
Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego - SŁOWACKIE PRAWO KARNE

Przedmiot realizowany w ramach grantu „Prawo Karne Państw
Grupy Wyszehradzkiej” przyznanego przez International Visegrad
Fund
http://visegradfund.org
  

  SŁOWACKIE PRAWO KARNE 

  Aby przejść do działu z dokumentami  kliknij TUTAJ 

  

Syllabus przedmiotu - aby pobrać kliknij TUTAJ

  

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ 
  

  

9.03.2009, godz. 17-20 (dr Jan Mihalov)

    
    -  Słowacki kodeks karny – założenia ogólne   
    -  Nowe tendencje w kodyfikacji prawa karnego na Słowacji  
    -  Aktualne problemy polityki kryminalnej na Słowacji  

  

  16.03.2009, godz. 17-20 (dr Jan Mihalov)
  

    
    -  Historia kodyfikacji słowackiego prawa karnego  
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http://visegradfund.org/
index.php/Remository/CRIMINAL-LAW-OF-SLOVAKIA
index.php/Remository/Start-download/CRIMINAL-LAW-OF-SLOVAKIA/155-Sylabus_Criminal_Law_of_Slovakia.pdf
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    -  Zasady odpowiedzialności, strona podmiotowa, pojęcie dobra prawnego, definicja
przestępstwa   
    -  Obiektywne przypisanie skutku (związek przyczynowy)  
    -  Podział przestępstw  

  

  23.03.2009 17.00-20.00 (dr Jan Mivalov)
  

    
    -  Formy stadialne popełnienia przestępstwa   
    -  Okoliczności wyłączające bezprawność i winę  
    -  Okoliczności wyłączające karalność  

  
22. 5. 2009  17.00 – 20.00 (prof. J.Madliak) :
  

  Cz.I
  

    
    -  Założenia polityki karnej na Słowacji   
    -  Aktulne kierunki zmian w prawie karnym materialnym   
    -  Funkcjonowanie sądu specjalnego dla wyższych urzędników państwowych  

  

  Cz. II
  

    
    -  Ogólne założenia systemu sankcji penalnych w słowackim prawie karnym   
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    -  Zasady dyrektywy wymiaru kary, odstąpienie od wymiaru kary, nadzwyczajne obostrzenie
i złagodzenie kary ,   
    -  Poszkodowany w słowackim prawie karnym, postępowanie adhezyjne, warunkowe
umorzenie postępowania   

  

  23. 5.2009 Sobota 9.30 – 12.30 (prof. J.Madliak) :
  

  23.5.2009 Sobota 15.00 – 18.00 (prof. J.Madliak) :
  

  24.5.2009 Niedziela 9.30 – 12.30(prof. J.Madliak) :
  

  Cz. I
  

    
    -  Sprawca i odpowiedzialność karna sprawcy pojedynczego  
    -  Współdziałanie, zasady odpowiedzialności, karalność uczestnictwa w popełnieniu
przestępstwa   

  

Cz. II

    
    -  Zbieg przepisów, zbieg przestępstw kara łączna  

  

Cz. III
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    -  Przepadek  
    -  Przejęcie korzyści majątkowej i odpowiedzialność osób prawnych (projekty zmian prawa
karnego)   

  

  Cz. IV  Część szczególna: 
  

    
    -  Przestępstwo zorganizowane, karalność udziału w grupie przestępczej, karalność
założenia grupy przestępczej   
    -  Swoboda wypowiedzi a odpowiedzialność karna (pomówienie), propagowanie organizacji
mających na celu ograniczenie praw i wolności obywatelskich, „hate speach“, zniewaga ze
względu na rasę i poglądy, znieważenie narodu   
    -  Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej  
    -  Pornografia dziecięca  
    -  Warunki legalnego przerwania ciąży, warunki karalności przerwania ciąży  
    -  Korupcja   
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