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ВОВЕД

1. ЗА ПРОЕКТОТ

Публикацијата „Заштитениот сведок како инструмент во 
македонскиот правен систем“, е резулттат на шестмесечно 
истражување, мониторинг на судски постапки и анализа на решенија, 
одлуки, обвиненија и пресуди, во случаи каде што се појавуваат 
заштитени или загрозени сведоци, или лица со прикриен идентитет. 
Случаи, за кои обвинителот предложил, а судот прифатил, да се 
сослушаат на друг начин, со заштита на нивниот идентитетот, согласно 
Законот за Кривична постапка и Законот за заштита на сведоци. 

Законот за заштита на сведоци (Сл.весник на РМ бр. 38/2005) 
во Република Македонија стапи на сила од  јануари 2006 година. Со 
него се овозможи заштита на сведоци, кои поради опасноста што 
им се заканува по нивниот живот, здравје, личната или безбедноста 
на семејството, може да бидат сослушани на посебен начин, со 
определување на статус на заштитен или загрозен сведок, со 
доделување на псевдоним, кои исказот ќе го дадат со помош на 
аудио-визуелни средства, со прикриен лик и изменет глас.

Одреден сведок, кој ќе добие заштита како загрозен сведок во 
текот на постапката, понатаму може да биде вклучен во Програмата 
за заштита на сведоци, под услови утврдени во законот, со што 
станува заштитен сведок. Во Македонија, до сега, само еден сведок 
бил вклучен во програмата за заштита на сведоци, кој подоцна сам 
побарал да му престане заштитата и го открил својот идентитет, со 
што го променил и исказот кога сведочел со неговиот вистински 
идентитет .  

Заштитата што ја дава судот, со определување на начинот на 
сослушување, доделување на псевдоним и сведочење со посредство 
на аудио - визуелни средства, понатаму треба да биде одобрена од 
Советот за заштита на сведоци, кој, пак, согласно одредбите на истиот 
закон, може да вклучи одредено лице во програмата за заштита, а 
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тоа да значи и промена на неговиот идентитет, живеалиште, па дури 
и промена на земјата во која живее, во зависност од степенот на 
заканата за која треба да се направи соодветна проценка.

Во Законот се утврдени сите учесници во постапката кои можат да 
предложат, одобрат или продолжат статус на заштитен или загрозен 
сведок, независно дали сведокот го стекнал статусот по кривично 
правниот настан - во истрага, на главен претрес или потребата од 
заштита се покажала како неопходна и по завршување на главниот 
претрес и објавувањето на пресудата.   

1.а. За осум години, 80 заштитени сведоци во Македонија

Во изминативе осум години, колку што е на сила Законот за 
заштита на сведоци, низ судовите во Македонија, во постапки биле 
опфатени околу 80 лица, сведоци кои добиле статус на загрозен 
или заштитен сведок, или лице со прикриен идентитет. Оваа бројка 
е добиена со паралелно барање информации од судовите, јавните 
обвинителствота и полицијата, како и преку детектирање на судски 
предмети во кои се дознало дека има загрозен или заштитен сведок.
Податоците кои се објавени во оваа публикација, се први од ваков 
вид во земјава, што го прави пионерски овој труд во секој поглед, 
од објавување на бројот на сведоци, до анализа на пресудите во 
кои бил користен институтот загрозен или заштитен сведок,  преку 
ставовите на Меѓународниот суд за човекови права во Стразбур, 
како и коментари, заклучоци и препораки на тимот кој работеше на 
овој проект.

Во рамки на истражувањето, тимот се соочи со проблеми во 
комуникацијата со институциите, во прв план со Министерството 
за внатрешни работи, чии службеници одбија да одговорат на 
прашања кои се исклучиво од нивен домен на работа и кои, според 
нашето убедување не можат да се подведат под „класифицирани 
информации“. 

МВР, спротивно на постојната законска регулатива, не донесе 
решение (утврдено во Законот за слободен пристап до информации) 
во кое би ги навело исклучоците утврдени во законот, зошто го 



7

одбива барањето и едноставно, одговори со допис, составен од три 
реченици во кое го известува тимот дека сите информации кои се 
бараат се строго доверливи. 

Праксата на МВР да одбие да достави податоци и до судиите 
кои постапуваат во случаите каде што има заштитен/загрозен 
сведок, неминовно наметнува ревидирање на законското решение 
во Законот за заштита на сведоци на кое  се повикува МВР, бидејќи 
полицијата е орган, кој ја спроведува заштитата што ја определил 
судот на предлог на обвинителот и од таму, не може да има надредена 
улога во постапката и да одлучува кои податоци ќе му ги достави на 
судот а кои не. 

На ваков начин, МВР ја доведува во прашање легитимноста 
и законитоста на судската одлука, што не е дозволено, ниту тоа 
е интенција на решенијата во современите правни системи кои 
го коористат заштитениот сведок, како инструмент во нивните 
постапки. Наспроти затвореноста на МВР, Јавното обвинителство 
за гонење на сторители од областа на организираниот криминал и 
корупција, а посебно Кривичниот суд во Скопје  доставија одговори 
на поднесените барања.

Советот за заштита на Сведоци, кој според законот го води 
судија на Врховниот суд, не успеавме да го лоцираме, ниту дали 
некогаш се состанал, дали има служба која го опслужува и каде е 
сместено ова тело? (Законот утврдува дека Одделението за заштита 
на сведоци при МВР ги врши административните работи за Советот). 
Барањето со низа прашања, соодветни на надлежноста за Советот 
за заштита на сведоци, беше упатено до Врховниот суд на Република 
Македонија, затоа што, според закон, претседателот на Советот е 
судија на Врховниот суд на Република Македонија. 

Без да прејудицираме и да го бараме името на судијата што го 
раководи Советот, барањето беше испратено до Врховниот суд, со 
молба да се достави до судијата кој е определен како претседател 
на Советот, според одредбите на Законот за заштита на сведоци. 
Врховниот суд до кого беше уаптено Барањето, воопшто не достави 
никаков одговор, ниту таков одговор пак беше добиен од Советот 
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за заштита на сведоци. Затоа, во овој дел, останува дилемата дали 
овој Совет е формиран или се формира ад-хок од случај до случај, 
дали има административно логистичка поддршка, каде е сместен 
или каде се состанува и дали има вклучени лица во програмата за 
заштита на сведоци.

Но, ако се направи анализа на однесувањето на МВР, а преку 
недоставувањето на одговори и на Советот за заштита на сведоци, 
не само кон вакви групи кои анализираат одредена тема, туку и 
кон судската власт воопшто, се добива впечаток дека полицијата и 
Советот престрого ја сватиле суштината на законот и сметаат дека 
никој не смее да знае ништо за нивната работа. 

Кога велиме никој, посебно се мисли и на Судот, до кого МВР во 
еден случај испратило допис во кој одбива да му достави потребни 
известувања, кои биле неопходни за одлучување во постапката. 
Полицијата му одговара на судот, дека сите документи со кои 
располага се строго доверливи. Но, степенот на доверливост дали 
може да се однесува и на судијата, кој врз основа на податоците што 
ги бара, како и врз основа на исказот на заштитениот сведок, кој му е 
во постапката, треба да донесе одлука, да утврди или не вина.

1.б. „Заштитени“ или „загрозени“ сведоци 

Истражувањето покажа дека во македонската пракса, од судска, 
до стручна па и поширока јавност, масовно се употребува терминот 
„заштитен“ сведок, иако, до сега во Македонија само еден сведок бил 
заштитен, додека, сите други биле загрозени или лица со прикриен 
идентитет. 

Законското разграничување помеѓу заштитен и загрозен сведок 
не е видливо ниту во пресудите на судовите, почнувајќи од Основните 
до Врховниот суд на Република Македонија, кои во нивните пресуди 
користат различни термини за ист сведок. 

Споредувајќи ги домашните решенија со праксата на Судот 
за човекови права во Стразбур како и со решенијата на земјите во 
регионов, се воочуваат низа слабости во македонските законски 
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решенија кои мора да бидат изменети и дополнети. Тие треба да 
одат во насока на зајакнување на улогата на судијата при оценката 
кое лице треба да добие заштита. Законодавствата на Хрватска и на 
Босна и Херцеговина нудат многу поефикасни решенија кои можат 
да бидат солидна основа за вградување на слични решенија и во 
законите во Македонија. 

Во принцип, секој сведок е потенцијално загрозен сведок. 
Неговото сведочење секогаш ќе наиде на реакција кај некој од 
учесниците во постапката, но затоа судот е тој кој треба да направи 
сериозна проценка и да даде образложение дали за одреден сведок 
има оправдана опасност која не може да се реши на друг начин, 
освен со давање на заштита. 

Анализираните решенија на истражните судии покажаа дека тие 
не наведуваат образложени причини за опасноста која му се заканува 
на сведокот, туку наведуваат  дека го прифаќаат предлогот на 
обвинителот, кој предлог останува тајна за обвинетите и одбраната. 

Потребата за вклучување на заштитени или загриозени сведоци 
во постапките мора да биде строго дефинирана и таа да се однесува 
на најтешките облици на организиран криминал и тоа во случаи 
каде што не можат да се обезбедат докази на друг начин или исказот 
на сведокот треба да ги потврди веќе собраните докази, а тоа не 
може да се стори со јавно сведочење. Влијанието и заплашувањето 
на сведоци се санкционира кривично, но во македонската судска 
пракса нема информации дека е покрената постапка за влијание  
или заплашување на сведоци во предметите во кои бил користен 
заштитен/загрозен сведок. Во еден од предметите, каде што беа 
сослушани загрозени сведоци, (случајот „Детонатор“) претседателот 
на судечкиот совет објави дека добивал закани во текот на судењето 
и им порача на обвинетите да престанат да се закануваат „дека 
судијата ќе лета, зашто и да летне овој судија, предметот ќе остане 
во судот и ќе го суди некој друг судија“.

Судот е тој, кој треба да го оцени претходното однесување на 
сведокот, дали станува збор за кримногена личност, дали има 
здравствени проблеми, дали е зависник од опојни средства и на 
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тој начин, судијата кој го носи решението треба да биде гарант за 
почитување на правата на сите учесници во постапката, а пред се да 
го утврди кредибилитетот на сведокот.

Меѓународната судска пракса станува се поригорозна кон 
заштитените (анонимни) сведоци, кои не може да бидат членови 
на кримнална организација или како сведоци да се појават самите 
водачи на криминална банда, грпа, организација, за, под плаштот на 
заштитата, да се спасат себеси од кривична одговорност. Тие можат 
да бидат само  соработници на правдата, за кои е утврдена посебна 
постапка.

Овој труд оправдано го потенцира и прашањето за надомест на 
штета кај загрозени или заштитени сведоци кои во исто време може 
да бидат и оштетени и како да се оствари тоа право во граѓанска 
постапка, а притоа да не се открие неговиот вистински идентитет?  

1.в. Откривање на идентитет на заштитени сведоци

Го детектираме и проблемот со откажување на самиот сведок 
од статусот кој му е доделен и последиците кои би ги сносел од 
давањето лажен исказ или од последиците што  можат да настанат 
за постапката со откривање на неговиот идентитет.

Едно од прашањата кои заземаат место во овој труд е и 
тоа за откривање на идентитетот на заштитен/загрозен сведок, 
последиците кои можат да настанат, како и серија процесни дејствија 
што ги презема судот во поглед на заштитениот сведок а кои треба 
да претрпат одредени измени.

Јавноста во постапките е еден од сериозните проблеми со 
кои се соочува македонското правосудство, бидејќи секогаш, без 
исклуочок, во постапките кога бил сослушуван заштитен или загрозен 
сведок, јавноста била исклучена. Ако побараме одговор на логично 
прашање: што штити судот кај сведокот, идентитетот или исказот, 
одговорот е јасн, заштитен е неговиот идентитет, но не и исказот. Ако 
е така, која е потребата, сведокот, чиј идентитет е заштитен, лик и 
глас се изменети, да не биде сослушуван како и сите други сведоци, 
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со присутна јавност во судницата, која има право и можност да го 
слушне неговото сведочење, туку на затворено заседание?

Сведокот, според закон, не се наоѓа во судницата, туку во друга 
просторија во судот или на локација надвор од судот, а евентуалното 
откривање на идентитетот се казнува, па судиите немаат и не можат 
да ја докжат потребата за сослушување на сведокот на затворено 
заседание. 

Дополнителен аргумент кон нашево укажување е токму и 
законското решение кое не дозволува адвокатите да му поставуваат 
прашања на заштитениот сведок за неговата личност, интима, 
семејство, претходна осудуваност, со што, се елиминираат сите 
можности јавноста во судницата слушајќи го неговто испрашување 
да го открие неговиот идентитет. 

1.г. Домашна и меѓународна судска пракса

Анализата детектира уште многу проблеми, недоразработени 
законски решенија, ја пренесува иницијативата за измени на законот 
и пишувањата на оваа тема. Во публикацијата се поместени и неколку 
одлуки на Врховниот суд на Република Македонија и на Судот за 
човекови права во Стразбур, како дел од судската пракса достапна во 
годините откако се применува овој институт во македонскиот правен 
систем. 

Изменетите законски решенија треба да бидат гарант за постапка 
која нема да биде доведувана под сомневање, каде што нема да 
се поставува прашањето за злоупотреба на овој институт, ниту ќе 
се доведува во прашање кредибилитетот на заштитените сведоци. 
Посебно, дали заштитен или загрозен сведок може да биде лице кое 
му е добро познато на обвинетиот или лице кое учествувало во улога 
на поттикнувач или агент провокатор. 

Без амбиција дека можеме да ги решиме сите проблеми на кои 
укажуваат учесниците во постапката, оваа анализа може да биде 
солидна основа за иницијатива за измена на законот, за корекција 
во однесување на судот, обвинителството и во строго дефинирање 
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на критериумите за тоа кој може да биде заштитен сведок. Ако 
почитувањето на човековите права и слободи и владеењето на 
правото се темелни вредности, тогаш треба да направиме сериозни 
напори да не ги поткопуваме со решенија кои не се докрај јасни, 
прецизни и оставаат простор за сомневање и можни злоупотреби.

2. КОЈ Е ЗАШТИТЕН, А КОЈ ЗАГРОЗЕН СВЕДОК

2.а. Анализа на законот

Законот за заштита на сведоци, (Сл.Весник на РМ бр. 38/2005 
година) ги определува поимите што е сведок, кој е заштитен сведок 
или соработник на правдата, дава поставеност на Советот за заштита 
на сведоци и Одделението за заштита на сведоци како органи кои 
се грижат за спроведување на мерките определени за заштита на 
сведоците. Според термините, определени во овој закон, познати 
се: сведок, соработник на правдата, жртва која се јавува во својство 
на сведок, блиско лице и заштитено лице.

Во законот е дефинирано дека : заштитено лице е сведок, 
соработник на правдата, жртва која се јавува во својство на сведок 
и нивните блиски лица, кое со одлука на Советот за заштита на 
сведоци е вклучено во Програмата за заштиа и со кое, Одделението 
за заштита на сведоци има склучено спогодба за заштита. Според, 
законските норми, било кое лице, доколку не влезе во програмата за 
заштита на сведоци не би може да добие статус на заштитен сведок!

Во членот 3 од Законот за заштита на сведоци се дефинирани 
и кривичните дела каде што може да се користи исказ на заштитен 
сведок.

„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 во поголем обем, не се согласува во 
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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..

2.б. Почитување  на човековите права на обвинетиот 
во кривичната постапка во случаите на загрозен  
(заштитен) сведок 

2.б.1. Нормативно уредување 

Од секогаш, нaj искористеното доказно средство за извршено 
кривично дело во кривичната постапка, бил сведокот. Порано, 
неговото користење како извор на сознание , беше проследено дури 
и со закана од санкција, за да си ја изврши должноста на сведочење, 
но во современото законодавство, се напушта таа тенденција и се 
прибегнува кон почитување на неговата процесна улога и заштита од 
одредена закана и одмазда.

Без таа заштита, во одредени ситуации, сведокот не би можел 
да ја исполни својата должност на сведочење. Таквиот нов однос 
кон сведокот во кривичната постапка, го прифати и Република 
Македонија, посебно со внесувањето на посебна глава за заштита на 
сведоците, на соработниците на правдата и на жртвите (глава  20)  и 
измените и дополнувањата  на ЗКП, објавени во Сл. весник на РМ бр. 
83/08, од 10.07.2008 година.

Способноста да се биде сведок е од фактичка и правна природа. 
Фактичката се гледа во моќта да се воочат определени факти и 
околности како се одиграл настанот, тие да се запаметат, а потоа да 
можат да се репродуцираат вистинито за она што се случило. Лица со 
значителни недостатоци во функциите на воочување, запомнување 
и репродукција, не можат да бидат сведоци. Обврска на судот е да 
води сметка за способноста на сведоците. Правната способност да 
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се биде сведок ја нема лицето кое не може да биде сослушано како 
сведок и лицето кое е ослободено од должноста да сведочи, доколку 
не се откаже од тоа право (чл.238-239 од ЗКП).

2.б.2. Поим 

Сведок – е лице кое може да даде известување за кривичното 
дело и сторителот и за други важни околности (чл. 237 ст.1 од ЗКП, 
пречистен текст – Сл.весник на РМ бр . 15/05).

Сведок – според Законот за заштита на сведоците (Сл.весник на 
РМ бр.38/05, 58/05) е секое лице кое, согласно ЗКП, 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 известување, животот, здравјето, слободата, физичкиот 
интегритет или имотот од поголем обем на сведокот, се изложуваат  
на опасност  (чл.2.ст.1.т.1.). Ова дефиниција всушност ги опфаќа 
поимите  ,,сведок“, и ,,загрозен сведок“, спомнати во чл.237.ст.1. и 
чл. 244 ст. 1 од ЗКП.

Согласно со Препораката РЕЦ (2005) 9, на Комитетот на Министри 
на државите членки, за заштита на сведоците и соработниците на 
правдата, поимот ,,сведок“, е дефиниран како „кое било лице што 
поседува информации релевантни за кривичната постапка и за кои 
во својство на сведок има дадено или е способно да даде исказ 
(без оглед на неговиот статус, директно или индиректно, усно или 
во пишана форма, во согласност со националното право), кој не е 
вклучен во дефиницијата „соработник на правдата“.

Дефиницијата на поимот сведок во чл.2. од Законот за заштита 
на сведоци, содржи повеќе елементи :

а) тоа е лице кое согласно со ЗКП има својство на сведок;

б) кое поседува информации за извршување на кривичното дело, 
неговиот сторител и други важни околности, односно податоцин и 
информации од значење за кривичната постапка;
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в) тие информации и податоци се неопходни и решавачки за 
докажувањето на кривичното дело;

г) нивното изнесување би преставувало изложување на опасност 
на животот, здравјето и слободата, физичкиот интегритет или имотот 
од поголем обем на сведокот.

Поимот „соработник на правдата“ е дефиниран во ст. 1 т. 2, 
од ЗЗС, поимот „жртва“ во ст.1 т. 3, поимот „блиско лице“ во т. 4, а 
поимот “заштитено лице“ во т. 5 од ова одредба.

Од тука, „заштитено лице“ е сведок, соработник на правдата, 
жртва, која се јавува во својство на сведок и нивните блиски лица, 
кое со одлука на Советот за заштита на сведоци, е вкучено во 
програмата за заштита и со кое Одделението за заштита на сведоци 
има склучено спогодба за заштита. Според препораката РЕЦ (2005)9, 
поимот „заплашување“ содржи два аспекта: првиот опфаќа директна 
или индиректна закана насочена кон сведокот, соработникот на 
правдата, жртвата, која се јавува во својство на сведок и ним блиски 
лица, а вториот, подразбира дека оваа закана може да доведе до 
влијание врз волјата на лицето да даде исказ во својство на сведок 
во кривичната постапка.

2.б.3. Процедура

Заштитата на сведоците може да биден процесна, уредена со 
одредбите на ЗКП, и вонпроцесна, уредна со Законот за заштита на 
сведоците. Одредбите за процесна заштита заштита на сведоците се 
наоѓаат во членовите: 152 ст.6, 244, 293 до 295 ,304 338 и 365 од ЗКП. 
Делумно и одредбата на чл. 243 е од тој тип, бидејќи го регулира 
испитувањето на малолетно лице, жртва на трговија со луѓе, насилство 
или сексуална злоупотреба, односно т.н. ранлива категорија на лица, 
но тука посебно ќе бидат земени предвид типичните одредби кои се 
однесуваат на загрозените, односно на заштитените сведоци.

Според чл. 152 ст.6 од ЗКП (чл. 144 од интегралниот текст), ако 
повиканото лице од ставовите 4 и 5 на овој член, освен обвинетиот, 
сметаат дека со давањето известувања за сознанијата во однос на 
наводите во пријавата, ќе се изложи себеси, или нему блиско лице, на 
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сериозна опасност по животот, здравјето или физичкиот интегритет, 
може да побара од јавниот обвинител, примена на одредбите за 
посебен начин на учество во постапката, уредени со овој закон.

Според чл. 244 ст. 1 од ЗКП (инт. т. чл.223-а), ако постои 
верајотност дека со давањето на 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 физзичкиот интегритет (загрозен 
сведок), загрозениот сведок може да го ускрати давањето исказ, или 
изнесувањето на податоците од чл. 243 ст. 3  од овој закон, додека не 
се обезбедат услови за негова заштита.

Заштитата на загрозениот сведок се состои во посебен начин на 
сослушување и учествување во постапката уредени со овој закон 
(гл.20) и со примена на мерки на заштита вон постапката, уредени со 
посебен закон (чл.244 ст.2 чл.295ст.2 од ЗКП).

Треба да постои објективно, реално стравување за постоење на 
опасност од ст.1 на чл.244 од ЗКП, што го оценува истражниот судија, 
односно председателот на советот.

Оценката за постоење на сериозна опасност во смисла на чл. 244 
ст.1 од ЗКП, можеби по реална и поблиска и до заштитата на правата 
на обвинетиот, би била, кога е ценета низ призмата на самиот сведок, 
што, како алтернатива се избегнува или не се практикува во судовите 
во Република Македонија.

Овој недостаток не само што им дава супремација на надлежните 
државни органи, туку внесува и  можност за злоупотреба на таквата 
положба и создавање на услови за лажирање на одредени состојби. 
Таа објективна опасност треба да е таква што недвосмислено, 
експлицитно се изразува, забележува или чувствува, да е од појак 
интензитет, што на било кој начин допрела до сведокот и тој го 
осетил нејзиното значење, што нема да биде некоја споредна 
работа, сугестивна или нему наметната состојба, затоа што, со 
перфидна манипулација, безкруполозноста и малодушноста на 
одредени сведоци со слаби  карактерни особини или со криминално 
минато, може да биде искористено за конструирање на „состојба на 
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загрозеност“, иако, во нормални услови, ни од далеку не може да 
станува збор за таква состојба.

Во тој контекст, познати се случаи во праксата, на нудење на разни 
погодности на одредени лица, како разни облици на аболиција, 
пуштање од притвор и слично, до создавање и на бизнис поволности, 
за, под превезот на „загрозен сведок“ истиот да се искористи како 
алатка за нечие санкционирање, кое, во тој момент е оценето како 
погодно средство за пресметка, иако начинот не е дозволен.

Според чл 244 ст. 3 од ЗКП, ако истражниот судија оцени дека 
стравувањето од опасност од ставот 1 на овој член е основано, ќе 
го прекине сослушувањето и ќе превземе итни дејствија, согласно 
со одредбите за заштита на сведоците, соработниците на правдата 
или жртвите, уредени со овој закон, но, според ст. 4 од ова одредба, 
ако истражниот судија оцени дека барањето од ст. 1 на овој член  
е неосновано, постапува согласно со чл. 250 од ЗКП. За мерките 
на процесна заштита на загрозениот сведок одлучува(ше) судот 
(истражниот судија или председателот на советот) на предлог на 
јавниот обвинител (чл. 293 ст. 1 од ЗКП- чл. 270-а инт.т) тој предлог 
треба да е образложен и се доставува во рок од три дена од барањето 
на судот (чл293 ст1).

Ако јавниот обвинител не поднесе предлог, истражниот судија 
или председателот на советот, ќе побара(ше) за тоа решение да 
донесе советот (чл. 22 ст. 6), во рок од 48 часа од нивното барање 
(чл. 293 ст. 2). Таков предлог јавниот обвинител може(ше) да поднесе 
уште пред првото сослушување на сведокот, по што, со решение 
одлучува(ше) истражниот судија или председателот на советот (чл. 
293 ст. 4 и 5). Против  тоа решение, странките и загрозениот сведок 
имаат право на жалба, во рок од  три дена до советот (од чл.22 ст. 
6), кој треба да одлучи во рок од три дена (чл. 293 ст.6). Посебниот 
начин на сослушување, според чл. 294 ст. 1 од ЗКП, може да се состои 
од перикривање на идентитетот и изгледот на загрозениот сведок 
(чл.270 –б инт.т.).

Кога посебниот начин на сослушување и учество во постапката на 
загрозениот сведок се однесува само на прикривање на податоците 
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од чл. 244 ст. 1 на овој закон (223-а ст. 1 инт.т.), прикривањето на 
идентитетот се остварува преку  сослушување на загрозениот сведок 
под псевдоним (чл. 294 ст. 2). Во определени случаи, особено ако 
се работи за лице кое учествувало во превземање на посебни 
истражни мерки од  членот 146 (инт.т.чл.142-б) на овој закон, при 
сослушувањето, лицето може да ги даде името и адресата на органот 
каде што работи, а не и своите лични податоци. Во останатиот дел, 
сослушувањето на загрозениот сведок се спроведува по општите 
одредби за испитување сведоци на овој закон (чл. 294 ст. 2 од ЗКП).

За прикривањето на идентитетот, се користи псевдоним 
(ознака, шифра, број итн.), но во останатиот дел, сослушувањето 
на  загрозениот сведок се одвива според општите одредби за 
испитување на сведоци, предвидени во ЗКП (чл. 245 од ЗКП- инт.т. 
чл.224).

Прикривањето на идентитетот не значи посебен начин на 
испитување, ниту посебни и поголеми права на јавниот обвинител 
при испитувањето на лицето со псевдоним, туку и во таква ситуација, 
само давање на можност лицето да ги изнесе своите известувања за 
она што му е познато, па потоа му се поставуваат прашања, по потреба, 
за целосно согледување на состојбата, односно веродостојноста на 
изнесените факти и околности, па и за кредибилитетот на заштитениот 
сведок. Без такво постапување, се повредуваат процесните права 
на обвинетиот и одбраната, повреда на начелото на материјалната, 
односно процедурална вистина и начелото на непосредност и во 
сегментирана форма, со што се прават суштествени повреди на 
постапката (чл. 381 ст. 2 од ЗКП-чл355 инт.т.).

Прикривањето и на изгледот на загрозениот сведок кој се 
сослушува под псевдоним, се остварува со примена на посебни 
технички уреди за пренос на слика и тон, при што ликот на загрозениот 
сведок и неговиот глас, се изменети. При тоа, загрозениот сведок се 
наоѓа во посебна просторија, која физички е одвоена од судницата 
во која се наоѓаат истражниот судија, односно председателот на 
советот и другите лица, присутни на сослушувањето (чл. 294 ст.2 од 
ЗКП- чл.270-б инт.т).
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Техничкиот приказ треба  да е таков, да ја прикажува фигурата 
на загрозениот сведок (со изменет лик и глас), како и просторијата, 
за да се стекне впечаток на негово реално присуство и сведочење, 
а не на фингирана изведба и можна техничка манипулација. Не е 
дозволено боење на екранот, или приказ на разни геометриски 
фигури, шаховски полиња и слично. Тоа, според ЗКП не е дозволено 
средство и неприфатливо е оправдувањето на судот кое се дава при 
изведување на тоа дејствие, дека располага со таква техника. 

Ако нема техника, не треба ни да сослушува сведоци од тој тип, се 
додека не набават соодветни средства и не се обезбедат фер услови 
за спроведување на такво истражно дејствие, односно сослушување 
на такви сведоци на главниот претрес.

По завршеното сослушување, загрозениот сведок го потпишува 
записникот под псевдоним, во присуство на истражниот судија или  
председателот на советот и записничарот (чл. 294 ст.4 од ЗКП).

Лицата кои во било кое својство ги дознале податоците за 
загрозениот сведок, се должни  по истите да постапуваат како 
со класифицирани информации, согласно со закон (Закон за 
класифицирање на информации- Сл.весник на РМ бр.19/04).

Според чл. 295 од ЗКП, примената на мерките за заштита вон 
постапката се врши преку вклучување во Програмата за заштита на 
сведоци, со примена на одредбите уредени со  посебен закон.

Во чл. 304 од ЗКП (чл. 280 инт.т.) предвидена е можностаза 
за исклучување на јавноста на главниот претрес, меѓу другото и 
заради заштита на загрозениот сведок, а во чл. 338 (чл.312 инт.т.), 
предвидена е и можност за привремено отстранување на обвинетиот  
од судницата, ако загрозениот сведок одбива да дава исказ во негово 
присуство, или  околностите укажуваат дека во негово присуство 
нема да ја зборува вистината.

Не негирајќи ја целта за заштитата што ја предвидува оваа 
одредба, не може да се исклучи можноста од нејзината злоупотреба 
и создавање на недоверба во дадениот исказ на загрозениот сведок, 
затоа што, меѓу другото и самата одредба предвидува и можност за 
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соочување помеѓу обвинетиот и овој сведок, но и стравување дека 
инерцијата на заштитата на загрозениот сведок, може воопшто да му 
го одземе тоа процесно право на обвинетиот, каква што е и всушност 
праксата во судовите во Република Македонија. 

