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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

БОШКОСКИ И ТАРЧУЛОВСКИ     

Поранешниот министер 
за внатрешни работи, 
Љубе Бошкоски и екс-

телохранителот на трагично 
загинатиот претседател Бо-
рис Трајковски, Јохан Тарчу-
ловски, продолжуваат да 
"ска пуваат" во Шевенин ген-
скиот затвор во Холандија, 
бидејќи се заборавени од 
браќата, но и од државата. За 
нив плачат само најблиските, 
кои мака мачат да при собе-
рат пари за нивната одбрана, 
која се соочува со предиз-
виците на англосаксонското 
право, но и со "мајмунлаците" 
кои ги подготвуваат Хашкото 
обвинителство и Карла дел 
Понте.

Судскиот совет на Трибу-
налот им дозволи на маке-
донските заборавени чеда 
да се жалат на пресудата со 
која им се забранува да се 
бранат од слобода. Но, тоа 
претставува капка во морето 
проблеми, со кои се соочу-
ваат нивните семејства и ад-
вокатите на Бошкоски и на 
Тарчуловски. Тие се един стве-
ните кои се обидуваат да се 
снајдат во правните лави-
ринти на Хашкиот трибунал, 
кој сè повеќе заглавува во 
своите проблеми, кои наста-
пуваат, пред сè, поради нама-
лениот прилив на средства 
за нормално функционирање 
на Судот. Во меѓувреме, на 
домашен терен се зголемува 

Терминот за почнување на судскиот процес про-
тив затворените Македонци, Љубе Бошкоски 
и Јохан Тарчуловски, сè уште останува ениг ма.

Хашкото обвинителство се обидува тоа да почне 
најдоцна до декември, но адвокатот на Бош-
коски, Драган Гоџо, вели дека за овој термин 
нема време да се подготви квалитетна од-
брана. 

Извори од Трибуналот сметаат дека судењето ќе 
биде закажано за четвртиот месец идната 
година. Но, во овој момент сè е во игра, дури 
е можно и изненадување, бидејќи им се брза 
и на Судскиот совет и на Обвинителството. 
За тоа постојат многу причини, но главните 
мора да се бараат во парите.

интензитетот на разно-раз-
ните шпекулативни инфор-
мации, кои не одат во прилог 
на одбраната на обвинетите 
во Хаг.

УСЛОВИ

Новата жалба на адво ка-
тите на Љубе Бошкоски и на 
Јохан Тарчуловски сигурно 
ќе биде архивирана во Хаг, а 
дали тие ќе се бранат од сло-
бода останува да видиме, 
бидејќи Судскиот совет тре-
ба позитивно да се изјасни за 
нивното барање.

Досегашната практика по-
кажува дека ниту еден об-
винет од Хаг не излегол вед-
наш од затворот во Шеве-
нинген, иако државните га-
ранции биле адресирани до 
Трибуналот. Инаку, по пр вич-
ното одбивање на Судот 
овие двајца да се бранат од 
слобода, сега жалбите се во 
рацете на адвокатите Ан то-
нио Апостоловски и Драган 
Гоџо. Република Македонија 
не се меша во постапката, 
бидејќи откако ги испрати 
гаранциите нејзината улога е 
на маргините од судскиот 
процес. Дури подоцна би 
требало да заземе поактивна 
ролја, бидејќи од неа ќе за ви-
си обезбедувањето докази 
за нивното бранење од сло-
бода.

Министерството за прав-

да би се вклучило само до-
колку Трибуналот побара но-
ви документи за двајцата об-
винети македонски др жа-
вјани.

Инаку, и Бошкоски и Тар-
чуловски се наоѓаат во за тво-
рот во Шевенинген од март 
годинава, кога на разни на-
чини двајцата беа испратени 
во Хаг, едниот беше уапсен 
во Скопје, додека поранеш-
ниот министер за внатрешни 
работи допатува од затворот 
во Пула во Хрватска. Во овој 
момент Љубе Бошкоски се 
наоѓа во подредена положба 
и неговото ослободување 
зависи од процесот кој се 
води во Македонија. Имено, 
на Бошкоски му се зголе-
муваат шансите да се брани 
од слобода кога ќе заврши се-

Според одредени не по-
тврдени информации, сед-
ница за "Раштански лозја" во 
овој суд воопшто и не е 
закажана, а во контекст на 
ова, ослободителната пре-
суда која беше донесена во 
април, досега не ја добиле 
некои од адвокатите на че-
творицата ослободени лица. 

