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trestní právo

Trestní právo
trestní právo hmotné - část, kde jsou vymezeny trestné činy
a tresty, které se za ně ukládají
trestní zákon - část určující, co je trestným činem, skutkovou
podstastnou trest. činu, tresty, účel , ukládání, výkon trestu,
zánik trestnosti a trestu, promlčení trest. stíhání a výkonu
trestu, zahlazení odsouzení q ochranná opatření

trestní právo procesní - trestní řád, upravující postup orgánů
činných v trestném řízení: vyšetřovatele policie, státního
zastupitelství a soudů

trestní právo
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Účel trestu:
je ochrana společnosti

není msta společnosti

Druhy trestu:
- odnětí svobody nanejvýš na 15 let,
- peněžitý trest (do 5 milionů),
- zákaz činnosti (až na 10 let),
- zákaz pobytu na urč.místě nebo v obvodě města (do 5 let),
- propadnutí majetku,
- propadnutí věci,
- ztráta čestných titulů a vyznamenání,
- ztráta vojenské hodnosti,
- vyhoštění cizince z ČR,
- výjimečný trest odnětí svobody až na 25 let a na doživotí.

druhy trestu

Trest smrti
PRO

PROTI

za zvlášť brutální činy

nezvratnost trestu

trest smrti
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Trestná činnost
proti svobodě a lidské
důstojnosti

majetková

proti rodině a mládeži,
životu a zdraví

hospodářská

trestná činnost

Mladiství (15 - 18 let) - jsou trestně odpovědní.
V případě spáchání trestného činu je mladistvý trestně stíhán.
Účastníkem řízení musí být vždy i rodiče a povinně i obhájce,
nutné je i zastoupení státu orgánem, který pečuje
o děti a mládež.

Druhy trestu pro mladistvé:
odnětí svobody, propadnutí věci, zákaz činnosti až na 5 let,
peněžitý trest (pokud pracuje), ochranná výchova

Trest, který by byl za stejný čin uložen dospělému,
se snižuje na polovinu.

mladiství
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Nezletilí (do 15 let věku) nejsou trestně odpovědní.

Neznamená, že se nezletilý může beztrestně
dopouštět trestných činů.
Spáchá-li osoba starší 12 let a mladší 15 let trestný čin, za
který trestný zákon dovoluje uložení výjimečného trestu,
uloží soud v občanskoprávním řízení její ochrannou výchovu.
Za děti jsou primárně zodpovědní rodiče - zákonní
zástupci.

nezletilí

Výchovné prostředky, které mohou být uloženy
dětem do 15 let:
-

napomenutí,
stanovení dohledu,
omezení (např. návštěv restaurací, zábav),
omezení rodičovských práv (pokud rodiče své
povinnosti řádně neplní),
- zbavení rodičovských práv,
- nařízení ústavní výchovy (nejdéle do 19 let).

Proč směřují výchovná opatření ukládaná za činy dětí do
15 let věku i k jiným osobám?

vých. prostředky
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Poznáš,
cocoje
naobrázku?
obrázku?
Poznáš,
je na

obrázek

Věznice Mírov
Věznice Mírov je umístěná nabývalém středověkém hradě
(okres Šumperk ). Jde o věznici se zvýšenou ostrahou,
která má mimo jiné oddělení pro doživotní odsouzené,
v němž jsou vězněni nejnebezpečnější vězni České
republiky .
Jeho asi nejslavnějším vězněm je Jiří Kajínek.
Za protektorátu Čechy a Morava zde byli vězněni někteří
odbojáři. Za komunistického režimu byla mírovská
věznice považována za jedno z nejkrutějších vězení pro
politické vězně.

věznice
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hra

Poznáš, co je na obrázku?

obrázek
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Od roku 1850 byla na Alcatrazu
umístěna obranná pevnost, jež
později sloužila jako vojenská
věznice. Ostrov je známý
především jako sídlo přísně
střežené federální věznice,
která na Alcatrazu fungovala
v letech 1934 -1963

Alcatraz
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