SEXUALITA A
ZÁKON

§ 185

Znásilnění

(1) Kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké
újmy donutí k pohlavnímu styku, nebo
kdo k takovému činu zneužije jeho bezbrannosti, bude potrestán odnětím
svobody na šest měsíců až pět let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) souloží nebo jiným pohlavním stykem provedeným způsobem srovnatelným se
souloží,
b) na dítěti, nebo
c) se zbraní.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let,
b) spáchá-li takový čin na osobě ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody,
ochranného léčení, zabezpečovací detence, ochranné nebo ústavní výchovy
anebo v jiném místě, kde je omezována osobní svoboda, nebo
c) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
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ZNÁSILNĚNÍ
POUZE 5% ŽEN ZNÁSILNĚNÍ OZNÁMILO
95% PŘÍPADŮ NEBYLO VYŠETŘOVÁNO A
NEBYLO POTRESTÁNO
Výsledky svědčí i o tom, že naprostá většina
žen (57,5 %) prožije násilnou sexuální
zkušenost v mladém věku (především mezi
16. a 25. rokem).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

§ 187

Pohlavní zneužití

(1) Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo je jiným
způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až
osm let.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až deset let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším patnácti let svěřeném jeho
dozoru, zneužívaje jeho závislosti nebo svého postavení a z něho vyplývající
důvěryhodnosti nebo vlivu.
(3) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví.
(4) Odnětím svobody na deset až osmnáct let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt.
(5) Příprava je trestná.
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§ 191

Šíření pornografie
(1) Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, činí veřejně
přístupným, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá nebo jinak jinému opatří
fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, v němž
se projevuje násilí či neúcta k člověku, nebo které popisuje, zobrazuje nebo jinak
znázorňuje pohlavní styk se zvířetem, bude potrestán odnětím svobody až na jeden
rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(2) Kdo písemné, fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné
pornografické dílo
a) nabízí, přenechává nebo zpřístupňuje dítěti, nebo
b) na místě, které je dětem přístupné, vystavuje nebo jinak zpřístupňuje,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
(3) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny,
b) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo
jiným obdobně účinným způsobem, nebo
c) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného značný prospěch.
(4) Odnětím svobody na jeden rok až pět let bude pachatel potrestán,
spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2
a) jako člen organizované skupiny působící ve více státech, nebo
b) v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu.

§ 194

Dvojí manželství

(1) Kdo za trvání svého manželství uzavře manželství jiné, bude
potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Stejně bude potrestán, kdo uzavře manželství s osobou, která již je v
manželství jiném.

§ 160

Nedovolené přerušení těhotenství se souhlasem těhotné ženy

(1) Kdo se souhlasem těhotné ženy uměle přeruší její těhotenství jinak
než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství, bude
potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na ženě mladší osmnácti let,
b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch,
c) páchá-li takový čin soustavně, nebo
d) způsobí-li takovým činem těžkou újmu na zdraví.
(3) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nejméně dvou
osob nebo smrt.
(4) Odnětím svobody na pět až dvanáct let bude pachatel potrestán,
způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 smrt nejméně dvou osob.
(5) Příprava je trestná.

§ 162

Svádění těhotné ženy k umělému přerušení těhotenství
(1) Kdo svádí těhotnou ženu k tomu, aby

a) své těhotenství sama uměle přerušila, nebo
b) jiného požádala nebo jinému dovolila, aby jí bylo těhotenství uměle přerušeno
jinak než způsobem přípustným podle zákona o umělém přerušení těhotenství,
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 vůči ženě mladší osmnácti let,
b) spáchá-li takový čin zneužívaje tísně nebo závislosti těhotné ženy, nebo
c) přispěje-li takovým činem k těžké újmě na zdraví u těhotné ženy.
(3) Odnětím svobody na jeden rok až šest let bude pachatel potrestán,
přispěje-li činem uvedeným v odstavci 1 k smrti těhotné ženy.

POTŘEBA PSYCHOLOGICKÉHO LÉČENÍ
Ze studie post-abortivních pacientek, která byla provedena pouze osm týdnů po
potratu, se zjistilo, že 44% žen si stěžovalo na nervozitu, 36% mělo potíže se
spánkem, 31% litovalo svého rozhodnutí a 11% dostalo od svého obvodového
lékaře recept na psychotropní lék. Pětiletá retrospektivní studie provedená v
Kanadě odhalila, že ženy po potratu více využívají lékařských a psychiatrických
služeb. 25% těchto žen navštívilo psychiatra
POKUSY O SEBEVRAŽDU
Asi 60% žen po potratu má sklony k sebevraždě. 28% se pokusilo o sebevraždu a
polovina z nich se o to pokusila dvakrát a více.
SEXUÁLNÍ DISFUNKCE
30 až 50% žen po potratu má sexuální problémy, jak krátkodobé tak dlouhodobé,
které začínají hned po potratu. Mezi tyto problémy patří: ztráta potěšení z
pohlavního styku, větší bolest, odpor k sexu a/nebo k mužům všeobecně nebo
nevázaný životní styl.
ZNEUŽITÍ ALKOHOLU
Potrat má velkou souvislost s dvojnásobným rizikem zneužití alkoholu. To vede k
násilnému chování, rozvodu nebo odloučení, dopravním nehodám nebo ztrátě
zaměstnání.

ZNEUŽITÍ LÉKŮ
Potrat má rovněž velkou souvislost s následným sklonem ke zneužívání léků.
Kromě psycho-sociálního dopadu je také spojován s rizikem infekce HIV/AIDS,
vývojových deformací a napadání jiných osob.
PORUCHY SOUVISEJÍCÍ S JÍDLEM
U některých žen je potrat spojován s poruchami souvisejícími s jídlem, jako je
přecpávání, bulimie nebo mentální anorexie.
ZANEDBÁVÁNÍ DÍTĚTE NEBO JEHO ZNEUŽÍVÁNÍ
Potrat působí zvýšené deprese, násilné chování, zneužití alkoholu a léků,
těhotenství jako náhrada za potracené dítě a sníženou mateřskou lásku k dětem
narozeným po potratu. Tyto faktory jsou úzce spojeny se zneužíváním dítěte a
proto jsou rovněž spojovány s PAS a následným zneužíváním dítěte.
ROZVOD A PROBLÉMY VE VZTAZÍCH
Potrat působí pro mnoho párů nepředvídatelné problémy v jejich vztazích. Tyto
páry mají větší šanci, že se rozvedou nebo odloučí. Mnoho takových žen si vytvoří
dlouhotrvající potíže, které způsobí, že nebude schopna vytvoření trvalého vztahu s
mužem. To může být způsobeno po-potratovými reakcemi jako je snížení sebeúcty,
větší nedůvěra k mužům, sexuální disfunkce, zneužívání majetku nebo zvýšení
deprese, úzkosti a nestálý hněv. Ženy po více než jednom potratu (asi 45% všech
potratů) mají větší požadavek na veřejnou pomoc, zvláště proto, že se stanou
svobodnými matkami.

