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Ја споредуваа со
економскиот и политичкиот
"Феникс на Велика
Британија" од
седумдесеттите и од
осумдесеттите години на
минатиот век, "Челичната
Леди" - Маргарет Тачер.
Но, од друга страна, пак,
неуспесите ја спуштаа на
земја, така што критичарите
мислеа дека дојде нејзиниот
крај. Меѓутоа, никој не ја
смени од исклучително
важната меѓународна
позиција.
Која е Дел Понте? Зошто за
некои е "аждаја", а за други
"мајка"? Зошто само Љубе
Бошкоски и Јохан
Тарчуловски се во затворот
во Шевенинген, а ниту еден
Албанец - учесник во
воениот конфликт во 2001
година во Македонија, не е
во Хаг? Зошто Дел Понте
чекаше да умрат Фрањо
Туѓман и Алија Изетбеговиќ,
за потоа да ги уапси Анте
Готовина, генералите
Чермак, Норац или Сефер
Халиловиќ итн.?

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Н

ајголемиот ловец на "главите на
злосторниците", Карла дел Понте, веќе осум години им е "ноќна
мора" на Анте Готовина, на Ратко Младиќ, на Радован Караџиќ, на Љубе Бошкоски, на Јохан Тарчуловски, на Рамуш
Харадинај и на други познати и непознати сторители на тешки кривични дела - што во правото се подведуваат под
поимот злосторства против човештвото.
Од нејзиното доаѓање на позицијата
главен обвинител на Хашкиот трибунал
досега таа има неколку големи успеси,
но и падови во вршењето на функцијата,
бидејќи прво мораа да паднат режимите на Балканот, а дури потоа да бидат
приведени најуценетите генерали или
претседатели на некои веќе одамна
непостоечки држави.

ТАА Е "СТРАВ И ТРЕПЕТ" ЗА ОБВИНЕТИТЕ БЕГАЛЦИ,
НО, ИСТО ТАКА, И НЕПРИЈАТЕЛ ЗА ИНТЕРЕСИТЕ НА
БАЛКАНСКИТЕ ДРЖАВИ

КАРЛА ДЕЛ ПО
СТАНА 'ЃАВОЛ'
Притоа, нејзиниот однос во работата
беше остро критикуван, затоа што применуваше различни аршини. За некои
Дел Понте беше "мајка", а за други "маќеа", при што едни ја ословуваа како "ангел" додека, пак, трети ја сметаа за "ѓавол". Таквиот однос кон случаите ја доведе во позиција да биде најомразената
личност на Балканот, а притоа некои колеги й симнуваа капа, бидејќи нејзиниот
позитивен или негативен извештај во
ООН претставуваше зелено или црвено
светло за финансиската помош на одделни држави на поранешните југословенски простори.
Во одредени моменти ја споредуваа
со економскиот и политичкиот "Феникс
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на Велика Британија" од седумдесеттите
и од осумдесеттите години на минатиот
век, "Челичната Леди" - Маргарет Тачер,
но од друга страна неуспесите ја спуштаа на земја, така што критичарите мислеа дека дојде нејзиниот крај. Меѓутоа,
никој не ја смени од исклучително важната меѓународна позиција. На тој начин Дел Понте ги зацементира своите
темели во Хаг и дополнително ги зголеми шансите да замине во пензија со
затворање на Трибуналот, но неговиот
крај можеби нема да го видиме во 2010
година. Таа бара Судот да функционира
сè до решавањето на статусот на Косово.
Која е Карла дел Понте? Зошто за не-

Н АТА О Б В И Н И Т Е Л К А Н А Х А Ш К И О Т Т Р И Б У Н А Л
Приведувањето на Слободан
Милошевиќ е главната коцка од
правењето на балканскиот геостратешки политички мозаик.
Но, "злосторникот" тивко умре,
засенувајќи ја кариерата на Дел
Понте, која разочарано потенцира дека тој замина како "ангел", пред да ја доживее својата
заслужена казна.
кои е "аждаја", а за други "мајка"? Зошто
само Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски се во затворот во Шевенинген, а
ниту еден Албанец - учесник во воениот
конфликт во 2001 година во Македонија
не е во Хаг? Зошто Дел Понте чекаше да
умрат Фрањо Туѓман и Алија Изетбеговиќ, а потоа да ги уапси Анте Готовина,
генералите Чермак, Норац или Сефер
Халиловиќ итн. За неа тоа претставуваше успех или плод на долготрајна и
исцрпна работа. Истовремено, нагласувајќи дека приведувањето на Слободан
Милошевиќ е главната коцка од правењето на балканскиот геостратешки
политички мозаик. Но, "злосторникот"
тивко умре, засенувајќи ја кариерата на
Дел Понте, која разочарано потенцира
дека тој замина како "ангел" пред да ја
доживее својата заслужена казна. Меѓутоа, смртта на ексјугословенскиот претседател остана најголема тајна, или загатка која уште долго време како Дамаклов меч ќе стои врз главата на главната
обвинителка.

