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Breu contingut:

Anàlisi del tractament jurídic-penal del menor infractor i de les conseqüències per al
menor derivades del fet delictiu.

Presentació:

Temari:

TEMARI

Tema 1.
 Introducció al Dret penal. Problemàtica criminològica de la delinqüència de menors. 
Perspectiva polític-criminal de la criminalitat juvenil.. El menor com objecte del
Dret penal: concepte de menor; el menor com a víctima; el menor com a subjecte
actiu del delicte.

Tema 2. 
La justícia internacional per a menors. El model de les Nacions Unides. Les
directrius del Consell d' Europa.

Tema 3. 
El tractament dels menors delinqüents en Dret penal espanyol. La implantació dels
tribunals de menors.

Tema 4. 
La responsabilitat penal del menor d'edat. La previsió del Codi penal de 1995.

Tema 5. 
La Llei Orgànica Reguladora de la Responsabilitat Penal dels Menors. La seva
promulgació i entrada en vigor. Les reformes legislatives.  L'àmbit d'aplicació de la
llei. 

Tema 6. 
Principis informadors de la responsabilitat penal del menor. Pressupòsits de la
responsabilitat.

Tema 7. L'organització judicial en matèria de menors. La competència
jurisdiccional. La intervenció del Ministeri Fiscal.

Tema 8. Les conseqüències jurídiques del fet punible dels menors. El sistema de
mesures aplicables i la seva determinació.

Tema 9. El procediment penal de menors. La instrucció. El desistiment en la
incoació de l'expedient. El sobreseïment. La conciliació i la reparació entre el menor i
la víctima.




Tema 10. 
El procediment penal de menors (II). La incoació de l'expedient. La intervenció del
perjudicat. L'informe tècnic. Les mesures cautelars. La conclusió de la instrucció.

Tema 11. 
El procediment penal de menors (III). L'audiència. La sentència. La suspensió de
l'execució.

Tema 12. 
El procediment penal de menors (IV). El règim de recursos.

Tema 13. 
L'execució de les mesures establertes. El règim privatiu de llibertat.

Tema 14. 
La responsabilitat civil del menor. Extensió de la responsabilitat.

Forma d'avaluació:

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

L'examen d'aquesta assignatura constarà de dues parts; la primera consistirà en
una pregunta a desenvolupar relativa a qualsevol dels temes que integren el
programa i que hagin estat tractats a classe. La segona part constarà d'un test de
vint preguntes. A la nota resultant s'afegirà la qualificació que l'estudiant hagi
obtingut de la realització de les pràctiques. En cas que no n'hagi presentat o no
hagi superat el mínim per aprovar-les, haurà de realitzar una tercera part a
l'examen, consistent en l'anàlisi d'un supòsit de fet.

Les classes pràctiques de la present assignatura consistiran en l'estudi de
diversos textos relatius a la matèria i l'anàlisi de supòsits de fet. A més, en la
mesura en què sigui possible, es completarà la vessant pràctica de l'assignatura
amb conferències a càrrec de professionals del sector. Tal i com s'ha comentat a
l'epígraf precedent, en cas que l'estudiant aprovi les pràctiques, la nota que hagi
obtingut constituirà la tercera part de la nota final de l'assignatura.

Bibliografia:

BIBLIOGRAFIA:

HIGUERA GUIMERÁ, J.F., Derecho Penal Juvenil, Bosch, 2003.

URBANO CASTRILLO, E., Derecho Penal de Menores, Bosch, 2003.

Observacions:


