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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

АМНЕСТИРАНИТЕ "ПОБЕДИЈ   А" СО СИЛАТА НА СЛОВОТОАМНЕСТИРАНИТЕ "ПОБЕДИЈ 
ПОЛИТИКА УНИШТУВАЊЕ НА ПОСТУЛА   

Љубе Бош-
кос ки, по-
ранеш ни-

от министер за вна-
трешни работи, и 
Јохан Тарчуловски 
отидоа (јабана) за 
Хаг поради нерас-

чистените сметки од воениот 
конфликт во 2001 година. Тоа 
се првите обвинети Ма ке дон-
ци, кои можеби ќе би дат и 
един  ствените жртвени јагни-
ња, кои ќе ја помирисаат зат-
ворската мемла во Ше ве нин-
ген, бидејќи како што засега 
стојат работите над вор од за-
конот остануваат предметите 
со кои се товарат Албанци 
од Република Ма кедонија, а 
исто така, и тие се огрешија 

"Уставот на Република Македонија експлицитно 
ја забранува екстрадицијата на сопствените 
државјани. Проблемот поврзан со Хашкиот 
суд мора да се реши со посебен уставен за-
кон со кој, за оваа посебна намена, би на пра-
вил исклучок од тоа непречекорливо пра -
вило. Таков закон Македонија нема, а нема 
ниту договор за соработка со Судот во Хаг", 
истакнува професорот по кривично пра во и 
еден од најдобрите експерти за оваа про-
блематика, Ѓорѓи Марјановиќ.

"Се работи за мошне сериозно обвинение во кое 
на прв поглед се наведени некои општи фор-
мулации за одредени настани, кои се слу чу-
 ва ле во тој период, така што многу лесно мо-
же да се манипулира со имињата на опре де-
лени субјекти од персонална природа. Во об-
винението нема некои конкретни деј стви ја, 
туку се работи за општи категории, кои се 
третираат од кривично-правен аспект. Зна-
чи, нема конкретни дејствија кои се повр-
зуваат со господинот Бошкоски", коментира 
адвокатот Самоил Филиповски, кој го за ста-
пува за случајот "Раштански лозја".

од обичајното пра вило за т.н. 
фер војување и постапување 
со заробеници. На тој начин, 
фактите се свр теа наопаку 
или се повтори непишаното 
правило - по бедниците ја пи-
шуваат исто ријата, а другите 
се само не ми набљудувачи 
ко  га силата го пишува сло-
вото. Поради тоа, очигледно 
за Бошкоски и за Тарчуловски 
важи поно вата верзија - "Ка-
лимеро ве ли нема правда". 

ПРОВОКАЦИЈА

На првото појавување пред 
Судскиот совет на Хаш киот 
трибунал, Јохан Тар чу ловски, 
поранешен тело хра нител на 
претседателот Бо рис Трај ков-
ски, го одложи из јаснувањето 
по обвинението за кршење 
на законите и оби чаите на 
војување во врска со слу ча-
јот "Љуботен".

Тој за еден месец ќе се из-
јасни за тоа дали е виновен 
по обвиненијата, на што има 
право според Правилникот 
на Трибуналот.

Судијата Кармел Аџијус го 
прифати ваквото негово ба-
рање, иако имаше одредени 
опструкции при почну ва ње-
то на судењето на кое не 
присуствуваше неговиот бра-
нител, а имаше и обид преку 
преводот на мала вра та да се 
протне албанскиот јазик, со 
објаснување дека и тој бил 
официјален во Ре пу блика Ма-
кедонија. 

Тарчуловски, кој на 16 март 
беше екстрадиран од Скопје 
во Хаг, е обвинет дека со одо б-
рение на пора неш ниот ми-
нистер за внатрешни работи, 
Љубе Бошкоски, фор мирал и 
предводел поли циска едини-
ца која во август 2001 година 
спровела акција во селото 
Љуботен, во која наводно 
нас  традале седум мина жи те-

ли од албанска на цио нал ност. 
Во обвинението се наведува 
дека единицата со која ко-
мандувал Тарчу ловски на-
мер но запалила најмалку 14 
куќи во Љуботен, а уште не-
колку оштетила со рачни 
бом би и со куршуми од ав-
томатско оружје. Спо ред хаш-
кото обвинение, во пе риодот 
меѓу 12 и 15 август 2001 го-
дина, Тарчуловски и неговите 
луѓе притворале и физички 
малтретирале по веќе од 100 
Албанци од Љу ботен во поли-
циските ста ници во Скопје. 

