
                                                                                                         КЖ..бр. 631/2004 
 
 
                ВО  ИМЕТО  НА  ГРАЃАНИТЕ  НА  РЕПУБЛИКА  МАКЕДОНИЈА 
 
 

АПЕЛАЦИОНИОТ СУД ВО БИТОЛА, во совет составен од судиите: Васко 
Кузев како претседател, Владимир Радевски и Неџат Ајро-членови на советот, со 
записничарот Митко Фидановски-советник во судот, во кривичниот предмет на 
обвинетиот Јован Вранишковски од Битола, за кривично дело „предизвикување 
национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост“ од чл.319 од Кривичниот 
законик, решавајќи по жалбите на обвинетиот изјавена лично од него и преку 
бранителот Васил Георгиев адвокат од Битола, против прсудата на Основниот суд во 
Битола К.бр.22/04 од 01.07.2004 година, на седницата одржана во присуство на 
заменикот на Вишиот јавен обвинител Битола Димитар Лазаревски, обвинетиот и 
неговиот бранител Васил Георгиев адвокат од Битола, на 22.06.2005 година донесе: 
 

ПРЕСУДА 
 
Жалбите на обвинетиот Јован Вранишковски од Битола, изјавена лично од него 

и преку бранителот Васил Георгиев адвокат од Битола, СЕ ОДБИВААТ како 
неосновани. 

 
Пресудата на Основниот суд во Битола К.бр.22/04 од 01.07.2004 година, СЕ 

ПОТВРДУВА. 
 
 
                                   О б р а з л о ж е н и е 
 
 
Основниот суд во Битола со пресуда К.бр.22/04 од 01.07.2004 година, го огласи 

за виновен обвинетиот Јован Вранишковски од Битола за кривично дело 
„прдизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост“ од чл.319 
ст.1 од Кривичниот законик. Со истата го осуди на казна затвор во траење од 1 година 
и 6 месеци, во која е пресметана и времето кое обвинетиот го поминал во притвор. 
Обвинетиот е задолжен со трошоци во кривичната постапка, како што е наведено во 
изреката на првостепената пресуда. 

Против ваквата пресуда изјавени се жалби од обвинетиот Јован Вранишковски 
лично од него и преку бранителот Васко Георгиев адвокат од Битола. Со изјавените 
жалби пресудата на првостепениот суд се побива по сите законски основи. Во 
изјавените жалби во основа се наведува, дека во дејствијата кои што се опишани во 
изреката на пресудата на првостепениот суд, не постојат елементи на кривичното 
дело за кое обвинетиот се обвинува и е огласен за виновен. При тоа, пресудата на 
првостепенот суд исклучиво била заснована на претпоставки и своја основа воопшто 
не најдувала во изведените докази во рамките на постапката. Во конкретниов случај, 
станувало збор за водење на кривична постапка за изразено верско убедување, кое на 
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обвинетиот му било загарантирано како право утврдено со Уставот на Република 
Македонија. 

Во изјавените жалби особено се упатува на тоа, дека првостепениот суд не ги 
утврдил фактите и околностите кои можат да ги чинат елементите на кривичното 
дело „предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост“, од 
чл.319 ст.1 од Кривичниот законик. Првостепениот суд во целост не ги анализирал 
изведените докази во постапката, а од сите изведени докази не произлегувало, дека со 
тоа што обвинетиот се согласил да биде поставен за егзарх од Српската Православна 
Црква во Охридската Архиепископија во Македонија и да тоа го сторил свесно, 
сакајќи да предизвика верска омраза и нетрпеливост. Од ниеден доказ со сигурност не 
произлегувало она што го утврдил првостепениот суд, да обвинетиот Вранишковски 
го издал Верскиот календар за 2004 година, иако истиот не оспорувал, дека се 
согласувал со содржината во него. 