Во тој контекс, на обвинетиот и одбраната им се ускратуваат 
и правото на одредени прашања за сведокот, придружено со 
необјаснети причини за нивна недопуштеност, како и тоа што во 
праксата на судовите во РМ не е забележан ниту еден случај на 
соочување помеѓу обвинетиот и загрозениот (заштитениот) сведок.

Правата на обвинетиот и неговиот бранител се ускратуваат 
и со можноста за исклучување на бранителот, во склопот на 
исклучувањето на јавноста, во случаи определени со закон, согласно 
чл. 305 ст. 1 од ЗКП (чл.281ст1 инт.т.).

Според чл. 365 ст. 3 од ЗКП (чл. 339 ст. 3 инт.т.), 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 негови 
блиски лица.

Законот за кривична постапка на Република Македонија, (Сл. 
весник на РМ бр. 150/10 од 18.11.2010 година) , кој стапи на сила од 
01.12.2013 година, материјата за заштита на сведоците ја регулира 
во членовите од 226 до 232.

Одредбата од чл. 226 од ЗКП, се однесува на загрозен сведок. 
Ставовите 1 и 2 се идентични со одредбата која се применуваше 
претходно, од став 1 и 2 на чл. 244 од ЗКП.  Изменет е ст. 3,  кој сега, 
надлежноста, наместо на истражниот судија, му ја пренесе на јавниот 
обвинител. 

Додадени се и нови ставови 4 и 6. Во ст. 4 е регулирано дека, 
ако во текот на постапката, загрозениот сведок изјави дека не сака 
посебен начин на учество и испитување, тој ќе се испита според 
општите  правила за испитување на сведоци. Предходниот исказ 
кој е даден според правилата на посебен начин на испитување на 
загрозен сведок, може да се користи во текот на испитувањето, 
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а потоа ќе се издвои од списите и ќе му се предаде на судијата на 
предходната постапка на чување во запечатен плик. 

Став 5 предвидува дека, ако оцени дека барањето од ст.1 на 
овој член е неосновано, јавниот обвинител (а претходно беше 
истражниот судија), постапува согласно со чл. 219 од овој закон. 
Ставот 6 регулира дека повикувањето на загрозениот сведок се врши 
преку Одделението за заштита на сведоци при МВР.

Како новина, членот 228 ст. 4 го регулира всушност едностраниот 
раскин на својството загрозен сведок од страна на самиот загрозен 
сведок, а ст. 5 му дава право на таква оценка на јавниот обвинител. 
Секако, тоа е изворно и стекнато право кое нема потреба да се 
оспорува. Но, се занемаруваат процесните права на обвинетиот и 
неговиот бранител, бидејќи тие немаат право да поднесат барање да 
се оцени дека во конкретниот случај, нема потреба од признавање 
на статус на загрозен сведок и дека, во интерес на утврдување на 
стварната вистина, таа можност треба да му се даде и на обвинетиот 
и на неговиот бранител, за да постои вистинско, а не имагинарно 
почитување на принципот на „еднаквост на оружјето“, правилото 
на фер судење (утврдено во член 6 ст.1 од Европската конвенција за 
заштита на човековите права) и стварното почитување на процесните 
права, загарантирани како со Конвенцијата така и со Уставот на РМ 
и со ЗКП.

Во судската пракса на судовите во РМ, познат е еден случај во 
кој самиот загрозен сведок се откажал од тоа својство, за понатаму 
постапката да се спроведува по општите правила на ЗКП, а 
загрозениот сведок бил обвинет (Случај „Ммонструм“).

Членот 227 се однесува на заштитата на загрозениот сведок 
во предходната постапка, кој е идентичен со решението што се 
применуваше до 30 ноември 2013 година. Новината е регулирана 
во ст.1 на овој член, надлежноста на јавниот обвинител, наместо 
истражниот судија како што беше претходно. Веднаш штом ќе дознае 
за веројатноста за постоењето на околностите од чл. 226 на овој закон, 
јавниот обвинител ќе преземе мерки за заштита на загрозениот 
сведок. Јавниот обвинител за тоа ќе го запознае загрозениот сведок.
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Не впуштајќи се во законската цел на ова одредба (рацио легис), 
мора да се истакне дека е преголема „заштитничката улога“ кон 
сведоците  што во голем дел е спротивна на суштината на поимот 
„загрозен сведок“. Тој, треба на „на своја кожа“ да ја осознае 
опасноста, за да бидат исполнети и елементите за стекнувањето на 
тоа својство, а не некој друг тоа да го оценува и да може практично и 
да го злоупотреби тоа и да исфабрикува „заштитен сведок“.
Запрепастувачки делува и предвидувањето на споменатата одредба 
во ставот 2, која предвидува дека едно исто лице - јавниот обвинител 
за тоа својство сам донесува решение, сам го определува својството, 
псевдонимот на загрозениот сведок, посебниот начин на учество 
и испитувањето во постапката, како и тоа дека, на испитувањето 
на загрозениот сведок во предходната постапка не присуствуваат 
обвинетиот и неговиот бранител, ниту оштетениот и неговиот 
законски застапник.

Тука основано се поставува прашањето: кои се тогаш процесните 
права на обвинетиот и неговиот бранител и дали само со декларативна 
заложба за заштита на правата на обвинетиот ќе се овозможи „фер“ 
постапка, утврдена во чл. 6 ст. 1 од ЕКЧП.

Неприсуството на обвинетиот и бранителот при испитувањето на 
загрозениот сведок во предходната постапка не е разбирливо и од 
аспект на тоа, зошто да не присуствува на сите форми на заштита на 
загрозениот сведок, а во одреден случај во праксата, може тоа да се 
однесува само за испитување на заштитен сведок со псевдоним, без 
другите модалитети, што наметнува потреба од преиспитување на 
таа забрана, бидејќи е во очигледна противречност и со одредбата 
на чл. 229 од овој закон.

Според ст.3 на чл. 227 од ЗКП, податоците за загрозениот 
сведок, јавниот обвинител ќе ги запечати во посебен коверт, кој 
под псевдоним ќе стои во предметот и него, по потреба, може да го 
отвори второстепениот суд, кога одлучува по жалба.

Ставот 4 на чл.227 од ЗКП, уредува дека на загрозениот сведок 
не смее да му се поставуваат прашања со кои на директен или 
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индиректен начин, би го открил својот идентитет, местото на 
живеење, вработеноста и членовите на семејството.

Лицата кои во било кое својство ќе ги дознаат податоците за 
загрозениот сведок, се должни да ги чуваат како класифицирана 
информација (ст. 5 на чл. 227).

Иако е разбирлива тенденцијата на заштитата предвидена во 
ст. 4 на чл. 227 од ЗКП, во интерес на утврдувањето на вистината, 
не може да се забрануваат прашања врзани за конкретниот случај, 
а кои всушност го поткрепуваат кредибилитетот на сведокот или 
го разобличуваат неговиот наменски статус и улога во кривичната 
постапка.

Одредбата на чл.228 се однесува на заштитата на загрозениот 
сведок на главната расправа. 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 поднесувањето на 
обвинителниот акт (чл.228 ст.1). Судот одлучува за предлогот на 
јавниот обвинител со решение, кое е должен да го донесе во рок 
од 48 часа, од приемот на предлогот (ст.2). Ако судот го прифати 
предлогот на јавниот обвинител, ќе го определи со решение 
псевдонимот на загрозениот сведок, ако до тогаш не бил определен, 
како и посебниот начин на учество во постапката и испитувањето. 
Против решението на судот, не е дозволена жалба (ст. 3 на чл. 228 од 
ЗКП). Според ст. 4 на чл. 228, посебниот начин на испитување може 
да се состои од прикривање на идентитетот, а во определени случаи 
и изгледот на загрозениот сведок.

Членот 229 го регулира испитувањето под псевдоним, идентично 
со претходната одредба која важеше до 2013 година, со поконцизна 
одреденост, односно со испуштање на делот кој се однесуваше 
на лицата кои преземале посебни истражни мерки, така да сега е 
појасно дека другиот дел на испитувањето ќе се спроведе според 
општите одредби за испитување сведок.
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Членот 230 го уредува испитувањето со помош на технички уреди 
за пренос на слика и тон. Членот 231, како новина, се однесува на 
правата на одбраната при испитувањето на загрозениот сведок на 
главната расправа. Според ст. 1, при испитувањето на загрозените 
сведоци на главната расправа, посебно ќе се внимава на правото 
на обвинетиот и неговиот бранител, да имаат соодветна и доволна 
можност да ги оспоруваат и да ги проверуваат нивните искази.

Според ст. 2 на чл. 231 од ЗКП, 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.

Ако  се направи една генерална споредба помеѓу старите и новите 
одредби на ЗКП кои се однесуваат на заштитата на загрозениот 
сведок, може да се заклучи дека неговата положба суштински не е 
изменета, но со таа разлика што, положбата на обвинетиот и неговиот 
бранител во основа се влошени, и покрај декларативната заложба на 
чл. 231 ст.1 од новиот ЗКП.

  

3. МЕЃУНАРОДНИ НОРМИ 

3.а. Меѓународни извори за заштитен сведок во постапките 
за кривични дела од областа на организираниот криминалитет

Постојат серија меѓународни документи со кои се уредува 
заштитата на сведоците во кривичната постапка. Во овој контекст 
ќе ги нагласиме документите и меѓународните правни извори кои 
го уредуваат прашањето за заштитата на сведоците во кривичната 
постапка за дела од областа на организираниот криминал и 
корупција, како кривични дела во кои најчесто се јавуваат заштитени 
или загрозени сведоци. 
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3.б. КОНВЕНЦИЈА на Обединетите нации против 
транснационалниот организиран криминал

Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот 
организиран криминал и Протоколите кои се дел од оваа конвенција 
им наложуваат на државите потписнички, покрај другото, за 
внесување на материјално правна и процесно правна заштита на 
сведоците во своите законодавства, кога станува збор за сведоци во 
кривичната постапка за дела кои се опфатени со оваа Конвенција. 

Конвенцијата им наложува на државите потписнички, покрај 
материјално правните одредби да ги изменат и процесните прописи, 
со што се пропишува обврска за државите да преземат соодветни 
мерки во рамки на своите можности , за да ја обезбедат целосната 
заштита од можна одмазда или заплашување на сведоците во 
кривичната постапка, во случаи на сведочење за кривични дела 
содржани во Конвенцијата.

Конвенцијата ги препорачува и следните мерки: 

(а) обезбедување на физичка заштита на сведоците, во опсег кој 
е неопходен и потребен, нивно преместување, префрлање од едно 
на друго место, забранува откривање на информации за идентитетот 
и движењето на сведокот, 

(б) обезбедување на доказни правила кои ќе овозможат давање 
на исказ на сведокот што ќе биде прифатлив поради неговата 
безбедност, а тоа е со помош на телекомуникациска техника, преку 
видео-врска или други слични и соодветни средства.
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3.в. Конвенција за заштита на човековите слободи и права 
на Советот на Европа

Конвенцијата за заштита на човековите слободи и права на 
Советот на Европа, како ни повеќе Устави, не содржат единствена 
одредба со која се дава заштита на загрозени сведоци. 

Построга правна основа за заштита на сведоците треба да 
побараме во оние одредби на Конвенцијата, со кои се заштитуваат 
некои основни човекови права: право на живот (член 2) забрана за 
мачење, нечовечко или понижувачко постапување (член 3), право 
на слобода и лична безбедност (чл.5), можност за исклучување на 
јавноста од главната расправа поради причини кои се неопходни во 
еден демократски систем, поради зачувување на моралот, јавниот 
ред и мир, државната безбедност, кога интересите на малолетникот 
или доколку приватниот живот на странките го налагат тоа, или 
во опсегот, кој по мислењето на Судот е без условно потребен во 
посебни околности каде што јавноста би можела да биде штетна 
за правдата (чл.6 ст.1), право на почитување на приватен и семеен 
живот (чл.8).

Потврда за наведените ставови дава и Европскиот суд за 
човекови права во случајот  Doorson против Холандија каде што 
наведува:  Точно е дека член 6 не бара исклучиво земање во предвид 
на интересите на сведокот општо, ниту на сведокот/жртвата посебно. 
Меѓутоа, нивниот живот слободата и личната безбедност може да 
бидат доведени во опасност, како и интересите утврдени во членот 
8 од Конвенцијата. 

Тие интереси на сведокот и жртвата, начелно се заштитени и со 
други темелни одредби на Конвенцијата, што наложува, државите 
потписнички да мора да органиизираат своја кривична постапка на 
начин каде што тие интереси нема да бидат неоправдано загрозени. 
Интересот на правично судење исто така бара во одредени случаи, 
интересот на одбараната да биде прилагоден со интересите на 
сведокот или жртвата повикана како сведок.
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3.г. Препораки на Советот на Министри на Советот на Европа 

Покрај основниот извор на право, Европската конвенција за 
заштита на човековите слободи и права ЕКЗЧП, која им пружа заштита 
на сведоците, Советот на Европа има донесено повеќе препораки 
кои во целост или делумно се однесуваат на заштита на сведоците. 

Иако не станува збор за правен извор кој обврзува формално, 
поради значењето на овие препораки за законодавствата на земјите 
потписнички, овде ќе ги наведеме само најважните препораки кои 
се однесуваат на заштитата на сведоците. 

Како најзначајна, може да се смета препораката  R (97) 13 која 
има наслов: „За застрашување на сведоците и правото на одбрана“ 
која води сметка како за интересите на сведокот, така и за правото 
на одбрана утврдено во Европската конвенција. Мерките кои се 
преземаат во однос на организираниот криминал се наведени во 
третиот дел на препораките. 

Им се препорачува на земјите членки, покрај другото да 
размислат и за следниве мерки: снимање на исказот на сведокот 
со аудио-визуелни средства во претпретресната фаза (истрага, 
претходна постапка), користење на исказот на сведокот даден 
пред судот во претходна постапка (истрага) доколку не е возможно 
сведокот да се појави на судење или доколку неговото појавување 
би можело да резултира со сериозни закани за него и за неговото 
семејство, како и откривање на идентитетот на сведокот во што 
подоцнежна фаза на постапување или откривање само на одредени 
детали, како и исклучување на медиумите и јавноста во целост или 
во дел од судењето. 

Препораките сугерираат и анонимност, како мерка која 
значи дека личните податоци во целост остануваат непознати за 
обвинетиот, како една од мерките за заштита на сведокот. 

„Во случаите каде што тоа е можно, и е во согласност со домашното 
законодавство, анонимноста на личностите кои можат да достават 
докази, треба да се гледа да е во прифатливи мерки“. Сепак, мора да 
имаме во вид дека одлуката на Европскиот суд во случајот Doorson 
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против Холандија, каде што за прв пат во еден случај ЕСЧП зазел став 
дека анонимното сведочење не значело и кршење на правата на 
обвинетиот, како правото на соочување од чл.6 ст.3 т.д од ЕКЧП. 

Најверојатно, оваа судска одлука била поттик и охрабрување за 
авторите на Препораките R (97) 13 да предложат вакви мерки.

Јасно се наведува дека анонимните сведоци треба да бидат 
користени во најмала можна мерка, а во тој случај, сведокот треба 
да биде проверен од страна на судот. Одбраната во текот на судската 
постапка треба да има можност да ја доведува под знак прашање 
потребата од анонимоност (заштитата) на сведокот, неговата 
веродостојност и изворот на неговото сознание, за тоа што го дава 
како исказ. 

Анонимноста (заштитата) треба да ја одобри судско тело, само 
доколку по сослушување на странките во постапката утврди дека: 
животот и слободата на сведокот се сериозно загрозени или во случај 
на таен агент , неговата идна работа е сериозно загрозена , односно 
ако така прибавениот доказ е доста значаен и сведокот покажува 
дека е веродостоен. Според воспоставените критериуми во случајот 
Doorson, исто така се истакнува дека пресудата не може да се заснова 
исклучиво врз сведочењето на заштитениот (анонимен) сведок , ниту 
таа да се користи во најголема мерка како единствен доказ.

3.д. Резолуција на Советот на ЕУ за заштита на сведоци во 
борбата против меѓународниот организиран криминал. 

Резолуцијата на Советот на Европската унија од 23 ноември 
1995 за заштита на сведоците во борбата против меѓународниот 
организиран криминал ги повикува земјите-членки ефикасно да ја 
осигураат безбедноста на сведоците, како и тоа, да се почитуваат 
одредбите од Конвенцијата за заштита на човековите права и 
основни слободи. 

Во Резолуцијата се повикуваат земјите-членки да обезбедат 
соодветна заштита за сведоците, земајќи ги во предвид следниве 
препораки:
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 (а) таквите сведоци треба да бидат заштитени од сите форми на 
директни или индиректни закани, притисоци или заплашување, 

(б) земјите-членки да обезбедат соодветна и ефикасна заштита 
на сведоците пред, за време, и по судењето, кога властите ќе оценат 
дека има неопходна потреба за тоа,

(в) заштитата мора , исто така, да биде проширена и на  
родителите, децата или други блиски роднини на сведоците ако е 
потребно тоа, за да се избегне секоја форма на индиректен притисок, 

(г) надлежните органи треба да имаат моќ да одлучуваат по 
сопствена иницијатива или на барање на сведокот, да се внимава 
деталите за идентификација на сведокот да бидат познати само на 
телата кои ја спроведуваат заштитата, 

(д)   во случај на исклучително сериозна закана, може да се 
дозволи промена на идентитетот на сведоците и доколку е потребно, 
и на членовите на неговото потесно семејство, 

(ѓ) вид на заштита која треба да се предвиди како можност и за 
промена на местото на живеење, а исказот да го даде со користење 
на  аудио-визуелни средства, притоа да се почитува принципот на 
контрадикторност како што се наведува во судската пракса на ЕСЧП. 

Во Резолуцијата е содржан повик до земјите-членки да го 
олеснат обезбедувањето на заемна правна помош во оваа сфера, 
дури и кога во националниот закон на земјата не постојат такви 
одредби, освен во случаите кога третманот на барањето за помош 
би било спротивно на основните принципи на правниот систем на 
замолената држава.

3.ѓ. Заштитените сведоци низ Римскиот статут на 
Меѓународниот кривичен суд

Основен извор на право кој се применува во постапките 
пред Меѓународниот кривичен суд, е Статутот за основање на 
Меѓународниот кривичен суд. За самата постапка, мошне важни се 
Правилата за постапката и доказите, кои ги покриваат сите делови 
на кои упатува Римскиот статут, што е важно за функционирање на 
Судот. 
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Одредбите кои се однесуваат на заштитата на сведоците се 
опфатени во членот 68 од Римскиот статут кој носи наслов „Заштита 
на жртвите и сведоците и нивно учество во постапките“. Членот 68, 
став 1 од статутот утврдува обврска за судот да превземе неопходно 
потребни мерки за да го заштити физичкиот и психичкиот интегритет, 
достоинството и приватноста на оштетените и сведоците. При 
преземање на овие мерки, Судот ги цени сите релевантни околности 
на конкретниот случај, вклучувајќи ја и возраста на сведокот или 
оштетениот, полот, нивната здравствена состојба и природата на 
извршување на кривичното дело. Истиот член уредува дека заштитата 
посебно, но не и по секоја цена, ќе се примени во случаите каде што 
станува збор за кривични дела против половата слобода и моралот, 
како што се сексуалните напади и злоупотреба на деца. 

Ставот 2 на споменатиот член 68 од Римскиот статут предвидива 
и исклучок од начелото на јавност, каде што судот, за да го заштити 
сведокот, оштетениот или обвинетиот, ќе спроведе одредени 
процесни дејствија во посебна просторија, без присуство на јавност, 
или ќе дозволи да се изведат по електронски пат или со употреба на 
технички помагала. Вакви мерки, надвор од јавно заседание, статутот 
налага да се применат кога, како сведок - оштетен во постапката 
се јавува дете. Одредбите на Римскиот статут му дозволуваат на 
оштетениот во разни фази на постапката да го каже своето видување за 
конкретниот настан, дури и во услови кога можат да бидат загрозени 
неговите лични интереси. Овие процесни дејствија не смеат да се 
изведуваат на начин кој ќе прејудицира вина на обвинетиот, ниту 
смее да одат на штета на обвинетиот во постапката, ниту пак треба 
да влијаат на правичното и непристрасно судење. 

Исто така, овие одредби, предвидуваат можност, ставовите и 
гледањата на настанот, во име на оштетениот да ги изнесат нивните 
застапници,  доколку Судот оцени дека тоа би било целисходно, а се 
во рамки на Правилата на постапката и изведување на доказите. На 
ваков начин, во суштина, се дефинира обликот за учество на жртвата, 
или оштетениот во кривичната постапка, што понатаму се прецизира 
во одредбите на Правилата за постапка и докази.
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Овие правила, го утврдуваат учеството на оштетениот во 
кривичната постапка, но не претставуваат некој вид посебна заштита 
на жртвите. Римскиот статут во членот 68, став 4 го дефинира 
Одделението за заштита на сведоци и оштетени, кое е овластено 
да му предложи на судот потребни мерки за заштита на одредена 
категорија на луѓе, поради гарантирање на нивната безбедност. 
Овие мерки вклучуваат и психолошко советувалиште како и друг вид 
на помош. Одделението има консултативна улога, а е основано од 
страна на Секретаријатот, со кој раководи секретар.  Секретаријатот 
е надлежен за сите работи врзани за функционирање на судот и 
на судската управа. Посебните обврски на Секретарот во однос на 
жртвите и сведоците, се предвидени во Правилникот за постапката, 
и со нив, од една страна , се обезбедува подобра процесно-правна 
положба на жртвите и сведоците во текот на кривичната постапка, 
кое, првенствено има за цел да обезбеди поповолна фактичка 
положба во кривичната постапка, што првенствено е фокусирано на 
минимизирање на ефектите од повторната виктимизација. 

Во однос на жртвите, секретарот е одговорен за известување на 
жртвите и нивните застапници, помагање на жртвите во добивање 
на правни совети и организирање на нивниот настап како и давање 
на дополнителна потребна помош, во сите фази на постапката, во 
рамки на одредбите од членовите 89-91 од Правилата на постапката. 
Во поглед на жртвите, сведоците и останатите лица кои се во опасност 
поради давање на исказ, секретарот, е одговорен за информирање 
на сведоците за нивните права и обврски, да ги информира за 
можностите што им ги нуди Службата за жртви и сведоци, како и 
предочување на одлуки на судот кои би имале влијание за нивно 
учество во постапката.

Во случаи, каде што, изведувањето на доказите или проследување 
на некоја информација може да доведе до загрозување на 
безбедноста на сведокот или неговата фамилија, обвинителот е 
овластен да не ги обелоденува доказите и информациите, туку само 
да поднесе краток извештај. На ваков начин, може да се предлагаат 
докази кои нема да прејудицираат вина на обвинетиот, не одат на 
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штета на неговите права во постапката, ниту пак овие мерки смеат да 
влијаат на правичното и непристрасно судење, дефинирано во член 
68 став 5 од Римскиот статут.

3.е. Заштитениот сведок во Статутот на Хашкиот трибунал

Во статутот на Меѓународниот суд за воени злосторства за 
територијата на поранешна Југославија, основан со резолуцијата 827 
на Советот за безбедност на ОН од 25 мај 1993 година, или познат 
како Хашки трибунал, вметната е норма, од општ карактер каде што 
е уредено прашањето за заштита на жртвите и сведоците, додека 
конкретните работи за тоа прашање се регулирани со правилата 
на Судот. Мерките кои вклучуваат заштита на жртвите и сведоците, 
се однесуваат и на постапки зад камери, регулирано во член 22 од 
стутот на Меѓунарониот суд за воени злосторства. Со статутот се 
предвидени повеќе мерки за заштита на жртвите и сведоците, при 
што, две се задолжителни и се утврдени какао такви во самиот статут: 
исклучување на јавноста и сведоците поради заштита на жртвата и 
сведокот и заштита на идентитетот на жртвата. 
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4. ПОДНЕСЕНИ БАРАЊА ЗА СЛОБОДЕН  ПРИСТАП

Во рамки на проектот, беа поднесени серија Барања за слободен 
пристап до информации од јавен карактер, во кои баравме одговори 
од надлежните судови, обвинителствата, полицијата и Советот 
за заштита на сведоци информации за бројот на заштитени или 
загрозени сведоци, од стапување во сила на законот во 2006 година, 
до тоа колку од нив биле заштитени за време на траењето на судската 
постапка, колкумина го стекнале статусот во преткривична постапка, 
во истрага или на главен претрес.  До Министерството за внатрешни 
работи беа упатени прашања и за тоа колку чинела заштитата на 
еден сведок, колку месеци или години траела заштитата и дали на 
некое загрозено или заштитено лице му бил променет идентитет, 
место на живеење и држава. Секако, барањата беа упатени согласно 
со постоечките закони, суштината на прашањата беше извлечена 
од законскиот текст и од надлежноста на органите кои постапуваат 
во одредена фаза на постапката и во ниту еден дел не се бараа 
класифицирани информации или податоци кои би откриле идентитет 
на заштитен/загрозен сведок.

Но, Министерството за внатрешни работи на Република 
Македонија, не само што го одби нашето барање за пристап до 
информации и не достави ниту една формација, не подготви ниту 
решение како што пропишува Законот за слободен пристап до 
информации, на кое барателот има право на жалба пред Комисијата 
за слободен пристап до информации или тужба пред Управниот суд. 
Ваквото постапување на МВР, е спротивно на одлуката на Врховниот 
суд на Република Макединија, УЖП.бр.825/2010, од 6.06.2011 
година, каде што судот по жалба на Барање што било одбиено од 
МВР, заклучува дека „статистиката не е доверлива информација и 
имателот на информација треба да ја издвои од другите информации 
и да му ја достави на барателот.   
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Со решение на Министерството за внатрешни работи, 
бр.10.2-64748/1 од 9.10.2007 година, одбиено е барањето на 
Н.А. од Скопје, да му се овозможи пристап до информацијата 
во колку предмети биле користени специјални истражни 
мерки во 2006 и 2007 година.

Со решение на Комисијата за заштита на правото 
за слоободен пристап до информации од јавен карактер 
бр.07-544/4 од 9.01.2008 година, жалбата изјавена против 
наведеното решение е одбиена како неоснована.

Управниот суд со обжалената пресуда ја одбил како 
неоснована тужбата изјавена против наведеното 
второстепено решение. 

Врховниот суд на Република Македонија најде дека 
пресудата на Управниот суд е незаконита.

Органите во постапката го одбиле како неосновано 
барањето за слободен пристап до информации од јавен 
карактер, со образложение дека бараната информација 
во смисла на член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер, претставува 
класифицирана информација со степен на класификација 
државна тајна и поради тоа, пристапот до таа информација 
не е дозволен. Врховниот суд на Република Македонија најде 
дека се основани наводите истакнати во жалбата дека во 
случајот фактичката состојба не е во целост утврдена.

Според член 6 став 1 точка 1 од Законот за слободен 
пристап до информации од јавен карактер (Службен весник на 
РМ, бр.13/06) имателите на информации можат да одбијат 
барање за пристап до информација во согласност со закон, ако 
информацијата се однесува на класифицирана информација 
со соодветна степен на тајност. Во случајот, тужителот 
побарал пристап до информација од јавен карактер, која се 
состоела во податок за бројот на предмети, во кои, во 2006 и 
2007 година биле користени специјални истражни мерки.
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Според мислењето на судот, статистичкиот податок 
за бројот на предмети во кои биле користени овие истражни 
мерки, не е со сигурност утврдено дали претставува 
класифицирана информација, дотолку повеќе, што со членот 
7 од Законот за слободен пристап до информации од јавен 
карактер е предвидено дека доколку документот или негов 
дел содржи информации предвидени во членот 6 став 1 од 
овој закон што можат да се одвојат од документот, без 
притоа да се загрози неговата безбедност, имателот на 
информации ги одвојува тие информации од документот и 
го известува барателот за содржината на останатиот дел 
од документот. Во смисла на изложеното, судот ја уважи 
жалбата и оспореното решение го поништи, со цел, во 
повторната постапка да се утврди дали информацијата на 
број на предмети со специјални истражни мерки во 2006 и 2007 
година претставува информација класифивирана со степен 
на тајност и дали истата информација може да се одвои од 
останатиот документ и на тужителот – барателот да му се 
пружи информација само во поглед на бројот на специјалните 
истражни мерки. 

УЖП. Бр.625/2010 од 06.06.2011 година 

4.а. Прашања испратени до МВР 

За изработка на анализата, ве молиме, како Министерство 
за внатрешни работи, согласно Законот за слободен пристап до 
информации од јавен карактер да ни одговороите на следните 
прашања што се од ваша надлежност, а кои произлегуваат од 
Законот за заштита на сведоци:

- Во колку случаи, од примена на законот за заштита 
на сведоци (јануари 2006 година) до сега постапувало 
Одделението за заштита на сведоци во МВР, каде што се 
јавува заштитен, загрозен, сведок соработник или друго лице 
опфатено со законот? -Колку од сведоците биле заштитени, 
загрозени или имале друг статус на сведоци или соработници 
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на правдата? -Дали во текот на полициското постапување 
имало потреба на одредено лице вклучено во програмата да 
му се промени идентитет, живеалиште? -Дали во текот 
на судските постапки или по завршување на судењето се 
појавила потреба, заштитените/загрозените сведоци или 
соработниците на правдата да бидат засолнети во трета 
странска држава, како што предвидува законот? Ако има 
такви случаи, колку се и каков бил статусот на лицето во 
тој момент? -Колку чинело вклучувањето на лицата во 
програмата (трошоци кои ги има направено МВР) по случаи или 
по години од 2006 година до сега?  -Во колку случаи потребата 
за заштита на сведоците завршила со звршување на главниот 
претрес, во колку случаи заштитата траела до правосилност 
на постапките, а во колку случаи продолжила и понатаму и 
се уште трае? -Дали може да се прибави статистика, колку 
од сведоците биле македонски а колку странски државјани и 
каква е половата структура: колкумина биле мажи, а колку 
жени? -Дали и во колку случаи се појавила потреба, за лице 
вклучено во програмата за заштита на сведоци, за кого 
завршила заштитата, повторно да биде побарана заштита 
и на кој рок? -Дали МВР има поднесено барање за враќање 
на средства од лица кои биле вклучени во програмата, со 
потпишана согласност, а во меѓу време самоиницијативно се 
откажале? 

