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Предмет бр.: ИТ-04-82-А 1 19. мај 2010 
 

I. ВОВЕД 

1. Жалбениот совет на Меѓународниот суд за кривично гонење на лица одговорни за 

тешки кршења на меѓународното хуманитарно право извршени на територијата на 

поранешна Југославија од 1991 година (понатаму во текстот: Жалбениот совет и 

Меѓународниот суд) е задолжен да решава по жалбата на пресудата донесена од Судскиот 

совет II (понатаму во текстот: Судски совет) на 10. јули 2008 во предметот Обвинителот 

против Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-Т (понатаму во текстот: 

Првостепена пресуда). 

А. Историјат 

2. Настаните кои доведоа до поднесување на оваа жалба се случија помеѓу 12. и 15. 

август во селото Љуботен во северниот дел на поранешната југословенска република 

Македонија (понатаму во текстот: ПЈРМ).1 На 12. август 2001, селото Љуботен беше 

нападнато во текот на една полициска операција со поддршка од армијата на ПЈРМ. 

Шестмина мажи од албанско етничко потекло, жители на Љуботен, биле смртно застрелани 

во текот на таа операција. Друг еден жител од албанско етничко потекло починал следниот 

ден од тешкото малтретирање. Подоцна поголем број мажи од селото со етничко албанско 

потекло биле пренесени во полициски станици недалеку од Љуботен, каде што биле 

малтретирани од полицајци и други лица. Во текот на нападот полицијата запалила куќи во 

Љуботен со бензин или други запаливи материјали.2 

3. Во релевантниот период Јохан Тарчуловски бил полицаец кој работел како инспектор 

за придружба во Единицата за обезбедување на Претседателот во Министерството за 

внатрешни работи на ПЈРМ.3 На судењето тој беше осуден според член 7(1) од Статутот на 

Меѓународниот суд (понатаму во текстот: Статут) за наредување, планирање и поттикнување 

на кршење на законите или обичаите на војување наведени во член 3 од Статутот.4 Тој беше 

осуден по три точки, имено: убиство, безобѕирно уништување и сурово постапување.5 

Судскиот совет го осуди на казна затвор од дванаесет години.6 Тарчуловски беше исто така 

                                                
1 Советот напоменува дека со резолуцијата А/РЕС/47/225 донесена на 8. април 1993, Генералното собрание 
донесе одлука да ја прими како членка во Обединетите нации државата која за сите цели во Обединетите нации 
привремено ќе се нарекува „поранешна југословенска република Македонија“, сè додека не се дојде до решение 
за спорот околу нејзиното име. 
2 Првостепена пресуда, став 8. 
3 Првостепена пресуда, став 4. 
4 Првостепена пресуда, став 577. 
5 Првостепена пресуда, став 607. 
6 Првостепена пресуда, став 608. 
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обвинет дека ги извршил овие кривични дела при учество во заеднички злосторнички 

потфат. Меѓутоа, овие наводи беа отфрлени.7 

4. Љубе Бошкоски бил министер при Министерството за внатрешни работи (понатаму 

во текстот: МВР) на ПЈРМ од мај 2001 до ноември 2002.8 На судењето тој беше обвинет за 

лична кривична одговорност според член 7(3) од Статутот за кршење на законите или 

обичаите на војување наведени во член 3 од Статутот – имено убиство, безобѕирно 

уништување и сурово постапување.9 Судскиот совет утврди дека Обвинителството не 

покажало дека Бошкоски не ги презел сите потребни и разумни мерки пропишани со член 

7(3) од Статутот во однос на казнување на неговите подредени. Неговата должност според 

член 7(3) од Статутот била извршена со поднесување на извештаи подготвени од страна на 

полицијата на МВР до соодветните власти. Судскиот совет заклучи дека тие извештаи биле 

доволно да се покрене истрага за наводното кривично однесување.10 Според тоа, Судскиот 

совет заклучи дека Љубе Бошкоски не е виновен по сите точки.11 

Б. Жалби 

1. Жалбата на Тарчуловски 

5. Во Жалбениот поднесок од Тарчуловски, тој изнесува седум основи за жалба и бара 

ослободување од вината по сите точки.12 Прво, Тарчуловски тврди дека остварувањето на 

надлежноста на Меѓународниот суд над овој предмет е несоодветно бидејќи Судскиот совет 

не донел сигурен заклучок за тоа дали владата на ПЈРМ законски ја наредила операцијата за 

елиминирање на терористите кои се криеле меѓу селаните на Љуботен.13 Понатаму, 

Тарчуловски тврди дека спроведувањето на надлежноста од страна на Меѓународниот суд е 

несоодветно поради тоа што е во спротивност со одлуките и постапките на Советот за 

безбедност на Обединетите нации (понатаму во текстот: ОН).14 

6. Во својата втора основа за жалба, Тарчуловски тврди дека со настаните во Љуботен на 

12. август 2001 не биле прекршени претходно утврдените „закони или обичаи на војување“.15 

Има две подоснови за жалба. Првата се однесува на примената на законите или обичаите на 

                                                
7 Првостепена пресуда, став 585. 
8 Првостепена пресуда, став 3. 
9 Првостепена пресуда, став 2-3. 
10 Првостепена пресуда, став 536. 
11 Првостепена пресуда, член 606. 
12 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 232. 
13 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 39-53. 
14 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 54-58. 
15 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 59-65. 
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војување при одредување на исправноста на одговорот на една суверена држава на 

внатрешен терористички напад,16 додека втората се однесува на законите или обичаите на 

војување при одредување на личната кривична одговорност на лице назначено да спроведе 

план подготвен од една суверена држава.17 

7. Трето, Тарчуловски тврди дека Судскиот совет погрешил при примената на член 7(1) 

од Статутот во однос на планирање, поттикнување или наредување.18 Четврто, тој тврди дека 

доказите не биле доволни за да се утврди убиство, безобѕирно уништување или сурово 

постапување вон секакво разумно сомнение.19 Петто, Тарчуловски тврди дека обврската за 

докажување несоодветно била префрленa на одбраната и дека Судскиот совет погрешно го 

применил принципот на in dubio pro reo. Тој тврди дека Судскиот совет применил погрешни 

стандарди при проценување на доказите и несоодветно ги отфрлил сведочењата на цели 

категории на сведоци, додека подоцна селективно ги користел отфрлените искази.20 Шесто, 

Тарчуловски тврди дека неговите изјави пред комисијата којашто била основана од страна на 

МВР да испита што се случило во Љуботен биле несоответно прифатени21 или пак 

несоодветно употребени.22 Конечно, тој бара Жалбениот совет да ја намали неговата казна 

бидејќи Судскиот совет направил грешка во примената на своето дискреционо право при 

одредувањето на казната.23 

2. Жалбата на Обвинителството 

8. Обвинителството поднесува една основа за жалба. Обвинителството тврди дека 

Судскиот совет направил правна грешка  кога заклучил дека Бошкоски ги презел 

неопходните и разумни мерки за казнување според член 7(3) од Статутот, бидејќи Судскиот 

совет применил погрешен правен стандард.24 Алтернативно, Обвинителството тврди дека 

Судскиот совет погрешил во поглед на фактите бидејќи Љубе Бошкоски не презел одредени 

мерки кои биле неопходни и разумни за канување на неговите подредени кои извршиле 

кривични дела.25 Обвинитеството тврди дека било можно, неопходно и разумно Бошкоски (а) 

да се распраша за фактите на кривичните дела;26 (б) да го пријави наводното кривично 

                                                
16 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 66-88. 
17 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 89-92. 
18 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 93-136. 
19 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 137-179. 
20 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 187-198. 
21 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 199-215. 
22 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 216-224. 
23 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 225-229. Каде што е соодветно, аргументите на Тарчуловски кои се 
дадени под конкретна основа за жалба се разгледуваат во делот којшто се повикува на друга основа за жалба. 
24 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 15. 
25 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 30. 
26 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 32-51. 
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однесување на своите подредени на надлежните власти;27 и (в) да покрене дисциплинска 

постапка против своите подредени.28 Обвинителството бара Жалбениот совет да ја поништи 

ослободителната пресуда за убиство, безобѕирно уништување и сурово постапување, да ги 

примени правилните правни стандарди за доказите или да ги коригира погрешните фактички 

заклучоци и да го осуди во согласност со член 7(3) од Статутот за кривичните дела по сите 

точки наведени погоре.29 

                                                
27 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 52-86. 
28 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 87-98. 
29 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 103-104. 
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II. ПРЕИСПИТУВАЊЕ ВО ЖАЛБЕНАТА ПОСТАПКА 

9. Во жалбената постапка, страните мора да ги ограничат своите аргументи на правни 

грешки кои го прават неважечко решението на Судскиот совет и на фактички грешки кои 

довеле до неспроведување на правдата.30 Овие критериуми се наведени во член 25 од 

Статутот и се добро утврдени во судската пракса на ad hoc Меѓународните судови.31 Во 

исклучителни околности, Жалбениот совет исто така ќе решава по жалби каде што некоја 

страна покренала правно прашање коешто не би довело до поништување на пресудата но 

сепак е од општа важност за судската пракса на Меѓународниот суд.32 

10. Страна која тврди дека е направена правна грешка мора да ја изнесе наводната 

грешка, да ги прикаже аргументите кои го поддржуваат тоа тврдење и да објасни како 

грешката го поништува решението.33 Тврдењето дека е извршена правна грешка коешто нема 

можност да го промени конечното решение може да се одбие врз таа основа.34 Дури и 

доколку аргументите на страната се недоволни да го поддржат тврдењето дека има грешка, 

Жалбениот совет може да заклучи поради други причини дека постои правна грешка.35 

Неопходно е кој било жалител кој тврди дека е направена правна грешка врз основа на 

недостаток на аргументирано мислење да ги навесе конкретните прашања, фактичките 

заклучоци или аргументите кои жалителот тврди дека Судскиот совет пропуштил да ги 

разгледа и да објасни зошто со овој пропуст се поништува решението.36 

11. Жалбениот совет ги прегледува правните заклучоци на Судскиот совет да одреди дали 

се тие точни или не.37 Кога Жалбениот совет ќе открие правна грешка во Првостепената 

пресуда, која произлегува од применување на неточни правни стандарди од страна на 

