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Postavení lidských práv 

v biomedicínsko-etických diskusích207 

(Konrad Hilpert)

6.1 K charakteristice lidských práv

Lidská práva (dále jen LP) patří dnes nesporně k uznané základní součásti právní-
ho a morálního řádu v politice – v sebepojetí liberálních států i v mezinárodních 
vztazích.

Poprvé byla formulována v 18. století v Americe a Francii a svého velkého poli-
tického významu dosáhla ve druhé polovině 20. století. Přitom se ale zbavila stop 
podmínek svého historického vzniku: ukazují se totiž jako práva, která stojí nad 
pozitivním státním právem a mají pro něj být dokonce měřítkem toho, co je správ-
né. A mají status transnacionálních, univerzálních právních norem, které podle 
pojmu platí pro všechny a mají úkol chránit každého jedince před státními zása-
hy a arogancí. Jejich univerzální platnost se těší velkému souhlasu. Ten je živen 
z přesvědčení, že je v LP vyjádřen a k účinnosti přiveden jádrový obsah společných 
morálních a náboženských názorů civilizovaných kultur jako základ pro utváření 
společnosti, státu a práva. To je možné vyložit pouze pomocí formálního obratu, jak 
jej najdeme ve Smlouvě EU z Maastrichtu, jež se zcela obecně odvolává na „kulturní, 
náboženské a humanistické dědictví Evropy“, nebo je možno to vyslovit velmi ex-
plicitně způsobem, že k formování univerzálních hodnot, které utvářely „dějinnou, 
kulturní a morální identitu“ Evropy, přispělo křesťanství, jak to formuloval papež 
Benedikt XVI. ve svém proslovu k 50. výročí Římských smluv.208

207 Text přednášky pana prof. Dr. Konrada Hilperta na mezinárodní konferenci v Praze konané 
v  rámci mezinárodního projektu Lidská práva lidí s  postižením, nevyléčitelně nemocných  
a umírajících na pozadí nacistického programu „Euthanasie“. Konference proběhla dne 15. 5. 
2012 v aule VOŠ Jabok v Praze. Text přednášky (v překladu Dr. Reného Milfaita jako hlavního 
řešitele projektu a zmocněnce školy pro něj) je zde uveden s laskavým souhlasem pana profe-
sora Konrada Hilperta (předseda pracovního společenství německých teologických etiků, člen 
bavorské vlády pro etické otázky spojené s biovědami a vedoucí Katedry teologické etiky na 
Katolické teologické fakultě Ludwig-Maximilians Univerzity v Mnichově).

208 Ein „neues Europa“ bauen – inspiriert von der Wahrheit des Evangeliums. Ansprache vom 24. 
März 2007, in: , in: Deutsche Bischofskonferenz (Hrsg.), Stimmen der Weltkirche Nr. 39, Europa: In 
Verantwortung vor Gott und den Menschen. Texte zum 50. Jahrestag der Unterzeichnung der 
Römischen Verträge, Bonn 2007, 36–41.
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I Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948 upouští ve svých třiceti článcích 
důsledně od toho, aby vyjmenovávala kontexty svého vzniku, a zdůrazňuje právě 
pomocí této nezávislosti na kontextu svou nadčasovost a univerzalitu. Zároveň ale 
označuje v preambuli „činy barbarství“ a „tyranii a útlak“, které jsou sice obecně 
chápané, ale které lze velmi dobře stejně tak vztáhnout na spáchané bezpráví naci-
stického systému, jako na podněty pro vyhlášení lidských práv v podobě deklarace 
Organizace spojených národů (OSN).

Toto napětí je charakteristické pro všechny lidskoprávní dokumenty od roku 
1945: spatřují v různých LP základní principy, které platí nadčasově, univerzálně 
a nezávisle na konkrétním odůvodnění a podobě v právu určitých států. Přesto zá-
roveň nelze tyto základní principy nikde jednoduše odečíst; jejich kodifikace je od-
povědí na zkušenost zjevného a mnohými, nebo dokonce všemi prožitého bezpráví.

