
CONSEIL
DE L’EUROPE

COUNCIL
OF EUROPE

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  

 

СОВЕТ НА ЕВРОПА  

ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 

 

ПЕТТИ ОДДЕЛ  

 

ОДЛУКА 

 

Жалба бр.11641/05 

од Нино Смаковиќ 

Против Република Македонија 

 

Европскиот суд за човекови права (Петти оддел), заседавајќи на 24 

Ноември 2009 година во совет составен од: 

Peer Lorenzen, претседател 

 Renate Jaeger,  

 Karel Jungwiert,  

 Rait Maruste, 
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 Mark Villiger 

 Isabelle Berro-Lefèvre,  

 Мирјана Лазарова Трајковска, судии, 

 и Claudia Westerdiek, секретар на одделот 

Имајќи ја во предвид жалбата поднесена на 3 Март 2005 година  

Имајќи ги во предвид обсервациите доставени од страна на Владата 

Расправајќи, ја донесе следната одлука:   

ПОСТАПКА 

Жалителот, г-дин Нино Смаковиќ, е македонски државјанин кој е роден 

1966 година и живее во Кавадарци. Пред Судот бил застапуван од 

страна на г-дин С.Кузманов, адвокат од Кавадарци.  Македонската Влада 

(„Владата“) беше застапувана од нејзиниот Агент, г-ѓа Р. Лазареска 

Геровска. 

Случајот се заснова на кривични постапки поведени против жалителот и 

двајца обвинети за фалсификување пари. На 7 Октомври 2004 година биле 

осудени. 

На 27 Мај 2008 година Судот одлучил да ја комуницира жалбата на 

жалителот, кој се жалел согласно член 3 од Конвенцијата дека не му било 

овозможено фер судење, бидејќи првичните изјави на обвинетите со кои се 

потврдувала неговата вина биле земени на незаконски начин, под принуда. 

На 23 Септември 2008 година Владата ги изложи своите обсеравции за 

допуштеноста и основаноста на жалбата. На 8 Октомври 2008 година 

жалителот бил повикан да ја приложи својата обсервација најдоцна до 19 

Ноември 2008 година. Меѓутоа, Судот утврдил дека апликантот не успеал 

да го направи тоа. Освен тоа, тој не дал одговор на писмото од 19 

Февруари 2009 година, со кое бил предупреден за можноста неговиот 

случај да биде тргнат од листата на случаи на Судот.  
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ПРАВО 

Имајќи го во предвид членот 37 став 1 (а) од Конвенцијата, Судот заклучил 

дека жалителот немал намера да продолжи по жалбата (види Лимкоски и 

други против Република Македонија (одлука), бр.27870/02, 2 Февруари 

2006 година). 

Понатаму, согласно член 37 став 1, Судот не наоѓа посебни околности, кои 

се однесуваат на почитувањето на човековите права дефинирани во 

Конвенцијата и нејзините Протоколи, според кои треба да се продолжи со 

испитување на жалбата. Според тоа, таа треба да биде тргната од листата 

на предмети. 

Од овие причини, Судот едногласно 

Одлучи да ја тргне жалбата од листата на неговите предмети. 

 
 

 

Claudia Westerdiek                      Peer Lorenzen  

    Секретар             Претседател     

 

. 

     


