ЗАШТИТА НА СВЕДОЦИ
Катерина Коларевиќ
Јавен обвинител
во Основно јавно обвинителство Скопје

Заштитата на сведоците и соработниците на правдата е од огромно значење
за успешно гонење на кривични дела, чие докажување е проследено со
несразмерни тешкотии или кое кривично дело не може да се докаже без
постоење на исказ на лице, кое поради можната опасност да биде изложено на
заплашување, закана со одмазда или опасност по животот, здравјето, слободата,
физичкиот интегритет или имот од поголем обем, не се согласува во својство на
сведок да даде исказ.
Суштината на проблемот за заштита на сведоците е во нужна врска со
постојаното балансирање помеѓу два интереси – правото на одбрана на
обвинетиот, кое е едно од основните права загарантирани со ЕКЧП и
елементарните права на сведокот (правото на живот, на слобода и безбедност ),
исто така загарантирани со ЕКЧП.

ЗАКОН ЗА ЗАШТИТА НА СВЕДОЦИ
Сл.Весник на Р.Македонија бр. 38/05 од 26.05.2005 година
Член 1
Со овој закон се уредуваат постапката и условите за давање заштита
и помош на сведоците, се дефинираат мерките за заштита и се установуваат
Совет за заштита на сведоци и Одделение за заштита на сведоци.

Одредбите од овој закон се применуваат и на соработниците на
правдата и на жртвите кои се јавуваат во својство на сведоци, како и на
блиските лица на сведоците, соработниците на правдата и жртвите кои се
јавуваат во својство на сведоци. Ако делото од став 1 е сторено заради
продажба, ќе се казни со затвор од три до осум години.

Член 2

- "Сведок" е секое лице кое согласно со Законот за кривичната постапка има
својство на сведок и поседува информации за извршувањето на кривичното дело,
неговиот сторител и други важни околности, односно податоци и информации од
значење за кривичната постапка кои се неопходни и решавачки за докажувањето на
кривичното дело со чие изнесување животот, здравјето, слободата, физичкиот
интегритет или имотот од поголем обем на сведокот се изложуваат на опасност;
- "Соработник на правдата" е секое лице против кое е покренато обвинение, е
осудено или е припадник на криминална група, банда или друго здружение, или
учествувало во извршување на кривично дело од областа на организираниот
криминал, но се согласило да соработува со надлежннте органи за откривање, гонење
и пресудување на кривични дела, особено за давање исказ во својство на сведок во
кривичната постапка за криминалната група, банда или друго здружение или за кое
било кривично дело поврзано со организираниот криминал;
- "Жртва која се јавува во својство на сведок" е секое лице на кое со кривично
дело му е повредено или загрозено некое негово лично или имотно право, кое
поседува информацни од значење за кривичната постапка со чие давање неговиот
живот, здравје, слобода, физички интегритет или и.мот од поголем обем би му биле
изложени на опасност и кое се согласило со давање исказ во својство на сведок во
кривичната постапка да соработува со правосудните органи;

ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ
Член 3
Овој закон се применува доколку докажувањето на кривичното дело е
проследено со несразмерни тешкотии или не може да се изврши без исказ на лице,
кое, поради можната опасност да биде изложено на заплашување, закана со
одмазда или опасност по животот, здравјето, слободата, физичкиот интегритет или
имот од поголем обем, не се согласува во својство на сведок да даде исказ за
следниве кривични дела: - против државата, - против човечноста и меѓународното
право, - од областа на организираниот криминал и - за кои со Кривичниот законик е
пропишана казна затвор од најмалку четири години.

ПОСТАПКА ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ ВО ПРОГРАМАТА
Член 15
Предлог за вклучување во Програмата до Советот, поднесува Јавниот
обвинител на Република Македонија. Предлогот Јавниот обвинител на
Република Македонија го поднесува врз основа на писмено барање за
вклучување во Програмата доставено од Министерството за внатрешни работи,
надлежниот јавен обвинител или судијата кој постапува по конкретниот
предмет.

Барање за вклучување во Програмата од ставот 2 на овој член може да
поднесе и лицето кое поради можната опасност да биде изложено на
заплашување, закана со одмазда или опасност по животот, здравјето,
слободата, физичкиот интегритет или имот од поголем обем, не се согласува во
својство на сведок да даде исказ во кривичната постапка, за што Јавниот
обвинител на Република Македонија ќе побара од надлежниот јавен обвинител
кој постапува по предметот да му ги достави податоците од членот 16 на овој
закон.

