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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

СПОРЕД ПОНУДЕНИТЕ ДОКАЗИ     

Случајот "Раштански лоз-
ја" конечно доби пр ви-
чен судски епилог - она-

ков како што и почна, полн со 
емоции и радост, само што 
сега уло гите беа сменети, пре-
судата беше во корист на об-
ви не тите. Алек сандар Цвет-
ков, Го ран Стој ков, Митко Ки-
кере ков и Бо бан Утковски се 
ос лободени поради недо ста-
ток на докази и по едного диш-
ниот притвор тие се наоѓаат 
на слобода.

Овој контроверзен и по 
многу нешта комплексен и 
сложен правен случај беше 
отворен во времето на Хари 
Костов, додека тој беше прв 
човек на МВР, а против по-
сочените лица покрена обви-
нение поради сомневање де-
ка, наводно на 2 март 2002 го-
дина, во месноста "Раш тански 
лозја", покрај Скопје, тие из-
вршиле убиство со умисла на 
седум странски државјани. 
Нив     ното апсење тогаш прет-
ставуваше фан тастичен ме ди-
умски спек такл, кој беше без 
преседан и ги сокри вистин-
ските мотиви за покренување 
на обви не нието. Сè се одви-
ваше под превезот на тајните, 
пок рие но со низа правни и по-
ли тички недоречености, кои 
можат да фрлат "дебела" сен-
ка врз демократијата во Ре-
публика Македонија.

Одлуката на Судот, по точ-
но на судијката Славица Поп-
чевска, која постојано беше 
под притисок на јавноста, но 
и на политичките моќници, 
претставува логична после-
дица на настаните, кои водеа 

"Ова е храбра одлука на Судот. Тоа е победа за 
Македонија", изјави Александар Цветков, из-
легувајќи на слобода од капијата на Ис траж-
ниот затвор "Скопје".

"Ова е голема светлина во овој мрак кој нè оп-
кружува. Им благодарам на сите", изјави 
Александар Тортевски, адвокат на Горан 
Стојков.

"Овој Суд докажа дека во Македонија има правна 
држава", рече Вулнет Прешова, адвокат на 
Александар Цветков.

"Машка е пресудава, но е за Македонија и по твр-
ди дека во Македонија има судство, има 
прав да", изјави Милорад Мартиновски, адво-
кат на Александар Цветков.

кон ослободителна пресуда, 
обвинението падна во вода 
затоа што аргументите одеа 
на страната на притво ре ните.

За момент е вратена вер-
бата во македонското суд-
ство, што не значи дека тоа 
целосно е дистанцирано од 
политиката и од движењата 
во државава. Премногу зат-
кулисни работи се случуваа 
за време на нивното притво-
рање, а и потоа. Но, она што 
првично треба да се одбе ле-
жи е дека трезвеноста про ра-
боти во вистинско време, би-
дејќи постоеше голема опас   -
ност разнишаната до вер ба во 
правосудството да ги збрише 
кревките граници на толе ран-

ција и на поли тичка ста бил-
ност во земјава. По сто еше ре-
ална шанса пов торно да се 
разбуди заспа ниот вул кан на 
страстите, која можеше да нè 
доведе до безмилосно дереџе 
на меѓу себна наци о нална по-
делба. Така, растрг нати меѓу 
дожи веаните се мејни емоции 
и моќта за свес но и ело квен-
тно расу ду вање, ни претстојат 
низа непред видливи поли-
тички и судски настани. Слу-
чајот тука не се затвора, туку 
уште повеќе ќе навлегува во 
македонскиот лавиринт. Ду ри 
сега ни прет стои битката за 
честа и за ви с тината, би дејќи 
во меѓувреме беа пре кршени 
низа човекови права и сло-

боди, кои јасно се оп ределени 
во Уставот на РМ, а тие права 
не може никој да ги санк цио-
нира и да си ги толкува како 
што сака или прилега.

