
Z trestního zákoníku Rakouské republiky 

§§ 96, 97 

Druhý oddíl 

Ukončení těhotenství 

Ukončení těhotenství 

§ 96. (1) Kdo se svolením těhotné ukončí její těhotenství, bude potrestán trestem 

odnětí svobody až na jeden rok. Dopustí-li tohoto činu v rámci živnosti, bude 

potrestán trestem odnětím svobody v trvání až tři roky. 

(2) Pokud bezprostřední pachatel není lékař, bude potrestán trestem odnětí svobody 

až tři roky. Dopustí-li tohoto činu v rámci živnosti nebo měl-li tento čin za následek 

smrt těhotné, bude potrestán trestem odnětí svobody v trvání šest měsíců až pět let. 

(3) Žena, která sama vykoná ukončení svého těhotenství nebo připustí jeho 

ukončení jinou osobou, bude potrestána trestem odnětí svobody až jeden rok. 

Pachatel podle odst. 1 musí být lékař, podle odst. 2 nelékař, podle odst. 3 sama 

těhotná. Lékař ručí za zabití z nedbalosti také podle § 80. 

Beztrestnost ukončení těhotenství 

§ 97. (1) Tento čin není podle § 96 trestný, 

1. je-li ukončení těhotenství provedeno během prvních tří měsíců po začátku 

těhotenství po předchozí lékařském poradenství lékařem; nebo 

2. je-li ukončení těhotenství nutné k odvrácení jinak neodvratitelného vážného 

nebezpečí pro život nebo k odvrácení závažného poškození tělesného nebo 

duševního zdraví těhotné nebo hrozí-li vážné nebezpečí, že by dítě bylo duševně 

nebo tělesně vážně postiženo nebo byla-li těhotná v době početí nezletilá 

(nesvéprávná?) a provede-li ve všech těchto případech ukončení těhotenství lékař; 

nebo 

3. je-li k ukončení těhotenství přikročeno na záchranu těhotné za okolností 

bezprostředního, jinak neodvratitelného ohrožení života, za nichž není lékařská 

pomoc včas dosažitelná. 

(2) Žádný lékař není povinen provádět ukončení těhotenství nebo při něm 

spolupůsobit, ledaže je ukončení bezodkladně nutné k záchraně těhotné při 

bezprostředně hrozícím, jinak neodvratitelném nebezpečí života. To platí i pro 



osoby, činné v odborné péči o nemocné, v lékařsko-technických službách a 

pomocné sanitární službě. 

(3) Nikdo nesmí být žádným způsobem znevýhodňován ani za provádění 

beztrestného ukončení těhotenství nebo spolupůsobení při něm, ani za odmítnutí 

takové ukončení těhotenství provádět nebo při něm spolupůsobit. 

Odst. 1 řádka 1 obsahuje tzv. úpravu lhůty, přičemž ukončení těhotenství je 

beztrestné, je-li vykonáno během prvních tří měsíců po zahnízdění vajíčka (nidaci) 

po předchozí lékařském poradenství provedeném lékařem. Po uplynutí prvních tří 

měsíců je ukončení těhotenství beztrestné jen při existenci indikací - kterých je ve 

srovnání s předchozím právem větší počet (odst. 1 řádka 2 a 3). Odst. 2 obsahuje 

klauzuli svědomí, odst. 3 zákaz diskriminace jak osob, které beztrestné ukončení 

těhotenství provádějí či při něm spolupůsobí, tak osob, které na základě klauzule 

svědomí odmítají takové přerušení těhotenství provádět nebo při něm spolupůsobit. 

Ukončení těhotenství bez svolení těhotné 

§ 98. (1) Kdo bez svolení těhotné ukončí její těhotenství, bude potrestán trestem 

odnětím svobody až tři roky. Má-li tento čin za následek smrt těhotné, bude 

potrestán trestem odnětím svobody v trvání od šesti měsíců do pěti let. 

(2) Pachatel nebude potrestán podle odst. 1, bylo-li ukončení těhotenství vykonáno 

k záchraně těhotné před bezprostředním, jinak neodvratitelným nebezpečím života 

za okolností, za nichž svolení těhotné není možno včas získat. 


