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Ж     А       Л       Б       А 
 
 Од обвинетиот Јован Вранишковски од Битола, преку бранителот адв.Васко Ѓорѓиев од 
Битола,која се поднесува против пресудата на Основен суд Битола, К.бр.22/04 од 1.7.04 г. 
заради: 
 
 -суштествена повреда на одредбуте од ЗКП чл.355 ст.1 т.11 
 -погрешно утврдена фактичка положба 
 -повреда  на КЗ чл.356 ст.1 т.1  
 -заради одлуката за казната. 
 
 Согласно чл.362 од ЗКП се предлага да за денот на одржувањето на седницата бидат 
повикани  обвинетиот и бранителот. 
 
 Со наведената пресуда, обвинетиот Јован Вранишковски огласен е за виновен, да сторил 
кривично дело „предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор  и нетрпение” по чл. 
319 ст.1 од  КЗ, за дејствија децидно наведени  во диспозитивот од Пресудата и е осуден на 
казна затвор во траење од 1 год,. и 6 месеци. 
 
 Ваквата пресуда , од страна на обвинетиот и неговиот бранител, во целост се  обжалува  и 
се  смета за незаконита, бидејќи   пресудата не се заснива на  факти и докази кои упатуваат кон 
тоа дека, во дејствијата на обвинетиот , има елементи на кривично дело, ниту пак има докази 
дека обвинетиот  ги сторил делото за кое се терети, а за што збор ќе стане  во  образложението 
кое следи. 
  