K  tomu náleží jako další charakteristický prvek lidskoprávních dokumentů, 
s kterým se obrací na státy a politiky, že všechny z nich v sobě mají pověření utvářet 
různé oblasti života. Jednotlivá vyjmenovaná práva nechtějí být proto jen ve stát-
ní každodennosti respektována a uznávána, ale také požadují, aby byla prostřed-
nictvím práva chráněna, skrze výuku a výchovu podporována a v zájmu upevnění 
svobody, spravedlnosti a míru ve světě účinná. Toto pověření utvářet se nachází 
v preambuli rovněž směrem do budoucna. Platí pro všechny oblasti, které musí stát-
ní politika utvářet. Proto by bylo nedorozuměním, kdybychom byli toho názoru, že 
je určitá formulace jednoho lidského práva, resp. určitého katalogu LP, např. dle 
deklarace z roku 1948, definitivní, tedy jednou provždy uzavřena. Opak je pravdou: 
k osobitosti LP patří, že nejsou nikdy i přes svou zásadní důležitost s konečnou plat-
ností zapsána, uskutečněna ani zajištěna. Proto spočívá dnes úkol nejen – jak často 
slýcháváme – v tom, že se jim celosvětově zjedná více respektu, ale také v tom, že 
se budou dále promýšlet s ohledem na ty oblasti společnosti, které podléhají silným 
změnám.

Biomedicína je bezpochyby takovou oblastí, v níž se odehrávají rychlé změny, 
které se zároveň dotýkají důležitých lidskoprávních otázek, jakými jsou právo na ži-
vot, lidská důstojnost a rodinné vztahy. Ale před tím, než se tím budu zabývat, bych 
rád nejprve vysvětlil, nakolik politika LP, jak začala po roce 1948 a nalezla své uplat-
nění v mnohačetných deklaracích, konvencích a neprávních dokumentech s vyso-
kým postavením, měla už od začátku co činit s etikou medicíny.
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6.2 Medicína a zdraví jako předmět LP

Zkušenost masových zločinů, nesmyslné smrti a  státně organizovaného utrpení 
bylo pozadím, které vyneslo Všeobecnou deklaraci LP z roku 1948. Byla výrazem 
vůle, že se něco podobného už nikdy nesmí stát a měla vytvořit základ pro humani-
tární mezinárodní právo. Oblast její platnosti se samozřejmě vztahovala i na medi-
cínské jednání: ještě před tím, než byla v článku 25 deklarace prohlášena „lékařská 
péče“ a „sociální jistota“ v případě nemoci za předmět lidskoprávního nároku, bylo 
pomocí důrazného vyznání svobody a rovnosti v článku 1 ustanoveno, že rasa a pů-
vod nejsou legitimními důvody pro třídění a nerovné zacházení s lidmi. Tím byl 
vyvrácen, aniž by se to muselo tematizovat, základ všem snahám státu o eugeniku 
a o vyloučení a pozdější zabíjení příslušníků určitého národa. V obou následujících 
článcích byl také výslovně vyjádřen tento důsledek, totiž zákaz každé diskriminace 
(čl. 2) a uznání práva na život pro každého člověka (čl. 3).

Odděleně od přípravy Všeobecné deklarace LP, ale časově paralelně, existovaly 
ještě další pokusy, jak osvětlit zapojení medicíny do zločinů nacismu a získat z kon-
trastu ke způsobenému bezpráví závazné minimální standardy.