Бидејќи станува збор за правна анализа, за која е потребна 
статистика, веруваме дека во бараната информација ќе 
вклучите и дополнителна анализа доколку правел одделот 
за Аналитика на МВР на оваа тема, во изминатите 7 години, 
која ќе биде достапна без евентуални делови кои би потпаѓале 
под законски ограничувања предвидени во Законот за слободен 
пристап до информации.
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4.б. Односот на МВР и кон судовите 

Основниот суд во Велес, постапувајќи по кривичниот предмет 
204/11 познат како „Ореше“, оформен против обвинетите Ѓоре 
Петровски, Ордан и Љупчо Ѓорѓиевски, испартил барање до МВР на 
РМ, Одделение за заштита на сведоци и барал одговор дали и кога 
заштитениот сведок „Бреза“ бил вклучен во Програмата за заштита 
на сведоци, што бил еден од битните услови за утврдување на 
неговиот статус и својството што го имал во постапката. На добивање 
на овој податок посебно инсистирале бранителите, кои понатаму ја 
засновале нивната одбрана.

Но, МВР, со допис до судот во Велес,  заведен под бр.22.154-
17051/1 од 11.03.2013 година го известува судијата дека: копирањето 
и умножувањето на документи со кои располага одделението е 
забрането.

Бидејќи судот не барал копирање или умножување на документи 
и материјали, туку информација: дали и кога бил вклучен сведокот 
во Прогхрамата за заштита на сведоци, на мислење сме дека МВР 
постапило спротивно на закон и неоправдано прикрило важна 
информација која несомнено може да има значење во водење на 
кривичната постапка. Ако се има во вид податокот дека Јавниот 
обвинител го предлага статусот на сведокот, судот го прифаќа и 
му дава таков статус, а на МВР му е доделено спроведувањето на 
заштитата, недозволиво е да се игнорира судот од орган кој треба да 
биде поддршка во спроведување на судската одлука.
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Република Македонија
Министерство за внатрешни работи 
До Основен суд Велес
бр.22.154-17051/1 од 11.03.2013 година

Предмет: Одговор, доставува
Врска: Ваш акт број К.бр.204/2011

Во врска со Вашиот акт под горенаведениот број Ве 
известуваме дека согласно член 44 од ЗЗС и членот 15 од 
„Упатството за начинот на водење на евиденција на податоци 
за заштитените лица“ забрането е копирање, умножување и 
изнесување на материјалите и документите од досиејата и 
регистрите за предметите кои се водат во Одделението.

Началник на ЦСОСК
(име, презиме, потпис) 

Законот, во членот 44 на кој се повикува МВР, ги уредува 
прописите како што се: начинот на овдење евиденција на податоци 
за заштитените лица, начинот на чување на оригиналните исправи 
за идентитетот на заштитените лица, начинот на користење на 
финансиските средства за спроведување на овој закон, формата 
и содржината на прашалникот што го пополнува лицето со кое 
се склучува спогодба, содржината и формата на предлогот за 
клучување во Програмата и барањето за вклучување во Програмата. 
Овие прописи, според, законот претставуваат класифицирани 
информации со соодветен степен на тајност. 

Повикувањето на сведоците се врши преку Одделението за 
заштита на сведоци, но тоа не значи дека одредени податоци кои 
ги бара Судот, треба да бидат скриени и да не му бидат доставени. 
Каков кредибилитет ќе има судот при донесување на пресудата ако и 
за него, одредени податоци како во случајов, останат тајна. 
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Според одредбите на ЗКП, идентитетот на заштитениот 
(загрозениот) сведок пред почнување на главната расправа и 
неговото сведочење, го утврдува Претседателот на советот. Ова 
решение треба да претрпи промени, бидејќи се коси со другите 
прописи и ја доведува под сомневање одлуката за утврдување на 
вината и одмерување на санкцијата.

Во речиси сите случаи каде што бил употребен заштитен или 
загрозен сведок, суди совет од пет члена, двајца судии и тројца 
поротници. За судења од ваков вид, судиите, судиите-поротници 
и записничарот мора да имаат безбедносни сертификати, кои 
им даваат право да разгледуваат класифицирани информации 
со определен степен на тајност.  Доколку е јасно дека за одлуката 
гласа, се изјаснува и одлучува целиот состав од пет члена, или тројца 
во одредени ситуации, во зависност од запретената казна, тогаш 
дали законот не го става во попривилегирана положба судијата, 
Претседател на советот, наспроти другите судии кои не знаат кој е 
сведокот во постапката, не се информирани за неговиот интегритет, 
минато, а треба да го ценат неговиот исказ, да го прифатат или да 
одбијат и да донесат одлука.

Законодавецот одел по линија на стеснување на кругот на лицата 
кои би имале информации кој е заштитениот сведок, но ваквата 
одлука, посебно по откажување на лица од статусот заштитен или 
загрозен сведок и нивните тврдења дека биле инструирани за такво 
сведочење, упатува на заклучок дека постои сериозна загриженост 
за можна злоупотреба на овој институт и затоа, неопходно е, 
комплетниот судечки совет кој ја носи одлуката да има увид во 
сите докази, па така и во пристапот до идентитетот на заштитениот 
сведок. Бидејќи исказот на сведокот е само еден од доказите, тогаш 
која е основаноста, тој да му биде достапен само на еден судија?

Ако се имаат во вид казнените одредби кои предвидуваат 
одговорност за секој кој би го открил идентитетот на сведокот или 
било какви други информации осознанени во текот на судската 
постапка, која е класифицирана со соодветен степен на тајност, 
тогаш интенцијата на законодавецот за елиминирање на можноста 
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да се дознае идентитетот не наоѓа соодветна логична поткрепа 
ниту законска оправданост, зошто одредени докази треба да 
останат тајни за членовите на советот кои гласаат за утврдување на 
вина и одлучуваат за видот на санкцијата. Во контекст на ова наше 
забележување на рестриктивноста на законот и на ненаоѓање на 
логично објаснување, ќе ја цитираме и одредбата од член 227 од 
ЗКП, која јасно во ставот 5 утврдува дека „лицата кои во кое било 
својство ќе ги дознаат податоците за загрозениот сведок се должни 
да ги чуваат како класифицирана информација“. 

Дополнителен аргумент кон нашето тврдење дека недозволиво 
е идентитетот и сите податоци за заштитениот сведок да останат 
тајна за вториот судија и за поротниците во судската постапка е и 
одредбата од член 227, став 3 од ЗКП.

„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“.

Ако ја следиме логиката на законодавецот кој им дава право 
на судиите што одлучуваат по жалба, на сите без исклучок, а не 
само на претседателот на Советот, да се запознаат со податоците за 
загрозениот или заштитен сведок, тогаш која е логиката, членовите 
на Советот во првостепената постапка кои ја донеле, односно ја носат 
одлуката да бидат лишени од тоа право.

Имајќи ги во вид казнените одредби и чувањето на тајната во 
постапката, поткрепена со безбедносни сертификати на учесниците 
за пристап до класифицирани информации, неопходна е законска 
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измена која ќе им овозможи на сите членови на Советот подеднаков 
пристап до сите докази.

Доколку не би било така, тогаш останува отворено прашањето 
која е смислата на судење во Советот, каде што судиите и судиите 
поротници немаат подеднаков пристап до сите докази, врз основа 
на кои треба да ја донесат пресудата. 

Дополнителен аргумент за нашево тврдење е и законското 
ограничување дека пресудата не може да се заснова само на исказ 
на заштитен сведок. За да одлучат дали ќе го ценат исказот и во која 
мера, судиите мора да имаат информации за сведоците, врз основа 
на што ќе го формираат своето мислење за видот на одлуката и 
висината на санкцијата. 

Ваквото право мора да им биде дадено и на судиите во Врховниот 
суд на Република Македонија, кои по редовни или вонредни правни 
лекови, одлучуваат во случаи каде што бил користен заштитен/
загрозен сведок. Во оваа анализа даваме извадоци од пресуди, каде 
што дел од наводите се токму за исказите на овој вид на сведоци. Во 
конкретниот случај, во „Ореше“ по промена на статусот на сведокот, 
по негово барање, целиот случај доби нова димензија. 

5. ЗА КРЕДИБИЛИТЕТОТ НА ЗАГРОЗЕНИОТ (ЗАШТИТЕН) СВЕДОК 

5.а. Анализа на предмети

Подолг период низ судската пракса, на судовите во Република 
Македонија може да се забележат разни (зло)употреби на 
повеќе правни институти, преку кои на директен начин се кршат 
основните човекови права и слободи. Меѓу нив, примарно место 
заземаат констатираните злоупотреби на притворот и загрозениот 
(заштитениот) сведок (за што постојат одлуки на Европскиот суд за 
човекови права во Стразбур).

Тука, во овој дел, преку краткиот приказ на личниот, семејниот 
и општествен профил на загрозениот ( заштитениот) сведок,  даден 
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преку анализата на неколку позначајни кривични предмети, ќе 
се предочат некои од заедничките, општи карактеристики, кои 
во праксата го истакнуваат овој институт, бидејќи тие се скоро 
идентични и во сите останати предмети каде што е користен овој 
правен институт.

Иако историјата на користење на овој институт не е многу стара, 
ниту далечна, бидејќи условите за неговата експлоатација правно 
се обезбедени со донесувањето и стапувањето во сила на Законот 
за заштита на сведоци (Сл.Весник на Р.М.38/05),како и во поновите 
измени и дополнувања на ЗКП,  неговата зачестена (зло) употреба 
од страна на правосудните органи, го наметнува прашањето за 
определувањето на неговиот психосоцијален и кривично-правен 
карактер.

Пред се, интересен е загрозениот сведок, затоа што тој, во 
најважниот дел на постапката, односно истрагата и докажувањето, 
го зазема клучното место во процесот на сведочење, преку кој се 
презентираат и утврдуваат битните факти во постапката.

Преку користењето на “згрозен“, или „заштитен“ сведок, во 
историјата на странските законодавства, од кои всушност и е 
превземен овој институт и во нашето законодавство, разрешени се 
многу значајни предмети од кривичната област. 

Заштитениот сведок, како правен иструмент, се применува веќе 
неколку децении. Прв пат е применет во американското право, за 
разбивање на сицилијанската мафија „Коза Ностра“, која делувала 
на подрачјето на САД, а потоа и во Италија (случајот кој го водел 
судијата Фалконе и др.), што било проследено и со низа мерки за 
заштита на овие сведоци, поради нивната дотогашна мафијашка 
историја и сериозноста на заканите кои мафијата ги упатувала кон 
нив.

Но, во овие случаи, сепак, со директни сведочења, сведоците 
лично посочувале што виделе и знаеле, што било исклучително важно 
за случаите кои се воделе, преку кои мафијата била разоткриена, 
разбиена и санкционирана, а заштитениот сведок, со нов идентитет 
и потребната заштита, бил преместуван во нова средина, каде 
добивал шанса за нов почеток во својот живот. 
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За разлика од меѓународната судска пракса, како продукт на 
нестабилната демократија и периодот на транзиција, во македонската 
судска пракса се исфабрикува таков профил на загрозен сведок кој 
целосно е ставен во служба на едностраната забрзана процедура 
за докажување на вината на обвинетиот, или обвинетите, во која се 
остава сосема мал простор за поинакво докажување, а особено не во 
правец на афирмација на истакнатото од одбраната, или содржината 
на другите докази, ако не се вклопуваат во наводите на загрозениот 
сведок, кои се земаат како основ за целосното судско утврдување. 

Дури, тоа често се прави и спротивно на одредбата на чл.365 ст.3 
од ЗКП, која забранува пресудата да се заснива само врз исказот на 
загрозениот сведок.

Според исказот на загрозениот сведок, судот утврдил вина 
и определил повеќегодишни затворски казни во речиси сите 
предмети каде што бил сослушуван ваков сведок. Тоа се случаите 
познати во јавноста како: „Змиско око “, „Калдрма“, „Метастаза“, 
„Детонатор“, „Кампања“, „Ореше“, „Ровер“ и други.

5.б. Што е заедничко за сите “загрозени“ сведоци, во 
спомнатите предмети?

Прво: 

- тоа е нивното нетранспарентно и неосновано подведување 
под тој статус, иако не ги исполнувале критериумите предвидени во 
одредбата на чл.2 од Законот за заштита на сведоци и соодветните 
одредби од ЗКП, посебно во однос на нивната загрозеност, или на 
блиски членови на фамилијата и потребата од заштита. Во одлуките 
кои беа анализирани за оваа цел, утврдивме дека вооошто не 
се образложени причините и законските основи, или барем нај 
неопходните, за да се оцени оправданоста на определувањето на 
овој статус.
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Второ:

-сите лица кои го добиле овој статус,  предходно или во тој момент, 
биле под  кривично-правна обработка од надлежните органи и таа 
улога им е изнудена, наметната и диригирана во текот на целата 
постапка, од страна на органите на Министерството за внатрешни 
работи, некаде во содејство и со ОЈО, така што, притиснати пред 
изборот: да ја спасат својата глава, се нафатиле да учествуваат во 
постапката, најчесто диригирана за нив.

На многумина од нив, им биле вршени притисоци додека биле 
во притвор и биле посетувани без знаење и дозвола на надлежен 
истражен судија. Од тука, зачудува тоа што се дозволува или толерира 
ваквата незаконска постапка на лица од МВР, а наспроти ова, судот 
не дозволува посети на притворениците од страна на домашни 
или меѓународни организации, чија примарна цел е заштита на 
човековите права.

Трето:

- отсуството на точни, конкретни и прецизни информации 
за предметниот случај, а изнесување на споредни, наслушнати и 
индиректни информации, кои немаат издржани логички целини, 
но се прифатени во  неоснованите и неаргументирани заклучоци на 
судот, без нивна вистинска проверка и докажување.

Четврто:

- при изведувањето на доказното средство, сослушување на 
заштитен/загрозен сведок, речиси во сите случаи, се повредуваат 
основните процесни права, како и правата на обвинетиот и 
одбраната, проследено речиси со потполно одбивање на се што е 
предложено од истите, под плаштот да не се открие идентитетот на 
загрозениот сведок, или дека истакнатото е спротивно на изведените 
докази, без посочување на кои докази.

Петто:

- во образложението на сите пресуди во кои е користен загрозен 
сведок, отсуствува споредбеното, аналитичко и компаративно 
докажување, бидејќи е застапено само фрагментарното, 
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селектирано, нараторско прераскажување на доказите, спротивно 
на одредбата на чл.374 ст.6 од ЗКП.

Во случајот „Кампања“, на „ загрозениот“ сведок, како што се 
тврди, дотогашен семеен пријател на обвинетиот Љубе  Бошкоски,  
од страна на органите на МВР,  наметната му е улогата на „агент-
провокатор“, со наметнати постапувања, наведувања на одредени 
места, на кои манифестирал недозволени поттикнувања кон 
извршување на кривично дело.

Ова, повеќе пати беше коментирано и критикувано во печатот 
и медиумите, како и од експертите по право,  кои,  го делеа ставот 
на одбраната, дека не се гледа никаква опасност по сведокот, ниту 
потреба од негова заштита, повикуваа на непосредност во постапката, 
но тоа не беше прифатено од македонските судови. Предметот сега 
е пред Европскиот суд за човекови права во Стразбур.

За првостепениот суд,  доволен доказ за оправдување на 
изречената седумгодишна казна затвор, биле снимките од 
неколкумесечното следење на Бошкоски, со примена на посебни 
истражни мерки и сведочењето на загрозениот сведок „3-1“. Но, 
покрај казната, судот бара обвинетиот Бошкоски да врати  30.000 
евра, иако сведокот  „3-1“, на главниот претрес признал дека само 
10.000 евра се негови, а одбил да одговори дали и другите 20.000 
евра се негови.

Вештачењето на 10.000 евра, покажало дека не е пронајдена  ДНК, 
ниту на Бошкоски, ниту на загрозениот сведок, туку на две женски 
лица, кои не биле идентификувани. За тие пари, ниту има одлука 
на кого ќе му припаднат, ниту оштетно побарување од загрозениот 
сведок. („Медиумски извештаи“: Дневен „Фокус“:  „Судот бара Љубе 
да врати 30.000 евра.“)

Сопругата на обвинетиот Љубе, Виолета Бошкоска, во медиумите 
настапи со тврдење дека Љубе е „наместен“. Таа се сомнева дека зад 
„загрозениот“ сведок се крие лице кое доцна вечерта, во неделата 
на 05.06 2011 година, неколку часа пред апсењето, му се јавило на 
Љубе Бошкоски и ги поканил на прослава на матурската вечер на 
неговата ќерка. Истиот човек, еден месец претходно, телефонски 



46

ја побарал Бошкоска и ја повикал на гости во неговата куќа, во 
една соседна држава. Бошкоска тврди дека од разговорот со него, 
воопшто не добила впечаток дека се чуствува загрозен.

(Медиумски извештаи: Дневен „Фокус“ од 10.11.2011 год. 
Виолета Бошкоска, за лицемерието на „загрозениот “ сведок: 
Љубе го фрли во зандана, а мене ме викаше на гости“). 

Загрозениот сведок со Љубе разговарал и во неделата на 5 
јуни, ден пред апсењето. Од тука, остана дилемата, како знаела 
полицијата кога Бошкоски ќе оди кај сведокот дома, или на средба 
со него во кафеана, и дополнително – дека ќе му даде пари. Ако 
МВР не ги прислушкувала телефоните на Бошкоски, како што тврди 
полицијата, тогаш остануваат сомневањата, дека пријателот на 
Бошкоски, учествувал во сценарио подготвено од полицијата, во кое 
тој имал актерска улога.

Иницијативата за првата средба била од самиот сведок. Иако 
Бошкоски не барал пари, пријателот го водел разговорот на таа 
страна, а сето тоа било снимено. Македонскиот закон и европските 
конвенции забрануваат полициски информатор, да поттикнува на 
кривично дело.

Во оваа насока, дека доказите собрани со посредство на агенти 
провокатори кои наведувале на извршено кривично дело не можат 
да се користат како доказ, покажува праксата на Обвинителството 
за гонење на организиран криминал и корупција. (Ј.Илиевски и 
В.Русковска „Посебни истражни мерки“) 

„Во член 142-б ст.4 од ЗСК е наведено дека со преземањето 
на посебните истражни мерки од ст.1 точки 4, 6, 7 и 8 на овој 
член, не смее да се поттикнува на извршување на кривично 
дело. Но, што претставува поттикнување на извршување на 
кривично дело?

Во досегашната пракса на користење на оваа посебна 
истражна мерка, тоа значи дека лицето со прикриен 
идентитет не смее прв да започне разговор за вршење на 
кривично дело. На пример, не смее да понуди на продажба или 
да побара да купи предмети кои се забранети во легалниот 
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промет (дрога, оружје) сам да понуди превоз на мигранти, на 
патарина да побара плаќање „пола-пола“.

Интересен е примерот кога на самиот почеток од 
започнување на примената на посебните истражни мерки, 
беше издадена наредба за користење лица со прикриен 
идентитет за да се утврди идентитетот и да се соберат 
докази против овластени службени лица од сообраќајната 
полиција за кои постоеа сознанија дека бараат и примаат 
поткуп за да не напишат прекршочни пријави, односно, да 
не наплатат мандатни казни на лицата кои ќе сторат 
сообраќаен прекршок.

По завршување на времетраењето на наредбата, се 
утврди идентитетот на одредени лица и против истите беа 
поднесени кривични пријави. При разгледување на доказниот 
материјал се утврди дека лицата со прикриен идентитет, 
откако биле запрени по сторен сообраќаен прекршок, самите 
побарале да не им биде изречена парична казна и за тоа на 
овластените службени лица им понудиле поткуп. Овој доказен 
материјал не можеше да биде употребен во постапката 
против овие лица, истиот беше ковертиран, затоа што 
самите лица со прикриен идентитет поттикнуваа на вршење 
на кривично дело“.  

Ако во случајот „Кампања“, ова лице било полициски соработник, 
а не загрозен сведок, кој статус официјално го добил пост фестум, на 
6 јуни по апсењето, дали доказите собрани со посебните истражни 
мерки не требало да бидат ковертирани, како што бил случајот со 
полицајците, што го наведуваат јавните обвинители во нивната 
анализа околу пропустите со примена на посебните истражни мерки.

 Во случајот “Ровер“, по сторениот гаф во судницата, по кој не 
намерно се наѕрел идентитетот на загрозениот сведок, повторно 
и за јавноста, медиумите, експертите и одбраната, не е утврдна ни 
една причина за загрозеност на сведокот, кој нешто начул, нешто 
од друг слушнал и си протолкувал,  пресудната улога му е дадена 
на тој сведок, бидејќи ни еден навод или доказ од одбраната не е 
прифатен, под истите изговори на судот. Се работело за лице, барем 
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по неговите лични изнесувања, кое се дружело со најпознатите 
рекетари, изнудувачи и деликвенти во критичниот период, но на 
него му е поклонета верба од страна на судот.

Во истиот случај, според наводите на обвинетиот Ивица Ристиќ, 
во притворот во Шуто Оризари, од страна на органите на МВР, вршен 
му е притисок , со убедување, по цена на неговата слобода, и тој да 
биде загрозен сведок, но дека одбил, по што следувало и неговото 
осудување на долгогодишна казна затврор, и покрај неговата  
поранешна информаторска улога кон МВР, за што, предходните 
криминални активности, му биле простувани.

Сите овие работи, поставуваат низа прашања: каков статус 
може да има таков човек, кој ако знаел за предметното убиство,  
молчел  11  години, дали воопшто требало да го добие овој статус, 
или обвинителот требало да покрене обвинение и против него, со 
оглед на неговата должност како граѓанин, да го пријави  делото и 
да ја спречи штетната последица, и што е најважно, како е можно да 
се покренува обвинение затоа што некој, во случајов, загрозениот 
сведок, нешто наслушнал, без директни и сигурни извори на 
сознание.

Овие прашања се дебатирани на повеќе трибини, меѓу кои 
и таа со тема: “Заштитениот сведок помеѓу правната држава и 
прекршувањето на човековите права,“ која следуваше по забрзаното 
процесуирање на случаите “Кампања“ и “Ровер“, на кое експертите 
ги истакнаа загрижувачките аномалии на нашиот правосуден 
систем, нефункцирањето и злоупотребата на правните институти, 
од што нема правна сигурност, предвидливост и процедура според 
закон, туку, зависна од политичките центри на моќ. При што, 
“случаите со загрозените сведоци се претвораат во ептен наместени 
политички процеси, во кои има сериозни недостатоци во начинот на 
испитувањето на загрозениот сведок и целиот контекс не дава слика 
за веродостојност на исходот, во кој процес, судот е најслабата алка.

Апелациониот суд во Скопје во април 2014 година ги прифати 
жалбите на обвинетите и ја укина пресудата за случајот „Ровер“, а 
предметот го врати на повторно одлучување. Во второстепената 
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одлука, Судот не го коментира исказот на загрозениот сведок, 
бидејќи бара од судот, кој во диспозитивот на пресудата го препишал 
обвинението, а не утврдил фактичка положба, да ја утврди умислата 
и поттикнувачката улога на обвинетите на кои им се става на товар 
дека го поттикнале убиството. 

Во случајот „Ореше“, загрозениот сведок го стекнал тоа својство, 
по неговото притварање во истражниот затвор „Скопје“ во Шуто 
Оризари, за кривично дело разбојништво. Од исказот што го дал 
овој сведок во истрагата, под псевдоним “Бреза“, меѓу другото, ги 
наведува и познатствата и контактите со лица кои се занимавале 
се недозволени активности, изнуди, рекет и други криминални 
дејности, но го дал својот исказ, со содржина како во записникот Ки 
бр.288/08 од 05.11.2008 година, за подоцна, кога самиот се откажува 
од тоа негово својство и јавното истапување со неговиот идентитет 
како Златко Арсовски, дава дијаметрално спротивен исказ, целосно 
негирајќи го предходниот како присилно изнуден од  органите на 
МВР, останувајќи при последниот исказ и по извршеното соочување 
со сведокот Соња Арсовска, на записникот за главен претрес  
К.бр.204/11 од 12.03.2013 година.

Предходно, и за овој сведок, во решението на Основниот суд 
Велес, К бр.288/08 од 05.11.2008 година освен определувањето 
на псевдонимот “Бреза“ и посебниот начин на испитување со 
прикривање на идентитетот и изгледот, со примена на технички 
уреди, друго не е појаснето, посебно за потребата и основите на 
стекнувањето на тоа својство, што е одлика и во сите други решенија, 
донесени од страна на судовите во Република Македонија, како 
некои унифицирани, шаблонизирани одлуки.

И загрозениот сведок “Кам-14“, од кривичниот предмет 
КОК бр.40/10 на Основниот суд Скопје 1, Скопје, е со претходно 
проблематично, (инкриминирано) однесување, но за разлика од 
бројните осудителни пресуди, овој случај завршил со ослободителна 
првостепена пресуда, под наведениот број од 28.12.2010 година.

Од сето што е изнесено претходно, произлегува дека речиси во 
сите случаи каде што се користени загрозени сведоци,  се работи за:
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- криминогени, несоцијализирани или проблематични 
личности, кои, заради проблемите во кои се нашле, станале  „мета за 
уцена“ од страна на полициските органи, принудени да го прифатат 
тоа својство, да го презентираат однапред подготвениот исказ, како 
нивен, а за возврат да очекуваат нивно ослободување за исти или 
слични кривични дела кои ги сториле. И покрај тврдењето дека 
биле користени и други докази, сепак, преовладува мислењето дека 
пресудите исклучиво се засновале на исказите на овие сведоци.

- само во два случаи –“Монструм“ и “Ореше“, сведокот сам 
се откажал од тоа својство, под изговор на грижа на совеста и 
дека предходно им бил изнуден исказот, но дека сега ја зборуваат 
вистината. Овие случаи се уште не се завршени, па од тука исходот 
не е познат. Хаки Хазири, сега е обвинет во случајот „Монструм“, 
а против Златко Арсовски се води кривична постапка за „давање 
лажен исказ“.

Се поизразена е потребата судската пракса да обезбеди 
загрозниот сведок, сам да може да одлучи дали ќе го задржи тоа 
својство, или ќе се откаже од истото, но и да се внесе законско 
задолжување за судот, да може да го открие неговиот идентитет, 
за одбараната, 30 дена пред главната расправа, (како што е 
предвидено, на пример, во  чл.109-г ст.2 од ЗКП на Србија),  за 
да им се овозможи на обвинетиот и на одбраната, соодветно 
да ги подготват прашањата за главната расправа, меѓу кои и за 
кредибилитетот на загрозениот сведок, за да се отстрани секакво 
сомнение дека сведокот е инструиран, институтот злоупотребен, а 
исходот на постапката е однапред предвиден.

5.в. „Метастаза“ 

По предметот КОК.бр. 39/10 и 25/11, со работен наслов 
„Метастаза“, во текот на истражната постапка на предлог на ОЈО 
Скопје за примена на посебен начин на сослушување и учество во 
постпката на загрозен сведок од 08.07.2010 година, истражниот 
судија донел решение КИ бр.16/10 од 08.07.2010 година со кое 
се определува примена на посебен начин на сослушување и 
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учество во постапката на загрозен сведок отпочната со решение 
за спроведување на истрага од 06.06.2013 година, со прикривање 
на идентитетот и изгледот на загрозниот сведок, кој во текот на 
постапката се сослушува под псевдоним.

Имено, во текот на истрагата Јавниот обвинител дошол до 
сознанија дека лицето кое се предлага да се сослуша како загрозен 
сведок, може да даде известување за кривичните дела и сторителот 
за кои се води предметната истрага, но и дека постои веројатност дека 
по давањето на исказ сведокот би се изложил себеси на сериозна 
опасност по животот и физичкиот интегритет поради обемот на 
известување кои треба да ги даде.

Судот, имајќи го во предвид карактерот и тежината на кривичните 
дела за кои се води истрагата, а за кое сведокот треба да сведочи, 
начинот на нивното извршување, степенот на загрозување, сметал 
дека се исполнети условите за примена на посебен начин на 
сослушување на сведокот, со прикривање на неговиот идентитет 
со определување на псевдоним и со примена на посебни технички 
уреди за пренос на слика и тон – стои во одговорот на Кривичниот 
суд, доставен по наше барање .

5.г. „ЗАШТИТЕНИОТ СВЕДОК СЕ ПАЗАРИ ЗА СВОЈАТА СЛОБОДА“ 
– Неделник „Фокус“, број 907 од 16 ноември 2012 година. (извадок 
од текстот во кој се говори за заштитениот (загрозен) сведок 
во тој случај. 

Неделникот Фокус, во бројот од 16 ноември 2012 година, 
посветил голем простор на овој случај, анализирајќи повеќе аспекти 
на случајот, голем дел од доказите кои биле собрани со посебните 
истражни мерки, меѓу кои и однесувањето за сведокот кој добил 
заштита. 

Весникот ги пренесува и реакциите на обвинетите кои тврдат 
дека знаат кој е сведокот, дека е обвинет во случај сличен со нивниот 
и она што е интересно, ги посочуваат деловите од телефонските 
разговори помеѓу обвинетите и сведокот од кој се гледа неговата 
улога на посредништво во случајот. 