                                                
30 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 12; Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 10; 
Второстепена пресуда за Крајишник, став 11; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 8. 
31 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 12; Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 10; 
Второстепена пресуда за Крајишник, став 11; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 8. 
32 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 12; Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 10; 
Второстепена пресуда за Крајишник, став 11; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 8. Жалбениот совет 
забележува дека исклучокот „од општо значење“ бил подетално дефиниран во предметот Акајесу каде што 
Жалебниот совет на МКСР изјавува дека „Жалбениот совет нема да ги земе предвид сите прашања од општо 
значење[;] [ в]сушност, покренатите прашања мора да се во интерес на правната пракса на Меѓународниот суд и 
мора да се поврзани со предметот кој се разгледува“ (Второстепена пресуда за Акајесу, став 24). 
33 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 13; Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 11; 
Второстепена пресуда за Крајишник, став 12; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 9. 
34 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 13; Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 11; 
Второстепена пресуда за Крајишник, став 12; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 9. 
35 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 13; Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 11; 
Второстепена пресуда за Крајишник, став 12; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 9. 
36 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 13; Второстепена пресуда за Крајишник, став 12; Второстепена 
пресуда за Мартиќ, став 9; Второстепена пресуда за Халиловиќ, став 7. 
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Судскиот совет, Жалбениот совет ќе го прикаже точниот правен стандард и соодветно ќе ги 

прегледа релевантните фактички заклучоци на Судскиот совет.38 Притоа, Жалбениот совет 

не само што ќе ја поправи правната грешка, туку и кога е неопходно, ќе ги примени точните 

правни стандарди на доказите содржани во доказните списи и ќе одреди дали е самиот  

убеден вон секакво разумно соменение во фактичкиот заклучок што го оспорува жалителот, 

пред тој заклучок да се потврди во жалбената постапка.39 

12. Жалбениот совет истакнува дека нема да ги прегледа сите судски списи de novo; во 

принцип, ги зема предвид само доказите наведени од Судскиот совет во пресудата или во 

фуснота поврзана со нив, докази кои се содржани во доказните списи од првостепената 

постапка и наведени од страните, и доколку ги има, дополнителни докази прифатени во 

жалбената постапка.40 

13. Кога ги зема предвид наводните фактички грешки, Жалбениот совет ќе одреди дали 

ниту еден разумен испитувач на факти не би можел да дојде до пресуда за вина вон секакво 

разумно соменение.41 Жалбениот совет ќе го замени заклучокот на Судскиот совет со својот 

само кога ниту еден разумен испитувач на факти не би можел да дојде до првичното 

решение.42 Жалбениот совет ќе го примени истиот стандард на разумност на наводните 

фактички грешки без разлика дали заклучок за фактите бил направен врз основа на директни 

или посредно изведени докази.43 Жалбениот совет нема да го поништи решението на 

Судскиот совет поради секаква фактичка грешка, тука само поради грешка која предизвикала 

неспроведување на правдата.44 

14. При одредување дали заклучокот на Судскиот совет бил разумен, Жалбениот совет 

нема лесно да прибегне кон промена на фактичките заклучоци на некој Судски совет.45 

                                                                                                                                                            
37 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 14; Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 12; 
Второстепена пресуда за Крајишник, став 13; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 10. 
38 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 14; Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 12; 
Второстепена пресуда за Крајишник, став 13; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 10. 
39  Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 14; Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 12; 
Второстепена пресуда за Крајишник, став 13; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 10. 
40 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 14; Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 12; 
Второстепена пресуда за Крајишник, став 13; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 13. 
41 Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 13; Второстепена пресуда за Крајишник, став 14; 
Второстепена пресуда за Мартиќ, став 11; Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 15. 
42 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 15; Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 13; 
Второстепена пресуда за Крајишник, став 14; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 11. 
43 Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 13; Второстепена пресуда за Крајишник, став 14; 
Второстепена пресуда за Мартиќ, став 11. 
44 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 15; Второстепена пресуда за Крајишник, став 14; Второстепена 
пресуда за Мартиќ, став 11; Второстепена пресуда за Симиќ, став 10. 
45 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 15; Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 14; 
Второстепена пресуда за Симиќ, став 11; Второстепена пресуда за Крнојелац, став 11. 
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Жалбениот совет потсетува, како општ принцип, на приодот усвоен од Жалбениот совет во 

Купрешкиќ и др., каде што беше изнесено дека: 

Во согласност со судската пракса на Меѓународниот суд, задачата на сослушување, 
проценување и одмерување на доказите презентирани за време на судењето му е дадена пред се; 
на Судскиот совет. Според тоа, Жалбениот совет мора да му оддаде почит на фактичкиот 
заклучок до кој дошол Судскиот совет. Само доколку доказите на кои се потпирал Судскиот 
совет не би можеле да бидат прифатени од кој било разумен испитувач на факти или каде што 
процената на доказите е „целосно погрешна“ Жалбениот совет може да го замени заклучокот на 
Судскиот совет со својот.46 

15. Истите стандарди на разумност и истата почит кон фактичките заклучоци се 

применува и на жалбите на Обвинителството против ослободителна пресуда.47 Според тоа, 

кога се разгледува жалбата на Обвинителството, Жалбениот совет ќе смета дека е направена 

фактичка грешка само доколку утврди дека ниту еден разумен испитувач на факти не би 

можел да дојде до заклучокот кој се оспорува.48 Земајќи предвид дека Обвинителството го 

има товарот на докажување на вината на обвинето лице вон секакво разумно сомнение, 

значењето на фактичка грешка која предизвикала неспроведување на правдата е поинакво за 

жалбата на Обвинителството против ослободителна пресуда отколку за жалбата на одбраната 

против осудителна пресуда.49 Обвинетиот мора да покаже дека фактичките грешки на 

Судскиот совет создаваат разумно сомнение во однос на неговата вина.50 Обвинителството 

мора да покаже дека, кога се земени предвид фактичките грешки направени од Судскиот 

совет, секакво разумно сомнение за вината на обвинетиот е елиминирано.51 

16. Не може некоја страна во жалбената постапка само да ги повтори аргументите кои 

биле неуспешни на судењето, освен доколку страната може да покаже дека отфрлањето на 

тие аргументи од страна на Судскиот совет претставува грешка која наложува интервенција 

од страна на Жалбениот совет.52 Аргументи кои немаат потенцијал да доведат до 

                                                
46 Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанини, став 14; Второстепена пресуда за Купрешкиќ и др., став 
30; види исто така Второстепена пресуда за Мартиќ, став 11. 
47 Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанини, став 15; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 12; 
Второстепена пресуда за Стругар, став 14. 
48 Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанини, став 15; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 12; 
Второстепена пресуда за Стругар, став 14. 
49 Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанини, став 15; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 12; 
Второстепена пресуда за Стругар, став 14. 
50 Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанини, став 15; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 12; 
Второстепена пресуда за Стругар, став 14. 
51 Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанини, став 15; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 12; 
Второстепена пресуда за Стругар, став 14. 
52 Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанини, став 16; Второстепена пресуда за Симиќ, став 12; 
Второстепена пресуда за Гацумбитси, став 9. 

128/2374 QUATER



 

Предмет бр.: ИТ-04-82-А 8 19. мај 2010 
 

поништување или ревидирање на оспоруваното решение не треба да се разгледуваат темелно 

и можат веднаш да се отфрлат од страна на Жалбениот совет.53 

17. Задачата на Жалбениот совет не може да се изврши ефективно и ефикасно без 

фокусиран допринос од страните.54 Во систем на спротивставени страни, како тој на 

Меѓународниот суд, телото кое донесува одлуки го разгледува предметот врз основа на 

аргументите презентирани од страните.55 Според тоа, останува на страните кои се појавуваат 

пред Жалбениот совет да го презентираат својот предмет јасно, логично и детално за да може 

Жалбениот совет да ја исполни својот задача на ефикасен и експедитивен начин.56 За да 

може Жалбениот совет да ги процени аргументите на страните во жалбената постапка, од 

жалителот се очекува да обезбеди прецизни упатувања на релевантните страни од 

стенограмот или ставови во решението или пресудата кои се оспоруваат.57 Покрај тоа, 

Жалбениот совет нема да ги земе предвид поднесоците на некоја страна кога се нејасни, 

контрадикторни, неодредени, или имаат други формални или очигледни недостатоци.58 

Конечно, Жалбениот совет го задржува своето дискреционо право при одредувањето кои 

поднесоци заслужуваат детално аргументирано писмено мислење, и може да отфрли 

аргументи кои се очигледно неосновани без да даде детално аргументирано мислење.59 

18. Кога ги применува овие принципи, Жалбениот совет потсетува дека ги 

идентификувал типовите на неисправни жалбени поднесоци кои со сигурност ќе бидат 

отфрлени по скратена постапка.60 Поконкретно, Жалбениот совет ќе отфрли без детална 

анализа (i) аргументи кои не ги посочуваат оспоруваните фактички заклучоци или доказите, 

или кои игнорираат други релевантни фактички заклучоци; (ii) оние кои се само тврдења 

дека Судскиот совет сигурно не земал предвид релевантни докази, без да покажат дека ниту 

еден разумен испитувач на факти, врз основа на доказите не би можел да дојде до истиот 

заклучок како и Судскиот совет; (iii) оспорување на фактички заклучоци на кои не се 

                                                
53 Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанини, став 16; Второстепена пресуда за Симиќ, став 12; 
Второстепена пресуда за Гацумбитси, став 9. 
54 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 16; Второстепена пресуда за Симиќ, став 13. 
55 Второстепена пресуда за Симиќ, став 13. 
56 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 16; Второстепена пресуда за Симиќ, став 13; Второстепена пресуда 
за Кунарац и др., став 43 (фн. се  изоставени). 
57 Упатство за формалните услови за поднесување на жалба на пресуда (ИТ/201) со датум од 7. март 2002, став 
1(в)(iii), 1(в)(iv) и 4(б)(ii). Види исто така Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанини, став 17; 
Второстепена пресуда за Симиќ, став 13; Второстепена пресуда за Гацумбитси, став 10. 
58 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 16; Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 17; 
Второстепена пресуда за Крајишник, став 16; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 14; Второстепена пресуда 
за Стругар, став 16; Второстепена пресуда за Ориќ, став 14; Второстепена пресуда за Карера, став 12. 
59 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 16; Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 18; 
Второстепена пресуда за Стругар, став 16. 
60 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 17; Второстепена пресуда за Крајишник, став 17; Второстепена 
пресуда за Мартиќ, став 15. 
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потпирала осудителната пресуда, како и аргументи кои се очигледно ирелевантни, кои го 

поткрепуваат или не се во спротивност со оспоруваниот заклучок; (iv) аргументи кои го 

оспоруваат тоа што Судскиот совет се потпирал или не се потпирал на некој доказ, без 

објаснување зошто осудителната пресуда не може да се темели на преостанатите докази; (v) 