Во врска со прашањето за присуството на обвинетиот Вранишковски на 
Хиротонијата на двајца епископи во Белград на покана на Српската Православна 
Црква, како и вршењето на богослужбата во станот на неговите родители на улица: 
„Кочанска“ во Битола, не можело да се прифати, дека претставуваат дејствија на 
извршување на кривичното дело „предизвикување национална, расна и верска омраза, 
раздор и нетрпеливост“ од чл.319 ст.1 од Кривичниот законик, бидејќи со тоа не го 
загрозил мирот во околината. Спротивно на она што прифатил првостепениот суд од 
изведените докази во постапката, произлегувало дека тие дејствија воопшто не му 
пречеле на никој. Со преземените дејствија од страна на обвинетиот, не можело да 
биде прифатено утврдувањето на првостепениот суд, дека обвинетиот е сторител на 
кривичното дело кое што му се става на терет, бидејќи во неговите дејствија воопшто 
не е употребувана присилба, малтретирање, загрозување на сигурноста, оштетување 
на туѓи предмети и слични дејствија во функција на примена на сила, како што тоа 
бара законската дефиниција на кривичното дело за кое обвинетиот е обвинуван. 
Станувало збор само за политичко судење, само заради тоа што, обвинетиот нема 
исто размислување како некои од членовите на синодот на Македонската 
Православна црква. 

Првостепениот суд погрешно нашол, дека во дејствувањето на обвинетиот има 
елементи на кривично дело, заради присуство на обвинетиот при Хиротонијата на 
двајца епископи. Од самата изрека на првостепената пресуда, можело да се види една 
нејасност, неразбирливост за да се утврди, со што обвинетиот предизвикал веска 
нетрпеливост. Обвинетиот не презел никакви дејствија, а сè што било наведено во 
образложението на првостепената пресуда, биле само голи претпоставки, а за жал 
прифатени од првостепениот суд, а самата фактичка состојба не произлегувала од 
изведените докази. Уште помалку јасно било тврдењето во обвинението и одлуката на 
првостепениот суд, во врска со чинодејствувањето во станот на обвинетиот, што 
наводно предизвикало голема верска омраза и нетрпеливост, а се поставувало 
прашање, од каде првостепениот суд нашол таква нетрпеливост, кога никој на тоа 
особено не упатувал. Навистина обвинетиот заедно со неговите приврзаници 
извршувал верски обреди во станот на улица „Кочанска“, но во врска со тоа воопшто 
не била поведена никаква постапка, а правото на вероисповест и изразувањето на 
верата била уставна гаранција, а користењето на станот неприкосновено. Спротивно 
на тврдењето на сослушаните сведоци, првостепениот суд заклучил спротивно и дал 
образложение кое што не соодветствува со изведените докази во рамките на 
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постапката. Фактичката состојба била погрешно утврдена, а првостепениот суд 
прифатил она што е наведено во обвинението, не сметајќи дека не може да постои 
одговорност за поинакво верско убедување, од она што преовладува во Светиот 
Синод на Македонската Православна црква, како што не е можна одговорност некој 
во политичкиот живот да одговара за поинакво изразено политичко мислење и 
убедување. Тоа што поранешниот пратеник Тодор Петров, како претседател на 
Светскиот Македонски конгрес повикувал со толпа луѓе на линч и убиство на 
обвинетиот, било потребно да се бара негова одговорност, а не врз основа на неговиот 
исказ, во рамките на постапката, да се темели одговорноста на обвинетиот. 
Заклучокот на првостепениот суд бил произволен, дека обвинетиот на тој начин кај 
народот предизвикал раздор, нетрпеливост и предизвикал национална, расна и верска 
омраза. Дејствијата опишани во изреката на првостепената пресуда, а кои 
произлегуваат од Верскиот календар за 2004 година, единствено можеле да имаат 
квалификација за некаква навреда, евентуална клевета, за чие гонење може да се води 
постапка по приватна тужба. Како што е и претходно наведено, другите дејствија на 
извршување, претходно опишани, никако не би можеле да претставуваат дејствија на 
извршување на некакво кривично дело, а особено кривично дело за какво обвинетиот 
се обвинува и е огласен за виновен. 

