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В Л А Д И Н О - П ОЛ И Т И Ч К И  М А Н Е В А Р   

Пишува: 
Магдалена АНДОНОВСКА

Дека работата тргнала во 
вистинска насока говорат 
последните средби на 
адвокатите со можните 
сведоци од Македонија, кои во 
Хаг би сведочеле во полза на 
Бошкоски, а чиј број особено 
се зголемил во последно 
време. Причина за тоа, како 
што дознаваме, е промената 
на власта кај која голем дел од 
сведоците забележале 
доверба која, пак, им дала за 
право да веруваат дека 
нивниот исказ нема да биде 
злоупотребен ниту, пак, дека 
поради тоа ќе имаат можни 
негативни последици. На овој 
список, се дополнети и имиња 
на сведоци, кои пред да се 
смени власта се наоѓале на 
оној другиот список, односно 
на списокот на Хашкото 
обвинителство, но во последен 
момент се одлучиле да ги 
променат своите изјави.

Министерството за правда 
сериозно работи на 
подготовката на преземањето 
на четирите хашки случаи, за 
кои Трибуналот искажа 
подготвеност истите да бидат 
процесуирани во Република 
Македонија. Се работи за оние 
четири случаи, во кои 
директно се обвинуваат видни 
раководители на поранешната 
терористичка ОНА, а денешна 
политичка партија - ДУИ. 
Отпорот за нивно враќање во 
јавноста од страна на дел од 
ДУИ ни е познат, но останува 
да веруваме во нашето 
судство, кое треба да се 
покаже на висината на својата 
задача, без при тоа да 
потклекнува на дневно 
политичките настани. 

ЈОХАН ТАРЧУ 
НОВА ГОДИНА 

ГРУЕВСКИ ИНТЕНЗИВНО ПРЕГОВАРА СО ДЕЛ ПОНТЕ ГРУЕВСКИ ИНТЕНЗИВНО ПРЕГОВАРА СО ДЕЛ ПОНТЕ 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДВАЈЦАТА МАКЕДОНСКИ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ДВАЈЦАТА МАКЕДОНСКИ 
ПРИТВОРЕНИЦИПРИТВОРЕНИЦИ

Премиерот на Република Хрват-
ска, Иво Санадер, на својот маке-
донски колега Никола Груевски, 

јавно му  го соопшти она што долго вре-
ме неофицијално, како порака, го ис-
праќаше хрватската министерка за 
прав да. Односно дека неговата "липа" 
нема да даде гаранција за македонскиот 
притвореник во Хаг, Љубе Бошкоски, 
иако тој, меѓу другото, е и хрватски др-
жавјанин. Ваквата одлука Санадер ја оп-
равдуваше со фактот дека нашиот "брат 
Љубе" најнапред бил македонски, а ду-
ри потоа хрватски државјанин, и токму 
затоа единствено Република Маке до-
нија требало да испрати гаранции за 
него до Хашкиот трибунал.

Ставот на хрватското Министерство 
за правда, па ако сакате и државната 
политика, да не се даваат гаранции за 
лица кои не се Хрвати по етничко по-
текло, или се носители и на други др-
жав јанства, е познат од поодамна. Очи-
гледно, единствено не й беше јасно на 

Владата на Република Македонија, која 
сметаше дека со официјалната посета 
на Хрватска може да го промени овој 
став, и да добие гаранции за Бошкоски. 
Но, Санадер остана на своето тврдење 
дека неговата држава нема да дава га-
ранции, со што практично пропадна и 
третиот обид да се издејствува можност 
македонскиот притвореник да може да 
се брани од слобода. Пред сè, поради 
фак тот дека двете веќе испратени га-
ранции од Република Македонија беа 
глатко одбиени од страна на Хашкиот 
трибунал, со образложение дека до кол-
ку Љубе Бошкоски се најде на слобода, 
би можел да влијае на сведоците, кои 
наводно се наоѓале на списокот против 
него. Иако ваквото образложение од 
страна на стручниот адвокатски тим на 
Бошкоски беше оценето како апсолутно 
неиздржано, сепак се обиде да пора бо-
ти на трета варијанта, која во моментот 
се чинеше и како единствено можна. 

