
(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 21/03) 
 
 
Na temelju ~lanka IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i 
Hercegovine, na sjednici Doma naroda, odr`anoj 18. lipnja 2003. godine, i na sjednici 
Zastupni~kog doma, odr`anoj 27. lipnja 2003. godine, usvojila je 

 
 

ZAKON 
O ZA[TITI SVJEDOKA POD PRIJETNJOM I UGRO@ENIH SVJEDOKA 

 
 

GLAVA I - OP]E ODREDBE 

^lanak 1. 
Svrha Zakona 

Ovim se zakonom ure|uju mjere koje osiguravaju za{titu svjedoka pod prijetnjom i ugro`enih 
svjedoka u kaznenim postupcima pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud) ili 
glavnim tu`iteljem Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: tu`itelj) za kaznena djela u 
nadle`nosti Suda. 

^lanak 2. 
Definicije 

Izrazi koji se u ovome zakonu koriste imaju zna~enje po Zakonu o kaznenom postupku Bosne i 
Hercegovine (u daljnjem tekstu: ZKP BiH), Kaznenom zakonu Bosne i Hercegovine i Zakonu o 
Sudu Bosne i Hercegovine, osim ako ovim zakonom nije druk~ije propisano. 

^lanak 3. 
Svjedoci pod prijetnjom i ugro`eni svjedoci 

(1)    Svjedok pod prijetnjom jest svjedok ~ija je osobna sigurnost ili sigurnost njegove obitelji 
dovedena u opasnost zbog njegova sudjelovanja u postupku, kao ishod prijetnji, zastra{ivanja ili 
sli~nih radnji u svezi njegova svjedo~enja. 

(2)    Obitelj iz stavka 1. ovoga ~lanka podrazumijeva osobe koje mogu odbiti svjedo~enje po 
ZKP-u BiH. 

(3)    Ugro`eni svjedok jest svjedok koji je ozbiljno tjelesno ili du{evno povrije|en okolnostima 
pod kojima je kazneno djelo po~injeno ili koji pati od ozbiljnih du{evnih poreme}aja koji ga ~ine 
izuzetno osjetljivim ili dijete i maloljetnik. 

(4)    Za{ti}eni svjedok jest svjedok koji se ispituje po odredbama ~l. 14. do 23. ovoga zakona. 

^lanak 4. 
Primjena mjera za{tite svjedoka 

Sud mo`e odrediti one mjere za{tite svjedoka koje smatra potrebnim, a koje su ovim zakonom 
predvi|ene, uklju~uju}i primjenu vi{e mjera istodobno. Pri odlu~ivanju koju }e mjeru za{tite 
svjedoka primijeniti, Sud ne}e odrediti primjenu te`e mjere ako se ista svrha mo`e posti}i 
primjenom bla`e mjere. 

 1



^lanak 5. 
Obavje{}ivanje svjedoka 

(1)    Sud, tu`itelj i druga tijela koja sudjeluju u postupku po slu`benoj }e du`nosti pou~iti 
svjedoka pod prijetnjom i ugro`enog svjedoka o mjerama za{tite svjedoka predvi|enima ovim 
zakonom. 

(2)    Svjedok pod prijetnjom i ugro`eni svjedok imaju pravo na pravnu pomo} sukladno zakonu. 

GLAVA II - MJERE ZA[TITE SVJEDOKA 

^lanak 6. 
Osiguranje psiholo{ke, socijalne i stru~ne pomo}i 

Tijekom istrage tu`itelj, a nakon podizanja optu`nice Sud, obavje{tava nadle`no tijelo socijalne 
skrbi o uklju~enju ugro`enoga svjedoka u postupak i omogu}ava pru`anje pomo}i toga tijela te 
psiholo{ku potporu svjedoku, uklju~uju}i nazo~nost odgovaraju}ih stru~nih osoba pri ispitivanju. 