Член 18
При донесувањето на одлука за вклучување во Програмата, Советот ги има
предвид особено следниве кригериуми:
- значењето на информациите кои ги поседува лицето чија заштита се предлага за
извршувањето на кривичното дело, неговиот сторител и други важни околности,
односно податоци и информации од значење за кривичната постапка што се
неопходни и решавачки за докажувањето на кривичното дело,
- информациите од значење за кривичната постапка кои ги поседува лицето чија
заштита се предлага, да не можат да се обезбедат на друг начин,
- сериозноста на заплашувањето и - волјата на лицето чија заштита се предлага да
соработува со правосудните органи и во процесот на спроведувањето на мерките за
заштита со Одделението.

Член 26
Мерки за заштита се:

1) чување на тајност на идентитетот;
2) обезбедување на лична заштита;
3) промена на живеалиште, односно престојувалиште и

4) промена на идентитет.

РАЗЛИКА ПОМЕЃУ
ЗАГРОЗЕН СВЕДОК
И

ЗАШТИТЕН СВЕДОК

ЗАКОН ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА
Службен весник на РМ, бр. 150 од 18.11.2010 година
Член 53
Права на жртвата

Жртвата на кривично дело ги има следниве права:
1) да учествува во кривичната постапка како оштетен со приклучување кон
кривичниот прогон или за остварување на имотноправното барање за штета;
2) на посебна грижа и внимание од страна на органите и субјектите кои
учествуваат во кривичната постапка и
3) на делотворна психолошка и друга стручна помош и поддршка од страна на
органи, установи и организации за помош на жртви за кривични дела.

Полицијата, јавниот обвинител и судот постапуваат со посебна грижа спрема
жртвите на кривични дела, давајќи им поуки од ставот (1) на овој член и членовите
54 и 55 од овој закон и се грижат за нивните интереси при донесувањето на одлуки
за кривично гонење против обвинетиот, односно при преземањето на дејствија во
кривичната постапка во која жртвата мора лично да присуствува, за што се
составува службена белешка или записник.

Во согласност со посебните прописи, жртвата на кривично дело за кое е
пропишана казна затвор од најмалку четири години има право на:
1. советник на товар на буџетските средства пред давањето на исказ, односно
изјава или поднесување на имотноправно барање, ако има тешки
психофизички оштетувања или потешки последици од кривичното дело и
2. надоместок на материјална и нематеријална штета од државен фонд под
услови и на начин пропишан со посебен закон, доколку надоместокот на
штета не може да се обезбеди од осудениот.

Посебни права на ранливи категории жртви

Жртвите имаат право на посебни мерки на процесна заштита при
давањето исказ и испитувањето во сите фази на постапката, ако:
1) во времето на давањето на исказот се на возраст под 18 години;
2) со давањето исказ или одговор на определено прашање би се изложиле себе си
или блиско лице на сериозна опасност по животот, здравјето или физичкиот
интегритет (загрозени жртви) и
3) заради возраста, природата и последиците на кривичното дело, физичкиот или
психичкиот инвалидитет или друга од значење здравствена состојба,
општественото и културното минато, семејните околности, религиозните
уверувања и етничката припадност на жртвата, однесувањето на обвинетиот,
членовите на семејството или пријателите на обвинетиот кон жртвата би имало
штетни последици по нивното психичко или физичко здравје или негативно ќе
влијае врз квалитетот на дадениот исказ (посебно чувствителни жртви).
Посебните мерки на процесна заштита ги определува судот по предлог на јавниот
обвинител или на жртвата или по сопствена оцена кога е потребно да се заштитат
загрозените и посебно чувствителните жртви.

При одлучувањето за определување на посебните мерки за процесна
заштита од ставот (2) на овој член судот мора да ја земе предвид волјата на
жртвата.
Судот мора да определи посебна мерка на процесна заштита во случаите од
ставот (1) точка 1 на овој член, и тоа:
1) кога детето жртва има потреба од посебна грижа и заштита или

2) кога детето е жртва на трговија со луѓе, насилство или сексуална
злоупотреба.
Во случаите од ставот (4) на овој член судот мора да определи
поединечно или заедно со друга посебна мерка на заштита, видео и тонски запис
на исказот и испитувањето на детето за да се користи како доказ во постапката.
Во исклучителни случаи, заради нови околности на случајот, судот може да
нареди повторно испитување на детето жртва најмногу уште еднаш преку
користење на технички средства за комуникација.
(6) Спроведувањето на посебните мерки на процеснатa заштита на децата жртви
е уредено со посебен закон.

КОЈ МОЖЕ ДА БИДЕ СОРАБОТНИК НА ПРАВДАТА ?

