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АКТУЕЛНИ СУДСКИ ПОСТАПКИ
АКТУЕЛНИ СУДСКИ ПОСТАПКИ:
„АЛМИР“ КБР. 21/17
На рочиштето одржано на ден 02.04.2018 година во овој предмет беа дадени завршните зборови на
одбраната на обвинетите. На 05.04.2018 година судот ја соопшти пресудата со која на првообвинетиот му се
изрече казна затвор во времетраење од 6 години, а на останатите тројца обвинети изречена им е затворска
казна во времетраење од 6 месеци.

„ТРИСТА“ КОК-40/17
Во месец април по овој предмет имаше одржано три рочишта. На првото рочиште одржано на 03.04.2018
година беа испитани седум сведоци предложени од страна на Специјалното Јавно Обвинителство. На истото
рочиште беа презентирани и материјалните докази на СЈО т.е аудио снимките. На рочиштето одржано на
24.04.2018 година Специјалното Јавно Обвинителство ги изведе и останатите писмени докази.

„ТНТ“ КОК-53/17
На рочиштето на ден 05.04.2018 одбраната на обвинетите достави до судот предлог за изземање на судскиот
совет, на судиите Иван Џолев, Пајазит Пајазити од Основен суд Скопје 1 како и на судиите Лидија Димчевска
и Сафет Кадриу од Апелациониот Суд во Скопје. Судот предлогот го достави до Врховниот Суд. Рочиштето на
13.04.2018 година беше одложено поради тоа што Врховниот суд се немаше сеуште произнесено по
предлогот. Наредното рочиште е насрочено на 04.05.2018 година.

„ЗИЈАДИН СЕЛА “КБР.1893/17
Во текот на месец април имаше одржано пет рочишта. На секое од рочиштата на 10.04.2018, 16.04.2018 и
на 18.04.2018 беа испитани по тројца сведоци предложени од страна на Јавното Обвинителство. На
рочиштето на 25.04.2018 година беа изведени писмените докази на обвинението. На рочиштето кое што се
одржа на 27.04.2018 година беа изведени материјалните докази на застапникот на обвинението, беа
гледани видео снимки кои што се прибавени како докази. На наредното рочиште ќе се продолжи со
изведување на останатите докази и ќе почнат да се изведуваат доказите на одбраната на обвинитите.
Наредните рочишта се насрочени на 04.05, 17.05, 23.05, 28.05, 31.05.2018 година.
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„ТЕНК “КОК-59/17
Во месец април по овој предмет беа одржани шест рочишта. Расправата на 10.04.2018 година започна во
10,30 часот. Пред почнување на расправата советот ги извести присутните дека одбраната поднела барање
за изземање на судечкиот совет во овој предмет како и изземање на претседателот на Кривичниот суд.
Судечкиот совет веднаш даде пауза од еден саат (1) за одлучување по ваквите барања од страна на
одбраната. По поминат еден саат се даде уште еден саат пауза бидејќи сеуште не беше одлучено од страна на
Апелациониот суд. По одлуката на повискоиот суд следуваше уште една пауза од 10тина минути за одлучување
по барањето за изземање на Судечкиот совет за кој одлучува претседателот на Кривичниот суд. Првото
барање беше отфрлено од страна на судот како недозволено, додека другото барање беше одбиено како
неосновано. Бранителот на двајца обвинети во овој предмет повторно побара изземање на советот кој суди
во овој предмет. Советот даде пауза од 20 мин за одлучување по ваквото барање. Судот донесе решение со
кое го одби ваквото барање.
Потоа, рочиштето продолжи во доказна постапка каде беа испитани тројца сведоци повикани од страна на
Специјалното Јавно Обвинителство. По испитување на сведоците на Обвинителството се пристапи кон
изведување на другите докази на обвинителството односно изведување на матријални докази на
обвинителството - слушање на разговорите. Одбраната пред изведување на овие осум снимки, приговараше
по различни основи. По овие приговори судот даде пауза од 30 мин за одлучување по истите. Судот ги одби
барањата на одбраната, и се пристапи кон изведување на снимиките од кои четири биле јавно објавени а
четири не. Одбраната даде приговор по овие докази согласно закон. Расправата заврши во 21,30 часот.
На 11.04.2018 година беа изведени писмените докази на застапникот на обвинението и се почна со
изведување на доказите на одбраната, односно беа испитани двајца сведоци предложени од одбраната. На
18.04.2018 година обвинетата беше спречена да присуствува поради боледување. Специјалното Јавно
Обвинителство даде предлог пред судот да се раздвои постапката за обвинетата поради тоа што во
медицинската забелешка не е наведено колку е времетраењето на боледувањето. Судот го прифати предлогот
на СЈО и ја раздвои постапката за обвинетата и оформи нов предмет под број КОК-21/18, а рочиштето
продолжи со испитување на сведок предложен од одбраната. На 20.04.2018 година беа испитани единаесет
сведоци предложени од одбраната. На 23.04.2018 година се продолжи со испитување на сведоците на
одбраната и беа испитани осум сведоци. На расправата од 25.04.2018 се изведуваа докази на одбранта и
на истата беа повикани двајца сведоци на одбраната и двајца вештаци кои имале изготвени вештачења по
наредба на Специјалното јавно Обвинителство. Бидејќи одбраната ги имаше предложено како сведоци тие ги
испитуваа во директно испрашување. СЈО достави до судот нови докази побара судот да ги прифати. Судот ги
извести дека ова е фаза на изведување на докази на одбраната и во овој момент неможе да се изјасни дали
ќе ги прифати или не, тоа ќе биде по изведување на сите докази на одбраната. Двајцата обвинети во овој
предмет се изјаснија пред судот дека лично тие ќе дадат и своја одбрана, односно ќе бидат сослушани пред
судот. На наредното закажано рочиште ќе се изведуваат писмени/материјални докази на одбраната.
Наредното рочиште е закажано за 08.05.2018 година.
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„ТИТАНИК “КОК-7/18
Расправата на 02.04.2018 се одложи по барање на одбраната а заради вршење увид во овој предмет. На ден
12.04.2018 година започна судењето за овој предмет. Одбраната на обвинетите достави до судот предлог за
изземање на судскиот совет, на судиите Иван Џолев, Пајазит Пајазити од Основен суд Скопје 1 како и на
судиите Лидија Димчевска и Сафет Кадриу од Апелациониот Суд во Скопје. Судот предлогот го достави до
Апелациониот суд. Рочиштето на 26.04.2018 година се одложи поради тоа што Апелациониот суд се немаше
сеуште произнесено по предлогот. Наредното рочиште е насрочено на 02.05.2018 година.