^lanak 7. 
Red izvo|enja dokaza na glavnoj raspravi 

Tijekom glavne rasprave Sud mo`e ispitati svjedoke pod prijetnjom i ugro`ene svjedoke u 
najskorije mogu}e vrijeme, i rno`e te svjedoke na glavnoj raspravi ispitati redoslijedom druk~ijim 
od onoga propisanoga ZKP-om BiH. 

^lanak 8. 
Ispitivanje 

(1)    Kada se ispituje ugro`eni svjedok, sudac ili predsjednik vije}a }e u odgovaraju}oj mjeri 
nadzirati na~in ispitivanja svjedoka, posebice u cilju za{tite svjedoka od uznemiravanja i 
zbunjivanja. 

(2)    U izuzetnim okolnostima, Sud mo`e uz suglasnost stranaka i branitelja ispitati ugro`enoga 
svjedoka tako {to }e mu izravno postavljati pitanja u ime stranaka i branitelja. 

^lanak 9. 
Svjedo~enje putem tehni~kih ure|aja za prijenos slike i zvuka 

Pri odlu~ivanju postoje li opravdani razlozi da se svjedok ispita putem tehni~kih ure|aja za 
prijenos slike i zvuka na na~in na koji stranke i branitelj mogu postavljati pitanja, a da ne budu 
nazo~ni u istoj prostoriji sa svjedokom, uzet }e se tako|er u obzir i potreba osiguranja za{tite 
svjedoka pod prijetnjom i ugro`enog svjedoka. 

^lanak 10. 
Udaljavanje optu`enika 

(1)    Kada postoji opravdana bojazan da }e nazo~nost optu`enika utjecati na sposobnost svjedoka 
da svjedo~i potpuno i to~no, Sud mo`e po slu`benoj du`nosti ili na prijedlog stranaka ili 
branitelja, a nakon ispitivanja protivne stranke i branitelja, nalo`iti da optu`enik bude udaljen iz 
sudnice. 

(2)    Optu`eniku }e biti omogu}eno pra}enje svjedo~enja putem tehni~kih ure|aja za prijenos 
slike i zvuka ili }e svjedo~enje biti zabilje`eno i optu`eniku predo~eno, 

(3)    Branitelj nazo~i ispitivanju. Nakon {to se optu`eniku predo~i svjedo~enje svjedoka, a prije 
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nego se svjedok otpusti, omogu}it }e se savjetovanje branitelja i optu`enika. 

(4)    Protiv rje{enja iz stavka 1. ovoga ~lanka, stranke i branitelj mogu podnijeti `albu. O `albi 
odlu~uje vije}e `albenog odjeljenja u roku od 72 sata nakon prijema `albe. 

^lanak 11. 
Iznimke od izravnog izvo|enja dokaza 

Pri odlu~ivanju mogu li se zapisnici o iskazima danim u istrazi pro~itati i koristiti kao dokaz na 
glavnoj raspravi, Sud }e tako|er uzeti u obzir i potrebu osiguranja za{tite svjedoka pod prijetnjom 
koji bi ili ~ija bi obitelj mogla biti izlo`ena velikoj osobnoj opasnosti, ili za{tite ugro`enoga 
svjedoka koji bi mogao biti izlo`en ozbiljnoj du{evnoj boli ako bi nazo~io glavnoj raspravi. 

^lanak 12. 
Ograni~enje prava optu`enika i njegova branitelja na pregled spisa i isprava 

(1)    U izuzetnim okolnostima, ako bi otkrivanje nekih ili svih osobnih podataka svjedoka ili 
drugih pojedinosti doprinijelo otkrivanju istovjetnosti svjedoka i ozbiljno dovelo u opasnost 
svjedoka pod prijetnjom, sudac za prethodni postupak mo`e, na prijedlog tu`itelja, odrediti da 
neki ili svi osobni podaci svjedoka ostanu tajnima nakon podizanja optu`nice. 

(2)    O podno{enju prijedloga iz stavka 1. ovoga ~lanka, tu`itelj odmah obavje{tava optu`enika i 
njegova branitelja. 

