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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ
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"ЗЛОСТОРСТВО "ЗЛОСТОРСТВО 
ИЛИ КАЗНА ЗАИЛИ КАЗНА ЗА  

'ЈАЗОВЕЦОТ 'ЈАЗОВЕЦОТ 
ПРЕД СУД'!?"ПРЕД СУД'!?"

И Хаг не е она што беше вчера, од-
носно Хаг како културен и ур-
банистички град останува ист, но 

тој повеќе ќе биде запомнет по Хашкиот 
трибунал, кој сè до заминувањето на об-
винителката Карла дел Понте од функ-
цијата, го красеше еден друг "филинг", 
оној кој го креваа до небо, а тоа дека та му 
се дели правда. 

И тоа вистинска правда, од која "де-
мек" им се треселе коските на Мило ше-
виќ, на Готовина, на Краишник, или 
на... Биљана Плавшиќ. 

Но..., јанѕата која ја јадеше Дел Понте, 
преточена во сентиментален збор, ни ги 
открива другите страни на Трибуналот, 
кои фрлија нова светлина врз оваа ин-
ституција. На тој начин се потврди на-
родната мудрост - кадија те тужи, кадија 
те суди. Во едно друго австро-унгарско 
време на јазовецот му се судеше, а денес 
иста судбина делеше мечката, па кра-
вата, односно волот, а зошто да не му се 
суди и на "орелот". По Понтиниот збор - 
"GOOD BYE", се открија сите слабости на 
организационата поставеност и на ра-
ботењето на Трибуналот, кој со години 
под превезот на геостратешката поли-
тичка моќ делел друга правда, која ја 
засени улогата на овој меѓународен суд, 
креиран за судење на лицата, кои во 
војните во поранешните ју-држави на-
правиле злосторства против човеш тво то. 

Процесот против Љубе 
Бошкоски и Јохан Тарчуловски 
заврши невообичаено, со 
нивно обраќање до 
Трибуналот, што до тој момент 
беше несфатливо за судската 
практика, освен карамболот на 
Воислав Шешељ, кој судиите ги 
направи "параспур" и сè уште 
им дели бесплатни лекции за 
водење кривична постапка и 
собирање докази.

Многу појасни судски 
процеси, чисти, потковани со 
валидни докази, завршија во 
кош, со ослободителна пресуда 
за "злосторниците".

Таков е примерот со Рамуш 
Харадинај или Насер Орлиќ, 
контроверзниот командант на 
босанските муслимански сили, 
кој наводно ја бранеше 
Сребреница од геноцидот на 
војската на Ратко Младиќ.

Романсиерката Дел Понте во 
својот прв том пост-фестум 
собра храброст да каже дека 
припадници на УЧК на Косово 

се занимавале со трговија 
на човечки органи.

Тоа значи дека на една страна се 
мери делото на Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, а на другата страна не мо-
же да се измери делото на Рамуш Ха ра-
динај, или на водството на ОНА, на убиј-
ците на 12-те киднапирани Македонци 
итн.  

Поради оваа несфатлива игра денес 
Бошкоски и Тарчуловски ја чекаат пра-
вдата во Хаг, а Дел Понте ги врати чети-
рите хашки случаи во Македонија.

КАРАМБОЛ ВО ТРИБУНАЛОТ

Многуте правни контроверзи созда-
ваат темна дамка за работата на Хашкиот 
трибунал, така што и случајот со Бош ко-
ски и Тарчуловски можеби ќе биде кла-
сичен пример за правен преседан, кој 
всуш ност и нема да биде прв, но и по-
следен случај, кој под притисок на моќ-
ниците мора да биде класифициран ка-
ко ад-акта. 

Процесот против Бошкоски и Тар чу-
ловски заврши невообичаено, со нивно 
обраќање до Трибуналот, што до тој мо-
мент беше несфатливо за судската прак-
тика, освен карамболот на Воислав Ше-
шељ, кој судиите на Трибуналот ги на-
прави "параспур" и сè уште им дели бес-
платни лекции за водење кривична по-
стапка и собирање докази.

Ексминистерот за внатрешни работи 
на РМ на крај, како и на почетокот од су-
дењето, повтори дека е невин и оти оче-
кува Судскиот совет да го прогласи за 
невин. Но, границата меѓу невиноста и 
вината е тенка, односно е поместена. 

