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KAZNENI ZAKON 

(odabrani članci) 

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. 

Način počinjenja kaznenog djela 

Članak 20. 

(1) Kazneno djelo može se počiniti činjenjem ili nečinjenjem. 

(2) Tko propusti spriječiti nastupanje zakonom opisane posljedice kaznenog djela odgovarat će 

za nečinjenje ako je pravno obvezan spriječiti nastupanje takve posljedice i ako je propuštanje 

po djelovanju i značenju jednako počinjenju tog djela činjenjem. 

(3) Počinitelj koji je kazneno djelo počinio nečinjenjem može se blaže kazniti, osim ako se radi 

o kaznenom djelu koje se može počiniti samo nečinjenjem. 

Zlostavljanje na radu 

Članak 133. 

(1) Tko na radu ili u vezi s radom drugog vrijeđa, ponižava, zlostavlja ili na drugi način 

uznemirava i time naruši njegovo zdravlje, 

kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. 

(2) Kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka progoni se po prijedlogu. 

Onečišćenje okoliša 

Članak 193. 

(1) Tko protivno propisima otpusti, unese ili ispusti količinu tvari ili ionizirajućeg zračenja u 

zrak, tlo, podzemlje, vodu ili more kojom se može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti njihova 

kakvoća ili se mogu u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje ili gljive, ili 

se može ugroziti život ili zdravlje ljudi, 
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kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. 

(2) Tko otpusti, unese ili ispusti tvari ili ionizirajuće zračenje u zrak, tlo, podzemlje, vodu ili 

more i time ugrozi život ili zdravlje ljudi, 

kaznit će se kaznom zatvora od jedne do osam godina. 

(3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora 

do dvije godine, a za kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka kaznom zatvora do tri godine. 

Ispuštanje onečišćujućih tvari s plovnog objekta 

Članak 194. 

(1) Tko protivno propisima ispusti onečišćujuće tvari s pomorskog objekta u more ili s plovnog 

objekta u kopnene vode, i time pogorša njihovu kakvoću, 

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. 

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko protivno propisima ispušta manje količine 

onečišćujućih tvari s pomorskog objekta u more ili s plovnog objekta u kopnene vode, a što u 

svojoj ukupnosti ima za rezultat pogoršanje njihove kakvoće. 

(3) Tko djelo iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini iz nehaja, 

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. 

Ugrožavanje ozonskog sloja 

Članak 195. 

(1) Tko protivno propisima proizvodi, uvozi, izvozi, stavlja u promet ili koristi tvari koje 

oštećuju ozonski sloj, 

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. 

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, 

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. 

Ugrožavanje okoliša otpadom 

Članak 196. 

(1) Tko protivno propisima u jednoj ili više naizgled povezanih pošiljaka izvrši nedozvoljeni 

promet otpadom u količini koja je veća od neznatne, 

kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. 
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(2) Tko protivno propisima odbacuje, odlaže, sakuplja, skladišti, obrađuje, uvozi, izvozi ili 

prevozi otpad ili posreduje u tome ili s njim uopće gospodari ili postupa na način koji može 

trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora, ili u znatnoj 

mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje ili gljive, ili ugroziti život ili zdravlje ljudi, 

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. 

(3) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, kaznit će se kaznom zatvora 

do jedne godine. 

(4) Tko kazneno djelo iz stavka 2. ovoga članka počini iz nehaja, 

kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. 

Ugrožavanje okoliša postrojenjem 

Članak 197. 

(1) Tko protivno propisima rukuje postrojenjem u kojem se odvijaju opasni postupci ili u kojem 

su pohranjene ili se koriste opasne tvari ili pripravci koji mogu izvan postrojenja trajnije ili u 

znatnoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora, ili u znatnoj mjeri ili na 

širem području ugroziti životinje, bilje ili gljive, ili ugroziti život ili zdravlje ljudi, 

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. 

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, 

kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. 

Ugrožavanje okoliša radioaktivnim tvarima 

Članak 198. 

(1) Tko protivno propisima proizvodi, prerađuje, rukuje, koristi, posjeduje, skladišti, prevozi, 

uvozi, izvozi ili odlaže nuklearni materijal ili druge opasne radioaktivne tvari tako da može 

trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora, ili u znatnoj 

mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje ili gljive, ili ugroziti život ili zdravlje ljudi, 

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. 

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, 

kaznit će se kaznom zatvora do dvije godine. 

Ugrožavanje bukom, vibracijama ili neionizirajućim zračenjem 

Članak 199. 

Tko protivno propisima proizvede buku, vibracije ili neionizirajuće zračenje i time dovede u 

opasnost život ili zdravlje ljudi, 
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kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. 

Teška kaznena djela protiv okoliša 

Članak 214. 

(1) Ako je kaznenim djelom iz članka 193. stavka 1. i 2., članka 194. stavka 1. i 2., članka 196. 

stavka 1. i 2., članka 197. stavka 1., članka 198. stavka 1. i članka 199. ovoga Zakona 

prouzročena teška tjelesna ozljeda jedne ili više osoba, ili se promjene prouzročene 

onečišćenjem ne mogu dulje vrijeme otkloniti, ili nastupi velika nesreća, 

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina. 

(2) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili 

više osoba, 

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina. 