(3)    Prije dono{enja rje{enja iz stavka 1. ovoga ~lanka, sudac za prethodni postupak }e ispitati 
optu`enika i njegova branitelja, ako je to mogu}e. Sudac za prethodni postupak rje{enje mora 
donijeti u roku od 72 sata po primitku prijedloga. 

(4)    Protiv rje{enja iz stavka 1. ovoga ~lanka `alba nije dozvoljena. 

(5)    Ako sudac za prethodni postupak nije bio u mogu}nosti da ispita optu`enika i njegova 
branitelja prije dono{enja rje{enja iz stavka l . ovoga ~lanka, Sud }e ih ispitati odmah po primitku 
optu`nice. 

(6)    Sud mo`e rje{enje iz stavka 1. ovoga ~lanka ukinuti po slu`benoj du`nosti ili na prijedlog 
optu`enika ili njegova branitelja. 

(7)    Sud rje{enje iz stavka l . ovoga ~lanka ukida na prijedlog tu`itelja. 

(8)    Sud }e uvijek voditi ra~una o potrebi da se podaci na koje se rje{enje iz stavka 1. ovoga 
~lanka odnosi otkriju ~im to bude mogu}e. Otkriva se dostatno pojedinosti kako bi se obrana 
pripremila za ispitivanje svjedoka. Podaci moraju biti otkriveni najkasnije u vrijeme kada svjedok 
daje iskaz na glavnoj raspravi. 

^lanak 13. 
Dodatne mjere osiguranja nepoznatosti svjedoka 

(1)    U izuzetnim okolnostima, kada postoji opravdana bojazan da }e se ozbiljno ugroziti osobna 
sigurnost svjedoka ili njegove obitelji ako se neki ili svi osobni podaci svjedoka otkriju, i da }e ta 
opasnost postojati i nakon davanja iskaza svjedoka, Sud mo`e po slu`benoj du`nosti ili na 
prijedlog stranaka ili branitelja odlu~iti da osobni podaci svjedoka ostanu tajnima tijekom 
vremena za koje se odredi da je potrebno, a najdulje 30 godina po pravomo}nosti odluke. 

(2)    Sud mo`e nakon ispitivanja stranaka i branitelja odlu~iti da se anonimnost svjedoka sa~uva 
tako {to }e se svjedoku dozvoliti svjedo~enje iza skrivaju}e prepreke ili uporaba elektronskih 
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ure|aja za promjenu glasa ili slike, ili i slike i glasa svjedoka uporabom tehni~kih ure|aja za 
prijenos slike i zvuka. 

(3)    Rje{enje iz stavka 1. ovoga ~lanka Sud mo`e svakodobno ukinuti po slu`benoj du`nosti ili 
na prijedlog stranaka ili branitelja. 

^lanak 14. 
Ispitivanje za{ti}enog svjedoka 

U izuzetnim okolnostima, kada postoji o~ita opasnost za osobnu sigurnost svjedoka ili njegove 
obitelji, a opasnost je toliko ozbiljna da postoje opravdani razlozi za vjerovanje da nije mogu}e tu 
opasnost umanjiti nakon {to svjedok dade iskaz, ili je vjerojatno da }e se opasnost zbog davanja 
iskaza pove}ati, Sud mo`e za{ti}enog svjedoka ispitati sukladno ~l. 15. do 23. ovoga zakona. 

^lanak 15. 
Prijedlog za ispitivanje za{ti}enog svjedoka 

(1)    Prijedlog za ispitivanje za{ti}enog svjedoka mo`e podnijeti: 

a)    Sudac, predsjednik vije}a ili ~lan vije}a; 

b)    tu`itelj; 

c)    ili osumnji~enik odnosno optu`enik ili njegov branitelj. 

(2)    Prijedlog mora sadr`avati: 

a)    podatke koji utvr|uju istovjetnost svjedoka i postupak u kojem }e svjedok dati iskaz; 

b)    ~injenice koje ukazuju da je osobna sigurnost svjedoka ili njegove obitelji ugro`ena zbog 
njegova sudjelovanja u postupku; 

c)    i okolnosti o kojima svjedok treba biti ispitan. 

