
     На основу члана 23 Статута Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, Скупштина 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, на 24-ој сједници одржаној 19. јула 2001. год., 
усваја 
 

ЗАКОН О АМНЕСТИЈИ 
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
Члан 1 

 
(1) Овим законом даје се  ослобођење од кривичног гоњења, потпуно или 

дјелимично ослобођење од изречене казне или неизвршеног дијела казне (у 
даљем тексту амнестија): 
- лицима која су у периоду до 22. децембра 1995. године учинили било које од 

кривичних дјела предвиђених одговарајућим кривичним законима који су се 
примјењивали на територији Републике Српске и Федерације Босне и 
Херцеговине, осим кривичних дјела против човјечности и међународног права 
из главе XVI преузетог Кривичног закона СФРЈ, кривичних дјела дефинисаних у 
Статуту Међународног суда за бившу Југославију, те кривичних дјела убиства 
из члана 36, силовања из члана 88, затим дјела против достојанства лица и 
морала из члана 90, 91 и 92, те тешки случајеви разбојничке крађе или 
разбојништва из члана 151, као и члана 186 став 2, а у вези са чланом 182 
Кривичног закона Републике Босне и Херцеговине, ако је тим законом или 
другим одговарајућим законом који се примјењивао на територији Федерације 
предвиђено кажњавање ових особа за то кривчно дјело; 

- лицима која су учинила било које од кривичних дјела против основа друштвеног 
уређења Републике Српске из члана XV, кривичних дјела против оружаних 
снага Републике Српске и кривичних дјела ширења лажних вијести из члана 
203 и недозвољеног држања оружја и експлозивног материјала из члана 213 
Кривичног закона Републике Српске-посебни дио. 

 
(2) Изузимају се од амнестије лица која су извршила оне облике кривичних дјела 

код којих се као посљедица појављује умишљајно лишење живота другог лица. 
 

Члан 2 
 
(1) Ако против лица из члана 1 овог закона није покренут кривични поступак, 

поступак се неће ни покренути, а ако је поступак у току – обуставиће се. 
 
(2) Ако је лицу из члана 1 овог закона правоснажно изречена казна затвора, 

ослободиће се од извршења те казне у цјелини у дијелу који није извршен. 
 

Члан 3 
 
(1) Рјешење о промјени амнестије доноси суд пред којим је кривични поступак у 

току, односно који је судио у првом степену по службеној дужности или на 
приједлог окривљеног или осуђеног лица или лица које у корист окривљене особе 
може изјавити жалбу. 

 
(2) Рјешење из става 1 суд је дужан донијети у року од три дана од дана ступања 

на снагу овог закона, односно у року од три дана од пријема приједлога. 
 



Члан 4 
 
(1) Против рјешења о промјени амнестије жалбу могу изјавити Јавни тужилац 

Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, окривљени и његов бранилац, осуђени и 
лице које у корист окривљеног може изјавити жалбу у случају да је оно поднијело 
приједлог за давање амнестије. 

 
(2) Жалба против рјешења о примјени амнестије не задржава извршење рјешења. 
 

Члан 5 
 
Ако се лице на које се односи рјешење о примјени амнестије налази у притвору или 
на издржавању казне затвора, суд ће одредити да се одмах пусти на слободу. 

Члан 6 
 
На достављање писмена, рачунање рокова и поступак по жалби сходно се 
примјењују одредбе Закона о кривичном поступку Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине («Службени гласник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине», број 7/00). 
 

Члан 7 
 
Одредбе овог закона не дирају права оштећених лица на остваривање имовинско-
правног захтјева у парничном поступку. 
 

Члан 8 
 
Овај закон ступа на снагу даном објављивања у «Службеном гласнику Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине». 
 
Број: 0-02-022-313/01 
Брчко, 19. јул 2001. год. 

                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК 
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА 

 
                                                               Мирсад Ђапо, дипл. правник, с.р. 

 
 


