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Скупштина Србије усвојила је данас измене и допуне Кривичног законика којима се
уводи доживотна казна затвора без условног отпуста за силоватеље и убице деце,
трудница и немоћних особа.

  

Тај део измена Кривичног закона део је иницијативе Фондације "Тијана Јурић" коју
је потписима подржало 160.000 грађана.

  

Гласање је са скупштинске галерије пратио оснивач фондације Игор Јурић који је
фондацију основао и иницијативу покренуо после свирепог убиства његове малолетне
ћерке.

  

Његово присуство посланици су пропатили аплаузом.
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Гласању није присуствовао део опозиционих посланика који бојкотује рад парламента.

  

Усвојеним изменама Кривичног закона укида се казна затвора од 30 до 40 година и
уместо ње уводи доживотна казна за најтежа кривична дела.

  

Та казна предвидјена је за дела убиства представника највиших државних органа, тешка
дела против уставног уређења и безбедности Србије, удруживање ради вршења
кривичних дела, геноцид, злочин против човечности, ратни злочин против цивилног
становнижтва, ратни злочин против рањеника и болесника, тероризма.

  
  

Sačuvajte poruku i Vi gospodine Vukadinoviću. Ako prevarim Vas i pojavim se na mitingu bilo
koje stranke izneveriću Tijanu. Dakle, neće se desiti. Vama hvala još jednom. Značilo mi je
Vaše prisustvo u parlamentu danas.

  — Igor Jurić (@lojzija) May 21, 2019    

За та дела предвидјено је да осуђеник на доживотни затвор може условно да се отпусти
након издржаних 27 година затвора, што није случај са убицама и словатељима деце и
трудница и немоћних лица.

  

Изменама закона су пооштрене казне за повратнике учинилаца кривичних дела, за
злостављање и мучење, насиље у породици, пореску утаја, убијање и злостављање
животиња, спречавање службеног лица у вршењу службене радње, напад на службено
лице у тренутку вршења службене радње, учествовање у групи која спречава службено
лице у вршењу службене радње и насилничко понашање на спортским приредбама.

  

Изменама закона уводи се и ново кривично дело напад на адвокате, што је био захтев
Адвокатске коморе Србије.

  

Скупштина је усвојила и измене и допуне Закона о кривичном поступку.
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Вукадиновић: Нисам имао дилеме, с обзиром да сам више пута  подржао
Иницијативу фондације „Тијане Јурић“, а став ЕУ и Дуње Мијатовић ме не обавезује

  

За измене и допуне Кривичног законика којим се прописује доживотна казна затвора
без условног отпуста за силоватеље и убице деце, трудница и немоћних лица гласали су
осим посланик владајуће већине и Ђорђе Вукадиновић из опозиционе посланичке групе
"Покрет за Спас Србије Нова Србија", двоје посланика Лиге социјалдемократа
Војводине, независни посланик Миладин Шеварлић и посланици радикала.

  

Посланик Вукадиновић рекао је агенцији Бета да је из сале изашао одмах пошто је
завршено гласање о том закону и настављено о другим тачкама дневног реда.

  
  

Данас сам први пут видео господина Јурића. Нисам се гурао да се сликам са њим када је
то било "ин". Сузних очију ми је захваљивао што сам био. Мени он делује добронамерно и
искрено. А ви сачувајте овај твит, па ако г. Јурић осване на предизборном митингу снс
качите ми га на нос.

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) May 21, 2019    

 Он је рекао да није имао дилему с обзиром да је и подржао иницијативу Фондације
"Тијана Јурић" о уводјењу доживотне казне затвора за силоватеље и убице деце и
трудница и да је више пута гласао у скупштини да се тај закон уврсти у дневни ред
седнице.

  
  

Закон би прошао и без мог гласа. Али господину @lojzija  је очито било стало да не буде
само играчка позиционо-опозиционог препуцавања. Разумем све који се принципијелно
противе доживотној казни. Али ја нисам међу њима. А став ЕУ и Дуње Мијатовић
уважавам, али ме он не обавезује.

  — Ђорђе Вукадиновић (@djordjenspm) May 21, 2019    

"А, уз сво поштовање, став и мишљење ЕУ и Дуње Мијатовић ме по том питању 
заиста не обавезује", закључио је Вукадиновић.
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https://twitter.com/djordjenspm/status/1130787736661700608?ref_src=twsrc%5Etfw
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(Бета-НСПМ)
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