
“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 84/09 

 

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и 

Херцеговине, на 61. сједници Представничког дома, одржаној 30. септембра 2009. године, 

и на  сједници Дома народа, одржаној 19. октобра 2009. године, усвојила је   

 

ЗАКОН   

О ПРИМЈЕНИ РИМСКОГ СТАТУТА МЕЂУНАРОДНОГ КРИВИЧНОГ 

СУДА И САРАДЊИ СА МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ СУДОМ   

 

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 1. 

(Предмет Закона)   

Овим Законом регулишу се поступци надлежних органа у Босни и Херцеговини у 

примјени Римског статута Међународног кривичног суда (у даљњем тексту: Римски 

статут), питање сарадње и пружања правне помоћи Међународном кривичном суду, као и 

особености поступка за кривична дјела прописана чланом 5. Римског статута и за кривична 

дјела против човјечности и других вриједности заштићених међународним правом која су 

прописана Кривичним законом Босне и Херцеговине.   

Члан 2. 

(Значење израза)   

Осим ако овим Законом није другачије одређено, поједини изрази коришћени у овом 

закону имају сљедеће значење:   

а)    кривична дјела прописана Римским статутом: кривична дјела утврђена у члану 5. 

Римског статута, ограничена на најтеже злочине од значаја за међународну заједницу као 

цјелину, и то:   

1)    злочин геноцида,   

2)    злочин против човјечности,   

3)    ратни злочин и   

4)    злочин агресије;   

б)    Римски статут: Римски статут Међународног кривичног суда који је Босна и 

Херцеговина ратификовала Одлуком о ратификацији ("Службени гласник БиХ - 

Међународни уговори", број 2/02);   



ц)    тужилац: тужилац Међународног кривичног суда предвиђен чланом 42. Римског 

статута;   

д)    заступник: заступник Босне и Херцеговине којег својом одлуком именује Савјет 

министара Босне и Херцеговине.   

Члан 3. 

(Надлежност за обављање послова сарадње и извршења одлука Међународног кривичног 

суда)   

(1)    Захтјеви за сарадњу са Међународним кривичним судом и за извршење одлука тог 

суда достављају се Министарству правде Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: 

Министарство правде), ако овим Законом није другачије одређено.   

(2)    Након што утврди да захтјев из става (1) овог члана садржи податке предвиђене 

Римским статутом, Министарство правде га доставља надлежном државном органу из 

става (5) овог члана, ради поступања предвиђеног овим Законом, а ако Министарство 

правде утврди да захтјев не садржи потребне податке, захтјев враћа Међународном 

кривичном суду да га допуни, односно исправи.   

(3)    Ако за обављање одређених послова постоји искључива надлежност неког другог 

државног органа или ако ће неки други државни орган лакше обавити одређене послове 

сарадње, Министарство правде том органу просљеђује захтјев за сарадњу, односно одлуку 

Међународног кривичног суда ради извршења.   

(4)    Надлежни државни органи у пословима сарадње и извршења одлука Међународног 

кривичног суда поступају хитно и без одгађања и о томе извјештавају Министарство 

правде.   

(5)    У пословима сарадње и извршења одлука Међународног кривичног суда надлежни 

органи су Суд Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Суд БиХ), Тужилаштво Босне и 

Херцеговине (у даљњем тексту: Тужилаштво БиХ) и други органи у складу са Законом о 

кривичном поступку Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Закон о кривичном 

поступку).   

Члан 4. 

(Заступање пред Међународним кривичним судом)   

(1)    Заштиту права и интереса Босне и Херцеговине пред Међународним кривичним 

судом заступа лице које има потребне квалификације за заступање пред домаћим 

судовима, као и додатна стручна знања и искуства која прописује министар правде.   

(2)    Савјет министара Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Савјет министара) именује 

заступника Босне и Херцеговине пред Међународним кривичним судом након спроведеног 

јавног позива за пријаву заинтересованих кандидата.   

Члан 5. 

(Комуникација са Међународним кривичним судом)   



(1)    Државни органи комуницирају са Међународним кривичним судом путем 

Министарства правде на једном од језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини 

или на једном од службених језика Међународног кривичног суда, а у складу са чланом 87. 

Римског статута.   