52

Од приложените докази, со ништо не може да се стекне 
впечаток од што или од кого е загрозен овој сведок, ниту пак тој 
дава информации кои не можат да се утврдат од другите докази, 
вербални и материјални. И овој случај влегува во категоријата можни 
соработници на правдата или пак, не води кон заклучок како што 
наведува и медиумот дека сведокот се пазарел за својата судбина.

Неделникот „Фокус“ пишува: 

„Посебна приказна е исказот на заштитениот сведок, кој 
мора да споменеме дека е жена, според исказите на обвинетите, 
зашто ја препознале уште на првото сведочење во истрага.

Еден од обвинетите ги посочил дури и нејзините иницијали, но 
сите се едногласни дека сведокот немал кредибилитет, бидејќи 
е обвинет во друг предмет, поврзан со група обвинети во сличен 
предмет, па прифаќањето на статусот заштитен сведок, не е 
ништо друго, освен начин да се испазари – обвинителот да не ја 
гони во другиот предмет каде што е обвинета, а, во замена, да 
сведочи во овој против лекарите.

Но, од нејзината комуникација со третообвинетиот Љупчо 
Бутевски, доаѓаме до уште пошокантни сознанија, дека возачот 
и шефот на кабинетот на министерот Џелал Бајрами биле 
главните средувачи за пензија, а Сашо јоксимовски го извршувал 
само тоа што ќе му го кажел Спиро Ристовски.

За заштитениот сведок, Јосимовски пред судот тврдеше 
дека уште во истрагата, при првото сослушување на 
загрозениот сведок со псевдоним В-3, а и потоа во тек на 
главен претрес, изјавил дека исказот на овој сведок е даден со 
цел да опстане обвинението и дека тој исказ е во директна 
спротивност на доказите што ги обезбедил обвинителот!

„Сведокот со „прераскажување” невистини се раководеше 
спрема точките на обвинението, без да даде каква било 
подробност, туку само генерални искази и фрази, строго 
контролирано од лица „суфлери” од страна, присутни во 
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просторијата, и всушност го изнесуваше своето мислење, 
наместо забележувањата со нејзините сетила, како што е 
редот според закон. Сведокот главно коментираше – „па тоа е 
јавна тајна”, „па тоа е позната работа”, „јас бев во шема”.

Точно е дека го познавам сведокот. Но, како што кажав и до 
сега, последен пат сум ја видел пред периодот кој го цитирав 
на почетокот на својот исказ, периодот од 2008 до март 2010 
година, и тоа во холот на Клиника за кардиологија, наводно 
заради лекување на нејзиниот татко, а всушност за „помош” за 
противправни активности, што беше одбиено од мене, па оттука 
произлезе и нејзиното сведочење против мене.

Имам добра меморија. Само еден до сега ме викал Сашенка. 
Во транскриптите на следената комуникација во предметот 
се наоѓа и еден долг разговор од 2 ноември 2009 година меѓу 
два телефонски броја, тој на Љупчо Бутевски и телефонски 
број што го користел загрозениот сведок, чиј идентитет ми 
е познат, но не смеам да го откријам”, рече Сашо Јосимовски, 
посочувајќи го разговорот кој одел вака:

Заштитен сведок: Оној Сашенка што ти прави? Тој мисли ли 
мене да ми помогне или ќе се мајтапи со мене. Три години не сум 
го видела. Саше со сите мои роднини се знае и сега што заебава. 
Нека не се откажува од мои случаи. Знам дека сите случаи ги 
избута, прави опструкции, се прави семоќен!

Бутевски: Јас ќе ти кажам кого да бркаш. Сашо не може 
ништо. Тие, само тој Башким и тој Џемо можат, тие што 
работат во Министерството, десна и лева рака се на 
министерот (Џелал Бајрами н.з.).

Заштитен сведок: Тие се главни, а?

Бутевски: Да!

Заштитен сведок: А Сашо не може?!

Бутевски: Не може. Ги поминува само партиските случаи. 
Извршува што ќе му каже тој Спиро (Ристовски н.з.)!
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На вака објавените листинзи, Јосимовски прашува – зошто 
обвинителот не го коментира ова и дали ова не е уште еден 
доказ за селективноста на обвинителот.

„Јасно е, значи, дека загрозениот сведок не можел да 
комуницира со мене во периодот од 2008 до 2010 година, а тоа 
децидно го тврдеше во своето сведочење. Од овие причини, 
моите бранители му посветија посебно место на заштитениот 
сведок. Од него почна и со него завршува случајот „Метастаза”- 
цитира весникот делови од судската постапка и од одбраната 
на обвинетите во случајот „Метастаза“ во кој беа обвинети 
повеќе лица, членови на инвалидски комисии кои за одреден 
паричен надомест давале невистини дијагнози или одобрувале 
инвалидски пензии.

По предметот КОК бр.40/10, во текот на кривичната постапка, 
на главен претрес, по предлог на ОЈО Скопје за примена на посебен 
начин на сослушување и учество на постапката на загрозен сведок, 
од 05.12.2008 година, претседателот на Советот донел решение КОК 
бр.26/08 од 05.12.2008 година со кое се определува примена на 
посебен начин на сослушување и учество во постапката на загрозени 
сведоци со прикривање на идентитет и изгледот на загрозениот 
сведок, кој во текот на постапката ќе се сослушуваат под псевдоним.

Во текот на главниот претрес, Јавниот обвинител доставил 
писмен предлог за посебен начин на сослушување и учество на 
загрозениот сведок.

Судот имајќи го во вид карактерот и тежината на кривичните дела 
за кои биле обвинети обвинетите, а за кои сведокот треба да сведочи, 
начинот на нивно извршување, степенот на загрозување, сметал дека 
се исполнети условите за примена на посебен начин на сослушување 
на сведокот со прикривање на неговиот идентитет со определување 
на псевдоним, со примена на посебни технички уреди за пренос 
на слика и тон, при што, ликот и гласот на загрозениот сведок се 
изменети, а загрозениот сведок се наоѓа во посебна просторија која 
е одвоена физички од судницата во која се наоѓаат претседателот 
на советот и другите лица присутни на сослушувањето – наведува 
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Основниот суд Скопје 1, Скопје во официјалната информација 
доставена во рамки на овој проект.

Судот известува и за следното: 

Во Основниот суд Скопје 1 Скопје не е заведен ниту еден 
случај каде што е сослушан заштитен сведок што е опфатен со 
програмата за заштитени сведоци.   

5.д. Од Обвинителството за гонење на организиран криминал 
и корупција беше добиен следниов одговор: 

Во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран 
криминал и корупција  не се изготвуваат посебни извештаи и 
статистички податоци за бројот на заштитените лица кои како 
сведоци се јавуваат во постапката, ниту ова обвинителство има 
обврска и задолжување прецизно и детално да ги евидентира овие 
лица. Меѓутоа, постапувајќи по вашиот допис, со цел да излеземе 
во пресрет и одговориме на вашите барања, извршени се проверки 
во предметите во Основното јавно обвинителство за гонење на 
организиран криминал и корупција, по што ви ги доставуваме подолу 
наведените информации изготвени за ваши потреби со напомена 
дека постои можност за мали отстапувања во наведените бројки.

Од започнување на примената на Законот за заштита на 
сведоци (Сл.весник на РМ бр.38/05 од 26.05.2005 година и 
Сл.весник на РМ бр.58/05 од 19.07.2005 година) со примена 
од јануари 2006, Основното јавно обвинителство за гонење на 
организиран криминал и корупција има постапувано во најмалку 
20 предмети во кои се користеле како сведоци со заштитени лица, 
согласно со овој закон.

Во овие предмети со статус на заштитени лица биле околу 66 
лица, од кои 62 биле предложени во фаза на истрага, а 4 лица биле 
предложени дополнително на главен претрес.

Во текот на поведената постапка, само едно лице се има откажано 
од статусот на загрозен сведок. (се мисли на предметот „Монструм“).
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Во вкупната бројка, до 80 заштитени предмети влегуваат 
случаите по кои постапувале другите обвинителства: Основното 
јавно обвинителство од Скопје како и Обвинителството од Велес, 
кои ги застапувале слуачите: „Кампања“, „Ровер“, „Ореше“ и 
други во кои биле користени сведоци со определена заштита... 

5.ѓ. Анализа на примената на Законот за заштита на сведоци 
преку примери од македонската судска пракса, наспроти ставот 
на судот во Стразбур

Од анализата на достапниот материјал од досегашната примена 
на Законот за заштита на сведоци, се наметнуваат определени 
заклучоци за аномалии при практичната примена на овој закон, кои 
директно се рефлектираат на законитоста на пресудите, засновани 
на ова доказно средство, како и степенот на заштита на човековите 
права во постапките, каде ова доказно средство е применето. 

На овие аномалии е укажувано во повеќе наврати, но и покрај 
ваквите укажувања, судовите и јавното обвинителство продолжуваат 
со истиот начин на примена на Законот, поради што се јавува 
потребата со една ваква анализа, каде што детално ќе се прикаже на 
што најчесто се реагира и каде се детектираат најголемите проблеми. 

Во оваа насока, како посебно битно укажување треба да се 
третира донесувањето на Пресудата од 26.02.2013 година на 
Европскиот суд за човекови права во Стразбур, во случајот Папакадис 
против Р.Македонија. Образложението на оваа пресуда во голема 
мера ги идентификува главните проблеми и мора да се најде начин 
домашните судови да бидат запознати со нејзината содржина, за 
во иднина да се спречи сличен начин на примена на Законот, кој, 
согласно оваа пресуда значи и повреда на правото на фер судење од 
членот 6 од Европската конвенција за заштита на човековите права и 
основните слободи.

Еден од основните проблеми при практичната примена на Законот 
од страна на домашните судови се јавува уште при самиот почеток 
на овие постапки. Така, судовите некритички, без да дадат соодветно 
образложение одлучуваат на едно лице да му укажат заштита 
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согласно Законот и да му дадат статус на загрозен сведок, без да 
дадат образложение за причините, заради кои се јавува ваквата 
потреба. Судовите при донесувањето на решенијата, воопшто не ја 
имаат во предвид законската дефиниција на сведок од чл. 2 ст. 1 т. 1 
од Законот како 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. 

Без постоење на јасни индикации (и соодветно докази) дека 
животот, здравјето слободата, физичкиот интегритет или имотот 
од поголем обем на сведокот се изложува на опасност со неговото 
сведочење во постапката, судот не смее на некое лице да му даде 
статус на загрозен сведок. Судот мора при одлучувањето дали 
на лицето ќе му даде или не ваков статус да има предвид дека со 
давањето на ваков статус на определено лице, на извесен начин 
ги ограничува правата на одбраната, бидејќи доколку не е познат 
идентитетот на сведокот, одбраната ја губи можноста да го напаѓа 
исказот на сведокот со оспорување на неговиот кредибилитет да 
сведочи. Така, доколку судот му даде ваков статус на повеќекратно 
осудувано лице, одбраната ја губи можноста да го оспорува неговиот 
кредибилитет со истакнување на поранешната осудуваност. 
Во определени случаи од личните својства или способности на 
сведокот зависи и веродостојноста на неговиот исказ, а повторно, 
без одбраната да го знае идентитетот на сведокот (со тоа и неговите 
својства и способности) ја губи можноста успешно да го оспори 
исказот.

Во решенијата со кои се одлучува едно лице да биде сослушано 
како сведок со заштита на неговиот идентитет, кои беа анализирани, 
се даваат општи аргументи (или аргументи воопшто не се даваат), 
без посебно да се наведат конкретните причини, кои налагаат на 
сведокот му се укаже таква заштита. Во ниту едно такво решение 
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судот не анализирал, ниту укажал на постоење на докази, кои би ја 
оправдале таквата посебна зашти на сведокот. 

Така, во Решението КИОК бр. 27/09 од 23.06.2009 година 
на Основен суд Скопје 1 Скопје, согласно кое судот одлучува да 
определи примена на посебен начин на сослушување и учество 
во постапката на загрозен сведок, со прикривање на идентитетот 
и изгледот на загрозениот сведок, како причини за ваквата одлука 
судот ги наведува „...карактерот и тежината на кривичните дела за 
кои се води истрага, а за кои сведокот треба да сведочи, начинот 
на нивното извршување, степенот на загрозување и настанатите 
последици...“. Идентично образложение се дава и во  Решението 
КИОК бр. 27/09 од 23.06.2009 година на Основен суд Скопје 1 Скопје 
(решението е под ист број и датум, иако се работи за друго лице, 
кое се сослушува под друг псевдоним). Тука оправдано се поставува 
прашањето во што се состои загрозувањето на животот, здравјето 
слободата, физичкиот интегритет или имотот од поголем обем 
на сведокот, кој со сведочењето  во постапката би се изложил на 
опасност и како судот одлучил на овие лица да им даде таков статус 
во постапката. 

Во Решението КИ. бр. 288/08 од 05.11.2008 година на Основниот 
суд Велес, со кое се одлучува сведокот да се сослуша на посебен 
начин со прикривање на идентитетот при неговото сослушување со 
користење на посебен псевдоним и со прикривање на изгледот на 
загрозениот сведок со примена на посебни технички уреди за пренос 
на слика и тон, судот во образложението на Решението утврдува 
дека „...по разгледување на списите на предметот, судот најде дека 
сведокот, за кого ќе се користи псевдоним, со давање на исказ и 
одговор на определени прашања во својство на сведок ќе се изложи 
себе си или неговото семејство на сериозна опасност по животот, 
здравјето и физичкиот интегритет, поради што судот одлучи како во 
изреката на ова решение...“. Значи, во овој случај немаме никакво 
образложение зошто судот одлучил да го примени посебниот начин 
на сослушување, со прикривање на идентитетот на сведокот. Не е 
даден ниту еден конкретен аргумент, ниту е посочен било каков 
конкретен доказ од списите на предметот, од кој би произлегло 
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загрозувањето по сведокот. Ваквиот начин на одлучување на судот, 
без давање конкретни причини, ниту посочување на докази, може 
да се утврди и од другите решенија, со кои на определени лица им 
се дава ваквиот статус.

Друг недостаток, кој се јавува во ваквите постапки е тоа што не 
се прави разлика помеѓу сведок, како лице кое стекнало сознанија за 
определен кривично - правен настан, без самото да е инволвирано 
во истиот од една страна и лице кое и самото превзема определени 
дејствија, кои може да се третираат како криминална активност, но 
служат за документирање на постоечка криминална активност на 
осомничениот (агент провокатор) од друга страна. Притоа, во овој 
дел, проблемот е двоен. Најпрво, проблематичен е самиот закон, 
бидејќи и таму недостасува дефиниција на агент - провокатор, кој 
би требало во постапката да се сослушува со заштитен идентитет. 
Значи, доколку и имаме класичен агент - провокатор, како во погоре 
посочениот случај Папакадис против Р.Македонија, нашиот закон 
не дава можност тој да биде сослушан со заштитен идентитет како 
агент - провокатор, туку ќе биде сослушуван како сведок со заштитен 
идентитет, иако е јасно дека постои разлика помеѓу овие две 
категории лица, која разлика може да се рефлектира во законитоста 
на пресудата, како и на правото на фер судење утврдено во чл. 6 од 
Конвенцијата.

Од друга страна, Законот прави определена дистинкција и дава 
дефиниција на поимот „соработник на правдата“, кој во член 2 
став 1 точка 2 го дефинира како 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 надлежните 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. Ваквата дистинкција не е случајно 
направена, сведокот од една страна е лице кое има сознанија за 
определен кривично правен настан и неговиот мотив за сведочење 
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е (или би требало да биде) асистенција на судот во утврдувањето 
на вистината, додека мотивот на соработникот на правдата е 
избегнување на кривичната одговорност со давањето на исказот. 
Од ваквата различна мотивација за давањето на исказ во постапката 
произлегува и различната доказна вредност на нивните искази, од 
каде се наметнува и потребата за дистинкција помеѓу различните 
категории на сведоци.

Притоа, со анализа на дел од пресудите каде што се сослушани 
лица со прикриен идентитет, може да се утврди дека иако 
горенаведената дефиниција е целосно апликабилна на нивниот 
статус во постапката, судот не им дава статус на соработници на 
правдата, туку ги третира како загрозени сведоци. Еклатантен 
пример за тоа е пресудата К.бр. 2421/11 од 22.11.2011 година (во 
случајот „Кампања“), каде што судот клучниот сведок го сослушал 
како загрозен сведок (а кој статус на ова лице му бил даден уште 
во текот на истрагата), иако од образложението на пресудата јасно е 
дека лицето, самото активно е инволвирано во дејствијата и неговиот 
статус треба да биде статус на соработник на правдата, согласно 
погоре презентираната дефиниција.

Натамошен проблем во постапките, каде што како сведоци 
се сослушувани лица со прикриен идентитет е што редовно се 
отстрануваше јавноста од главниот претрес и покрај тоа што Законот 
за кривична постапка тоа изречно не го предвидуваше како основа 
за исклучување на јавноста. Притоа, редовно судот се повикуваше 
на можноста за исклучување на јавноста од главниот претрес, 
согласно одредбата од чл. 304 од тогаш важечкиот Закон за кривична 
постапка (Службен весник бр. 15/2005 од 07.03.2005 година), закон 
кој се применуваше се до почетокот на примената на новиот Закон 
за кривична постапка(Службен весник бр 150/2010 18.11.2010 
година) од декември 2013 година, иако видно од оваа одредба, 
таква причина за исклучување на јавноста не беше пропишана. 
Одредбата од чл. 304 беше формулирана на следниот начин: 
„од отворањето на заседанието па до завршувањето на главниот 
претрес Советот може во секое време по службена должност или 
по предлог на странките, но секогаш по нивното сослушување, да 



61

ја исклучи јавноста од дел на главниот претрес или еден негов дел, 
ако тоа е потребно заради чување тајната, чување на јавниот ред, 
заштита на моралот, заштита на личниот и интимниот живот на 
обвинетиот, сведокот  или оштетениот, и заштита на интересите на 
малолетникот“. Тргнувајќи од важноста на самото начело на јавност 
на постапката, кое е подигнато на степен на уставно начело, како и 
фактот дека во Законот за кривичната постапка беа вградени низа 
механизми, заради имплементација на ова начело, прашање е дали 
ваквиот начин на постапување на судот може да се третира како 
законит и дали пресудите донесени врз основа на така спроведените 
постапки, може да се третираат како законити.

Пример за такво постапување на судот е главниот претрес од 
17.11.2009 година во постапката  КОК бр. 47/09, каде што, видно 
од записникот, на главниот претрес јавноста е исклучена, согласно 
одредбата од чл. 304 од Законот за кривична постапка. Увидувајќи 
дека постои реален проблем со овој начин на постапување на 
судот, во новиот Закон за кривична постапка(Службен весник бр 
150/2010 18.11.2010 година) во членот 354 изречно е предвидена 
можноста за исклучување на јавноста од претресот, при превземање 
на ова процесно дејствие на следниот начин: „од отворањето на 
заседанието па до завршувањето на главната расправа советот може 
во секое време по службена должност или по предлог на странките 
или оштетениот да ја исклучи јавноста од дел на главната расправа 
или од целата главна расправа, ако тоа е потребно заради чување 
на државна, воена, службена или важна деловна тајна, чување на 
јавниот ред, заштита на приватниот живот на обвинетиот, сведокот 
или оштетениот, заштита на безбедноста на сведокот или жртвата 
и/или заштита на интересите на малолетникот“. Меѓутоа, фактот 
што дополнително во законот е внесена измена, која дозволува 
исклучување на јавноста  по овој основ, не значи дека дотогашното 
постапување било законито и ваквото постапување нужно требало 
да биде отстрането од страна на повисоките судови со укинување на 
пресудите, донесени врз основа на вака спроведена постапка.
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Мониторирани судења:

Основен суд Скопје 1 Скопје

Предмет: „Монструм“

Датум: 18.12.2013 година

Судии: Ивица Стфановски и Павлина Христовска

Пред почетокот на судењето, закажано за 14 часот, 
новинарите беа известени од страна на судската полиција дека 
судењето ќе биде затворено за јавност, бидејќи е планирано да 
се сослушува заштитен сведок.

Судската полиција на новинарите им пренесе дека „не може 
да влезат ниту да ги слушнат причините за исклучување на 
јавноста, бидејќи од претходно било најавено дека судењето ќе 
биде затворено“.

По реакција на новинарите кон судската полиција дека 
ваквата „забрана“ е спротивна на закон, тие ја напуштија 
судската зграда кога беше јасно дека главниот претрес почна 
само со присуство на странките во постапката. 15 минути 
подоцна, преку судската полиција новинарите беа повторно 
повикани и им беше објаснето дека судијата дозволил да влезат 
и да го слушнат образложението за исклучување на јавноста.

Судијата кон странките: Кажав кое дејствие ќе биде 
преземено денеска, обезбедени се тие услови.  Судот констатира 
кој се е присутен на денешниот главен претрес. Покрај 
обвинителот, обвинетите и нивните бранители, присутен е 
и овластен судски прведувач како и загрозениот сведок Е1, чиј 
идентитт судот го утврди во просторија надвор од судницата.

-Судот донесе решение јавноста да биде исклучена согласно 
член 304,305 и 306 од ЗКП. Се согласува со ваквата одлука 
одбраната на обвинетите и јавниот обвинител.

Се исклучува јавноста поради изведување на вербални 
докази, поради чување на тајна, заштита на сведокот, за што 
судот внимава по службена должност.
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Еден од најголемите проблеми во овие постапки беше целосното 
игнорирање на одредбата од чл. 365 ст. 3 од тогаш важечкиот ЗКП, 
која гласеше: „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“ (сегашниот Закон за 
кривична постапка содржи идентична одредба во чл. 231 ст. 2). 
Скоро сите пресуди, каде што беше сослушан заштитен/загрозен 
сведок во делот на утврдување на кривичната одговорност беа 
втемелени првенствено или исклучиво на исказот на заштитениот 
сведок, спротивно на цитираната одредба. Иако во овие постапки 
беа изведувани и други докази, од кои произлегуваа определени 
елементи на фактичката состојба, клучните обележја на кривичното 
дело и кривичната одговорност на обвинетите, видно од 
анализираните пресуди произлегуваа од исказите на сведоците 
со заштитен идентитет. Или, едноставно, од пресудите очигледно 
е дека без постоење на исказите на загрозените сведоци, не било 
можно да бидат осудени обвинетите. Оценката дали една пресуда 
се темели само на исказот на загрозениот сведок не може да се 
сведе на  просто утврдување дали во постапката е изведено само 
ова доказно средство, туку дали тоа е клучно за донесување на 
(осудителна) пресуда. 

Ваквиот заклучок произлегува и од Пресудата Папакадис против 
Р.Македонија, каде што Судот во Стразбур, утврдува дека: „доказот 
даден од сведокот со прикриен идентитет сослушан на судењето 
не бил единствениот доказ“, за понатаму, откога анализира што 
точно утврдил судот од овој доказ, вис-а-вис другите докази, да 
дојде до заклучок дека: „во такви околности, Судот смета дека овој 
доказ бил пресуден за осудата на апликантот“. Овој методолошки 
пристап би требало да го усвојат и домашните судови, при анализата 
и оценката дали токму исказот на заштитениот сведок е клучен 
доказ за донесување на пресудата. Притоа, доколку се дојде до 
сличен заклучок како цитираниот од Пресудата Папакадис против 
Република Македонија, донесената пресуда би требало да се третира 
дека е втемелена само на ова доказно средство (во смисла на по 
горецитираната одредба) и како таква, е спротивна на законот.
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Пример за пресуда, која во поглед на клучните елементи за 
кривичната одговорност на апликантот е втемелена исклучиво на 
исказот на заштитениот сведок е погорецитираната пресуда К.бр. 
2421/11 од 22.11.2011 година (во случајот „Кампања“). Доколку 
пресудата ја анализираме со цел да утврдиме што точно е утврдено 
од исказот на загрозениот сведок (со методологијата на Судот во 
Стразбур), можеме да дојдеме до заклучок дека клучните елементи 
на делото (каде, во кој износ и за која цел загрозениот сведок му 
дал парични средства на обвинетиот) се утврдуваат токму од ова 
доказно средство.

6. ПРАВОТО НА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ЗА  
ОШТЕТЕНИ-ЗАГРОЗЕНИ СВЕДОЦИ

Во рамки на истражувањето, наидовме на судски случај, каде 
што биле сослушани четворица загрозени сведоци, кои во исто 
време биле оштетени и предјавиле штета во кривичната постапка, 
по што, биле упатени ова право да го остварат во граѓанска постапка. 
Прашањето за надомест на штета на заштитени, загрозени сведоци 
кои можат да се јават и како оштетени, покажа дека е неизводливо, 
имајќи ги во предвид стриктните одредби на Законот за парнична 
постапка, каде што јасно е утврдено што треба да содржи секоја 
тужба. Генералиите на тужителот се задолжителни како и копија од 
лична карта, па од тука, не може да се определи право на надомест на 
штета на лице кое настапувало со прикриен идентитент или заштита.

Во опција се две алтернативи: 

1. Надоместокот да го определи судот во кривичната постапка 
и на тој начин да се избегна секоја можност за откривање на 
идентитетот

Или

2. Во Законот за парнична постапка да се вметнат посебни 
одредби кои ќе ја регулираат постапката за надомест на 
штета, за лица кои биле опфатени со програмите за заштита 
во кривичната постапка
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Размислувањата за решавање на ова правно прашање одат 
во следнава насока: доколку судот, во кривичната постапка, го 
прифател барањето за надомест на штета на оштетените - загрозени 
сведоци, ќе има ситуација каде што пресудата би била неизвршлива. 
Прашањето не е регулирано ниту во законот за извршување, па 
од таму, како размислување се наметнува следново: дали судот и 
јавниот обвинител кои предложиле соодветен степен на заштита 
и ја дозволиле заштитата не треба да бидат вклучени до крај во 
оваа постапка, вклучувајќи го и решавањето на прашањето за 
надомест на штета. Дали средствата утврдени како надомест на 
штета, оштетените (загрозени сведоци) можат да ги добијат преку 
посебна сметка во судот или јавното обвинителство, на која би 
биле префрлиле средствата од обвинетите по основ на правосилна 
кривична пресуда, а ќе му бидат исплатени на сведокот со решение 
на судот или обвинителот кои ја воделе постапката и само за кои е 
познат идентитетот на сведоците.

Ако се прифати тезата дека судот не може да ја определи штетата 
во кривична постапка поради неизвршливост на пресудата понатаму, 
пред загрозените сведоци стои законската можност, штетата да ја 
бараат во граѓанска парница, на каква што биле уаптени сведоците 
сослушани во предметот КОК.бр.9/09 на Основниот суд Скопје 1 
Скопје. 

Судиите парничари се неподелени во мислењето дека овие 
сведоци не можат да се јават како тужители со псевдонимот кој им 
го дал судот во текот на кривичната постапка, ниту пак да овластат 
полномошник кој во нивно име и за нивна сметка би ја водел 
постапката, без приложување на полномошно на кое ќе бидат 
наведен нивниот вистински идентитет.

Гледајќи ги решенијата во процесните закони, на загрозените 
сведоци им останува можноста да ги користат апсолутните рокови од 
три или пет години за поднесување на тужбата, со нивниот вистински 
идентитет доколку поминала опасноста поради која сведочеле 
под заштита, или пак да го откријат нивниот идентитет веднаш по 
правосилното завршување на кривичната постапка (доколку пресудата 
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не подлежи на вонредни правни лекови и не постои можност да биде 
вратена на повторно судење, а со тоа и нивно повторно повикување 
како сведок) и на тој начин да го остварат ова право.

Записникот кој ви го презентираме во овој случај, од предметот 
КОК бр.9/09 го отвара прашањето за утврдување на правото на 
надомест на штета и затоа се неопходни законски измени во овој 
правец, со прифаќање на некое од решенијата за кои говориме во 
оваа анализа. Во конкретниот случај нема сознанија дека загрозените 
сведоци покренале парнична постапка за надомест на штета, туку 
се обиделе да наплатат штета преку осигурителна компанија, што 
било возможно поради спецификата на нивната работа, во која 
биле осигурани и од ризици поврзани со нивното професионално 
дејствување.     

Записник за главен претрес од 03.07.2009 година, на 
Основниот суд Скопје 1, скопје во предметот КОК.бр.9/09

Бидејќи се исполнети законските претпоставки за 
одржување на главниот претрес, судот го донесе следното 

Решение

Да се одржи главниот претрес.

ДОКАЗНАТА ПОСТАПКА ПРОДОЛЖУВА

За денешниот главен претрес повикани се за сослушување 
загрозените сведоци –оштетените и тоа: ЗС-1, ЗС-2, ЗС-3, ЗС-5 
и сведокот ЗС-4.

Судот претходно ги верификува идентитетите на 
загрозените сведоци дека тоа се истите лица под псевдонимите 
ЗС-1, ЗС-2, ЗС-3, ЗС-4, и ЗС-5, па откако ги прегледа документите 
од запечатените документи класифицирани во кои ги содржат 
податоците и со споредба на документите за идентификација 
на оштетениот и сведокот.
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Сослушувањето ќе се извршува преку техничките средства 
во судската сала со заматен лик и глас на загрозените сведоци 
со микрофон со можност за следење и визуелно.

На странките им се забранува поставување на прашања 
чиј одговор може да го открие идентитетот на загрозените 
сведоци.

Судот утврди дека спрема сведоците со прикриен 
идентитет се уште постојат опасности по животот, 
здравјето или физичкиот интегритет и е потребна нивна 
заштита, па согласно член 270-а од ЗКП, како и во согласност 
со стандардите на Европскиот суд за човекови права, судот го 
донесе следното

Решение
Да се сослушаат загрозените оштетени и сведок

СВЕДОКОТ ПОД ПСЕВДОНИМ ЗС-1 и истиот согласно член 
343 од ЗКП се поучува на правата согласно член 241....

