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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 
ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Περίληψη: Η προστασία των μαρτύρων βάσει Σχεδίου είναι: αστυνομική, 
σωματική και τεχνική προστασία η οποία προβλέπεται από έναν ειδικό νόμο. 
Παρέχεται όχι μόνο σε μάρτυρες αλλά και σε κοντινούς τους ανθρώπους (αν και η 
προστασία μπορεί να περιλαμβάνει και άλλες κατηγορίες προσώπων, όπως για 
παράδειγμα στη Σερβία, εκτός από τους μάρτυρες και τους συνεργάτες τους, 
στην προστασία μπορούν επίσης να συμπεριληφθούν ύποπτοι, κατηγορούμενοι, 
τραυματίες, εμπειρογνώμονες και κοντινά τους πρόσωπα). Η διάρκεια της 
προστασίας των μαρτύρων βάσει Σχεδίου δεν συνδέεται με την ποινική διαδικασία. 
Η προστασία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί πριν από την έναρξη της ποινικής 
διαδικασίας, κατά τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας, αλλά και μετά τη νομίμως 
περατωθείσα ποινική διαδικασία. Η χρήση Σχεδίου αποφασίζεται από ειδικούς 
φορείς, που δεν σχετίζεται με τις δικαστικές αρχές. Επίσης, οι αρχές εκτέλεσης είναι 
ειδικές. Αυτά τα μέτρα προστασίας δεν εξυπηρετούν άμεσα τη διεξαγωγή της 
ποινικής διαδικασίας, παραδίδονται στον μάρτυρα έξω από την αίθουσα του 
δικαστηρίου τη στιγμή που δεν εκτελεί τη μαρτυρία της κατάθεσης. Σε αντίθεση με 
τη διαδικαστική προστασία μαρτύρων που δεν έχουν περιορισμούς ως προς τα 
ποινικά αδικήματα, ή εκτός της διαδικασίας προστασίας των μαρτύρων παρέχεται 
μόνο για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα. 

Το Σχέδιο περί προστασίας μαρτύρων, Βοσνία-Ερζεγοβίνη εισήχθη από το 
Νόμο περί προστασίας μαρτύρων το 2004. Λόγω του γεγονός ότι ο Νόμος είχε 
πολλές αδυναμίες, το 2014 εγκρίθηκε ένας νέος Νόμο περί προστασίας μαρτύρων. 
Ο βασικός λόγος για την έγκριση αυτού του Νόμου πηγάζει από το γεγονός ότι είναι 
απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας μαρτύρων 
πριν, κατά τη διάρκεια, και μετά την ποινική διαδικασία προκειμένου να 
παραβρεθούν μάρτυρες με ελεύθερη και ανοικτή μαρτυρία σε ποινική διαδικασία 
ενώπιον του Δικαστηρίου της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Λέξεις-κλειδιά: μάρτυρες, προστασία, πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων, 
Β-Ε.
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1. Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ  
ΣΤΗ ΒΟΣΝΙΑ – ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ

Το καθήκον της κατάθεσης στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη προκύπτει από τις 
διατάξεις του Κώδικα ποινικής δικονομίας της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης (άρθρα 
81-91).1 Η μαρτυρία είναι ένα γενικό καθήκον του πολίτη που περιλαμβάνει την 
υποχρέωση απάντησης στην προσφυγή της δικαστικής αρχής, την υποχρέωση 
να καταθέσει και την υποχρέωση να δώσει αληθινή μαρτυρία. Όσον αφορά το 
δίκαιο, παρόλο που ο συγκεκριμένος Νόμος δεν προβλέπει συγκεκριμένα, στην 
πράξη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας μάρτυρας σύμφωνα με το Σύνταγμα έχει 
δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.2 Αυτό σημαίνει ότι η κατάθεση θα πρέπει να οργα-
νώνεται με τρόπο ώστε να αποφεύγονται αδικαιολόγητες παραβιάσεις των δικαι-
ωμάτων των θυμάτων και των μαρτύρων.3 Το πρότυπο αυτό έχει καθιερωθεί όχι 
μόνο από το Σύνταγμα της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης αλλά και από διεθνή και ευ-
ρωπαϊκά μέσα που έχει υπογράψει και επικυρώσει η Βοσνία – Ερζεγοβίνη. Για 
να εξασφαλιστεί η αξιοπρέπεια ενός ανθρώπου σε ποινική διαδικασία, πρέπει, 
μεταξύ άλλων, να παρέχει επαρκή προστασία και υποστήριξη.

Όσον αφορά τη νομοθεσία στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη για την αντιμετώπιση 
του ζητήματος της προστασίας των μαρτύρων, εκτός από τον Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, ο οποίος περιέχει γενικές διατάξεις σχετικά 
με τη διαδικαστική προστασία όλων που συμμετέχουν στη διαδικασία, συμπε-
ριλαμβανομένων των μαρτύρων4 και τον Ποινικό Κώδικα της Βοσνίας-Ερζεγοβί-
νης5, ο οποίος εξασφαλίζει την ποινική προστασία των μαρτύρων από τους εκ-
φοβισμούς6, η οποία στην κατηγορία των ποινικών αδικημάτων κατά του δικα-

1 Νόμος περί ποινικής δικονομίας της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, ΦΕΚ ΒΕ, αριθ. 3/03, 32/03, 
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, 
16/09 και 93/09, 72/13 και 65/18.

2 Το άρθρο ΙΙ του Συντάγματος της ΒΕ ορίζει ότι όλα τα πρόσωπα, όχι τα εδάφη, της 
ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης, θα έχουν μεταξύ άλλων: το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην ελευθερία 
και την ασφάλεια, το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή, το δικαίωμα σε δίκαιη 
δίκη σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και άλλα δικαιώματα σε σχέση με την ποινική διαδικασία, 
το δικαίωμα να μην υποβάλλονται σε βασανιστήρια ή απάνθρωπες εξευτελιστικές μεταχειρίσεις 
και τιμωρίες και άλλα.

