Věková hranice trestní odpovědnosti v anglickém a českém
právu – komparace
Abstrakt
Předmětem rigorózní práce je trestní odpovědnost mládeže, konkrétně věková
hranice určující její počátek a její úprava v právních řádech vybraných zemí – Anglii a
Walesu na straně jedné a České republiky na straně druhé. V Anglii a Walesu, zemích
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, které jsou typickými
reprezentanty angloamerického systému common law, je počátek trestní odpovědnosti
stanoven dosažením věku 10 let. Právní úprava České republiky jakožto představitelky
systému práva kontinentálního přiznává mladým jedincům trestní odpovědnost až
dovršením patnáctého roku věku.
Práce si klade za cíl poskytnout čtenáři ucelené povědomí o právní úpravě
minimální věkové hranice trestní odpovědnosti ve zkoumaných zemích a za užití
metody právní komparatistiky provést jejich porovnání.
V prvních dvou kapitolách je vymezen předmět práce z teoretického a
metodologického hlediska, kdy teoretické vymezení poskytne čtenáři základní
seznámení se zkoumanou problematikou včetně výčtu základních právních předpisů, ze
kterých bude při psaní práce čerpáno, vymezení metodologického rámce pak poskytne
vysvětlení, s jakými vědeckými metodami a jakým způsobem bude v následujícím textu
pracováno. Dále následuje již samotná materiální část práce, která v kapitole třetí
pokračuje exkurzem do historického vývoje právní úpravy zkoumané problematiky ve
srovnávaných zemích, což čtenáři poslouží k vytvoření náhledu na danou problematiku
v širších souvislostech. Kapitola je zakončena dílčí komparací. Těžištěm celé práce je
pak kapitola čtvrtá, která zahrnuje podrobnou a komplexní analýzu stávající právní
úpravy věkové hranice trestní odpovědnosti v anglickém a českém právním řádu,
v rámci čehož bude zmíněna konstrukce absolutní a relativní trestní odpovědnosti,
otázka souladu počátku trestní odpovědnosti s jinými právně-relevantními věkovými
hranicemi, rozumová a mravní vyspělost mládeže či režim zacházení s mladými
delikventy. Vrcholným zakončením této kapitoly je pak závěrečné porovnání obou
zkoumaných úprav. Tvůrčím výstupem celé práce je kapitola pět a šest, v nichž se
autorka pokusí nastínit návrhy de lege ferenda pro možnou budoucí reformu anglické a
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české právní úpravy, závěrečná sedmá kapitola opět za užití komparativní metody
porovná poznatky získané z předchozích dvou kapitol a pokusí se odpovědět na otázku,
zda se zkoumané země mohou od sebe navzájem něčím inspirovat.
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