Имено, токму поради ваквите образ-
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  В О  Х А Г ! ?
ложенија адвокатскиот тим на Љубе 
Бошкоски побара гаранција за него да 
добие и од Република Хрватска, со тоа 
што доколку Хашкиот суд одлучеше да 
го пушти поранешниот министер за вна т-
решни работи да се брани од слобода, 
требаше да престојува во Хрватска, а 
при тоа да не доаѓа во Република Маке-
донија. На тој начин постоеше можност 
да се искоренат сомневањата на хаш-
ките обвинители дека тој би можел на 
било каков начин да влијае на све до-
ците. Но, пропадна и тој обид. Послед-
ната надеж, барем засега, ја згасна од-
луката на Владата на Република Хрват-
ска, која одби да даде гаранции за Љубе 
Бошкоски, со што и натаму го продолжи 
неговиот престој во затворот Шевенин-
ген. 

Сè уште не е познато до кога ма-
кедонскиот притвореник ќе остане во 
ѕидините на Шевенинген, од причина 
што судењето сè уште не е ниту зака жа-
но, официјално поради немање сло-
бодна судница во Хаг, а неофицијално 
поради неподготвеноста на хашките 
обвинители да истрчаат во рингот. Спо-
ред наши извори, хашките обвинители 
сè уште ги собираат доказите против 
Бошкоски, и најверојатно процесот про-
тив него ќе почне тогаш кога тие за тоа 
ќе бидат сосема подготвени. 

"ПОПУШТИЈА" 
ЦВРСТИТЕ ДОКАЗИ!
 
Хашките обвинители веќе две го ди-

ни интензивно работат на собирање 
докази против Љубе Бошкоски. Според 
веќе воспоставената практика на ра-
ботата на Хашкиот трибунал, тие нај-
напред го притвораат лицето кое веќе 
го пикирале за можна осуда, а дури по-
тоа почнуваат да бараат докази против 
него. Токму затоа е и толку долг пе рио-
дот од притворањето до почнувањето 
на судењето. Ништо поразличен не е 
ниту случајот и со нашиот Љубе, за кој 
сè уште се собираат материјали, а доказ 
за тоа е многу честото присуство на 
хашките истражители во Република Ма-
кедонија, кои досега остварија безброј 
средби со можните сведоци против 
Бош коски. 

Но, ќе речеме тоа е работа на Хаш-
киот суд, што не значи дека адво кат-
скиот тим на брат Љубе седи со скрс-
тени раце. Напротив, како што дозна ва-
ме, во последниов период тој е мак си-
мално ангажиран, особено по веќе вос-
поставената врска со новиот состав на 
Владата на Република Македонија, која 
максимално се труди да им помогне на 

македонските притвореници, Љубе Бош -
коски и Јохан Тачуловски. Нај на пред 
префрлајќи на сметка потребна сума 
пари за нивната одбрана, а потоа и ан-
гажирајќи се за и околку потребите на 
нивните семејства. 

Дека работата тргнала во вис тин ска-
та насока говорат и последните сред би 
на адвокатите со можните сведоци од 
Македонија, кои во Хаг би сведочеле во 
полза на Бошкоски, а чиј број особено 
се зголемил во последно време. При-
чина за тоа, како што дознаваме, е про-
мената на власта во Република Маке-
донија, кај која голем дел од сведоците 
забележале доверба која, пак, им дала 
за право да веруваат дека нивниот ис-
каз нема да биде злоупотребен ниту, 
пак, дека поради тоа ќе имаат можни 
негативни последици. На овој список, 
како куриозитет, како што дознаваме, 
се дополнети и имињата на сведоците, 
кои пред да се смени власта се наоѓале 
на оној другиот список, односно на спи-
сокот на Хашкото обвинителство, но во 
последен момент се одлучиле да ги 
променат своите изјави, се разбира, 
овој пат во корист на Љубе Бошкоски. 
Ваквата промена на ситуацијата оди во 
корист на Љубе Бошкоски, но сериозно 
ги ослабува шансите за Хашкото обви-
нителство да може да издејствува го ле-
ма казна за нашиот притвореник што, 
се разбира, е нивна примарна работа, 
исто како и на одбраната, да може да го 
одбрани од нападите.

Сепак, се чека денот Д. 
Денот кога и официјално треба да 

поч не судењето против Љубе Бош кос-
ки. Неофицијалните информации велат 
дека најрано тоа би можело да се оче-
кува во 2008 година, што значи дека ма-
кедонскиот притвореник добива уште 
една цела година престој во Шеве нин-
ген. Дотогаш адвокатскиот тим на Бош-
коски, кој го предводи босанската адво-
катка Едина Решидовиќ, помогната од 
новиот адвокат од Швајцарија, ќе ра бо-
тат на соборување на доказите на хаш-
ките обвинители.  