Останувам во целост на мојот исказ даден во претходна 
постапка, сега немам ништо да дополнам.

На прашање на судот, дополнувам дека кога се случи 
настанот беше дење, после ручек, со оглед дека беше зима 
малку воздухот беше влажен.

По однос на имотно правното побарување, јас во текот на 
постапката дополнително ќе се изјаснам и прецизирам, а по 
однос на кривичното гонење против обвинетите, да преземе 
судот.

Друго немам што да кажам.
Прашања нема.

СВЕДОКОТ ПОД ПСЕВДОНИМ ЗС-2, се поучува согласно член 
343 и 241 од ЗКП.

Судот воспостави контакти со загрозениот сведок и му се 
објаснува начинот на комуникација за што сведокот потврди 
дека разбрал и изјави :
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Останувам во целост на мојот исказ даден во претходна 
постапка.

На прашање на судот, загрозениот сведок одговара: 
предјавувам имотно правно побарување и согласно Законот, 
судот да одреди и се приклучувам кон кривичниот прогон доколку 
обвинетите бидат огласени за виновни.

Друго немам што да кажам.

Прашања нема.

СВЕДОКОТ ПОД ПСЕВДОНИМ ЗС-3, се поучува согласно чл.343 
и 241 од ЗКП

Судот вопостави контакт со загрозениот сведок и му се 
објаснува начинот на комуникација за што сведокот потврди 
дека разбрал и изјави:

Останувам во целост на мојот исказ даден во претходна 
постапка и доколку имате прашања спремен сум да одговарам. 

По однос на моето имотно правно побарување, предјавувам 
и во текот на постапката дополнително ќе се произнесам и 
прецизирам и се приклучувам кон кривичниот прогон.

Друго немам што да кажам.

Прашања нема.

СВЕДОКОТ ПОД ПСЕВДОНИМ ЗС-5, се поучува согласно член 
343 и 241 од ЗКП. 

Судот вопостави контакт со загрозениот сведок и му се 
објаснува начинот на комуникација за што сведокот потврди 
дека разбрал и изјави:

Останувам во целост на мојот исказ даден во претходна 
постапка. Немам ништо да додадам. Предјавувам имотно 
правно побарување за што дополнително ќе се произнесам и се 
приклучувам кон кривичниот прогон.
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Друго немам што да кажам.

Прашања нема.  

Во пресудата, Кривичниот суд ги упатува оштетените, загрозени 
сведоци, правото на оштета да го остварат во граѓанска парница.

7. СЕНТЕНЦИ НА ОДЛУКИ ОД ВРХОВНИОТ СУД

Во пресудата Вкж.бр.12/2008 година, од 25.09.2008 
година, Врховниот суд на Република Македонија, одлучувајќи 
по жалбените наводи се изјаснува и за правни прашања кои 
се интересни во делот на заштитата на сведоците. Дали 
пресудата се заснива или може да се заснива само на исказ 
на заштитен сведок како и прашањато за определувањето 
на статусот на заштитен сведок. Во пресудата се оперира 
со терминот „заштитен сведок“, иако, де факто, според 
официјалното објаснување на Кривичниот суд во Скопје, до 
сега во кривичните постапки немало заштитени туку само 
загрозени сведоци. Во продолжение пренесуваме извадоци од 
пресуди во делот каде што се однесуваат на заштитени/
загрозени сведоци.

Вкж.бр.12/2008 од 25.09.2009   година. 

  

ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, во совет составен 
од Претседателот на судот Јово Вангеловски - претседател на 
советот, судиите: Мила Камбовска, д-р Драган Тумановски, Невена 
Крцковска Малинковска и Абдулаќим Саљиу - членови на советот, 
со државниот советник Роза Георгиева - записничар, одлучувајќи по 
жалбите на обвинетите Н.А. и Р.А. двајцата од С., против пресудата на 
Апелациониот суд Скопје Кж.бр1450/08 од 10.10.2008 година, 
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поднесени преку бранителите С.П., М.В. и А.А., адвокати од С., на 
седницата одржана на ден 22.09.2009 година, во присуство на 
Јавниот обвинител на Република Македонија Роксанда Крстевска, 
бранителите С.П., М.В. и А.А., адвокати од С., и обвинетите Н.А. и 
Р.А., а одлуката е донесена на ден 25.09.2009 година, врз основа на 
член 381 став 1 точка 1 и став 2 во врска со член 375 од Законот за 
кривичната постапка, донесе:

П Р Е С У Д А 

   Жалбите на обвинетите Н.А. и Р.А. двајцата од С., против 
пресудата на Апелациониот суд Скопје Кж.бр.1450/08 од 
10.10.2008 година, поднесени преку нивните бранители С.П., М.В. и 
А.А., адвокати од С. СЕ ОДБИВААТ КАКО НЕОСНОВАНИ.

Пресудата на Апелациониот суд Скопје Кж.бр.1450/08 од 
10.10.2008 година, СЕ ПОТВРДУВА.
 

О б р а з л о ж е н и е

  Основниот суд Скопје I Скопје со пресуда К.бр.4957/07 од 
23.06.2008 година, обвинетите Н.А. и Р.А., двјацата од С. ги огласил 
виновни за три кривични дела “Убиство“ од член 123 став 1 во врска 
со член 19 и член 22 од Кривичниот законик и седум кривични 
дела “Убиство“ од член 123 став 1 во врска со член 19 и член 22 од 
Кривичниот законик, а сите казниви по член 123 став 3 од Кривичниот 
законик, па согласно членовите 4, 32, 33, 34, 35 и 39 од Кривичниот 
законик ги осудил двајцата на казна доживотен затвор. Оштетените 
Р.Ш., А.Х., Н.Х., С.Р., Б.Б., Н.И. и Џ.И. се упатени своето имотно правно 
барање да го остварат во граѓански спор.

 ....Во жалбата посебно е потенцирано дека судот 
фактичката состојба ја засновал врз исказот на сведокот 
Б.Х. даден во претходна постапка кој анализиран и 
интерпретиран само парцијално во оној дел кој е во корелација 
со обвинителниот акт наспроти што се игнорира и воопшто 
не коментира оној дел од исказот во кој се тврдело дека 
лицето Џ.С. пукал од возилото. Во образложението на 
жалбата бранителот посочува на тоа дека сведокот Б.Х. е 
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криминогена личност и во текот на постапката воопшто 
не се докажало дека тој заканите ги добивал од страна 
на обвинетите. По однос на исказот на зашитетениот 
сведок под псеводним “Вардар“, се наведува дека е исто така 
криминогена личност и не било потврдено со ниту еден доказ 
дека тој под притисок го изменил својот исказ на главниот 
претрес. Обидите сведокот Б.Х. да биде донесен на главниот 
претрес, бранителот ги третира како недоволни, со што 
можноста да се оцени вистинитоста на исказот на овој сведок 
се пробламатизира. При ова изразот дека првостепениот 
суд “направил напор“ да го сослуша сведокот Б.Х. не се смета 
за доволно аргументирана и јасна причина како што тоа 
го бара законот. Непосредното сослушување на сведокот 
Б.Х. бил од интерес не само за одбраната туку и за Јавниот 
обвинител затоа што врз основа на неговиот исказ ќе се 
расветлеле мотивите за извршување на кривичните дела за 
кои обвинетите се огласени виновни. По однос на местото 
на критичниот настан, бранителот наведува дека делот 
од улицата каде што се одиграл кривичниот настан е слабо 
осветелен, поради што и се доведува под сомнение фактот 
дека прикриените сведоци можеле со сигурност да ги видат 
обвинетите, бидејќи на тој ден од улицата било темно. Покрај 
тоа што бранителот ја оспорува вистинитоста на наводите 
на прикриените сведоци, понатаму наведува дека и исказите 
на прикриените сведоци не се земени согласно законот, поради 
што и не може пресудата да се темели на ваквите искази.

Бранителот на обвинетите М.В. по однос на записникот 
и постапката на сослушување на заштитените сведоци 
наведува дека не е во законска форма и ваквиот доказ треба да 
се издвои од списите по предметот. Исто така, ја елаборира 
и веќе утврдената фактичка состојба појаснувајќи дека 
судот не можел пресудата да ја заснива само на изјава на два 
сведока кои упатуваат на обвинетите, од причина што сите 
други докази не го поткрепуваат фактот дека обвинетите ги 
сториле кривичните дела за кои се огласени виновни, односно 
не постојат конкретни материјални докази за нивната 
инволвираност во настанот.
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 Бранителот А.А., адвокат од С. во жалбата наведува дека 
е сторена суштествена повреда на одредбите од Законот 
за кривичната постапка по сите основи, повикувајќи се 
на член 378 став 1 во врска со член 355 став 2 од Законот 
за кривичната постапка, при што во образложението на 
поднесената жалба наведува дека второстепениот суд ја 
потврдил првостепената пресуда и ја прифатил фактичката 
состојба без оглед на жалбените наводи дека истата 
се заснова исклучиво на искази од заштитени сведоци, а 
особено го елаборира исказот на третиот сведок кој го 
нарекува заштитен, а всушност станува збор за сведоци 
со прикриен идентитет. Притоа, во жалбата наведува 
дека двајцата други сведоци веројатно имаат добиено 
некое ветување или погодност за да сведочат во корист на 
обвинението, при што тоа довело до погрешна квалификација 
на кривичното дело. Според бранителот доколку станува збор 
за кривично дело тогаш тоа е исклучиво “Тешки дела против 
општата сигурност“ од член 292 во врска со член 288 став 1 
од Кривичниот законик. Исто така, баранителот смета дека 
е неприменлива одредбата од член 123 став 3 од Кривичниот 
законик, бидејќи немало обвинение за ваквото кривично дело, 
за тоа што во посебниот дел на Кривичниот законик се дадени 
сите кривични дела со диспозитивна норма и санкција.

 ....Врховниот суд на Република Македонија, констатира 
дека ваквото однесување на овој сведок покажува токму 
на тоа дека тој е загрозен бидејќи е кариката за причинско 
последичната врска во овој настан, за да биде планиран и 
извршен со сите последици што произлегле, само заради 
тоа што останатите оштетени се нашле во погрешно 
време и на погрешно место. Од овие причини правилно 
постапиле пониските судови во делот на одлучувачките 
факти за идентитетот на сторителите, за планирањето 
и купувањето на возилото што ги утврдиле од лицата со 
прикриен идентитет како и сведокот М. Оттука, неосновани 
се жалбените наводи на обвинетите преку нивните бранители 
дека пресудата се заснива исклучиво на исказите на сведоците 



73

под псевдоним “Водно“, “Кораб“ и “Вардар“, како и дека судот 
осудителната пресуда ја заснивал само врз основа на искази 
на заштитени сведоци, што е спротивно на член 339 од 
Законот за кривичната постапка. По мислењето на овој суд 
неоснованоста на ваквите жалбени наводи произлегува од 
фактот што првостепениот суд на главниот претрес извел 
и бројни материјални докази, како искази и на други сведоци, 
врз кои извршил целосна анализа и оценка, детално и точно 
нагласувајќи од кој доказ кој факт го утврдил, анализирајќи ги 
доказите заедно како една единствена целина. 

 Од увидот во обжалената пресуда се гледа дека мотивот, 
пак, за стореното крвично дело е јасен, кој што се потврдува 
од исказот на сведокот Б.Х. од каде се утврдува целта на 
нападот, односно дека тој бил цел на нападот на обвинетите 
поради одмазда за убиениот брат на обвинетите Р. И Н. , А.А. 
Впрочем, во прилог на ваквата констатација оди исказот на 
сведокот со заштитен идентитет под псевдоним “Вардар“ 
даден во претходната постапка каде изјавил дека лично 
обвинетиот Р.А. му рекол дека причина за нападот е одмазда 
за убиениот брат А. А.

  ...По однос на исказот на сведокот Ф.С. даден на главниот 
претрес на 1.04.2008 година и притоа утврдувајќи дека 
станува збор за лице кое има дадено исказ во претходната 
постапка како сведок со заштитен идентитет под псевдоним 
“Вардар“, првостепениот суд, дал обемна и аргументирана 
анализа, која што е прифатлива и за овој суд по однос на тоа 
зошто и во кој дел на исказот на овој сведок му верува. Притоа, 
првостепениот суд, а тоа го прифатил и второстепениот 
суд го ценел исказот на сведокот Ф.С. на главниот претрес, 
меѓутоа и по мислењето на овој суд правилно нашол кога не го 
прифатил бидејќи е контрадикорен самиот на себе, со наводи 
кои се спротивни на околностите кои што судот ги утврдил 
од останатите докази на кои им поклонил верба, како и 
поради околностите за кои што судот нашол дека влијаат на 
објективноста на сведокот при давање на ваквиот исказ на 



74

главниот претрес, а како резултат на заканите по неговиот 
живот и животот на неговите најблиски. Понатаму, 
првостепениот суд аргументирано дошол до ваков заклучок 
притоа следејќи ја хронологијата на настаните во смисла дека 
сведокот Фарук исказот во претходната постапка го дал како 
сведок со заштитен идентитет под псевдоник “Вардар“, а 
самиот барајќи неговиот идентитет да биде заштитен и да 
не се откриваат неговите генералии бидејќи истакнал дека ги 
познава лицата кои ги извршиле кривичните дела и истиот се 
плаши од нив како и од заканите и застрашувањата бидејќи 
се работи за лица кои имаат оружје и се осудувани и се плашел 
за неговиот живот и животот на неговото семејство од 
можна освета. Меѓутоа, кога идентитетот на овој сведок 
случајно го открил друг сведок, во случајот М.М. во својот 
исказ даден на записник на главен претрес од 11.01.2008 година 
почнале притисоците од страна на разни лица врз овој сведок 
за да го смени својот исказ. Впрочем, ваквите притисоци биле 
утврдени и од страна на централните полициски служби 
на МВР - Одделение за заштита на сведоци, кое ја следело 
состојбата на овој сведок и во чии известија основано судот 
не се посомневал дека се вршени притисоци врз овој сведок.

 Врховниот суд на Република Македонија, вооедно во потполност 
ги прифати причините на Апелациониот суд во Скопје, врз основа на 
кои оцени дека во конкретниот случај само со изрекување на казна 
доживотен затвор ќе се постигнат целите на казнувањето, бидејќи 
оваа казна е адекватна на степенот на кривичната одговорност 
кај обвинетите, нивните личности, начинот на кои се извршени 
кривичните дела и последиците од истите.

Пресудено во Врховниот суд на Република Македонија на 
ден 25.09.2009 година, под Вкж.бр.12/2008.

 
Државен советник - записничар                  Претседател на Судот-советот
              Роза Георгиева                                          Јово Вангеловски

08.05.2012  Квп.Кок2                                                               Квп.бр1/2012 
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ВО ИМЕТО НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА , во совет 
составен од Претседателот на Судот Јово Вангеловски - претседател 
на советот и судиите: Абдулаќим Саљиу, Д-р Драган Тумановски, 
Невена Крцковска Малинковска и Ристо Катевеновски - членови на 
советот, со записничар Данче Попева - виш соработник, решавајќи 
по барањето на осудениот Бајруш Велији од К., поднесено преку 
бранителот Елена Давидовска адвокат од С. и барањето на осудените 
Фатмир Сулејманов, Мумин Реџепи и Бајруш Велији, сите од К., 
поднесено преку бранителот Тони Цветковски адвокат од К., за 
вонредно преиспитување на правосилната пресуда на Основниот 
суд Скопје I Скопје III КОК.бр. 80/10 од 02.06.2011 година и пресудата 
на Апелациониот суд Скопје КОКЖ.бр.55/11 од 07.11.2011 година, 
по претходно прибавениот писмен предлог на Јавниот обвинител на 
Република Македонија Овп-Кок – 2 бр. 1/2012 од 30.03.2012 година, 
на седницата одржана на ден 08.05.2012 година, согласно со член 
415 во врска со член 412 од Законот за кривичната постапка, донесе:

П Р Е С У Д А 

Барањето на осудениот Бајруш Велији од К., поднесено 
преку бранителот Елена Давидовска адвокат од С. и барањето на 
осудените Фатмир Сулејманов, Мумин Реџепи и Бајруш Велији, сите 
од К., поднесено преку бранителот Тони Цветковски адвокат од К., 
за вонредно преиспитување на правосилната пресуда на Основниот 
суд Скопје I Скопје III КОК.бр. 80/10 од 02.06.2011 година и пресудата 
на Апелациониот суд Скопје КОКЖ.бр.55/11 од 07.11.2011 година, СЕ 
ОДБИВААТ КАКО НЕОСНОВАНИ.

О б р а з л о ж е н и е

Основниот суд Скопје I Скопје со пресуда III КОК.бр. 80/10 од 
02.06.2011 година обвинетите Фатмир Сулејманов, Мумин Реџепи, 
Бајруш Велија и Хајрула Авдији, сите од К. ги огласил за виновни....... 
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....Врховниот суд на Република Македонија, откако ги разгледа 
и проучи барањата на осудените, правосилната пресуда и другите 
списи приложени кон предметот, а имајќи го во предвид и писмениот 
одговор на Јавниот обвинител на Република Македонија, најде:

Барањата се неосновани.

Во двете барањета за вонредно преиспитување на 
првосилната пресуда се оспорува веќе утврдената фактичка 
состојба и веродостојноста на изведените докази, посебно 
исказот на заштитениот сведок, врз основа на кој исказ, судот 
ја засновал пресудата, со што сторил суштествена повреда на 
постапката. 

Врховниот суд на Република Македонија од увидот во списите 
по предметот констатира дека пониските судови врз основа на 
целосна и сеопфатна анализа на сите докази, како материјални 
така и вербални, правилно и целосно ги утврдиле сите решителни 
факти, по однос на времето, местото и начинот на извршување на 
кривичното дело, особено кои и какви дејствија на извршување во 
критичното време и на критичното место биле превземени од страна 
на осудените, меѓу кои и сега подносителите на барањата. 

Така, врз основа на изведените докази, судовите правилно 
утврдиле дека осудениот Бајруш Велији најпрвин преку својата 
секретарка го повикал оштетениот МЖ-5 да дојде во неговата 
канцеларијата, која ја користел како управител на фирмата 
ДООЕЛ Ж.-М., при што дозволил во време кога истиот бил 
повикан, осудените Фатмир Сулејмани, Мумин Реџепи, Хајрула 
Авдији и други НН лица, да бидат присутни во канцеларијата за кои 
знаел дека ќе применат сериозна закана и сила врз оштетениот 
– МЖ-5, а кого и претходно го убедувал да го продаде својот удел 
од ДОО Ж.М., со цел лицето Бајруш Сејдију да стане единствен 
сопственик на друштвото......

.....Врховниот суд по увидот во изведените докази, 
констатира дека правосилната пресуда во еден дел се заснова 
и врз исказот на оштетениот МЖ -5, кој исказот го дал пред 
судот во својство на заштитен сведок. Имено, ваквиот исказ 



77

е добиен во согласност со Законот за кривичната постапка, 
при што заштитениот сведок сведочел за сите околности во 
врска со кривично правниот настан. Исказот на заштитениот 
сведок е јасен, недвосмислен и претставува логична целина со 
останатите докази, пред се исказите на другите сведоци со 
познат идентитет, на кои пониските судови поклониле верба, 
поради што неосновано во барањето се оспорува неговата 
веродостојност. Имајќи предвид дека заштитениот сведок е 
непосреден сведок на настанот и противправните дејствија на 
осудените биле превземени директно спрема него, нема законска 
пречка пресудата да се заснова на овој доказ. Во оваа насока, 
неосновани се наводите дека пресудата не може да се заснова врз 
изказот на заштитениот сведок МЖ-5, како и дека пресудата 
е заснована единствено врз овој доказ, бидејќи правосилната 
пресуда се заснова на повеќе материјални и вербални докази 
кои меѓусебно се надополнуваат и претставуваат единствена 
доказна целина, вклучително и исказот на заштитениот сведок 
МЖ-5. Притоа, двата суда констатирале дека за целосното 
разрешување на кривично-правниот настан не било неопходно 
прибавувањето на дополнителни докази, особено при постоење 
на докази, врз основа на кои неспорно може да се утврдат сите 
правно релевантни факти потребни за одлучување, како во 
конкретниот случај. 

Врз основа на погоре изнесеното, согласно член 415 во врска 
со член 412 од Законот за кривичната постапка, Врховниот суд на 
Република Македонија одлучи како во диспозитивот на пресудата.

Пресудено во Врховниот суд на Република Македонија на ден 
08.05.2012 година под Квп.Кок2 Kвп.бр.1/2012.

Записничар-виш судски соработник       Претседател на судот - советот
             Данче Попева с.р.     Јово Вангеловски с.р.
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8. ОТКРИВАЊЕ НА ИДЕНТИТЕТ НА ЗАШТИТЕН СВЕДОК

Случај „Ореше“: Во овој предмет, каде што се судело за 
убиство, обвинетите биле осудени два пати на затворски казни од 
по 12 години, меѓу другото и врз основа на исказот на заштитениот 
сведок, со псевдоним „Бреза“. Апелацискиот суд случајот го враќал 
на повторно судење, па на трет пат повторениот претрес, сведокот 
„Бреза“ решил да го открие својот идентитет, да сведочи како Златко 
Арсовски, а на тоа сведочење, го менува исказот во целост, по што, 
судот носи ослободителна пресуда.

Кратко време подоцна уапсени се судијата, обвинителот, новинар 
и други лица, меѓу другото обвинети и за издавање на идентитет на 
заштитен сведок. Златко Арсовски на записник за главен претрес 
од 05.02.2013 година ја дава следнава изјава цитирана подолу, 
а сега е обвинет за давање на лажен исказ и против него се води 
судска постапка. Паралелно се води судењето и за случајот „Ореше“, 
почнато по четврти пат, пред нов судечки совет, но поради процесни 
барања на одбраната судењето формално почна неодамна.

Кривичниот предмет што се води пред Основниот суд во 
Велес, за убиство во селото Ореше, познат како случај „Ореше“ 
го наметнува прашањето за сериозна контрола над работата на 
полицијата, во делот на постапувањето со притворени лица и 
потенцијални сведоци, за содржината на спогодбата и тоа што се 
ветува за стекнување на статус на заштитен сведок, како и можните 
злоупотреби кои доведуваат во постапката не да имаме сведоци 
кои имаат информации за кривично-правниот настан, туку се 
инструирани и натерани да го кажат тоа кое води кон поткрепа на 
полициската верзија за одреден настан.

Златко Арсовски, порано заштитениот сведок во случајот 
„Ореше“, со неговото откривање на идентитетот и смена на исказот, 
во голема мерка го потврди стравот кој се јавуваше во сите предмети 
каде што се користеше инструментот заштитен сведок, дека се можни 
манипулации со сведоците.
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Тоа за што говоревме веќе, кредибилитетот на сведокот, кој 
мора темелно да биде оценет за да му се определи заштита, во овој 
пример покажува дека тоа не само што е нужно, туку треба да се 
предвидат и нови санкции за инструирање на сведоци, надвор од 
злоупотребата на службената положба или влијание врз сведоци 
која би ги генерализирала незаконските дејствија на поединци во 
постапувањето со заштитени сведоци.

Не навлегувајќи во вистинитоста на изјавата на сведокот Златко 
Арсовски, претходно заштитен под псевдонимот „Бреза“, сепак, не 
може, а да не констаираме дека во неговата изјава се содржани 
сериозни обвинувања на сметка на полициски службеници, кон лица 
кои немаат никакво службено овластување, а го посетувале во затвор, 
му се заканувале и му кажувале што да изјави, до одговорноста на 
директорите кои ги посочува, што ги предводеле затворите додека 
тој издржувал мерка притвор или казна затвор. 

Тврдењето дека тој без никаков налог и контрола од истражен 
судија или судечки судија подоцна, бил изнесуван надвор од 
затворот, дека бил носен во неговото родно село или носен на 
викенд во Охрид со семејството, мора сериозно да бидат испитани и 
документирано - потврдени и процесуирани или отфрлени.

Посебно внимание и анализа заслужува спогодбата за заштита на 
сведоци, која, според тврдењето на единствениот заштитен сведок, 
била склучена на три години, со ветување дека ќе добие пари за 
почнување на бизнис, средства за кирија и вработување.

Ваквиот начин на постапување на Одделението за заштита на 
сведоци, ако ја земеме изјавата на Арсовски за точна, го поткопува во 
темел институтот за заштита на сведоците. Кој сведок би прифатил да 
влезе во програмата за заштита на сведоци, доколку знае дека утре 
не може да тужи или на било кој друг начин да бара исполнување 
на обврските за тоа што му било ветено а не било реализирано и 
на тој начин дошло до откажување од сведочење, повлекување или 
промена на исказот? Уште пострашно е пак, доколку полицијата, 
како што тврди Арсовски во неговиот исказ на главен претрес пред 
Судот во Велес, го присилила да сведочи, инструирајќи го што да 
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каже, а за возврат ќе добие: „заштита од три години, пари, стан“ или 
во спротивно, ако не прифати му се заканувале со долгогодишни 
затворски казни.

Ако самиот поим сведок, значи лице кое има информации важни 
за кривичната постапка, кои не можат да се обезбедат на друг начин, 
е очевидец или на друг начин се стекнал со информации за кривично 
правниот настан, тогаш која е улогата на Арсовски во овој случај? 
Видел, знаел, слушнал или како што тврди му напишале што да каже. 

По промена на исказот и откривање на идентитетот, адвокатите 
на обвинетите поднеле кривична пријава против раководителите во 
Одделението за заштита на сведоци во МВР, против инспекторите 
кои работеле на случајот како и против лицата кои немале никакво 
службено овластување а влегувале во затвор и влијаеле врз 
одлуката Арсовски да прифати да сведочи под заштита, а подоцна и 
да остане на својата изјава, да не ја менува. Пријава е поднесена и 
против директорот на затворот кој ги дозволувал посетите, целосно 
спротивни на закон. Пријавата во ОЈО за гонење на организиран 
криминал и корупција била поднесена пред повеќе од една година, 
но, не беше донесена одлука по истата.

За да бидат појасни работите за кои говориме, во продолжение 
ја пренесуваме изјавата на Златко Арсовски, кој по симнување на 
заштитата, на записник, пред Основниот суд во Велес, на 05.02.2013 
година изјавува.  

-Додека бев во притвор за разбојништвото, многу ме 
малтретираше полицијата, ме малтретираа, ми идеа од 
државна безбедност од Велес и од Скопје, како и цивилното 
лице, Вељо Арсовски. И тој ме малтретираше, ми велеше дека 
ако не соработувам со полицијата и со него, дека сите дела 
ќе ми бидат наместени и како што ќе ми кажел тој, така 
требало да зборувам. 

Ова се случуваше додека бев во притвор и тоа Вељо еднаш 
дојде додека бев таму во салата за посета, а вториот пат ме викнаа 
во друга посебна просторија и бевме само тој и јас. Чуварот излезе 
и Вељо ми рече се што е напишано на еден лист да научам се на 
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памет. Напишаната изјава Вељо претходно ми ја даде во кафана во 
Јурумлери скопско каде што имаше 5-6 инспектори, на враќање од 
Ореше. Откако ја научив содржината на памет го искинав листот 
и го фрлив во вц шолјата за да не го најде некој. Ми беше речено 
да дадам таква изјава за да ми помогнат да бидам ослободен од 
притвор, а ако не кажам како што беше напишано на листот, ми 
се закануваа дека ќе ми ги накалемат сите кривични дела сторени 
во Ореше: дека ќе ми накалемат убиство, палење на плевни и 
продавници, значи се што е сторено во селото Ореше. Бев 5 или 
6 месеци во притвор , не се сеќавам точно дали бев во изолација 
или во затворено одделение, кога еден ден дојде Вељо Арсовски 
и со црвено возило со затемнети стакла, имаше еден инспектор 
внатре, ме земаа и ми рекоа дека ќе одиме за Ореше. Ми рекоа 
дека пред велешките инспектори треба повторно да кажам дека 
Ѓоре ми се јавил на телефон, додека бев во притвор и барал од 
мене одма да ги барам оквирите што ги фрлиле Љупчо и Ордан 
кога бегале. Навистина бевме во Ореше, имаше инспектори и една 
докторка. Не се сеќавам точно за тој ден, но мислам дека беше 
работен ден, а беше околу 11 часот кога стасавме на лице место. 
Имаше собрано инспектори, јас седев десетина минути во колата 
врзан со лисици за Вељо Арсовски. Кога влегов во возилото, Вељо 
ми ги стави лисиците и цело време мислеше дека е инспектор, 
ми кажуваше што да кажам. Кога излегов од возилото, кажав како 
што требаше да кажам дека Ѓоре ми се јави дека се фрлени таму 
оквирите. Полицајците се симнаа доле и бараа може 20 минути, 
ама не најдоа ништо. Потоа, повторно ме вратија назад и на 
враќање седнавме во една кафана во Јурумлери. На масата седев 
јас со Вељо и со уште еден инспектор, а на другата маса седеа 
уште четворица инспектори. Околу 16 часот ме вратија назад во 
затворот. Претходно, инспекторот и се јави на директорката и и 
рече „еве ви го враќаме човекот“ и ме вратија во притвор. 