Asi nejznámější a nejtrvalejší z těchto snah pocházely z procesů s  lékaři v No-
rimberku v letech 1946/47. Při projednávaných zločinech – brzy taky dokumento-
vaných lékařem a psychoanalytikem Alexandrem Mitscherlichem ve spolupráci se 
studentem medicíny Fredem Mielkem a lékařkou Alicí von Platen v publikaci s ob-
viňujícím názvem „Medicína bez lidskosti“ – šlo především o experimenty s vězni 
koncentračních táborů a o spolupráci lékařů na nucených sterilizacích stovky tisíc 
a na zavraždění cca 200 000 mentálně postižených.“Euthanasie a pokusy na lidech“ 
pak také zněl název úzkého svazečku z roku 1947, v němž heidelberský lékař Viktor 
von Weizsäcker postavil do pravého světla základy nacisticky specifické medicíny. 
Výsledkem norimberských procesů s lékaři nebyly ale jen rozsudky (sedmkrát smrt, 
mnoho zproštění obžaloby, devětkrát tresty odnětí svobody), nýbrž i formulování 
tzv. Norimberského kodexu. To je název odůvodnění rozsudku, v  němž je usta-
noveno deset podmínek pro přípustnost medicínských pokusů na člověku. Zvláště 
hodný povšimnutí je první bod. Ten zní ve stylu výňatku takto:

„Svobodný souhlas pokusných osob je bezpodmínečně potřebný. To znamená, 
že dotyčné osoby musí být v právním smyslu způsobilé udělit svůj souhlas; že musí 
být schopny použít svou soudnost bez vlivu násilí, klamu, lsti, nátlaku, předstírání 
nebo jakékoli jiné formy přemlouvání nebo nucení; že musejí dostatečně znát do-
tyčné oblasti s jejími jednotlivostmi a rozumět jim, aby mohly učinit srozuměné 
a informované rozhodnutí. (…)“

Zde byl tedy poprvé formulován princip informed consent, pomocí něhož byla 
určena jasná morální hranice pro výzkum a kromě toho spojeno každé lékařské 
jednání s nějakou podmínkou.
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Tento princip informed consent je nejen stěžejním požadavkem Norimberského 
kodexu, ale byl také převzat do pozdějších prominentních dokumentů, především 
do Helsinské deklarace o medicínském výzkumu na člověku. Schválena byla tato 
deklarace Světovou lékařskou asociací, která ji v průběhu let stále znovu na svých 
generálních shromážděních doplňovala, naposledy v roce 2008.

Tato Světová lékařská asociace (WMA-pozn. překladatele) byla založena v roce 
1946 a stanovila si nejprve za cíl reaktivovat tradici medicínsko-etických úvah a dát 
takzvanou Hippokratovu přísahu do dobové formy. Výsledkem těchto snah byla 
v roce 1948, několik týdnů před Všeobecnou deklarací LP, schválená „Ženevská pří-
saha“. Rovněž v ní se znovu zdůrazňuje závazek lékaře, že nebude při výkonu svých 
povinností „činit žádný rozdíl na základě náboženství, národnosti, rasy, stranické 
příslušnosti nebo sociálního postavení“. Až dodnes je Ženevská přísaha závaznou 
součástí praxe lékařského povolání v mnoha zemích světa, např. v Německu.

Další linie lidskoprávních aktivit, kterou sice nelze chápat stejně jako dosud uve-
dené jako reakci na vnímání zločinů, do nichž byli zapleteni lékaři v době nacistické 
diktatury, ale přesto začíná právě ve stejné době, se týká podpory zdraví. Světová 
zdravotnická organizace (WHO) založená v rámci OSN v roce 1948 uvedla ve své 
ústavě: „Vlastnictví (držení) co možná nejlepšího zdravotního stavu tvoří jedno 
ze základních práv každé lidské bytosti.“ Podobně jako zásadní zákaz diskriminace, 
nutnost informovaného souhlasu a zákaz medicínských pokusů na lidech je i toto 

„právo každého na tělesné a mentální zdraví pro něho v nejvyšší dosažitelné míře“ 
znovu zachyceno v pozdějších lidskoprávních dokumentech, například v Evropské 
sociální chartě z roku 1961, v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních 
a kulturních právech z roku 1966 a Úmluvě o právech dítěte z roku 1989.