3 Βλέπε: Προστασία και υποστήριξη μαρτύρων σε εγκλήματα πολέμου στη Βοσνία – 
Ερζεγοβίνη, Έκθεση αποστολής του ΟΑΣΕ, 2010, 9.

4 Αυτός ο Νόμος δεν ρυθμίζει τα ζητήματα που σχετίζονται με τον αποκαλούμενο 
προστατευόμενο μάρτυρα, αλλά προτείνει να εφαρμοστεί ένας ειδικός νόμος σε αυτή την 
κατηγορία μαρτύρων. Πρόκειται για το Νόμο περί προστασίας μαρτύρων υπό απειλή και ευάλωτων 
μαρτύρων.

5 Ποινικός κώδικας της ΒΕ, ΦΕΚ της Β-Ε, αριθ. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 
53/06, 55/06, 32/07, 8/10, 47/14, 22/15, 40 / 15 και 35/18.

6 Βλέπε: Snežana Brkić, „Krivičnopravna zaštita svjedoka od zastrašivanja“, Πρακτικά της 
Νομικής Σχολής στο Novi Sad, 1-2 / 2007, 217-226.
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στικού σώματος περιέχει αρκετές κατηγορίες για την προστασία μαρτύρων7 στη 
ΒοσνίαΕρζεγοβίνη υπάρχουν δύο lex specialis νόμοι που αφορούν την προστα-
σία των μαρτύρων, μεταξύ των οποίων: Ο Νόμος περί προστασίας των μαρτύρων 
υπό απειλή και ευάλωτοι μάρτυρες8 και ο Νόμος περί σχεδίου προστασίας των 
μαρτύρων.9

Ο Νόμος περί προστασίας μαρτύρων υπό απειλή και ευάλωτοι μάρτυρες 
ρυθμίζει τη διαδικαστική προστασία μαρτύρων σε ποινικές διαδικασίες που δι-
εξάγονται από την Εισαγγελία της ΒΕ και το Δικαστήριο της ΒΕ για αξιόποινες 
πράξεις που υπάγονται στη δικαιοδοσία του Δικαστηρίου της ΒΕ. 10 Υπάρχουν 
δύο κατηγορίες μαρτύρων που προστατεύονται από αυτόν τον νόμο, μάρτυρες 
υπό απειλή και ευάλωτοι μάρτυρες.11 Ένας μάρτυρας υπό απειλή είναι μάρτυρας 
του οποίου η προσωπική ασφάλεια ή η ασφάλεια της οικογένειάς του είναι σε 
κίνδυνο για τη συμμετοχή του σε εγκληματική διαδικασία, ως αποτέλεσμα της 
απειλής, φόβου ή παρομοίων πράξεων που σχετίζονται με την κατάθεση του ή ο 
μάρτυρας, που νομίζει ότι υπάρχει μια λογική βάση για το φόβο που θα προέκυ-
πτε από την τη μαρτυρία του (άρθρο 3, παράγραφος 1). Ο ευάλωτος μάρτυρας 
είναι μάρτυρας ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά σωματικά ή ψυχικά από τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες διαπράχθηκε το ποινικό αδίκημα ή που πάσχει από 
σοβαρές ψυχικές διαταραχές που τον καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτο όπως το 
παιδί ή έναν νεαρό. (Άρθρο. 3, σελ. 2).12 

7 Ποινικό αδίκημα – εμπόδιση αποδεικτικών στοιχείων (άρθρο 236), ποινικό αδίκημα της 
αποκάλυψης της ταυτότητας του προστατευόμενου μάρτυρα (άρθρο 240) και ποινικό αδίκημα 
που παρεμποδίζει το έργο της δικαιοσύνης (άρθρο 241).

8 Νόμος περί προστασίας μαρτύρων υπό απειλή και ευάλωτοι μάρτυρες, ΦΕΚ Β-Ε, αριθ. 
3/03, 21/03, 61/04 και 55/05.

9 Νόμος περί σχεδίου προστασίας μαρτύρων στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη – ΒΣ ZSZS, ΦΕΚ 
Β-Ε, αρ. 36/14

10 Ορισμένες από τις διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπει ο νόμος αυτός είναι: η παροχή 
ψυχολογικής, κοινωνικής και επαγγελματικής βοήθειας, απόκλιση από τη σειρά με την οποία 
παρουσιάζονται τα αποδεικτικά στοιχεία στην κύρια δίκη, η δυνατότητα απομάκρυνσης 
κατηγορουμένου από την αίθουσα του δικαστηρίου, η δυνατότητα ανάγνωσης καταθέσεων των 
μαρτύρων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό στοιχείο στην κύρια ακρόαση, 
η δυνατότητα μαρτυρίας μέσω τηλεδιάσκεψης ή με άλλων τεχνικών μέσων για τη μετάδοση 
εικόνων και ήχων χρησιμοποιώντας μια ηλεκτρονική συσκευή για παραμόρφωση φωνής και 
προσώπου μαρτύρων κ.ο.κ.

11 Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτούς τους μάρτυρες: Miodrag Simović, 
Mile Šikman, Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta, Νομική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο της Μπάνια Λούκας. Banja Luka 2017, 493-497.