 Ова кривично дело  се чини со  предизвикување  или разгорување  национална, расна или 
верска омраза, раздор или нетрпение со присилба, малтретирање, загрозување на сигурноста, 
излагање на подбив на националните, етичките или  верските симболи, оштетување  туѓи 
предмети, скврнување споменици, гробови  или на др.начин. Вака е  определено  во чл.319 ст.1 
од КЗ на РМ. 
 Тргнувајки од овој законски  императив, од битието на делото, бараме  обвинението да 
докаже дека обвинетиот сторил барем  едно од овие дејствија, за да се увериме во неговата 
виност. Но за жал, освен  голи тврдења и претпоставки, освен  наведување на  тешки  
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обвиненија  без фактичка основа во обвинението, а за жал прифатени и од судот, друго ништо 
нема. 
 Само заради  подсетување, Ова кривично дело носи корени од  предходниот период, во 
времето на  СФРЈ, кога се градеше друга стратешка идеологија, и каде  предмет на заштита беа 
тогашните  вредности на братството и единството и на социјалистичкото самоуправување. 
Неспорен факт. Но  и во новиот КЗ остана истото кривично дело, и ако во Европското 
законодавство  не постои, бидејќи  денес  во време на плурализам, повекепартиски систем и 
слобода на мисла и говор  сè повеке се зацврстуваат човековите права, и се  имплементира  
европското законодавство во националното. Но, за жал, во нашата средина , со предметното 
обвинение се осудува секое  друго размислување освен стереотипното, со директно мешање на 
државата во  канонското право, мешање во работата на Црквата, која е издвоена од 
државата.Затоа сметам дека,  со ваквата пресуда, која во никој случај не можеме да ја 
прифатиме како законита, не  провејуваат докази ами само претпоставки и гола осуда. Оваа е  
пресуда која  се заснива на претпоставки и широко образлагање на историјата на МПЦ и 
Охридската патријаршија, кое нешто  ниту се испиутуваше во текот на претресот, ниту пак беше 
предмет на  разгледување. За нас беше релевантно  ОЈО Битола да докаже дека, обвинетиот со 
примена на сила, малтретирање, присилба,  загрозување на  сигурноста, со излагање на подбив  
на националните и верските симболи, оштетување на туѓи предмети, со скврнување на 
споменици, гробови и сл. или на друг   ваков начин,  да предизвика верска нетрпеливост, за да 
на таквото обвинение  дадеме одбрана. Пред Вас господо судии, имате обвинение  кое  има  
вградено  претпоставена   воља на обвинетиот да предизвика верска нетрпеливост, а нема  
дејствија  на извршување на делото кои ги бара чл.319 ст.1. Апсурдно обвинение кое  нема 
основни елементи за кр.дело  од чл.319 од КЗ. Но, за жал, судот  прифати дека  сите дејствија 
наведени во ОА се инкриминирани и  донесе осудителна пресуда. 
 Судот за да ја   образложи пресудата дава опширна историја на  формирањето на 
Охридската патријаршија и  покасно на МПЦ, кое нешто е ирелевантно за обвинението кое му 
се става на товар на обвинетиот.Уште еднаш судот  покажа  пристрасност и завземање на став  
на страната на  МПЦ  и нејзините владици, и навлегување во сверата во која судот нема 
компетенција. 
 Наместо судот да се занимава со утврдување на факти  од изведените докази, истиот  
прифаќа дека со четирите  дејствија, наведени во диспозитивот, (...   да во периодот од 7.8.03 г. 
по неговото детронизирање од   страна на МПЦ,  свесен дека ќе предизвика верска омраза 
помеѓу верниците  на МПЦ и на дел  од СПЦ, САКАЈЌИ ГО ТОА , се согласил  да биде 
поставен за егзарх  на ОА во РМ, ,... во  издаден  календар,  за 2004 г.  од непостоечкиот  
манастир „Св.Јован Златоуст” лоциран во вилата во с.Нижополе, изнел невистинити тврдења  
омаловажување и клевети, ....   да во  текот на ноември и декември 2003 г. во  Соборната црква 
во Белград  учествувал  на хиротонија,  предизвикувајќи верска нетрпеливост,... како и  тоа дека 
во Битола  на ден 11.1.04 г. во станот на ул. Кочанска 2/2/23 прокламиран од обвинетиот како 
верски објект одржал верски обред, ПРЕДИЗВИКУВАЈЌИ ГОЛЕМА  ВЕРСКА ОМРАЗА И 
НЕТРПЕЛИВОСТ  кај граѓаните верници на МПЦ ) го сторил кривичното дело кое го терети, и 
ако  не постои ниту еден доказ кој упатува дека тие дејствија  ги сторил обвинетиот и дека 
истите се плод на примена на сила, малтретирање и сè она што е наведено во чл.319 ст.1. 
 За дејствијата  од т.1 од диспозитивот во пресудата каде се зборува за неговото 
поставување  за егзарх  на ОА во РМ и се наведува  дека , „свесен дека ќе предизвика  верска 
омраза,  раздор  и нетрпеливост помеѓу верниците, сакајќи го тоа, се согласил со таквото 
поставување”,.во овој дел од  пресудата,  може да се приговори дека, не е изведен ниту еден 
доказ, од кој би произлегло воља на обвинетиот   да предизвика верска омраза и нетрпеливост. 
Судот е должен секој релевантен факт да го докаже со доказ. Ако судот утврдува  ,„сакајќи да 
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предизвика верска омраза и нетрпеливост”, тоа е должен да го докаже дека е така. Никаде не  се 
