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АКТУЕЛНИ СУДСКИ ПОСТАПКИ
„ТОРТУРА“ КБР.1959/17
На рочиштето одржано на 01.11.2018 година продолжи доказната постапка и се презентираа видео снимки
предложени како докази на обвинението.
На 20.11.2018 година се одржа рочиште на кое што продолжи доказната постапка, беа изведени
материјалните докази на специјалното јавно обвинителство.
„ТЕНДЕРИ“ КОК-64/17
Рочиштето на 01.11.2018 година беше одложено поради отсуство на Претседателот на судечкиот совет кој
што бил на службено патување.
На 09.11.2018 година продолжи доказната постапка со сослушување на сведоци. Беа испитани 2 сведоци
кои што беа предложени од страна на специјалното јавно обвинителство.
Рочиштето на 20.11.2018 година беше одложено.
„НАСИЛСТВОТО ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР“ (раздвоена постапка) КБР.1747/17
Рочиштето на 01.11.2018 година беше одложено поради отсуство на обвинетиот од здравствени причини.
„РОВЕР“ КБР.2454/15
Рочиштето на 02.11.2018 година беше одложено поради отсуство на бранител во постапката. Наредното
рочиште е насрочено на 21.12.2018 година во 10:30 часот.
„ТРЕЗОР“ КОК-60/17
На 02.11.2018 година се одржа рочиштето по овој предмет на кое што рочиште продолжи доказната постапка
со презентација на материјалните докази предложени од страна на специјалното јавно обвинителство. Беа
презентирани речиси 300 материјални докази.
На 15.11.2018 година продолжи доказната постапка, беа изведени 173 материјални докази од страна на
специјалното јавно обвинителство.
На 29.11.2018 година се одржа рочиште на кое што продолжи доказната постапка, се изведуваа материјални
докази од страна на специјалното јавно обвинителство.
„ТОПЛИК“ КОК-57/17
На 02.11.2018 година се одржа рочиште на која што продолжи доказната постапка по овој предмет. Беа
испитани 2 сведоци, од кој што вториот сведок беше испитан само директно од специјалното јавно
обвинителство, на наредното рочиште ќе се продолжи со испитување вкрстено од страна на одбраната и
обвинетите.
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На 08.11.2018 година продолжи доказната постапка, беа испитани 3 сведоци кои што беа предложени од
страна на специјалното јавно обвинителство.
На 21.11.2018 година се одржа рочиште на кое што продолжи доказната постапка, беа испитани 3 сведоци
кои што беа предложени од страна на специјалното јавно обвинителство.
„27ми април“ КОК-40/18
На 02.11.2018 година се одржа рочиште на кое што беа презентирани 2 видео снимки. Рочиштето започна
во 10:00 часот, а заврши во 20:15 часот.
На 05.11.2018 година се одржа рочиште на која продолжи доказната постапка во која беа изведени
материјалните докази на јавното обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција - вкупно
3 видео снимки од настанот. Рочиштето започна еден час подоцна од закажаниот термин поради присуство
на еден од обвинетите на друго рочиште каде е исто така обвинет за друго кривично дело.
На 06.11.2018 година на одржаното рочиште се презентираа 7 видео снимки од страна на јавното
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.
На 08.11.2018 година продолжи доказната постапка и презентирање на доказите предложени од страна на
јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција. Беа презентирани 22 видео снимки.
Рочиштето започна во 10:00 часот, а заврши во 19:00 часот.
На 12.11.2018 година продолжи доказната постапка, беше изведена 1 видео снимка од одземен мобилен
телефон од еден обвинет, а потоа се презентираа видео снимки и фотографии од увидот што бил направен
од страна на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.
На 13.11.2018 година продолжи доказната постапка, беа презентирани телефонски пораки кои што беа
предложени како докази од страна на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и
корупција.
На 15.11.2018 година продолжи доказната постапка, се презентираа телефонски пораки како докази од
страна на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција.
На 16.11.2018 година се одржа рочиште на кое што продолжи доказната постапка, се презентираа
телефонски пораки како докази од страна на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и
корупција.