„ТРАНСПОРТЕР “КОК-30/17
На ден 13.04.2018 година беше одржано рочиштето на кое што одбраната на обвинетите достави до судот
предлог за изземање на судскиот совет, на судиите Иван Џолев, Пајазит Пајазити од Основен суд Скопје 1
како и на судиите Лидија Димчевска и Сафет Кадриу од Апелациониот Суд во Скопје. Судот овој предлог го
одби како неоснован. Рочиштето продолжи со испитување на двајца сведоци. На 27.04.2018 година на
одржаното рочиште беа испитани четири сведоци предложени од страна на Специјалното Јавно
Обвинителство. Наредните расправи се закажани за 11.05 и 30.05.2018 година.

„МОНСТРУМ “КОК-66/17
На ден 17.04.2018 година започна одново да се суди предметот под име Монструм, за кој Специјалното Јавно
Обвинителство воспостави надлежност. Рочиштето беше одложено поради тоа што еден од обвинетите не
беше присутен. Наредното рочиште е насрочено на 16.05.2018 година.

„ТРАЕКТОРИЈА “КОК-52/17
На рочиштето одржано на 17.04.2018 година најпрво одбраната на обвинетите достави до судот предлог за
изземање на судскиот совет, на судиите Иван Џолев, Пајазит Пајазити од Основен суд Скопје 1 како и на
судиите Лидија Димчевска и Сафет Кадриу. Судот овој предлог го одби како неоснован. Рочиштето продолжи
со изведување на материјалните докази т.е аудио снимките на Специјалното Јавно Обвинителство. Наредните
рочишта се насрочени за месец мај.

„ШПИОН„ КОК-99/16 И „БОЖИНОВСКИ “КОК-79/16
На ден 19.04.2018 година беше одржано рочиште на кое Судот соопшти дека овие два предмети ќе бидат
споени во еден предмет. Наредното рочиште е насрочено на 17.05.2018 година.
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„ПОТКУП “КОК-62/16
На денешната расправа се изведоа писмени докази на Основото јавно обвинителство кој ги читаше пред
судот.Одбраната приговараше најпрво на исказот на сведокот од минатата расправа дека не бил согласно
одредбите на ЗКП и побараа од судот да го издвои од доказите при донесување на пресудата. Исто така по
изведување на писмените докази одбраната приговараше на истите како ирелевантни докази за докажување
на фактите од обвинението. На рочиштето беа изведени докази добиени со ПИ-мерки за кои судот ја исклучи
јавноста, согласно законот.

“ТАРИФА “КОК-51/17
На рочиштето од 24.04.2018 се испитуваа 2ца сведоци на Специјалното јавно обвнителство. На рочиштето од
26.04.2018 пак беа повикани двајца сведоци на обвинителството кои беа директно испитани од страна на
СЈО.Наредното рочиште е закажано за 07.05.2018. Исто така беа определени датуми за месец мај и тоа
07.05, 10.05, 16.05 ,22.05 и 29.05.2018 година.

„ТЕНДЕРИ“ КОК-64/17
На рочиштето одржано на 11.04.2018 година по овој предмет без изведени материјалните докази на
Специјалното јавно Обвинителство, односно беа пуштени аудио снимките.

„ТРУСТ“ КБР. 1459/17
На рочиштето на 24.04.2018 година по овој предмет беше сослушан вештак. Наредното рочиште е насрочено
за 08.05.2018 година.

„ОПШТИНА ЦЕНТАР “КБР. 1904/16
На рочиштето на 19.04.2018 година одбраната на обвинетите достави до судот предлог за изземање на
судскиот совет, на судиите Иван Џолев, Пајазит Пајазити од Основен суд Скопје 1 како и на судиите Лидија
Димчевска и Сафет Кадриу од Апелациониот Суд во Скопје. Рочиштето беше одложено за да се произнесе
судот по овој предлог.

„ОПШТИНА ЦЕНТАР “(РАЗДВОЕНА ПОСТАПКА) КБР.1747/17
На рочиштето на 13.04.2018 година застапникот на обвинението го прецизираше обвинителниот предлог.
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„ЗМИСКО ОКО “КОК-38/16
Рочиштето беше одложено за 30.05.2018 година.

www.all4fairtrials.org.mk I www.otvorenosudstvo.org.mk