Исто така, во фокусот на 
јавноста останува праша ње-
то кога ќе почне судскиот 
процес против Бошкоски и 
Тарчуловски во Хаг. Одбра-
ната се противи на барањето 
на Обвинителството тој да 
почне во декември, бидејќи 
поради кусото време под-
готовките за квалитетна од-
брана се намалени. Судот 
може да пресече и процесот 
да го закаже за април след-

вкупната постапка за слу ча-
јот "Раштански лозја".

Но, засега и од неа нема 
ништо, бидејќи Апела цио ни-
от суд во Скопје не расправал 
по жалбата на Обвини тел-
ството, а тоа може да се слу чи 
по почнувањето на суд ската 
сезона, која традицио нално 
стартува во септем ври.

ната година, но сè тоа зависи 
од многу фактори.

ПАРИ

На статусната конферен-
ција, која се одржа во Хо-
ландија, не беше истерана 
правдата која им следува на 
обвинетите, туку беше доне-

ЗАТВОРОТ ШЕВЕНИНГЕНЗАТВОРОТ ШЕВЕНИНГЕН
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      ОСТАНУВААТ ВО ЗАТВОР

ВО ХАГ ПО  "СЛОБОДА 
ИЛИ СМРТ"?!

сена одлука само за право на 
жалба на негативната одлука 
на Хаг, со која не им беше до-
зволено да се бранат од сло-
бода. 

Судскиот совет ги задржа 
во Шевенинген, но одлучи да 
ги слушне аргументите каде 
погрешил. Од жалбата ќе за-
висат идните чекори во по-
стапката на одбраната. Дури 
по нејзиното донесување е 
можен ангажманот на двај-
цата англиски адвокати, кои 
претходно бараа 400.000 ев-
ра да го бранат Бошкоски. 
Тие разговарале со најблис-
ките, но и со адвокатот на 

лозја', односно ако се потвр-
ди првостепената пресуда, 
тогаш ова автоматски не е 
потребно", изјави угледниот 
белградски адвокат Тома Фи-
ла, кој влече корени од Ма-
кедонија.

Засега нема да се ан гажи-
ра ниту хрватскиот адвокат 
Анте Нобило, кој е во ком би-
нација, но има одреден успех 
во судењата во Хаг. Тој успеа 
да ја намали затворската 
казна на хрватскиот генерал 
Блашкиќ, кој првично беше 
осуден на 45 години, а сега 
од лежува осумгодишна за-
творска казна.

тортура веќе една година и 
дека е зачуден што се за ка-
жува судење за кое не по сто-
јат докази.

Бошкоски се обиде да ги 
увери судиите дека ќе ја до-
каже својата невиност.

НОВИНА

Инаку, познатиот бел град-
ски адвокат Тома Фила во 
интервјуто за А1 телевизија 
истакна дека наместо Јохан 
Тарчуловски, во Шевенинген 
требаше да замине висок вла-
дин функционер. Тој бил на 
списокот на Карла дел Понте, 

Според него, причините 
мораат да се бараат во сла-
биот ангажман на власта, не-
мањето национален консен-
зус и закон за соработка со 
Хаг. Тој тврди дека никој не-
ма да го пушти Бошкоски до-
дека не се затвори случајот 
"Раштански лозја".

Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски се обвинети за 
кршење на законите и оби-
чаите на војување во врска 
со случајот "Љуботен".

Бошкоски е обвинет за 
"командна одговорност", од-
носно дека како министер за 
внатрешни работи му одоб-

екс министерот, Драган Гоџо.
Наводно англиските ад во-

кати гарантирале дека си-
гурно ќе успеат Бошкоски и 
Тарчуловски да се бранат од 
слобода. Но, во меѓувреме се 
предомислиле, бидејќи ба-
рале аванс од 20.000 евра.

