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Trest domácího vězení
V čem spočívá trest domácího vězení?
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Kdo kontroluje průběh výkonu trestu?
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Jaká jsou práva odsouzeného v průběhu domácího vězení?
Jaká jsou moje práva v průběhu domácího vězení?
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•
•
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Jaké jsou povinnosti odsouzeného v průběhu domácího vězení?
Jaké jsou moje povinnosti v průběhu domácího vězení?
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•
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• Plnit přiměřené povinnosti a omezení, které soud stanovil.
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Co se stane, když PMS zjistí porušení podmínek trestu?
Co se stane, když PMS zjistí porušení podmínek trestu?

Pokud jsou záměrně porušovány podmínky uloženého trestu, a to zejména:
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V
čem spočívají
výhody
trestu
domácího
vězení?
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na svobodě, což s sebou přináší určité výhody:
Domácí vězení oproti skutečné věznici nabízí pachateli možnost vykonat trest na svobodě,
• zůstat s rodinou a v kontaktu s přáteli,
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• odčinit důsledky trestného činu, nahradit škodu atd.