Бошкоски кој, исто така, е 
обвинет за кр шење на за ко-
ните и обичаите на воју вање 
во врска со случајот "Љу бо-
тен", додека ја ана ли зираме 
состојбата, се наоѓа во Ис-
тражниот затвор во Пу ла, а 
хрватската поли ција го уап-
си по барање на маке дон-
ските власти откако беше об-
винет за случајот "Раш тан ски 
лозја".

ПРЕД ХРВАТСКА, БОШКОСКИ ИМАШЕ АМБИЦИИ ЗА 
ПРЕТСЕДАТЕЛСКИ КАНДИДАТ, А СЕГА Е НА ПАТ ЗА ХАГ
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АМНЕСТИРАНИТЕ "ПОБЕДИЈ   А" СО СИЛАТА НА СЛОВОТО А" СО СИЛАТА НА СЛОВОТО

  ТИТЕ НА ПРАВНАТА ДРЖАВА

ОДБРАНАТА

Скопскиот адвокат Са мо-
ил Филиповски, кој го брани 
Љубе Бошкоски за случајот 
"Раштански лозја", вели:

"Јас со обвинетиот Љубе 
Бошкоски сум во постојан 
контакт од септември, кога 
од страна на Жупанискиот 
суд во Пула тој беше лишен 
од слобода и му беше од ре-
дена мерка притвор. Притоа, 
повеќе пати сум му бил во 
посета, така што од раз го-
ворите кои со него ги водев 
во затворот во Пула, можам 
да забележам дека госпо ди-
нот Бошкоски повеќе беше 
сконцентриран и му даваше 
поголемо значење на слу ча-
јот во Скопје, наспроти ова 
што сега се случува околу 
Хашкиот трибунал. Од страна 
на Бошкоски имам овла сту-
вање само за скопскиот слу-
чај во Македонија, односно 
за случајот познат под името 
'Раштански лозја'. Од гос по-
динот Бошкоски немам ов-
ластување за застапувања 
пред Хашкиот трибунал. Но, 
имав прилика да го видам 
обвинението и начелно да го 
прочитам. Се работи за мош-

не сериозно обвинение во 
кое на прв поглед се наве-
дени некои општи форму ла-
ции за одредени настани, 
кои се случувале во тој пе-
риод, така што многу лесно 
може да се манипулира со 
ими њата на определени суб-
јекти од персонална при-
рода. Во обвинението нема 
некои конкретни дејствија, 
туку се работи за општи ка-
тегории, кои се третираат од 
кривично-правен аспект. 
Значи, нема конкретни деј-
ствија кои се поврзуваат со 
господинот Бошкоски", ко-
мен тира адвокатот Фили-
повски.

Тој вели дека не може да 
даде поконкретни податоци 
во врска со случајот "Љу бо-
тен", на кој се однесува обви-
нението на Хашкиот три бу-
нал, бидејќи не е многу запо-
знат.

"Во зависност од мојот 
ангажман, се разбира, до-
колку би го договорил со 
господинот Бошкоски, би 
можел да го коментирам 
случајот од стручен аспект. 
Што се однесува до неговата 
сегашна состојба, тој има 
право на одбрана. Таа може 
да оди во две насоки. Од-

браната и адвокатот можат 
да бидат ангажирани по служ-
бена должност, од стра на на 
листата на адво катите кои 
постојат и се еви ден тирани 
од Хашкиот трибунал, е ед-
ната варијанта. Втората ва-
ријанта е господинот Бош-
коски да ангажира бранител 
по сопствен избор. Во двата 
случаја единствената раз ли-
ка е во тоа кој ќе ги пре зе ме 
трошоците: доколку биде ан-
гажиран адвокат по служ бе-
на должност нив ќе ги сноси 
Хашкиот трибунал, а ако би-
де ангажиран адвокат по соп-
ствен избор тогаш тро шоци-
те се на товар на семејството", 
објаснува адво катот Фили-
пов ски.