6.3 Biomedicína jako nová oblast lidskoprávních výzev

Posuzujeme-li zmíněné snahy po roce 1945, aby se zpracovaly medicínské zločiny, 
které se staly z příkazu třetí říše a vešly ve známost dopady 2. světové války, a aby se 
znovu získaly závazné etické základy pro lékařské jednání, zjistíme dvě skutečnosti: 
mezinárodní aktéři byli přesvědčeni, že by byla především formulace LP vhodným 
a účinným nástrojem k ochraně člověka, protože LP stojí nad pozitivním státním 
právem a je s nimi spojena univerzální platnost; asi dodatečně taky proto, že LP 
nelze jednoduše přiřadit jen k morálce nebo jen k právu, ale že jsou v jednom po-
stuláty morálky i  formy právního závazku. Pokud se dále týká obsahů, můžeme 
konstatovat velkou jednotu v  tom, že bylo za  nejnaléhavější žádost považováno 
znemožnění diskriminace na základě rasy, zákazu medicínsko-vědeckých pokusů, 
vyloučení a zabíjení lidí s těžkým mentálním omezením, dále zajištění respektování 
lidí jako subjektů s vlastní vůlí a také podpora zdraví.

O jednu, dvě generace později se kladla otázka, zda existují kromě těchto histo-
ricky zvláště prominentních žádostí o ochranu ještě další, nebo eventuelně dokonce 
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zcela nové problémy pro ochranu a respektování LP v oblasti medicíny, pro které 
stávající ustanovení LP a étosu lékařského povolání nepostačují. Nejpozději od 60. 
let existoval inovační pohyb v takzvaných biovědách („Lebenswissenschaften“, „life 
sciences“), který byl uveden do chodu silným propojením zúčastněných disciplín 
na  výzkumu a  který vyvolal otázky typu: Otevírají se na  základě procesů geno-
vé techniky nové možnosti diskriminace? Nebo: vyvstávají z rozšíření vědomostí 
o životních dějích a jejich technické použitelnosti eventuelně zcela nové, jemnější 
formy, jak upírat lidem respekt, instrumentalizovat je nebo je vystavovat poníže-
ní a sociálnímu opovržení? Je potřeba rozšířené lidskoprávní ochrany pro biologii, 
medicínský výzkum a techniku? Nebo je potřeba zcela nových nástrojů ochrany 
vzhledem ke skutečnosti, že je možno reprodukci a prenatální vývoj řídit, ovlivňo-
vat, kontrolovat, a dokonce využívat pro jiné účely, nástrojů, které pro LP v jejich 
dosud známých formulacích označují jednoduše narození jako rozhodující pod-
mínku?

Otázky tohoto typu se nevyřeší samy o sobě. Pokroky v genové a reprodukční 
medicíně dovolují, že se jeví jako principiálně myslitelné, že by se procesy, které 
souvisejí se vznikem člověka, mohly používat k účelům, které jsou mimo zdraví 
(blaho) pacienta, například k plození lidí s určitými znaky prostřednictvím klono-
vání nebo zásahů do zárodku. Ale také nehledě na takové monstróznosti se nesou-
visle zvýšily možnosti kurativního jednání; současně stále více nabývá na významu 
prevence a predikce.

6.4 Speciální nástroje na ochranu LP v biomedicíně

Aby byli lidé chráněni před novým možným nebezpečím, jež vychází z genové tech-
nologie a reprodukční medicíny, nabízí se – zcela teoreticky řečeno – více cest: Už 
dané normy pro výkon medicíny by bylo možno doplnit novými. Nebo by bylo 
možno centrálně shromáždit a jako vzorec pro rozhodování a řešení konfliktů po-
skytnout všechny případy, v nichž se skutečně něco nezdařilo, i soudní řízení, která 
v této souvislosti existují. Nebo bychom se mohli pokusit zmírňovat rizika tím, že 
zakážeme pomocí speciálních zákonů co nejvíce co možná nejdříve. Samozřejmě 
to nemá často za následek, že se odpovídající výzkumy a aplikace nekonají, ale že 
výzkumníci opouštějí dotyčnou zemi a své práce přesídlí někam jinam, totiž tam, 
kde neexistují dokonce žádné nebo jen velmi neúplné normy a kontroly.