аргументи кои се противречни на здравиот разум; (vi) оспорување на фактички заклучоци 

каде што релевантноста на фактичкиот заклучок е нејасна  и аргументот не е добро објаснет 

од страна на жалителот; (vii) едноставно повторување на аргументи кои биле неуспешни на 

судењето без да се демонстрира дека нивното одбивање од страна на Судскиот совет 

претставува грешка поради која Жалбениот совет мора да интервенира; (viii) наводи 

базирани на материјали кои не се во доказните списи; (ix) тврдења кои не се поддржани од 

каков било доказ, неразвиени тврдења, неприкажани грешки; и (x) тврдења дека Судскиот 

совет не обрнал доволно внимание на некои докази или дека не ги интерпретирал доказите 

на конкретен начин.61 

                                                                                                                                                            
 
61 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 17; Второстепена пресуда за Крајишник, став 17-27; Второстепена 
пресуда за Мартиќ, став 14-21. 
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III. НАВОДИ ЗА ГРЕШКИ ВО ВРСКА СО НАДЛЕЖНОСТА  

(ПРВА ОСНОВА ЗА ЖАЛБА НА ТАРЧУЛОВСКИ) 

А. Постоење на внатрешен вооружен конфликт 

19. Жалбениот совет забележува дека во фазата на поднесување поднесоци, Тарчуловски 

не поднел жалба на правниот заклучок на Судскиот совет дека во периодите релевантни за 

Обвинението, постоел внатрешен вооружен конфликт во ПЈРМ во кој биле вклучени 

безбедносните сили на ПЈРМ, и армијата и полицијата, и Ослободителната национална 

армија (понатаму во текстот: ОНА).62 Меѓутоа, откако ги слушна аргументите на 

Тарчуловоски за време на жалбениот претрес,63 Жалбениот совет сметаше дека е во интерес 

на правдата да го разгледа ова прашање proprio motu64 и ги повика двете страни во текот на 

жалбениот претрес да ги изнесат своите аргументи во однос на тоа.65 

20. Тарчуловски тврди дека конфликтот во ПЈРМ во тек на релевантниот период не го 

достигнал нивото на вооружен конфликт бидејќи не биле постигнати граничните услови на 

интензитет.66 Обвинителството одговара дека заклучоците на Судскиот совет во однос на ова 

биле правно точни и базирани на внимателна процена на доказните списи, и дека 

Тарчуловски не покажал дека тие заклучоци биле неразумни.67 

21. Жалбениот совет најпрвин потсетува дека Судскиот совет точно го дефинирал 

правниот тест за постоење на вооружен конфликт, наведувајќи дека „вооружен конфликт 

                                                
62 Првостепена пресуда, став 292. Во својата најава за жалба, Тарчуловски укажа дека ќе го оспорува 
заклучокот на Судскиот совет за постоење на внатрешен вооружен конфликт (Најава на жалба од Тарчуловски, 
став 31-43). Меѓутоа, во Жалбениот поднесок од Тарчуловски, тој не го повтори ова оспорување, и наместо тоа, 
во основите за жалба 1 и 2 презентираше нови аргументи кои ја оспоруваат надлежноста на Меѓународниот суд. 
Жалбениот совет ги сметаше овие за нови основи за жалба, и му дозволи на Тарчуловски да поднесе изменета и 
дополнета најава на жалба во која се рефлектира оваа промена (Решение од 26. март 2009, став 22-23 и 25). 
Ниту Изменетата и дополнета најава на жалба од Тарчуловски ниту Одговорот од Тарчуловски не содржат 
каков било експлицитен приговор против заклучокот на Судскиот совет за постоење на внатрешен вооружен 
конфликт. Види исто така Реакција од Обвинителството, став 13, каде што Обвинителството истакнува дека 
Тарчуловски не го оспорува овој заклучок. 
63 АТ. 38-40. 
64 Види Пресуда по жалба на казната за Јокиќ, став 26; Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 1031 (со 
понатамошни упатувања); Второстепена пресуда за Ндиндабахизи, став 13; АТ. 40 и 53-55. 
65 АТ. 40, 53-55 и 66. 
66 АТ. 40, 63-64 и 94. Во однос на ова, Тарчуловски исто така тврди дека судски вештак на Обвинителството 
дури и се согласил дека ситуацијата во Северна Ирска не била признаена како вооружен конфликт (АТ. 63-64, 
се повикува на сведочењето на Хенри Болтон, Т. 1654-1655). Меѓутоа, Жалбениот совет напоменува дека 
Тарчуловски погрешно ги претставува доказите од два аспекта: (i) Хенри Болтон, претставник на ОБСЕ, кој 
сведочеше како сведок на настаните, не како судски вештак: и (ii) тој сведочеше дека било точно дека 
Британската влада никогаш не ја сметала ситуацијата во Северна Ирска за вооружен конфликт, меѓутоа 
неговото мислење за ова прашање не беше разгледувано (Т. 1654-1655). Во однос на ситуацијата во Северна 
Ирска, види исто така Првостепена пресуда, став 179 и фн. 740. 
67 АТ. 67-69. 
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постои секогаш кога се прибегнува кон вооружено насилство помеѓу држави или долготрајно 

вооружено насилство помеѓу државни власти и организирани вооружени групи или помеѓу 

такви групи во една држава“.68 Судскиот совет понатаму ја анализира судската пракса на 

Меѓународниот суд: 

Судскиот совет во предметот Тадиќ го толкуваше овој тест во случај на внатрешен вооружен 
конфликт и утврди дека се состои од два критериума, имено (i) интензитетот на конфликтот и (ii) 
организацијата на страните во конфликтот, како начин да се разликува вооружен конфликт „од 
разбојништво, неорганизирани и кратки побуни, или терористички активности, кои не подлежат 
на меѓународното хуманитарно право“. Овој пристап е применуван и во други пресуди што 
следеа, иако кога се проценува интензитетот на конфликтот потребно е да се внимава да не се 
заборави на условот за долготрајно вооружено насилство во случај на внатрешен вооружен 
конфликт. Критериумите се тесно поврзани. Тоа се фактички прашања кои треба да се одредат 
земајќи ги предвид конкретните докази кои се на располагање и за секој случај поединечно.69  

Жалбениот совет напоменува дека откако Судскиот совет внимателно и детално го 

анализирал севкупниот доказен материјал, заклучил дека (i) конфликтот во ПЈРМ во 

релевантните периоди го достигнал потребното ниво на интензитет,70 и (ii) ОНА имала 

доволно карактеристики на организирана вооружена група.71 

22. Во однос на интензитетот на конфликтот, Судскиот совек ги зел предвид, inter alia, 

доказите кои покажуваат: чести вооружени судири и насилни инциденти во текот на 

релевантниот период;72 географско проширување на областите зафатени со борбите;73 

употребата на тешко наоружување од страна на силите на ПЈРМ;74 разновидноста на оружје 

користено од страна на ОНА;75 мобилизација на армијата и полициските единици, 

вклучувајќи и резервисти, во состојба на борбена готовност;76 бројот на наредби за силите на 

ПЈРМ да ги „уништат терористите“;77 опсада на градови;78 постоење на прекини на оган;79 

                                                
68 Првостепена пресуда, став 175 (се повикува на Решението за надлежност за Тадиќ, став 70). Види исто така 
Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 336; Второстепена пресуда за Кунарац и др, став 56. 
69 Првостепена пресуда, став 175 (фн. се изоставени) (се повикува на, inter alia, Првостепената пресуда за 
Тадиќ, став 562; Второстепената пресуда за Кордиќ и Черкез, став 341). 
70 Првостепена пресуда, став 249; види исто така ibid., став 208-248. 
71 Првостепена пресуда, став 291; види исто така ibid., став 250-290. Иако во поднесоците на Тарчуловски нема 
експлицитно оспорување на заклучокот на Судскиот совет дека постоел внатрешен вооружен конфликт, 
Тарчуловски тврди, во својата Изменета и дополнета најава на жалба, дека Судскиот совет згрешил кога се 
потпирал на изказите на одредени сведоци при утврдувањето дека ОНА била организирана вооружена група за 
целите на  испитување на постоењето на вооружен конфликт (Изменета и дополнета најава на жалба, став 19 (се 
повикува на Првостепената пресуда, став 250-291, особено, 225-257 и 259-265)). Тој само го оспорува 
потпирањето на Судскиот совет на овие искази без понатамошна поткрепа, и не покажува дека внимателната 
анализа на овие искази од страна на Судскиот  совет била неразумна. Поради тоа, овој аргумент се отфрла. 
72 Првостепена пресуда, став 243 (се повикува на ibid., став 216-234). 
73 Првостепена пресуда, став 243 (се повикува на ibid., став 216-234). 
74 Првостепена пресуда, став 243 (се повикува на ibid., став 214, 216, 219-220, 222 и 232). 
75 Првостепена пресуда, став 213, 216-217, 227, 236, 243 и 281. 
76 Првостепена пресуда, став 243 и 245-246. 
77 Првостепена пресуда, став 243 (се повикува на ДП 1Д79, ДП П475, ДП 1Д80, ДП 1Д50, ДП 1Д58 и ДП 1Д81) 
и 246. 
78 Првостепена пресуда, став 218, 227-228 и 243. 
79 Првостепена пресуда, став 243 (се повикувана на ibid., став 213, 216, 219-220, 222 и 232). 
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повиците од двете страни до – и интервенција на – меѓународни актери да помогнат во 

решавање на кризата;80 формирање на мировен договор да се стави крај на насилствата;81 

појавата на големи број раселени лица или бегалци поради конфликтот;82 изјава на 

Претседателот и резолуции на Советот за безбедност на ОН кои ги осудија „терористичките 

активности“, опишувајќи ја ситуацијата како „закана за стабилноста и безбедноста“ на ПЈРМ 

и поширокиот регион, и поздравувањето на потпишувањето на мировниот договор;83 

посредување на Меѓународниот комитет на Црвениот крст (понатаму во текстот МКЦК) при 

ослободувањето на притвореници од двете страни;84 кривично гонење од страна на властите 

на ПЈРМ на лица кои и помагале на непријателската армија и за други кривични дела кои се 

случуваат само во тек на вооружен конфликт;85 и одобрување на општа амнестија на сите кои 

учествувале во конфликтот, со експлицитен исклучок на оние обвинети за воени злосторства  

кои се под надлежност на Меѓународниот суд.86 

23. Во однос на прашањето дали ОНА ги имала карактеристиките потребни да се смета за 

организирана вооружена група, Судскиот совет заклучи дека: во јуни 2001, ОНА имала 

