Службени гласник БиХ број 93/09

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и
Херцеговине на 63. сједници Представничког дома, одржаној 4. новембра 2009. године, и на
38. сједници Дома народа, одржаној 13. новембра 2009. године, донијела је

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.
У Закону о кривичном поступку Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 36/03,
26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09 и 16/09),
иза члана 27. додаје се нови члан 27а. који гласи:
"Члан 27а.
Преношење вођења поступка за кривична дјела из
Главе XVII КЗБиХ
(1) Ако се поступак води за кривична дјела из чл. 171. до 183. Кривичног закона Босне и
Херцеговине, Суд може вођење поступка рјешењем пренијети другом суду на чијем је
подручју покушано или извршено кривично дјело, најкасније до заказивања главног претреса, а
узимајући у обзир тежину кривичног дјела, својства починиоца и остале околности битне за
оцјену сложености предмета.
(2) Суд рјешење из става (1) овог члана може донијети и на предлог странака или браниоца, а
у фази истраге само на предлог тужиоца.
(3) Рјешење из става (1) овог члана доноси Вијеће састављено од тројице судија из члана 24.
став (7) овог закона. Против рјешења Вијећа жалба није допуштена."
Члан 2.
У члану 45. у ставу (6) у другој реченици иза ријечи "Суд" додају се ријечи: "редослиједом са
листе адвоката".
Иза става (6) додаје се нови став (7) који гласи:
"(7) Ако позвани адвокат није у могућности да преузме одбрану, Суд позива сљедећег
адвоката са листе адвоката. Суд обавјештава надлежну адвокатску комору о одбијању позваног
адвоката да преузме одбрану по службеној дужности."
Члан 3.

У члану 46. у ставу (2) у другој реченици иза ријечи "вијећа" ставља се запета и додају се
ријечи: "у складу са чланом 45. став (6)".
Члан 4.
У члану 138. став (1) мијења се и гласи:
"(1) Када изрекне пресуду на казну затвора, Суд може оптуженом одредити притвор, односно
притвор ће се продужити ако је то неопходно ради несметаног вођења кривичног поступка,
узимајући у обзир све околности везане за извршење кривичног дјела, односно личност
починиоца. Ако изрекне пресуду на казну затвора од пет година или тежу казну, Суд ће одмах
одредити или продужити притвор. У овим случајевима доноси се посебно рјешење, а жалба
против рјешења не задржава његово извршење."
Члан 5.
Наслов "ГЛАВА XXX - ПОСТУПАК ЗА ПРУЖАЊЕ МЕЂУНАРОДНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ И
ИЗВРШЕЊЕ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА У КРИВИЧНОПРАВНИМ СТВАРИМА" брише
се.
Чл. 407, 408, 409, 410, 412. и 413. бришу се.
Досадашњи члан 411. постаје члан 407.
Члан 6.
Наслов "ГЛАВА XXXI - ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ОСУМЊИЧЕНИХ, ОДНОСНО
ОПТУЖЕНИХ И ОСУЂЕНИХ ЛИЦА" брише се.
Чл. од 414. до 431. бришу се.
Члан 7.
Досадашње главе од XXXII до XXXIV постају главе од XXX до XXXII.
Члан 8.
У члану 449. у ставу (2) иза ријечи "браниоца," брише се ријеч "не", а иза ријечи "предмет"
додају се ријечи: "а узимајући у обзир тежину кривичног дјела, својства починиоца и остале
околности битне за оцјену сложености предмета".
Члан 9.
Овлашћују се Уставноправна комисија Представничког дома и Уставноправна комисија Дома
народа Парламентарне скупштине БиХ да утврде пречишћени текст Закона о кривичном
поступку Босне и Херцеговине.
Члан 10.
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
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