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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ПРИТВОР Е     

СТАПИЦИ ЗА 

Хашкиот трибунал сè уш-
те не донел одлука да-
ли при творените Љубе 

Бошкоски и Јохан Тарчу лов-
ски ќе ги пуш ти од затворот 
во Шеве нин ген за да се бра-
нат од сло бода. Дилемата ос-
танува да виси во воздух сè 
до оној момент кога ќе се 
измерат аргументите за или 
против. Во меѓувреме сè мо-
же да биде пазар, дури и тоа 
кој е во предност да се брани 
од слобода, а кој и натаму ќе 
ги гледа затворските решет-
ки во Холандија.

Република Македонија да-
де гаранции за нивната сло -
бода, но процесот го за ма ту-
ваат одредени извори, кои 
на    ведуваат дека нивната по-
ложба е неизвесна, би деј ќи 
наводно можеле да вли јаат 
врз сведоците кои ќе се по-
јават на судењето. Затоа сите 
опции се отворени, Бош кос-
ки можеби ќе го кон тро лира 
Хрватска, а Тарчуловски ќе 
биде потстанар во Маке до-
нија. До конечната раз врс ка 
одбраната ќе се соочува со 
низа правни марифетлуци, а 
Хашкото обвинителство ќе 
ужива во "голготата" на при-
творените Македонци, кои 
го рескираа сопствениот жи-
вот за да го спасат ориги на-
лот (РМ) од копии.

ОДЛУКА ПО ДЕСЕТИНА 
ДЕНА

Хашкото обвинителство 
смета дека Трибуналот не 
тре ба да му дозволи на по-
ранешниот министер за вна-
трешни работи Љубе Бош-

Тезата на Хашкото обвинителство дека "брат Љу-
бе" не треба да се пушти од затворот во Ше-
венинген за да се брани од слобода им оди 
во прилог на одредени македонски "душе-
грижници", кои се плашат од неговото до-
аѓање во Македонија, бидејќи тој ќе поведе 
постапка за враќање на неговиот дигнитет 
поврзан со т.н. случај "Раштански лозја".

Политичарите, кои го насамарија и го сместија во 
зандана поранешниот министер за вна треш-
ни работи Љубе Бошкоски, и сега ра бо тат 
про тив неговите интереси, бидејќи ра цете 
премногу им се извалкани.

коски да се брани од слобода 
и да се врати во Македонија 
за да се подготвува за од-
брана. Овој став го брани со 
неговото бегство од Маке-
донија во Хрватска, кое беше 
поврзано со случајот "Раш-
тански лозја". Гласноговор-
никот на Хашкиот суд, Џим 
Лендел, истакнува дека во 
врска со ова прашање су ди-
ите ги разгледуваат сите ар-
гументи, но сè уште нема кон   -
кретна одлука. 

"Две главни точки се важ-
ни, дали личноста ќе се врати 
кога ќе биде побарано да се 
појави на почетокот на су-
дењето и дали таа личност, 
ако се ослободи, претставува 
опасност и може да интерве-
нира кај потенцијалните све-
доци за случајот", укажува 
портпаролот на Трибуналот.

Адвокатот на Бошкоски, 
Драган Гоџо, кој го застапува 
по препорака на професор 
Ѓорѓи Марјановиќ, е опти-
мист во однос на враќањето 
на Бошкоски. 

"Решението за враќање 
или не на Бошкоски во Маке-
донија, Судот ќе го донесе 
дури по 2 до 3 недели, при 
што ќе се земат предвид и 
македонските владини га-
ранции и ставот на Хашкото 
обвинителство. Доколку Бо-
шкоски се брани од сло бода, 
останува и прашањето - дали 
Судот ќе дозволи не гово вра-
ќање во Македонија или, 
пак, во Хрватска. Всуш ност, 
Бо шкоски би сакал да се вра-
ти во Македонија, но имајќи 
предвид дека тој е об винет 
во Пула за "Раштански лозја", 

не би имал ништо против да 
биде вратен во Хрватска и 
таму да го заврши случајот 
кој се води против него", ис-
такна неговиот адво кат Дра-
ган Гоџо. 