Според него, се работи за 
отворен процес кој ќе се во-
ди и ќе има судска завр ш-
ница, односно судска одлука. 
Значи, процесот претполага 
комплетно застапување на 
обвинението од страна на 
надлежниот обвинител во 
Хаг и, се разбира, соодветна 
одбрана на господинот Бош-
коски по точките од обви-
нението. 

"При таква состојба и она 
што е наведено во обвини-
телниот акт, на господинот 
Бошкоски му треба квали-
тетна и соодветна одбрана. 
Како тој ќе се брани тоа е не-
гово право, а начинот на кој 
тоа ќе се прави, исто така, тој 
треба да го избере. Се раз-
бира дека за ова треба да се 
избере соодветен тим на од-
браната во кој, пред сè, мора 
да биде адвокат од до верба 
и затоа тоа е од првенствено 
значење. Сè додека тоа не се 
случи, ние не можеме да да-
ваме никакви изјави, вклу-
чувајќи ме и мене, бидејќи во 
текот на постапката не треба 
да им наштетиме на инте-
ресите на господинот Бош-
коски. Нему му е потребна 
успешна подготовка на од-
браната што на крајот на 
краиштата би подразбирало 
ослободителна пресуда", ис-

такнува Филиповски.
Постои ли интерес кај др-

жавата таа да се вклучи во 
бранењето на Бошкоски?

"Во овој случај станува 
збор за комплексен и сложен 
правен процес. Хашкиот три-
бунал и воопшто постапу ва-
њето пред него под разби ра 
апсолутна субординација на 
домашното во однос на до-
мицилното законодавство, та-
ка што во тој поглед цело-
купното домицилно право е 
дерогирано од страна на ме-
ѓународното право, меѓу на-
родното казнено право и од-
редбите кои се приме нуваат 

во Хаг, а тоа е Статутот на 
Хашкиот трибунал во кој се 
предвидени надлежноста, на-
чинот во постапувањето, до-
кажувањето, пресу дува њето 
и итн. Во сите негови фази се 
утврдени правилата за пос-
тапувањето, така што во овој 
случај приоритет ќе има хаш-
киот процес против гос по-
динот Љубе Бошкоски. Про-
цесот кој се води за 'Раш-
тански лозја' во Хрватска 
веќе добива секундарна ди-

ЈОХАН ТАРЧУЛОВСКИ ГО ОДЛОЖИ ИЗЈАСНУВАЊЕТО ПО 
ОБВИНЕНИЕТО НА ТРИБУНАЛОТ

САМОИЛ ФИЛИПОВСКИ, 
АДВОКАТ КОЈ ГО ЗАСТАПУВА 
БОШКОСКИ ЗА СЛУЧАЈОТ 
"РАШТАНСКИ ЛОЗЈА" ВО СКОПЈЕ
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ПОЛИТИКА

мензија, и тој веќе е во втор 
план, примарен ќе биде про-
цесот во Хаг", објаснува него-
виот адвокат, кој го застапува 
во Скопје за случајот "Раш-
тански лозја".

"Каква ќе биде состојбата 
со случајот 'Раштански лозја' 
не зависи од господинот Бош  -
коски, туку од многуте окол-
ности кои во меѓувреме се 
случуваат, дали ќе се слу чи 
повлекување на некое об ви-
нение или некоја од брана - 
процес, тоа останува вре ме-
то да покаже", потен цира ад-
вокатот. Но, сега, во овој слу-
чај се променети улогите и 
хашкиот процес до бива при -
мат, така што це ло куп на та 
пос тапка оди пред Хаг.

Адвокатот Филиповски ве-
ли дека со хрватскиот ко лега 
Звонимир Ходак од За греб 
има  ат исклучителна со ра бот-
ка, а делат и исти по гледи во 
однос на начинот и стилот 
кои одбраната треба да ги ос-
тварува во однос на правата 
на Бошкоски.