12 Η σωστή στάση των συγγραφέων που πιστεύουν ότι αυτή η ορολογία δεν είναι μια καλή 
λύση και ότι αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα συνώνυμο. Ο μάρτυρας που απειλείται είναι 
ένας ευάλωτος μάρτυρας, ενώ οι μάρτυρες που λέγονται ευάλωτοι μάρτυρες είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητοι μάρτυρες. Δείτε: Tatjana Lukić, Posebnosti krivičnog postupka za organizovani 
kriminal, terorizam i korupciju, Νομική Σχολή Νόβι Σαντ 2008, 224.
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Ο Νόμος περί σχεδίου προστασίας μαρτύρων ρυθμίζει την σχεδίαση εξωδι-
καστικής προστασίας των μαρτύρων. Η εξωδικαστική προστασία περιλαμβάνει 
φυσικό-τεχνικά μέτρα προστασίας των μαρτύρων, τα οποία έχουν αστυνομικό χα-
ρακτήρα και καλύπτονται από το λεγόμενο «Σχέδιο προστασίας μαρτύρων.13 Ο 
Νόμος περί σχεδίου προστασίας μαρτύρων προστατεύει τον μάρτυρα, τα μέλη 
της οικογένειάς του και άλλα πρόσωπα που συνδέονται στενά με τον μάρτυρα 
από εκφοβισμό, επίθεση ή επικίνδυνες συνέπειες ως αποτέλεσμα της απόφασης 
του μάρτυρα να καταθέσει.14

2. «ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Το Σχέδιο προστασίας μαρτύρων περιλαμβάνει μέτρα για την προστασία 
της ζωής, της υγείας, της ελευθερίας και της σωματικής ακεραιότητας ή της 
περιουσίας των ατόμων που συμμετέχουν στο Σχέδιο. Το Σχέδιο προστασίας 
μαρτύρων περιλαμβάνει τους μάρτυρες και τους στενούς τους ανθρώπους. Ο 
μάρτυρας, σύμφωνα με τον Νόμο περί σχεδίου προστασίας μαρτύρων, είναι ένα 
πρόσωπο όπου χωρίς τη μαρτυρία του δεν υπάρχει προοπτική να διερευνηθούν και 
να διαπιστωθούν πραγματικά περιστατικά κατά την ποινική διαδικασία ή να δια-
πιστωθεί η κατοικία ή τα ίχνη του υπόπτου ή χωρίς τη μαρτυρία του η διερεύνηση 
των γεγονότων θα ήταν πολύ πιο δύσκολη. (Άρθρο 2, παρ. 1, στοιχείο α). Οι κο-
ντινοί άνθρωποι είναι τα μέλη της οικογένειας και άλλα πρόσωπα που συνδέονται 
στενά με τον μάρτυρα. Η Επιτροπή για την εφαρμογή του Σχεδίου αποφασίζει 
για την ένταξη, τον τερματισμό, την επέκταση και την ολοκλήρωση του Σχεδίου.15 
και το Σχέδιο οργανώνεται και υλοποιείται από τη Μονάδα Προστασίας Μαρτύ-

13 Snežana Brkić, „Posebno osjetljivi svedoci“, Πρακτικά της Νομικής Σχολής στο Novi Sad, 
2/2014, 224.

14 Μια μορφή προστασίας μαρτύρων προβλέπεται επίσης από τον Νόμο περί προστασίας 
προσώπων που καταγγέλλουν τη διαφθορά στα θεσμικά όργανα της ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης. Ο 
νόμος αυτός προβλέπει την προστασία των προσώπων που απασχολούνται στα θεσμικά όργανα 
της ΒΕ και νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα από τα θεσμικά όργανα της ΒΕ, για τους 
οποίους υπάρχουν βάσιμες υποψίες ή τις συνθήκες για τη διαφθορά σε κάθε θεσμικό όργανο της 
ΒΕ με καλή θέληση υποβάλουν την αίτηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ή πρόσωπα. Σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η προστατευόμενη καταγγελία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
μαρτυρία ενώπιον του δικαστηρίου ή ενώπιον του διοικητικού οργάνου κατά του υπεύθυνου 
προσώπου και συνεργασία κατά τη διαδικασία που διεξάγουν οι αρχές διερεύνησης.

15 Η Επιτροπή αποτελείται από: έναν δικαστή του Ποινικού Δικαστηρίου του Δικαστηρίου 
της ΒΕ, έναν Εισαγγελέα της Εισαγγελίας της ΒΕ και τον Προϊστάμενο του Τμήματος 
Προστασίας Μαρτύρων. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο δικαστής του Ποινικού Δικαστηρίου 
του Δικαστηρίου της ΒΕ. Τα μέλη της Επιτροπής δεν έχουν αντικαταστάτες. Διορίζονται για 
θητεία πέντε ετών, με δυνατότητα επαναδιορισμού. Η Επιτροπή διορίζεται από το Συμβούλιο 
Υπουργών της ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης, μετά από πρόταση του Υπουργείου Ασφάλειας της ΒΕ.
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ρων ως εξειδικευμένη ανεξάρτητη μονάδα του Κρατικού Οργανισμού Ερευνών 
και Προστασίας (SIPA).16 

Όσον αφορά τους όρους συμμετοχής στο Σχέδιο προστασίας μαρτύρων, 
πρέπει να πληρούται η προϋπόθεση σχετικά με το ποινικό αδίκημα που αποτελεί 
αντικείμενο αποδείξεων. Ο Νόμος ορίζει ότι το Σχέδιο μπορεί να εφαρμοστεί 
όταν αποδειχθεί ένα από τα ακόλουθα ποινικά αδικήματα:

 κατά της ακεραιότητας της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης,
 κατά της ανθρωπότητας και των αξιών που προστατεύονται από το διεθνές 

δίκαιο,
 κατά της τρομοκρατίας,
 κατά του οργανωμένου εγκλήματος,
 για τα οποία, από το νόμο, μπορεί να επιβληθεί ποινή πέντε ετών ή περισ-

σότερο.