утврди дека обвинетиот имал таква намера. Никаде не се утврди дека целта на обвинетиот е да  
кај верниците предизвикува  омраза или нетрпеливост, ами напротив да прогресира една нова 
мисла. Впрочем, судот ја занемарува нацрт спогодбата во Ниш каде владиците Наум, Петар и 
Тимотеј, со благослов на синодот  отидоја во Ниш, се спогодија  така како што  денес постапува 
обвинетиот. За жал и нивната мисла потоа прогресира , и го погазија својот збор  да би потоа 
истите тие  најгрубо се  осврнуваа по обвинетиот. Впрочем,  прашањето за  уредување на 
односите помеѓу соседните  православни цркви е прашање кое треба да го реши  МПЦ во 
содејство со сестринските цркви. Тоа е  црковно прашање, а предмет на обвинение може да 
биде, дали некој свесно, со намера да предизвика раздор и нетрпеливост, превзема некои 
дејствија. Конкретно, дали обвинетиот имал таква умисла и намера и дали такво нешто превзел. 
А, пак, да се оствари таквото битие од делото од чл.319 од КЗ  употребува изрази  
„ПРИСИЛБА”, „МАЛТРЕТИРАЊЕ”, „ЗАГРОЗУВАЊЕ НА СИГУРНОСТА”, „ОШТЕТУВАЊЕ 
ТУЃИ ПРЕДМЕТИ” И СЛ. во  функција на примена на сила, а не и  секое  спротивно 
размислување од  устоличеното. Токму ова последното е денес предмет на обвинение и осуда на 
обвинетиот, а тоа дека не мисли како некои од  синодот на МПЦ. Уште повеќе што ЈО се меша 
во мислењето на  поединецот, што е апсурд и недозволено и страшно за  денешно време. ЈО  
неслагањето на обвинетиот   со  некои од големодостоинствениците на МПЦ, го инкриминира 
во дело. За жал, и терминот од чл.319 ст.1 од КЗ „или на др. начин” го толкува  надвор од  
утврденото во  битието на делото. Дали некаде  во  овој предмет се сретна  превземање на 
насилни дејствија од обвинетиот, за предизвикување на  нептрпеливост?...Дали некаде судот 
посочи доказ дека обвинетиот  сака да ги скара  верниците, кое нешто е спротивно на  
функцијата која ја има во својство на свештено лице?  Не. Па тогаш  каде има инкриминација? 
 Исто така, судот не  посочи ниту еден доказ од кој  утврдува дека,   обвинетиот го издал  
верскиот календар за 2004г. и дека тој е негово дело. Таков доказ би имало ако судот  
поседуваше матрица од  издавањето  на календарот, најдена кај обвинетиот, ако се најдеше  
печатарот на календарот и  би го посочил обвинетиот или на др.  таков доказ. За судот доволно  
е тоа што   на слики бил сликан обвинетиот. Дека текстот одговара на она што обвинетиот го 
мисли. Па зарем тоа е доказ?...Секој може да издаде таков календар и да посочи  дека издавач е  
некој трет, кој фактички не е  творец или издавач. Но, затоа треба   сигурен доказ за тоа. Такво 
нешто нема. Обвинетиот негира дека го издал таквиот календар,  а сомнението на обвинителот 
не е доказ да врз сомнителни докази се заснива пресуда. Упатувам на чл.2  ст.2 од ЗКП  каде се 
налага на судот, постоењето или непостоењето на  фактите  што го чинат обележјето на 
кривичното дело, или од кое зависи примената на некоја одредба  од КЗ, судот го утврдува на 
начин поволен за обвинетиот. Во конкретниот случај судот постапува обратно. Тој 
сомнителните докази ги зема за  вистинити. 
 Во точка три од  диспозитивот  судот наоѓа  елементи на дело заради присаството на 
обвинетиот  при хиротонијата на двајца епископи. Од самиот диспозитив на пресудата  може да 
се види една нејасност, неразбирливост, за да се утврди со што обвинетиот предизвика верска 
нетрпеливост?...Истиот не превзеде никакво дејствие, а се што е наведено во образложението се  
голи претпоставки, за жал прифатени од судот,  а фактичката положба  не  произлезе од 
доказите. 
 Уште едно нејасно  обвинение и одлука на судот, а тоа за  чинодејствувањето во станот 
на обвинетиот, што  наводно, предизвикувало „голема верска омраза и нетрпеливост”. Каде 
судот најде „голема нетрпеливост” кога никој на тоа не  упатува. Излишно е да  се коментира. 
Обвинетиот, подолго време   станот го користел  за  обавување на верски обред, за што ниту е 
поведена прекршочна постапка. Впрочем, правото на вероисповест  и изразување на верата, е 
уставна гаранција, а користењето на станот неприкосновено, при услови користењето да не го 
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ремети редот и мирот во  околината. Во случајот,  наспроти  искажувањето на сведоците дека, 
обвинетиот никому не сметал, судот заклучува спротивно, а дава некое образложение, кое не 
соодејствува со доказите, со што прикажа  пристрасност. 
 Видно од горе изнесеното, може со сигурност да се констатира дека,  фактичката 
положба, која што е земена за утврдена е погрешна . Ниту еден доказ не  упатува на постоење на 
умисла и намера кај обвинетиот да  предизвика верска нетрпеливост. Тоа е измислено само со 
цел да  се осуети во остварувањето на црковните дејствија, за кои смета дека се полезни за 
македонската црква и верниците, ставајќи на товар дејствија кои ниту се  остварени, ниту биле 
опфатени во умислата на обвинетиот. 
 Ако го пратиме  обвинителниот акт на ОЈО Битола, тогаш  оправдано  можеме да 