приближно 2000 до 2500 борци, а во август 2001 четири бригади, кои иако функционирале, 

не биле целосно пополнети;87 Али Ахмети бил водачот на ОНА88 и постоел синџир на 

команда кој функционирал;89 постоел основен систем на дисциплина во ОНА којшто и 

овозможил да функционира со некаква ефективност;90 ОНА оперирала на организиран и 

координиран начин;91 регрутите на ОНА добивале кратка воена обука;92 доставата и 

дистрибуцијата на оружје и наоружување прогресивно станувала подобро планирана и 

координирана и квалитетот и разновидноста на оружјето поголеми;93 и ОНА била доволно 

организирана да учествува во договори за прекин на оган користејќи меѓународни тела како 

посредници и да стапи во и да се придржува кон договор со НАТО за постепено 

разоружување и расформирање.94 

                                                
80 Првостепена пресуда, став 220, 222, 224, 232, 233-234 и 243. 
81 Првостепена пресуда, став 243 (се повикувана на ibid., став 233-234). 
82 Првостепена пресуда, став 240, 243 и 248. 
83 Првостепена пресуда, став 243 (се повикува на ibid., став 213-214 и 237 (види исто така ДП 1Д343, ДП 1Д230 
и ДП 1Д346 кои се таму цитирани)). 
84 Првостепена пресуда, став 243 (се повикува на ДП П607). 
85 Првостепена пресуда, став 243 (се повикува на ibid., став 217, 225 и 234) и 247. 
86 Првостепена пресуда, став 243 (се повикува на ibid., став 238) и 247. 
87 Првостепена пресуда, став 267. 
88 Првостепена пресуда, став 268. 
89 Првостепена пресуда, став 271. 
90 Првостепена пресуда, став 274-275. 
91 Првостепена пресуда, став 279. 
92 Првостепена пресуда, став 284. 
93 Првостепена пресуда, став 286. 
94 Првостепена пресуда, став 289. 
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24. Сите ови фактори допринеле Судскиот совет да заклучи дека, и покрај релативно 

ограничениот број на настрадани95 и оштетени куќи,96 интензитетот на конфликтот во ПЈРМ 

во периодите релевантни за Обвинението и карактеристиките на ОНА на организирана 

вооружена група биле доволни да може да се смета дека во август 2001 во ПЈРМ постоел 

внатрешен вооружен конфликт, во кој биле вклучени безбедносните сили на ПЈРМ и ОНА.97 

Жалбениот совет не наоѓа грешка во овој заклучок. Согласно со тоа, Жалбениот совет е 

уверен дека Судскиот совет разумно заклучил дека постоел внатрешен вооружен конфликт 

во ПЈРМ во тек на релевантниот период. 

Б. Наводи за законитоста на операцијата во самоодбрана и постапките на Советот за 
безбедност на ОН 

1. Аргументи на страните 

 (а) Тарчуловски 

25. Тарчуловски тврди дека заклучокот на Судскиот совет дека надлежноста на 

Меѓународниот суд била утврдена98 бил погрешен бидејќи бил заснован само на фактички 

одлуки за постоење на вооружен конфликт.99 Тој тврди дека надлежноста на Меѓународниот 

суд требало да биде одредена земајќи ги предвид: (i) одредбите на Повелбата на ОН; (ii) 

целта и намената на Статутот; и (iii) „ јасните постапки“ на Советот за безбедност на ОН пред 

релевантните настани.100 

26. Тарчуловски тврди дека активности со целосно внатрешен карактер спроведени од 

една суверена држава во самоодбрана се вон надлежноста на Маѓународниот суд.101 Тој го 

базира овој аргумент особено на (i) принципот на суверена еднаквост на сите Членки на ОН, 

што ја вклучува и ПЈРМ;102 и (ii) правото на самоодбрана на секоја суверена Членка на ОН.103 

                                                
95 Првостепена пресуда, став 239 и 244. 
96 Првостепена пресуда, став 241 и 244. 
97 Првостепена пресуда, став 292. 
98 Пред започнување на судењето, Жалбениот совет донесе решение во врска со оспорувањето на надлежноста 
на Меѓународниот суд од страна на Тарчуловски, потврдувајќи го заклучокот на Судскиот совет дека 
Меѓународниот суд има географска и временска надлежност над тековниот предмет, додека прашањето дали 
постоел вооружен конфликт во ПЈРМ во август 2001 беше оставено да се реши во тек на судската постапка 
(Решение по Интерлокуторната жалба за надлежност, 22. јули 2005). Понатаму, Судскиот совет заклучи дека 
постоел внатрешен вооружен конфликт во релевантната област и во текот на релевантниот период, што бил 
доволно поврзан со делата наведени во Обвинението (Првостепена пресуда, став 292 и 294). 
99 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 29; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 7-11, 
13 и 15-16 (се повикува на Првостепената пресуда, став 173-207). 
100 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 29-33. 
101 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 39-40 и 44; АТ. 24 и 36. 
102 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 30, 34 и 39 (се повикува на член 2 од Повелбата на ОН). 
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Тој исто така тврди дека прекршувањата во текот на законска наредба издадена од држава 

која спроведува законска внатрешна операција треба да бидат одговорност на таа држава 

бидејќи тие не претставуваат „сериозни“ повреди на меѓународното право според член 1 од 

Статутот, ниту пак вклучуваат таков вид на загриженост на меѓународната заедница како 

што е изложен во решението на Жалбениот совет во предметот Тадиќ.104 

27. Тарчуловски понатаму тврди дека фактичките заклучоци на Судскиот совет105 не 

оставаат простор за сомнение дека ПЈРМ делувала во рамките на своето суверено право на 

самоодбрана кога ја наредила операцијата во Љуботен на 12. август 2001.106 Тој тврди дека 

Судскиот совет погрешно заклучил дека Меѓународниот суд има надлежност во овој предмет 

без воопшто да го разгледа ова прашање, со тоа повредувајќи го принципот на in dubio pro 

reo.107 

28. Понатаму, Тарчуловски тврди дека Судскиот совет згрешил што не зел предвид дека 

Советот за безбедност на ОН го исклучил овој конфликт од надлежноста на Меѓународниот 

суд кога изнел мислење дека ОНА биле „вооружени етнички албански екстремисти“ и ја 

повикал Владата на ПЈРМ да ги „изолира силите кои стојат зад сите насилни инциденти,“ со 

што потврдил дека спорот бил внатрешен и него морала да го реши Владата на ПЈРМ.108 

                                                                                                                                                            
103 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 33, 44 и 52 (се повикува на член 51 од Повелбата на ОН). 
Тарчуловски исто така тврди дека бидејќи член 51 овластува самоодбрана дури и во прекугранични акции, „a 
fortiori “, земја членка на ОН може да делува во самоодбрана во рамките на својата територија (ibid., став 52). 
Види исто така АТ. 26. 
104 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 39-40 (се повикува на Решението за надлежност за Тадиќ, став 55 и 
57); Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 11-14 и 16; АТ. 24 и 40-41. 
105 Овие факти вклучуваат: Љуботен имал стратешко значење за ОНА; ОНА стапила во терористички 
активности или ги нападнала силите на ПЈРМ околу релевантниот период, вклучувајќи го и нападот со нагазна 
мина на 10. август 2001 во близината на Љуботен; Владата на ПЈРМ разумно верувала дека некои од 
терористите живееле во Љуботен и дека жителите на Љуботен ги криеле; постоеле легитимни причини за 
полицијата на ПЈРМ да влезе во Љуботен на 12. август 2001 поради сомнение дека таму има терористи или 
присудтво на ОНА; и можеби бил отворен оган кон армијата или полицијата на ПЈРМ од имотите на албанските 
селани (Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 43 (се повикува на Првостепената пресуда, став 30-31, 103, 133, 
138-139, 229 и 232; ДП бр. 1Д249), 46 (се повикува на Првостепената пресуда, став 138, 140, 153-154, 161 и 163) 
и 49 (се повикува на Првостепената пресуда, став 139-140)). 
106 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 42. Тарчуловски исто така го оспорува заклучокот на Судскиот совет 
дека освен настаните во куќите на семејството Јашари, нема докази дека активностите на полицијата кои се 
наведени во обвиненијата биле во самоодбрана или во текот на акција против вооружен противник (Жалбен 
поднесок од Тарчуловски, став 47-48 (се повикува на Првостепената пресуда, став 172)). Види исто така 
Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 12 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
178-206). 
107 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 37-38, 41, 49 и 53; Изменета и дополнета најава на жалба од 
Тарчуловски, став 13 (се повикува на Првостепената пресуда, став 177-206) и 18 (се повикува на Првостепената 
пресуда, став 208-249). Види исто така Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 21 (се 
повикува на Првостепената пресуда, став 292-295), каде тврди дека Судскиот совет не разгледал дали делата на 
Тарчуловски биле дел од таква легитимна операција. Види исто така Одговор од Тарчуловски, став 15. 
108 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 31-32, 36-39, 44 и 54-58, се повикува на ДП 1Д230 (Изјава за печат на 
Советот за безбедност на ОН, СЦ/7026, и Резолуција 1345 на Советот за безбедност на ОН, 21. март 2001 
С/РЕС/1345(2001)); ДП 1Д343 (Изјава на Претседателот на Советот за безбедност на ОН, 12. март 2001, 
С/ПРСТ/2001/7); ДП 1Д346 (Резолуција 1371 на Советот за безбедност на ОН, 26. сепрември 2001, 
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(б) Обвинителството 

29. Обвинителството одговара дека без разлика дали операцијата во Љуботен била против 

„терористи“, силите на ПЈРМ немале право да го прекршат меѓународното хуманитарно 

право и Меѓународниот суд не ја изгубил својата надлежност кривично да ги гони 

службените лица на ПЈРМ за сериозни повреди на меѓународното хуманитарно право.109 

Обвинителството тврди дека член 1 од Статутот не ги исклучува делата во самоодбрана 

против „терористи“, ниту пак Советот за безбедност на ОН имал намера да направи таков 

исклучок при основањето на Меѓународниот суд.110 Обвинителството тврди дека без разлика 

дали член 51 од Повелбата на ОН се применува на внатрешни вооружени конфликти, 

употребата на насилство од една држава против вооружени групи кои оперираат на нејзината 

територија мора да се врши со целосно почитување на важечкото меѓународно право.111 

Обвинителството исто така тврди дека Меѓународниот суд бил основан од Советот за 

безбедност врз основа на дел VII од Повелбата на ОН, што е над какво било право на 