"Господинот Ходак е ис ку-
сен адвокат и тој пред Хаш-
киот трибунал има заста пу-
вано лица но, за жал, од Ма-
кедонија немаме адвокат кој 
бранел во Хаг. Доколку Бош-
коски ангажира бранител од 
Македонија тоа ќе биде прво 
застапување на македонски 
адвокат пред Хашкиот три-
бунал. Оттаму е обврската 
оваа постапка максимално 
да се подготвува и секако да 
се координира со искусен 
адвокат, а тоа можеби ќе би-
де господинот Ходак. Ако 
господинот Бошкоски избе-
ре македонски бранител и 
притоа ангажира и друг ис-
кусен адвокат кој би го за-
стапувал пред Трибуналот, 
тие треба да имаат меѓусебна 
комуникација со цел да има-
ат успешна одбрана", обја с-
нува адвокатот Фили повски.

Според него, ако во од бра-
ната на Бошкоски се вклучи 
и професорот Ѓорѓи Марја-
новиќ, кој важи за еден од по-
добрите познавачи на кри-
вич ното право и на оваа ма-
терија во Европа, тогаш од-
браната би добила во реј-
тингот.

СЕРВИЛНОСТ

Професорот по кривично 
право, Ѓорѓи Марјановиќ, 
буд но ги следи настаните 
око лу Хашкиот трибунал, а 
на нашето прашање, како од 
правна гледна точка  во Ре пу-
блика Македонија е регу ли-
рана постапката екстради ци-
ја на наши граѓани, тој одго-
вори: 

"Уставот на Република Ма-
кедонија експлицитно ја за-
бранува екстрадицијата на 
сопствените државјани. Про-
блемот поврзан со Хашкиот 
суд мора да се реши со по-
себен уставен закон со кој, за 
оваа посебна намена, би на-
правил исклучок од тоа не-
пречекорливо правило. Та-
ков закон Македонија нема, 
а нема ниту договор за со ра-
ботка со Судот во Хаг. Оттаму, 
експресното екстрадирање 
на господинот Тарчуловски 
многу убаво зборува за сер-
вилниот карактер на маке-
донските власти, но уште по-
веќе за нивното 'нефер мање' 
на постулатите на пра вната 
држава".

Значи, ние немаме до не-
сено соодветна законска ре-
гу латива за соработка со Хаш-
киот трибунал. Затоа се на-
метнува второто прашање, 
врз основа на што е испо-
лнето барањето за трансфер 
на Тарчуловски во Хаг? Од-
говорот на господинот Мар-
јановиќ е краток:

"Тоа е сторено врз основа 
на пламената желба на на-

шите власти по секоја цена 
да й се додворат на Европа". 

Дали поради сите правни 
недоследности екстра дици-
јата мораше да се изведе кри-
шум - без тоа да го знае по-
тесното семејство и неговиот 
бранител?

Професорот Марјановиќ 
вели дека ова прашање мо-
раме да го адресираме до 
Ми нистерството за правда. 

"Прашањево треба да му/
й  го поставите на мини сте-
рот/министерката за правда, 
а убаво би било да прочитате 
што вели /или лично да го 
прашате/ адвокатот Тортев-
ски. Мојот одличен студент, 
кој со полно право тврди 
дека во постапката на на ши-
те власти се содржани сите 
елементи на законското би-
тие на кривичното дело 'про-
тивправно лишување од сло-
бода'", со туѓи зборови ко-
ментира Марјановиќ.

Овој случај спаѓа во рам-
ките на меѓународното кри-
вично право, но каков став 
треба да заземе државата, би-
дејќи се знае какви сè при ме-
ри имавме во сосед ството?

"Нашата држава - вели 
Марјановиќ - онаква каква 
што не е /правна држава/  
има  ше доволно време да со-
бере сознанија од пора-
нешните југословенски ре-
публики, кои имаат доволно 
практични искуства со Хаш-
киот суд".

"Владата ќе изгради став 
дека, штитејќи ја презум пци-
јата на невиност на по ра неш-

ниот министер за внатрешни 
работи, ќе треба да ги пре-
земе сите активности за не-
говата одбрана, а не тоа да го 
прават поединци и поли-
тички партии. Владата ќе ги 
преземе сите потребни ак-
тив ности и мерки за посоод-
ветна правна заштита, па ду-
ри и за финансиска под дрш-
ка за оние кои ќе се јават во 
улога на бранители на Бош-
коски. Тоа ќе биде на товар 
на државата", изјави пре мие-
рот Владо Бучковски.

