukazují tak vývoj přístupu ESLP k této otázce. Největší váha je přisuzována 

autonomii vůle jedince, ESLP však bere v potaz i povinnost chránit život člověka. V této 

oblasti však nebyl prozatím dosažen evropský konsenzus, a státům proto přísluší značná míra 

vlastního uvážení.  

 


