
VÝŇATEK Z TRESTNÍHO ZÁKONÍKU SRN 

V německém trestním zákoníku je umělý potrat považován za zločin proti lidskému 

životu a zákonodárce určuje podmínky, za kterých není trestný. Beztrestný potrat je 

možný na žádost ženy do 12. týdne těhotenství, pokud žena před tím navštíví 

autorizovanou poradnu. Porada má sloužit ochraně embrya. Ze zdravotních 

důvodů je možný umělý potrat do 22. týdne. Zákon neuznává zdravotní indikaci z 

důvodů postižení plodu (i postižený lidský jedinec má právo na život) a připouští 

tutu indikaci jen tehdy, když by narození postiženého dítěte ohrožovalo zejména 

psychické zdraví matky a péče o ně by byla pro matku neúnosná. 

§ 218. Ukončení těhotenství. 

1. Kdo ukončí těhotenství, bude potrestán odnětím svobody až tři roky nebo 

peněžitou pokutou. 

 

Úkony, jejichž účinek nastupuje před ukončením nidace oplodněného 

vajíčka v děloze, nejsou ukončením těhotenství ve smyslu tohoto zákona. 

2. Ve zvláště závažných případech je trestem trest odnětí svobody od šesti 

měsíců do pěti let. O zvláště závažný případ se zpravidla jedná, když ten, 

kdo zabíjí, jedná proti vůli těhotné nebo z nedbalosti vystaví těhotnou riziku 

smrti nebo těžkého poškození na zdraví. 

3. Spáchá-li čin těhotná, je potrestána odnětím svobody až jeden rok nebo 

peněžitou pokutou. 

4. Pokus je trestný. Těhotná nebude potrestána za pokus. 

 § 218a. Beztrestnost ukončení těhotenství. 

1. Skutková podstata § 218 není splněna, pokud těhotná požádá o ukončení 

těhotenství a předloží-li lékaři doklad podle § 219 odst. 2 věta 2 o tom, že 

nejméně tři dny před zákrokem podstoupila poradenství, provede-li ukončení 

těhotenství lékař a neuplynulo-li od početí více než dvanáct týdnů. 

2. Se souhlasem těhotné není lékařem provedené ukončení těhotenství 

protiprávní, je-li ukončení těhotenství - s ohledem na současné i budoucí 

životní okolnosti těhotné a podle lékařského nálezu - potřebné k odvrácení 

závažné újmy tělesného či duševního zdraví těhotné a nelze-li riziko odvrátit 

jiným, pro těhotnou přijatelným způsobem. 

3. Předpoklady odstavce 2 jsou považovány za splněné též při ukončení 

těhotenství, provedeném se souhlasem těhotné lékařem, byl-li podle 

lékařského nálezu na těhotné spáchán protiprávní čin podle § 176 až 179 

trestního zákoníku a naléhavé důvody hovoří pro to, že tento čin se stal 

základem těhotenství, a pokud od početí neuplynulo více než dvanáct týdnů. 



4. Těhotná nebude potrestána podle § 218, ukončí-li těhotenství lékař, 

předcházelo-li poradenství (§ 219) a neuplynulo-li od početí více než dvacet 

dva týdnů. Soud může upustit od trestu podle § 218, pokud se těhotná v době 

zákroku nacházela ve zvláště velké tísni. 

 § 218b. Ukončení těhotenství bez lékařské indikace; nesprávná lékařská 

indikace. 

1. Trestem odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitou pokutou - nehrozí-li 

trest podle § 218 - bude potrestán ten, kdo v případech podle § 218a odst. 2 

nebo 3 ukončí těhotenství, aniž by mu bylo předloženo písemné potvrzení 

lékaře, který ukončení těhotenství sám neprovádí, že jsou dány předpoklady 

§ 218a odst. 2 nebo 3. Kdo se jako lékař v rozporu s nejlepším věděním 

dopustí nesprávného určení předpokladů § 218a odst. 2 nebo 3 ve znění věty 

1, bude potrestán odnětím svobody na dobu až dva roky nebo peněžitou 

pokutou, nehrozí-li za tento čin trest podle § 218. Těhotná nebude potrestána 

podle věty 1 nebo 2. 

2. Lékař nesmí vydat indikaci podle § 218a odst. 2 nebo 3, pokud mu byl 

příslušným místem vysloven zákaz, protože byl právoplatně odsouzen za 

protiprávní čin podle odst. 1, § 218, 219a nebo 219b nebo za jiný protiprávní 

čin, kterého se dopustil v souvislosti s ukončením těhotenství. Příslušné 

místo může lékaři předběžně zakázat, aby vydával indikace podle § 218a 

odst. 2 nebo 3, je-li proti němu zahájeno trestní řízení pro podezření, že 

spáchal některý z protiprávních činů, vyznačených ve větě 1. 