Имено, многу појасни судски про це-
си, чисти, потковани со валидни докази, 
завршија во кош, со ослободителна пре-
суда за "злосторниците". Таков е при ме-
рот со Рамуш Харадинај, или Насер Ор-
лиќ, контроверзниот командант на бо-
санските муслимански сили, кој наводно 
ја бранеше Сребреница од геноцидот на 
војската на Ратко Младиќ.

Романсиерката Дел Понте во својот 
прв том пост-фестум собра храброст да 
каже дека припадници на УЧК на Косово 
се занимавале со трговија на човечки 
органи. За ова постоеле добро разра бо-
тени канали кои воделе кон северна 
Албанија, каде биле вадени органите од 

заробените Срби од Косово. 
Најновите информации на Хјуман 

Рајтс Воч ги потврдуваат овие вести, та-
ка што наводната невиност на многу ис-
такнати политички лидери во регионот 
може да биде доведена во прашање. Но, 
доколку постоеше желба за вистинска 
правда, тоа ќе беше сторено, па вака 
гламурот е пренасочен кон жртвените 
јарци. 

Народот вели дека каде што има сила 
или уште поголема геостратешка моќ и 
интерес, нема простор да се издејствува 
или да се бара некаква правда.

Тоа значи дека случајот на Бошкоски 
и на Тарчуловски е "црв" за да се фати 
"крап" додека, пак, другите македонски 
хашки предмети се примери како треба 
да се применува "уздата". 

За која цел хашките предмети се вра-
тени во Македонија? Дали тоа е класи-
чен пример на меѓународна фарса пре-
ку која се контролираат "карактерните" 
осо бини на македонските политичари, 
или тој факт ги открива контролорите од 
Хаг, односно од Брисел? 

Според играта многу факти треба да 
ни се јасни, бидејќи вирусот кој е ви но-
вен за тоа што хашкото право боледува 
ја скрива вистинската причина за бо-
леста на меѓународното право? 

Во исчекување на пресудата за Љубе 
Бошкоски и на Јохан Тарчуловски мо-
жеме само да се потсетиме на одбраната. 
Во текот на судскиот процес Бошкоски 
ис такна  дека, како и во секоја европска 
држава, и тој како министер во Ма ке-
донија немал друга алтернатива освен 
да постапува според Уставот и законите.

"Во целост се согласувам со јасно 
искажаните ставови и аргументи од 
страна на мојот ценет тим, кој не жалеше 
време во оваа измината година да даде 
сè од себе само со една и единствена 
цел, и пред македонската и меѓуна род-
ната јавност и пред овој ценет Суд да се 
каже вистината за едно тешко време низ 
кое помина мојата земја Република Ма-
кедонија", рече Бошкоски во својата од-
брана на завршното рочиште од суд ски-
от процес во Хаг.

"Ниту еден Македонец не го поса ку-
ваше тоа што се случи во 2001 година, но 
никаде и во ниедна земја во светот никој 
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нема да одобри и да поддржи теро рис-
тички акции. Света должност е на секој 
човек да ја брани својата татковина", 
изјави Јохан Тарчуловски, кој заедно со 
Бошкоски ќе ја чека пресудата, која тре-
ба да биде изречена најдоцна до јули.

Хашката приказна донесе многу кон-
троверзни настани. Прво, како беа уап-
сени и на кој начин беа испорачани Бо-
шкоски и Тарчуловски во Хаг. Тоа значи 
дека несоодветниот третман во Маке-
донија ја крие вистинската причина за 
нивното апсење и испорачување. Кому 
сè му пречеше Бошкоски? На Албанците 
или на Македонците!? Второ, зошто по-
литичката врхушка во Македонија долго 
време ја користеше еквилибристиката 
за да се оформи адвокатскиот тим на од-
браната? И трето, зошто нема реци про-
цитет кон албанската страна, односно 
кон водството на ОНА и кон нивните 
поранешни припадници?

ЗАВРШНИ ВПЕЧАТОЦИ

Што тоа се обидуваше да им прикачи 
Хашкото обвинителство?

Адвокатите на одбраната на Судот му 
сугерираа да не подлегнува на играта на 
хашките обвинители, кои се обидуваа да 
го протнат и да го оправдаат обви не-
нието поткрепено на импровизации и 
докази извадени од контекст.