Proto se vydal hlavní proud biomedicínsko-etických diskusí a z nich vycházejí-
cích snah o právní normování jinou cestou. Tato cesta se orientuje podle LP, chápa-
ných v této souvislosti jako svobody jedince jako pacienta. Referenční veličinou je 
tedy na jedné straně nárok jedince, jenž chce silněji než někdy předtím sám utvářet 
(„autonomie“) svůj život, své role a způsob svých vztahů, a na straně druhé stát, se 
svým úkolem pečovat o spravedlnost, právní jistotu, spolehlivost a minimalizaci 
konfliktů. Na této nastoupené cestě byly pro regulaci četných nových základních 
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otázek mezi biologií a medicínou, technikou, politikou výzkumu a zdravotní po-
litikou vytvořeny kromě mnoha národních ustanovení přinejmenším dva meziná-
rodní nástroje, totiž Úmluva o ochraně LP a lidské důstojnosti s ohledem na použití 
biologie a medicíny a Všeobecné prohlášení o lidském genomu a LP.

V  případě prvního dokumentu se jedná o  lidskoprávní úmluvu na  evropské 
úrovni z roku 1996 (v platnost vstoupila v roce 1998), tedy o úmluvu mezinárod-
ního práva, jež specifikuje ochranu LP a základních svobod s ohledem na oblast 
medicíny a biotechnologie. Takové speciální konvence, které dále rozvíjejí všeobec-
ná LP a základní svobody ve zcela určitých problémových oblastech, nejsou ničím 
neobvyklým, existuje jich celá řada, např. jedna proti rasové diskriminaci, další 
proti nucené práci, jiná proti obchodu s lidmi, jedna o právním postavení uprchlíků 
a jedna proti diskriminaci žen.

Konvence na mezinárodní úrovni, jejichž obsahem je na jedné straně regulace 
činností lékařů a výzkumníků a na straně druhé práva pacientů a probandů, exis-
tovaly – jak jsme viděli v druhé historické části – již před výše uvedenou úmluvou. 
Ale takzvaná „Bioetika-konvence“ Rady Evropy je dosud prvním a jediným doku-
mentem, který doporučuje a požaduje hranice dovoleného v oblasti medicíny nejen 
v podobě směrnic nebo sebepojetí étosu povolání, ale ustanovuje pro smluvní státy 
také se závazností mezinárodního práva. Prostřednictvím těchto právních usta-
novení se má vzhledem k novým možnostem intervence a manipulace garantovat 
sebeurčení jedince, resp. má se chránit před poškozením pomocí státně kontrolova-
ných systémů zdraví, pojištění a výzkumu.

Klasifikace „úmluva“ zahrnuje, že se jedná o rámcovou regulaci, která zavazuje 
státy, aby dodaly ve svém národním právu platnost jednotlivým sepsaným ustano-
vením a hranicím a aby i určily sankce za jejich porušení.

Zcela jiný status má Všeobecné prohlášení o lidském genomu a LP, které nechalo 
skoro ve  stejné době vypracovat UNESCO (v  rámci organizace OSN pro výcho-
vu, vědu a kulturu) prostřednictvím interdisciplinárního výboru expertů a jež bylo 
přijato v roce 1997 na 29. Generální konferenci UNESCO. Jako „deklarace“ není 
závazným právem, ale „pouze“ důrazným prohlášením politické vůle. Proto má ale 
univerzální dosah, pokud smí od členských zemí UNESCO na celém světě vyžado-
vat potvrzené minimum uznaných zásad, jež mohou, resp. mají převzít nebo dále 
utvářet národní zákonodárství každé země na světě jako rámec a vzorec pro právně 
závaznou úpravu biomedicínského rozvoje.