 § 218c. Porušení povinnosti lékaře u ukončení těhotenství. 

1. Kdo ukončí těhotenství, aniž dal ženě příležitost, aby mu objasnila důvody, 

proč o ukončení těhotenství žádá, aniž těhotné poskytl lékařské poučení o 

významu zákroku, zejména o jeho průběhu, následcích, rizicích a možných 

tělesných i psychických účincích, aniž se v případě § 218a odst. 1 a 3 na 

základě lékařského vyšetření předem přesvědčil o době trvání těhotenství 

nebo aniž by ženě v  případě § 218a odst. 1 poskytl poradenství podle § 219, 

bude potrestán odnětím svobody na dobu až jednoho roku nebo peněžitou 

pokutou, nehrozí-li za tento čin trest podle § 218. 

2. Těhotná nebude potrestána podle odst. 1. 

 § 219. Poradenství pro těhotné v nouzové a konfliktní situaci. 

1. Poradenství slouží ochraně nenarozeného života. Musí být vedeno snahou 

povzbudit ženu k pokračování těhotenství a vytvořit pro ni perspektivu 

života s dítětem; má jí pomáhat k přijetí odpovědného a svědomitého 

rozhodnutí. Ženě přitom musí být jasné, že nenarozený má v kterémkoli 

stadiu těhotenství právo na život i vůči ní samé, a proto podle právního řádu 

připadá ukončení těhotenství v úvahu jen výjimečně, pokud by donošením 



dítěte vznikla ženě zátěž, která by byla tak těžká a mimořádná, že by to 

překročilo očekávané/přijatelné hranice oběti. Poradenství by mělo radou a 

pomocí přispět k tomu, aby byla překonána konfliktní situace, k níž došlo v 

souvislosti s těhotenstvím, a pomoženo v takto vzniklé nouzi. Bližší 

upravuje zákon o konfliktu vyvolaném těhotenstvím 

(Schwangerschaftskonfliktgesetz). 

2. Podle zákon o konfliktu vyvolaném těhotenstvím musí poradenství probíhat 

na uznaném místě pro poradenství při konfliktech vyvolaných těhotenstvím. 

Poradenské místo nakonec těhotné vystaví potvrzení, opatřené datem 

posledního rozhovoru v rámci poradenství a jménem těhotné, jak to požaduje 

zákon o konfliktu vyvolaném těhotenstvím. Je vyloučeno, aby poradenství 

poskytoval lékař, který se chystá provést ukončení těhotenství. 

 § 219a. Reklama pro ukončení těhotenství. 

1. Kdo bude veřejně, na shromáždění nebo rozšiřováním tiskovin (§ 11 odst. 3) 

za účelem zmnožení svého jmění nebo hrubě pohoršujícím způsobem 

nabízet své vlastní nebo cizí služby k provedení nebo propagaci ukončení 

těhotenství nebo prostředků, předmětů či postupů, k ukončení těhotenství 

vhodných, poukazem na tuto vhodnost bude nabízet, oznamovat, 

vychvalovat nebo dávat ve známost vysvětlování tohoto obsahu, bude 

potrestán odnětím svobody na dobu až dvou let nebo peněžitou pokutou. 

2. Odst. 1 věta 1 neplatí při poskytování informace lékařům nebo ze zákona 

uznaným poradenským místům o tom, kteří lékaři, nemocnice nebo zařízení 

jsou ochotna ukončení těhotenství za předpokladů § 218a odst. 1 až 3 

provádět. 

3. Odst. 1 věta 2 neplatí, pokud se někdo tohoto činu dopustil vůči lékařům 

nebo osobám, které jsou pověřeni zacházením s prostředky a předměty, 

zmíněnými v odst. 1 věta 2, nebo uveřejněním v lékařském nebo 

farmaceutickém odborném tisku. 

 §219b. Zavedení prostředků k ukončení těhotenství do oběhu/obchodu 

1. Kdo s úmyslem podporovat protiprávní činy podle § 218 uvede do 

oběhu/obchodu prostředky nebo předměty vhodné k ukončení těhotenství, 

bude potrestán trestem odnětí svobody až dva roky nebo peněžitou pokutou. 

2. Účast ženy, která připravuje ukončení svého těhotenství, není trestná podle 

odst. 1. 

3. Prostředky nebo předměty, k nimž se čin vztahuje, mohou být zabaveny. 