Препорака на Совет на Европа (2005) 9 :
Секое лице кое се товари за кривично дело или е осудено за учество во
злосторничко здружение или во некоја друга криминална организација или во
кривични дела на организиран криминал, а кое лице се согласува да
соработува со органите на кривичната правда особено сведочејќи за
злосторничкото здружение или организација или за било кое кривично дело
поврзано со организиран криминал или други тешки кривични дела

ЗАКОН ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ

Чл.175 ст.1-Соработник на правдата кој се наоѓа на издржување на казна затвор
во РМ ужива посебна заштита утврдена со посебен акт донесен од Министерот за
правда
Чл.175 ст.2-Соработник на правдата од друга држава ќе биде прифатен на
издржување на казна затвор во РМ согласно со постапка утврдена со позитивните
законски прописи и ратификуван меѓународен договор.

ПРАВИЛНИК ЗА ПОСЕБНА ЗАШТИТА НА СОРАБОТНИК
НА ПРАВДАТА КОЈ ИЗДРЖУВА КАЗНА ЗАТВОР
Пропишува посебна заштита на соработник на правдата кој издржува казна
затвор во РМ
Чл.2-Соработник на правдата е лице кое добило статус соработник на правда
согласно ЗКП и Законот за заштита на сведоци, а се наоѓа на издржување казна
затвор во РМ
Чл.3-Посебната заштита на соработникот на правдата може да трае до денот на
отпуштањето од издржување на казната затвор

ПОСЕБНА ЗАШТИТА НА СОРАБОТНИКОТ НА ПРАВДАТА
СОГЛАСНО ПРАВИЛНИКОТ
Чл.4

-

Доделување на погодности за време додека издржува казна затвор

-

Прекин на казната затвор согласно Законот за извршување на санкциите

-

Отпуштање од издржување на казната на денот кога со решение за условен
отпуст е определено отпуштањето

Заштита на сведоци согласно ЗКП
(загрозени сведоци )
Заштита на сведоци - Член 226
Ако постои веројатност дека со давањето исказ или со одговор на определено
прашање, сведокот, соработникот на правдата или жртвата, односно оштетениот би
се изложил себеси или нему блиско лице на сериозна опасност по животот,
здравјето или физичкиот интегритет, загрозениот сведок може да го ускрати
давањето исказ или изнесувањето на податоците од членот 219 став (3) на овој
закон додека не се обезбедат услови за негова заштита.
Заштитата на загрозениот сведок се состои во посебен начин на испитување и
учество во постапката уредени со овој закон и со примена на мерки за заштита вон
постапката уредени со посебен закон.
Ако јавниот обвинител оцени дека стравувањето од опасност од ставот (1) на овој
член е основано ќе го прекине испитувањето и ќе преземе итни дејствија согласно
со одредбите за заштита на сведоците, соработниците на правдата и жртвите
уредени со овој закон.

Ако во текот на постапката загрозениот сведок изјави дека не сака посебен
начин на учество и на испитување, тој ќе се испита според општите правила за
испитување на сведоци. Претходниот исказ кој е даден според правилата за
посебен начин на испитување на загрозен сведок може да се користи во текот на
испитувањето, а потоа ќе се издвои од списите и ќе му се предаде на судијата на
претходната постапка на чување во запечатен плик.
Ако оцени дека барањето од ставот (1) на овој член е неосновано, јавниот
обвинител постапува согласно со членот 219 од овој закон.

Повикување на загрозен сведок во претходна постапка или на главна
расправа се врши преку Одделението за заштита на сведоци при Министерството за
внатрешни работи.

Член 227
Заштита на загрозен сведок во претходна постапка
(1) Веднаш штом ќе дознае за веројатноста за постоењето на околностите од
членот 226 на овој закон, јавниот обвинител ќе преземе мерки за заштита на
загрозениот сведок. Јавниот обвинител со тоа ќе го запознае загрозениот сведок.
(2) Јавниот обвинител со решение ќе го определи псевдонимот на загрозениот
сведок, како и посебниот начин на учество во постапката и на испитувањето. На
испитувањето на загрозениот сведок во претходната постапка не присуствуваат
обвинетиот и неговиот бранителот, ниту оштетениот и неговиот законски
застапник.
(3) Податоците за загрозениот сведок јавниот обвинител ќе ги запечати во
посебен коверт и тоа ќе го забележи во списот, користејќи го псевдонимот на
загрозениот сведок.

(Запечатениот коверт со податоците за загрозениот сведок може да ги побара и
да ги отвори само второстепениот суд кога одлучува по жалба. На ковертот ќе се
забележи дека е отворен и ќе се наведат имињата на членовите на советот кои
ќе се запознаат со неговата содржина. Откако членовите на советот ќе се
запознаат со неговата содржина, ковертот повторно ќе се запечати и ќе му се
врати на јавниот обвинител.
(4) На загрозениот сведок не смее да му се поставуваат прашања со кои на
директен или индиректен начин би го открил својот идентитет, местото на
живеење, вработеноста и членовите на семејството.
(5) Лицата кои во кое било својство ќе ги дознаат податоците за загрозениот
сведок се должни да ги чуваат како класифицирана информација.