нале повеќе од 10 години од конфликтот
на територијата на поранешна Југославија, но сите одговорни за воените
злосторства не се приведени. Во своето
излагање обвинителката Карла дел Понте, пред пратениците на Парламентарното собрание на Советот на Европа, ја
пофалила Владата на Република Србија,
бидејќи соработката се подобрила по
апсењето на Здравко Толмир и на Властимир Ѓорѓевиќ.
"До неодамна нивото на соработка
меѓу Србија и Трибуналот беше проблематично. Но, од формирањето на новата Влада, во последните неколку седмици дојде до позитивен развој. Членовите на Владата изразија цврсти уверувања дека ќе направат сè за да ги лоцираат и останатите обвинети лица. Затоа ја поздравувам нивната акција и се
надевам дека Србија во целост ќе соработува со мојата канцеларија и ќе ги
испорача останатите бегалци, како и
тоа дека ќе овозможи пристап до другите документи. Во текот на наредните
седмици ќе го следиме нивото на соработка на Србија со Трибуналот и се надевам дека нашиот оптимизам ќе биде
оправдан", истакна Дел Понте.
Според неа, Младиќ и натаму се крие
во Србија. Одговарајќи на прашања на
европските парламентарци, таа истакна
дека истрагата во врска со смртта на
Милошевиќ била природна и дека за
неа сам е виновен. Тој добил најдобра
лекарска нега, а штрајкот со глад го прекинал процесот.
Во меѓувреме, главната обвинителка
Карла дел Понте побара од Европската
унија да не ја потпишува Спогодбата за
стабилизација и асоцијација со Србија,
сè додека обвинетиот Ратко Младиќ не
биде испорачан на Судот.

Порталот "Мондо" ја наведува и кариерата на Карла дел Понте, која беше
поставена за обвинител на Меѓу народниот кривичен суд за поранешна
Југославија и за Меѓународниот кривичен суд за Руанда, во август 1999 година, а дојде на местото на Луиз Арбур.
Таа е родена на 9 февруари 1947 година во Лугано, Швајцарија. Студирала
право во Берн и во Женева, како и во
Велика Британија. Правосудниот испит
го положила во 1972 година.
По завршувањето на студиите работела во приватна адвокатска канцеларија во Лугано, која во 1975 година ја напуштила за да формира сопствена фирма. Во 1981 година е поставена за истражен судија, а подоцна за јавен обвинител во канцеларијата на окружниот
правобранител на Лугано. Како јавен
обвинител, Дел Понте се занимавала со
случаи за измама, трговија со дрога, со
оружје, случаи на тероризам и шпиунажа.
Во тој период, заедно со истражниот
судија Ѓовани Фалконе, открила врски
меѓу швајцарските случаи на "перење
пари" и италијанската мафија, чија трговија со дрога цветала преку т.н. "Пица
конекшн".
Поради ова, судијата Фалконе е убиен со експлозив, кој бил поставен под
неговиот автомобил. Дел Понте имала
среќа, бидејќи половината тон експлозив, кој бил поставен под темелите на
нејзината куќа во Палермо, Италија, навремено бил откриен, па така планираниот атентат не успеал.
Смртта на колегата Фалконе ја натерала Дел Понте многу повеќе да се
занимава против организираниот криминал, а по две години поминати на
место јавен правобранител на Швајца-

НТЕ - "'АНГЕЛОТ' ШТО
ЗА ЗЛОСТОРНИЦИТЕ"
НИВО НА СОРАБОТКА
Главниот обвинител на Хашкиот трибунал, Карла дел Понте, неодамна уште
еднаш реферираше пред европските
институции за состојбите во Судот и за
започнатите процеси против лицата,
кои направиле злосторства против човештвото, односно извршиле геноцид
врз цивилно население.
По тој повод, Парламентарното собрание на Советот на Европа усвои Резолуција за водење на кривичните постапки, кои се во надлежност на Меѓународниот суд за поранешна Југославија.
Во Резолуцијата се наведува дека ми-

Оваа информација детаљно е образложена на порталот "Мондо".
Инаку, во обраќањето пред Европскиот парламент во Брисел, Дел Понте
потенцира дека од глава не й излегува
мислата за тивката и ненадејна смрт на
Слободан Милошевиќ, пред тој да биде
осуден од страна на Трибуналот.
"Очекувам дека наскоро Младиќ ќе
биде уапсен, а потоа полесно ќе биде да
се уапси и Радован Караџиќ. Мојот проблем е што Милошевиќ умре како 'ангел', отиде да спие и веќе не се разбуди",
изјави Дел Понте пред претставниците
на Европскиот парламент, при што не ја
криеше својата фрустрација за смртта
на Милошевиќ.
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рија, во 1999 година таа преминува во
Хашкиот суд.
Зборувајќи за најкрвавите злосторства сторени за време на балканските
војни во деведесеттите години од минатиот век, во едно интервју дадено во
2001 година таа истакнала: "Правдата
за сите жртви и преживеани бара сеопфатни напори на меѓународно и национално ниво".
Карла дури истакнала дека судењето
на поранешниот југословенски претседател Слободан Милошевиќ било многу важно, но и дека нема да потклекне сè
додека другите злосторници не се пронајдат или не бидат приведени во Шевенинген.

