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Abstract

This Master thesis is dedicated to the issue of punishment of an unfinished crime. In the work
the following important topics are discussed: to judge legal problems connected with preparing a
crime, an attempt on the wretched object with the worst opportunity. The research is also about
the problem of the committed crime attempt in the criminal law. The attempt of participation in
the criminal criminal law, definition of punishment in the case of unfinished crime is fully
discussed, law practice is also studied.
The purpose of the thesis is to portray the line between preparation and attempt to identify the
possibility of a crime attempt through indirect intention, to solve the problem of relationship of
an unfinished crime and voluntary decision of committing a crime. The research also analises
the law practice connected with an unfinished crime.
The work comprises the following research methods: descriptive, system, historic-doctrinal,
comparative-legal and the law practice analysis.
The research showed that the attempt of committing a crime according to the present day
criminal law code is excluded. It is based on the fact, that the definition of indirect intention
and attempt disposition makes legal basis to consider indirect attempt unacceptable. While
interrogation of an attempt and preparation decisive importance is given to the intensive to
fulfill the purpose. As for the attempt on the wretched object, the issue must be solved
according to the dualistic theory.
I think the forward Master thesis will be useful for interested with this issue students and
practicing lawyers. Opinions and conclusion in the thesis will enable students to learn the
theoretical basics as well as law practice connected with unfinished crime.
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Gleaning the research which was held within the mentioned above Master thesis, the following
conclusion can be made: in criminal law the issues connected with unfinished crime is the cause
of different ideas among scientists.
Search terms: unfinished crime, to prepare, Attempt of crime, indirect intention, the attempt of
participation.
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