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Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim  

ODLUKU  
O PROGLAŠENJU KAZNENOG ZAKONA 

Proglašavam Kazneni zakon, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 21. listopada 2011. 
godine. 

Klasa: 011-01/11-01/186  

Urbroj: 71-05-03/1-11-2 

Zagreb, 26. listopada 2011. 

Predsjednik 
Republike 
Hrvatske 

prof. dr. sc. Ivo 
Josipović, v. r. 

KAZNENI ZAKON 
OPĆI DIO 

GLAVA PRVA (I.) 
TEMELJNE ODREDBE 

Temelj i ograničenje kaznenopravne prisile 

Članak 1. 

Kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se tako 
povređuju ili ugrožavaju osobne slobode i prava čovjeka te druga prava i društvene vrijednosti 
zajamčene i zaštićene Ustavom Republike Hrvatske i međunarodnim pravom da se njihova 
zaštita ne bi mogla ostvariti bez kaznenopravne prisile. 

Načelo zakonitosti 

Članak 2. 



(3) Sudionik iz stavka 1. i 2. ovoga članka koji se udalji na zahtjev službene osobe prije nego 
što je sam počinio nasilje neće se kazniti za kazneno djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka. 

Javno poticanje na nasilje i mržnju 

Članak 325. 

(1) Tko putem tiska, radija, televizije, računalnog sustava ili mreže, na javnom skupu ili na 
drugi način javno potiče ili javnosti učini dostupnim letke, slike ili druge materijale kojima se 
poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove 
rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla, boje kože, spola, spolnog 
opredjeljenja, rodnog identiteta, invaliditeta ili kakvih drugih osobina, 

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. 

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko javno odobrava, poriče ili znatno 
umanjuje kazneno djelo genocida, zločina agresije, zločina protiv čovječnosti ili ratnog 
zločina, usmjereno prema skupini ljudi ili pripadniku skupine zbog njihove rasne, vjerske, 
nacionalne ili etničke pripadnosti, podrijetla ili boje kože, na način koji je prikladan potaknuti 
nasilje ili mržnju protiv takve skupine ili pripadnika te skupine. 

(3) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka počinitelj će se kazniti. 

Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj 

Članak 326. 

(1) Tko jednoj ili više osoba koje nisu državljani Republike Hrvatske iz koristoljublja 
omogući ili pomogne nedozvoljeno ući, kretati se ili boraviti u Republici Hrvatskoj, 

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. 

(2) Ako je pri počinjenju kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka doveden u opasnost život 
ili tijelo osobe koja nedozvoljeno ulazi, kreće se ili boravi u Republici Hrvatskoj ili je s njom 
postupano na nečovječan ili ponižavajući način, ili je djelo počinila službena osoba u 
obavljanju službene dužnosti, 

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. 

(3) Za pokušaj kaznenog djela iz stavka 1. ovoga članka počinitelj će se kazniti. 

Dogovor za počinjenje kaznenog djela 

Članak 327. 

(1) Tko se s drugim dogovori da će počiniti kazneno djelo za koje se po zakonu može izreći 
kazna zatvora u trajanju duljem od tri godine, 

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. 