"Воочивме погрешно и нецелосно 
наведување на доказите, нецелосно ци-
тирање на стенограмот и на исказите, 
неточно толкување на документите", из-
јави адвокатката на Бошкоски, Едина 
Рашидовиќ.

"Тврдењето дека господин Тарчу лов-
ски бил виден во куќата на Браца во 
придружба или во присуство на ми нис-
терот Бошкоски или за време на навод-
ниот брутален третман, наводно засно-

ван на сведочењето на сведокот М-037 
не е точно. М-037 не сведочеше така", об-
јаснуваше Антонио Апостолски, адво ка-
тот на Тарчуловски, во завршниот збор.

Во завршниот збор адвокатката Ра-
шидовиќ објаснуваше: 

"Нема доказ дека ексминистерот имал 
ефективна контрола на тоа што се слу-
чувало ниту, пак, дека контактирал со 
Тарчуловски".

Таа дополнително ја повтори тезата 
дека министерот за внатрешни работи 
не е истражител, ниту судија, и дека пре-
зел сè што било во негова моќ.

И Рашидовиќ и Апостолски им забе-
лежаа на обвинителите дека тие не ја 
појаснија улогата на тогашниот претсе-
дател на Р Македонија, кој ја наредил 
акцијата во Љуботен.

Адвокатот Апостолски додаде дека 
Тарчуловски не ги направил наведените 
дела, дејствувал законски и ја почитувал 
наредбата на претседателот на РМ, кој 
според него, бил најголем миротворец. 
Во селото имало терористи и тие биле 
цел, а доказ за тоа е што ниту еден цивил 
не бил повреден.

ДВА ПЛУС ДВА СЕ ЧЕТИРИ

Враќањето на четирите хашки пред-
мети претставува најголема политичка, 
па дури и правна енигма, бидејќи тие 
можеа да бидат примопредадени уште 
за време на мандатот на сдсмовските 
гар нитури (2002/2006). Исто така, тоа 
можеше да се случи на почетокот од пр-
виот мандат на Никола Груевски (2006/
2008). Но... оној кој решил да си игра 
маќеа, се одлучил за овој тајминг, кој е 
обременет со Букурешката, со Косов-
ската, со Српската приказна, па доколку 
се соберат сите парчиња од мозаикот, 
вклучувајќи го и притисокот на Грција, 

македонската сага ја заокружува оваа 
сторија. Во овој момент предметот за 
слу чајот "Непроштено", кој е еден од че-
тирите кои Трибуналот ги врати на про-
цесуирање во Република Македонија, е 
преведен и доставен до јавниот об ви-
нител. Тој е вториот предмет кој влегува 
во процедура во Јавното обвинителство, 
по предметот за киднапираните ра бот-
ници на ГП "Маврово" за време на кон-
фликтот во 2001 година.

"По добивањето на предметот јавниот 
обвинител на Република Македонија 
треба да постапи согласно овласту ва ња-
та дадени во Законот за Јавното об ви-
нителство и Законот за кривична по стап-
ка", укажа Министерството за правда.

Предметот со малтретираните гра-
деж ни работници е во Основниот суд 
Скопје 1 Скопје. Јавното обвинителство 
останува на ставот изграден пред до-
сието да отпатува во Хаг. Тоа е првиот 
случај од четирите хашки досиеја, кој се 
процесуира. Во материјалот на кој ра-
ботат двајца обвинители остануваат 17 
обвинети за неколкучасовното граб ну-
вање и изживување врз петте работници 
на градежното претпријатие "Маврово" 
во 2001 година, на патот Скопје-Тетово.

Претходно за ова дело, пред да му се 
отстапи на Хаг, беа притворени Шкодран 
Идризи и Фадиљ Ферати. Останатите 
предмети сè уште се преведуваат. 

Хашките случаи повеќе месеци се 
процесуираат низ македонското пра-
восудство. А допрва се очекува и раз врс-
ка за киднапирањето на 12 цивили од 
Тетово, за што имаше обемни истражни 
дејства.

Случајот "Водството на ОНА" и "Лип-
ковска брана" ќе се преведуваат уште 
некое неодредено време, но тие ќе би-
дат изложени на дополнителен при ти-
сок, кој овој пат го создава ДУИ, "ли дер-
шипот" на поранешната ОНА.
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