Petice Kmetiněvské výzvy
starosty Kvapila
Před 7 lety byl v obci Kmetiněves spáchán zavrženíhodný trestný čin – brutální vražda 13 leté
dívky, kterou spáchal její stejně starý spolužák. Přes značnou podporu občanů a široké
veřejnosti nebyla odpovědnými orgány a ústavními činiteli vyslyšena výzva k úpravě hranice
trestní odpovědnosti mladistvých. Přes opakované přísliby zákony naší země nebyly změněny,
aby především chránily oběti trestných činů, vedly k spravedlivému a výchovnému potrestání
pachatelů a aby s poškozenými bylo zacházeno jakožto oběťmi, jejichž práva jsou chráněna na
prvním místě.
My, níže podepsaní občané České republiky, jsme znepokojeni z neustále navyšujícího se počtu
trestných činů, páchaných pachateli ještě před dovršením 15 roku věku, kdy jejich pachatelé
jsou beztrestní. Není možné, aby pachatelé těchto činů byli pouze ,,jakoby pokáráni, dáni do
výchovného ústavu, kde mají za dobré chování povoleno téměř vše - vycházkami počínaje a
sledováním televize konče“. Jsme přesvědčeni, že současné zákony jsou příliš nakloněni těmto
pachatelům, a přestože řada států přistupuje či již zná hranici trestní odpovědnosti dokonce nižší
než 14 let!
Nemáme pochybnosti, že současná generace dětí dospívá daleko dříve, než tomu bylo
v minulosti. Úpravou hranice trestní odpovědnosti mládeže bude otevřena cesta řešit jejich
trestnou činnost podstatně širší škálou nápravných opatření. Jsme hluboce přesvědčeni, že čím
dříve tito mladiství zjistí, že jsou odpovědni za své činy, tím lépe to bude nejen pro naši
společnost, ale pro mládež především. Proto navrhujeme, aby Parlament ČR přijal tento návrh
zákona.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Návrh starosty Kvapila a dále podepsaných občanů České republiky na vydání tohoto
zákona:
ZÁKON ze dne .... 2011, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona
č. 306/2009 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
§ 25 zní: Kdo v době spáchání činu dovršil čtrnáctý rok svého věku, je trestně odpovědný.
Čl. II Přechodná ustanovení
Trestnost činu, spáchaného do doby nabytí účinnosti tohoto zákona, se posoudí podle dosavadních
předpisů.
Čl. III Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho
vyhlášení.
Luděk K v a p i l
starosta obce Kmetiněves
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Petice Kmetiněvské výzvy starosty Kvapila
Já, níže podepsaná/ý, se svým podpisem připojuji k petici Kmětiněvské výzvy a žádám
Parlament ČR o změnu stávajícího zákona tak, aby trestní odpovědnost pachatelů
trestných činů počínala dovršením 14 let věku.
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