Όσο αφορά τους όρους που πρέπει να πληροί ο μάρτυρας, στην πρώτη θέση 
είναι η σημασία της μαρτυρίας του, ο εθελοντισμός του δηλαδή η συναίνεση του 
μάρτυρα να μπει στο σχέδιο προστασίας. Φυσικά, είναι σημαντικό ένας μάρτυ-
ρας, ή στενός του άνθρωπός, λόγω της πρόθεσής του να καταθέσει, να αντιμε-
τωπίζει κίνδυνο για τη ζωή, την υγεία, την ελευθερία και την ιδιοκτησία. Η 
επιλεξιμότητα για ένταξη στο Σχέδιο προστασίας μαρτύρων, από την άποψη της 
ιατρικής, ψυχολογικής, οικονομική ικανότητάς του να «αντέξει» το Σχέδιο, ο 
νόμος δεν το αναφέρει σαν όρος, αλλά αυτός όρος συνεπάγεται και οι έλεγχοι 
για την καταλληλότητα πραγματοποιούνται για κάθε μάρτυρα. Η εξέταση της 
καταλληλότητας των μαρτύρων περιλαμβάνει επίσης την ανάλυση του εγκλη-
ματικού παρελθόντος του. Τα πρόσωπα που είναι επαναληπτικός δράστης, δη-
λαδή πρόσωπα που είναι επιρρεπή σε ποινικά αδικήματα, καθώς και άτομα που 
εκτίουν ποινές φυλάκισης μακράς διάρκειας δεν περιλαμβάνονται στο Σχέδιο. 
Εάν, κατά τη στιγμή της έγκρισης της εφαρμογής του Σχεδίου, δεν πληρούται 
καμία από τις προϋποθέσεις αυτές ή έχει παύσει να υφίσταται, τα μέτρα προστα-
σίας μπορούν να ανασταλούν. Η αναστολή της ποινικής διαδικασίας δεν συνε-
πάγεται με την αναστολή των μέτρων προστασίας εάν ο κίνδυνος παραμένει, 
δηλαδή εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής του Σχεδίου προστασίας. Ο 
μάρτυρας μπορεί να προστατεύεται και, αν διαπιστωθεί ο κίνδυνος μετά τη λήξη 
της ποινικής διαδικασίας, εάν ο κίνδυνος είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ο 
μάρτυρας κατέθεσε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

16 Το Τμήμα οργανώνει και εφαρμόζει επίσης μέτρα προσωρινής προστασίας, τα οποία 
αποκαλούνται μέτρα έκτακτης ανάγκης, τα οποία εκτελούνται μέχρι τη σύναψη της συμφωνίας 
προστασίας. Η Μονάδα είναι επίσης υπεύθυνη για τη σύναψη επιχειρησιακών συμφωνιών και 
πρωτοκόλλων με τα διοικητικά όργανα και τους φορείς άλλων κρατών που είναι υπεύθυνοι για 
την εφαρμογή της συμφωνίας σε σχέση με το Σχέδιο προστασίας.
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Όσον αφορά τη διαδικασία εφαρμογής του Σχεδίου προστασίας μαρτύρων, 
πρώτα πρέπει να υπάρχει η πρωτοβουλία για την υποβολή της αίτησης, ύστερα 
γίνεται υποβολή της αίτησης για την εφαρμογή του Σχεδίου και τελικά η απόφα-
ση για την εφαρμογή του Σχεδίου προστασίας, μετά την οποία συνάπτεται η 
συμφωνία με το πρόσωπο που εισέρχεται στο πρόγραμμα προστασίας.

Η πρωτοβουλία για την υποβολή αίτησης μπορεί να δοθεί από τον αρμόδιο 
δικαστή που ασχολείται με την υπόθεση, τον επικεφαλή του σωφρονιστικού 
ιδρύματος, τον εξουσιοδοτημένο πληρεξούσιο, τον εισαγγελέα, την αστυνομική 
υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την έρευνα και τον μάρτυρα ή ένα στενό του 
πρόσωπο. Η πρωτοβουλία υποβάλλεται στον Γενικό Εισαγγελέα της ΒοσνίαςΕρ-
ζεγοβίνης ή στον Πρόεδρο του Δικαστηρίου της ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης. Είναι 
υποχρεωμένοι εντός πέντε ημερών να αποφασίσουν για την υποβληθείσα πρω-
τοβουλία, μετά την οποία η Επιτροπή για την εφαρμογή του σχεδίου υποβάλει 
αιτιολογημένη αίτηση για την εφαρμογή του Σχεδίου προστασίας μαρτύρων. Η 
αίτηση για την εφαρμογή του Σχεδίου πρέπει να περιλαμβάνει:

 Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με μάρτυρες και στενούς τους ανθρώπους 
για τους οποίους προτείνεται το Σχέδιο προστασίας. 

 Περιγραφή και τίτλος του ποινικού αδικήματος και αξιολόγηση των υφι-
στάμενων αποδεικτικών στοιχείων.

 Περιγραφή των περιστάσεων που υποδηλώνουν ότι υπάρχει πραγματικός 
και σοβαρός κίνδυνος για τα πρόσωπα που προτείνονται για την εφαρμογή 
του Σχεδίου, και

 Άλλες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου.17

Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον αιτούντα να συμπληρώσει το αίτημα 
με ορισμένες άλλες πληροφορίες τις οποίες η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι σημα-
ντικές για τη λήψη απόφασης σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου. Η Επιτρο-
πή αποφασίζει για την αίτηση το αργότερο 20 ημέρες από την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης ή της υποβολής της συμπληρωματικής αίτησης, ενώ η πρώτη 
σύνοδος πραγματοποιείται εντός πέντε ημερών από την παραλαβή της αίτησης. 
Πριν από τη λήψη απόφασης, η Επιτροπή θα συμβουλευθεί το Τμήμα και θα ζητήσει 
τη γνώμη του σχετικά με τον βαθμό κινδύνου, την ψυχολογική και υγειονομική 
κατάσταση του μάρτυρα, τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας και τη διάρκειά 
τους, καθώς και τις δαπάνες που απαιτούνται για την εφαρμογή των μέτρων.

Αφού η Επιτροπή εκδώσει απόφαση σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου, 
ο επικεφαλής του Τμήματος και ο μάρτυρας ή ένα στενό του πρόσωπο υπογρά-
φουν τη συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή του. Η συμφωνία περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:

 Τα ονόματα των συμβαλλόμενων μερών.
 Δήλωση σχετικά με την προαιρετική ένταξη στο Σχέδιο.