Во однос на одлуката за изречената кривична санкција, иако како жалбен основ 
се споменува во жалбата на бранителот на обвинетиот, образложение во таа смисла не 
е дадено, односно не се дадени жалбени причини и овој законски основ само се 
споменува, па во таа смисла основата на изјавените жалби се состои во побивање на 
истата по законските основи за сторена суштествена повреда на одредбите на 
кривичната постапка, повреда на Кривичниот законик и погрешно или нецелосно 
утврдена фактичка состојба. Се предлага во изјавените жалби, пресудата на 
првостепениот суд да биде преиначена и обвинетиот биде ослободен од обвинение. 
Побарано е за седницата на советот и нејзиниот ден на одржување да бидат известени 
обвинетиот и неговиот бранител. 

Вишото јавно обвинителство од Битола, со свој поднесок во писмена форма 
под КОЖ.бр.619/04 од 06.12.2004 година, доставен на денот на одржувањето на 
седницата на советот, стави предлог, жалбите на обвинетиот изјавени лично од него и 
преку бранителот Васил Ѓеорѓиев адвокат од Битола, да се одбијат како неосновани, а 
пресудата на првостепениот суд да се потврди. На таквиот предлог во целост остана 
на седницата присутниот заменик на Вишиот јавен обвинител Димитар Лазаревски. 

Обвинетиот Јован Вранишкоски и неговиот бранител Васил Ѓеорѓиев адвокат 
од Битола, присутни на седницата на советот, во своите зборови останаа во целост 
при изнесените наводи во изјавените жалби и предлогот изнесен во истите. 

Кривичниот совет на Апелациониот суд во Битола, решавајќи по изјавените 
жалби, после проучувањето на побиваната пресуда и списите во кривичниот предмет 
утврди, дека неосновани се причините поради кои се побива пресудата со изјавените 
жалби, ниту се сторени повреди според чл.393 ст.1 од ЗКП пречистен текст, на кои 
судот внимава по службена должност, заради што, согласно чл..401 од Законот за 
кривична постапка се одлучи како во изреката на оваа пресуда, а заради следниве 
причини: 

Жалбите не се основани. 
Неосновано се побива пресудата на првостепениот суд со изјавените жалби за 

сторени суштествени повреди на одредбите на кривичната постапка, во смисла на 
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чл..381 ст.1 т.11 од Законот за кривична постапка. Спротивно на изнесеното тврдење 
во изјавената жалба, изреката на првостепената пресуда е јасна и разбирлива, таа не е 
противречна на самата себе или на причините на пресудата. Во пресудата на 
првостепениот суд дадени се доволно причини за решителните факти и тие причини 
се сосема јасни и не постои значителна противречност помеѓу она што се наведува во 
причините на пресудата со содржината на изведените докази во постапката. 

Неосновано се тврди во изјавените жалби, дека во изреката на првостепената 
пресуда не биле содржани фактите и оклностите, кои ги чинат елементите на 
кривичното дело „предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и 
нетрпеливост“ од чл.319 ст.1 од Кривичниот законик. Исто така, неосновано е 
тврдењето изнесено во изјавените жалби, дека наместо пресудата да се заснова на 
докази, таа се засновала на претпоставки и дека утврдените факти биле спротивни на 
доказите, дека истите биле произволни и дека првостепениот суд извел погрешен 
заклучок, дека обвинетиот со тоа што се согласил да биде поставен од Српската 
Православна Црква за Егзарх на Охридската Архиепископија во Република 
Македонија, па да дејствувал со умисла за да предизвика национална, расна и верска 
омраза, раздор и нетрпеливост. Неосновани се и тврдењата изнесени во изјавените 
жалби, дека со чинодејствијата и вршењето верски обреди во станот на улица: 
„Кочанска“ во Битола и присуството на Хиротонијата на двата епископи во Белград, 
на покана на Српската Православна Црква, да се резултат на поинакво верско 
убедување од она што било во Светиот Синод на Македонската Православна црква. 