(3) Ako je kaznenim djelom iz članka 193. stavka 3., članka 194. stavka 3., članka 196. stavka 

3., članka 197. stavka 2. i članka 198. stavka 2. ovoga Zakona prouzročena teška tjelesna ozljeda 

jedne ili više osoba, ili se promjene prouzročene onečišćenjem ne mogu dulje vrijeme otkloniti, 

ili nastupi velika nesreća, 

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

(4) Ako je kaznenim djelima navedenim u stavku 3. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili 

više osoba, 

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. 

(5) Ako je kaznenim djelom iz članka 200. stavka 1. i 2., članka 201. stavka 1., 2. i 3. i članka 

202. stavka 1. i 2. ovoga Zakona prouzročena znatna šteta, 

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. 

(6) Ako je kaznenim djelom iz članka 206. stavak 1., članka 207. stavka 1. i članka 208. ovoga 

Zakona prouzročena znatna šteta, 

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

(7) Ako je kaznenim djelom iz članka 200. stavka 3., članak 201. stavka 4., članka 202. stavka 

3., članka 206. stavka 2. i članka 207. stavka 2. ovoga Zakona prouzročena znatna šteta, 

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora do tri godine. 
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Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom 

Članak 215. 

(1) Tko požarom, poplavom, eksplozivom, otrovom ili otrovnim plinom, ionizirajućim 

zračenjem, motornom silom, električnom ili drugom energijom ili kakvom općeopasnom 

radnjom ili općeopasnim sredstvom izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg 

opsega, 

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. 

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko ne postavi propisane naprave za zaštitu 

od požara, eksplozije, poplave, otrova, otrovnih plinova, nuklearne energije, ionizirajućih 

zračenja ili za zaštitu na radu ili te naprave ne održava u ispravnom stanju, ili ih u slučaju 

potrebe ne stavi u djelovanje, ili uopće ne postupa po propisima ili tehničkim pravilima o 

zaštitnim mjerama i time izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg opsega. 

(3) Tko kaznena djela iz stavka 1. i 2. ovoga članka počini iz nehaja, 

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. 

Uništenje ili oštećenje zaštitnih naprava na radu 

Članak 217. 

(1) Tko na mjestu gdje se obavlja neki rad uništi, ošteti, ukloni, isključi ili na drugi način učini 

neuporabljivim ili nedjelotvornim zaštitne naprave na radu i time izazove opasnost za život ili 

tijelo ljudi ili za imovinu većeg opsega, 

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. 

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, 

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. 

Uništenje, oštećenje ili zlouporaba znakova za opasnost 

Članak 218. 

(1) Tko uništi, ošteti, ukloni ili na drugi način učini neuporabljivim ili neuočljivim znak kojim 

se upozorava na opasnost, 

kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine. 

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko bez potrebe pošalje međunarodno 

ugovoreni znak za poziv u pomoć ili znak da prijeti opasnost ili tko pošalje međunarodno 

ugovoreni znak za postojanje sigurnosti kad to nije opravdano, ili tko zlouporabi međunarodno 

ugovoreni komunikacijski znak. 
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Rukovanje općeopasnim tvarima 

Članak 220. 

(1) Tko ionizirajuće ili druge tvari koje mogu prouzročiti opću opasnost za život ljudi ili 

imovinu većeg opsega neovlašteno izradi, prikuplja, sakriva, rasprši, koristi, promijeni, 

raspačava ili ih nepropisno prenosi, ili drugome omogućava da do njih neovlašteno dođe, ili 

drugome onemogućava da do njih ovlašteno dođe, 

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. 

(2) Kaznom iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se tko protivno propisima o prometu eksploziva 

ili lako upaljivog materijala preda eksploziv ili lako upaljiv materijal na prijevoz javnim 

prijevoznim sredstvima ili takav materijal sam prenosi koristeći se javnim prijevoznim 

sredstvom. 

(3) Ionizirajuće ili druge tvari iz stavka 1. ovoga članka i eksploziv i lako upaljiv materijal iz 

stavka 2. ovoga članka će se oduzeti. 

Opasno izvođenje građevinskih radova 

Članak 221. 

(1) Tko pri projektiranju, provođenju stručnog nadzora nad građenjem, građenju ili izvođenju 

pojedinih radova ili uklanjanju građevine, postupajući protivno propisima ili opće priznatim 

pravilima struke, izazove opasnost za život ili tijelo ljudi ili za imovinu većeg opsega, 

kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina. 

(2) Tko kazneno djelo iz stavka 1. ovoga članka počini iz nehaja, 

kaznit će se kaznom zatvora do tri godine. 

Teška kaznena djela protiv opće sigurnosti 

Članak 222. 

(1) Ako je kaznenim djelom iz članka 215. stavka 1. i 2., članka 216. stavka 1., 2. i 3., članka 

217. stavka 1., članka 219. i članka 221. stavka 1. ovoga Zakona prouzročena teška tjelesna 

ozljeda neke osobe ili imovinska šteta velikih razmjera, 

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do deset godina. 

(2) Ako je kaznenim djelom navedenim u stavku 1. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili 

više osoba, 

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina. 
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(3) Ako je kaznenim djelom iz članka 215. stavka 3., članka 216. stavka 4., članak 217. stavka 

2. i članka 221. stavka 2. ovoga Zakona prouzročena teška tjelesna ozljeda neke osobe ili 

imovinska šteta velikih razmjera, 

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

(4) Ako je kaznenim djelom navedenim u stavku 3. ovoga članka prouzročena smrt jedne ili 

više osoba, 

počinitelj će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina. 

 