Oba dokumenty obsahují i velmi podrobnou preambuli, která připomíná za prvé 
dané – evropské, resp. mezinárodní – referenční texty. Za další je v preambulích 
tematizován dějinný a společenský kontext, který ukazuje naléhavost regulace vý-
zkumu na člověku v biologii, genetice, medicíně a v jejich aplikacích v biotechnice 
dnes.
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Na preambuli navazují jednotlivé články; týkají se jednotlivě následujících ob-
sahů: je potvrzena vázanost každého medicínského zákroku na předchozí svobod-
ný souhlas po náležitém vysvětlení. Tato ochrana autonomie je nyní ale rozšířena 
do více stran, za prvé začleněním skupiny osob nezpůsobilých poskytnout souhlas, 
za další skrze povinnost zohledňovat i dřívější prohlášení vůle („předchozí prohlá-
šení vůle pacienta“) a za třetí prostřednictvím závazku zachovat důvěrnost ohledně 
soukromé sféry včetně genetických nálezů. Rovněž zákaz diskriminace je znovu 
zahrnut a rozšířen na genetické vlastnosti jako důvod diskriminace; dále je vázáno 
provádění predikativních genetických testů na medicínské účely. Další řada článků 
míří k pečlivému zacházení s embryem: jako zneužívané, a proto zakázané jsou 
označeny zásahy do zárodku, volba pohlaví a – v úmluvě Rady Evropy – také vy-
tvoření embrya k výzkumným účelům. Jako další oblast, kterou je potřeba chránit 
před zneužitím, je nazvána v Úmluvě o ochraně LP a lidské důstojnosti s ohledem 
na biomedicínu transplantační chirurgie. Blíže se na jedné straně považuje za nut-
né vázat odebrání orgánů z živého dárce na tři podmínky terapeutického užitku, 
nepřipouštění se žádné jiné alternativy a souhlasu; na straně druhé je zakázán ob-
chod s orgány a komerční využití odebraných částí těla. Další zákaz zahrnuje tak-
zvané reprodukční klonování: v deklaraci UNESCO je tento zákaz obsažen jako 
jeden ze článků textu, v Úmluvě o ochraně LP a lidské důstojnost dostal místo až 
v dodatkovém protokolu.

Oba dokumenty formulují na začátku kromě regulací nových problémových ob-
lastí (autonomie, diskriminace, ochrana embrya, transplantační chirurgie a repro-
dukční klonování) programatické zásady: Oba se výslovně přiznávajíí k důstojnosti, 
integritě a  identitě jako k něčemu, co náleží každému člověku. Tím se vyslovují 
proti aktualistickému konceptu člověka, který podmiňuje status osoby empiricky 
prokazatelnými předpoklady určitých vlastností a zájmů. Stejně tak se oba doku-
menty přiznávají k přednosti zájmů jedince před zájmy společnosti a vědy. Tím je 
odmítnuta každá sympatie směrem k státně zřízené sociální hygieně totalitního 
vzorce („zdraví národa“). Velká hodnota je položena, jak již bylo zmíněno, na prin-
cip informovaného souhlasu. Tím, že jej nejen důkladně rozvíjí, ale i  vyjadřuje 
v dalších obsahových ustanoveních, je úsilí o sebeurčení znovu zachyceno a je mu 
přiznána nesuspendovatelná pozice vůči všem formám pomoci ve stylu poruční-
kování a  funkčního podřízení systémovým dějům v provozu zdravotnictví. Bez 
výjimky je podle úmluvy zakázáno využívání predikativního testu v ekonomice 
a pojištění, terapie zárodku, volba pohlaví pomocí metod reprodukční medicíny, 
vytvoření embrya k výzkumným účelům, odejmutí orgánů proti vůli nebo bez ní 
a obchod s orgány i klonování lidské bytosti.
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