Здружението за одбрана 
на Бошкоски, кое до нео дам-
на беше во "илегала", би-
дејќи чекаа на постапките на 
Судот во Хаг, по активи ра ње-
то се обидоа да се договорат 
со нив, а тие имале намера 
кралските адвокати да ги ан-
гажираат етапно, во три фа-
зи. Првата, привремено да ги 
ослободат затворените Бош-
коски и Тарчуловски, а дури 
потоа да учествуваат во под-
готовките и во судењето на 
обвинетите. Но, засега нема 
потврда за овие информации, 
освен што Бошкоски му ве-
рува на охридскиот адвокат 
Драган Гоџо, кој беше ан га-
жиран по препорака на про-
фесорот по кривично право, 
Ѓорѓи Марјановиќ. Љубе уш-
те повеќе верувал и во ста-
вот на белградскиот адвокат 
Тома Фила, кој за А1 теле ви-
зијата истакна дека во овие 
услови нема ништо од пуш-
тањето.

"Да се укине притворот 
против Љубе Бошкоски, или 
ако се пресудат 'Раштански 

Терминот за почнување 
на судскиот процес против 
затворените Македонци сè 
уште останува енигма, иако 
Хашкото обвинителство се 
обидува тоа да почне нај доц-
на до декември, но адвокатот 
на Бошкоски, Гоџо вели дека 
нема време да се подготви 
квалитетна одбрана. Извори 
од Трибуналот сметаат дека 
судењето ќе биде закажано 
за четвртиот месец идната 
година. Но, сè е во игра, дури 
е можно изненадување, би-
дејќи и на Судскиот совет и 
на Обвинителството им се 
брза. За тоа постојат многу 
причини, но главните мора 
да се бараат во парите.

Инаку, на статусната кон-
ференција обвинетите не се 
пожалија на здравјето, освен 
што Бошкоски има забе леш-
ки на третманот. Тој истакна 
дека е под силна психолошка 

но останал во Скопје, во вла-
ста. Фила не го открива иден-
титетот на македонскиот по-
литичар, за кој изјави дека има 
повисока функција и од онаа 
на Бошкоски.

"Овој Тарчуловски, тој бе-
ше евентуално третиот. Ина-
ку, името не го видов по ред. 
Ама е со многу повисока фун к-
ција, па дури и од фун кци јата 
на Љубе. Тоа не е убаво јас да 
го кажам. Тоа само Вла дата 
го знае. Одете кај Карла дел 
Понте, има список таму, про-
тив кого е водена по стап ка - 
јас го видов тоа", изјави Тома 
Фила.

Познатиот адвокат кој до-
сега учествувал во при вре-
меното ослободување на 12 
српски генерали и поли ти-
чари, е песимист во однос на 
позитивниот исход за Тар чу-
ловски и Бошкоски да се бра-
нат од слобода.

рил на Тарчуловски да ја фор-
мира и да ја предводи поли-
циската единица, која во ав-
густ 2001 година спроведе 
акција во Љуботен, во која на-
страдаа седуммина жители 
од албанска националност. 

Во обвинението се наве-
дува и дека единицата со ко-
ја командувал Тарчуловски 
намерно запалила најмалку 
14 куќи во Љуботен, а уште 
неколку оштетила со рачни 
бомби и со куршуми од ав-
томатско оружје. Во пери-
одот меѓу 12 и 15 август 2001 
година, Тарчуловски и не-
говите луѓе, според хашкото 
обвинение, притворале и фи-
зички малтретирале повеќе 
од 100 Албанци од Љуботен 
во полициските станици во 
Скопје. Во обвинението се 
посочува дека Љубе Бош ко-
ски, во функција на министер 
за внатрешни работи, имал 
"де јуре" и "де факто" моќ на 
команда и контрола врз по-
лициските сили кои учес тву-
вале во акцијата. 

Тарчуловски беше екстра-
диран во Хаг на 16 март, а 
Бош коски на 24 март годи-
нава. Двајцата обвинети, на 
првото сослушување пред 
Судскиот совет на Хашкиот 
трибунал, се изјаснија како 
невини по сите точки на об-
винението.
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