(2)    Комуникација Босне и Херцеговине са Међународним кривичним судом одвија се 

путем Министарства правде, а у случају хитности или када за то постоје други оправдани 

разлози, комуникација се може одвијати и непосредно.   

(3)    Ако то није у супротности са законом и сврхом поступања према ст. (1) и (2) овог 

члана, комуникација у погледу одређених питања може се остварити и путем Интерпола, о 

чему се без одгађања обавјештава Министарство правде.   

Члан 6. 

(Примјена домаћег законодавства)   

(1)    Државни органи надлежни за поступање у пословима сарадње и извршења одлука 

Међународног кривичног суда радње обављају на начин прописан Законом о кривичном 

поступку, Кривичним законом Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Кривични закон) и 

другим законима Босне и Херцеговине којим је уређена ова област.   

(2)    Закони и други прописи Босне и Херцеговине који се примјењују у обављању послова 

сарадње тумаче се и примјењују у складу с правним поретком Босне и Херцеговине, а на 

начин који одговара циљевима и смислу Римског статута.   

Члан 7. 

(Прописи о имунитету)   

Прописи о имунитетима и повластицама предвиђени посебним законима у Босни и 

Херцеговини неће се примјењивати у поступку за кривична дјела из члана 1. овог Закона.   

Члан 8. 

(Заштита свједока, жртава и других лица)   

У поступку обављања послова сарадње с Међународним кривичним судом примјењиваће 

се прописи Босне и Херцеговине који се односе на заштиту свједока, жртава и других 

лица.   

ДИО ДРУГИ - КРИВИЧНО ГОЊЕЊЕ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ   

Члан 9. 

(Надлежност за поступање)   

(1)    Тужилаштво БиХ и Суд БиХ надлежни су за вођење кривичног поступка против 

починилаца кривичних дјела из члана 1. овог Закона.   

(2)    Међународни кривични суд надлежан је за вођење кривичног поступка против 

починилаца кривичних дјела из члана 1. овог Закона, када би иначе били надлежни за 



поступање Тужилаштво БиХ и Суд БиХ, само ако су испуњени услови из члана 17. 

Римског статута.   

(3)    Изузетно од става (1) овог члана, у Босни и Херцеговини неће се наставити кривично 

гоњење када се поступак већ води пред Међународним кривичним судом и у том случају 

Босна и Херцеговина ће уступити кривично гоњење Међународном кривичном суду у 

складу с одредбама Римског статута и овог Закона.   

Члан 10. 

(Пријава кривичног дјела)   

(1)    Сви државни органи, правна и физичка лица дужна су Тужилаштву БиХ пријавити 

сазнање о почињеном кривичном дјелу из надлежности Међународног кривичног суда, без 

обзира гдје је кривично дјело почињено, ако се не ради о кривичном дјелу због којег се већ 

води поступак у Босни и Херцеговини, пред Међународним кривичним судом или 

надлежним судом неке друге државе.   

(2)    Тужилаштво БиХ покреће кривично гоњење ако за то постоје услови предвиђени 

Законом о кривичном поступку, а о предузетим радњама, путем Министарства правде, 

обавјештава Међународни кривични суд.   

(3)    Ако се кривични поступак из стварних или правних разлога не може покренути у 

Босни и Херцеговини, тужилац Тужилаштва БиХ о томе обавјештава Министарство 

правде, које у складу са чланом 14. Римског статута тужиоцу Међународног кривичног 

суда пријављује извршење кривичног дјела из надлежности тог суда.   

Члан 11. 

(Обавјештење тужиоца)   

(1)    Када тужилац Међународног кривичног суда обавијести Министарство правде да 

постоје разлози за покретање кривичног поступка у Босни и Херцеговини за кривично 

дјело из члана 5. Римског статута, Министарство правде без одгађања обавјештава 

Тужилаштво БиХ.   

(2)    Након пријема обавјештења из става (1) овог члана, тужилац Тужилаштва БиХ, у 

сарадњи са другим надлежним органима, ако се у Босни и Херцеговини већ не води 

поступак, предузима потребне мјере ради откривања кривичног дјела и починиоца у сврху 

покретања кривичног поступка, а о резултатима поступка обавјештава Министарство 

правде.   

(3)    Министарство правде је дужно у року од мјесец дана од дана пријема обавјештења из 

става (1) овог члана обавијестити тужиоца Међународног кривичног суда о томе да ли је у 

Босни и Херцеговини покренут кривични поступак.   

