СОВЕТ НА ЕВРОПА
ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА
ПЕТТИ ОДДЕЛ
ОДЛУКА
ПО ОДНОС НА
Жалбата бр. 51709/07
од Миле ПОПОВСКИ
против Република Македонија

Напомена: Македонскиот превод на текстот на одлуката на
Европскиот суд за човекови права е исклучиво информативен и од него не
произлегуваат никакви права и/или обврски. Единствено официјалниот
текст на одлуката на Европскиот суд за човекови права на англиски и/или
француски јазик, објавена од страна на Судот е автентичен и се смета за
оригинал. Не е дозволено објавување на овој превод на било каков начин без
претходна дозвола од страна на Министерството за правда на Република
Македонија, освен во случај доколку се користи за информирање.

2

ПОПОВСКИ ПРОТИВ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА - ОДЛУКА

Европскиот Суд за човекови права (петти оддел), заседавајќи
на 23 февруари 2010 година во Совет составен од:
Peer Lorenzen, претседател,
Renate Jaeger,
Karel Jungwiert,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Мирјана Лазарова Трајковска,
Zdravka Kalaydjieva, судии,
и Claudia Westerdiek, Секретар,
Имајќи ја во предвид жалбата поднесена на 21 ноември 2007
година,
Расправајќи, одлучи по следното:

ПОСТАПКА
Жалбата беше поднесена од г-дин Миле Поповски, македонски
државјанин кој е роден во 1972 година и живее во Куманово. Тој
е застапуван пред судот од г-дин Ј. Наумов, адвокат од Скопје.
Македонската Влада (“Владата“)беше застапувана од нејзиниот
Агент, г-ѓа Радица Лазареска Геровска.
Случајот се однесуваше на преиспитување на постапки во
поглед на одредениот притвор на жалителот. Последна одлука
во овој поглед била донесена од страна на Апелациониот суд
Скопје на 17 мај 2007 година, истата му била доставена на
жалителот на 29 мај 2007 година.
На 1 април 2009 година, Судот одлучи да ја достави на одговор
жалбата на жалителот во врска со компатибилноста на неговиот
притвор согласно членот 5 став 3 од Конвенцијата, особено, во
поглед на основите за притвор дадени од домашните судови.
На 3 август 2009 година, Владата ги достави нејзините
обсервации во врска со допуштеноста и основаноста на жалбата
на жалителот. На 14 август 2009 година, жалителот беше
повикан да поднесе во одговор свои обсервации заклучно со 25
септември 2009 година. Сепак, Судот утврди дека, жалителот
пропуштил тоа да го направи. Дотолку повеќе што, тој
пропуштил да даде одговор на писмото од секретаријатот на
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Судот од 3 ноември 2009 година, кое содржи предупредување
до жалителот дека постои можност неговиот случај да биде
симнат од листата на нерешени предмети пред Судот.

ПРАВО
Имајќи го во предвид членот 37 став 1 (а) од Конвенцијата,
Судот заклучи дека, жалителот нема намера да продолжи со
постапката по жалбата (види Лимковски против Република
Македонија, одлука број 27870/02, од 2 февруари 2006 година).
Понатаму, во согласност со членот 37 став 1 in fine, Судот не
најде посебни околности по однос на почитувањето на
човековите права дефинирани во Конвенцијата и нејзините
Протоколи, поради кои испитувањето на оваа жалба треба да
продолжи. Поради тоа, случајот е потребно да биде тргнат од
листата на нерешени предмети.
Од овие причини, Судот едногласно
Одлучува да ја симне жалбата од листата на предмети.

Claudia Westerdiek
Секретар

Peer Lorenzen
Претседател