17 Βλεπε: άρθρο 8, σελ. 4 ΖΠΖΣ ΒΕ
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 Δήλωση ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στο Ερωτηματολόγιο είναι 
αληθείς και ότι σε περίπτωση ψευδών δεδομένων το σχέδιο μπορεί να δια-
κοπεί,18

 Δήλωση ότι το άτομο που εντάσσεται στο Σχέδιο είναι εξοικειωμένο με τη 
συμφωνία και να κατανοήσει το περιεχόμενό του.

 Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών.
 Διάρκεια σχεδίου προστασίας. 
 Μια ρήτρα ότι η συμφωνία έγινε σε ένα αντίγραφο το οποίο τηρείται στο 

Τμήμα.
 Άλλες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Σχεδίου. 
 Οι υπογραφές των συμβαλλομένων στη συμφωνία και η ημερομηνία σύνα-

ψης της συμφωνίας.
 Μια ρήτρα σύμφωνα με την οποία οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

συμφωνία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αστικής ή δικαστικής 
διαφοράς.
Η εφαρμογή του Σχεδίου αρχίζει την ημέρα της σύναψης της συμφωνίας, 

αλλά πριν από τη σύναψη της συμφωνίας, η Επιτροπή πρέπει να δώσει τη συ-
γκατάθεσή της για το περιεχόμενο της συμφωνίας.19

3. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Ο Νόμος περί σχεδίου προστασίας μαρτύρων προβλέπει ότι το Σχέδιο προ-
στασίας μαρτύρων περιλαμβάνει:

 μέτρα προστασίας,
 έκτακτα μέτρα και
 παροχή βοήθειας.

Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας, προβλέπονται τέσσερα μέτρα για την 
προστασία των μαρτύρων και των προσώπων που βρίσκονται κοντά του, ως εξής:

 Μέτρα φυσικής και τεχνικής προστασίας προσώπων και περιουσίας,
 Μέτρα μεταφοράς, 
 Μέτρο απόκρυψης δεδομένων ταυτότητας και ιδιοκτησίας,
 Μέτρο αλλαγής ταυτότητας.

Το μέτρο της φυσικής και τεχνικής προστασίας των προσώπων και των 
περιουσιακών στοιχείων συνίσταται στην αποφυγή του κινδύνου για τη ζωή, την 
υγεία, τη σωματική ακεραιότητα, την ελευθερία ή την ιδιοκτησία μαρτύρων ή 
στενών του ανθρώπων, χρησιμοποιώντας φυσικά και τεχνικά μέτρα. Τα μέτρα 

18 Πρόκειται για προσωπικά δεδομένα, δεδομένα για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 
και άλλαν στοιχεία.

19 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συμφωνία, βλ. ΖΠΖΣ, άρθρο 9.
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αυτά εφαρμόζονται σύμφωνα με το Νόμο για τους αστυνομικούς της Βοσνίας 
– Ερζεγοβίνης.

Το μέτρο μεταφοράς ενός μάρτυρα ή ενός στενού προσώπου συνίσταται 
στην προσωρινή ή μόνιμη μεταφορά από τον τόπο κατοικίας ή κατοικίας σε άλλο 
τόπο στη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη ή στο εξωτερικό. Στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, λόγω 
της μικρής κρατικής επικράτειας, οι μάρτυρες συνήθως μετακινούνται στο εξω-
τερικό. Η διεθνή συνεργασία για την εφαρμογή του Σχεδίου προστασίας ασκεί-
ται με βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η ΒοσνίαΕρ-
ζεγοβίνη με τη σύναψη διμερών και πολυμερών συμφωνιών και με βάση την 
αρχή της αμοιβαιότητας και της υπογραφείσας επιχειρησιακής συμφωνίας. Η 
συνεργασία συνεπάγεται μια διπλή σχέση: την υποβολή αίτησης προς το άλλο 
κράτος για την αποδοχή μαρτύρων ή στενών ανθρώπων του και την εφαρμογή 
των προστατευτικών μέτρων που προβλέπονται γι ‘αυτά και την παροχή βοήθει-
ας σε άλλο κράτος, δηλαδή κατόπιν αιτήματος άλλου κράτους ή ανάληψης προ-
στατευόμενου προσώπου, και η εφαρμογή των μέτρων προστασίας στη Βοσνία 
– Ερζεγοβίνη.

Μέτρα απόκρυψης ταυτότητας μαρτύρων ή στενών προσώπων καθώς και 
πληροφορίες σχετικά με την περιουσία τους περιλαμβάνουν την κατασκευή και 
τη χρήση προσωπικών εγγράφων και εγγράφων σχετικά με την περιουσία των 
μαρτύρων ή στενών ανθρώπων στους οποίους προσωρινά άλλαξαν τα αρχικά 
τους δεδομένα.20

Η αλλαγή ταυτότητας συνεπάγεται την τροποποίηση των προσωπικών δε-
δομένων του μάρτυρα ή του στενού του προσώπου, πλήρως ή εν μέρει, συμπε-
ριλαμβανομένης της δυνατότητας αλλαγής των φυσικών χαρακτηριστικών του. 
Μετά την αλλαγή της ταυτότητας, το Τμήμα εγκρίνει και παρακολουθεί την 
πρόσβαση στα αρχικά δεδομένα σχετικά με την ταυτότητα των μαρτύρων και 
των στενών προσώπων τους που εμπλέκονται στο Σχέδιο και λαμβάνει υπόψη το 
σύνολο της κατάστασης και τα άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις που σχετίζονται 
με την αρχική τους ταυτότητα.21 Στο Τμήμα φυλάσσονται πρωτότυπα έγγραφα 
με την πρωτότυπη ταυτότητα και τα έγγραφα των προσώπων που περιλαμβάνο-
νται στο Σχέδιο.22

20 Την πραγματική ταυτότητα, δηλαδή την κυριότητα των αντικειμένων που χρησιμοποιεί 
για να εκτελέσει ορισμένα μέτρα, το Τμήμα μπορεί επίσης να κρύψει, και στον υπάλληλό του, 
εάν με άλλο τρόπο δεν μπορούν να εφαρμοστούν προστατευτικά μέτρα.

