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Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

      Dôvodom na predloženie navrhovaného  zákona je  opätovné zavedenie tzv. zbraňovej amnestie, v dôsledku ktorej zaniká trestnosť nedovoleného ozbrojovania osobám, ktoré bez povolenia držia vymedzené strelné zbrane alebo strelivo do týchto zbraní a v zákonom ustanovenej lehote odovzdajú tieto zbrane alebo strelivo do úschovy Policajnému zboru.
 
     Cieľom zbraňovej amnestie je zníženie počtu nelegálne držaných zbraní a streliva a tým zníženie rizika, že sa týmito strelnými zbraňami bude páchať trestná činnosť, ako aj prípadná identifikácia zbraní, ktoré mohli byť použité v súvislosti s páchaním trestnej činnosti. 
 
     Predložený návrh vychádza zo skúseností z predchádzajúcich zbraňových amnestií. Inštitút zbraňovej amnestie už bol v minulosti ustanovený zákonom  č. 132/2005 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 14. 4. 2005. Táto právna úprava vytvorila na časovo obmedzené obdobie 12 mesiacov možnosť dobrovoľne odovzdať strelnú zbraň ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru s tým, že počas tohto obdobia zanikla trestnosť nedovoleného ozbrojovania dobrovoľným odovzdaním strelnej zbrane.  V priebehu týchto 12 mesiacov bolo celkovo odovzdaných 3490 zbraní, pričom v posledných týždňoch pred skončením 12 mesačného obdobia narastal počet odovzdaných zbraní. Tendenciu v rámci zbraňovej amnestie odovzdávať strelné zbrane a strelivo ešte zvýraznila tzv. druhá zbraňová amnestia, ktorá prebehla v rokoch 2009 a 2010 (zákon č. 440/2009 Z. z.), v rámci ktorej počas siedmich mesiacov bolo odovzdaných celkovo  4 368 zbraní.
 
        Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ostatnými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. 









B. Osobitná časť

K čl. I

Podobne ako pri predchádzajúcich zbraňových amnestiách  sa navrhuje možnosť vo vymedzenom časovom období šiestich mesiacov odovzdať strelné zbrane a strelivo ktorémukoľvek útvaru Policajného zboru s tým, že osoba, ktorá takúto zbraň a strelivo odovzdá, sa nedopustí trestného činu nedovoleného ozbrojovania. 
 
Taktiež sa umožňuje, aby táto osoba, ak spĺňa podmienky podľa zákona o strelných zbraniach a strelive na držanie zbrane, si takúto zbraň zaevidovala za podmienky, že s touto zbraňou podľa odborného vyjadrenia špecializovaného útvaru ministerstva vnútra nebol spáchaný trestný čin, a že si podá žiadosť o zaevidovanie do dvoch mesiacov od doručenia tohto odborného vyjadrenia.  Osoba, ktorá odovzdala zbraň, môže tiež v uvedenej lehote a za podmienky, že so zbraňou nebol spáchaný trestný čin, previesť vlastníctvo zbrane alebo streliva na osobu, ktorá spĺňa podmienky na držanie zbrane.
 
K čl. II
 
Vzhľadom na charakter navrhovanej úpravy je vhodné, aby úprava nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia.
 


