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2009
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JAC,

МЕМЕТ rYНEJ, судиjа во Жалбениот совет при Меtународниот суд за кривично

гонен-е на лица одговорни за тешки кршен.а на мегународното хуманитарно право извршени

на

териториjата

на

поранешна

Jугославиjа

од

година

1991

(понатаму

во

текстот:

Мегународен суд), и пред-жалбен судиjа во ово] предмет;

ИМАЖИ JA ПРЕДВИД Пресудата во ово] предмет донесена од Судскиот совет II на 10.
jули 2008 (понатаму во текстот: Судска пресуда);'

ПОТСЕТУВАЖИ НА .Налогот за назначуван,е на пред-жалбен судиjа" издаден од Moja
страна на

17. ноември 2008;

ИМАЖИ ПРЕДВИД дека Жалбениот совет во моментов ги разгледува жалбите против
Судската пресуда поднесени од страна на Тохан Тарчуловски (понатаму во текстот:

Тарчуловскиг' и Обвинителствотог'
ИМАЖИ ПРЕДВИД дека Обвинителството треба да го поднесе своют Респондентски
поднесок во ово] предмет до

23.

февруари

2009;

ИМАЖИ ГИ ПРЕДВИД .Барагьето од Тохан Тарчуловски за дозвола да ги презентира
жалбените аргументи по

редослед различен од

согласност со Упатството за работа

4

2",

(понатаму во текстот: Баран-е од

jануари

Баран-ето од

22.

12 jануари 2009

jануари

отфрлан.е);

2009
,,1)

од

Известуван-ето за жалба, во

поднесено од Тарчуловски на

2009);

12.

jануари

2009

.Реакцигата од Обвинителството на

од юхан Тарчуловски и Поднесок за отфрлан.е", поднесени на

(понатаму во текстот: Реакциjа од Обвинителството и Поднесок за

Одговор од Тарчуловеки на поднесокот

Обвинителството за отфрлагье", поднесени
Одговор

во

и да го дополни и измени Известуван-ето за жалба во

согласност со Упатството за работа

12

оно]

Тарчуловеки

и

Реакциjа

на

на

26.

jануари

Поднесокот

Обвинителствотона Реакциjата од Тохан Тарчуловеки од
Обвинителствотоза отфрлагье", поднесен на

29.

jануари

Реакциjа на Поднесокот од

2)

26.

2009

за

отфрлатье);

jануари

2009

(понатаму во текстот:

2009

"Одговор

од

на Поднесокот од

(понатаму во текстот: Одговор

од Обвинителството на Реакциjата на Поднесокот за отфрлан.е); и .Баран,е за поднесуван-е

на реплика на реплика на Поднесокот од Обвинителството за отфрлаJ-Ье и реплика на

1
2

Обвинителот против JЬубе Бошкоеки и .Гохан Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-Т, Пресуда, 10. jули 2008.
Известуван,е за жалба од Тарчуловски, 8. август 2008; доверлив Жалбен поднесок, 9. jануари 2009; и [авен

редактиран Жалбен поднесок, 12.jануари

2009 (понатаму во текстот: Жалбен поднесок од Таечуловски).
Обвинителството поднесе жалба во врека со ослободителната пресуда за JЬубе Бошкоски. Види покра]
другото Известуван.е за жалба од Обвинителството, 6. август 2008; и Жалбен поднесок од Обвинителството,
поднесен доверливо на 20. октомври 2008.

3
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реплика", поднесено на

30.

jануаеи

2009

(понатаму во текстот: Баратье од Тарчуловски за

поднесуван-е на реплика на реплика);

гкшхвх.пси ПО .Итниот поднесок за продолжуван.е на рокот" од Обвинителството,
поднесен

на

13.