По 10 дена ми се јави Вељо на мобилен телефон и ми рече да 
се спремам, дека браќата ги уапсивме и дека ќе ме носат на друго 
место, ми рече дека го уапсиле и Борче Ѓорѓиевски, кој што и е на 
жена ми вујко и ми рече дека така требало, но дека ќе го пуштат. 
Вечерта, околу 18 часот дојде еден чувар од затворот и ми рече 
да си ги спремам алиштата, дека ќе ме носат во друг затвор. Јас 
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знаев дека ќе ме носат во Велес, бидејќи Вељо така ми рече. Ме 
ставија во бело комбе од затворот и тргнавме накај Велес, но кога 
се доближивме до петљата, видов дека не свртевме накај Велес, 
туку накај Штип. Јас прашав зошто не одиме во Велес, ми рекоа 
дека таква е наредбата, ќе ме носат во Штип.

Да кажам дека пред да ја дадам изјавата пред истражен 
судија, јас имав дадено изјава пред јавен обвинител. Тогаш до 
мене седеше инспектор кој гледаше дали ќе кажам така како што 
ми беше наложено, а имиња не смеам да спомнам. После бев и 
кај истражниот судија и тогаш дадов изјава со прикриен идентитет. 
Кога ме сослушуваше истражниот судија беше присутен еден 
од судската полиција на овој суд (ОС Велес н.з.), и му реков на 
истражниот судија да го избрка него, инаку не сакам да зборувам.

Пред истражниот судија немаше присутен инспектор но беа 
пред вратата и тоа беа од Одделението за заштита на сведоци 
и ми рекоа доколку го дадам таквиот исказ ќе ми дадат заштита 
од 10 години, ми нудеа станови, вработување за жената, дека ќе 
ми дадат пари. Јас ги послушав и ја дадов таквата изјава. Почна 
судењето и овој процес, бев сослушуван во Скопје со прикриен 
идентитет и тогаш го повторив истиот исказ но ова го правев затоа 
што ми ветуваа дека ќе ми дадат 15 илјади евра за да си почнам 
свој бизнис, но ништо од тоа што ми го ветуваа не го исполнија. 
Инспекторот што ми ветуваше ова го криеше дури и од неговата 
колешка, да не знае за оваа работа.

Јас уште порано ќе ја сменев изјавата, многу порано, ама 
многу ме притискаа, па уште на судењето во Скопје сакав тоа 
да го направам. Сакам и тоа да кажам дека два-три дена пред 
ова судење, можеби една недела од денеска, ми се јави Вељо, 
се најдовме во Скопје, пред Соборната црква каде што имаше 
уште еден со него, мислам се викаше Мирче, па тој повторно ме 
убедуваше да издржам, да не ја менувам изјавата, но јас му реков 
ќе ја сменам изјавата, па ако треба и главата да ја изгубам.

Вељо ми рече дека со глава ѕид не се руши.

Сите овие работи што ги имам кажано и пред истражен судија 
ми беа кажувани уште кога бев во затворот во Штип. Таму дојде 
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началникот кој ми кажуваше што треба да кажам и ми викаше да 
ги направиме што поголеми криминалци, деликвенти браќата 
Ордан и Љупчо. Затоа јас така кажував. 

Секој 3-4 ден ми доаѓаа инспектори, ми вршеа притисок, 
ми се закануваа, имав психички притисок од нив, па дури и ме 
навредуваа, ми пцуеја мајки и сестри, ќе видам што ќе се случело 
со мене, ми викаа дека ќе умрам во затвор, ќе ми дадат 30 години 
затвор. Викаа за разбојништвото ќе ми дадат 8 години, ќе ме 
осудат, ми се закануваа дека нема да си го видам детето и тоа 
беше она што правеше врз мене притисок, а инспекторите додека 
бев јас во притвор, оделе кај мене дома, вршеле претрес, го 
дигале детето, така што, не бев само јас малтретиран туку и целата 
фамилија и тоа беше причината зошто прифатив. Поради таквите 
малтретирања и закани се исплашив и затоа прифатив да кажам 
се што ми рекоа. Целото малтретирање траеше околу 5 месеци и 
на шестиот се нафатив да бидам заштитен сведок и да кажам како 
што ми рекоа. Јас со ниту еден инспектор не разговарав како ќе 
оди делото, се одеше преку Вељо, па дури и пред секое судење 
кога се одржуваше во овој предмет, навечер ми ја носеа изјавата 
да не сум заборавил нешто. Тоа беше изјавата што ја имв дадено 
пред истражен судија.

На прашање дали ги знае имињата на инспекторите, Златко 
Арсовски одговара:

Едниот од нив го знам, тој инспектор беше поврзан со Вељо 
го водеше и неговиот случај, но затоа пак Вељо одеше кај него и 
малтерисуваше и работеше како молер. Имал викендици во Битола 
и затоа тој одеше таму, наведува Златко Арсовски во исказот пред 
судот во Велес..  

Во контекст на обвинувањата на сметка на МВР, ќе го 
споделиме и исказот на Сашко Арсовски, брат на Златко 
Арсовски, кој тврди дека бил инструиран да обезбеди доказ за 
наводна корумпираност на Иле Танев, судија во предметот 
„Ореше“. Изјавата е дадена на главен претрес пред Основниот 
суд Скопје 1 Скопје, во предметот КОК. Бр.51/13, познат како 
„Ликвидација“.
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Сведокот Сашко Арсовски сослушан пред овој суд, изјави дека 
луѓето со кои соработувал брат му, му вршеле постојан притисок 
и го натерале да оди кај судијата Иле Танев да му бара пари, 
да фингира дека му дал некакви пари за укинување на мерката 
притвор на неговиот брат Златко Арсовски. Изговорот за тоа било, 
што се работело за непослушен судија кој што не соработувал во 
некој предмет. Потоа, овој сведок, озвучен спроведен преку метал 
детекторската врата на судот во Велес, поминат преку судската 
полиција и внесен во канцеларијата на судијата Танев, за да си ја 
одигра доделената улога. Да потсетам дека ова е направено во 
месец март 2009 година, а дејствието на кривичното дело за кое е 
обвинет Танев е пред точно една година, во мај 2008 година. Овој 
сведок изјави дека ниту некој му побарал пари, ниту пак тој дал 
некакви пари за судијата Танев. 

Истиот сведок, во исказот пред  истражен судија од 17.06.2013 за 
истиот настан дава и попрецизни информации за настанот и наведува: 

Луѓето со кои соработуваше брат ми (полицијата и Златко 
Арсовски н.з.) повеќе пати ме викаа во полиција, ме викаа по 
кафулиња, доаѓаа со нивни коли, ме земаа од дома, еднаш ми 
облекоа еден тежок блузон и ме натераа, ми рекоа ќе одиш во суд 
кај судијата Иле Танев и ќе му бараш пари, наводно дека сум му ги 
дал преку Буши, што нема врска. Јас отидов во судот, судијата Иле 
Танев не го знам, му барав пари, тој ми рече: дечко јас не те знам, не 
знам што се случува, какви пари? Тие (полицајците) мене ми рекоа 
дека судијата Иле Танев треба да го наместат. Ќе ни помогнеш ти 
нас, а ние како што му помогнавме на брат ти ќе ти помогнеме и 
тебе. Не соработувал во некој предмет како што им требало и им 
треба некој човек да биде блиску до него. Ова се случауваше 2008-
2009 година. Јас отидов таму, барав пари, тој беше вчудоневиден, 
ми рече дека ќе викне полиција, јас стоев до него. Потоа излегов 
надвор, ме чекаа со кола кај поштата, го соблеков блузонот, го 
зедоа, ги запалија колите и си заминаа. Не им ги знам имињата, 
беа четворица. Јас кога влегував кај детекторот, тој свиреше, но 
никој не ме прегледа. Јас знам дека блузонот имаше нешто и беше 
озвучен.  
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Не потпишал кривична пријава како што објаснува, туку 
потпишал некој обичен бел лист, како што диктирале, му рекле да 
потпише и тие ќе ја бркале таа работа, имало содржина, прочитал 
и како што му рекле, ќе правеле притисоци и морал и тој да им 
помогне, пишувало дека наводно тој пријавувал за да им се прави 
притисок.

8.a. Пресуда КОК. Бр. 51/13 од 10.10.2013 година на Основен 
суд Скопје 1 Скопје ЛИКВИДАЦИЈА

Во македонската судска пракса фигурира и пресуда за 
оддавање на идентите на заштитен сведок од страна на 
новинар, кој е осуден на казна затвор во траење од 4,5 години 
(пресудата не е правосилна, се чека одлука на Апелациониот 
суд). Еве што утврдил судот, по обвинението дека новинарот 
и поранешниот истражен судија од Велес го откриле 
идентитетот на сведокот. Судот, во пресудата наведува: 

Обвинетиот Томислав Кежаровски, како уредник на 
периодичната печатена публикација „Репортер 92“, спротивно на 
Законот за кривична постапка ги оддал вистинскиот идентитет на 
лицето кое под псевдоним „Бреза“ бил сослушан како загрозен 
сведок во предметот КИ бр.288/08 на начин, што откако од НН 
лице му била доставена копија од записникот за сослушување 
на загрозениот сведок, иако согласно чл.270-б, ст.5 од ЗКП бил 
должен со податоците за загрозениот сведок да постапува како 
со класифицирани информации, како автор на текстови објавени 
во „Репортер 92“ и тоа под број 6 од 20.11.2008 година со наслов 
„Случај Ореше – МВР се „крсти“ во разбојници“, а со поднаслов 
„Економистите од ДБК и Бреза ги „местат“ браќата Ѓорѓиевски, и 
во бројот 7 од 04.12.2008 со наслов „Случајот Ореше добива нова 
димензија“ а со поднаслов „Штипјанецот Златко се премислува?!, 
објавил дека загрозениот сведок од затворот Скопје бил пренесен 
во затворот Штип, ги објавил првата и четвртатат страна од 
записникот, телефонскиот број на загрозениот сведок и го објавил 
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неговото име, со  што, Томислав Кежаровски, спротивно на закон го 
оддал вистинскиот идентитет на загрозениот сведок, што можело 
да го загрози неговиот живот, здравјето , слободата и физичкиот 
интегритет.

Судот, на обвинетиот Томислав Кежаровски му изрекува 
казна затвор во траење од 4 години и 6 месеци

Согласно член 47 од КЗ, во изречената казна затвор на 
обвинетиот Томислав Кежаровски му се засметува и времето 
поминатто во притвор сметано од 28.05.2013 година до 
правосилноста на оваа пресуда, односно до отпочнување на 
издржувањето на казната затвор по пресудата КОК бр.51/13 од 
21.10.2013 година.

Бранителот на обвинетиот Томислав Кежаровски, адвокат 
Филип Медарски во завршен збор наведе дека: оценката дали 
обвинетиот Кежаровски е сторител на делото за кое се терети со 
предметното обвинение, во голема мера ќе зависи од анализата на 
двата изведени писмени докази и тоа текстовите во публикацијата 
Репортер 92. Притоа, судот ќе треба со ваквата анализа да утврди 
дали навистина со објавување на овие текстови, обвинетиот 
Томислав го има откриено идентитетот на заштитениот сведок 
во случајот „Ореше“. Со ваквата анализа, смета дека апсолутно 
не може да се утврди дека идентитетот на заштитениот сведок е 
откриен, а тоа од следните причини:

-Во првиот текст, објавен на 20.11.2008 година се изнесени 
следните податоци што евентуално можат да се третираат како 
откривање на идентитет, а тоа е дека сведокот е лице со големо 
криминално досие, кое во моментот на објавување на текстот се 
наоѓал во затворот во Шуто оризари за сторено „разбојништво“.    

Обвинетиот Томислав Кежаровски во своја одбрана дадена 
во текот на истражната постапка наведе дека на случајот работел 
исклучително само како новинар и не можел да се сети дали го 
напишал неговото име и презиме, но како новинар строго водел 
сметка да не го оддаде неговото име и презиме, знае дека напишал 
„Штипјанецот Златко“, но презимето не го напишал, но доколку тоа 
го сторил, тогаш смета дека направил апсолутен пропуст. Во првиот 



87

број на весникот строго внимавал и го прекрил неговиот број за да 
не се оддаде кој е човекот, а колку што се сеќава, во содржината 
на записникот стоело: „ми се јави на телефонскиот број“ и во 
заграда имало телефонски број. Вината што тој број е запишан е 
на луѓето кои ја воделе истрагата, а во вториот број смета дека го 
прикрил, а доколку тоа не го сторил тогаш направил грешка која 
не била намерна. Записникот му бил доставен анонимно, односно 
телефонски му се јавил некој човек на мобилен телефон и му 
рекол дека документот ќе го остави во трафика, за кое не може да 
се сети која е, но знае дека била некоја во Центар и тоа не е прв 
документ што го добил на ваков начин, бидејќи работел и на други 
истражувачки стории и добивал на ваков начин и други документи. 
Смета дека направил само една истражувачка приказна и ништо 
повеќе. Во вториот број на весникот „Репортер“ од 04.12.2008 
година, каде што објавува информација дека загрозениот сведок 
се наоѓа во штипскиот затвор и се вика Златко, ги дознава откако 
по излегување на првиот број имал најмалку 3-4 средби со две 
лица, вработени во Одделението за економски криминал на МВР, 
но не ги посочува нивните имиња бидејќи му било страв.

Во текот на главниот претрес остана во целост на својата 
одбрана која ја надополни на начин што со објавените текстови 
смета дека одговорил на своите професионални задачи и 
информацијата за лажен сведок ја направил достапна за јавноста 
и не мислел никому ништо да напакости, односно само јасно 
го изнел ставот, кој според него е злонамерна и тенденциозна 
постапка од лицата од МВР. Не е негова грешка што телефонскиот 
број се нашол во записникот, а се сомнева  дека тоа не е точниот 
број на сведокот. Смета дека со објавување на записникот, кој 
му бил доставен како цеде, не открил идентитет на некое лице, 
бидејќи тој и претходно имал сознанија дека постои загрозен 
сведок, неколку пати се јавувал на телефонскиот број кој бил 
наведен во записникот и постојано му се јавувале други различни 
лица, а и две недели потоа вршел испитување, бил да побара 
информации во затворот „Шутка“  и таму скоро сите знаеле дека 
тоа лице е загрозен сведок, а има сознанија дека имал и посета 
од роднини. Списанието „Репортер“ излегувало и пред да биде 
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објавен текстот, а основач било „Здружение на граѓани“, односно 
тој го основал и бил единствен вработен, други вработени немало, 
а се финансирал од три фирми кои се рекламирале и тоа било 
доволно, но по објавување на вториот текст, сите фирми се 
повлекле и затоа, после 2-3 броја весникот морал да се затвори. 
Кај себе нема сочувано ниту еден примерок од ниту еден број од 
ова списание. Две години по објавување, обвинетиот Валентин 
Зафиров му се јавил телефонски, се претставил и го замолил за 
средба во ТЦ „Бисер“ во Аеродром, Скопје. Од него побарал 
да му даде изјава на нотар дека документите не ги зел од него, 
немал контакт со него, што било вистина и го потврдил нотарски. 
Во одбраната посочува дека не е наведено дека биле доведени 
во прашање здравјето на сведокот, како ни неговиот физички 
интегритет, бидејќи во спротивно сведокот Златко и неговата 
сопруга не би го примиле кај нив дома, за да направи интервју со 
него.

Судот ја ценеше одбраната на обвинетиот Томислав Кежаровски, 
дадена лично и преку неговиот бранител, но не ја прифати и смета 
дека дадена само со цел да се одбегне или намали кривичната 
одговорност. Имено, судот неспорно од одбраната на обвинетиот 
утврди дека тој како новинар во критичниот период, записникот 
од загрозениот сведок „Бреза“ со лични податоци на истиот го 
добил од некое лице и притоа во два наврати истиот го објавил во 
својот неделник „Репортер 92“, како и дека во еден од текстовите, 
од 04.12.2008 година го објавил и името на загрозениот сведок, 
која одбрана, кореспондира и со изведените материјални докази: 
публикацијата „Репортер 92“ бр.6 и бр.7.

Неосновани се наводите на одбараната на обвинетиот Томислав 
Кежаровски во делот каде наведува за тоа што личните податоци 
биле објавени во записникот не била негова вина, туку вина на 
службените лица, односно истражниот судија, како и дека доколку 
навистина направил грешка, тоа го направил од невнимание, од 
причина што наводно одговорил само на неговите професионални 
задачи и никому не сакал ниту да напакости, туку само си ја вршел 
својата професија во насока на истражувачко новинарство. Ова 
од причина, што судот смета дека со ваквата одбрана обвинетиот 
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Томислав Кежаровски исклучиво сака да создаде околности, 
притоа, затскривајќи се зад неговата професија и користејќи ги 
принципите на слободното изразување, уставно загарантирани, со 
кои би ја затскрил неговата кривична одговорност во конкретниот 
случај. Истото, дотолку повеќе што самиот тој како новинар и 
тоа со завршен Правен факултет, морал да знае дека со самото 
објавување на записниците од испитувањето на загрозениот 
сведок „Бреза“ во кој имало лични податоци, како и откривањето 
на идентитетот претставува кривично дело. 

    

Туфегџиќ: Лицето имало статус на заштитен сведок пред 
објавувањето на текстот на Кежаровски

Вторник, 4 јуни 2013 – Истражниот судија во случајот 
„Ликвидација“ во текот на постапката има обврска по 
службена должност да ја преиспитува одлуката за притворот 
на новинарот Томислав Кежаровски од весникот Нова 
Македонија, кој беше приведен за откривање на идентитетот 
на заштитениот сведок во случајот „Ореше“, изјави денеска 
истражниот судија Владимир Туфегџиќ задолжен за односи со 
јавност на Основниот суд Скопје 1.

Според Туфегџиќ, во 2008 година, кога Кежаровски го открил 
идентитетот на заштитениот сведок од случајот Ореше во весникот 
„Репортер92“, сведокот формално правно имал статус на заштитен 
сведок.

„Лицето се стекнало со статус на заштитен сведок на 5-ти ноември 
2008 година и неговиот натамошен статус бил под псевдоним ’Бреза’. 
Како таков, бил на распит пред истражен судија со псевдоним 
’Бреза’ и во таа смисла значи по дваесетина дена, на 28-ми ноември 
објавен е напис во весникот ’Репортер’ во кој е откриен идентитетот 
на заштитениот сведок. По овој напис во истиот весник по 20-тина 
дена Кежаровски го објави и записникот за распит на заштитениот 
сведок и во таа смисла стана јасно дека новинарот знае дека лицето 
има таков статус. Сево ова е од описот и доказите кои се доставени 
од јавниот обвинител до истражниот судија и можам да истакнам 
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дека во понатамошниот тек на постапката треба да бидат преземени 
и други дејствија меѓу кои и сослушување на сведоци“, изјави тој.

*Ваквото тврдење на судијата на Основниот суд во Скопје, 
не може да најде поткрепа ниту во решението за сослушување, 
за определување на статус, ниту преку сведочење на самиот 
сведок по откривање на неговиот идентитет. Според 
тврдењето на сведокот Златко Арсовски, тој ја потпишал 
спогодбата две години подоцна, во 2010 година, кога и го стекнал 
формално статусот „заштитен сведок“. Во претходната фаза, 
на периодот на кој се однесува изјавата, „Бреза“ бил загрозен 
сведок. 

Медиумот, пренесувајќи ја информацијата, оперира со 
терминот „заштитен“ сведок, што ја потврдува тезата дека 
официјалните судски лица не прават разлика при презентирање 
на статусот на сведоците, а тоа се пренесува некритички во 
медиумите и станува достапно до пошироката јавност.

9. МЕЃУНАРОДНИ НОРМИ, СУДСКА ПРАКСА

9.а. Заштита на сведоци во Хрватска 

Заштита на сведоците во Хрватска е составен дел од Законот за 
кривична постапка од 1997 година, каде што на посебен начин се 
уредуваат постапката и мерките за заштита на сведоците и луѓето 
блиски до нив. Процесната заштита е уредена во чл. 238, (ЗКП 
од 1997 г)  во кој се наведува дека  на посебен начин ќе се врши 
испитувањето и учеството на сведоците во постапката уредени 
со овој закон , доколку тоа не е поинаку предвидено со закон. 
Посебен закон, кој ќе го регулира посебниот начин на испитување 
и учеството на сведоците во постапката за определени кривични 
дела не бил донесен. Определувањето на статусот на заштитениот 
сведок во Хрватска, е одлука која ја носи судот, на предлог на јавниот 
обвинител, или по службена должност, ако утврди дека сведокот е 
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изложен на закани поради информациите кои ги поседува и мора да 
се заштитат неговите лични податоци.

Ако сведокот, во текот на сведочењето пред истражниот судија, 
изјави дека има закани и побара да биде заштитен неговиот 
идентитет, истражниот судија е должен, доколку оцени дека е 
валидно постоењето на сериозна опасност по животот, здравјето, 
физичкиот интегритет , слободата или е загрозен имотот на сведокот 
или нему блиско лице , веднаш да го прекине испитувањето и да 
го извести Државниот обвинител, кој , во период што не може да 
биде подолг од три дена, треба да поднесе писмено образложен 
предлог за примена на посебен начини на испитување и учество 
на сведоците во постапката и доколку е потребно, да се преземат 
мерки за заштита на сведоци или за лицата кои им се нив блиски за 
времетраење на процесот. 

Ако јавниот обвинител во дадениот период од три дена не 
поднесе предлог за посебен начин на испитување на сведоци или 
побара сведокот да се испитува според општите правила на ЗКП, 
тогаш истражниот судија ќе побара одлука да донесе Кривичниот 
совет на окружниот суд , кој, според законот, е должен да донесе 
решение во рок од три дена. Секако и јавниот обвинител може да 
поднесе предлог за посебен начин на сослушување и учество на 
сведокот во постапката. 

Предлогот се поднесува до истражниот судија во запечатен 
плик, со ознака „загрозен сведок – тајна“ и во него, обвинителот 
ќе го означи посебниот начин на сослушување и ќе ги наведе 
причините за тоа. Ако по разгледувањето, истражниот судија оцени 
дека предлогот на обвинителот не е основан, за тоа ќе побара да се 
изјасни Кривичниот совет на судот. Ако истражиот судија го прифати 
предлогот на државниот обвинител, ќе определи псевдоним за 
сведокот и посебен начин на испитување и учество во постапката. 
Против решението на истражниот судија, странките и сведокот имаат 
право на жалба до Кривичниот совет кој одлуката мора да ја донесе 
во рок од три дена.

Хрватскиот закон за кривична постапка од 2008 година содржи 
нови одредби за губење на статусот на заштитен сведок врз основа 
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на исказите на сведоците. Ако во текот на постапката заштитениот 
сведок изјави дека не сака посебен начин на испитување и заштита 
која му е определена, истражниот судија ќе донесе решение со кое 
ќе ја укине  одлуката за доделување на статус на заштитен сведок. 
Претходниот исказ на  сведокот останува во архивата и може да 
се користи како доказ понатаму во текот на постапката. Против 
ова решение на истражниот судија за укинување на статусот за 
загрозениот или заштитен сведок не може да се поднесе жалба.

 Сведоците кои веќе уживале статус на заштитени сведоци ќе 
ги испита органот што ја спроведува постапката согласно општите 
правила за испитување на сведоците.

9.б. Регулатива во Босна и Херцеговина

Статусот на заштитен сведок може да го одобри само судот во 
Босна и Херцеговина и тоа на предлог на јавниот обвинител, по 
службена должност, на предлог на осомничениот, обвинетиот или 
неговиот бранител. Предлогот кој го поднесува некој од наведените 
лица мора да ги содржи податоците, кои што го утврдуваат 
идентитетот на сведокот и постапката во која што сведокот ќе ја 
даде својата изјава, односно фактите кои укажуваат дека личната 
безбедност на сведокот или на неговото семејство се загрозени 
поради неговото учество во постапката и околностите на кои треба 
да биде распрашан сведокот. 

Програмата за заштита на сведоците е осмислена така што во 
целост да може да обезбеди ефикасна заштита на сведоците во 
текот на кривичната постапка, кои ќе можат слободно и отворено да 
сведочат во кривичната постапка пред судот во БиХ. По завршување 
на кривичната постапка или по давањето на изјавата, не значи дека 
автоматски престанува и неговата заштита. Заштитата на сведоците 
продолжува и натаму, а за формата и обемот на заштитата, местото 
и должината на заштитата одлучува Одделот за заштита на сведоци.  

Обврската на сведокот кон Одделот за заштита на сведоци и 
обратно се дефинираат во моментот кога ќе се донесе одлука дека 
сведокот може да влезе во програмата за заштита на сведоци и 



93

почнува програмата за негова заштита. Сите обврски се дефинираат 
во посебен обврзувачки договор.

Во специфични случаи, предвидена е и дислокација на 
заштитениот сведок надвор од територијата на БиХ. Како прва 
почетна основа за таква одлука, се зема настанувањето на 
загрозеноста на сведокот, обемот до кој е загрозен неговиот 
живот или животот на неговото семејство, како по животот 
така и врз безбедноста на имотот, што посебно внимателно го 
разгледува Одделот за заштита на сведоци, и во такви специфични 
услови, може да ја примени законската можност за дислокација 
на сведокот надвор од територијата на БиХ. Законот дозволува 
промена на гласот, на сликата, давање на псевдоним на сведокот, 
или сведочење по пат на видео - конференциска врска. Која мерка 
ќе се примени, одлучува судот на БиХ.

Во програмата за заштита на сведоци влегуваат личности на кои 
им е доделен статусот на заштитен сведок. Покрај лицата на кои им е 
доделен статус на заштитен сведок, во програмата за заштита може 
да влезе и неговото семејство или нему блиски личности, а тоа се 
личности кои ги одбира сведокот. За секој од тие личности се вршат 
детални проверки и конечната одлука на крајот ја носи Одделот за 
заштита на сведоци. 

Степенот на тајност на заштитата на сведоците е на многу 
високо ниво. Покрај тоа што постои тајност во Одделот за заштита 
на сведоци по нивните интерни правилници или по правилникот 
на СИПА, заштитата на сведоците е дефинирана и во членот 270 од 
Кривичниот законик на БиХ. 

„Откривањето на идентитетот на заштитениот сведок“ 
дополнително се однесува на сите други кои на било кој начин можат 
да го откријат идентитетот на заштитениот сведок или некои други 
детали врзани за нив. Записникот за сослушување на сведокот или 
другите списи по завршување на кривичната постапка се архивираат 
и се чуваат до 30 години во посебно уредена постапка.

Законот во БиХ прави разлика помеѓу заштитен сведок и сведок 
под закана или присила, каде што е дефинирано дека сведок под 
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закани е сведокот на кого му е доведена во прашање личната 
безбедност или безбедноста на неговата фамилија поради негово 
учество во постапката, како резултат на закани или заплашувања кои 
се однесуваат или се поврзани со неговото сведочење или сведок 
кој смета дека постои оправдано сомневање за страв дека таквата 
опасност би настанала како последица на неговото сведочење. 
Загрозен сведок е оној сведок кој е сериозно физички или психички 
истрауматизиран од околностите под кои е извршено кривичното 
дело или пак страда од сериозни физички нарушувања кои го 
прават исклучително осетлив, или доколку станува збор за дете или 
малолетник. 

Наспроти македонската полиција, службите во БиХ излегуваат 
со статистички податоци за бројот на заштитени сведоци, во кои 
случаи се користат и други информации кои не го одаваат нивниот 
идентитет.  

10. ОД ПРАКСАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД 
ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО СТРАЗБУР

Европската Конвенција за човековите права, (ЕКЧП) која својата 
основа ја гледа во Универзалната декларација за човековите 
права, е меѓународен документ кој Република Македонја го има 
ратификувано во 1997год и од тогаш имајќи го во предвид нејзиниот 
Устав, тој станува и национален извор на право. Особено значајно е 
што овој документ и неговите пропратните протоколи, како извор на 
право може да се користат само преку  праксата на Европскиот суд 
за човекови права (ЕСЧП) кој ги применува и толкува  одредбите на 
наведените документи. ЕСЧП со примена на принципот на автентично 
толкување, е само тој кој ја толкува ЕКЧП и нејзините протоколи а 
сите други национални огани таквото толкување можат само да го 
применат во праксата, независно дали станува збор за создавање  на 
одредена легислатива, или кога се врши директна примена на ЕКЧП. 
Со зајакнување на супсидијарниот принцип на ЕКЧП, националните 
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држави имаат се поголема обврска за директна примена на ЕКЧП. 
Овие документи се само рамка на човековите права и слободи 
а суштинското нивно гарантирање и зачувување се врши преку 
примената на Судската пракса. Во Република Македонија, може да 
се каже дека бавно се прифаќаше приодот на директна примена на 
ЕКЧП иако тоа е нејзина меѓународна обврска. Сепак, сега се  гледа 
позитивна  тендеција и кон ова прашање.

Членот 6 од ЕКЧП, го разработува процесниот аспект на правично  
постапување пред надлежен суд, воспоставен со закон и институтите 
на заштитен и загрозен сведок може да се третираат преку овој член 
„правично судење“ во целина или во одредени сегменти посебно во 
зависност од содржината на жалбата (член 6 ст 3 т.г.)

Гаранциите кои ги нуди член 6 за правично сослушување според 
Судската  пракса може да класифицираат пред се како: сослушување 
во присуство на странката со ефективно учество во сослушувањето, 
принципот на контрадикторност  во постапката, примена на 
принципот на еднаквост во оружјето, особено во областа на 
правилата на докажување преку допуштеност на доказите нивната 
преоценка, соочување со сведок во присуство на судија особено кога 
тој ја носи конечната одлука.

Гаранциите што ги нуди член 6 ст.3 т.г се однесуваат на правото 
обвинетиот или одбраната да испрашува сведоци кои се против 
обвинетиот, карактерот и јачината на исказот на сведокот во однос 
со другите докази ако ги има (решавачки доказ, поткрепен со 
друг доказ или не, незаинтересиран сведок или жртва, единствен 
доказ…) Иако правото на обвинетиот да испрашува сведоци на 
обвинителство или да повикува свои сведоци не е апсолутно, сепак 
одредени принципи мора да се почитуваат и ограничувањето на 
ова право бара утврдување на реализација на суштинска цел во која 
секако дека тестот на баланс мора да се имплементира.

