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PREDMET: Izvješće o zahtjevu za davanje odobrenja za vođenje kaznenog postupka 

protiv IVANA KLARINA, zastupnika u Hrvatskom saboru 

  

Mandatno-imunitetno povjerenstvo Hrvatskog sabora razmotrilo je na 51. sjednici, održanoj 

dana  2. rujna 2019. godine, zahtjev punomoćnika privatnog tužitelja Ante Kulušića upućen 

predsjedniku Hrvatskog sabora za davanje odobrenja za pokretanje kaznenog postupka protiv 

Ivana Klarina, zastupnika u Hrvatskom saboru zbog kaznenog djela klevete iz čl. 149. stavka 

1. i 2. Kaznenog zakona.  

 

Ivan Klarin zastupnik je 9. saziva Hrvatskog sabora, te na temelju članka 76. Ustava 

Republike Hrvatske i članka 23. Poslovnika Hrvatskog sabora ima imunitet do prestanka 

zastupničkog mandata, te se bez Odluke Hrvatskog sabora protiv istoga ne može pokrenuti 

niti voditi kazneni postupak. Međutim člankom 76. stavkom 5. Ustava Republike Hrvatske 

propisano je da ako Hrvatski sabor nije na okupu, odluku o zahtjevu za odobrenje za 

pokretanje kaznenog postupka donosi Mandatno-imunitetno povjerenstvo, s time što njegovu 

odluku mora naknadno potvrditi Hrvatski sabor.    

 

Kako Hrvatski sabor ima ljetnu stanku u zasjedanju propisanu Ustavom Republike Hrvatske, 

Mandatno-imunitetno povjerenstvo je na temelju članka 76. stavka 5. Ustava Republike 

Hrvatske i članka 27. stavka 1. Poslovnika Hrvatskog sabora („Narodne novine“ br.81/13, 

113/16., 69/17 i 29/18), jednoglasno (8  „ZA“) donijelo je  

 

  

 

O D L U K U 

 

 

Za vrijeme trajanja zastupničkog mandata uskraćuje se odobrenje za vođenje kaznenog 

postupka koji se vodi protiv zastupnika IVANA KLARINA po zahtjevu punomoćnika 

privatnog tužitelja Ante Kulušića po tužbi koja je podnijeta dana 29. lipnja 2015. godine 

Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu zbog kaznenog djela klevete iz članka 149. stavka 2. 

Kaznenog zakona.  

 

 



O b r a z l o ž e n j e 

 

Mandatno-imunitetno povjerenstvo se i dalje drži svog zauzetog stajališta da u slučajevima 

privatnih tužitelja ne treba davati odobrenje za pokretanje i vođenje kaznenog postupka te je u 

skladu s time donijelo navedenu odluku. 

 

Kazneni postupak može se pokrenuti i voditi nakon isteka mandata, s obzirom da zastara ne 

teče dok postoje opravdani razlozi zbog kojih se postupak ne može provesti. 

 

Za izvjestitelja Povjerenstva na sjednici Hrvatskog sabora, Povjerenstvo je odredilo 

zastupnika Žarka Tušeka, predsjednika Povjerenstva. 

 

 

 

 

                                                                                             P R E D S J E D N I K 

    Žarko Tušek 

      

 

 

 

 

 

 