Обвинетиот е огласен за виновен за кривично дело: „предизвикување 
национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост“ од чл.319 ст.1 од 
Кривичниот законик и истото го врши тој што со присилба, малтретирање, 
загрозување или на друг начин ќе превземе дејствие со кое ќе предизвика верска 
омраза, раздор и нетрпеливост. Во тие рамки, не може да се прифати изнесеното 
тврдење во изјавените жалби, дека такви дејствија од страна на обвинетиот не се 
превземени, бидејќи ова кривично дело не се состои само во превземање на 
конкретни дејствија на присилба, малтретирање, загрозување на сигурноста, излагање 
на подбив на национални, етнички и верски симболи, оштетување туѓи предмети, 
сквернавење на гробови, како што се наведени во изјавените жалби. На овој начин 
логичен е заклучокот, дека со таквото изнесено тврдење во изјавените жалби е во 
насока на прикажување, дека дејствијата на обвинетиот не можат да претставуваат 
дејствија на извршување на кривичното дело од чл.319 ст.1 од Кривичниот законик. 

Од самиот законски опис на кривичното дело, јасно произлегува, дека истото 
може да се изврши и на било кој друг начин со превземање на други дејствија со кои 
ќе се предизвика или разгори национална, расна омраза, раздор и нетрпеливост. Во 
конкретниов случај, со дејствијата опишани во изреката на првостепената пресуда, а 
кои што се содржани во Верскиот календар за 2004 година, на непостоечкиот 
манастир „Свети Јован Златоуст“, со согласувањето на обвинениот да биде поставен 
од Синод на Српската Православна Црква за егзарх на Охридската Архиепископија во 
Република Македонија и неговото дејствување на просторот на Република 
Македонија, која што обвинетиот ја претставува како единствена црква, негирајќи го 
постоењето на Македонската Православна црква, како и присуството на хиротонијата 
на двајцата епископи во Соборната црква во Белград и богослужбите на обвинетиот 
во станот на улица „Кочанска“ во Битола, правилно нашол првостепениот суд, дека 
претставуваат дејствија на извршување на еден од другите облици на вршењето на 
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кривичното дело, за кое обвинетиот се обвинува и е огласен за виновен. Затоа, 
спротивно на изнесеното тврдење во изјавената жалба во изреката на првостепената 
пресуда, назначени се сите факти и околности кои ги чинат елементите на кривичното 
дело „предизвикување национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост“ од 
чл.319 ст.1 од Кривичниот законик. Првостепениот суд правилно утврдил, дека во 
дејствијата на извршување на обвинетиот, содржано е субјективното обележје, 
умислата на обвинетиот да на таков начин предизвика верска омраза и раздор меѓу 
верниците, а исто така, објективните оклности кои се однесуваат на местото, начинот, 
времето и последиците од превземените дејствија, се сосема јасно дефинирани во 
целото негово дејствување во временскиот период кој се однесува на обвинението. 
Затоа, спротивно на изнесеното тврдење во изјавената жалба, изреката на пресудата е 
јасна, разбирлива и противречностите на кои се укажува навистина не постојат и во 
превземените дејствија на обвинетиот се содржани елементите на кривичното дело од 
чл.319 ст.1 од Кривичниот законик. 