ХАШКИТЕ СЛУЧАИ НА 
"ПРЕГЛЕД" ВО 
МАКЕДОНИЈА!

Од неодамна, адвокатката со ис кус-
тво во хашката практика, Едина Реши-
довиќ, доби и свој помошник во слу-
чајот кој Трибуналот го води против по-
ранешниот министер за внатрешни ра-
боти. Станува збор за швајцарски адво-
кат, кој специјализирал командна од-
говорност, односно токму она за што се 
товари Бошкоски во случајот "Љуботен". 
Велат дека неговото искуство треба да 
биде од значителна помош во судската 
постапка, се разбира, откако ќе почне 

ЛОВСКИ ЗА 
 ВО СКОПЈЕ!?

ЕКСХУМАЦИЈАТА НА ТЕЛАТА ВО ЉУБОТЕН ПОКАЖА ДЕКА ЕКСХУМАЦИЈАТА НА ТЕЛАТА ВО ЉУБОТЕН ПОКАЖА ДЕКА 
НЕМА ВИНА КАЈ МАКЕДОНСКИТЕ ПОЛИЦАЈЦИНЕМА ВИНА КАЈ МАКЕДОНСКИТЕ ПОЛИЦАЈЦИ
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судењето. Дотогаш Бошкоски останува 
во Шевенинген, бидејќи Хашкиот три-
бунал веќе два пати ги одби неговите 
барања да се брани од слобода. Сè уш-
те не е дефинирано кога ќе биде под-
несено наредното барање, особено се-
га по одбивањето на гаранциите од ст ра-
на на Република Хрватска, иако како 
варијанта стои случајот "Раштански лоз-
ја", за кој во Република Македонија "брат 
Љубе" доби ослободителна пре суда, но 
истото треба да го направи и Република 
Хрватска, каде сè уште се во ди овој 
случај. 

За разлика од Бошкоски, неговиот 
при јател од Шевенинген, Јохан Тарчу-
ловски, може да се надева на поопти-
мис тичка варијанта. Имено, како што 
дознаваме, барањето за бранење од 
сло бода кое сè уште е во процедура, 
наскоро би можело да го добие својот 
позитивен епилог. Односно, нешто пр-
ед Нова година може Јохан Тарчуловски 
да се најде во Скопје!?  

Оваа варијанта, која деновиве лебди 
во воздух во Македонија, се чини сè по-
изгледна поради неколку факти. Пр вен-
ствено поради тоа што Јохан Тарчу лов-
ски е второобвинет, но и затоа што ед-
ноставно ги нема сведоците кои тре-
бало да сведочат против него, па така 
не би можел да влијае против евен ту-
алните сведоци. На сè ова се допол-
нуваат и доказите од ексхумацијата на 

телата во селото Љуботен, каде што се 
случи настанот, а кои говорат за тоа 
дека не постојат докази кои директно 
би можеле да го обвинат Тарчуловски. 

Сепак, останува да почекаме и да ви-
диме дали тоа ќе се случи. Во меѓу вре-
ме, Министерството за правда сериозно 
работи на подготовката на преземање 
на четирите хашки случаи, за кои Три-
буналот искажа подготвеност истите да 
бидат процесуирани во Република Ма-
кедонија. За потсетување, се работи за 
оние четири случаи во кои директно се 
обвинуваат видни раководители на по-

ранешната терористичка ОНА, а денеш-
на политичка партија - ДУИ. Отпорот за 
нивно враќање во јавноста од страна 
на дел од ДУИ ни е познат, но останува 
да веруваме во нашето судство, кое 
треба да се покаже на висината на сво-
јата задача, а при тоа да не потклекнува 
на дневно политичките настани. Вре-
мето кога тие треба да пристигнат во 
Македонија е до крајот на наредната го-
дина. Доволно време да се опремат суд-
ници, но и да се подготват македонските 
судии за процесуирање на вакви пред-
мети. 

ВРВОТ НА ДУИ ПРЕД СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ. СЕ ВРАЌААТ 
ЧЕТИРИТЕ ХАШКИ ПРЕДМЕТИ ВО МАКЕДОНИЈА