21 Χωρίς τη συγκατάθεση του Τμήματος, δεν μπορεί να αναληφθεί καμία ενέργεια σχετικά 
με την αρχική, κρυφή ή αλλοιωμένη ταυτότητα. Κάθε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αρχεία 
με σκοπό την διαπίστωση της αρχικής, συγκεκαλυμμένης ή αλλοιωμένης ταυτότητας, οι αρχές, 
τα δημόσια ιδρύματα και άλλα ιδρύματα ενημερώνουν το Τμήμα .

22 Ένα άτομο που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο προστασίας μπορεί να συμμετέχει σε νομικές 
υποθέσεις χρησιμοποιώντας συγκεκαλυμμένη ή τροποποιημένη ταυτότητα. Για την ολοκλήρωση 
των νομικών πράξεων που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε τρίτους, το πρόσωπο που συμμετέχουν 
στο Σχέδιο μπορεί να χρησιμοποιήσει τα έγγραφα με τα αλλαγμένα δεδομένα μόνο με την εκ των 
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Αν και ο νόμος ορίζει ότι τα προαναφερθέντα μέτρα προστασίας μπορούν 
να εφαρμοστούν μεμονωμένα, στην πράξη, για λόγους καλύτερης ποιότητας 
προστασίας, τα μέτρα γενικά συνδυάζονται, δηλαδή εφαρμόζονται ταυτόχρονα 
διάφορα μέτρα.

Όσον αφορά τα επείγοντα μέτρα προστασίας, στην πραγματικότητα δεν 
υπάρχουν κάποια ειδικά μέτρα, αλλά προβλέπεται ότι τα «τακτικά» μέτρα προ-
στασίας, εκτός από το μέτρο της αλλαγής ταυτότητας, μπορούν να ληφθούν ως 
επείγοντα μέτρα σε μια κατάσταση όπου εκτιμάται ότι η ζωή, η υγεία ή η σωμα-
τική ακεραιότητα, η ελευθερία ή η περιουσία των μαρτύρων ή στενών τους 
ανθρώπων, μπορούν να εκτεθούν αμέσως σε έναν πραγματικό και σοβαρό κίν-
δυνο που δεν μπορεί να απομακρυνθεί με τα κατάλληλα μέτρα προστασίας που 
παρέχει η αστυνομία στους πολίτες. Το αίτημα για την εφαρμογή επειγόντων 
μέτρων υποβάλλεται από τον Γενικό Εισαγγελέα ή τον Πρόεδρο του Δικαστηρί-
ου της ΒοσνίαςΕρζεγοβίνης και στην περίπτωση απουσίας αυτών και όταν ο 
βαθμός κινδύνου απαιτεί επείγουσα δράση, η αίτηση για την εφαρμογή αυτών 
των μέτρων μπορεί επίσης να υποβληθεί από τον εισαγγελέα ή τον αρμόδιο δι-
καστή που ασχολείται με την υπόθεση. Η απόφαση σχετικά με την αίτηση και 
τον τύπο του μέτρου λαμβάνεται από τον επικεφαλή του Τμήματος εντός 24 ωρών 
από την παραλαβή της αίτησης και μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι την υπογραφή 
της συμφωνίας. Πριν από την εφαρμογή επειγόντων μέτρων, πρέπει να ληφθεί 
γραπτή συγκατάθεση του μάρτυρα ή στενού του ανθρώπου.23

Όσον αφορά την παροχή βοήθειας στον μάρτυρα ή στενού του ανθρώπου, 
ο νόμος προβλέπει ότι η βοήθεια αυτή παρέχεται κατά την εφαρμογή μέτρων 
προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής, νομικής, ιατρικής, ψυχο-
λογικής και κοινωνικής βοήθειας. Η βοήθεια παρέχεται μέχρι που ο μάρτυρας ή 
ο στενός του άνθρωπος δεν γίνεται ανεξάρτητος και δεν μπορεί να είναι μεγα-
λύτερη από το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των δαπανών διαβίωσης και 
την ένταξη του στο νέο κοινωνικό περιβάλλον. Στους μάρτυρες, βοήθεια και 
υποστήριξη παρέχονται από τη Μονάδα Υποστήριξης Μαρτύρων ως ανεξάρτη-
το όργανο στο Δικαστήριο της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης.

Η εφαρμογή του Σχεδίου προστασίας μαρτύρων μπορεί να σταματήσει ή 
να διακοπεί με απόφαση της Επιτροπής, κατόπιν προτάσεως του προϊσταμένου 
τμήματος, του γενικού εισαγγελέα, του προέδρου του δικαστηρίου της ΒΕ ή του 
μάρτυρα ή στενού του ανθρώπου. 

Το πρόγραμμα σταματά:

προτέρων έγκριση του Τμήματος. Εάν το Τμήμα δεν εγκρίνει τη σύναψη της δικαιοπραξίας, το 
πρόσωπο που συμμετέχει στο Σχέδιο μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του Τμήματος, το οποίο θα 
διορίσει έναν δικηγόρο για λογαριασμό του, να ολοκληρώσει αυτό το έργο. Το Τμήμα είναι 
υποχρεωμένο να διασφαλίσει στο άτομο που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο να είναι διαθέσιμο για 
την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων.

23 Περισσότερα σχετικά με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης, βλ. ZZPS BiH, άρθρα 13 και 14.
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 Με τη λήξη του χρόνου εφαρμογής του Σχεδίου που προβλέπει η συμφωνία, 
 Με το θάνατο προσώπου που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο και
 Εάν δεν υπάρχουν πλέον βάσιμοι λόγοι για την εφαρμογή του Σχεδίου.

