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VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Predmet: Prijedlog zakona o dopuni Kaznenog zakona (predlagateljiea: dr. sc. Ines
Strenja-Linić, zastupnica u Hrvatskome saboru) — mišljenje Vlade

Veza: Pismo Hrvatskoga sabora, klase: 740-02/17-01/02, urbroja: 65-17—03, od 17.
studenoga 2017. godine

Na temelju članka 122. stavka 2. Poslovnika Hrvatskoga sabora (Narodne
novine, br. 81/13, 113/16 i 69/17), Vlada Republike Hrvatske o Prijedlogu zakona o dopuni
Kaznenog zakona (predlagateljica: dr. sc. Ines Strenja—Linić,“zastupnica u Hrvatskome
saboru), daje sljedeće

MIŠLJENJE
Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da ne prihvati Prijedlog

zakona o dopuni Kaznenog zakona koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela dr. sc.
Ines Strenja-Linić, zastupnica u Hrvatskome saboru, aktom od 14. studenoga 2017. godine, iz
sljedećih razloga:

Dopuna Kaznenog zakona (Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15 -
ispravak i 101/17) kroz uvođenje novog, samostalnog kaznenog djela "Prisila prema
zdravstvenom radniku" (predloženi članak 181.a Kaznenog zakona), s obzirom na svoj
sadržaj, a time i zaštićeno pravno dobro koje se štiti predloženom inkriminacijom, ne bi bilo
moguće pozicionirati u Glavi XIX Kaznenog zakona - Kaznena djela protiv zdravlja ljudi, s
obzirom da je kao zaštitni objekt iste označeno zdravlje ljudi, a ne njihov tjelesni integritet,
odnosno osobne slobode.

U pogledu mogućeg oštećenika/Žrtve predloženog kaznenog djela
("zdravstvenog radnika"), Vlada Republike Hrvatske skreće pažnju na činjenicu kako Kazneni
zakon ne sadrži definiciju pojma "zdravstveni radnik", slijedom čega bi se predloženo
kazneno djelo (zbog nedostatka eventualne ograničavajuće definicije) odnosilo na sve razine
zdravstvenih radnika sukladno posebnim propisima (doktor medicine, doktor dentalne
medicine, medicinska sestra, medicinski tehničar itd., koji povjerenu im djelatnost obavljaju
kako u okviru javne službe, tako i u okviru privatne prakse).



U pogledu stavka 2. predloženog članka, Vlada Republike Hrvatske ističe kako
je isti nejasan. Naime, Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da stavak 2. sankcionira
posljedicu već navedenu 11 stavku l., tj. sprječavanje ili onemogućavanje zdravstvenog
radnika u obavljanju njegove djelatnosti, a što pretpostavlja pregled i zdravstvenu zaštitu
pacijenta, slijedom čega ostaje nejasna intencija predlagatelja u odnosu na objekt zaštite — da li
je to osoba kojoj se pruža zdravstvena zaštita (koja je već zaštićena kaznenim djelima protiv
života i tijela) ili se Želi zaštiti zdravstveni radnik od povrede tjelesnog integriteta.

Dodatno, Vlada Republike Hrvatske ističe kako je Planom zakonodavnih
aktivnosti za 2018. godinu predviđena izmjena i dopuna Kaznenog zakona, u ostvarivanju
kojeg cilja će biti formirana stručna radna skupina u veljači 2018. godine, koja će u okviru
svog postupanja razmotriti predloženu inicijativu, vodeći računa o komparativnim rješenjima,
ali i o koherentnosti nacionalnog kaznenog zakonodavstva, te eventualno, slijedom toga,
stručno oblikovati zakonski tekst koji će pratiti ideju predložene inicijative.

Slijedom navedenoga,Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskome saboru da
ne prihvati predmetni Prijedlog zakona.

Za svoje predstavnike, koji će u vezi s iznesenim mišljenjem biti nazočni na
sjednicama Hrvatskoga sabora i njegovih radnih tijela, Vladaje odredila Dražena Bošnjakovića,
ministra pravosuđa, dr. sc. Kristiana Turkalja i Juru Martinovića, državne tajnike u Ministarstvu
pravosuđa, te Vedranu ŠimundžuNikolić, pomoćnicuministra pravosuđa.