(3)    Ako prijedlog podnese tu`itelj ili osumnji~enik odnosno optu`enik ili njegov branitelj, 
prijedlog mora biti podnesen Sudu u zape~a}enoj omotnici, a na vanjskoj strani omotnice mora 
jasno biti nazna~eno da se radi o prijedlogu za ispitivanje za{ti}enog svjedoka iz ~l. 14. do 23. 
ovoga zakona. 

^lanak 16. 
Utvr|ivanje potrebe za ispitivanjem 

(1)    Po primitku prijedloga za ispitivanje za{ti}enoga svjedoka, vije}e od tri suca }e bez odgode, 
a najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga, utvrditi je li takvo ispitivanje 
opravdano. 

(2)    Sud svoju odluku temelji na: 

a)    ~injenicama iz prijedloga za ispitivanje za{ti}enog svjedoka; 

b)    i spisima o kaznenom predmetu koji su dostavljeni vije}u. 

^lanak 17. 
@alba na odluku vije}a 

(1)    Protiv odluke iz ~lanka 16. ovoga zakona dozvoljena je `alba. 
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(2)    O `albi iz stavka 1. ovoga ~lanka odlu~uje vije}e `albenog odjeljenja bez odgode i odluku 
donosi najkasnije u roku od 15 dana od dana primitka `albe. 

^lanak 18. 
Zakazivanje ispitivanja 

Nakon pravomo}nosti odluke o ispitivanju za{ti}enog svjedoka, predsjednik vije}a zakazuje dan, 
vrijeme i mjesto ispitivanja. 

^lanak 19. 
Ispitivanje 

(1)    Ispitivanje za{ti}enog svjedoka provodi vije}e iz stavka 1. ~lanka 16. ovoga zakona 
sukladno odredbama ZKP-a BiH koje se odnose na ispitivanje svjedoka, osim ako je ovim 
zakonom druk~ije propisano. 

(2)    Svjedok }e biti pou~en: 

a)    da se ispituje kao za{ti}eni svjedok; 

b)    da se njegova istovjetnost ne}e otkriti nikome osim ~lanovima vije}a i zapisni~aru vije}a; 

c)    da ne}e biti osobno nazo~an pred vije}em bilo na kojem ispitivanju osim na ispitivanju 
za{ti}enog svjedoka; 

d)    i da nije obvezan odgovarati na pitanja koja mogu ukazati na njegovu istovjetnost ili 
istovjetnost ~lanova njegove obitelji. 

(3)    Vije}e }e detaljno ispitati svjedoka o okolnostima koje je naveo podnositelj prijedloga i o 
svim drugim okolnostima koje vije}e smatra prijeko potrebnim. 

^lanak 20. 
Zapisnik 

(1)    Zapisnik s ispitivanja za{ti}enog svjedoka ne sadr`ava podatke o istovjetnosti za{ti}enoga 
svjedoka. 

(2)    U zapisniku se za svjedoka koristi pseudonim koji odre|uje vije}e, i koji }e se koristiti 
tijekom kaznenog postupka i u odlukama Suda. 

(3)    ^lanovi vije}a i zapisni~ar vije}a potpisuju zapisnik s ispitivanja za{ti}enog svjedoka. 

(4)    Sud poduzima mjere radi osiguranja tajnosti zapisnika tako {to: 

a)    ~uva zapisnik na sigurnom mjestu i odvojeno od ostalih isprava kaznenog spisa; 

b)    vra}a zapisnik na sigurno mjesto nakon njegove uporabe na odgovaraju}em ispitivanju u 
kaznenom postupku i nakon dono{enja pravomo}ne odluke; 

c)    i osigurava dugotrajnu pohranu zapisnika na na~in koji dozvoljava pristup toj ispravi samo 
predsjedniku kaznenog odjeljenja tijekom vremena za koje se odredi da je potrebno, a najdulje 30 
godina po pravomo}nosti odluke. 

