
   Неофіційний переклад 

GENERAL AMNESTY ACT 
 

Article 1 
This Act grants general amnesty from criminal 
prosecution and proceedings against perpetrators 
of criminal acts committed during aggression, 
armed rebellion or armed conflicts, or related to 
aggression, armed rebellion or armed conflicts in 
the Republic of Croatia. 
 
 
The amnesty also relates to the execution of the 
final verdict passed against the perpetrators of 
criminal acts referred to in Paragraph 1 of this 
Article. 
The amnesty from criminal prosecution and 
proceedings relates to acts committed in the 
period from August 17, 1990 to August 23, 1996. 

 
 

Article 2 
Criminal prosecution shall not be undertaken and 
criminal proceedings shall not be initiated against 
the perpetrators of criminal acts referred to in 
Article 1 of this Act. 
 
If criminal prosecution has been undertaken it 
shall be stopped, and if criminal proceedings 
have been initiated, the proceedings shall be 
stopped ex officio by a court ruling. 
 
If the person to whom the amnesty from 
Paragraph 1 of this Article is related is deprived of 
liberty, the person shall be released by a court 
ruling.  
 

Article 3 
The amnesty for criminal acts referred to in Article 
1 of this Act excludes perpetrators of the most 
serious violations of humanitarian law having the 
characteristics of war crimes, specifically the 
criminal act of genocide under Article 119, war 
crimes against the civilian population under 
Article 120, war crimes against the wounded and 
sick under Article 121, war crimes against 
prisoners of war under Article 122, organising 
groups and instigating the committing of genocide 
and war crimes under Article 123, unlawful killing 
and wounding of an enemy under Article 124, 
illegal seizure of possessions belonging to those 
killed and wounded on the battlefield under Article 
125, use of prohibited combat means under 

ЗАКОН  ПРО ЗАГАЛЬНУ АМНІСТІЮi 
 

Стаття 1 
Цей Закон передбачає загальну амністію від 
кримінального переслідування та 
провадження проти осіб, винних у вчинені 
злочинних діянь під час агресії, збройного 
повстання або збройних конфліктів або в 
зв'язку з агресією, збройним повстанням або 
збройними конфліктами в Республіці 
Хорватія. 
Амністія також поширюється на виконання 
остаточного вироку, винесеного щодо осіб, 
зазначених у Пункті 1 цієї Статті.  
Амністія від кримінального переслідування та 
провадження стосується діянь, скоєних в 
період з 17 серпня 1990 року по 23 серпня 
1996 року. 

 
 

Стаття 2 
Кримінальне переслідування не 
розпочинається, та кримінальні провадження 
не порушуються щодо осіб, які вчинили 
злочинні діяння, зазначені у Статті 1 цього 
Закону. 
Якщо кримінальне переслідування було 
порушено, то воно повинно бути зупинене, а 
якщо кримінальне провадження було 
порушено, то провадження у справі 
припиняється за посадою за рішенням суду. 
Якщо особа, щодо якої оголошено амністію, 
передбачена Пунктом 1 цієї Статті, 
позбавляється волі, ця особа звільняється за 
рішенням суду. 

 
Стаття 3 

Амністія щодо злочинних діянь, зазначених у 
Cтатті 1 цього Закону, виключає осіб, які 
вчинили найбільш тяжкі порушення 
гуманітарного права, що мають ознаки 
військових злочинів, зокрема, злочинний акт 
геноциду відповідно до Cтатті 119, військові 
злочини відносно цивільного населення 
відповідно до Cтатті 120, військові злочини 
відносно поранених та хворих відповідно до 
Cтатті 121, військові злочини проти 
військовополонених відповідно до Cтатті 122, 
організація груп та підбурювання до вчинення 
геноциду та військових злочинів відповідно 
до Статті 123, незаконне вбивство та 
поранення супротивника відповідно до Статті 



   Неофіційний переклад 

Article 126, violation of parliamentarians under 
Article 127, cruel treatment of the wounded, sick, 
and prisoners of war under Article 128, unjustified 
delay of the repatriation of prisoners of war under 
Article 129, destruction of cultural and historical 
monuments under Article 130, instigation of war 
of aggression under Article 131, abuse of 
international symbols under Article 132, racial and 
other discrimination under Article 133, 
establishing slavery and the transport of enslaved 
persons under Article 134, international terrorism 
under Article 135, endangerment of persons 
under international protection under Article 136, 
taking of hostages under Article 137 of the Basic 
Criminal Code of the Republic of Croatia 
(Narodne Novine, No. 31/93 - revised text, 35/93, 
108/95, 16/96, and 28/96), as well as the criminal 
act of terrorism regulated by provisions of 
international law.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The Amnesty excludes the perpetrators of other 
criminal acts stipulated in the Basic Criminal 
Code of the Republic of Croatia (Narodne  
Novine, No. 31/93 - revised text 35/93., 108/95., 
16/96., and 28/96.) and the Criminal Law of the 
Republic of Croatia (Narodne Novine, No. 32/93. - 
revised text, 38/93., 28/96. And 30/96) which 
were not committed during aggression, armed 
rebellion, or armed conflicts or are not related to 
aggression, armed rebellion, or armed conflicts in 
the Republic of Croatia. 
 
 
The provisions of the Law on Criminal 
Proceedings (Narodne Novine No. 34/93 - revised 
text, 38/93, 25/94, 28/96) on repeating 
proceedings shall be applied for persons who by 
a final verdict are sentenced in absence for 
criminal acts from Paragraph 1 of the Article 
herein, whereby the deadline from Article 398, 
Paragraph 1, of that Law begins when the Act 
herein enters into effect. 
 

