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ПРЕКУ 
ОСНОВЕН СУД  БИТОЛА 
 
 
ДО 
ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
СКОПЈЕ 
 
 
Предмет:Кж.бр.631/04 и К.бр.22/04 
 
 
Против правосилната пресуда на Основен суд Битола К.бр.22/04 1.7.04 г. и против 
прасудата на Апелациониот суд во Битола Кж.бр.631/04 од 22.6.05 г., врз основа на 
чл.411 ст.1 и 2 во врска со чл.412 од ЗКП , поднесувам 
 
     Б  А  Р  А  Њ  Е 
 
  за вонредно преиспитување на правосилна пресуда  
 
Осудениот Јован Вранишкоски  со пресудата на основниот суд во Битола, 
К.бр.22/04 од 01.07.2004г. огласен е за виновен за сторено кривично дело 
„предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост“ од 
чл.319 ст.1 од КЗ и е осуден на казна затвор во траење од  1 год. и 6 месеци. 
 Осудениот е огласен за виновен затоа што, како прифаќаат и двата суда,  во 
периодот од 07.08.2003г. по неговото разрешување и детронизирање како 
митрополит и епархиски архиереј, свесен  дека ќе предизвика  верска омраза, 
раздор и нетрпение, помеѓу верниците на МПЦ и СПЦ како и помеѓу верниците на 
МПЦ, сакајќи го тоа, издејствувал и се согласил  да со одлука на СПЦ биде 
поставен за егзарх на Охридската Архиепископија во Македонија, по што започнал 
да организира  вршење на богослужби и чинодејствија во Македонија и во 
странство, така што: 
-во текот на ноември 2003г. преку календарот за 2004 г. издаден од манастирот  
Св.Јован Златоуст ИЗНЕСОЛ  НЕВИСТИНИ ТВРДЕЊА, омаловажувања и клевети 
за МПЦ. 
-во текот на ноември и декември 2003г. во соборната црква во Белград учествувал  
на хиротонија  на Јоаким  за епископ Велички и на т.н. Високо достоен  
Архимандрид Марко во Епископ Дремвицки, кои предходно ги предложил на 
патријархот Павле, со цел да створи престава  за постоење  на паралелен Свет 
Архиерејски Синод на Охридската Архиепископија и поделба на верниците на 
македнонскиот народ, и 
- на ден 11.01.04  во Битола  во станот на ул.„Кочанска“ вр.2/2/23 искористен како 
верски објект, одржал верски обред. 
 
 За ваквите прифатени дејствија, судот го огласи за виновен и осуди  на казна 
затвор  во траење од 1 г. и 6 месеци, за сторено кр.дело по чл..319 од КЗ  
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 Обвинетиот и бранителот, ваквата пресуда ја обжалија па Апелациониот суд 
во Битола, после разгледување на жалбите, истите ги одби како неосновани со 
Пресуда Кж.бр.631/04 од 22.06.2005 г. и пресудата  на Основниот суд во Битола 
К.бр.22/04  ја потврди  со што  истата  стана правосилна. 
 
  Сметаме дека,  и двата суда го повредија  КЗ чл.3596т.1 од ЗКП. 
 
 Ова кривично дело го чини тој кој што со присилба, малтретирање, 
загрозување на сигурноста, излагање на подбив  на националните, етничките или  
верските симболи, со оштетување туѓи предмети, со скврнување споменици, 
гробови  или на друг  начин ќе предизвика или разгори национална, расна или 
верска омраза, раздор или нетрпеливост. 
 Видно  од диспозитивот на  првостепената пресуда, ниту еден од овие  
описи на битието на делото од  осудениот не се остварени, а  се што е наведено во 
него,  и да е така како што е утврдено, нема елементи на делото за кое е осуден. 
 Најпрво се истакнува тоа дека, според  Законот  за верските заедници и 
религиозните групи според чл.3  ст.1 се бараше  да  верски работи  и верски обреди  
во РМ  може да врши  само регистрирана  верска заедница, односно религиозна 
група. Но, овој член 3 ст.1  со Одлука на уставниот суд на РМ  У.бр.214/98 од 17. 
11.1999 г.  е укинат, така да  се дава поголема либерализација на  верските 
заедници  и религиозни групи. 
 Исто така  од истиот закон е  прогласен за неуставен и чл.19 каде  беше 
определено дека верски обреди и верски работи  можат да се вршат и во др. 
простории и места  достапни  на граѓаните со одобрение на надлежниот орган  за 
внатрешни работи, по предходно мислење  од органот  надлежен  за прашањата на 
верските заедници и религиозни групи, така што сега  не е  потребна  никаква  
одлука или одобрение од тие институции. 
Со ваквата законска регулатива, религиозните групи и заедници добиваат  
поголема  либерализација и можат обредите да ги вршат  надвор од верски објекти  
и во други простории, и не е забрането да секое лице својата вероисповед ја 
остварува во стан  или  др. објект. 

