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ЖАЛБЕНИОТ СОВЕТ на Меfународниот суд за кривично гонење на лица одговорни за 

тешки кршења на мегународното хуманитарно право извршени на територијата на 

поранешна Југославија од 1991 година (понатаму во текстот: Жалбениот совет и 

Меfународниот суд); 

ПОТСЕТУВАЈКИ дека на последната статусна конференција од 16. јули 2009, пред

жалбениот судија ги извести страните дека "датумот за жалбениот претрес ке биде наскоро 

определе н со оглед на тоа дека сите поднесоци се предадени"; 1 

ИМАЛИ ПРЕДВИД дека правило 114 од Правилникот за постапка и докази пропишува 

дека ,,[п]о истекот на временските рокови за поднесување поднесоци предвидени во 

правилата 111, 112 и 113, Жалбениот совет одредува датум за претрес и Секретарот ги 

известува страните за истиот." 

СО ОВА НАЛОЖУВА жалбениот претрес да се одржи во четврто к, 29. октомври 2009 

според следниот провизорен распоред: 

09.30 - 09.40 Воведен збор на судијата претседавач (10 минути) 

09.40 - 10.55 Изјаснување од страна на Јохан Тарчуловски (1 час и 15 минути) 

10.55 - 11.25 Пауза (30 минути) 

11.25 - 12.25 Реакција на Обвинителството (1 час) 

12.25 - 12.45 Одговор на Јохан Тарчуловски (20 минути) 

12.45 - 13.45 Пауза за ручек (1 час) 

13.45 - 15.00 Изјаснување на Обвинителството (1 час и 15 минути) 

15.00-15.30 Пауза (30 минути) 

15.30 - 16.30 Реакција на Љубе Бошкоски ( 1 час) 

16.30 - 16.50 Одговор на Обвинителството (20 минути) 

16.50 - 17.00 Куси лични обракања од страна на Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски 

(незадолжително) (10 минути); 

ГИ ИЗВЕСТУВА страните дека, и покрај тоа што тие можат слободно да го искористат 

времето што им е определено за изнесување на своите аргументи така како што мислат дека 

е најдобро, може да бидат повикани кога е потребно да одговорат на прашања од судиите во 

текот на распитот; и 

1 Статусна конференција од 16.јули 2009, стр. 18. 
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НАЛОЖУВА Љубе Бошкоски да ги извести Жалбениот совет и Секретаријатот во писмена 

форма, најдоцна до 9. септември 2009, дали ке го искористи своето право во согласност со 

член 21(4)(г) од Статутот на Меfународниот суд да присуствува на жалбениот претрес, за да 

може да се направат подготовки за неговиот трансфер во седиштето на Меfународниот суд. 

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

Датирано од 2. септември 2009, 

Во Хаг 

Холандија 

(своерачен потпис на оригиналот) 

Судија Патрик Робинсон 

Претседавач 

[Печат на Меfyнародниот суд] 
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