Рочиштето на 20.11.2018 година беше одложено поради отсуство на јавниот обвинител кој го застапува
предметот.
На 21.11.2018 година продолжи доказната постапка, се изведуваа материјалните докази на јавното
обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, беа изведени 347 материјални докази.
На 26.11.2018 година рочиштето беше одложено поради отсуство на еден обвинет кој што беше на друго
судско рочиште. Судот ги извести странките дека рочиштето ќе биде одложено поради некоординираност
на судот.
На 27.11.2018 година на одржаното рочиште продолжи доказната постапка, започнаа да се изведуваат
доказите на одбраната.
На 28.11.2018 година се одржа рочиште на кое што продолжи доказната постапка, се изведуваа материјални
и вербални докази на обвинетите и нивните бранители.
На 29.11.2018 и 30.11.2018 година продолжи доказната постапка со изведување на докази на обвинетите и
нивните бранители.
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„НАСИЛСТВОТО ВО ОПШТИНА ЦЕНТАР“ КБР.1904/16
Рочиштето на 05.11.2018 година се одложи поради отсуство на бранителите во постапката. Судот ги казни
адвокатите со парична казна од 1000 евра.
На 16.11.2018 година се одржа рочиштето по овој предмет, по предлог на специјалното јавно обвинителство
се донесе решение од страна на судот за судење во отсуство за обвинетиот Никола Груевски. Се продолжи
со испитување на 4 сведоци.
„ТРЕВНИК“ КБР.238/18
На 05.11.2018 година се одржа рочиште на кое што продолжи доказнатата постапка, беше испитан 1 вештак
и беше изведено вештачењето како материјален докази предложени од страна на специјалното јавно
обвинителство.
На 14.11.2018 година, на рочиштето се утврдуваше понатамошниот тек на постапката, на наредното
рочиште ќе се изведуваат материјалните докази на одбраната и ќе бидат испитувани вешти лица.
„ТИТАНИК“ КОК-7/18
На 05.11.2018 година продолжи доказната постапка и беа презентирани 40тина аудио снимки предложени
од страна на специјалниото јавно обвинителство.
На 07.11.2018 година се одржа рочиштето на кое што продолжи доказната постапка и беа изведени 67 аудио
снимки кои што беа презентирани до страна на специјалното јавно обвинитлество.
Рочиштето на 14.11.2018 година беше одложено поради отсуство на обвинети во овој предмет.
Специјалното јавно обвинителство достави предлог до судот за судење во отсуство за еден обвинет, во
однос на други двајца обвинети на кои што им беше определена мерка притвор, судот немаше испратено
наредба за спроведување.
На 23.11.2018 година се одржа рочиште на кое што продолжи доказната постапка, беа изведени 94 аудио
снимки.
На 26.11.2018 година продолжи доказната постапка, без изведени 50тина аудио снимки. На наредното
рочиште ќе се продолжи со изведување на материјалните докази предложени од страна на специјалното
јавно обвинителство.
На 30.11.2018 година се одржа рочиште на кое што продолжи доказната постапка, на ова рочиште се почна
со изведување на смс пораки. Беа изведени 59 смс пораки.
„ТОТАЛ“ КБР.1493/17
На 07.11.2018 година рочиштето беше одложено поради непотполн судечки совет.
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„ТВРДИНА/ТАРГЕТ“ КОК-47/17
На 06.11.2018 година се одржа рочиште на кое што започна доказната постапка по овој предмет, беше
испитан само 1 сведок директно од специјалното јавно обвинителство, испитувањето траеше од 11:00 часот
до 17:45 часот.
Рочиштето на 21.11.2018 година беше одложено поради тоа еден обвинет не беше спроведен од притвор.
„ТИТАНИК 3“ К-1905/17
Рочиштето на 08.11.2018 година беше одложено поради отсуство на Претседателот на судечкиот совет кој
што беше отсутен поради службени обврски.
На 13.11.2018 година продолжи доказната постапка, беа испитани 5 сведоци.