државна сувереност.112 

30. Обвинителството понатаму одговара дека изјавите на Претседателот и резолуциите на 

Советот за безбедност на ОН цитирани од Тарчуловски немаат за цел да ја исклучат 

ситуацијата во ПЈРМ од надлежноста на Меѓународниот суд.113 Покрај тоа, Обвинителството 

                                                                                                                                                            
С/РЕС/1371(2001), при што  Тарчуловски тврди дека членовите 24 и 39 од Повелбата на ОН му даваат 
овластување на Советот за безбедност на ОН да го одреди постоењето на каква било закана за мирот; Одговор 
од Тарчуловски, став 17-18 (се повикува на Првостепената пресуда, став 192). Види исто така Изменета и 
дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 14 (се повикува на Првостепената пресуда, став 191-192). 
Тарчуловски исто така тврди дека Советот за безбедност на ОН правел разлика помеѓу конфликтот во ПЈРМ и 
тековните конфликти во други региони кои произлегоа по распаѓањето на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија (Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 34 и 58).  
109 Реакција од Обвинителството, став 14-15 и 17 (се повикува на Првостепената пресуда, став 140 и упатува на 
Второстепената пресуда за Мартиќ, став 268). Обвинителството исто така тврди дека Жалбениот совет веќе 
донел одлука дека Меѓународниот суд има географска и временска надлежност над овој предмет, и дека 
единственото прашање во врска со надлежноста оставено отворено од Жалбениот совет било дали постоел 
вооружен конфликт во ПЈРМ во август 2001, на што Судскиот совет одговорил позитивно по внимателна 
процена на законот и презентираните докази (Реакција од Обвинителството, став 13). 
110 Реакција од Обвинителството, став 16, каде што исто така се тврди дека всушност Советот за безбедност 
истакнал дека сите страни во конфликтите во поранешна Југославија се обврзани да го почитуваат 
меѓународното хуманитарно право, независно од конкретните причини за прибегнување кон употреба на сила. 
Види исто така ibid., став 17, каде се наведува дека ништо од член 39 од Повелбата на ОН не ги поткрепува 
тврдењата на Тарчуловски.  
111 Реакција од Обвинителството, став 18. 
112 Реакција од Обвинителството, став 19 (се повикува на член 2(7) од Повелбата на ОН). 
113 Реакција од Обвинителството, став 14 и 20; АТ. 69-70. Обвинителството исто така тврди дека Советот за 
безбедност на ОН не донел обврзувачка декларација за тоа дали биле исполнети условите за надлежност според 
член 1 од Статутот, процена која треба да ја направат судиите на Меѓународниот суд (Реакција од 
Обвинителството, став 20-22). Обвинителството понатаму тврди дека фактот што Советот за безбедност не 
интервенирал по обвинението на Бошкоски и Тарчуловски е потврда дека Советот за безбедност никогаш немал 
намера да ја одземе од Меѓународниот суд надлежноста да им суди на лица обвинети за сериозни прекршувања 
на меѓународното хуманитарно право во ПЈРМ во август 2001 (ibid., став 23).  
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потсетува дека Советот за безбедност изјавил дека сите страни на конфликтот во ПЈРМ треба 

да го почитуваат меѓународното хуманитарно право.114 

2. Образложение 

31. Жалбениот совет прво потсетува дека член 1 од Статутот го овластува Меѓународниот 

суд „кривично да гони лица одговорни за тешки кршења на меѓународното хуманитарно 

право извршени на територијата на поранешна Југославија од 1991 година.“ Фактот што една 

држава прибегнала кон насилство во самоодбрана во внатрешен вооружен конфликт против 

вооружена група, сам по себе не спречува квалификување на кривичните дела извршени при 

тоа како сериозни повреди на меѓународното хуманитарно право.115 Како што Жалбениот 

совет претходно има кажано, „дали некој напад бил нареден како превентива, одбрана или 

напад е ирелевантно од правна гледна точка [...]. Прашањето е дали начинот на кој била 

извршена воената акција [во текот на некој вооружен конфликт] бил од кривична природа 

или не.“116 

32. Жалбениот совет исто така потсетува дека за некое кршење на меѓународното 

хуманитарно право да биде „сериозно“ според одредбите на Статутот, потребно е 

прекршувњата да претставува повреда на некое правило кое штити важни вредности, и да 

вклучува тешки последици за жртвата.117 Во овој предмет, откако се уверил дека постоел 

вооружен конфликт во ПЈРМ во периодите релевантни за Обвинението и дека наводните 

кривични дела биле доволно поврзани со вооружениот конфликт, Судскиот совет точно 

заклучил дека сите кривични дела со кои се товари (убиство, безобѕирно уништување и 

сурово постапување) претставуваат сериозни повреди на меѓународното хуманитарно 

                                                
114 Реакција од Обвинителството, став 23.  
115 Аргументот на Тарчуловски дека кривичните дела извршени во овој предмет не вклучуваат „таква 
загриженост на меѓународната заедница“ како што е изложена во предметот Тадиќ не се потврдува во 
Решението за надлежност за Тадиќ. Во ова решение, Жалбениот совет заклучи во врска со inter alia кривични 
дела наводно извршени во внатрешен вооружен конфликт, дека „наводните кривични дела со кои се товари 
[Тадиќ] не влијаат само на интересите на една држава туку ја потресуваат совеста на човештвото“ (Решение за 
надлежност за Тадиќ, став 57).  
116 Второстепена пресуда за Мартиќ, став 268. Види исто така Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 
812; Првостепена пресуда во Кордиќ и Черкез, став 452. Види исто така меѓународни инструменти кои ја 
потврдуваат применливоста на меѓународното хуманитарно право без разлика на законитоста на релевантната 
употреба на сила: Женевска конвенција, Заеднички член 1; Дополнителен протокол I, Преамбула, став 5 и член 
1; Коментар на МКЦК на Дополнителните протоколи, став 48 и 1927; Законитоста на заканата со нуклеарно 
оружје или негово користење, Советодавно мислење од 8. јули 1996, Извештаи на МСП од 1996, став 42. 
Жалбениот совет  забележува дека член 51 од Повелбата на ОН се однесува на даденото право на самоодбрана 
во случај на вооружен напад  на една држава против друга држава (Правни последици од поставување ѕид во 
окупираните палестински територии, Советодавно мислење од 9. јули 2004, Извештаи на МСП, 2004, став 
139). Бидејќи во овој предмет не се тврди дека релевантната операција била против дејствување од страна на 
друга држава, оваа одредба не е релевантна за овој предмет. 
117 Решение за надлежност за Тадиќ, став 90-94; Второстепена пресуда за Кунарац и др., став 66. 
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право,118 независно од тоа дали ПЈРМ спроведувала законска операција во самоодбрана 

против терористи на својата територија.119 

33. Понатаму, Жалбениот совет потсетува дека иако ОН не треба да „интервенира во 

работи кои во суштина се во внатрешната надлежност на која било држава [,] овој принцип 

нема да биде на штета на примената на извршни мерки според делот VII [ од Повелбата на 

ОН]“. 120 Овој Меѓународен суд беше основан од Советот за безбедност на ОН врз основа на 

делот VII со цел за гонење на лица одговорни за тешки кршења на меѓународното 

хуманитарно право.121 Според тоа, дури и доколку ПЈРМ спровела „анти-терористичка“ 

операција во Љуботен на сопствена територија, не може, врз основа на својата сувереност, да 

тврди дека Меѓународниот суд нема надлежност над каква било тешко кршење на 

меѓународното хуманитарно право извршено во текот на оваа операција, доколку била во 

рамките на вооружен конфликт. Според тоа, заклучокот на Судскиот совет за активностите 

на ОНА122 не влијае на одлуката на Судскиот совет за својата надлежност над овој предмет. 

34. Жалбениот совет понатаму забележува дека изјавите на Претседателот и резолуциите 

на Советот за безбедност на ОН цитирани од Тарчуловски повикуваат на вмешување на 

меѓународната заедница, изјавувајќи дека насилството на албанските екстремисти влијаело 

на мирот и стабилноста на целиот регион.123 На пример, изјавата на Претседателот на 

Советот за безбедност од 12. март 2001 вели:  

Советот за безбедност ја изразува својата длабока загриженост поради овие настани, кои 
претставуваат закана за стабилноста и безбедноста не само за поранешната југословенска 
република Македонија туку и на целиот регион. Ги повикува сите политички водачи во 
поранешната југословенска република Македонија и Косово, Федеративна Република Србија, кои 

                                                
118 Првостепена пресуда, став 297-300. 
119 Жалбениот совет понатаму потсетува дека, доколку наводните кривични дела се доволно поврзани со 
вооружен конфликт, примената на член 3 од Статутот зависи само од четирите услови од предметот Тадиќ. 
Според тоа, ирелевантно е дали такви повреди биле извршени во контекст на операцијата на државата во 
самоодбрана против вооружена група која оперира на нејзина територија (Спореди Решение за надлежност за 
Тадиќ, став 94). Со оглед на овој заклучок, Жалбениот совет ги отфрла аргументите на Тарчуловски дека 
Судскиот совет направил правна и фактичка грешка „кога утврдил дека конкретни протоколи кои се 
применуваат на уништување на цивилни имоти неопходно се применуваат во ситуации каде домашните 
терористи се кријат меѓу цивилното население, и што не разгледувал дали Владата на Македонија оправдано 
дејствувала во самоодбрана при отварање оган што резултирало со уништување на куќи“ (Изменета и 
дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 86 (се повикува на Првостепената пресуда, став 352-358 и 
380)). Види исто така Одговор од Тарчуловски, став 42. 
120 Член 2(7) од Повелбата на ОН. Види исто така Решение за надлежност за Тадиќ, став 56. 
121 Резолуција 827 на Советот за безбедност на ОН, 25. мај 1993 (С/РЕС/827 (1993)). 
122 На пр., Првостепена пресуда, став 30-31, 103, 133, 138-140, 153-154, 161, 163, 229, 232 и 279. 
123 ДП 1Д230 (Изјава за печат на Советот за безбедност на ОН, СЦ/7026 и Резолуција 1345 на Советот за 
безбедност на ОН, 21. март 2001, С/РЕС/1345(2001)); ДП 1Д343 (Изјава на Претседателот на Советот за 
безбедност на ОН, 12. март 2001, С/ПРСТ/2001/7) и ДП 1Д346 (Резолуција 1371 на Советот за безбедност на 
ОН, 26. септември 2001, С/РЕС/1371(2001)).   
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се во позиција да го сторат тоа, да ги изолираат силите кои стојат зад насилните инциденти и да 
ја понесат одговорностa за мирот и стабилноста во регионот.124 

Советот за безбедност не тврди дека ситуацијата во ПЈРМ била чисто внатрешна работа или 

дека се разликувала од другите конфликти во регионот, ниту дека не потпаѓа под 

надлежноста на Меѓународниот суд. 