Неприфатливо е изнесеното тврдење во изјавените жалби, дека првостепениот 
суд пресудата ја засновал на претпоставки, а не на изведените докази од постапката. 
Напротив, првостепениот суд сите решителни факти кои ги чинат елементите на 
кривичното дело за кое обвинетиот се обвинува, ги утврдил врз основа на доказите, а 
во пресудата која сега се побива со изјавената жалба, дал доволно јасни причини во 
врска со тоа, за кој факт од кој доказ го утврдува, па затоа фактичката состојба 
утврдена од страна на првостепениот суд, со сигурност може да се каже, дека 
произлегува од содржината на изведените докази и не може да се прифати 
квалификацијата, дека станува збор за нејасна и неразбирлива, а уште помалку 
противречност помеѓу изведените докази и заклучокот за фактите од страна на 
првостепениот суд. На еден начин, со сигурност може да се констатира, дека 
жалбените наводи на двете жалби се воопштени и истите како такви не се 
конкретизирани, бидејќи произволно се тврди, дека првостепениот суд спротивно на 
доказите, пресудата ја засновува на претпоставки, без притоа да се наведе, во што 
истите се состојат, а уште помалку да се упати на тоа, дека биле присутни 
противречности и произволности. 

Првостепениот суд не ја прифатил одбраната на обвинетиот, во смисла на тоа, 
дека обвинетиот сето тоа го чинел заради негово верско убедување, на кој начин би 
постоело отсуство на субјективно обележје на кривичното дело. Првостепениот суд 
во пресудата која што сега се побива со изјавената жалба, навел доволно причини, од 
кои може со сигурност да се согледа, зошто судот нашол дека во дејствијата наведени 
во изреката, се содржани обележјата на кривичното дело „предизвикување 
национална, расна и верска омраза, раздор и нетрпеливост“ од чл.319 ст.1 од 
Кривичниот законик. 

Жалбениот навод во однос на утврдената фактичка состојба, во смисла на тоа, 
дека истата била нецелосно и неправилно утврдена, е целосно неоснован. Неосновано 
се наведува во изјавените жалби, дека судот погрешно утврдил, дека изнесените 
содржини во Верскиот календар за 2004 година за согласување на обвинетиот да биде 
поставен за егзарх на Охридската Архиепископија на Македонија од страна на СПЦ и 
присуството на хиротонијата на двајцата епископи во Соборната црква во Белград, 
како и чинодејствувањето во вршење на богослужбите во станот на неговите 
родители во Битола, да претставувале дејствија кои обвинетиот ги превземал со 
умисла, сакајќи со тоа да предизвика верска омраза и раздор меѓу верниците од 
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Македонската православна црква и дел од верниците на Српската Православна црква. 
Првостепениот суд ценејќи ги сите докази, поединечно и во нивната взаемна 
поврзаност, правилно и потполно ја утврдил фактичката состојба, кога прифатил да 
обвинетиот умислено ги превземал сите тие дејствија кои што се содржани во 
изреката на првостепената пресуда и дека со сите тие преземени дејствија, свесно 
предизвикал раздор и нетрпеливост помеѓу верниците на Македонската Православна 
црква и дел од верниците на СПЦ, како и пошироко кај разни здруженија и други 
организации во Република Македонија. Тоа е видно од исказите на сослушаните 
сведоци во рамките на постапката, од каде јасно произлегува, како последица на 
дејствувањето на обвинетиот Вранишкоски, какви биле размислувањата на грѓаните, 
нивната несигурност и поделеност, во смисла на тоа, чии претставници се одредени 
свештени лица, на која црква припаѓаат и дали дејствијата што ги преземаат одредени 
свештеници се токму оние на кои сакаат да припаѓаат самите граѓани. Во таа смисла, 
спремноста на одредени групи граѓани, заради револтот кој што бил предизвикан од 
дејствијата преземени на обвинетиот Вранишкоски, биле спремни на своја рака да 
преземат одредени дејствија, во смисла на престанување на понатамошното 
дејствување на обвинетиот Вранишкоски во верските објекти во Битола и пошироко 
во Република Македонија. 