124, незаконне захоплення майна, що 
належить загиблим та пораненим на полі бою 
відповідно до Статті 125, застосування 
заборонених бойових засобів відповідно до 
Статті 126, порушення прав парламентаріїв 
відповідно до Статті 127, жорстоке 
поводження з пораненими, хворими та 
військовополоненими  відповідно до Статті 
128, необґрунтована затримка репатріації 
військовополонених відповідно до Статті 129, 
руйнування культурно-історичних пам'яток 
відповідно до Статті 130, підбурювання до 
агресивної війни відповідно до Статті 131, 
зловживання міжнародною символікою 
відповідно до Статті 132, расова та інша 
дискримінація відповідно до Статті 133, 
встановлення рабства та перевезення 
поневолених осіб відповідно до Статті 134, 
міжнародний тероризм відповідно до Статті 
135, створення загрози для осіб, які 
перебувають під міжнародним захистом 
відповідно до Статті 136, захоплення 
заручників у відповідності зі Статтею 137 
Основного кримінального кодексу Республіки 
Хорватія ("Народне Новине",  № 31/93 - 
переглянутий текст, 35/93, 108/95, 16/96 та 
28/96), а також злочинний акт тероризму, 
регульований положеннями міжнародного 
права. 
Амністія виключає осіб, які вчинили інші 
злочинні діяння, передбачені в Основному 
кримінальному кодексі Республіки Хорватія 
("Народне Новине", № 31/93 - переглянутий 
текст, 35/93, 108/95, 16/96 та 28/96) та в 
Кримінальному кодексі Республіки Хорватія 
("Народне Новине", № 31/93 - переглянутий 
текст, 35/93, 108/95, 16/96 та 28/96), що не 
були вчинені під час агресії, збройного 
повстання або збройних конфліктів або не 
пов'язані з агресією, збройним повстанням 
або збройними конфліктами в Республіці 
Хорватія. 
Положення Закону про кримінальне 
провадження ("Народне Новине", № 34/93 - 
переглянутий текст, 38/93, 25/94, 28/96) про 
повторне провадження застосовуються щодо 
осіб, які за остаточним вироком 
засуджуються за відсутності злочинних діянь, 
передбачених в Пункті 1 Статті 398 цього 
Закону, відповідно до якого термін, 
передбачений в Пункті 1 Статті 398 цього 
Закону, починається з моменту набуття 
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Article 4 
The state attorney cannot file an appeal against a 
ruling of the court referred to in Article 2 of the Act 
herein if the court applied the amnesty to the 
benefit of a perpetrator of criminal acts for which 
this Act grants amnesty within the framework of 
the legal characteristics of the criminal act 
determined by the state attorney.  
 

Article 5 
The Minister of Justice is authorised to enact 
privy regulations for the implementation of this 
Act. 
 

Article 6 
The following become invalid on the day this Act 
enters into effect: 
1. Amnesty Act related to criminal prosecution 
and proceedings for criminal acts committed in 
armed conflicts and in the war against the 
Republic of Croatia (Narodne Novine, No. 58/92 
and 39/95). 
2. Amnesty Act for perpetrators of criminal acts 
from the temporarily occupied parts of the territory 
of the Vukovar-Srijem and Osijek-Baranja 
Županijas (Narodne Novine,  No. 43/96). 
 
 
 

Article 7 
This Act shall enter into effect eight days after 
being published in Narodne Novine. 
 
Class: 740-02/92-01/06 
Zagreb, September 20, 1996 
(Official Gazette no. 80/1996) 

 
SABOR HOUSE OF REPRESENTATIVES 

OF THE REPUBLIC OF CROATIA 
Speaker of the Sabor House of Representatives 

Academician Vlatko Pavletić 

чинності цим Законом. 
 

Стаття 4 
Державний прокурор не може оскаржити 
рішення суду, зазначене у Статті 2 цього 
Закону, якщо суд застосував амністію на 
користь особи, яка вчинила злочинне діяння, 
за яке цим Законом передбачена амністія в 
рамках встановлених державним прокурором 
правових ознак злочинного діяння. 

 
Стаття 5 

Міністр юстиції уповноважений приймати 
підзаконні нормативно-правові акти для 
реалізації цього Закону. 
 

Стаття 6 
Наступне стає недійсним в день набрання 
чинності цим Законом: 
1. Закон про амністію, пов'язаний з 
кримінальним переслідуванням та 
провадженням за злочинні діяння, вчинені під 
час збройних конфліктів та війни проти 
Республіки Хорватія ("Народне Новине", №  
58/92 та 39/95). 
2. Закон про амністію для осіб, які вчинили 
злочинні діяння з тимчасово окупованих 
частин території Вуковарсько-Сремської та 
Осієцько-Бараньскої жупанії ("Народне 
Новине", № 43/96). 
 

Стаття 7 
Цей Закон набирає чинності через вісім днів 
після його публікації в "Народне Новине". 
Клас: 740-02/92-01/06 
Загреб, 20 вересня 1996 року 
(Офіційний вісник № 80/1996) 

 
 

ПАЛАТА ПРЕДСТАВНИКІВ САБОРУ. 
РЕСПУБЛІКИ ХОРВАТІЇ 

Спікер Палати представників Сабору 
Академік Влатко Павлетіч 
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