35. Понатаму, иако Советот за безбедност ја спомнува потребата да се почитува 

суверенитетот и територијалниот интегритет на ПЈРМ и ја истакнува одговорноста на 

Владата за почитување на законите на својата територија,125 тоа не значи дека Советот за 

безбедност ја исклучил надлежноста на Меѓународниот суд за какви било сериозни повреди 

на меѓународното хуманитарно право извршени во текот на некој внатрешен вооружен 

конфликт на територијата на ПЈРМ. 

36. Според тоа, Жалбениот совет не гледа каква било грешка во заклучокот на Судскиот 

совет дека надлежноста на Меѓународниот суд над овој предмет била утврдена. 

В. Заклучок 

37. Поради горенаведените причини, Жалбениот совет целосно ја отфрла првата основа за 

жалба на Тарчуловски. 

                                                
124 ДП 1Д343, Изјава на Претседателот на Советот за безбедност на ОН, 12. март 2001, С/ПРСТ/2001/7 
(истакнувањето е додадено). Види исто така ДП 1Д230, Изјава за печат на Советот за безбедност на ОН, 
СЦ/7026, стр. 9-10.  
125 ДП 1Д230 (Изјава за печат на Советот за безбедност на ОН, СЦ/7026, и Резолуција 1345 на Советот за 
безбедност на ОН, 21. март 2001, С/РЕС/1345(2001)); ДП 1Д343 (Изјава на Претседателот на Советот за 
безбедност на ОН, 12. март 2001, С/ПРСТ/2001/7)  и ДП 1Д346 (Резолуција 1371 на Советот за безбедност на 
ОН, 26. септември 2001 С/РЕС/1371(2001)). Во овој контекст, Жалбениот совет потсетува дека Советот за 
безбедност побарал „сите страни [во конфликтот во ПЈРМ] да покажат воздржаност и целосна почит за 
меѓународното хуманитарано право и човековите права“ (ДП 1Д230 (стр. 11-12), Резолуција 1345 на Советот за 
безбедност на ОН, 21. март 2001, С/РЕС/1345 (2001)).    
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IV. НАВОДИ ЗА ПОГРЕШЕН ЗАКЛУЧОК ДЕКА НАСТАНИТЕ ВО 

ЉУБОТЕН НА 12. АВГУСТ 2001 ПРЕТСТАВУВАЛЕ ПРЕКРШУВАЊЕ 

НА УТВРДЕНИТЕ „ЗАКОНИ ИЛИ ОБИЧАИ НА ВОЈУВАЊЕ“ (ВТОРА 

ОСНОВА ЗА ЖАЛБА НА ТАРЧУЛОВСКИ) 

38. Во својата втора основа за жалба Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил 

правна и фактичка грешка кога дошол до заклучок дека со настаните во Љуботен на 12. 

август 2001 биле прекршени претходно утврдени закони или обичаи на војување.126  

А. Примената на законите или обичаите на војување при утврдувањето на исправноста 
на реакцијата од страна на една суверена држава на внатрешен терористички напад 

1. Аргументи на страните 

39. Во првата точка од оваа основа Тарчуловски тврди дека Судскиот совет погрешно 

дошол до заклучок дека Заедничкиот член 3 од Женевските конвенции (понатаму во текстот: 

Заедничкиот член 3), како што е вграден во член 3 од Статутот, е применлив во случаи кога 

една суверена држава делува во самоодбрана против терористи што живеат или се кријат 

меѓу цивилното население.127 Поконкретно, Тарчуловски тврди дека членот 3 од Статутот не 

се однесува на овој предмет бидејќи операцијата во Љуботен на 12. август 2001 имала 

„легитимна цел“ да се спротивстави на внатрешни терористички активности, а не да 

повредува цивили.128 Тарчуловски тврди дека Судскиот совет воопшто не се фокусирал на 

оваа цел на операцијата и погрешно заклучил дека поради тоа што бил застрелан еден цивил, 

целта на нападот мора да биле цивили.129 Тој тврди дека Судскиот совет не земал предвид 

што би требало да претставува пропорционално однесување во вооружен конфликт кога една 

суверена држава реагира на внатрешен терористички напад во којшто терористите се кријат 

меѓу цивили.130 

                                                
126 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 26; Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 64. 
127 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 26-31 (упатува на Првостепената пресуда, став 
132-140 и 172-303); Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 60, 64, 66, 70, 76, 78 и 82-84; Одговор од 
Тарчуловски, став 19, 22 и 26; АТ. 24-25, 27, 34, 58, 92-95 и 97-99. 
128 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 76 (се повикува на ДП П302, стр. 28; Првостепена пресуда, став 109 и 
113; Т. 8554), 77 (се повикува на Т. 8554) и 80; АТ. 24-25, 34-36, 40 и 58. 
129 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 29 и 33; Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 
73; АТ. 28, 38 и 51. 
130 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 85-86; АТ. 27-28, 32 и 34. 
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40. Тарчуловски понатаму спори дека според членот 3 од Статутот не е експлицитно 

забрането убивање или малтретирање на цивили131 и дека несоодветното толкување на член 

3 од Статутот од страна на Судскиот совет „не е во согласност со основниот принцип на 

почит кон суверенитетот на нациите“,132 при што се крши принципот на nullum crimen sine 

lege.133 Тој исто така тврди дека Обвинителството неправилно се потпирало на член 50 од 

Дополнителниот протокол I – којшто е применлив само за меѓународни вооружени 

конфликти – за да утврди дека во случај на двоумење се претпоставува дека лицето има 

цивилен статус.134  

41. Реакцијата на Обвинителството е дека Заедничкиот член 3 е применлив и ги обврзува 

сите страни во немеѓународен вооружен конфликт, без разлика на тоа дали употребата на 

сила од страна на една држава е законска.135 Обвинителството тврди дека Судскиот совет 

правилно ја применил утврдената судска пракса за да заклучи дека прекршувањето на 

Заедничкиот член 3 влегува во опсегот на член 3 од Статутот.136  

42. Обвинителството тврди дека прашањето на самоодбрана е погрешно поставено 

бидејќи тоа ја прави нејасна суштинската разлика меѓу jus in bello (законите со кои се 

регулира непријателско однесување) и jus ad bellum (законите со кои се регулира правото на 

употреба на вооружена сила).137 Покрај тоа, Обвинителството тврди дека Меѓународниот суд 

не е овластен да решава дали државите имаат право да прибегнат кон сила и дали далувале 

законски во самоодбрана, туку да утврди дали однесувањето на некој поединец 

                                                
131 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 62. 
132 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 74-75 (се повикува на Првостепената пресуда за Васиљевиќ, став 193, 
198) и 92; Одговор од Тарчуловски, став 26. 
133 Одговор од Тарчуловски, став 28 (упатува на Второстепена пресуда за Стакиќ, став 313). Тврдењето на 
Тарчуловски дека Судскиот совет не го зел предвид прашањето дали цивилите во Љуботен доброволно презеле 
улога на човечки штит ќе биде анализирано во четвртата основа за жалба. 
134 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 71 (се повикува на Т. 10993-10994) и 72 (упатува на член 51(5)(б) и 
57 од Дополнителниот протокол I); Одговор од Тарчуловски, став 25. 
135 Реакција од Обвинителството, став 27 и 31 (упатува inter alia на член 1 од Женевските конвенции; 
Преамбула и член 1 од Дополнителниот проткол I; Коментар на МКЦК, став 48 и 1927; Законитоста на 
заканата со нуклеарно оружје или негово користење, Советодавно мислење од 8. јули 1996, Извештаи на МСП 
од 1996, став 41-42; Правни последици од поставување ѕид во окупираните палестински територии, 
Советодавно мислење од 9. јули 2004, Извештаи на МСП, 2004, став 132-138; Предмет Таблада, 
Меѓуамериканска комисија за човекови права, Организација на американските држави, Извештај бр. 55/97, 
Предмет бр. 11.137, Аргентина ОЕА/Ser/L/V/II.97, Док. 38, 30. октомври 1997, став 173-174; Соединетите 
Американски Држави против Вилхелм Лист и др., „Предмет Заложници“ , Пресуда од 19. февруари 1948, Воен 
меѓународен суд V, Правни извештаи од судења на воени злосторници, том VIII, стр. 59-60); АТ. 70-72.  
136 Реакција од Обвинителството, став 27-28 (се повикува на Првостепената пресуда, став 175, 249, 291-292 и 
299 и упатува на Воени и паравоени активности во и против Никарагва (Никарагва против Соединетите 
Американски Држави), Фактичка основа, Пресуда од 27. јуни 1986, Извештаи на МСП 1986, став 218; Решение 
во врска со надлежноста за Тадиќ, став 70, 102, 129 и 134; Второстепена пресуда за Челебиќи, став 125, 143 и 
174; Второстепена пресуда за Кунарац и др., став 68).   
137 Реакција од Обвинителството, став 29 и 34; АТ. 70-71, каде што се тврди дека „[н]е постои двоумење во 
однос на jus in bello; веднаш штом почне вооружен конфликт сите страни се обврзани да се придржуваат кон 
хуманитарното право“. Види исто така Одговор од Тарчуловски, став 20. 
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претставувало прекршување на важечкото меѓународно хуманитерно право.138 Според 

Обвинителството, иако смрт или повреда на цивили се сметаат за законски според 

меѓународно хуманитерно право доколку претставуваат колатерална и пропорционална 

штета како последица на инаку законски напад, цивилните жртви во овој предмет не биле 

само колатерална и пропорционална штета туку биле предмет на незаконски напад.139  

43. Обвинителството понатаму одговара дека Жалбениот совет треба по скратена 

постапка да ги одбие аргументите на Тарчуловски дека Судскиот совет го осудил за убиство 

едноставно поради тоа што цивили умреле во антитерористичка операција.140 

2. Образложение 

(а) Наводи за погрешна примена на Заедничкиот член 3 од страна на Судскиот совет во 

ситуација кога суверена држава делува во самоодбрана против терористи 

44. Пред сè, Жалбениот совет потсетува на основната разлика во меѓународното право 

меѓу законите со кои се регулира правото на една држава да примени вооружена сила (jus ad 

bellum) и законите применливи во вооружен конфликт (jus in bello). Жалбениот совет 

претходно има донесено решение дека врз примената на вторите не влијае легитимноста на 

употребата на сила од страна на некоја страна во вооружениот конфликт .141  

45. Судскиот совет дојде до заклучок дека главната цел на операцијата во Љуботен на 12. 

