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,'АС, МЕМЕТ rYHEJ, судиjа во Жалбениот совет при Мегународниот суд за кривично 

"OHefЬe на лица одговорни за тешки кршеfЬа на мегународното хуманитарно право извршени 

на териториjата на поранешна Jугославиjа од 1991 година, и пред-жалбен судиjа во OBOj 

JJредмет; 

ИМАJКИ JA ПРЕДВИД Пресудата во OBOj предмет донесена од Судскиот совет 11 на 10. 

jули 2008; 1 

ПОТСЕТУВАJКИ НА "Налогот за назначуваfЬе на пред-жалбен судиjа" издаден од Moja 

страна на 17. ноември 2008; 

ИМАJКИ ГИ ПРЕДВИД "ИзвестуваfЬето за жалба од Обвинителството", поднесено на 6. 

ilBIYCT 2008; "ИзвестуваfЬето за жалба од Тарчуловски", поднесено на 8. август 2008; 

.,Доверливиот Жалбен поднесок од Обвинителството", поднесен на 20 октомври 2008; 

.,поднесокот со реакциjата од Бошкоски" поднесен на 1. декември 2008; "Поднесокот со 

одговорот од Обвинителството" поднесен на 16. декември 2008; "Доверливиот Жалбен 

поднесок од Тарчуловски" поднесен на 9. jануари 2009 неговиот "JaBeH редактиран Жалбен 

поднесок" поднесен на 12. jануари 2009; 

ИМАJКИ ПРЕДВИД дека JoxaH Тарчуловски во моментов се наога во притвор во 

Единицата за притвор на обединетите нации во Хаг во очекуваfЬе на жалбена постапка; 

ИМАJКИ ПРЕДВИД дека последната статусна конференциjа во OBOj предмет беше одржана 

на 1. декември 2008; 

ЗЕМАJКИ ПРЕДВИД дека, во согласност со правило 65bis (Б) од Правилникот за постапка 

и J~окази на мегународниот суд, статус на конференциjа треба да се одржи во рок од сто и 

дваесет дена по последната статусна конференциjа со цел да му се даде можност на секое 

лице што е во притвор и во очекуваfЬе на жалбена постапка да покрене прашаfЬа во врска со 

тоа, вклучуваjки и проблеми во врска со психичката и физичката состоjба на тоа лице; 

СО ОВА НАЛОЖУВАМ следната статус на конференциjа да се одржи пред мене во среда 

На 18, март 2009, во 14.30, во Судница 1. 

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

I Обвu//uт<!Гfот против !Ьубе Бошкоски и JoxaH Тарчуловеки, Предмет бр. ИТ -04-82-Т, Пресуда, 10. jули 2008. 
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