Το πρόγραμμα διακόπτεται:
 Εάν το άτομο που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο προστασίας παραιτείται,
 Εάν, κατά την εφαρμογή του Σχεδίου, κινηθεί ποινική διαδικασία κατά του 

προσώπου που εμπλέκεται στο Σχέδιο για ποινικό αδίκημα το οποίο θέτει 
υπό αμφισβήτηση την αιτιολόγηση της εφαρμογής του Σχεδίου και

 Εάν το πρόσωπο που περιλαμβάνεται στο Σχέδιο αναφέρει ψευδείς πληρο-
φορίες στο ερωτηματολόγιο ή υποβάλλει ψευδή στοιχεία στην Εισαγγελία 
της ΒΕ, το Δικαστήριο της ΒΕ ή το Τμήμα.

4. ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο νέος Νόμος για το σχέδιο προστασίας των μαρτύρων του 2014 δημιούρ-
γησε καλύτερες υποθέσεις για την προστασία των μαρτύρων, αλλά υπάρχουν 
ορισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Τμήμα κατά την εφαρμογή του. Τα 
προβλήματα είναι νομικά, διοικητικά και οικονομικά. 

Πρώτον, δεν έχουν θεσπίσει τις διατάξεις του Νόμου, οι οποίες θα διευκρι-
νίζουν τον τρόπο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, έτσι υπάρχουν ορισμένες 
ελλείψεις και «περιπλανήσεις» όταν λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα.24 Η 
εφαρμογή του Σχεδίου περιπλέκεται από τη σύνθετη κρατική δομή. Ένα κράτος, 
δύο οντότητες, 10 καντόνια, ένα διαμέρισμα, αρχές σε όλα τα επίπεδα, κατανομή 
αρμοδιοτήτων κ.λπ. περιπλέκουν σημαντικά την εφαρμογή του Σχεδίου, ιδίως 
όταν ορισμένες δραστηριότητες πρέπει να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με 
φορείς διαφορετικών οντοτήτων (π.χ. κατά την έκδοση νέων εγγράφων ταυτότητας). 

Οι ικανότητες του προσωπικού είναι επίσης ένα πρόβλημα. Λόγω της ευαι-
σθησίας των καθηκόντων που πρέπει να εκτελέσουν, μόνο οι Ειδικοί Αστυνομι-
κοί, ψυχολογικά και σωματικά προετοιμασμένοι, που έχουν υποβληθεί σε ειδική 
εκπαίδευση, μπορούν να εργαστούν στο Τμήμα. Ωστόσο, λόγω των ικανοτήτων 
τους, και η ανεπαρκής οικονομική αποζημίωση που λαμβάνουν για την εργασία 
τους είναι «δύσκολο να κρατηθούν», επομένως υπάρχει συνεχής εκροή του προ-
σωπικού αυτού, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για το Τμήμα.

Τέλος, το μεγάλο πρόβλημα είναι οι οικονομικοί πόροι. Είναι υπηρεσιακό 
απόρρητο το πόσο κοστίζει ένα κράτος ένας μάρτυρας. Φυσικά, το κόστος ποι-
κίλλει ανάλογα με τα μέτρα που εφαρμόζονται. Ένα πράγμα είναι βέβαιο, το 

24 Στο Άρθρο 11. σελ. 5. ZΡZS της ΒΕ ορίζει ότι οι διευθυντές του SIPA πρέπει να θεσπίζουν 
λεπτομερείς διατάξεις σχετικά με τους κανόνες, τις διαδικασίες και τον τρόπο εφαρμογής των 
μέτρων προστασίας, κατόπιν πρότασης του Προϊσταμένου του Τμήματος.
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Σχέδιο είναι πολύ ακριβό, επομένως το κράτος δεν μπορεί να προσφέρει προστα-
σία σε όλους τους μάρτυρες που χρειάζονται αυτή την προστασία. Ο αριθμός 
των μαρτύρων που έλαβαν μέρος στο Σχέδιο, καθώς και ο αριθμός των μαρτύρων 
που βρίσκονται επί του παρόντος στο Σχέδιο δεν είναι διαθέσιμος στη δημοσιό-
τητα. Αλλά αυτό που είναι γνωστό είναι ότι ο αριθμός των ατόμων που χρειάζο-
νται προστασία είναι μεγάλος, αλλά σήμερα, λόγω των προαναφερθέντων προ-
βλημάτων, το Τμήμα δεν έχει την ικανότητα και την ευκαιρία να τους προσφέρει 
προστασία. Μια πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση είναι η μεταφορά μαρτύρων 
στο εξωτερικό. Το μέτρο μεταφοράς εφαρμόζεται πολύ σπάνια στη ΒοσνίαΕρ-
ζεγοβίνη. Λόγω του μικρού κρατικού εδάφους και του μικρού αριθμού κατοίκων, 
επικρατεί γενική στάση ότι «όλοι γνωρίζονται μεταξύ τους» και ότι «κανείς δεν 
μπορεί να κρυφθεί», έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις αυτό το μέτρο πραγμα-
τοποιείται σε συνεργασία με άλλες χώρες, πράγμα που δημιουργεί σημαντικά 
υψηλότερο κόστος.25

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Βοσνία – Ερζεγοβίνη έχει σημειώσει κάποια πρόοδο όσον αφορά την 
προστασία των μαρτύρων. Ως συμβαλλόμενο μέρος σε ορισμένες συμβάσεις που 
απαιτούν την εφαρμογή νέων μηχανισμών για την αποτελεσματική προστασία 
των μαρτύρων σε ποινικές διαδικασίες έχουν θεσπιστεί δύο νόμοι lex specialis, 
Ο Νόμος περί προστασίας των μαρτύρων υπό απειλή και ευάλωτοι μάρτυρες και 
ο Νόμος περί σχεδίου προστασίας των μαρτύρων στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη απο-
σκοπούν στην παροχή επαρκούς προστασίας και υποστήριξης σε μάρτυρες. Ο 
Νόμος περί σχεδίου προστασίας των μαρτύρων είναι σχεδόν ο ίδιος με αυτόν των 
γειτονικών χωρών και αντιπροσωπεύει μια καλή νομική βάση για την προστασία 
των μαρτύρων από το Σχέδιο, αλλά οι συνθήκες για την εφαρμογή του είναι 
κακές. Το κράτος είναι μικρό, και ταυτόχρονα πολύ περίπλοκο, νομικά ανεξέλε-
γκτο και φτωχό. Το Σχέδιο δεν μπορεί να θεωρηθεί αναποτελεσματικό, αλλά για 
την αποτελεσματικότερη προστασία των μαρτύρων από την άποψη της ποιότητας 
της προστασίας, καθώς και τον αριθμό των μαρτύρων που μπορούν να παρασχεθούν, 