Видно од одлуките на Светиот Синод на Македонската православна црква, 
обвинетиот Вранишкоски бил детронизиран и му било забрането вршење на секакви 
свештенодејствија во Македонската православна црква на просторот на Република 
Македонија и во нејзината дијаспора. Со неговото развластување, истиот според 
одлуките на Синодот на МПЦ, немал право да извршува никакви богослужби и 
дејствија во Република Македонија и дијаспората ниту да организира било каков 
црковен и монашки живот и му било забрането секаков пристап како архијереј во 
црквите и манастирите на МПЦ и вршење на црковни дејанија во истите. И покрај 
ваквата состојба, како што утврдил првостепениот суд, обвинетиот продолжил со 
преземање на дејствија на црковни богослужби, дури и во станот на неговите 
родители на улица „Кочанска“ во Битола, кој што бил пренаменет во верски објект, на 
кој начин им попречувал во мирното живеење на соседните станари. Исто така, 
правилно заклучил првостепениот суд, дека врз основа на таквото дејствување на 
обвинетиот бил предизвикан револт кај граѓаните, кои што критичниот ден во 
времето кога била завршена богослужбата во храмот „Свети великомаченик 
Димитриј“, каде чиноначалствувал Поглаварот на МПЦ, по завршувањето на истиот 
бил организиран протест во рамки на кој се сакало да се докаже несогласувањето со 
црковното делување на обвинетиот Вранишкоски, како егзарх на Охридската 
Архиепископија поставен од Поглаварот на туѓа православна црква, поточно 
Српската Православна црква и нејзиниот Патријарх Павле. 

Правилно првостепениот суд не го прифатил тврдењето изнесено во одбраната 
на обвинетиот, а покасно во изјавените жалби, во смисла на тоа дека тој не го издал 
Верскиот календар на непостоечкиот манастир „Свети Јован Златоуст“. Ова од 
причини што и самиот обвинет во неговата одбрана во текот на претходната постапка 
и на главниот претрес, зборовите кои што се напишани во Верскиот календар, а се 
однесуваат на првите страници од неговиот дел, тврди дека ги напишал тој и дека во 
крајна линија тоа се негови лични  размислувања и дека до тие белешки можел да 
дојде секој. Но, како што утврдил првостепениот суд, неприфатливо е тврдењето, 
дека обвинетиот немал никаква врска со издавањето на календарот. Како што утврдил 
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првостепениот суд, календарот е издаден од Манастирот „Свети Јован Златоуст“ 
лоциран во викендицата на неговите родители и логично е дека не може да постои 
можност други лица да учествувале во издавањето на истиот, без одобрение на 
обвинетиот. Се поставува логично прашање, кој може да издава таков календар, во 
кој се изнесени мислењата и целокупното негово делување со изнесените 
квалификации за Македонската Православна црква и нејзиниот Свет Синод и во кој 
календар практично низ фотографии се документира дејствувањето на обвинетиот во 
подолг временски период и надвор од РМ. Затоа, првостепениот суд правилно 
заклучи дека обвинетиот во тој календар е централна фигура и во него се испишани 
неговите односи со МПЦ и однесувањето на властите спрема него, каде што грубо се 
напаѓаМПЦ, свештените лица и нејзините челници. Впрочем и самиот обвинет во 
рамките на неговата одбрана, воопшто не отстапува од тврдењата кои што се 
изнесени во тој Верски календар издаден во 2004 година. Затоа, заклучокот на 
првостепениот суд е сосема логичен и правилен и приговорите изнесени во таа насока 
во изјавената жалба немаат никаква основа. 