(4)    Ако је обавјештење из става (1) овог члана дато као повјерљиво, његов садржај сматра 

се службеном тајном за све државне органе и лица која сазнају његов садржај.   

Члан 12. 

(Препуштање кривичног гоњења)   



(1)    Ако је у Босни и Херцеговини покренут кривични поступак за кривично дјело из 

члана 5. Римског статута, тужилац Тужилаштва БиХ ће путем Министарства правде 

затражити од Међународног кривичног суда да Босни и Херцеговини препусти кривично 

гоњење.   

(2)    Ако Међународни кривични суд не препусти кривично гоњење, на образложен 

предлог тужиоца Тужилаштва БиХ, министар правде може изјавити жалбу у складу са 

Римским статутом и Правилима о поступку и доказима.   

(3)    Ако жалба из става (2) овог члана буде одбијена, кривични поступак покренут у 

Босни и Херцеговини се обуставља.   

(4)    Обустављање кривичног поступка траје до правоснажног окончања кривичног 

поступка пред Међународним кривичним судом, након чега тужилац Тужилаштва БиХ 

доноси рјешење о обустављању кривичног поступка за кривично дјело о којем је одлучио 

Међународни кривични суд.   

(5)    Ако Међународни кривични суд, у складу са Римским статутом и Правилима о 

поступку и доказима, препусти Босни и Херцеговини кривично гоњење за кривично дјело 

из надлежности Међународног кривичног суда, тужилац Тужилаштва БиХ предузима 

потребне радње у складу са Законом о кривичном поступку и о предузетим радњама путем 

Министарства правде извјештава Међународни кривични суд.   

(6)    У случају из става (5) овог члана може се од Међународног кривичног суда затражити 

уступање прикупљених доказа.   

ДИО ТРЕЋИ - ПРАВНЕ ПОСЉЕДИЦЕ ПОСТУПКА ПРЕД МЕЂУНАРОДНИМ 

КРИВИЧНИМ СУДОМ   

Члан 13. 

(Не бис ин идем)   

(1)    Против лица о чијој је кривици правоснажно одлучио Међународни кривични суд, не 

може се за исто кривично дјело покренути нити водити кривични поступак у Босни и 

Херцеговини, нити се може извршити претходна пресуда домаћег суда, која се односи на 

исто кривично дјело.   

(2)    Против лица које је у Босни и Херцеговини правоснажном пресудом ослобођено или 

осуђено, односно у погледу којег је донесено рјешење о обустављању кривичног поступка, 

не може се покренути или водити кривични поступак за исто кривично дјело пред 

Међународним кривичним судом, осим када су за то испуњени услови из члана 20. став (3) 

Римског статута.   

Члан 14. 

(Немогућност истовременог поступања)   

(1)    Против истог лица не може се за исто кривично дјело покренути кривични поступак у 

Босни и Херцеговини ако се за то кривично дјело већ води поступак пред Међународним 

кривичним судом, који је покренут прије кривичног поступка у Босни и Херцеговини.   



(2)    Против истог осумњиченог не може се за исто кривично дјело водити кривични 

поступак у Босни и Херцеговини истовремено с поступком пред Међународним 

кривичним судом.   

(3)    Поступак у Босни и Херцеговини прекинуће се ако Међународни кривични суд 

против истог осумњиченог и због истог кривичног дјела започне или већ води кривични 

поступак. Прекид поступка тече од дана предаје осумњиченог Међународном кривичном 

суду, односно његовим појављивањем пред тим судом на други начин.   

(4)    Ако је пресуда Суда БиХ постала правоснажна, неће се извршити, а ако је извршење у 

току, биће прекинуто даном када осуђени буде предат Међународном кривичном суду, у 

складу са одредбама Римског статута.   

(5)    За вријеме прекида кривичног поступка или прекида поступка извршења казне у 

Босни и Херцеговини не тече застара, као ни рокови за предузимање појединих процесних 

радњи.   

Члан 15. 