Заедно со истражниот судија
Ѓовани Фалконе, открила врски
меѓу швајцарските случаи на "перење пари" и италијанската мафија, чија трговија со дрога, цветала преку т.н. "Пица конекшн".
Поради ова, судијата Фалконе
е убиен со експлозив, кој бил поставен под неговиот автомобил.
Дел Понте имала среќа, бидејќи
половината тон експлозив, кој
бил поставен под темелите на нејзината куќа во Палермо, Италија,
навремено бил откриен, па така
планираниот атентат не успеал.
Карла Дел Понте е разведена, а од
тој брак има еден син.

ЗАБОРАВЕНИ ПЕТ
ПРЕДМЕТИ
"Првите средби со колешката Дел
Понте ги имавме во 1999 година, на
нејзино барање, бидејќи таа сакаше да
има постојани контакти со Владата и со
тогашниот државен обвинител т.е. со
мене", истакна поранешниот републички јавен обвинител, Ставре Џиков, за неговите средби со обвинителката Карла
Дел Понте.
"Средбите се одржаа во Владата на
РМ и во Клубот на пратеници. Во Владата таа имаше средба и со тогашниот
министер за внатрешни работи, а сега
пратеник Павле Трајанов и со професорот Владо Камбовски, ексминистер за
правда. Со нив таа се договараше за начинот и за соработката на Република
Македонија со Трибуналот, за давање
податоци или информации за злосторствата сторени на ниво на поранешна
Југославија, особено на подрачјето на
Србија или на Косово".
По конфликтот во 2001 година обвинителката Дел Понте три пати била во
Република Македонија, од кои два пати

ВО ИЗВЕШТАИТЕ НА ДЕЛ ПОНТЕ ИМАШЕ ЗЕЛЕНО И
ЦРВЕНО СВЕТЛО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ПАРИТЕ НА
ЗЕМЈИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА
биле на нејзино барање, а еднаш на
иницијатива на тогашниот прв човек на
македонското обвинителство, Ставре
Џиков, кој од неа барал појаснувања во
однос на активностите поврзани со
нашите предмети во Хаг.
"Од аспект на правната материја, од
оваа временска дистанца колешката
беше заинтересирана за сè она што се
случи на територијата на Македонија.
Имено, Дел Понте се интересираше
за сите информации, кои се поврзуваат
со аспектот на сторени кривични дела,
односно злосторства против човештвото, кое всушност е опфатено и обработено во домашното и во меѓународното
законодавство. Но, по предавањето на
предметите и по судското преземање,
во септември 2002 година во Трибуналот, до денес очигледно е дека таа немаше правичен однос кон петте предмети, туку премина на селективен пристап, како што е случајот со 'Љуботен'.
Значи, имам впечаток дека е направена
селекција. Но, по кој критериум? Кога
ние разговаравме со Дел Понте, при
трите средби во РМ и на средбите во
Трибуналот, во нејзиниот кабинет, се договоривме, а постои и изјава од покојниот претседател Трајковски дека сите
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предмети од Македонија треба да се
процесуираат пред Хашкиот трибунал.
Во нашиот случај очигледно е направена селекција, која доаѓа од највисоко
меѓународно ниво. Станува збор за некоја висока политика", оценува поранешниот републички јавен обвинител,
кој додава дека во комуникацијата со
Понте не постоеле пречки во работата.
"Ако постоеја тоа беа од правен аспект, но како паралела нашата комуникација беше коректна и стручна. За тоа
говорат нејзините извешати со комуникацијата со хрватскиот, со босанскиот
или со српскиот обвинител, кои знаеме
дека беа критикувани, а нивните држави имаа одредени забрани, кои беа почитувани од ЕУ и од Советот за безбедност на ООН. Таа даваше негативни
извештаи и оценки за несоработувањето
со Трибуналот. Ниту во една ситуација
ние не сме добиле негативна забелешка
за Република Македонија. Нашата земја
не претрпе јавна критика, иако во
нејзините извештаи се чувствуваше
влијание на политиката, сепак таа ја
води својата работа од аспект на англосаксонското право", истакнува Џиков,
потенцирајќи дека во државата имаме
континентално право.