Осудениот ако е детронизиран  со одлука на Светиот синод на МПЦ со тоа 
не  престанало неговото право својата вероисповед да си ја остварува преку друга 
верска заедница и во сопствен објект.Токму тоа Е И НЕГОВАТА ОСУДА ЗОШТО 
БИЛ ПРИПАДНИК НА  ДРУГА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА И ЗОШТО ОБАВУВАЛ 
ОБРЕД ВО СВОЈОТ ДОМ.. 

Имајќи го во предвид  фактот дека,  за делување во  верска заедница или 
религиозна група  не е потребна регистрација и дозвола од  МВР, тоа значи дека,  
неговото делување во таква заедница е дозволена и неможе да биде  иритација на 
верска омраза и нетрпение, а адекватно на тоа  таквото делување не може да биде  
инкриминирано. 

Ако законот за верски заедници  допушта во РМ да делуваат верски 
заедници и религиозни групи  без регистрација, тогаш  ако прифатиме дека, 
осудениот Јован Вранишкоски да е поставен за егзарх  на Охридската 
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архиепископија од страна на  СПЦ, и со одпочнување на дејствување како егзарх, 
тогаш во што е инкриминацијата, кога законот тоа го дозволува?... 

Она што во диспозитивот е наведено во ст.2  за изнесеното во верскиот 
календар, и така како што е прифатено, не  го остварува битието од делото за кое  
осудениот е осуден, ами тука наведеното е инкриминирано во чл.172  „клевета“ и 
чл.173 „навреда“,  кое се  поведува по приватна тужба на  оштетениот а не со акт на 
ЈО!!!... 

Она што и е наведено во ст.3 од диспозитивот на пресудата, за присуството 
на  осудениот во Белград  на  хиротонијата на Јоаким  тоа претставува  слобода и 
право на движење, на мисла и вероисповед, што во никој случај не е и остварување 
на кривичното дело од чл.319 од КЗ. Неговото присуство во друга верска заедница, 
надвор од МПЦ е негово загарантирано право во Уставот на РМ чл.16, и  19, и 20, 
додека пак со Универзалната декларација за човекови права чл.___18 од 10.12. 1948 
г.  „секој има право на слобода на мисла, совеста  и религијата.... индивидуално или 
во заедница со други луѓе, приватно или јавно, да ја манифестира својата религија, 
или убедување  преку подучување, практикување одржување служби или обреди,“  
од што произлегува дека , не може никој да го ограничи, каде обвинетиот ќе 
припадне  по своето верско убедување и во која верска група или заедница. Затоа  
во ова дејствие нема дело. 

Наведеното во ст.4 од Пресудата, за  обавување на верски обред во  
неговиот стан, мислам од  погоре наведеното дека,  со укинувањето на чл.3 ст.1 и 
чл.10 од законот за верски заедници,  решено е прашањето, дека никој нема  
обврска да бара дозвола каде да се обавува верскиот обред, па и во овој случај. 
Секое нарушување на јавниот ред и мир, претставува прекршок, кој према 
осудениот не е ни поведен, токму затоа бидејки никому не сметал. 