(Покретање обустављеног поступка)   

(1)    Кривични поступак који се водио у Босни и Херцеговини, а обустављен је ради 

вођења поступка пред Међународним кривичним судом, може се наставити у Босни и 

Херцеговини, ако Међународни кривични суд није својом пресудом одлучио о кривици 

оптуженог за једно или више кривичних дјела за која се у Босни и Херцеговини водио 

кривични поступак. У том случају може се и извршити правоснажна пресуда Суда БиХ или 

наставити извршење казне које је прекинуто, као и започети кривични поступак у случају 

када до његовог покретања није дошло због тога што је поступак вођен пред 

Међународним кривичним судом.   

(2)    Када су пресудом Међународног кривичног суда обухваћена само нека кривична 

дјела за која постоји правоснажна пресуда Суда БиХ, вијеће ће измијенити пресуду у 

погледу казне, примјењујући на одговарајући начин одредбе Закона о кривичном поступку 

које се односе на измјену пресуде према правилима за понављање поступка.   

ДИО ЧЕТВРТИ - САРАДЊА СА МЕЂУНАРОДНИМ КРИВИЧНИМ СУДОМ   

Члан 16. 

(Принципи сарадње)   

(1)    У складу са чланом 93. Римског статута, сви државни органи сарађују у потпуности и 

у доброј вјери са Међународним кривичним судом, ради пружања правне помоћи том 

суду.   

(2)    Садржај захтјева за пружање правне помоћи који упућује Међународни кривични суд 

сматра се службеном тајном и може бити објављен, у потпуности или дјелимично, једино 

када је то потребно ради извршења захтјева или из других нарочито важних околности и уз 

претходну дозволу Међународног кривичног суда.   

(3)    Надлежни државни орган ће у поступку пружања правне помоћи Међународном 

кривичном суду предузети и радње чије извршење Међународни кривични суд није 



посебно захтијевао, ако је спровођење тих радњи непосредно повезано с циљем пружања 

правне помоћи или када је то неопходно ради откривања починиоца кривичног дјела и 

прикупљања доказа потребних за поступак пред Међународним кривичним судом и ако би 

у супротном прибављање тих доказа било онемогућено или знатно отежано.   

Члан 17. 

(Присуство представника Међународног кривичног суда)   

(1)    Државни орган који предузима радњу правне помоћи на захтјев Међународног 

кривичног суда дозволиће његовим представницима да присуствују извршењу радње 

међународне правне помоћи, при чему им се омогућава да постављају питања и стављају 

предлоге, а на њихов писмени и образложени захтјев може им се омогућити видео и звучно 

снимање радње, ако то не би ометало извршење радње или било у супротности са 

оправданим интересима лица која радњи присуствују, односно циљевима кривичног 

поступка.   

(2)    Представницима Међународног кривичног суда, на њихов захтјев, доставља се копија 

записника, односно видео и звучног снимка радње правне помоћи.   

Члан 18. 

(Радње представника Међународног кривичног суда на територији Босне и Херцеговине)   

(1)    Изузетно, на захтјев Међународног кривичног суда, може се дозволити да 

представници тог суда спроведу поједине радње на територији Босне и Херцеговине, чијем 

спровођењу обавезно присуствује лице оног органа који би у Босни и Херцеговини био 

надлежан за спровођење те радње.   

(2)    Представници Међународног кривичног суда не могу приликом обављања радњи из 

става (1) овог члана користити принудне мјере, лишавање слободе грађана, ограничавати 

уставна права грађана, нити права која се односе на свједоке, вјештаке, осумњичене и 

оптужене из Закона о кривичном поступку.   

Члан 19. 

(Одгађање извршења захтјева Међународног кривичног суда)   

На предлог државног органа који је надлежан за поступање, Министарство правде може 

одгодити извршење захтјева за пружање правне помоћи Међународном кривичном суду 

када је то у интересу кривичног поступка који се води у Босни и Херцеговини или 

приговора допуштености покретања или вођења поступка пред Међународним кривичним 

судом (чл. 94. и 95. Римског статута).   

Члан 20. 

(Консултације)   

У случају када постоје стварни или правни разлози који би могли спријечити или отежати 

извршење захтјева за пружање правне помоћи Међународном кривичном суду, а нарочито 

ако се ради о разлозима наведеним у члану 97. Римског статута, надлежни државни орган о 

томе без одгађања обавјештава Министарство правде, које обавља консултације са 

представницима Међународног кривичног суда о начину отклањања сметњи.   



Члан 21. 

