
Otázka trestu smrti není jen otázka právní a politická, ale zejména sociální, etická a 

morální. Stejně jako u dalších otázek typu potraty, euthanasie nebo adopce dětí homosexuálů 

nás společnost nutí, abychom si na věc udělali vlastní názor a zaujali k ní svůj postoj. Navíc 

absolutní trest není jen historickou relikvií, je stále celá řada států, které si ho v právním řádu 

ponechaly a také dost států, které jej i dnes vykonávají. A nejsou to jen totalitní nebo 

autoritářské státy, jak by se mohlo zdát, ale i moderní demokratické společnosti jako 

například Japonsko či Spojené státy americké. 

 Ve druhé kapitole své práce jsem se věnovala tomu, co je to trest a jaké jsou jeho 

druhy a účel. Ve třetí jsem se snažila nastínit historii trestu smrti a také jeho současnost, ve 

čtvrté pak způsoby jejího vykonávání. Celou pátou kapitolu jsem věnovala argumentům 

příznivců a odpůrců trestu smrti. V následující kapitole jsem se zaměřila na veřejné mínění. V 

sedmé se zabývám mezinárodními dokumenty, které se trestem smrti zabývají. V osmé 

kapitole jsem se podívala na trest smrti z pohledu křesťanské víry. Devátá kapitola je 

zaměřena na alternativy trestu smrti a desátá se věnuje několika známým případům, které se 

odehrály na našem území a v nichž byl trest smrti udělen. 

 Ačkoli ve světě se počty poprav a odsouzených k trestu smrti neustále snižují a 

přibývají i státy, které trest smrti ze svého právního řádu vyloučily úplně, není zatím příliš 

reálné, že se v blízké době od jeho užívání ustoupí všude. Stále je a bude hodně států, které 

budou své občany trestat smrtí i přes tlak OSN a dalších mezinárodních institucí. Tyto se 

alespoň mohou pokoušet apelovat na státy, aby jeho výkon učinili humánním a udělovaly trest 

smrti za opravdu závažné trestné činy (vražda, terorismus) a spíše jen ve výjimečných 

případech.  

Po prostudování všech dostupných materiálů jsem se překlonila spíše k názorům 

odpůrců trestu smrti, ačkoli na argumentech obou táborů, tedy jak příznivců tak odpůrců 

trestu smrti, se dá najít něco rozumného a logického, ale i věci se kterými se vůbec 

neztotožňuji. Přesto se spíše přikláním k názoru odpůrců trestu smrti s myšlenkou, že pokud o 

trestu smrti rozhodují lidé, není možné vyloučit možnost chybného rozhodnutí a popravit 

nevinného člověka není nic jiného než vražda, byť pod taktovkou státních institucí. Je tedy 

jedině dobře, že zejména ve státě s takovým soudnictvím jako máme my, v právním řádu 

možnost trest smrtí již nemáme. 