Институтот заштитен или загрозен сведок по националната 
класификацила погоре опишан, како таков не е спротивен на 
меѓународните основи. За извлекување на конкретни заклучоци  за 
оваа анализа се пристапува кон презентирање на неколку случаи по 
кои постапувал Европскиот суд  во кои предмети  покрај фактичката 
состојба ке бидат  елаборирани и правните констатации.
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Предметите кои се однесуваат за Република Македонија 
укажуваат на одредени пропусти во инплементирање на принципите 
на фер постапка и ќе биде потребно да се следи нивното извршување 
кое е мониторирано од Комитетот на Министри, тело на Советот 
на Европа. Во исто време, ќе биде потребно и разгледување на 
околностите како владиното тело надлежно за извршување на 
одлуките на ЕСЧП ќе го изнесува  своето видување за начинот на 
извршување на споменатите одлуки.    

10.а. Случај Пападакис против Република Македонија - 50254/07

Апликантот, Лампрос Папдакис е грчки државјанин кој во 
септември 2006 година бил огласен за виновен за трговија со дрога 
и осуден на осум години затвор, а неговиот автомобил, неколку 
мобилни телефони и сим-картички биле конфискувани. Неговата 
жалба била одбиена од Врховниот суд на Република Македонија во 
април 2007 година. 

Потпирајќи се на член 6 став 1 и 3 (г) од ЕКЧП, Пападакис се 
жалел пред ЕСЧП за не фер постапка против него, особено поради 
тоа што неговото осудување било базирано врз докази обезбедени 
од тајни агенти. Тој тврдел дека нему и на неговиот адвокат не им 
било дозволено да се соочат со сведокот и да го испрашуваат еден од 
анонимните сведоци кој што бил инволвиран како агент провокатор 
во тајната зделка со дрога за која бил осуден и кој што бил главен 
сведок во судењето против него во јуни 2006 година. Како што 
стои во судскиот записник, сослушувањето на анонимниот сведок 
пред судијата во отсуство на странките завршило во 12:00 часот на 
пладне. Веднаш потоа, Основниот суд во Скопје им дал еден час на 
сите обвинети и нивните бранители да го прочитаат примерокот со 
изјавата на сведокот, да се консултираат и да подготват прашања. 
Апликантот се жалел до Судот на краткото дадено време за 
подготовка на одбраната.

ЕСЧП нашол дека допуштеноста на доказите првенствено е 
прашање што е уредено со националното законодавство и како 
општо правило националните судови се тие што треба да ги ценат 
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доказите. Задачата на Судот според Конвенцијата, не е да одлучи 
дали изјавите на сведоците биле правилно прифатени како докази, 
туку да утврди дали постапката во целина, вклучувајќи го и начинот 
на кој се земени доказите, била правична.

Покрај тоа, сите докази мора по правило да бидат изведени на 
јавен претрес, во присуство на обвинетиот, со цел да се обезбеди 
контрадикторност на расправата. Постојат исклучоци кон овој 
принцип, но тие не смеат да задираат во правата на одбраната; како 
општо правило, според член 6 т. 1 и 3 (г) на обвинетиот мора да му 
се даде соодветна и вистинска можност да го оспори и испраша 
сведокот на обвинението, или кога тој ќе ја дава изјавата или во 
подоцнежната фаза.

Што се однесува на тоа дали доказот даден од овој сведок, 
кој што бил агент на ДЕА во нејзината Канцеларија во Атина, бил 
единствениот или пресуден доказ против апликантот, Судот смета 
дека обвинителството се потпрело на цела низа на документирани 
докази за да го убеди основниот суд за вината на апликантот. 
Покрај доказот наведен во обвинението, основниот суд понатаму 
го прифатил како доказ и деталниот преглед на дојдовни повици 
на мобилните телефони што биле конфискувани од обвинетиот и 
изјавите дадени од сообвинетите кои биле достапни. 

Според тоа, Судот е убеден, како и Врховниот суд дека доказот 
даден од сведокот со прикриен идентитет сослушан на судењето 
не бил единствениот доказ. Меѓутоа, за прашањето за пресудната 
природа на овој доказ, Судот смета дека основниот суд го 
анализирал детално и се потпрел на него за да го утврди времето, 
местото и начинот на кој било сторено кривичното дело. Во отсуство 
на звучен запис кон видео-материјалот, неговото сведочење било 
единствениот доказ во врска со суштината на разговорите за време 
на критичната средба во кафе барот во Скопје. Тоа е потврдено во 
пресудата на Апелациониот суд. 

Немало други докази со кои се потврдува вмешаноста на 
апликантот во кривичното дело. Во таа смисла, треба да се забележи 
дека основниот суд се потпрел на доказот даден од овој сведок за да 
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го побие доказот на сообвинетиот на апликантот, кој што демантирал 
дека односот и средбите со апликантот биле поврзани со продажба 
на дрога. Во такви околности, Судот смета дека овој доказ бил 
пресуден за осудата на апликантот. Судот понатаму констатира 
дека сведокот бил сослушан според член 270-а од Законот (види 
ставови 24 и 73 погоре). Апелациониот суд го потврдил тоа во својата 
пресуда од 16 февруари 2007 година. Таа одредба се однесувала на 
заштитени сведоци и според неа биле потребни посебни услови 
за сослушување, што, во сегашниот случај, вклучувало целосна 
заштита на анонимноста на сведокот и неможност на одбраната да 
присуствува на неговото сослушување.  

Во однос на првиот услов, нема сомневање дека идентитетот на 
сведокот останал непознат за одбраната, бидејќи неговите лични 
податоци и адреса не биле откриени на апликантот и неговите 
бранители. Бидејќи сведочел на англиски јазик, бил обезбеден и 
превод на македонски јазик. Непотпишан примерок од неговата 
изјава бил доставен до апликантот, според член 270-а од Законот. 
И покрај заштитата на идентитетот на сведокот, Судот не смета дека 
тој требало да се смета за анонимен во рамките на значењето на 
судската практика на Судот. 

Сведокот бил овластен полициски службеник чија функција 
му била позната на јавниот обвинител. Покрај тоа, апликантот го 
познавал наведениот агент, ако не по неговиот вистински идентитет, 
барем по неговиот физички изглед, со оглед на тоа што го сретнал 
барем еднаш на критичната средба на 10 ноември 2005 година во 
кафе барот во Скопје.

Што се однесува до вториот услов, исто така неспорно е дека 
сведокот бил сослушан само во присуство на првостепениот 
судија и јавниот обвинител. Апликантот и неговите бранители не 
присуствувале на сослушувањето, што се одржало во посебна 
просторија издвоена од судницата. Тоа било во согласност со 
тогашните правила кои биле во сила, и кои, спротивно на законските 
одредби што сега се во сила, не предвидувале таква можност кога не 
се применувале технички средства за видео-конференциска врска. 
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Дополнително, расположливиот материјал во предметното досие 
не сугерира дека бил направен било каков обид на одбраната да и 
се овозможи да го следи сослушувањето на сведокот преку видео-
конференциска врска, и покрај фактот дека член 270-а од Законот 
предвидувал таква можност. 

Од тие причини, апликантот и неговите бранители не можеле да 
го видат и да го слушнат сведокот којшто давал изјава пред судот. 
Следствено на тоа, тие не можеле да го набљудуваат неговото 
однесување за да донесат сопствена проценка за точноста на исказот 
што го давал. Тоа што првостепениот судија самиот утврдил дека 
сведокот бил вклучен во настаните снимени на видео-материјалот и 
го изнела своето мислење за веродостојноста на сведокот, не може 
да се смета за соодветна замена за можноста за одбраната да го 
испита сведокот во нивно присуство и да донесе сопствена проценка 
за неговото однесување и веродостојност.

Дополнително, на апликантот и неговите бранители во ниту 
еден момент во постапката не им било овозможено соочување со 
сведокот и негово непосредно испитување, и покрај фактот дека тие 
неспорно сакале да го сторат тоа. Судот потсетува дека потребата 
од соочување е дотолку поголема кога доказите, кои во одредени 
погледи претставуваат рекла-кажала, како во сегашниот случај, се 
решавачки против обвинетиот. 

Заложбите на органите за обезбедување на присуството на 
сведокот и за воспоставување на комуникациска врска  со него 
биле бескорисни. Тие заложби покажуваат дека немало законски 
пречки да се спротивстават тврдењата на апликантот со доказите 
дадени од сведокот со користење на помалку далекусежни мерки 
од оние применети во текот на сослушувањето на сведокот, што би 
го земале предвид легитимниот интерес на полициските органи во 
случај на недозволена трговија со наркотични дроги за зачувување 
на анонимноста на нивниот агент со цел негова заштита и повторно 
користење во иднина.

Судот во однос на времето од еден час дадено за реакција по 
повод изјавата на заштитениот сведок, нашол дека рокот од еден 
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час определен од судот бил недоволен, т.е. дека не бил доволен за 
да му овозможи на апликантот да се запознае прописно со исказот 
и соодветно да го оцени доказот даден од сведокот и да осмисли 
одржлива правна стратегија за својата одбрана.  Според Судот, со 
тоа апликантот бил ставен во позиција на ефективно лишување од 
реална шанса за оспорување на веродостојноста на клучните докази 
против него.

Од тие причини, Судот заклучува дека немало ниту 
адекватни фактори на противтежа (контра-балансирана 
постапка) ниту цврсти процедурални заштитни мерки 
што ќе овозможеле правична и соодветна проценка на 
веродостојноста на доказите дадени од сведокот со прикриен 
идентитет. Во околностите на случајот, ограничувањата 
што влијаеле на остварување на правата на одбрана на 
апликантот биле непомирливи со гаранциите за правично 
судење. Според тоа, Судот нашол повреда на член 6 т. 1 и 3 (г) 
од Конвенцијата. 

10.б. Случај Пападакис или „Кокаин“ низ призма на Јавното 
обвинителство и примената на посебните истражни мерки:

Случајот на Пападакис за кој одлучуваше Европскиот суд 
за човекови права во Стразбур, е поместен и во публикацијата 
„Посебни истражни мерки“, издание на ОБСЕ од 2010 година, 
каде што јавните обвинители Вилма Русковска и Јован Илиевски 
даваат податоци за примената на посебните истражни мерки 
и употребата на лице со прикриен идентитет. Ова е гледањето 
на обвинителството за случајот: 

- операција во која учествуваа Соединетеите Американски 
држави, Грција и Македонија.

- во август 2005 година во Атина е добиена информација за 
постоење на организирана криминална група која ја сочинуваат 
македонски и грчки државјани кои се занимаваат со трговија на 
кокаин. Кокаинот се произведувал во Јужна Америка од каде што се 
транспортирал во Бугарија, а потоа преку земјата, се пренесувал во 
другите земји во Европа.
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Биле применети посебни истражни мерки: тајно набљудување, 
следење и визуелно – тонско снимање на лица и предмети со технички 
средства, користење на лица со прикриен идентитет за следење и 
собирање на информации или податоци – две овластени службени 
лица од странска држава кои делувале на македонска територија по 
наредба на Одделението за гонење на сторители на организиран 
криминал и корупција, сега Основно јавно обвинителство.

Конечен договор: испорака на кокаинот во Скопје, плаќање во 
Солун.

Запленети: 10.500 гр кокаин

Лишени од слобода: тројца македонски и двајца грчки државјани

Според информациите на Еуропол, кокаинот е произведен во 
Колумбија

Првостепена пресуда: двајца обвинети осудени на казна затвор 
во траење од по 8 години, а двајца осудени на по 5 години казна 
затвор 

За настанот: 

Во текот на месец ноември 2005 година двајцата грчки државјани 
неовластено, заради продажба, посредувале во продажба на 10 
килограми наркотична дрога кокаин, помеѓу тројцата обвинети, 
македонски граѓани од една страна како продавачи на наркотичната 
дрога и двете лица со прикриен идентитет од друга страна, како 
купувачи.

На 10.11.2005 година во локал во Градскиот трговски центар во 
Скопје, на заедничка средба помеѓу сите обвинети и двете лица со 
прикриен идентитет била договорена продажба на кокаинот по цена 
од 40.000 евра за килограм, со претходно покажување на мостра.

На 14.11.2005 двајцата обвинети, грчки државјани, и еден од 
обвинетите, македонски државјанин, во Солун, Грција на едно од 
лицата со прикриен идентитет му дале примерок (мостра) од дрогата 
и се договориле примопредавањето на кокаинот да се изврши во 
Скопје на 18.11.2005 година, а истиот ден парите да бидат предадени 
во Солун на еден од обвинетите, грчки државјанин.
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На 18.11.2005 година тројцата македонски државјани од 
непознато лице од Бугарија набавиле 10.531 грама кокаин, кој 
спакуван во десет пакувања облепени со проѕирна селотејп лента 
го скриле под задното седиште на возило „Опел Астра“ сопственост 
на еден од обвинетите. Дрогата тргнале да ја пренесуваат во 
Македонија, каде што во Скопје ги чекал еден од обвинетите, грчки 
државјанин и двете лица со прикриен идентитет на кои требало да 
им биде предадена дрогата. Но, на граничниот премин Ново Село, 
царинската служба ја открила дрогата, а лицата биле уапсени. 

10.в. Случај Ѓорѓиевски против Република Македонија - 18002/02 

Апликант во овој случај е Љупчо Ѓорѓиевски, македонски 
државјанин роден 1962 година кој живее во Крива Паланка. 
Апликантот во овој случај се жалел дека е фатен во извршување на 
кривичното дело од страна на агент-провокатор чие сведоштво тогаш 
служело, во пресудна мерка, за неговото осудување. Тој се жалел и 
на повреда на принципот на еднаквост на оружјата и на неговото 
право на одбрана поради тоа што Апелациониот суд кој што ја 
потврдил пресудата одбил да ги повика сведоците во негова корист 
и ги игнорорал изјавите на другите сведоци кои биле релевантни за 
случајот. Исто така тој тврдел дека одлуките на домашните судови не 
биле доволно образложени. Тој се потпирал на член 6 став 1 и 3 (д) 
(право на правично судење).

Судот повторно и во овој случај нагласил член 6 не поставува 
правила за допуштеноста на доказите, особено со сослушувањето 
на сведоците, бидејќи тоа првенствено е прашање што е уредено со 
националното законодавство и како општо правило националните 
судови се тие што треба да ги ценат доказите пред нив. Исто така 
Судот вели дека користењето на заштитени агенти-провокатори 
во кривичните случаи не е забрането се додека тоа не предизвика 
наведување за сторување на кривично дело, кое што без тоа немало 
да биде сторено.  

Во конкретниов случај домашните судови утврдиле дека 
бизнисменот не го поттикнал господинот Ѓорѓиевски  да бара мито, 
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туку само ги изнесол фактите пред полицијата и се согласил да 
учествува во организацијата на апсењето на апликантот. Постапките 
пред домашните судови биле контрадикторни и наоѓањата на 
судовите биле базирани врз документирани докази како и врз 
сослушувањето на неколку сведоци, вклучувајќи и двајца сведоци 
повикани од одбраната. Фактот дека новиот сведок не бил повикан 
пред Апелациониот суд е ирелевантно затоа што неговото сведочење 
било поврзано со настани кои што следеле по земањето на парите. 
Оттука Судот сметал дека не постои причина да одлучи поинаку од 
наоѓањата и заклучоците на националните судови и заклучил дека 
не постои повреда на член 6 став 1 и 3 (д). 

10.г. Красниќи против Чешка Република - 51277/99

Апликантот Хасан Красниќи е државјанин на Република 
Македонија, роден во 1971 и живее во Скопје. Апликантот бил 
обвинет за снабдување со хероин на две лица кои што сведочеле 
како анонимни сведоци против него во  постапката. Апликантот се 
изјаснил дека не е виновен. 

На судењето пред окружниот суд, судијата го извршил 
сведочењето на еден од сведоците надвор од судницата и надвор 
од вид од апликантот и неговиот застапник. Обидите за да се 
лоцира вториот анонимен сведок биле неуспешни и неговата изјава 
била прочитана  во судот во негово отсуство. Судот нашол дека 
апликанотот е виновен и го осудил на казна затвор. Судот ја базирал 
својата одлука само на сведочењето на двајцата анонимни сведоци. 
Жалбите на апликанотот до повисоките судови биле отфрлени.

Имајќи ја предвид ваквата фактичка состојба апликантот се 
жалел до ЕСЧП дека неговото осудување се темели исклучиво 
на сведочењето на анонимни сведоци. Исто така се жалел дека 
судската постапка не ги гарантирала потребните заштитни мерки за 
да се обезбеди фер судење бидејќи на неговиот застапник му била 
одбиена можноста да види анонимните сведоци во текот на нивното 
сведочење или да знае кои се тие. Тој се потпирал на член 6 став 1 и 
3(д) од ЕКЧП.
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ЕСЧП истакнал дека не постои ништо во судските списи што би 
укажало на тоа кои се причините за анонимноста на сведочењето и 
оттука не може да се утврди како истражниот офицер и судијата ја 
процениле оправданоста на сведоците дека се плашат од одмазда  
од страна на апликантот. Регионалниот суд исто така не ги испитал 
причините за анонимност на сведоците. 

Судот не е убеден дека интересот на сведоците да останат 
анонимни може да го оправда ограничувањето на правата на 
апликантот до таа мера.

Судот забележува дека осудителната одлука на окружниот 
суд е базирана воглавно врз анонимните сведочења и дека 
одлуката на регионалниот суд кој што ја потврдил одлуката 
на окружниот суд не се базирала на нови докази од други извори. 
Оттука Судот заклучил дека целата постапка била не фер и 
нашол повреда на член 6 став 1 и 3(д) од ЕКЧП.

ЕСЧП наведува дека доказите во кривичната постапка мораат 
нормално да бидат презентирани на јавна расправа во присуство 
на обвинетите, со можност на примена на спротивставување на 
аргументи. Постојат исклучоци на овој принцип но истите не смеат 
да ги повредат правата на одбраната како општи правила кои што 
произлегуваат од членот 6 став 1 и 3 (г), кои правила бараат адекватна 
и соодветна можност да ги оповикуваат изјавите на сведоците против 
обвинетите, да ги распрашуваат истите кога тие ги даваат своите 
изјави или во некоја подоцнежна постапка. 

Судот исто така наоѓа врз основа на својата пракса дека употребата 
на изјавите дадена од анонимни сведоци да ја поддржат осудата 
не е во сите случаи и околности инкомпатибилна со Конвенцијата. 
Доколку анонимноста на сведоците на обвинението е издржана,  
одбараната ќе се соочи со проблеми кои што во кривичната постапка 
нормално не би требало да бидат инволвирани. Судот препознава 
дека во такви случаи членот 6 став 1 земен заедно со член 6 став 3 (г) 
претпоставуваат дека хендикепот со кој одбраната се соочува треба 
да биде доволно контрабалансиран со процедурите во кои што се 
инволвирани судските авторитети. 
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Имајќи го ова во предвид апликантите не можат да бидат 
превенирани од оценка на веродостојноста на анонимните сведоци. 
Како дополнување ниту една осуда не може да биде базирана само 
или во одлучувачки степен на анонимните изјави. Овие два принципи 
се извлечени од случаите Костовски против Холандија и Ван Мешелен 
и други против Холандија.  Во овој предмет можеме да кажеме дека 
судот делумно се занимава и со прашањето на потребата за заштита 
на анонимните сведоци од причини што станува збор за побуната 
во затворот а сведоците се најверојатно лица кои што заедно со 
апликантите биле во притвор. 

Како и да е, оваа околност сама по себе, Судот утврдил дека не 
може да го оправда секој избор на средство употребено од страна на 
органите на државата. Судот пропуштил да ги распраша анонимните 
сведоци, да спроведе надзор на начинот и околностите на кои 
анонимните изјави биле прибавени и тоа е неприфатливо од гледна 
точка на правото на одбрана и правото на фер постапување од членот 
6 став 1 и 3 (г) од Конвенцијата, па заради тоа наоѓа и повреда на 
овие членови во овој поглед.

ЕКЧП видно од презентираните предмети не ја исклучува 
можноста за употреба на институтот на заштитен сведок, напротив 
Судот прифаќа дека животот, слободата и приватноста на сведоците 
може да претставува релевантно прашање кога се овозможува 
карактеризирање на сведоците како заштитени и загрозени. Во 
секој случај на државите е оставена обврската ова прашање да го 
регулираат со соодветна национална регулатива, при што мора да се 
води сметка за контра-балансираната процедура која ќе овозможи 
основаност во оценувањето на доказите. Во оваа насока исказите 
на анонимните сведоци треба да се третираат и Европскиот суд во 
неколку наврати ја презентира својата загриженост од опасноста 
одредено лице да биде осудено врз основа на исказите на овие 
сведоци. 

Во предметот Костовски, Судот рекол дека ако одбраната 
нема сознанија за идентитетот на лицето кое што е барано да 
биде испрашано, тоа може  во голема мера да ја оневозможи 
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оценката дали тоа лице е подобно, дали има предрасуди и дали е 
непријателски расположено спрема обвинетиот. Сведочењата или 
други изјави кои што го теретат обвинетиот можат да бидат неточни  
или погрешни и ќе биде многу тешко за одбраната за да ја донесе 
вистината на виделина, доколку недостасуваат информации кои што 
овозможуваат за се тестира подобноста и кредибилитетот на тоа 
лице-сведок.

11. МЕДИУМИТЕ ЗА ТЕМАТА ЗАШТИТЕН СВЕДОК

Во изминативе години, медиумите пишувале на темата 
заштитен сведок од повеќе аспекти, од дневно информирање, 
до анализи, коментари. Често било посочувано дека овој 
институт се злоупотребува, дека се инструираат сведоци и 
слични прашања. Посебно внимание медиумите им посветиле 
на предметите „Ровер“ и „Кампања“ како и на „Ликвидација“,  
„Монструм“ и „Ореше“ поради фактот дека двајца сведоци 
се откажале од заштитата, а сега се обвинети. Пресудата 
„Ровер“ за која медиумите имале големи сомневања е укината 
од страна на второстепениот суд и наложено е ново судење. 
Еве неколку покарактеристични медиумски пишувања на оваа 
тема:

11.а. Сите три пресуди во Европа за „заштитен сведок“

Нова ТВ

Во архивите на Европскиот суд за човекови права во 
Стразбург нема случај идентичен или сличен на оној на 
Кежаровски. Кога станува збор за слобода на медиуми и 
слобода на изразувањето, праксата на судот во Стразбур 
познава еднинствено дела водени против новинари обвинети 
по член 10 од Конвецијата за човекови права. Овој член 
ги третира делата како што се говорот на омразата 
и поттикнување на насилство и расна нетрпеливост. 
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НОВА консултираше повеќемина меѓународни експерти како и 
организации во обид да дојде до информации за судска пракаса во 
Европа која третира судски процес против новинар за дело како 
што е отркивање на идентитетот на заштитен сведок. Вакви 
дела се регистрирани само во судската пракса на Меѓународниот 
суд за воени злосторства во поранешна Југославија во 
Хаг. Во архивите на овој суд постојат три вакви дела. 
 
Највисоката каза му е изречена на хрватскиот новинар 
Домагој Маргетиќ. Хашкиот суд на овој новинар поради, како 
што се вели, флагрантни кршења на правилата на судот 
и откривање на идентитетот на многумина заштитени 
сведоци му изрече казна затвор од три месеци и парична казна 
во висина од 10.000 евра. Постапката на новинарот, судот 
проценил дека е безобзирна кон безбедноста на заштитените 
сведоци што заслужува да му биде одредена затворска 
казна. Судот утврдил дека Маргетиќ ги одвратил сведоците 
од сведочење и ги довел нивните животи во опасност. 
 
Овој новинар објавил имиња на 48 заштитени сведоци кои 
сведочеле во процесот против генералот Блашкиќ, обвинет за 
потчинување на воени злосторства. Обвинителството во овој 
случај тврдело дека бил свесен дека објавува докумети означени 
како доверливи и побарало казна од 6 месеци затвор и 50.000 евра. 
 
Втората по висина казна изречена за слично дело е во 
висина од 15.000 евра, а изречена на новинарот Ивица 
Маријачиќ обвинет дека го објавил идентитетот на 
заштитениот сведок во случајот кој се водел против 
хрватскиот генерал Блашкиќ обвинет за воени злосторства. 
Во овој случај станува збор за објавување на информации за 
офицерот на холандската армија Јохан ван Кујк кој сведочел 
како заштитен сведок во процесот против Блашкиќ. 
Трета и последна ваква пресуда е донесена против косовскиот 
новинар Батон Хаџију обвинет поради тоа што го открил 
идентитетот на заштитениот сведок во процесот 
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против Рамуш Харадинај обвинет за воени злосторства. 
Судот во Хаг на новинарот Батон Хаџију му изрекол парична 
казна во висина од 7.000 евра. Судот оценил дека со објавувањето 
на името била доведена безбедноста на сведокот како 
и тоа дека со ова му било наштетено на судскиот спор.  
 
Обвинителството во овој процес барало на Хаџију да му биде 
изречена парична казна во висина од 15.000 евра. Пресудата 
против новинарот Кежаровски доколку воопшто се утврди 
дека е основана за делото отркивање на идентитетот на 
заштитен сведок ќе биде преседан во Европа според висината 
на изречената казна

11.б. Од кого беше загрозен загрозениот сведок што 
сведочеше против љубе бошкоски?

Извори од ВМРО-ДПМНЕ уште девет месеци пред изборите 
во 2011-та брифираа дека Бошкоски ќе настрада токму за 
финансирањето на неговата изборна кампања! 

Јадранка Костова  Текстот е објавен на 18-ти ноември 2011-та во 
неделникот „Фокус“ во бројот 855

 

Секогаш кога нешто е проткаено со таинственост, сомнежите 
стануваат негов придружен елемент. Таквата мистичност пак, се 
претвора во царство на шпекулациите. Една од најспектакуларните 
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полициски акции, изведена неполни 12 часа после еуфоричната 
прослава на изборната победа на вмровците на скопскиот 
плоштад – приведувањето на лидерот на опозициската Обединети 
за Македонија, власта максимално се труди да ја држи „под 
лед“. Освен апсењето, што беше најтранспарентното, се друго е 
прогласено како недостапно за јавноста, небаре сме недостојни 
за вакви „пикантерии“. А деталите за Посебните истражни мерки ( 
ПИМ ) што биле применети кон Љубе Бошкоски во текот на целата 
предизборна кампања би биле предизвик за било која демократски 
настроена јавност, во било која демократска држава. Оти, многу е 
просто, тука се крие одговорот за можна и евентуална злоупотреба 
на полициските алатки  од страна на власта против своите политички 
опоненти, и тоа токму во предизборие.

Една од дилемите, што Фокус во неколку наврати ги загатнуваше, 
беше:  Ако телефоните на Љубе биле прислушувани, што вообичено 
влегува во ПИМ мерките, тогаш безмалку целата опозиција била под 
аудио надзор на Гордана Јанкуловска, секако, во улога на министер 
за внатрешни работи. Арно ама, не заборавајте дека истата особа 
беше и носител на изборна листа на владеачката партија. Логично е, 
нели, да се претпостави дека Бошкоски имал телефонски контакт со 
колегите од другите опозициски партии. Тито Петковски тоа и јавно 
го призна. Во таков случај, „Кампања“ прераснува во „Кампањагејт“. 
Втората дилема изразена во ептен сериозен сомнеж гласи: 
Дали долгогодишниот пријател на Љубе, како што е назначен во 
обвинението, а кој што наводно му дава кеш пари, е загрозен сведок 
или, можеби, инструиран од полицијата- т.н. агент провокатор?!

ЗАГРОЗЕН ОД ГРУЕВСКИ ИЛИ ОД БОШКОСКИ?!

Изминаа 5 и пол месеци од ТВ апсот. Доколку Македонија не 
функционираше како демократура, тогаш ќе беше најнормално да 
стапат на сцена контролните механизми кон било која аздисана 
владејачка гарнитура. Пред се судството како трета власт, пратениците 
како контролори на извршната власт, и, се разбира, јавноста како 
некаква четврта власт. А што добивме ние овде? Судскиот процес е 
при крај, но, процедурално се води пасент по мерка на полицијата. 
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Дури и адвокатите на Бошкоски не успеаја да добијат копија од 
наредбите за примена на ПИМ мерки. На најинспиративните 
делови што треба да разјаснат дали полицијата ги злоупотребила 
своите овластувања, судот ја исклучи јавноста од судскиот процес. 
Собраниската комисија пак, побара одговор на неколку суштински 
прашања од МВР. Но, повторно, од режисерите на Кампања не 
добивме како објаснување ништо повеќе. Тито Петковски како 
претседател на надлежната собраниска комисија, со задоцнување 
доби ѓоа одговори, што тој тврди дека всушност ништо не разјаснува. 
А во стилот „ем вмровчиња, ем мангупчиња“, Јанкуловска на оваа 
една страничка и удри печат на „строго доверливо“.

Ете колку собранието и судот, другите два сегменти од власта, 
која, џанам, многу ни е подделена во Македонијава, ја контролираат 
извршната власт! Секако, останува да сочекаме дали пратеничката 
тројка што треба да замине во контролна мисија во МВР, ќе успее 
да ја декодира Кампања. Инаку, според експертите за кривично-
процесно право, ваквиот третман на судот на ПИМ мерките не е во 
согласност со словото на Законот. ,,Исклучувањето на јавноста кај секој 
случај каде е применета посебна истражна мерка ( ПИМ ), наводно 
заради заштита на класифицирани информации, е изигрување на 
контролата на јавноста во овие процеси кај кои реално постои голем 
ризик дека се монтирани. Идентитетот на лицата кои ги преземале 
навистина треба да се заштити, но со презентирањето на доказите на 
судската расправа се претпоставува дека тие се декласифицирани- 
коментира  професорот по Кривична постапка и претседател на 
Хелсиншкиот комитет, Гордан Калајџиев.