Член 228
Заштита на загрозен сведок на главна расправа
(1) Писмено образложениот предлог за посебниот начин на испитување на
загрозениот сведок, јавниот обвинител во запечатен коверт му го поднесува на
судијата, односно советот за оцена на обвинителниот акт при поднесување на
обвинителниот акт.
(2) Судот одлучува за предлогот на јавниот обвинител со решение кое е должен да го
донесе најдоцна во рок од 48 часа од приемот на предлогот.
(3) Ако судот го прифати предлогот на јавниот обвинител, ќе го определи со решение
псевдонимот на загрозениот сведок, ако дотогаш не бил определен, како и посебниот
начин на учество во постапката и на испитувањето. Против решението на судот не е
дозволена жалба.

(4) Посебниот начин на испитување може да се состои од прикривање на
идентитетот, а во определени случаи и изгледот на загрозениот сведок (членови 229
и 230).

Член 229
Испитување под псевдоним
(1) Ако посебниот начин на испитување на сведокот се однесува само на
прикривање на личните податоци, испитувањето ќе се спроведе под псевдоним без
наведување на другите податоци од членот 219 став (3) на овој закон. Во другиот
дел испитувањето ќе се спроведе според општите одредби за испитување сведок.
(2) По завршеното испитување загрозениот сведок го потпишува записникот со
псевдонимот.
(3) Лицата кои во кое било својство ќе ги дознаат податоците за загрозениот сведок
се должни да ги чуваат како класифицирана информација.

Член 230
Испитување со помош на технички уреди за пренос на слика и тон
(1) Ако посебниот начин на учество во постапката и испитувањето на загрозениот
сведок се однесува освен на прикривање на податоците од членот 219 став (3) на
овој закон и на прикривање на изгледот на загрозениот сведок, испитувањето ќе се
спроведе со помош на технички уреди за пренос на слика и тон, при што ликот на
загрозениот сведок и неговиот глас се изменети.

(2) Загрозениот сведок во текот на испитувањето може да се наоѓа во посебна
просторија, која физички е одвоена од просторијата во која се наоѓаат судијата и
другите учесници во постапката.

Член 231
Права на одбраната при испитување на загрозени сведоци на главната
расправа
(1) При испитувањето на загрозените сведоци на главната расправа посебно ќе се
внимава на правото на обвинетиот и на неговиот бранител да имаат соодветна и
доволна можност да ги оспоруваат и да ги проверуваат нивните искази.
(2) Пресудата не може да се темели само врз основа на исказот на загрозениот
сведок прибавен со примена на одредбите за прикривање на неговиот идентитет
или изгледот заради негова заштита и заштита на неговите блиски лица.

Член 232
Испитување на посебно ранливи жртви и сведоци
(1) Оштетениот и сведокот за кој органот што ја води постапката ќе утврди дека со
оглед на возраста, здравствената состојба, природата или последиците од
кривичното дело, односно поради други околности на случајот се посебно ранливи,
малолетно лице жртва на трговија со луѓе, насилство или сексуална злоупотреба и
дека испитувањето во просториите на органот што ја води постапката би имало
штетни последици по нивното психичко или физичко здравје ќе се испитаат на начин
пропишан во овој член.

(2) Кога органот што ја води постапката ќе оцени дека тоа е потребно заради помош
на оштетениот или сведокот од ставот (1) на овој член ќе му постави полномошник
за време на испитувањето.

(3) Прашањата на оштетениот и сведокот од ставот (1) на овој член можат да се
поставуваат само преку органот што ја води постапката, кој спрема таквото лице
треба да се однесува со посебно внимание за да се избегнат штетните последици
на кривичната постапка врз неговата личност, телесното и душевното здравје.
(4) Испитувањето на оштетениот и сведокот од ставот (1) на овој член може да се
врши со помош на психолог, социјален работник или друго стручно лице, а органот
што ја води постапката може да одлучи лицето да се испита со употреба на
технички средства за пренос на слика и звук, без присуство на странките и другите
учесници во постапката во просторијата во која се наоѓа оштетениот или сведокот,
така што странките, бранителот и лицата кои имаат право да му поставуваат
прашања, тоа го прават со посредство на органот што ја води постапката,
психолог, педагог, социјален работник или друго стручно лице.
(5) При испитувањето на оштетениот или сведокот од ставот (1) на овој член,
судот може да ја исклучи јавноста.
(6) Оштетениот или сведокот од ставот (1) на овој член не смеат да се соочуваат
со обвинетиот, а со другите сведоци само по нивно барање.

Прашања?
Благодарам на
вниманието.