ПАПАЗЈАНИЈА

Овој судски процес вле-
гува во аналите на маке дон-
ското правосудство, бидејќи 
покрај тоа што претставуваше 
предизвик за фелата, тој до-
несе и горчина за душата на 
судијата, но и опасност да 
потпадне под влијание на 
разновидни притисоци, како 
од страна на власта, така и од 
страна на јавноста, односно 
во име на обвинетите. Сепак, 
правдата победи затоа што 
аргументите беа ништовни - 
слабо поткрепени со докази. 
Тие се засноваа на диску та-
билни изјави на дел од учес-
ниците во акцијата и врз фа-
мозното ЦЕ-ДЕ, кое подоцна 
стана синоним за политичко 
устоличување на "банкарот", 
чии амбиции всушност ги кри-
еја вистинските мотиви за не-
говиот излет во поли тиката. 
Во овој момент таа добро од-
мерена екскурзија скапо го 
чини угледот на по лицијата и 
на обвинител ството, како др-
жавни ин сти туции. Контра ар-
гументите на адвокатите на 
обвинетите ја дезавуираа и 
исмеаја нив ната работа и на 
тој начин им дадоа храна, 
своевидна пот крепа на ин-

МАВТАЊЕ СО ДИСКЕТА

Лидерот на Либерална партија, Стојан Андов смета дека 
за објективните луѓе кои ги следеа настаните одлуката е 
очекувана. 

"Обвинението очи-
гледно содржеше многу 
конструкции, политички 
желби и местења. Ова е 
знак дека Судот собра 
храброст да ги издржи и 
да ги отфрли политички 
инспирираните прити со-
ци. Инаку, овде во Соб-
ранието од собраниската 
говорница на луѓето им 
беше донесена една по-
инаква пресуда, кога се 

мавташе со дискета и кога однапред беа прогласени за 
виновници", оцени Андов. 

"ФАРСА" ПРЕТВОРЕ  
 ПИРОВА ПОБЕДА 
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     ДОБИВМЕ ЕЛОКВЕНТНА ПРЕСУДА 

формациите, де ка всушност це -
лиот случај е исконструиран 
за да се од веде Бошкоски во 
Хаг, кој ка ко што сега стојат 
работите претставува "кола-
терална штета" на вистината, 
која мо ра да се бара во Ма ке-
донија, но и пошироко во ре-
гионот.

Во текот на судската пос-
тапка, на вага се ставија до ка-
зите на обвинителството, но и 
на обвинетите кои пос тојано 
тврдеа дека поли ци јата и 
нивните разузнавачки служби 
користат слични ме тоди како 
и странските ин фор мативни 
агенции, само затоа за да го 

овој момент иници јаторот на 
судската разврска сам себе си 
да си суди или политички пре-
судува, бидеј ќи актерот и дел 
од покре нувачите на драмата 
се на двор од театарската сце-
на и на маргините на општес-
твото лесно им е да даваат из-
јави од типот "не сум над ле-
жен да коментирам одлуки на 
Судот".

Колку чинеше целата пос-
тапка и колку државата ќе 
треба да им исплати на чет-

УРНИСУВАЊЕ

Зошто падна предметот? 
Јав ното обвинителство на ста-
пи премногу цинично, са мо-
бендисано и самоуверено во 
исходот од судската пос тапка. 
Тоа тврдеше дека рас полага 
со докази, кои ука жу ваат за 
нивна наводна ин волви ра-
ност во случајот "Раш тански 
лозја". Но, целото обвинение 
кое се засноваше врз изјавите 
на лицата, кои го снимале тоа 

Целата приказна доби др уг 
тек оној момент кога све до-
кот-возачот Стое Пан ди лов-
ски ги урниса твр де њата на 
обвинителството. Тој не само 
што не можеше да ги пре по-
знае убиените, туку за лицата 
од фотографиите да де сосема 
друг опис. Исто времено, до-
пол нителен проблем за све-
доците на Обвинителството 
беа и тор бите, кои постојано 
се вртеа во круг како докази 
во суд ницата дека биле во 
поли циското возило. Секој од 
по нудените сведоци од ст ра-
на на обвинителството го во-
реа за некакви торби, но рет-
ко кој од нив успеваше да по-
тврди дека на фотографиите 
станува збор за истите кои 
беа посочувани. Втор про-
блем беше и содржината на 
предметните торби. Дел од 
сведоците тврдеа дека во нив 
имало автоматски пуш ки, а 
други дека во нив биле ста ве-
ни бомби и експлозив итн. 
Токму овие изјави одеа во при-
лог на обвинетите и на нив ни-
те бранители, кои со вкрс тени 
прашања уште повеќе ги збу-
нуваа пови ка ните све доци. 

На пример, за потсе тува ње, 
за време на сведочењата на 
Јованчевски и на Најдов, Горан 
Стојков рече дека не само што 
се различни, туку и не ја го-
ворат вистината. От таму мош-
не тешко е да се од говори на 
прашањето кој за губи, а кој 
победи. Един ствено врз пос-
ледниот факт може да се даде 
првична оцен ка дека како мо-
рални победници из легоа об-
ви  не тите, бидејќи мно  гу долго 
беа држени во при твор, без 
можност да се бранат од сло-
бода, иако за нив ното осло-
бодување беа давани високи 
парични га ран ции и хи по теки 
врз недвижен имот.