^lanak 21. 
Uporaba zapisanog iskaza 

 5



(1)    Na glavnoj raspravi kaznenog predmeta, Sud }e nalo`iti da se iskaz za{ti}enoga svjedoka 
naglas pro~ita iz zapisnika s ispitivanja za{ti}enog svjedoka. 

(2)    Sucu odnosno vije}u nije potrebna suglasnost stranaka u postupku za nalog da se iskaz 
naglas pro~ita. 

(3)    Sudac odnosno vije}e mo`e odustati od ~itanja iskaza naglas uz suglasnost tu`itelja, 
optu`enika i njegova branitelja. 

(4)    Svjedok ne mo`e bit pozvan da iskaz dade bilo na kojem ispitivanju osim na ispitivanju 
za{ti}enog svjedoka. 

^lanak 22. 
Dodatna pitanja 

(1)    Sud mo`e po slu`benoj du`nosti ili na prijedlog tu`itelja ili optu`enika ili njegova branitelja 
odlu~iti da se za{ti}enome svjedoku postave dodatna pitanja: 

a)    radi razja{njenja ranije danog iskaza, 

b)    ili u svezi podataka koji nisu bili obuhva}eni ranije danim iskazom, a koji su zna~ajni za 
predmet. 

(2)    Vije}e }e odr`ati dodatno ispitivanje za{ti}enog svjedoka na kojem }e svjedoku biti 
postavljena dodatna pitanja, a odgovori }e se zabilje`iti i pro~itati naglas na na~in iz ~lanka 21. 
ovoga zakona. 

^lanak 23. 
Prijeka potrebnost ostalih dokaza za dono{enje presude 

Sud ne mo`e temeljiti presudu isklju~ivo na dokazima iz ~lanka 11. ili ~l. 14. do 22. ovoga 
zakona. 

GLAVA III - OSTALE ODREDBE 

^lanak 24. 
Tajnost 

(1)    Podaci u svezi mjera za{tite svjedoka do kojih do|e osoba na slu`benoj du`nosti tijekom 
obavljanja du`nosti u svezi mjera za{tite svjedoka, jesu slu`bena tajna. 

(2)    Sud ili tu`itelj }e upozoriti osobe nazo~ne ispitivanju ili osobe koje saznaju takve tajne 
podatke tijekom svojih slu`benih ili profesionalnih du`nosti, da je neovla{teno otkrivanje takvih 
podataka kazneno djelo. 

(3)    Od osobe koja obavlja slu`benu du`nost u svezi mjera za{tite svjedoka i koja sazna podatke 
iz stavka 1. ovoga ~lanka ne mo`e se zahtijevati ni u kojem postupku, ni pred kojim sudom, 
tribunalom ili istra`nom povjerenstvu bilo kojeg oblika, da dostavi bilo koju ispravu ili otkrije ili 
ispri~a bilo kakav sadr`aj u svezi tih podataka. 

^lanak 25. 
Poslovnik o radu 

Sud }e usvojiti poslovnik o radu koji osigurava odgovaraju}u primjenu mjera za{tite svjedoka 
predvi|enih ovim zakonom i koji jam~i da }e se svjedocima pru`iti ostali odgovaraju}i oblici 
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za{tite ili skrbi, kao {to je to predvi|eno odgovaraju}im zakonima Bosne i Hercegovine. 

GLAVA IV - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 

^lanak 26. 
Primjena na kaznene postupke u tijeku 

Ovaj se zakon odgovaraju}e primjenjuje i u onim kaznenim postupcima koji su u tijeku u vrijeme 
stupanja na snagu ovoga zakona. 

^lanak 27. 
Stupanje na snagu ovoga zakona 

Ovaj zakon stupa na snagu l. o`ujka 2003. godine. 

 

PS BiH broj 65/03 
27. lipnja 2003. godine 

Sarajevo 

 

Predsjedatelj 
Zastupni~kog doma 

Parlamentarne skup{tine BiH 
[efik D`aferovi}, v. r. 

 

Predsjedatelj 
Doma naroda 

Parlamentarne skup{tine BiH 
Velimir Juki}, v. r. 
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