Премиерот го повтори 
ставот дека очекува Три бу на-
лот да ги врати во Маке до-
нија другите четири пред-
мети за воени злосторства, 
кои претходно му беа отста-
пени од страна на нашата др-
жава.

Во врска со ова прет се да-
телот Бранко Црвенковски 

го ретерираше својот пора-
нешен став велејќи дека "мо-
же да даваме коментари за 
обвинението, но не можеме 
да влијаеме на одлуките на 
Трибуналот, и да не сора бо-
туваме со него, со што би си 
ги затвориле вратите за евро-
интеграција, како што тоа им 
се случува на соседните 
земји". 

Премиерот Бучковски ве-
ќе ги остварил првите кон-
такти со сопругата на Љубе 

ПРОФЕСОРОТ ПО КРИВИЧНО ПРАВО, ЃОРЃИ МАРЈАНОВИЌ, ГИ 
КРИТИКУВА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

ПРЕМИЕРОТ БУЧКОВСКИ ВЕТИ 
ФИНАНСИСКА ПОМОШ ЗА 
БОШ КОСКИ, А ЗА ТАРЧУЛОВСКИ...

УНИШТУВАЊЕ НА ПОСТУЛА    
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Бошкоски, Виолета, но таа не 
ги открива деталите од раз-
говорот.

Во овој момент над неа и 
над Бошкоски се прави го-
лем психолошки притисок, 
кој дополнително ги влошува 
интересите на обвинетиот и 
наместо да се сконцентрира 
на својата одбрана, тој се за-
нимава со не толку битни ра-
боти.

Сепак, најважната одлука 
треба да се фокусира на ад-
вокатот кој ќе го брани пред 
Хашкиот трибунал. Тој мора 
да има големо искуство и 
претходно да бранел лица 
обвинети од страна на Три-
буналот.

Според одредени инфор-
мации кои се појавија во 
македонските медиуми, еден 
час поминат во Хаг адво ка-
тите го наплатувале по 100 
американски долари. Слични 
извори наведуваат дека Хо-
дак за својот ангажман барал 
10.000 евра, што се капка во 
морето пари кои може да ги 
обезбеди Владата на Репу-
блика Македонија. Останува 
неодговорено прашањето 
колку државата ќе застане 
зад Јохан Тарчуловски, од-
носно дали македонските по-
литичари ќе имаат доблест и 
него да го бранат и фи нан-
сиски да му помогнат на се-
мејството во подготовките за 
одбраната, бидејќи тој преку 
ноќ се "разбуди во Хаг", оти 
македонските власти му при-
редија "нелегален лет" за по-
долг престој во затворот во 
Шевенинген. 

Но, како да им се верува 
на нивните ставови, прв се 
повлече претседателот Цр-
венковски, кој пред некое 
време изјави: 

"Ценам доколку Хашкиот 
трибунал сака да го сочува 
впечатокот на целосна прин-
ципиелност и објективност 
врз основа на тој доказен ма-
теријал, треба соодветно да 
постапува, односно навис ти-
на би било тешко одбран ли-
во дека само едната стра на 
вршела злосторство про тив 
човештвото во 2001 година".

Со сличен став беше и 
премиерот Бучковски: 

"Ако Хашкиот трибунал по-
крене обвинение само за слу-
чајот 'Љуботен' тоа ќе да де 
испревртена слика на по но-
вата македонска историја". 

Тој велеше дека македон-
ските власти ќе се воздржат 
од коментари за судските по-
стапки во Хаг, но треба да се 
очекува официјална реак ци ја 
на Скопје ако одлуките на 
Трибуналот го уриваат уг-
ледот на Република Маке до-
нија. 

"Јас не би сакал многу да 
калкулирам, тоа ќе биде став 
и на Владата на Македонија, 
кога ќе добиеме официјално 
известување за сите случаи. 
Ќе биде лошо за сите граѓани 
на Македонија, па и за ид ни-
те генерации ако понудиме 

и "Исчезнатите и киднапи-
рани цивили", за кои се оче-
кува јурисдикцијата да им 
припадне на македонските 
судови. 