август 2001 била неселективен напад врз етничките Албанци и нивниот имот во одмазда за 

нападите на ОНА.142 Судскиот совет понатаму забележува дека и во случај на операција 

чијашто цел е легитимна и одбрамбена акција против „терористи“ Заедничкиот член 3 не  

станува неприменлив. Прашањето е дали однесувањето на поединците претставувало 

прекршување на меѓународното хуманитерно право. Според тоа, Судскиот совет не направил 

грешка со примената на Заедничкиот член 3 во овој предмет. 

                                                
138 Реакција од Обвинителството, став 29-31 (упатува на Второстепена пресуда за Мартиќ, став 268; 
Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 812; Коментар на МКЦК, став 1927). 
139 АТ. 73 и 75, каде исто така се тврди дека поимот пропорционалност во овој контекст го означува односот 
меѓу добиената воена предност и жртвите од цивилното население, што е различно од поимот на 
пропорционалност што се применува во jus ad bellum во врска со правото на самоодбрана. 
140 Реакција од Обвинителството, став 33 (упатува на Првостепената пресуда, став 302). 
141 Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 812; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 268. Првостепена 
пресуда за Кордиќ и Черкез, став 452: „Меѓутоа, Судскиот совет нагласува дека воени операции во самоодбрана 
не претставуваат оправдување за тешки прекршувања на меѓународното хуманитарно право.“ Коментар на 
МКЦК за Дополнителните протоколи, став 1927: „Правото на самоодбрана не вклучува употреба на мерки што 
би биле во спротивност со меѓународното хуманитарно право, дури и во случаи кога било утврдено дека постои 
агресија и таа била признаена како таква од страна на Советот за безбедност.“   
142 Првостепената пресуда, став 571-573.  
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46. Што се однесува на тврдењето на Тарчуловски во врска со наводната пропорционална 

употреба на сила во текот на операцијата, Жалбениот совет потсетува дека напад на цивили е 

целосно забранет во меѓународното обичајно право и дека цивилни жртви се легитимни само 

доколку нивната смрт настанала инцидентно при спроведувањето на воени операции.143 

Заклучокот на Судскиот совет дека главната цел на операцијата била неселективен напад врз 

етничките Албанци покажува дека Судскиот совет е убеден дека жртвите не настанале 

инцидентно при спроведувањето на операцијата во Љуботен. Според тоа, тврдењата на 

Тарчуловски се отфрлаат. 

(б) Наводите за непрецизноста на член 3 од Статутот и наводното прекршување на 

принципот nullum crimen sine lege  

47. Жалбениот совет потсетува дека е цврсто утврдено дека членот 3 од Статутот 

претставува „резидуална одредба“ којашто ги вклучува, покрај другото и прекршувањата на 

Заедничкиот член 3.144 Жалбениот совет понатаму потсетува дека обвиненијата за убиство и 

сурово постапување се покренуваат во согласност со Заедничкиот член 3(1)(а)145 и дека тие 

се во согласност со четирите услови од предметот Тадиќ.146 Според тоа Судскиот совет 

правилно го применил Заедничкиот член 3 и дошол до заклучок дека убиството и суровото 

постапување се забранети според член 3 од Статутот. Од тоа произлегува дека Судскиот 

совет не го прекршил принципот nullum crimen sine lege. Тврдењата на Тарчуловски во врска 

со тоа се отфрлаат. 

                                                
143 Второстепена пресуда за Галиќ, став 190. 
144 Види Првостепена пресуда, став 298; Решение во врска со надлежноста за Тадиќ, став 89, 91 и 128; 
Второстепена пресуда за Челебиќи, став 125, 131-133, 136 и 169; Првостепена пресуда за Стругар, став 219.  
145 Заедничкиот член 3(1)(а) од Женевските конвенции пропишува: 

„Во случај на вооружен конфликт што не е од меѓународен карактер и што се случува на територијата на 
една од земјите потписнички, секоја страна во конфликтот е обврзана да се придржува, во најмала рака, на 
следните прописи: 
(1) Со лица кои не учествуваат активно во непријателствата, вклучувајќи ги и припадниците на вооружените 
сили кои го положиле оружјето и оние кои се нашле во состојба hors de combat поради болест, рани, притвор, 
или некоја друга причина, треба во сите околности да се постапува хумано, без каква било непријателска 
дискриминација врз основа на раса, боја, религија или вера, пол, потекло или имотна состојба, или какви 
било други критериуми. 
За таа цел следните постапки се и треба да останат забранети во секое време и на секое место во однос на 
горе споменатите лица:  
(a) насилство врз животот и личноста, особено убиство од каков било вид, сакатење, сурово постапување и 
малтретирање; [...]“  

146 Решение во врска со надлежноста за Тадиќ, став 134; Второстепена пресуда за Челебиќи, став 125; 
Второстепена пресуда за Кунарац и др., став 68. За условите од предметот Тадиќ види Решение во врска со 
надлежноста за Тадиќ, став 94: Прво, прекршувањето мора да претставува повреда на некое правило од 
меѓународното хуманитарно право. Второ, правилото мора по природа да биде обичајно или, ако спаѓа во 
мировно право, потребните услови мора да бидат исполнети. Трето, прекршувањето мора да биде „тешко“, 
односно, тоа мора да претставува прекршување на некое правило за заштита на важни вредности, и 
прекршувањето мора да вклучува тешки последици за жртвата. Најпосле, прекршувањето на правилото мора да 

113/2374 QUATER



 

Предмет бр.: ИТ-04-82-А 23 19. мај 2010 
 

Б. Примената на законите или обичаите на војување при утврдувањето на 
индивидуалната кривична одговорност на лице назначено да спроведува план на 

некоја суверена држава 

1. Аргументи на страните 

48. Во втората точка од оваа основа Тарчуловски тврди дека Судскиот совет погрешно 

дошол до заклучок дека Меѓународниот суд има надлеженост врз „полицаец поединец“ 

којшто правилно извршувал законска операција во самоодбрана по наредба од неговата 

суверена држава.147 Според Тарчуловски, со тоа што не ја утврдил правната основа на 

таквата наредба и дали операцијата во Љуботен на 12. август 2001 била „соодветна“, 

Судскиот совет погрешно заклучил дека Меѓународниот суд е надлежен за него и дека тој 

лично ги прекршил законите или обичаите на војување.148  

49. Тарчуловски спори дека Судскиот совет не заклучил позитивно дека Претседателот 

на ПЈРМ дал наредба за операцијата, со што го прекршил принципот in dubio pro reo.149 

Покрај тоа Тарчуловски тврди дека Судскиот совет го прекршил принципот nullum crimen 

sine lege бидејќи во членот 3 од Статутот не стои дека „лице со релативно понизок ранг“ 

врши кривично дело доколку настанат цивилни жртви како резултат на негово постапување 

во согласност со наредба да спроведува операција против внатрешни терористи што се 

кријат меѓу цивили.150 

50. Обвинителството реагира дека во согласност со член 7(4) од Статутот,151 аргументите 

на Тарчуловски дека Меѓународниот суд не може да го смета за лично кривично одговорен 

за кривични дела во текот на операција спроведена по наредба треба да се отфрли.152 

Обвинителството понатаму тврди дека Тарчуловски не бил „војник од низок ранг“; тој бил 

задолжен за операцијата во Љуботен и раководел со неа во сите фази.153 

                                                                                                                                                            
повлекува, во согласност со обичајното или конвенционалното право, индивидуална кривична одговорност за 
лицето што го прекршува правилото.   
147 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 32-35; Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 65 
и 89-92. 
148 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 33; Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 91. 
149 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 34-35 (упатува на Првостепената пресуда, став 
114 и 594); Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 77 и 90-91 (се повикува на Првостепената пресуда, став 585 
и 594); Одговор од Тарчуловски, став 28 (се повикува на Првостепената пресуда, став 594). 
150 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 35; Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 90-
91; Одговор од Тарчуловски, став 28; АТ. 33, 35 и 40. 
151 Член 7(4) од Статутот пропишува: „Фактот дека обвинетото лице постапувало според наредбите на Владата 
или на претпоставениот не го ослободува од кривична одговорност, но може да се земе предвид за ублажување 
на казната ако Меѓународниот суд утврди дека така налага правдата.“ 
152 Реакција од Обвинителството, став 35; АТ. 74. 
153 Реакција од Обвинителството, став 35. 
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2. Образложение 

(а) Наводната грешка на Судскиот совет што не зел предвид дека Тарчуловски делувал во 

согласност со законска наредба од страна на суверена држава за извршување на операција во 

самоодбрана против внатрешни „терористи“  

51. Жалбениот совет смета дека дури и ако постоела законска владина наредба за 

спроведување на операцијата во Љуботен, Тарчуловски сепак би сносел кривична 

одговорност за законски казниви кривични дела извршени во текот на оваа операција.154 

Фактот дека некоја држава делува во законска самоодбрана (jus ad bellum) не е релевантен за 

утврдување на тоа дали некој претставник на оваа држава сторил сериозно прекршување на 

меѓународното хуманитарно право во текот на спроведувањето на правото на државата на 

самоодбрана коешто претставувало дел од вооружен конфликт (jus in bello). Според тоа 

Судскиот совет не направил грешка со тоа што му припишал кривична одговорност на 

Тарчуловски без да донесе решение дали била законски издадена наредба од страна на 

Претседтелот на ПЈРМ за спроведување на операција во самоодбрана против внатрешни 

„терористи“.155 Тврдењата на Тарчуловски во врска со тоа се отфрлаат. 

(б) Наводната грешка на Судскиот совет што не зел предвид дека Тарчуловски бил офицер 

од низок ранг при одредувањето на неговата лична кривична одговорност 

52. Жалбениот совет потсетува дека во согласност со член 1 од Статутот, Меѓународниот 

суд не е ограничен во својата надлежност да гони лица со определено ниво на 

овластување.156 Всушност, поголем број обвинети од понизок ранг во војската или 

полицијата, или такви коишто немале никаква службена позиција, биле гонети и осудени од 

страна на Меѓународниот суд.157 Според тоа подредената улога на обвинетиот не е правно 

релевантна при одредувањето на неговата лична кривична одговорност. Тврдењата на 

Тарчуловски во врска со тоа се одбиваат. 