Хрватскиот адвокат Анте 
Нобило, кој има најголемо 
искуство со Хаг, го бранеше 
генералот Тихомир Блашкиќ 
и кој успеа да му ја намали 
затворската казна, за телеви-
зијата "Канал 5" изјави дека 
поради специфичноста на сл-
учајот на Бошкоски и поради 
тоа што тој во Хаг отиде ди-
ректно од притворот во Пу-
ла, најверојатно Бошкоски ќе 
биде вратен во Хрватска, ка-
де што ќе биде во еден вид 
домашен притвор. Оваа ва-
ријанта му одговара на об-
винетиот, бидејќи ќе може 
трезвено да ги измери сите 
факти и услови во кои тој се 
наоѓа последнава година 
ипол. Кога ќе се најде на сло-
бода, велат извори блиски 
до неговата одбрана, Бош-
коски ќе се среди и успешно 

ќе се подготвува за да ги 
собори обвиненијата за кои 
го товарат во Хаг. Меѓутоа, 
сега сè зависи од принци-
пиелноста на хашките судии, 
кои ако опстојат на својата 
"Јустинијанова заклетва", ќе 
донесат праведна одлука ко-
ја ќе биде слична со онаа ко-
га на Рамуш Харадинај му 
доз волија да се брани од сл о-
бода.

ЗА БОШКОСКИ - НЕ

Зошто тезата на Хашкото 
обвинителство се поклопува 
со мислењето на одредени 
политичари и "душегриж ни-
ци" во Македонија? Име но, 
доколку Бошкоски се вр а ти 
во нашава земја, тој нема 
само да се сконцентрира на 
случајот во Хаг, туку пара лел-
но ќе се бори и за вис ти ната 

МАКЕД  
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      ВО РАЦЕТЕ НА ТРИБУНАЛОТ

за т.н. случај "Раштански ло з-
ја", кој му ја загорчи по ли-
тичката кариера, но и за цел 
живот му ја зацрни суд би-
ната. Оттаму постои ре ална 
опасност тие да му ја заматат 
можноста да се бр ани од 
слобода, но и да му прават 
препки во однос на соби ра-
њето докази во Маке донија. 
За таа нескриена по литичка 
цел тие веќе го жрт вуваа Љу-
бе Бошкоски, така што преку 
ноќ го направија македонски 
"Мендела". По ради тоа, сите 
политички ста пици се во иг-
ра, дури и мож носта да би де 
во домашен притвор во Хр-
ватска, што секако не им од-
говара ниту на македонските 
подземни сили, а камоли на 
Обвини телството во Хаг. Спо-
ред  не го, тој не треба да се 
најде на слобода поради 
патешес твието на релација 
Маке до нија-Хрватска. 

"Поединци од македон-
ската полиција му помогнаа 
на Љубе Бошкоски да по бег-
не од Македонија во Хрват-
ска", тврди Хашкото обвини-
телство, кое го брани овој св-
ој став врз основа на изја вите 
дадени од Бошкоски во ин-
тервјуто за австралиската те-
левизија, по бегството од Ма-

кедонија, но откако прет ход-
но јавно беше обвинет за сл-
учајот "Раштански лозја". Об-
ви нителите од Хаг уште се 
повикуваат и на изјавата на 
поранешниот министер за 
вна трешни работи Хари Кос-
тов, кој тогаш истакна дека 
Бошкоски илегално побегнал 
од земјава на 1 мај 2004 го-
дина. Во МВР ги отфрлаат 
вак вите наводи и од таму по-
тенцираат дека не распо ла-

гаат со информации, кои би 
ги поткрепиле ставовите на 
обвинителите на Хашкиот три -
бунал. Потписникот на ба ра-
њето доставено до Суд ски от 
совет на Трибуналот, кој ќе 
одлучува за пуштањето на 
слобода на Бошкоски, об-
винителот Кенет Скот тврди 
дека не може да се очекува 
Бошкоски да соработува со 
властите во Македонија. Тој 
уште наведува дека маке-

те претпоставува дека обви-
не тиот наводно би можел со 
своето насилничко однесу-
вање да влијае врз сведоците 
во случајот. 

