Drogové trestné činy - srovnání české a španělské právní úpravy
Abstrakt
Předkládaná diplomová práce se zabývá porovnáním současné platné
hmotněprávní úpravy tzv. drogových trestných činů v prostředí trestního práva České
republiky a Španělského království. Její stěžejní úlohou je poskytnout svému čtenáři,
prostřednictvím srovnání zákonných ustanovení, jejich judikatorního výkladu
i názorů trestněprávní vědy, ucelený obraz aktuální zákonné úpravy v obou zemích.
Práce se celkově skládá ze čtyř částí systematicky rozdělených do patnácti kapitol.
V úvodní části se věnuje mezinárodní a evropské úpravě. V té ve svých jednotlivých
kapitolách stručně představuje tři základní mezinárodní úmluvy Organizace
spojených národů a současně platnou unijní úpravu v rámci primárního
i sekundárního práva Evropské unie, tvořící společné východisko pro obě národní
legislativy. V druhé části práce představuje národní českou úpravu tzv. drogových
deliktů, kde v jednotlivých kapitolách postupně rozebírá samotný pojem drogových
trestných činů ve smyslu trestněprávní nauky, způsob a důvody současné platné
legální definice zakázaných návykových látek a jejich jednotlivé skutkové podstaty
dle jejich pořadí v českém trestním zákoníku. Analogicky se pak v části třetí věnuje
platné úpravě ve Španělském království. V obou těchto částech pak práce klade
důraz na využití ustálené judikatury obou nejvyšších soudů. V části čtvrté jsou obě
úpravy podrobeny srovnání s ohledem na své nejvýraznější rozdíly s důrazem
na jednotlivé zákonem chráněné zájmy, způsoby definice zakázaných návykových
látek a porovnání trestnosti jednání v základních a kvalifikovaných skutkových
podstatách. Při tomto srovnání se práce rovněž zaměřuje na hranice trestní
odpovědnosti za tyto trestné činy v obou zemích a snaží se nalézt východiska de lege
ferenda, která by byla aplikovatelná v právu České republiky. V této části autor
rovněž vyjadřuje své názory k jednotlivým srovnávaným aspektům obou úprav.
V závěru práce autor obecně kriticky hodnotí obě srovnávané úpravy a možnosti
budoucích úprav tuzemské legislativy v oblasti tzv. drogových trestných činů.
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