Според сознанија на Фокус, доказите од ПИМ мерките во 
Кампања се декласифицирани, но, ете, судијката ги означува само за 
судска употреба, па дури ни копии не им дава на адвокатите. Оттаму, 
заради исклучителен интерес од демократски аспект, ќе се обидам 
да наметнам повеќе дилеми, кои заради ваквата затвореност на 
системот на Груевски, ќе бидат искажани во вид на сомнежи. Тие пак, 
се засновани на низа релевантни извори. Поради ваквиот маѓепсан 
круг, толку се може од новинарски аспект. Нашите извори тврдат 
дека во наредбата за ПИМ спрема Љубе, е содржана и наредба за 
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прислушување , но, сепак, во доказниот материјал не се доставени 
снимки или стенограмни од прислушувани телефонски разговори. Тоа 
што Министерката негираше дека биле прислушувани телефоните на 
Љубе, воопшто не го направи случајот чист ѓоа „бебенце“. Напротив, 
не прешалта на втората дилема.

Ако МВР не ги прислушувала телефоните на Бошкоски, како 
што тврди Јанкуловска, нека биде и така, тогаш сите патишта водат 
кон знакот дека пријателот на Љубе во сценариото за „Кампања“ 
имал улога на актер доделена од МВР за спектакуларна местенка на 
лидерот на Обединети за Македонија. Статусот на загрозен сведок, 
кој пријателот го добива дури после апсењето на Љубе, звучи цинично 
оти после онаква душманска акција на приведување, секој човек 
може да се почувствува загрозен единствено од власта на Груевски.

АПСОЛУТНО РОМАНТИЧЕН „ПРИЈАТЕЛ-СОРАБОТНИК“

Ќе за задржам сега на тезата дека загрозениот сведок по многу 
елементи, поточно информации до кои кои дојде Фокус, повеќе 
наликува на соработник на полицијата. Лице кое за сето време 
додека се води „Кампања“, по се изгледа е во координација со 
ресорот на носителката на листата на ВМРО-ДПМНЕ во Втората ИЕ, 
Гордана Јанкуловска- внатрешни работи.

Прво, долгогодишниот пријател на Љубе, странски државјанин- 
така се води и во обвинението, од 12 април до 6 јуни не е ниту 
загрозен, ниту е мета на акција на МВР, дури ни кога се апси 
Бошкоски. Тој дури потоа добива статус на загрозен сведок. Љубе 
од Шутка го загрозува?! Ма ви се молам, шегобијци!Ем Љубе знае 
кој е, ем цела партија негова, ем цела Македонија. При фештата 
на приведувањето на Љубе, без двојби, се виде, ова лице не беше 
од интерес на полицијата. Е па, драги читатели, не берете гајле – 
слободно раздавајте по 100 илјади евра по кафеани, особено во 
Воденица, и тоа нема да се третира како нешто недозволено, уште 
помалку како кривично дело. „Кешарица“, бре, може да игра 24/7, 
без казни особено за странци! Ептен загрозен сведок!

Второ, чии се овие евра? На странецов или на МВР?! Не слушам 
дека загрозениот се жали! Можеби МВР, како чесен наоѓач, му ги 
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вратиле- со ДДВ или без, сеедно. Оти парите ги нема меѓу доказите, 
таква информација барем имаме. Освен некакво вештачење од МВР. 
Ако му ги заплениле, тогаш ме изненадува што власта не се пофали со 
ваков „мрсен улов“. Или, да не се случајно зелениве банкноти – цело 
брдо ги видовме на снимка, можеби полицајски, па, сега, во духот на 
„ни лук јал, ни лук мирисал“ сите си молчат оти се во позитивна нула. 
Апсолутно бре загрозен сведоков!

Трето, иницијалната наредба за посебни истражни мерки на 12 
април е дадена усно, и тоа на половина час пред Љубе и сведокот 
да се најдат во неговиот дом во една скопска населба, а потоа дури 
е покриена на хартија. Уште повеќе, според нашите извори, потоа 
адресата што ја одбрува истражниот судија не е истата со онаа во 
извештајот. Е се надевам дека овие податоци, кои немаме шанси 
да ги провериме оти тоа е забранета ствар, не ја уриваат државната 
безбедност па да добијат третман на тежок вербален криминал 
против безбедноста или идентитетот. Понатаму, според некои 
сериозни извори, од начинот на кој е срочена наредбата- фино се 
гледало дека лицето треба да предава некакви средства на Љубе. А 
пошто телефоните на Љубе не ги слушале, тогаш нешто или некого 
мора да слушале за да знаат кое лице што ќе му предава. И пак ми 
доаѓа помислата да не човекот си соработувал со МВР? Апсолутно 
како да не е загрозен!

Четврто, од извори блиски на изворот загрозен, апсолутно 
дознаваме дека во некој од извештаите од МВР им се испуштило 
дека 10.000 евра што, наводно, ги земал Љубе кога му бил сефте на 
гости на пријателчето, биле претходно технички обработени. Му дал 
на пријателот пари што полицијата претходно ги регистрирала?! Ова 
е загрозен сведок или полициски соработник, да не речам „пријател-
соработник“. Апсолутно романтично!

ГО НАВЕДУВА НА НЕГОВА  „ВОДЕНИЦА“

Петто, според моите информации, што заради одлуката на 
судијката Радица Василевска да ја исклучи јавноста од доказната 
постапка, не можам да ги потврдам или отфрлам, на првата средба 
снимена од МВР на 12 април 2011 година, во домот на сведокот 
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ама уште како незагрозен, Љубе бил повикан од него. А не обратно 
– Љубе да го бара, за да го моли за пари. Да го рекетира, што би 
рекле некои патриоти, не ми пасува како израз. Оти, мили мои, да 
рекетира може некој што има власт или моќ и сила. И сега, нели МВР 
не го прислушува Бошкоски, ама, ете, знае што се крчка. Како бре 
само продреа во мислите на загрозениот дека планира да му нуди 
пари?! И чист погодок. А од извори блиски на изворот дознаваме 
дека пријателчево- странец со куќа во една убава скопска населба, 
го провоцира и наведува Љубе на разговор околу изборите. Велат 
дека Љубе не му бара пари, туку тој, сеуше со статус на незагрозан 
сето време ја наведува работата на таа воденица. И на крајот го 
наседнува во Воденица! Што според називот на кафеаната звучи 
апсолутно како загрозена врста!

Шесто, според сознанијата на Фокус, за првата средба на Љубе 
со дотичниот пријател, претходно лобирало лице кое некогаш 
работело како дел од обезбедувањето на висок функционер на 
ВМРО-ДПМНЕ. А штом работел некогаш таква работа, тешко дека е 
надвор од контактите со структури на МВР. Како уште еден показател 
дека во „Кампања одработувал де факто полициски соработник а не 
загрозен сведок, говорат сведоштвата и на луѓе од раководството на 
Обединети за Македонија. Имено, тие биле присутни кога Бошкоски 
околу пладне на 6 јуни бил повикан телефонски од пријателот на 
средба во Воденица. Набргу Љубе заминал таму, а не минало многу 
време откако им јавиле во чија мрежа влетал нивниот лидер.

Ако не му ги слушале телефоните, тогаш логично е да се 
претпостави дека сведокот или ѝ јавил на полицијата што планира. 
Или, уште поверојатно, дека добил налог од сценаристите и 
режисерите на „Кампања“ да стапи во финалната акција. Дали 
со ваквиот тајминг, можеби не се сакало да потисне во втор план 
непланираната вест дека е убиено едно момче при победничката 
прослава на плоштадот?! Нели и мајката на убиениот Мартин 
Нешковски сведочеше пред камерите на А1 ТВ дека доаѓале од 
партијата да ги убедуваат да не креваат врева во јавноста?!
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„КАМПАЊА“ ПОДГОТВЕНА 9 МЕСЕЦИ ПОРАНО!

И да сумирам, ако не биле прислушувани телефоните на 
Бошкоски, тогаш како полицијата прецизно знаела кога Љубе ќе оди 
кај сведокот дома, а дека овој пак уште ќе му даде пари? Згора на 
тоа, сите три налози за ПИМ мерки се за трите фатални средби, од 
кои две се во кафеани- Стара куќа и Воденица. Освен, се разбира, 
доколку самиот сведок не бил всушност дел од сценариото на МВР. 
Ако го следеле само со „људство“ тогаш ме интересира дали се 
регистрирани и некои други средби на Бошкоски со други фаци? 
На пример, со Љубе во текот додека траела „Кампања“ заедно со 
колегата Владо Апостолов се сретнавме во еден кафуле во близина 
на „Воденица“. Дали и оваа средба е покриена полициски? Дали 
постои аудио-видео снимка? Или, можеби ние не бевме третирани 
како пријатели кои даваат пари, па овие дешавки не беа од интерес 
за истрагата, за дадат налог за снимање?

Дали цели два месеци, (така на 6 јуни изјави Иво Котевски), 
Бошкоски бил покриен само за да се начека со сведокот дародавач? 
Или, повторно полицијата секогаш била уредно информирана од 
сведокот кога и како ќе се среќаваат? Дали камерата во домот на 
информаторот ја инсталира  МВР, а за тоа има кусо време, или, 
најверојатно, со дозвола на сведокот се снима средбата? А сега 
ќе го вратам филмот малку поназад. „Кампања“ против Бошкоски 
се поведе многу пред официјалната полициска. Колегата Влатко 
Стојановски, уште во септември 2010 година, во сега веќе упокоениот 
Шпиц ќе објави дека во вмровската кујна се готват планови за второ 
полувреме од кампањата (н.з.) против лидерот на опозициската 
Обединети за Македонија (ОМ) Љубе Бошкоски. Првата, да потсетам 
се засноваше на предавничката приказна дека наводно брат Љубе 
во Хаг го предал Јохан Тарчуловски за да ја спаси својата глава.

„Ако има вистина во овие гласини кои допреа до Шпиц, 
втората рунда напади врз Бошкоски, чиј акцент овој пат ќе биде 
врз сомнителните извори на финансирање на неговата партија, 
поранешниот министер за внатрешни работи од редовите на ВМРО-
ДПМНЕ треба да го очекува непосредно пред парламентарните 
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избори, или, пак, во текот на предизборната кампања (н.з).“- напиша 
Стојановски брифиран од лица од ВМРО-ДПМНЕ, внимавајте- во 
септември 2010!

ВЛАТКО ЃОРЧЕВ КАКО ЈАСНОВИДЕЦ

И кога ги имате на тацна овие прецизни прогнози, што, глеј 
чудо, беа совршено точно „Остварени“, сосе фактот дека Бошкоски 
баш така финишираше во „второто полувреме“, тогаш прозвучува 
сосема нормално прашањето што Влатко Ѓорчев му го упати на Љубе 
од предизборниот митинг во Струмица, внимавајте уште еднаш на 
датумот- 22 мај 2010- Од кои црни фондови се финансира? 

- Кој му даде пари за адвокати, кој му даваше пари за храна 
и за авионски билети? Сега, тој што немаше пари кога беше во 
Хаг, има пари за плакати, билборди, кампања – ќе скреса Ѓорчев, 
убаво откривајќи дека во неговата ментална матрица Партијата и 
Државата се едно те исто, но, не откривајќи на пример, зошто не му 
било сомнително од каде, претседател на СДПМ, инаку директор 
на Управата за боречки прашања при Министерството за труд, 
Бранко Јаневски има пари за плакати и билборди. И сега доаѓам 
до една ептен системска фалинка, доколку ваквиот третман на 
„Кампања“ од МВР, потоа мине без сериозно чешлање од судството, 
Собранието, антикорупциската и јавноста, тогаш како и секој 
преседан и ваквата Кампања ќе стане правило. Ете, во полицијата 
ги имаш Јанкуловска- носител на листа и ептен доверлива фаца на 
Груевски, ем братучедот негов како шеф на ДБК, Сашо Мијалков.

Утре и некогаш во блиска или далечна иднина, може да биде 
Стевче Јакимовски како прв полицаец и едикојси Бранков безбедњак. 
Два месеца во изборна кампања ќе си го следиш пикираниот 
политички душман, му наоѓаш некој (не)пријател, кој има некоја 
мака или борч кон власта, па тој стегнат за „таквото“ им учинуе со 
три срца. Судството вообичаено ќе си ги аминува таквите хирови, 
војчевци и мирјани ќе бидат надлежни да одвлекуваат внимание кон 
уште поголемиот душман, а ти си арчиш, батка, милиони евра, за кои 
барем за три немаш ни официјален рапорт и извор. Специјалците од 
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медиумската сфера ќе гуслаат дека оној што се сомнева во полицијата 
го брани криминалот, а хористите ќе ѕенѕаат нешто за одбрана на 
име, знаме, Александар Македонски и други национални обележја.

И конечно, кој сѐ знаел во овие два месеци дека лидерот на 
опозициската партија е под полициска присмотра во текот на 
предизборната кампања? Дали Јанкуловска особено активна на 
митинзите, согласно Уставот и законот, го криела овој податок 
од Груевски? Дури и ако Јанкуловска влегла во еден ваков 
филм- премиера нели, тогаш одговорноста за забошотување на 
евентуалните  злоупотреби на полициските алатки за сотрување на 
конкурентите, уште повеќе паѓа врз грбот на судството и пратениците. 
Оти секој ќе може да се најде во една валкана кампања, а тоа веќе 
ќе се восприема како нормално и пожелно од демократски аспект!

Патриотски, нема што!

11.в. На Бошкоски повторно ќе му пресуди „заштитен сведок“

Објавено: 23:27, 10/12/2012 А1ОN 

По втор пат Љубе Бошкоски на обвинителна клупа поради 
нешто што начул и наслушнал „некој заштитен сведок“. Убијците 
ги нема, тие се во „бегство“ама затоа ќе им се суди на сите кои ги 
посочи „заштитениот сведок“.

Адвокатите предупредија дека обвинувањето на Бошкоски 
за помагање на убиството на Марјан Тушевски од пред 11 години 
е скандалозно и врв на политичката одмазда на власта за да се 
уништи лидерот на Обединети за Македонија.

Тие сметаат дека убијците никогаш и нема да бидат донесени 
во судот, зашто и тоа не им одговара на зацртаното сценарио, 
туку само ова се прави за да се обвини и осуди Бошкоски. Еден од 
посочените извршители на убиството, од Србија изјави дека ниту 
го убил Тушевски, а уште помалку па знае дека Бошкоски е вмешан 
во случајот.

Лидерот на ОМ самиот најави уште кога беше на слобода 
дека му се подготвува овој случај, но дека се бараат и убедуваат 
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луѓе кои ќе го обвинат. Тоа се случи по неговот апсење во 
„Кампања“ кога се активираше целиот предмет. Адвокатите бараа 
да се отфрли обвинувањето за Бошкоски зашто нема никаков 
материјален доказ ниту пак нешто упатува дека е инволвиран. 
Единствено е сведочењето на „заштитениот сведок“ за чија изјава 
исто предупредија дека треба да се отфрли и дека не е никаков 
доказ ниту па сведокот е релавентен. Другите  сведоци не знаат 
дали е инволвиран, но ќе го опишуваат карактерот на Бошкоски и 
неговите „испади“ за да се комплетира целата слика.

Заштитениот сведок во истражната постапка кажал дека 
„наслушнал“ како екс министерот за внатрешни е замешан во 
убиството. Истиот сведок не знае кога и во кое време бил пред 
куќата на екс министерот со Орце Коруновски, кој наводно ги 
ангажирал извршителите од Србија,  за да се утврди дали лаже 
или не.

Овој систем на „рекла-кажала“ сепак помина кај судството, и 
покрај предупредувањата дека не смее да се покренува обвинение 
од изјава на еден „заштитен сведок“.

12. ИНИЦИЈАТИВА ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ  
ЗА ЗАШТИТА НА СВЕДОЦИ

Пратеникот Павле Трајанов поднесе иницијатива во 
Парламентот за измена на законот за заштита на сведоци, 
но таа не беше прифатена од парламентарното мнозинство. 
Измените кои ги предлагаше пратеникот требаше да ги намалат 
казните за тие кои би откриле идентитет на заштитен сведок, 
а предлогот дојде по објавување на првостепената одлука на 
судот во случајот „Ликвидација“. Во интервју за „Академик“, од 
13.11.2013 година, пратеникот Павле Трајанов објаснува зошто 
има потреба од реформирање на институтот заштитен 
сведок во македонскиот правен систем.

„Мислам дека околу прашањето за  институтот заштитен сведок 
има доста контроверзии и дискусии, но генерална оценка е дека 
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многу малку правници,  експерти, судии, обвинители,  па и тие 
што се занимаваат со правни прашања или со политичко - правни 
прашања и политички систем, знаат што значи тоа. Дури дел од 
раководството на Министерството за правда овие работи комплетно 
ги измеша со истражните мерки. Некои мислат дека е тоа некоја 
посебна истражна мерка, иако суштината е јасна – прикривање на 
идентитетот на лицето кое има информации за истрагата. 

Имајќи во вид дека има лица кои по службена должност, јавниот 
обвинител, судијата, припадници на полицијата знаат кој е заштитен 
сведок тогаш јасно е дека одговорноста треба да биде степенувана. 
И ова се лица кои мора по службена должност да внимаваат и за нив 
казната не е спорна, но за сите други лица таа треба да се корегира. 
Во постоечкиот законски текст предвидена е казна од 4 години само 
за објавување.  Ако настапат тешки последици, но не смртни тогаш 
е најмалку 8 години, додека пак ако настанат смртни последици 
тогаш е предвидена казна најмалку 15 години или доживотна казна 
затвор. Имајќи во вид дека треба да се степенува одговорноста, една 
е одговорноста за судии, обвинители и припадници на полицијата 
кои по службена должност знаат за заштитениот сведок – предлагам 
да останат истите казни, но за сите други предлагам намалување на 
казните односно намалување за половина. 

Само за објавување на информација – предлагам казна затвор 
од 3 месеци до три години, додека ако настанат тешки последици 
по физичкиот интегритет на заштитениот сведок или негови блиски 
тогаш предлагам најмалку да има 4 години затвор. Ако пак има 
смртни последици тогаш предлагам да има казна затвор од најмалку 
8 години. Ова решение е во согласност со Уставот  и конзистентно 
со казненото право и политика. Значи одговорноста останува, но 
казната ќе биде намалена.Во тој контекст, одговорност и обврска на 
јавниот обвинител, судиите и припадниците на полицијата е да ги 
чуваат информациите во врска со заштитените сведоци и нивната 
одговорност е првенствена ако тие информации неовластено излегле 
во јавноста. И тука само тие се одговорни. Практиката покажува дека 
често има случаи и кога се работи за конструкции при примена на 
заштитените сведоци во докажувањето. Оттука, новинарите дури 



119

можат и треба да објавуваат информации кога детектирале таква 
појава. Тоа е корисно и се случило во праксата во други земји лице 
кое не е сведок, не видел ниту слушнал нешто, да биде заштитен 
сведок. Тоа се ситуации кога сведокот е лажен, неговиот исказ 
монтиран, а се третира како крунски сведок кој всушност е наместен. 

Значи, посочувам дека заштитениот сведок може и да се 
злоупотребува. Доколку се отвори расправа дека некој сведок по 
одредени сознанија е компромитиран и лажен треба да понесат 
одговорност тие што го конструирале тоа и затоа велам е добро кога 
некогаш во името на јавниот интерес се дознава за тоа. Едноставно, 
некои работи кога не се оправдани и легални не може да се штитат. 
Сега замислете, ние сме мала држава и многу често се користи тој 
институт, сите знаат кој е заштитен сведок, но не смеат да го објават тоа 
заради казната за објавување, а постојат случаи кога фигурира како 
класично компромитиран сведок. Не треба да се занемари, а уште 
помалку да се отфрли јавното посочувањето дека таква конструкција 
некогаш вршат безбедносно - судските органи. Тоа е конспирација 
која е надвор од основната логика на користење на заштитен сведок. 
Тоа не би бил заштитен сведок туку агент провокатор или лице што 
поттикнува кривична одговорност, за после тоа да биде изземено 
од кривична одговорност. Затоа мислам дека некогаш кога има 
информации за такво нешто може да биде корисно и за истрагата и 
за општиот интерес, секако.

Владата на Република Македонија во 2005 го предложила овој 
закон и Собранието го донело, но без многу анализи и проценка 
на негативни ефекти ниту вградување на клучни институти, како на 
пример сегментот на лажни сведоци. Доволно е да се посочи дека 
нема норми за заштита од лажни сведоци. Значи нема одговорност 
за оној што ќе подготви лажен сведок, туку само за оној што ќе објави. 
Контрадикторно е да нема таква одговорност што говори за еден 
недоследен приод кон оваа материја. Искуството секако е многу мало, 
но она што мене ме загрижува, а што евидентно постанува реалност 
е презачестеноста во користењето на заштитените сведоци. Тоа дава 
простор за сомнеж дека службите на МВР немаат доволно докази 
за откривање на одредено кривично дело и на неговите сторители, 
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па постојано се повикуваат на заштитени сведоци или пак користат 
посебни истражни мерки како следење и прислушување  без да има 
реални и материјални докази.

Може да биде многу опасно честото користење на овој иснтитут и 
затоа за мене е битно реформирање на целиот овој институт, на сите 
негови аспекти. Ако пак продолжи со тенденција на компромитација 
веројатно ќе се случи и истиот да биде парламентарно укинат. Се 
плашам дека пресуди донесени врз основа на заштитен сведок и 
посебни истражни мерки се без реална поткрепа на факти и докази. 
Затоа и треба да се направи посебна анализа и  како држава да се 
определиме во која насока се движи казнената политика и каде се ќе 
може да се употребуваат посебните истражни мерки и заштитените 
сведоци. Ова е прашање од јавен интерес и секогаш треба да се води 
сметка дека мора да се штитат интересите на сите граѓани. Можеби 
сега, од аспект на партии на власт сосема добро е тоа во контекст на 
поуспешна борба против криминалот, но еден ден тоа може да ви се 
удри од глава. Кога би се смениле работите, ќе бидете предмет на 
истите инструменти и да бидете обвинети и за нешто што не сте го 
сториле.
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13. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

 ͳ потребата од користење на загрозени/заштитени сведоци во 
делата за организиран криминал имаат важна улога, но судовите 
и јавните обвинителства мора да направат сериозни проверки 
пред да го определат статусот на сведокот,
 ͳ можните злоупотреби кои се покажаа низ некои од предметите 
може да имаат далекусежни негативни последици во 
македонското судство,
 ͳ судот за човекови права сериозно стравува од опасноста за 
инструментализација на анонимните сведоци и затоа има 
донесено повеќе пресуди и против Република Македонија, во 
кои укажува на законските и персонални слабости,  
 ͳ министерството за внатрешни работи, Одделението за заштита 
на сведоци да ја преиспита основаноста на одлуките со кои сите 
информации ги прогласува за тајни. Статистиката не може и не 
смее да биде тајна, на што упатува одлуката на Врховниот суд, 
 ͳ јасно утврдување на дополнителни критериуми во законот за 
условите под кои одредено лице може да стане заштитен или 
загрозен сведок и предвидување можност за престанување на 
обврските со јасна напомена на последиците, 
 ͳ утврдување на одговорност на лица кои инструираат сведоци 
користејќи ја можноста за нивна заштита, 
 ͳ измени на законот во делот на правото на штета на заштитени/
загрозени сведоци кои во исто време се и оштетени, 
 ͳ утврдување на законски решенија во поглед на сослушувањето, 
кое нема да оди на штета на обвинетиот и неговата одбрана, 
 ͳ намалување на казнената политика во делот на откривање на 
идентитет на сведок, во услови кога има сомневања дека сведокот 
е инструиран, а тоа се докаже во текот на постапката,
 ͳ пристап до сите докази, вклучувајќи и податоци за сведокот до 
сите членови на Советот кој суди, а не само на претседателот на 
Судот, 
 ͳ зајакната парламентарна контрола врз работата на полицијата во 
поглед на спроведувањето на заштитата на сведоците.
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14. SUMMARY OF THE PUBLICATION
“PROTECTED WITNESS AS AN INSTRUMENT IN THE

MACEDONIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM“

The publication “Protected Witness as an Instrument in the 
Macedonian Criminal Justice System” is a result of the monitoring 
of court processes as well as the research and analysis of various 
resolutions, decisions, indictments and judgments brought in cases 
where witnesses were granted the status of a protected or endangered 
witness or persons with covered identity in accordance with the Law 
on Criminal Procedure and the Law on Witness Protection.

A witness, who is granted a special protection for being exposed to 
a danger during the criminal procedure, may later on be included in the 
Witness Protection program under the terms and conditions specified 
in the law, whereby he/she acquires the status of a protected witness. 
Until now in Macedonia, only one witness has been included in the 
Witness Protection program, who later on requested his protection to 
be terminated and revealed his identity, thus changing his testimony 
given under his real identity. In the past eight years, since the Witness 
Protection Law is in force, in the proceedings before the courts in 
Macedonia, there were 80 persons who were given the status of 
endangered or protected witnesses or persons with covered identity. 

During the research conducted, responses and information were 
received from prosecution offices and courts, whereas the Ministry of 
Interior and the Witness Protection Council replied that information 
related to their work in this area are confidential. The research 
confirmed that the police refused to provide information even to the 
judges who process the cases where protected/endangered witnesses 
are involved. 

The research also demonstrated that in practice the term 
“protected” witness is used very often despite the fact that there 
was only one witness who was granted such protection, whereas in 
all other cases the witnesses concerned were either endangered or 
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had covered identity. One of the reasons for this is that there is no 
clear legal distinction between a protected witness on one side and an 
endangered witness on the other, not even in the jurisprudence of the 
Macedonian courts. 

Therefore, the country should develop additional statutory 
solutions that will strengthen the role of judges/prosecutors in 
assessing whether a witness should be granted protection. A thorough 
assessment needs to be undertaken and solid justification should be 
provided as to why a certain witness is exposed to a danger that cannot 
be overcome in any other way except by providing such protection. 

The resolutions of investigative judges, which were subject of 
the analysis, showed that the judges did not provide any reasoning 
regarding the immediate danger threatening the witness concerned, 
but they rather accepted the prosecutor’s proposal which remained 
confidential for the defendants and their defense. Under the law, the 
influence and intimidation of witnesses is sanctioned as a criminal 
offence, however in the Macedonian jurisprudence no information 
can be found whether a criminal proceeding has been instituted for 
influence or intimidation of witnesses in cases where protected/
endangered witnesses appeared. On the other hand, the jurisprudence 
of international courts becomes more and more rigorous towards 
protected (anonymous) witnesses – they cannot be members of a 
criminal group or leaders of a criminal gang, group or organization and 
under the pretext of protection attempt to ensure impunity for the 
crimes committed. 

In addition, this publication elaborates the issue of compensation 
of damage which may be suffered by the endangered or protected 
witnesses. The shortcomings detected are related to the requirement 
of the damaged person to revoke his/her status of a protected witness 
and the consequences he/she may suffer by giving a false testimony, as 
well as the legal consequences of revealing the identity of a protected/
endangered witness. 

The publication also addresses the issues of ensuring the public 
in the criminal proceedings by looking for the answer to the following 
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question: What is the court protecting on the part of the witness, is it 
his/her identity or testimony? Several decisions of the Supreme Court 
of the Republic of Macedonian and the European Court of Human 
Rights are presented as part of the jurisprudence developed over the 
years since this instrument is used in the Macedonian criminal justice 
system. 

The publication recommends several legal solutions to be amended 
with the view to increase the due process guarantees, prevent any 
misuses of this instrument and leave no grounds to question the 
credibility of the protected/endangered witnesses. 

In light of the above, the following main conclusions can be drawn: 

- It is indispensable to use endangered/protected witnesses in 
organized crime cases, but the judges and prosecutors have to make 
necessary check-ups and thorough assessment prior to granting such 
status to a witness. 

- The possible abuses in some cases in the past may leave far-
reaching negative repercussions on the Macedonian judiciary. 

- The European Court of Human Rights raises serious concerns that 
anonymous witnesses may be instrumentalized and it brought several 
decisions even against the Republic of Macedonia where it highlights 
the legal and personal shortcoming in the implementation of this 
instrument. 

- The Ministry of Interior - Witness Protection Department should 
review the rationale behind its decisions for treating all information 
related to protected witnesses confidential. The statistical data cannot 
and should not be confidential; this is also the opinion of the Supreme 
Court. 

In order to remedy the shortcomings identified in the existing legal 
framework and judicial practice, it is recommendable to:  

- Clearly determine additional conditions in the law under which 
a person can be granted a status of protected or endangered witness 
as well as to provide a possibility for such witness to revoke this status 
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and to foresee the legal consequences from termination of his/her 
obligations. 

- Incriminate acts of instruction of witnesses by abusing the 
possibility for their protection. 

- Amend the law concerning the right to claim compensation of 
damages suffered by protected/endangered witnesses. 

-  Improve the current statutory provisions regarding giving a 
testimony by a protected/endangered witness so that it respects due 
process and does not cause adverse effects on the defendant and his/
her defense. 

- Decrease the penalties for disclosure of the identity of a protected/
endangered witness in cases when there are suspicions that he/she is 
instructed, and that is proven later on during the proceedings. 

- Ensure access to all evidence, including information relating to 
the protected/endangered witness to all members of the trial panel, 
not only to the President Judge of the court. 

- Enhance the parliamentary oversight over the police work in 
providing protection of witnesses.