Овој предмет сè уште ќе се 
провлекува низ судските ку-
лоари, бидејќи обвини тел ст-
вото најави жалба на пре суд-
ата на Судот, но ако по длабоко 
се анализира слу ча јот, нај бит-
но е да се одго вори на пра ша-
њето дали од редени струк-
тури им се за канувале на об-
винетите, а уште повеќе дали 
во пре дистражната пос тапка 
имало такво нешто и со каква 
за д нина тоа се правело со све-
доците. Или, дали ова е ин-
струиран случај - скандал, кој 
всушност бил органи зи ран за 
некоја друга намена да се 
дискредитира друга лич ност 
или политичка орга ни зација.

ворицата обвинети за вре-
мето кое го минале во при-
твор, ова се прашања кои и не 
се толку битни, но најве ро-
јатно ќе треба да бидат одго-
ворени пред лицето на прав-
дата. Во меѓувреме, слу чајот 
сè уште ќе ја возбудува јав-
носта со пикантерии од типот 
"без вина виновни", би дејќи 
уште долго ќе се про вле кува 
низ правосудството, сè до де-
ка случајот не биде затворен 
и кога има можност слободно 
да се коментира, разгледува и 
темелно про учува.

ЦЕ-ДЕ на ал бански јазик, на 
двајца учес ници во настанот 
од 2 март 2002 година, и на 
еден возач, падна во вода под 
кон тро верзните соочувања 
со ли цето на правдата. Сведо-
че њето на Горан Јованчевски 
и Николче Најдов не дадоа 
доволна гаранција за успех во 
судењето, бидејќи само све-
докот Најдов даде "не ка ков 
сличен одговор" на по ста ве-
ните прашања, а кои се одне-
суваа на неговата изјава во 
врска со настанот од пред две 
ипол години.

ЗАКОНИТА ПОСТАПКА

Портпаролот на СДСМ, Борис Кондарко, истакна дека 
судската власт мора да работи независно и самостојно и 
оти судската одлука треба да се почитува.

"Ние во СДСМ уште од почетокот бевме многу вни-
мателни и апелиравме да нема политизација на судскиот 
процес. Смислата на владеењето на правото е судската 
власт да биде независна, да донесува одлуки во законита 
постапка, по свое убедување и врз основа на докази. До-
дека трае судскиот процес не треба да се мешаат со своето 
влијание ниту извршната, ниту законодавната власт, ниту 
политичарите со своите изјави", рече Кондарко.

СПОМЕНИ ОД ПРОСЛАВАТА НА ДЕНОТ НА ПОЛИЦИЈАТА. ДЕНЕС 
ЕДЕН ИЗЛЕЗЕ ОД ЗАТВОР ДРУГ Е ВО АПС ВО ХАГ. ЗОШТО?!

 НА ВО  
проверат не пријателот или 
да го испи таат пулсот во сора-
ботка со надворешните разуз-
навачки служби, кои деј ству-
ваат на територијата на Маке-
донија. Затоа аргументите не 
одеа во прилог на тврдењата 
на полицијата и на обвини тел-
ството, кое се фати за црв чето 
за да го фати крапот. 

Епилогот од случајот "Раш-
тански лозја" трае речиси це-
ла една година, од времето 
кога притворените во "Шут ка" 
ја чекаа својата Пирова по бе-
да, сè до оној момент кога суд-
скиот процес заврши со ос ло-
бодителна пресуда за четво-
рицата обвинети. По стапката 
пред Основниот суд Скопје 2 
Скопје траеше поло вина го-
дина, а за тоа време имаше 
дваесетина судски ро чишта 
исполнети со неиз весности и 
со исчекувања за одлуки, кои 
се однесуваа на барањата на 
обвинетите. Притоа, проде фи-
лираа низа сведоци, кои беа 
предложени и од обвини тел-
ството и од страна на одбра-
ната. 

Сега аналитичарите, прав-
ниците по кривично право, па 
дури и криминолозите ќе 
имаат полни раце работа, би-
дејќи тие ќе мораат да дадат 
одговор на прашањето кој во 
име на државата ќе даде отчет 
за целокупната папа зјанија. 
Дали полицијата и обвини-
телството ја утнаа ра ботата, 
односно дали некој од по-
кренувачите на истра гата ќе 
сноси одговорност или некоја 
друга правна или политичка 
консеквенца? Мо же ли во 