очекуваме  вакви ОА и према  секој  припадник на било која политичка  партија, кој мисли 
спротивно на  партијата која е на власт. Заради појаснување. Спротиставените мислења на 
партиите и  бурните  изборни кампањи, можат да бидат  окфалификовани како  предизвикување 
национална омраза. Значи, мораме да мислиме како таа партија која е на власт. Овај случај е 
идентичен со погоре изнесеното. Обвинетиот размислува спротивно од  преставниците на 
синодот од МПЦ, па тоа го чини пресуда од  една година и шест месеци. Наспроти  идеите за 
делба на Македонија, ЈО премолчува на  дејствија  кои директно одат кон рушење на  уставниот 
поредок  на  државата, а обвинува за  дејствија кои  се во сверата на загарантираните права во 
Уставот на РМ на слобода на уверување, совест, мисла  и јавно изразување на мислата, чл.16 од 
Уставот. Верувам дека ваквите груби повреди на правата на обвинетиот АС ке ги увиди. 
 ЈО во текот на постапката предложи  како доказ да се изведе  видео снимка за 
организиран  поход на група  граѓани, од околу 200 лица, кои организирани од сведокот, бивши 
пратеник Тодор Петров, на  христијанскиот празник Водици на ден  11.11.04 г.  како од храмот 
Св.Димитриј доаѓаат пред зградата на обвинетиот на ул.Кочанска, и организирано  упатуваат 
линч, закана со убиство на обвинетиот. Ова дејствие на сведокот Т.Петров има елементи на 
кривично дело   од чл.319 од КЗ па ОЈО Битола наместо него да го обвини, обвинет е човек кој  
никого не малтретира, присилува и сл. ами си го остварува правото на вероисповест и слобода 
на мислата и совеста. Ова е  однесување    на  државен орган без преседан. ЈО според законот е 
должен  сторителите на кривични дела да ги  гони а не да ги прикрива. .ЈО нема ингеренции да 
селектира  према кого ќе покренува обвинение  а према кого не, бидејќи според Уставот на РМ 
сите граѓани се еднаки. Во случајот ОЈО Битола  и ако  има доказ  дека сведокот Т.Петров 
организира  група за линчовање на обвинетиот, останува нем и глув на тоа. Ова е недопуштено 
по  ниту еден пропис. 
 Од страна на судот е сторена битна повреда во постапката со тоа што,  не ги анализира  
сите докази, а оди селективно и  извлекува заклучоци само од доказите кои го товарат 
обвинетиот. Нејасноста произлегува  и во тоа што, пресудата не може да се испита и да се 
утврди  од каде судот наоѓа дека обвинетиот имал намера и сакал да предизвика  верска 
нетрпеливост. Обвинетиот никаде не се појави да го повикува народот на нетрпеливост, на 
раздор и слично, ами судот произволно прифаќа таков заклучок. Ова е недопуштено во 
кривичното право. 
 Нејасност постои  во т.1 од диспозитивот, каде судот  прифаќа  дека со неговото 
хиротонисување за егзарх ОА, свесно одел кон предизвикување на верска нетрпеливост. 
Ваквиот диспозитив е нејасен  бидејќи не произлезе од ниту еден доказ. Како судот утврдува 
умисла за  предизвикување нетрпеливост, кога во прашање е  прифаќање чинодејствување  во 
името на Бога. Зарем ЈО ќе посочува како да се организира  вероисповеста?...Зарем и судот тоа 
ќе го регулира?...Очита е повредата за нејасноста  на пресудата и спротивна на доказите. 
 Во т.2  од пресудата наведените дејствија за  наводните клевети и навреди, судот ги 
прифаќа како  остварување на  битието од чл.319 од КЗ иако ваквите  дејствија  имаат елементи 
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на кривично дело „навреда” или „клевета”, за кои правна заштита можат да бараат  оштетените. 
Како судот прифаќа кр.дело од чл.319 од КЗ останува нејасно!.... 
 Присатсво на  хиротонијата  во Белград, не е јасно, како преставува кривично дело. Што 
обвинетиот направи за да предизвика верска нетрпеливост останува нејасно, со што е сторена 
повреда во постапката. 
 Не е јасно, како за судот преставува  остварување на битието од делото од чл.319 од КЗ.. 
дејствието на обвинетиот за одржување верски обред во својот стан кога  вероисповеста е 
уставно загарантирана, а со дејствијата обвинетиот не задира во правата и чувствата на  други 
лица. Обвинетиот никого не присилил да  појде по неговиот пат, ниту пак упати прокламација за 
тоа, за да се верува дека предизвикува  нетрпение. 
 Не сакам да се впуштам во расчистувањето на прашањето дали МПЦ е расколничка или 
не, бидејќи тоа е  ирелевантно за нас од кривично правен аспект. Тоа е прашање за теолозите 
кои се бават со таа наука, но размислувањето на обвинетиот  во тој правец не преставува 
кривично дело. Обвинетиот има свое гледање за промена  и сместување на МПЦ во  
целокупното христијанско семејсство, бидејќи  истата не е призната од останалите сестрински 
цркви. Вољата на обвинетиот за решавање на тоа прашање, не значи и инкриминација, во 
услови кога не оди кон рушење на територијалниот интегритет и суверенитет на РМ. 
 Затоа сметам дека, оваа пресуда е незаконита, дека истата е пристрасна и усмерена 
тенденциозно кон обвинетиот,  
 Предлагам на судот, пресудата да ја преиначи и обвинетиот го ослободи од обвинение. 
 
 
10.09.04 г.         Бранител 
         адвокат Васко Ѓорѓиев 
 
 
 