(Преузимање поступка од Међународног кривичног суда)   

(1)    У случају када Међународни кривични суд, у складу са Римским статутом и 

Правилима о поступку и доказима препусти Босни и Херцеговини кривично гоњење, 

тужилац Тужилаштва БиХ предузима кривично гоњење, узимајући као основ за оптужбу 

чињенице на којима се заснивала оптужба пред Међународним кривичним судом.   

(2)    Поступак у Босни и Херцеговини спроводи се уз примјену Закона о кривичном 

поступку.   

(3)    Докази који су прибављени или изведени од Међународног кривичног суда могу се 

користити у кривичном поступку у Босни и Херцеговини само ако су прибављени, односно 

изведени у складу са Римским статутом и Правилима о поступку и доказима. Постојање 

или непостојање чињеница које се доказују тим доказима цијени се према Закону о 

кривичном поступку.   

(4)    Представници Међународног кривичног суда могу присуствовати поступку у свим 

стадијумима и може им се пружити свако обавјештење о току поступка.   

ДИО ПЕТИ - ЛИШЕЊЕ СЛОБОДЕ, ПРИТВОР И ПРЕДАЈА   

Члан 22. 

(Захтјев Међународног кривичног суда за лишење слободе и предају лица)   

(1)    Лишење слободе лица и његова предаја обавља се на основу захтјева за предају 

Међународном кривичном суду и спроводи се према одредбама Римског статута, овог 

Закона и Закона о кривичном поступку.   

(2)    Захтјев Међународног кривичног суда за лишење слободе лица и његову предају или 

за привремено лишење слободе лица које се налази на територији Босне и Херцеговине 

или за које Међународни кривични суд сматра да је на територији Босне и Херцеговине 

доставља се Тужилаштву БиХ путем Министарства правде.   

(3)    Тужилаштво БиХ дужно је да у року од осам дана утврди да ли захтјев садржи 

податке и документацију у складу са чл. 91. и 92. Римског статута, а посебно податке који 

су потребни за утврђивање идентитета лица и да непотпун захтјев путем Министарства 

правде врати Међународном кривичном суду са упутством да се захтјев допуни, односно 

да се његови недостаци отклоне.   

Члан 23. 

(Обавезна одбрана у поступку предаје)   

(1)    Лице чију предају захтијева Међународни кривични суд мора имати браниоца од 

првог саслушања и током трајања поступка предаје.   

(2)    Ако лице чија се предаја захтијева не обезбиједи браниоца или ако изјави да неће 

узети браниоца, бранилац ће бити постављен по службеној дужности у складу са Законом о 

кривичном поступку.   



Члан 24. 

(Странке у поступку предаје)   

(1)    Странке у поступку предаје су лице чија се предаја тражи и тужилац Тужилаштва 

БиХ.   

(2)    Представник Међународног кривичног суда има право присуствовати свим радњама у 

поступку предаје, али нема својство странке у поступку.   

Члан 25. 

(Лишење слободе)   

(1)    Министарство правде без одгађања доставља Тужилаштву БиХ захтјев Међународног 

кривичног суда да се лице лиши слободе.   

(2)    Тужилац Тужилаштва БиХ дужан је да поступајући по захтјеву Међународног 

кривичног суда предузме све радње у складу са Законом о кривичном поступку и у 

сарадњи са другим органима гоњења лице лиши слободе.   

(3)    Лице лишено слободе у смислу става (2) овог члана има сва права у складу са 

Законом о кривичном поступку.   

(4)    Ако се лице крије или се налази у бјекству, биће предузете потребне мере у складу са 

Законом о кривичном поступку и донесена наредба о расписивању потјернице да се 

пронађе, лиши слободе и спроведе тужиоцу Тужилаштва БиХ.   

Члан 26. 

(Поступак у истрази)   

(1)    Тужилац Тужилаштва БиХ којем је доведено лице поучиће то лице о његовим 

правима у складу са одредбама Закона о кривичном поступку и након што установи да је 

ријеч о лицу чије је лишење слободе, привремено лишење слободе или предају затражио 

Међународни кривични суд, упознаће га са захтјевом и оптужбама које му се стављају на 

терет и о томе испитати.   

(2)    Након што тужилац установи идентитет лица на које се односи захтјев Међународног 

кривичног суда, доставиће Суду БиХ предлог за одређивање притвора.   