25 Βλεπε: Θέμα: Προστασία μαρτύρων σε ποινικές διαδικασίες, προηγούμενες εμπειρίες 
και εντοπισμένα προβλήματα http://www.tuzilastvobih.gov.ba/files/docs/TEMA_ZASTITA_
SVJEDOKAAtena38_2_08_finalni.pdf, 8 Φεβρουαρίου 2019 και Προστασία μαρτύρων και 
την υποστήριξη σε περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου στη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη: Εμπόδια και 
προτάσεις ένα χρόνο μετά την έγκριση της εθνικής στρατηγικής για τα εγκλήματα πολέμου, 
https://www.osce.org/bs/bih/118894?download=true, 8. Φεβρουαρίου 2019. Παρόλο που τα 
προαναφερθέντα προβλήματα εντοπίστηκαν πριν από την έγκριση του ισχύοντος νόμου για το σχέδιο 
προστασίας μαρτύρων στη ΒΕ, εξακολουθούν να υπάρχουν και σήμερα. Στην πραγματικότητα, μερικά 
από τα προβλήματα δεν θα μπορέσουν να εξαλειφθούν ή τουλάχιστον, δεν θα επιλυθούν σύντομα 
(όπως το μέγεθος του εδάφους της κρατικής δομής της ΒΕ, οικονομική κατάσταση).
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είναι απαραίτητο να βελτιωθεί το γενικό περιβάλλον της χώρας. Όταν εξασφαλισθεί 
η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, η έννομη τάξη, η καλύτερη συνεργασία και 
ο συντονισμός των κρατικών αρχών εντός του κράτους και το Σχέδιο προστασίας 
μαρτύρων θα είναι ασφαλώς καλύτερο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σχέδιο προ-
στασίας είναι στην αρχή και ότι υπάρχει καλή θέληση εκείνων που το συνειδητά 
θέλουν να καταστήσουν το Σχέδιο ακόμα καλύτερο, είναι λογικό να ελπίζουμε 
ότι οι συνθήκες για την εφαρμογή του θα είναι ακόμα καλύτερες. Ως εκ τούτου, 
μπορούμε να αναμένουμε καλύτερη προστασία των μαρτύρων και καλύτερα 
αποτελέσματα στην καταπολέμηση όλων των μορφών εγκληματικότητας, ιδίως 
του οργανωμένου εγκλήματος. Μέχρι τότε, η προστασία των μαρτύρων του 
Σχεδίου στη ΒοσνίαΕρζεγοβίνη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή 
βοήθεια και τη συνεργασία.
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Program zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini

Sažetak:Programska zaštita svjedoka je policijska, fizičko-teh nička zaštita 
i ona se najčešće predviđa posebnim zakonom. Pruža se ne samo svjedocima, 
nego i njima bliskim licima (mada programskom zaštitom mogu biti obuhvaćene 
i druge kategorije lica, npr. u Srbiji, pored svjedoka i svjedoka saradnika, 
programsku zaštitu mogu uživati i osumnjičeni, okri vljeni, oštećeni, vještak, 
stručno lice i njima bliska lica). Trajanje pro gramske zaštite svjedoka nije vezano 
za krivični postupak, ova za štita se može primijeniti prije početka krivičnog 
postupka, za vrijeme kri vičnog postupka, ali i nakon pravnosnažno okončanog 
krivičnog po stup ka. O primjeni programske zaštite odlučuju posebni organi, izvan 
kri vič nog postupka. Takođe, posebni su i organi izvršenja. Ove mjere za štite ne 
služe neposredno sprovođenju krivičnog postupka, pružaju se svjedoku van 
sudnice, u vrijeme kada ne vrši procesnu radnju svjedočenja. Za razliku od pro-
cesne zaštite svjedoka koja nema nikakvih ograničenja u pogledu kri vičnih djela, 
vanprocesna zaštita svjedoka se pruža samo u pogledu po je dinih, zakonom tačno 
određenih krivičnih djela.

Programsku zaštitu svjedoka Bosna i Hercegovina je uvela Zakonom o 
programu zaštite svjedoka 2004. godine. S obzirom na to da je ovaj Zakon imao 
mnogo nedostataka, 2014. godine usvojen je novi Zakon o programu za šti te 
svjedoka. Osnovni razlog za donošenje ovog Zakona proizilazi iz či njenice da je 
neophodno obezbijediti efikasan sistem zaštite svjedoka prije, tokom i nakon 
krivičnog postupka, kako bi se svjedocima omogućilo slo bodno i otvoreno 
svjedočenje u krivičnim postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine. 

Ključnereči:svjedoci, zaštita, program zaštite svjedoka, BiH.
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Witness Protection Program in Bosnia and Herzegovina

Abstract: Program protection of witnesses is one of the new forms of 
protection, which consists in providing protection to witnesses outside criminal 
proceedings, before, in progress, but also after legally terminated procedure. This 
protection has a police character, it includes physical and technical protection of 
persons and property, concealment, or change of their identity and transfer, or 
the relocation of witness and persons close to him. The objective of the witness 
protection program is to achieve the general purpose of witness protection, which 
is, on the one hand, the protection of witnesses and persons close to him, and, on 
the other hand, protection of the interests of the criminal proceedings. Bosnia and 
Herzegovina introduced the program protection of witnesses in 2014. Despite 
numerous problems, it can be said that this form of protection is effective and has 
significantly improved the status of witnesses in Bosnia and Herzegovina.

Keywords: witnesses, protection, witness protection program, BiH.
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