Правилно заклучил првостепениот суд, дека никако не можело да биде 
прифатено тврдењето изнесено во одбраната на обвинетиот, дека истиот нема никаква 
врска со извршеното хиротонисување на двајцата свештеници од страна на Српскиот 
Патријарх Павле, кој што како и самиот обвинет во својата одбрана наведува, дека 
истите заедно со него го чинеле Синодот на Охридската Архиепископија, како 
паралелна црква во Македонија, покрај постоечката Македонска Православна црква и 
нејзиниот Свет Синод. Ако навистина било така, дека обвинетиот немал никаква 
врска со хиротонисувањето на двајцата свештеници Јоаким и Марко за епископи во 
рамките на Охридската Архиепископија, немало потреба од присуство на обвинетиот 
таму, ами напротив, како што заклучил првостепениот суд, токму по барање и 
предлог на обвинетиот извршено е хиротонисување за нивно делување во рамките на 
Охридската Архиепископија кои што требало да бидат членови на Синодот на т.н. 
Охридска Архиепископија. 

Сите овие дејствија на извршување, правилно нашол првостепениот суд, дека 
се насочени токму кон она што е опфатено во обвинението и изреката на 
првостепената пресуда, да обвинетиот ги извршил со умисла, а со тоа предизвикал 
раскол во МПЦ и раздвојување на македонските верници, како и верска омраза и 
нетрпеливост, бидејќи како никогаш до сега кај верниците се појавила поделеност и 
омраза, заради тоа што СПЦ преку Патријархот Павле поставува егзарх на територија 
на друга држава, каде што постои и со Устав е дефинирана МПЦ на чело со нејзиниот 
Свет Синод. Таа поделеност кај верниците и разгорувањето на верска омраза, 
нетрпеливост, како што утврдил првостепениот суд, а произлегува од изведените 
докази, манифестирана е на разни начини, бидејќи сите дејствија кои што се 
преземани од обвинетиот и неговите приврзаници биле во насока на нарушување на 
единството на МПЦ и влегување во единство со СПЦ, што резултирало во насока на 
непризнавање на МПЦ, како самостојна црква, а чинодејствувањето на обвинетиот и 
неговото богослужење било во насока точно на предизвикување на такви последици, 
кои што секако имале влијание на целокупното живеење и однесување на граѓаните 
во РМ. 

Неспорно е дека со Уставот е загарантирано правото на слобода на 
вероисповеста, но во конкретниов случај, таквото право во секој случај е 
злоупотребено заради остварување на други цели. Во конкретниов случај, преземени 
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се дејствија спротивни на Уставот, кои што значат воспоставување на паралелен свет 
Архијерејски Синод, кој што не може како таков да постои, бидејќи постапувањето на 
обвинетиот е спротивно на уставните определби за постоење на една Македонска 
Православна црква на територијата на РМ, на кој начин е предизвикан револтот кај 
граѓаните, односно верниците. 

Првостепениот суд правилно прифатил, дека Тодор Петров како претседател на 
Светскиот Македонски конгрес, имал задача да врши заштита на афирмацијата на 
македонскиот идентитет и во рамките на вршењето на таа задача на 18.01.2004 
година, заедно со група верници продефирирале од Храмот „Свети великомаченик 
Димитриј“ до станот на улица „Кочанска“ при што била изразена вознемиреноста од 
повредата на верските чувства и расколот кој што бил предизвикан од страна на 
обвинетиот, а сето тоа како последица на дејствијата што биле преземани во еден 
долг временски период од страна на обвинетиот. Затоа, изнесените наводи во 
изјавената жалба, дека тоа било маркетинг на споменатиот сведок и дека тоа не 
предизвикало никаква вознемиреност од повреда на верските чувства изнесени во 
изјавените жалби, немаат никаква основа. Вкупното дејствување на обвинетиот во тој 
временски период, а и неговото продолжување и понатаму, во секој случај ги 
повредува верските чувства на граѓаните на РМ, се предизвикува национална омраза 
заради таквото негово дејствување, а во крајна линија и нетрпеливост како последица 
на што можат да се јават преземање на индивидуални дејствија од страна на одредени 
граѓани и ако може така да се рече, земање на правдата во свои раце. Тоа во секој 
случај не е дозволено и затоа, оправдани се реакциите заради таквите преземени 
дејствија од страна на обвинениот. 

