
BOSNA I HERCEGOVINA  БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH  СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516          Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516       На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10),  Скупштина Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на 7. редовној сједници одржаној 28. априла 2021. године,  усваја  З А К О Н О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПАРНИЧНОМ ПОСТУПКУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ    Члан 1  У Закону о парничном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине  („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 28/18), у дијелу трећем под називом „ПОСЕБНИ ПОСТУПЦИ“,  иза поглавља XXXII, додаје се поглавље  XXXIIа и чланови 457а, 457b, 457c, 457d, 457е, 457f, 457g и 457h,  који гласе:   „ПОГЛАВЉЕ XXXIIа ПОСТУПАК У ПАРНИЦАМА ПОВОДОМ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ЛИЦА КОЈИМА СУ ОДРЕЂЕНЕ МЈЕРЕ РАДИ ЗАШТИТЕ ИДЕНТИТЕТА    „Члан 457а (Примјена закона)  Ако у поглављу XXXIIа овог закона не постоје посебне одредбе, у парницама поводом остваривања права лица која имају својство свједока под пријетњом и/или угрожених свједока, примјењиваће се остале одредбе овог закона.  „Члан 457b (Ниво заштите)  Уколико су мјере заштите странци као свједоку под пријетњом и/или угроженом свједоку раније биле одређене у кривичном поступку, суд ће обезбиједити једнак ниво заштите и у парничном поступку.    „Члан 457c (Садржај поднесака записника и одлука суда)  



  (1) У парницама поводом остваривања права лица која имају својство свједока под пријетњом и/или угроженог свједока не примјењују се одредбе члана 152 става 2 тачке е), члана 311 става 2  и члана 72 става 3 овог закона, којима се одређује обавезан садржај тужбе, поднесака и пресуда у смислу навођења имена и презимена, пребивалишта или боравишта, те других података који откривају идентитет тужиоца.   (2) У поступцима из става 1 овог члана тужилац се током парничног поступка, укључујући све поднеске, одлуке суда, записнике и документе који буду коришћени током поступка, означава оним псеудонимом који му је раније одређен у кривичном поступку.    „Члан 457d (Тужба и прилози)  (1) Тужба за остваривањем права лица која имају својство свједока под пријетњом и/или угроженог свједока подноси се под псеудонимом раније одређеним у кривичном поступку.  (2) У прилогу тужбе, у одвојеној коверти која је запечаћена и коју отвара поступајући судија  достављају се рјешења суда којим су одређене и измијењене мјере заштите идентитета, те повјерљив прилог у којем су наведени лични подаци тужиоца.   „Члан 457е (Обавезно заступање)  Ако је  тужилац у парници лице које има својство свједока под пријетњом и/или угроженог свједока,  током цијелог поступка  мора га заступати  адвокат као пуномоћник.   „Члан 457f (Примјена Закона у односу на умјешача)  Одредбе из овог поглавља које се односе на тужиоца, примјењују се и на умјешача његовим ступањем у парницу, ако је  то лице у току кривичног поступка имало одређене мјере заштите идентитета.    „Члан 457g (Обавеза чувања тајне о подацима)  Сви учесници у поступку и службена лица која у току обављања својих службених или професионалних дужности, сазнају повјерљиве податке у погледу идентитета тужиоца, укључујући вјештака, имају обавезу чувања тајне о тим подацима, у складу са одредбама Кривичног закона.      



  „Члан 457h (Примјена Закона у односу на свједоке)   (1) Уколико се у току доказног поступка позивају као свједоци лица која су такође у току кривичног поступка имала одређене мјере заштите идентитета, суд ће од кривичног суда који је раније одредио мјере заштите идентитета прибавити рјешење о мјерама заштите идентитета, те повјерљив прилог у којем су наведени лични подаци свједока.  (2) Приликом извођења доказа саслушања као свједока лица, којем је кривични суд одредио мјере заштите идентитета, суд ће таквом свједоку обезбиједити једнак ниво заштите и у парничном поступку.“   Члан 2 (Ступање на снагу)  Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.    Број: 01-02-2001/21 Брчко, 28. априла 2021. године                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Мр сц. Синиша Милић 


