Уставом Републике Српске, Законом о помиловању (,,Службени гласник Републике
Српске“ број: 34/06) и Кривичним закоником Републике Српске (,,Службени гласник
Републике Српске“ број: 64/17) регулисано је да Предсједник Републике може
осуђеним лицима дати помиловања за кривичноправне санкције које је изрекао суд у
Републици Српској и за правне посљедице осуде.
Законом о помиловању прописани су облици помиловања и поступак у вези са
помиловањем за кривична дјела из надлежности судова Републике Српске, као и
кривична дјела за која се помиловање не може дати.
Ради ефикасног дјеловања по молбама осуђених лица у овим поступцима учествује
Комисија за помиловања Министарства правде Републике Српске, те судови који воде
првостепене кривичне поступке, на начин да дају позитивна, или негативна мишљења
о сваком појединачном приједлогу.
Министарство правде Републике Српске доставља Предсједнику Републике молбу
заједно са извјештајем о молби, те образложеним приједлогом овог министарства за
одлуку о помиловању.
Доношење одлуке о помиловању јe дискреционо овлашћење Предсједника Републике
приликом којег се уважавају: општи интереси државе и друштва, опште вриједности,
принцип ресоцијализације, хумани и други релевантни разлози, као и личне
карактеристике сваког појединачног случаја (породичне, здравствене, социјалне и
економске).
Одлука о помиловању објављује се у ,,Службеном гласнику Републике Српске“.
Одредбом члана 20. Закона о помиловању прописано је да једном годишње
Предсједник Републике обавјештава Народну скупштину Републике Српске о
одлукама о помиловању донесеним током претходне календарске године.
Обавјештење се доставља најкасније до 31. марта за претходну календарску годину.

Предметно обавјештење доставља се и средствима јавног информисања.
У 2018. години Предсједнику Републике достављено је 28 извјештаја о молбама за
помиловање осуђених лица.
Предсједник Републике је у току 2018. године донио три одлуке о помиловању на
основу којих је помиловао седморо осуђених лица.
Одлуке о помиловању осуђених лица објављене су у Службеном гласнику Републике
Српске број: 7/18; број: 19/18; број: 65/18.
Лица којима је дато помиловање:
Радетић Милорад, Добој
Гутер Драгана, Челинац
Телић Елвир, Дервента
Грбић Драшко, Приједор
Малетић Славица, Бронзани Мајдан
Шишман Мирнес, Зеница
Живановић Владимир, Фоча