ДОСТАПНОСТ ЗА 
СУДОТ

Инаку, документот со кој 
Македонија, како држава га-
рантира дека обвинетите од 
Хашкиот трибунал Љубе Бош-
коски и Јохан Тарчу лов ски ќе 
му бидат на распола гање на 
Судот ако бидат пуш тени да 
се бранат од слобода, во Хаг 
го донесе министер ката за 
правда Мери Младе новска - 
Ѓорѓиевска.

"Република Македонија га-
рантира дека обвинетите 
Бошкоски и Тарчуловски во 
секое време ќе му бидат дос-
тапни на Хашкиот трибунал, 
доколку бидат пуштени од 
затворот и се наоѓаат на те-
риторија на Македонија", се 
истакнува во гаранцијата ко-
ја македонската министерка 
му ја предаде на секретарот 
на Судот, Ханс Холтхаус.

Според него, нема одре-
дени рокови по кои Судскиот 
совет треба да реши по ба-
рањето за ослободување, но 

 ОНСКИОТ "МЕНДЕЛА" 

ОСПОРЕН ОБВИНИТЕЛНИОТ АКТ

Адвокатот на Јохан Тарчуловски, Антонио Апостолски, 
поднел вкупно четири жалби до Судскиот совет на Три-
буналот, со кои, покрај 
тоа што бара неговиот 
клиент да се брани од 
слобода, ги оспорува 
и јурисдикцијата на 
Трибуналот и обвини-
телниот акт. Послед-
ните две жалби Суд-
скиот совет ги отфр-
лил уште на 1 јуни го-
динава, па оттука Об-
винителството бара по 
иста основа да би дат 
отфрлени жалбите и 
на адвокатот на Бош-
коски.

ГАРАНЦИИ ЗА БРАНЕЊЕ ОД СЛОБОДА

Адвокатот на Бошкоски, Драган Гоџо, поднел три жалби 
до Судот во Хаг, во кои го оспорува легитимитетот на Три-
буналот да му суди на неговиот клиент, ја оспорува фор-
мата на обвинителниот акт и бара Бошкоски да се брани 

од слобода. Во барањето 
неговиот клиент да се 
бра ни од слобода, адво-
катот Гоџо навел дека по-
крај македонската Влада 
и хрватските власти веќе 
дале вербални гаранции 
дека ќе гарантираат за 
него доколку биде пуш-
тен од притворот во Ше-
венинген. Одбраната уш-
те тврди и дека обви не-
тиот нема да претставува 
опасност ниту, пак, ќе вли-
јае врз сведоците или 
жрт     вите, и се повикува на 
неговото добро однесу-
вање пред Трибуналот.

донската Влада еднаш веќе 
не успеала да го задржи об-
винетиот на сопствената те-
риторија и заклучува дека би 
можело да му се овозможи 
повторно да побегне од Ма-
кедонија, а таа помош на-
водно би пристигнала од од-
редени членови на македон-
ската полиција. 

Хашкото обвинителство 
уште наведува дека непосто-
ењето закон за соработка 
меѓу Македонија и Трибу на-
лот е една од причините за 
ваквите негативни ставови 
во однос на прашањето за 
ос лободување на Бошкоски.
Обвинителството уште смета 
дека доколку Бошкоски биде 
пуштен на слобода и живее 
во Македонија ќе се зго ле-
мела можноста тој да прет-
ставува опасност за нив. 
Хаш   кото обвинителство уш-

практиката покажала дека 
тоа обично трае околу 60 
дена по неговото поднесу-
вање. Истовремено секре та-
рот на Судот ја информирал 
министерката Младеновска-
Ѓорѓиевска дека Трибуналот 
ја прифатил апликацијата на 
адвокатот Драган Гоџо, со 
што тој и формално станал 
бранител на Љубе Бошкоски. 
Во врска со покривањето на 
трошоците на одбраната на 
двајцата обвинети, Холтхаус 
изјавил дека е почната про-
цедура за утврдување на 
нивната материјална сос тој-
ба за да се види дали ќе мо-
жат да го користат тоа право. 
Според министерката за пр ав-
да, од Скопје во Хаг се ис пра-
тени сите информации во 
врска со Бошкоски и Тар чу-
ловски, кои досега биле по  -
барани од страна на Су дот.