(3)    Према лицу из става (2) овог члана примијениће се одговарајуће одредбе Закона о 

кривичном поступку које се односе на одређивање и трајање притвора.   

Члан 27. 

(Добровољна предаја у поступку истраге)   

(1)    Тужилац Тужилаштва БиХ приликом саслушања посебно утврђује да ли лице 

пристаје да се добровољно преда Међународном кривичном суду.   

(2)    Ако лице потврди добровољну предају Међународном кривичном суду и истовремено 

се одрекне права на жалбу у поступку предаје, тужилац ће затражити одређивање притвора 



само ако за то постоји неки од разлога утврђених Законом о кривичном поступку. У 

супротном, лице се пушта на слободу уз одређивање јемства, забране напуштања 

боравишта, односно других ограничења личне слободе прописаних Законом о кривичном 

поступку.   

(3)    Тужилац Тужилаштва БиХ одмах обавјештава Министарство правде и Министарство 

безбједности Босне и Херцеговине о пристанку лица ради спровођења предаје 

Међународном кривичном суду.   

(4)    Изјава из става (2) овог члана не може се опозвати.   

Члан 28. 

(Поступак пред судским вијећем)   

(1)    Ако лице у току истраге не потврди добровољну предају Међународном кривичном 

суду, тужилац Тужилаштва БиХ доставља Суду БиХ захтјев Међународног кривичног суда 

уз образложен предлог којим тражи да Суд БиХ донесе одлуку о предаји лица 

Међународном кривичном суду.   

(2)    Одлуку из става (1) овог члана доноси вијеће састављено од тројице судија.   

(3)    У поступку одлучивања о захтјеву Међународног кривичног суда за предају лица, 

вијеће ће упознати лице са захтјевом и оптужбама које му се стављају на терет и о томе га 

испитати, као и о другим околностима важним за одлучивање о захтјеву Међународног 

кривичног суда.   

Члан 29. 

(Одлука о захтјеву за предају)   

(1)    Вијеће из члана 28. став (2) овог Закона доноси рјешење којим удовољава захтјеву за 

предају лица Међународном кривичном суду ако утврди да се захтјев односи на лице 

против којег се води поступак за предају и да се ради о кривичном дјелу за које је 

Међународни кривични суд надлежан према Римском статуту.   

(2)    Ако према Римском статуту постоје препреке за предају, вијеће ће рјешењем одбити 

захтјев Међународног кривичног суда. Ако је захтјев за предају одбијен, поступак предаје 

може се обновити примјеном одредаба о понављању поступка прописаних Законом о 

кривичном поступку или на основу новог захтјева Међународног кривичног суда.   

(3)    Након доношења рјешења о предаји, притвор може трајати до предаје лица, али не 

дуже од рока предвиђеног у одговарајућим одредбама Закона о кривичном поступку за 

трајање притвора.   

Члан 30. 

(Добровољна предаја у судском поступку)   

(1)    Током судског поступка лице може на записник дати изјаву да се жели добровољно 

предати Међународном кривичном суду и да се одриче права на жалбу у поступку предаје. 

Таква изјава се не може опозвати.   



(2)    У случају из става (1) овог члана, вијеће доноси рјешење којим се обуставља поступак 

за предају и о томе обавјештава Министарство правде и Министарство безбједности Босне 

и Херцеговине ради спровођења добровољне предаје.   

(3)    У случају из става (1) овог члана може се продужити притвор само ако за то постоји 

неки од разлога утврђених Законом о кривичном поступку. У супротном, лице се пушта на 

слободу уз одређивање јемства, забране напуштања боравишта, односно других 

ограничења личне слободе прописаних Законом о кривичном поступку.   

Члан 31. 

(Жалба на рјешење о предаји)   

(1)    На рјешење којим се удовољава захтјеву Међународног кривичног суда за предају 

лица, тужилац, лице чија се предаја тражи и његов бранилац имају право жалбе у року од 

осам дана од дана пријема рјешења.   

(2)    Жалба задржава извршење рјешења, а о њој одлучује Апелационо одјељење Суда 

БиХ.   

(3)    На поступак одлучивања о жалби, на одговарајући начин примијениће се одредбе 

Закона о кривичном поступку које се односе на одлучивање о жалби на пресуду.   

Члан 32. 

(Извршност рјешења)   

(1)    Правоснажно рјешење којим се допушта предаја лица Међународном кривичном суду 

је коначно.   