РЕАКЦИИ

Негативните реакции око-
лу испраќањето Македонци 
пред Хашкиот суд се големи.

"Брат ми е невин, тој само 
ја работеше својата работа 
како министер за внатрешни 
работи, бранејќи ги притоа 
сите граѓани на Македонија", 
истакна Стојанка Настоска, 

татковината за време на во-
ената криза. 

"Бараме правда за нашите 
роднини, кои и судски се про-
гласени за мртви", посочуваат 
роднините, додавајќи: "Да се 
испратат во Хаг виновниците 
кои сите ги знаеме, Даут Ре-
џепи - Лека и сегашниот кан-
дидат за градоначалник на 
Тетово, Хазби Лика". 

Славко Јакимовски ис-
такна: 

"Сите ги знаеме кои се, а 
тие се шетаат слободни, како 
министри и кандидати за 
градоначалници". 

Жителите на Љубанци, из-
разија граѓанска непослуш-
ност - го блокираа влезот на 
селото, во знак на револт и 
поддршка на нивниот со гра-
ѓанин Јохан Тарчуловски, кој 
со специјален лет тајно му 
беше предаден на Хашкиот 
трибунал. 

Исто така, во знак на под-
дршка на обвинетите Љубе 
Бошкоски и Јохан Тарчу лов-
ски, пред зградата на Врхов-
ниот суд на РМ во Скопје 
протестираа неколку илјади 
граѓани, кои за таа цел при-
стигнаа од Тетово, Велес, 
Гостивар, Битола, Прилеп. 
Меѓу нив беа и роднините и 
пријателите на Љубе Бош-
коски, на Јохан Тарчуловски, 
како и на обвинетите во слу-
чајот "Раштански лозја", од-
нос но поранешни припад-
ници на специјалната еди-
ница "Лавови".  На мирниот 
протест зборуваше пора-
нешниот советник на Бош-
коски, Зоран Крстевски, кој 
праша: "Зошто само маке-
донските бранители се во 
затвор, додека оние кои ја 
почнаа војната во 2001 го ди-
на сега се во власта? Маке-
донската мајка плаче, сеедно 
дали й  загинал син комита 
или син партизан. Доста со 
проклетието македонско, 
дос   та со делби комити и пар-
тизани", истакна Зоран Крс-
тевски, екссоветник на Бош-
коски.

Инаку, во текот на истиот 
ден кога се одржа овој про-
тест беше информирано де-
ка адвокатот на Тарчуловски, 
Антонио Апостолски, се срет-
нал со премиерот Бучковски, 
кој потврдил дека адвокатите 
на Бошкоски и на Тарчу лов-
ски ќе добијат материјална и 
правна помош од Владата. 

испревртена слика за она 
што се случуваше во 2001 го-
дина. Не би сакал да поми-
слам дека така ќе заврши и 
дека приказната за воениот 
конфликт и злосторствата 
против човештвото ќе пад-
нат само на грбот на поеди-
нци, кои во тој момент беа 
припадници на регуларните 
полициски или армиски си-
ли", изјави Владо Бучковски.

Пред Хаг се уште четири 
предмети од Македонија: 
"Мал    третирање на градеж-
ните работници", "Водството 
на ОНА", "Липковската брана" 

сестра на Љубе Бошкоски.
"Него цели 7 месеци го др-

жеа невин во Хрватска, а се-
га, исто така, го испраќаат не-
вин и во Хаг", коментира сес-
трата Стојанка.

Таа прашува: 
"Зошто Љубе го испраќаат 

во Хаг, а тие од ОНА почнаа 
први, тој е невин. Да се срами 
државата, да се срами Маке-
донија".

И роднините на киднапи-
раните Македонци од Тетово 
го поддржуваат Бошкоски и 
сите оние кои, како што ве-
лат, застанаа на браникот на 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЦРВЕНКОВСКИ МОЖЕШЕ ЗА СОВЕТ ДА ГО ПРАША 
АМБАСАДОРОТ НА ХРВАТСКА АЛЕКСАНДАР МИЛОШЕВИЌ ЗА 
НЕЈЗИНИТЕ ОБВИНЕТИ ВО ХАГ

  ТИТЕ НА ПРАВНАТА ДРЖАВА