Токму од погоре изнесеното , од домашната законска регулатива, 
произлегува дека, никој неможе да никого натера да  остане во МПЦ и секој сам 
одлучува  во која верска заедница или религиозна група ќе припадне.Ние на 
осудениот му судиме затоа што тој бил поставен за егзарх во  РМ од страна на 
СПЦ. Но, да прашаме и  поинаку. Зарем  кардиналот на католичката црква во РМ 
не го поставува Папата од Рим?...Зарем евангелистот во РМ не го поставува  
предпоставениот од Австрија?...па зашто ОЈО против нив не поведува  кривични 
постапки за нивно назначување од  верски заедници надвор од РМ?.... 

Според чл.18 од  УНИВЕРЗАЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ЧОВЕКОВИ 
ПРАВА   загарантирано  е  >>>„секој  има право  на слобода на мислата, совеста и  
религијата. Ова право  ја вклучува  и слободата -човекот  да ја промени својата 
религија или убедување, како и - слободата -,индивидуално  или во заедница  со 
други луге, приватно или јавно, да ја манифестира својата религија или убедување 
преку  подучување, практикување, одржување служби или обреди“. 

Според  документите на Советот на Европа,  КОНВЕНЦИЈАТА  ЗА 
ЗАШТИТА НА ЧОВЕКОВИТЕ ПРАВА И ОСНОВНИТЕ СЛОБОДИ, каде во чл.1  
е определена  обврската за почитување на правата на човекот од страна на секоја 
држава потписничка на конвенцијата..Во чл.9  од оваа конвенција  е определено  
слобода на мислење, совест и вера. 

Според Уставот на Република Македонија според чл.19 се гарантира 
слободата на вероисповед  и слободно и јавно, поединечно или во заедница со 
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други изразување на верата. Во истиот член но ст.2  е определено  дека МПЦ, 
другите верски заедници  и религипозни групи, се одвоени од државата и се 
еднакви пред законот. 

Имајќи ги во предвид горе изнесените загарантирани права и слободи, и 
вклучувајќи го осудениот да е припадник на религиозна група, тогаш треба да му 
се даде третманот на рамноправност пред законот со МПЦ и неговото 
чинодејствување  и ширење на христијанската вера да  не се смета за 
инкриминација, туку државата да се оддели од  мешањето  и ставањето во ред на 
нивните чинодејствувања, бидејќи  истата се става на страната на МПЦ што е 
противуставно, затоа што  верските заедници се одделени од државата. 

И да се прифати за правилно, утврденото во диспозитивот од пресудата, се 
поставува, сериозното прашање, дали во дејствијата кои се опишани како 
инкриминирани, има елементи на кривично дело. Дали, издавањето на календарот е 
кривично дело  по чл.319 од КЗ  кога се знае дека,  навредениот и оклеветениот има 
правна заштита со поднесување на приватна тужба. Во случајот, велико 
достоинствениците на МПЦ, до колку би биле навредени, требаше да си бараат  
правна заштита, а не да ги заштитува ОЈО во Битола. Иритира што присуството на  
хиротонија, оквалификувано е како кривично дело, што е   преседан во нашата  
правна теорија и пракса. Да не зборувам за  обавување на верскиот обред во 
приватен стан. Никој, па ни СВР Битола,  не поднел  прекршочна пријава за 
нарушување на јавниот ред и мир, до колку такво нешто имало, а за жал ОЈО 
Битола ова го оквалификова за  кр.дело по чл.319 од КЗ. Судската пракса ваква 
пресуда не познава, па да се внимава што се одлучува бидејќи во иднина ќе се 
токлуваат и коментираат судските одлуки. 
 

Сето погоре изнесено упатува на тоа дека,  во дејствијата на осудениот нема 
елементи на дело, и затоа тврдиме дека,  осудениот не е сторител на кр.дело од 
чл.319 ст.1 од КЗ  и од страна на двата суда е повреден законот  чл.356 ст.1 т.1 од 
ЗКП 
Се предлага врз основа на чл. 413 ст.1 т.1 и чл.411 од ЗКП, да се донесе Пресуда со 
која и двете пресуди ќе  бидат преиначени на начин што осудениот ќе се ослободи 
од обвинение.  
 
11.07.2005г.       Бранител 
 
 