(2)    Против рјешења из става (1) овог члана може се поднијети апелација Уставном суду 

Босне и Херцеговине.   

(3)    Министар правде може привремено одгодити предају лица због његове болести или 

другог нарочито оправданог разлога.   

Члан 33. 

(Достављање рјешења)   

Правоснажно и извршно рјешење којим је одлучено о захтјеву Међународног кривичног 

суда за предају лица доставља се Међународном кривичном суду путем Министарства 

правде.   

Члан 34. 

(Предаја осумњиченог)   

Предају лица Међународном кривичном суду, на основу изјаве о добровољној предаји или 

на основу правоснажног и коначног рјешења о предаји, обавља Министарство 

безбједности Босне и Херцеговине.   



ДИО ШЕСТИ - ИЗВРШЕЊЕ ПРЕСУДЕ И ДРУГИХ ОДЛУКА МЕЂУНАРОДНОГ 

КРИВИЧНОГ СУДА   

Члан 35. 

(Извршење пресуде и других одлука Међународног кривичног суда)   

(1)    Босна и Херцеговина извршиће пресуду и другу одлуку Међународног кривичног 

суда примјењујући Римски статут и друге прописе Међународног кривичног суда, те 

одговарајуће одредбе домаћег права.   

(2)    Босна и Херцеговина обавијестиће без одгађања Међународни кривични суд о 

стварним или правним разлозима који онемогућавају или ограничавају извршење пресуде 

или друге одлуке те се посавјетовати са Судом о начину даљњег поступања.   

Члан 36. 

(Прихват осуђеног)   

Босна и Херцеговина прихватиће на издржавање казне осуђене пред Међународним 

кривичним судом у складу са споразумом који се закључује за сваки случај посебно.   

ДИО СЕДМИ - УЧЕСТВОВАЊЕ У РАДУ СКУПШТИНЕ ДРЖАВА СТРАНАКА И 

ДРУГИХ ТИЈЕЛА СУДА   

Члан 37. 

(Учествовање у раду Скупштине држава странака и других тијела Суда)   

(1)    Предсједништво Босне и Херцеговине, на предлог Савјета министара именује 

представника Босне и Херцеговине за рад у Скупштини држава странака.   

(2)    У раду Скупштине уз представника из става (1) овог члана могу учествовати један 

или више замјеника представника, те стручњаци за међународно кривично право.   

(3)    Предсједништво Босне и Херцеговине, на предлог Савјета министара, у складу са 

Римским статутом и другим актима Међународног кривичног суда, обезбјеђује 

одговарајуће учешће представника Босне и Херцеговине у раду других органа 

Међународног кривичног суда.   

Члан 38. 

(Избори и именовања у Међународном кривичном суду)   

(1)    Високи судски и тужилачки савјет Босне и Херцеговине, у складу са Законом о 

Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 

бр. 25/04, 93/05, 48/07 и 15/08) и Римским статутом, спроводи поступак избора судија који 

ће бити предложени за именовање у Међународни кривични суд.   

(2)    У случају када је Римским статутом или другим актом Међународног кривичног суда 

предвиђен посебан поступак за избор или именовање представника у друга тијела, Савјет 

министара спровешће поступак примјењујући одговарајуће одредбе домаћег права.   



Члан 39. 

(Финансирање Међународног кривичног суда)   

(1)    Финансијска средства којим Босна и Херцеговина доприноси раду Међународног 

кривичног суда обезбјеђују се у буџету институција Босне и Херцеговине и међународних 

обавеза Босне и Херцеговине, а у складу са критеријумима Организације уједињених 

нација.   

(2)    Трошкове правне помоћи и сарадње Босне и Херцеговине и Међународног кривичног 

суда подмирује свака од страна у складу са чланом 100. Римског статута.   

ДИО ОСМИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   

Члан 40. 

(Примјена одредаба Закона које се односе на Међународни кривични суд)   

Одредбе овог Закона које се односе на Међународни кривични суд и сарадњу с 

Међународним кривичним судом, као и на лишење слободе и предају лица, примјењују се 

на кривична дјела из члана 5. Римског статута, почињена након ступања на снагу Римског 

статута (6. март 2002. године).   

Члан 41. 

(Ступање на снагу овог Закона)   

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".   
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