Неоснован е жалбениот навод на обвинетиот и бранителот во однос на 
законскиот основ за повреда на Кривичниот законик, бидејќи првостепениот суд 
правилно нашол, дека во дејствијата на обвинетиот се содржани обележјата на 
кривичното дело за кое обвинетиот се огласува за виновен. Не се точни изнесените 
наводи во изјавените жалби, дека содржините изнесени во Верскиот календар, можат 
да бидат само клевета и навреда, а не и умисла за предизвикување верска омраза и 
раздор, односно дека чинодејствувањето и богослужбите во станот на неговите 
родители, согласноста да биде поставен за егзарх на непостоечката Охридска 
Архиепископија и присуството на хиротонијата на двата епископи во Белград, дека не 
претставувале дејствија кои ги чинат елементите за кривично дело за кое обвинетиот 
е огласен за виновен. Спротивно на тврдењата изнесени во изјавените жалби, при 
правилно и целосно утврдена фактичка состојба, правилно постапил првостепениот 
суд кога обвинетиот го огласил за виновен за наведеното кривично дело. Правилно 
нашол првостепениот суд, дека обвинетиот со тоа што, иако бил свесен дека ќе 
предизвика верска омраза, сакајќи го тоа, по неговото расчинување преку Верскиот 
календар изнел невистини и клевети за Македонската Православна црква, се согласил 
да биде поставен за егзарх на Охридската Архиепископија во Македонија, каде 
според Уставот постои само една МПЦ, дејствувајќи од името на непостоечката 
Охридска Архиепископија, предизвикувајќи верска нетрпеливост, раздор меѓу 
верниците, остварени се објективните и субјективните елементи на кривичното дело 
од чл.319 ст.1 од КЗ. Ова кривично дело може да се изврши на било кој друг начин, 
освен поединечно наведените во законскиот опис, доколку таквите дејствија довеле 
до настапување на забранетата последица, во смисла на цитираните одредби од ова 
кривично дело, што во случајот неспорно го утврдил првостепениот суд. 
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Иако жалбен навод во однос на одлуката за изречената кривична санкција 
постои, односно се споменува, сепак образложение во таа насока во изјавените жалби 
не е дадено. Со оглед на тоа што, пресудата на првостепениот суд се побива по 
законски основ за утврдената фактичка состојба, овој суд ја испита и во делот од 
одлуката за изречената кривична санкција. При тоа, најде дека при одредувањето на 
видот на кривичната санкција, првостепениот суд ги имал предвид и ценел сите 
околности важни за  индивидуализација на кривичната санкција. Околностите кои 
што ги имал предвид и ценел првостепениот суд, се правилно ценети и правилно 
нашол, дека единствено со ваква изречена кривична санкција, ќе може да се влијае во 
доволна мера врз обвинетиот во иднина да не се јавува како сторител на вакви или 
слични кривични дела. Во конкретниов случај, имајќи ја предвид личноста на 
обвинетиот, тежината на кривичното дело преку запретената казна затвор од една до 
пет години, првостепениот суд правилно нашол, дека во конкретниов случај 
единствено со ваква кривична санкција ќе можат да бидат постигнати целите, особено 
на планот на специјалната превенција. Правилно првостепениот суд, во конкретниов 
случај не нашол некои особено олеснувачки околности за да може да го примени 
институтот ублажување на казната. Имајќи го предвид првенствено, поранешното 
однесување на обвинетиот и тоа што од негова страна биле преземани вакви 
дејствија, правилно нашол првостепениот суд, дека истите имале за последица 
спроведување на идеи на туѓа држава на територијата на Република Македонија. 

 
Заради претходно изнесеното, произлегува дека пресудата на првостепениот 

суд е правилна и законита. 
 
Записничар,                                                      Претседател на советот-судија, 
Митко Фидановски с.р.                                               Васко Кузев с.р. 
 
ВР/ВБ 
     