февруари

2009

(понатаму во текстот:

Поднесок),

во коjшто се бара

продолжуваьье на рокот за поднесуван.е на Респондентскиот поднесок, коjшто ке тече од
датумот на конечното донееуван-е решение од страна на Жалбениот совет, како на Баран-ето

од Тарчуловски од

12. jануари 2009

така и на Реакциjата од Обвинителството и Поднесокот

за отфрлаьье;

имхлки ПРЕДВИД дека Тарчуловски не поднел писмена реакциjа на Поднесокот, но му
укажал на Обвинителството дека не се противи на одобруватье на продолжуван.е на рокот од

14 дена

за Обвинителството да го поднесе своют Респондентски поднесок, коjшто ке тече од

датумот на донесувагье решение од страна на Жалбениот совет и не подоцна од

23.

февруари

2009;4
потсвтэ-вмки дека Жалбениот совет може, доколку се покаже добра причина со
поднесок, да го продолжи рокот пропишан со правило

127

(А)

(i)

од Правилникот за

постапка и докази на Мегународниот суд (понатаму во текстот: Правилник);

имхлки ПРЕДВИД дека во свогага Реакциjа од Обвинителството и Поднесокот за
отфрлагье

Обвинителството

се

противи

на Баран-ето

од

12

jануари

2009,

со

коешто

Тарчуловски бара да го промени редоследот на своите основи за жалба во рамките на своют
Жалбен поднесок, и бара од Жалбениот совет:

(1)

да ги отфрли наводно новите основи

1 и 2 од Жалбениот поднесок

на Тарчуловски;

(2)

да му наложи на Тарчуловски да поднесе Изменето идополнето известуван,е за

жалба; и

(3) да го продолжи рокот за поднесуван-е на Реакциjата од Обвинителството на
Жалбениот поднесок на Тарчуловскиг
ИМАЖИ ПРЕДВИД дека во отсуство на решение од Жалбениот совет по Баран-ето од
Тарчуловски

од

12.

jануари

2009

и

по Поднесокот од Обвинителството за отфрлан.е,

Обвинителството тврди дека "се наога во значителна неизвесност во однос на опсегот на

Поднесок, стан 4.
s Поднесок, стан 2.
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жалбата од Тарчуловски" и не е во состоjба соодветно да го подготви своют Респондентски

поднесок."

ималки ГО ПРЕДВИД понатаму тврден.ето на Обвинителството дека дури и Жалбениот
совет да го донесе своето решение во текот на оваа недела, сепак Обвинителствотонема да

има доволно време да го поднесе своют Респондентскиподнесок;7

звмхзки ПРЕДВИД дека во околностите на ово] предмет, фактот дека се уште се очекува
решение на Жалбениот совет доведува до одложуватье што е надвор од контролата на

Обвинителството и влиjае врз неговите можности да подготви Респондентски поднесок и го
задоволува условот за "добра причина" според толкуван.ето на правило

127

од Правилникот;

звмхлки ПРЕДВИД дека тоа ке остане така доколку не биде донесено решение од страна
на Жалбениот совет до

23.

февруари

2009;

ДОАГАJКИ ДО ЗАКЛУЧОК дека Обвинителството покажало добра причина за баран-е на
продолжуван.е на рокот за поднесуван-е на свогот Респондентски поднесок;

ПОРАДИ ГОРЕИЗНЕСЕНИТЕ ПРИЧИНИ,

ГО ОДОБРУВАМ Поднесокот;

НАЛОЖУВАМ Обвинителството да го поднесе своют Респондентски поднесок наjдоцна до

14

дена од поднесуван.ето на решение од страна на Жалбениот совет по Баран-ето на

Тарчуловеки од

12.

jануари

2009

и по Реакциjата од Обвинителството и Поднесокот за

отфрлан.е.

Составено на англиски и на француски, при што англиската верзиjа е меродавна.

(своерачен потпис на оригиналот)

Судиjа Мем ет fyнej
пред-жалбен судиjа
Датирано од

18.

февруари

2009

Во Хаг
Холандиjа

[Печат на Меfyнародниот суд]
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