На 20.11.2018 година се одржа рочиште на кое што продолжи доказната постапка, се испитаа 5 сведоци.
На 30.11.208 година продолжи доказната постапка со изведување на доказите на специјалното јавно
обвинителство. Беа испитани 2 сведоци.
„ТРАНСПОРТЕР“ КОК-30/17
На рочиштето на 09.11.2018 година продолжи доказната постапка, беше испитан 1 сведок, а потоа се
продолжи со читање на записниците од претходните главни расправи кога биле испитувани претходните
сведоци. На ова рочиште се заврши со изведување на доказите од страна на специјалното јавно
обвинителство. Наредното рочиште е насрочено на 17.01.2019 година во 10:00 часот.
„МОНСТРУМ“ КОК-66/17
На 12.11.2018 година се одржа рочиште на кое што беа испитани 3 вештаци. Двајца вештаци беа од одделот
за дактилоскопска анализа на отпечатоци на прсти и траги, а еден вештак беше од областа на форензичка
идентификација на моторни возила.
На 19.11.2018 година продолжи доказната постапка по овој предмет, беа испитани 3 вештаци.
„ТАРИФА“ КОК-51/17
На 13.11.2018 година продолжи доказната постапка, беше испитан 1 сведок од повиканите 3 сведоци за ова
рочиште.
На 20.11.2018 година се одржа рочиште на кое што продолжи доказната постапка, беа испитани 4 сведоци
предложени од страна на одбраната на обвинетите.
На 27.11.2018 година рочиштето беше одложено поради отсуство на член на судечкиот совет.
„ТАМАРА“ КБР.930/18
Рочиштето на 14.11.2018 година беше одложено поради отсуство на една обвинета.
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На ден 22.11.2018 година се одржа рочиште на кое беше прочитан диспозитивот од обвинението на
основното јавно обвинителство, понатаму се продолжи со поуки за правата и изјаснување на вина на
обвинетите.
„ТИТАНИК 2“ КОК-62/17
На 13.11.2018 година се утврдуваше понатамошниот тек на постапката, односно кои докази ќе бидат
изведувани од страна на одбраната и обвинетите.
На 27.11.2018 година рочиштето беше одложено по барање на странките.
„ТНТ“ КОК-53/17
На 15.11.2018 година, на одржаното рочиште, по барање на специјалното јавно обвинителство судот донесе
решение за судење во отсуство на обвинетитот Никола Груевски, исто така се определи и мерка притвор.
Рочиштето продолжи со доказната постапка, беше сослушан 1 сведок.
На 29.11.2018 година се одржа рочиште на кое што беа испитани 3 сведоци предложени од страна на
специјалното јавно обвинителство.
“ТРАЕКТОРИЈА” KOK-57/17
На ден 22.11.2018 година се донесе решение за судење во отсуство на еден од обвинетите и се продолжи
со читање на материјални докази предложени од специјалното јавно обвинителство.
“ЛЕВИЦА” КБР-986/18
На ден 22.11.2018 година се одржа рочиште на кое започна доказната постапка, се изведуваа докази
предложени од јавното обвинителството. Беше сослушан еден сведок, а потоа се продолжи со изведување
на материјални докази.
Детектирани проблеми:
Како пропуст кој е детектиран од страна на Коалицијата, а се однесува на несекојдневни пракси во
работењето на судот е тоа што - во услови кога пред ист судечки совет се судат повеќе предмети на
Специјалното јавно обвинителство, каде што има слични или исти обвинети лица се менуваат насрочените
рочишта по предметите без при тоа да се извести јавноста, односно на календарот на судења што го
објавува судот на својата веб страна е насрочен еден предмет, а истиот тој ден во судот се суди друг
предмет пред истиот судечки совет. Ваквото постапување на судот влијае на степенот на транспарентност,
како и на информирањето на јавноста за насрочените рочишта кои што треба да се одржат.
„Содржината е единствена одговорност на авторите и на грантистот и на ниту еден начин не може да се смета дека
ги изразува гледиштата и ставовите на Фондацијата Отворено oпштество – Македонија.“
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