                                                
154 Спореди член 7(4) од Статутот.  
155 Спореди Првостепена пресуда, став 541 и 594. 
156 Член 1 од Статутот пропишува: „Меѓународниот суд е овластен кривично да ги гони лицата одговорни за 
тешки кршења на меѓународното хуманитарно право извршени на територијата на поранешна Југославија од 
1991 год. врз основа на одредбите на овој Статут.“ 
157 Спореди Пресуда за казната за Ердемовиќ, став 92-95; Пресуда за казната за Тадиќ, став 60; Пресуда за 
казната за Бановиќ, став 45 и 91; Пресуда за казната за Чешиќ, став 37; Пресуда за казната за Мрѓа, став 53. 
Види исто така Извештај од Генералниот секретар во согласност со став 2 од Резолуцијата 808 (1993) на 
Советот за безбедност и Анексот кон неa, ОН документ S/25704, став 54: „сите лица што учествуваат во 
планирање, подготвување или извршување на тешки прекршувања на меѓународното хуманитарно право во 
поранешна Југославија придонесуваат за извршувањето на тие пркршувања, па според тоа се индивидуално 
одговорни“ (истакнувањето е додадено). 
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В. Заклучок 

53. Со оглед на гореизнесеното, Жалбениот совет ја отфрла во целост втората основа за 

жалба на Тарчуловски. 
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V. НАВОДИ ЗА ГРЕШКИ ВО ВРСКА СО ПРОЦЕНУВАЊЕТО НА 

ДОКАЗИТЕ (ПЕТТА ОСНОВА ЗА ЖАЛБА НА ТАРЧУЛОВСКИ) 

А. Наводи за селективна употреба од страна на Судскиот совет на наводно отфрлени 
сведочења 

1. Отфрлање на сведочењата на цели категории на сведоци 

54. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна грешка со тоа што 

неосновано отфрлил цели категории на сведоци како неверодостојни без да ја процени 

веродостојноста на секој поединечен сведок.158 Тој поконкретно ја посочува резервираноста 

на Судскиот совет во однос на веродостојноста на сведоците што биле жители на Љуботен, 

врз основа на тоа дека кај нив имало тенденција „да зборуваат како еден“.159 Тарчуловски 

исто така забележува дека Судскиот совет ги сметал за особено проблематични нивните 

сведочења во врска со темите како присуството на припадници на ОНА во селото, 

околностите во кои некои од смртните случаи настанале, како и идентитетот на силите на 

ПЈРМ што влегле во селото на 12. август 2001.160 Тарчуловски исто така тврди дека Судскиот 

совет ги отфрлил како неверодостојни практично сите сведочења на припадниците на 

полицијата и армијата на ПЈРМ и поранешните или сегашни вработени во МВР, врз основа 

на образложението дека тие наводно се обидувале да се дистанцираат од погрешните 

постапки на силите на ПЈРМ или да ги оправдаат постапките на полицијата и армијата.161 

55. Обвинителството реагира дека Судскиот совет не отфрлил цели категории на сведоци 

како пристрасни и неверодостојни туку со тоа објаснувал зошто сметал дека некои делови од 

нивните докази ги разгледувал со посебна претпазливост.162  

56. Жалбениот совет не е убеден дека Тарчуловски покажал дека Судскиот совет 

погрешно отфрлил цели категории на сведоци. Всушност, кога Судскиот совет забележал 

големи сличности во доказите на сведоците што биле жители на Љуботен, така што се 

чинело дека сите зборуваат како еден, не бил во можност да ги прифати тие докази „како 

сосема убедливи во извесна смисла“.163 По прашањата каде што имало повеќе разидувања во 

сведочењата на сведоците, што се базирале на различни сеќавања или забележувања, 

                                                
158 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 20, 187 и 189-190; Изменета и дополнета најава на жалба од 
Тарчуловски, став 96 (се повикува на Првостепената пресуда, став 9-19). 
159 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 188 (се повикува на Првостепената пресуда, став 11).  
160 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 188 (се повикува на Првостепената пресуда, став 11).  
161 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 20 и 189 (се повикува на Првостепената пресуда, став 12-13); АТ. 48. 
162 Реакција од Обвинителството, став 153 (се повикува на Првостепената пресуда, став 11-17). 
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Судскиот совет решил дека таквите докази ќе ги разгледува „со резерва“.164 Исто така, кога 

Судскиот совет имал впечаток дека припадниците на полицијата и армијата на ПЈРМ се 

обидувале да ги оправдаат постапките на полицијата или на армијата, тој заклучил дека не 

може да прифати „некои од доказита“ како веродостојни или вистинити.165 Жалбениот совет 

не гледа никаква грешка во внимателниот пристап на Судскиот совет при проценувањето на 

доказите на овие категории на сведоци. Поради тоа овој дел од петтата основа за жалба на 

Тарчуловски се отфрла. 

2. Селективно потпирање на наводно отфрлени сведочења 

57. Тарчуловски понатаму спори дека Судскиот совет селективно се потпирал на делови 

од наводно отфрлени сведочења.166 Во врска со сведоците што биле жители на Љуботен, тој 

тврди дека Судскиот совет се потпирал „скоро исклучиво“ на нивните сведочења за да го 

прогласи него за виновен.167 Што се однесува на сведоците од војската и полицијата, 

Тарчуловски тврди дека иако категоричното отфрлање на нивната веродостојност од страна 

на Судскиот совет се базирало на нивната тенденција да се дистанцираат од секаква можна 

одговорност „посочувајќи на Тарчуловски како виновник“, нивните ослободувачки докази 

биле дискредитирани, додека нивните обвинувачки сведочења биле прифатени.168  

58. Во реакцијата Обвинителството тврди дека Судскиот совет има право да прифати 

само делови од исказите на некој сведок,169 и дека во овој предмет Судскиот совет одговорно 

ги земал како веродостојни само некои делови од исказите на определени сведоци.170  

                                                                                                                                                            
163 Првостепена пресуда, став 11 (истакнувањето е додадено). 
164 Првостепена пресуда, став 11. 
165 Првостепена пресуда, став 12. Види исто така  ibid., став 13-17. 
166 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 20 и 191-192; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, 
став 47 (се повикува на Првостепената пресуда, став 36-47, 49-51, 55, 57 и 59-60) и 97. 
167 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 191. 
168 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 192. Како примери Тарчуловски ги наведува исказите на сведоците 
М037 и М052, види Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 192-193. Иако Тарчуловски не дава никакви 
упатувања на конкретни броеви на страни од нивните сведочења или релевантни ставови од Првостепената 
пресуда, се чини дека тој упатува на своите приговори во третата основа за жалба за потпирањето на Судскиот 
совет врз доказите на сведокот М052 и нивното одбивање (види подолу став 151), како и на доказите на 
сведокот М037 во третата и четвртата основа за жалба (види подолу став 114 и 126-127). Конкретните аргументи 
на страните во врска со процената на доказите на сведоците М037 и М052 ќе се разгледуваат во расправата по 
третата и четвртата основа за жалба.  
169 Реакција од Обвинителството, став 155 (се повикува на Пресудата за казната за Карера, став 88; Пресуда за 
казната за Багојевиќ и Јoкиќ, став 82; Пресуда за казната за Нтагерура и др., став 214; Пресуда за казната за 
Камуханда, став 248; Пресуда за казната за Нтакирутимана, став 215; Пресуда за казната за Купрешкиќ и др., 
став 333).  
170 Реакција од Обвинителството, став 155 (се повикува на Првостепената пресуда, став 12-17, 30, 35-37, 41 (фн. 
108), 42 (фн. 117), 56, 59 (фн. 200), 61, 69-71, 73, 75, 82, 116-118, 121-122, 136, 138, 147, 153-155, 162, 212, 419, 
422-428, 438-439, 462, 474, 481-485, 488, 539, 543-545, 548, 551 и 553-554). 
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59. Жалбениот совет повеќе пати изразил мислење дека Судскиот совет може одговорно 

да прифати определени делови од исказите на некој сведок, а да отфрли други делови.171 

Жалбениот совет е убеден дека тврдењето на Тарчуловски дека Судскиот совет се потпирал 

само на оние делови од доказите што се инкриминирачки за него претставува погрешно 

толкување на заклучоците на Судскиот совет. Како што веќе беше истакнато Судскиот совет 

ги проценувал доказите на жителите на Љуботен со особена претпазливост172 и, спротивно на 

тврдењето на Тарчуловски отфрлил некои од нив што одеа во прилог на тезата на 

Обвинителството.173 Исто така, спротивно на тврдењето на Тарчуловски, Судскиот совет не 

ги прифатил само оние докази на сведоците од војската и полицијата што упатуваат на тоа 

дека Тарчуловски е виновен.174 Всушност, Судскиот совет исто така прифатил и некои од 

доказите што одат во прилог на Тарчуловски.175 Според тоа аргументите на Тарчуловски се 

отфрлаат. 

Б. Наводи за прекршувања од страна на Судскиот совет на принципот in dubio pro reo 
каде што имало контрадикторни докази или каде што доказите биле ограничени 

60. Тврдењето на Тарчуловски дека Судскиот совет повеќе пати го прекршил принципот 

in dubio pro reo176 ќе се анализира во разгледувањето на третата и четвртата основа за жалба. 

                                                
171 Второстепена пресуда за Крајишник, став 354; Второстепена пресуда за Багојевиќ и Јокиќ, став 82; 
Второстепена пресуда Купрешкиќ и др., став 333. Види исто така Второстепена пресуда за Серомба, став 110; 
Второстепена пресуда за Нтагерура и др., став 214; Второстепена пресуда за Камуханда, став 248. 
172 Види погоре став 56. 
173 На пр. Првостепена пресуда, став 46, 134 и 140. 
174 Жалбениот совет исто така забележува дека Судскиот совет не тврди дека сведоците од војската или 
полицијата се обидувале да се ослободат себеси преку обвинување на Тарчуловски, иако вели дека изгледало 
како да се обидуваат да се ослободат себеси од вина со дистанцирање од сите грешки на македонските сили 
(види особено, Првостепена пресуда, став 12-17). Аргументот на Тарчуловски во врска со тоа претставува 
погрешно толкување на заклучоците на Судскиот совет и поради тоа се отфрла.   
175 На пример, Првостепена пресуда, став 136-140 и 377 (упатува назад на ibid., став 155). Види исто така ibid 
став 155-161 и 344-345, каде што се изнесува мислење дека мора да се остави отворена можноста дека можеби 
имало пукање од една или од повеќе куќи од семејството Јашари, и се заклучува дека постои основано 
сомнение дека Џељаљ Бајрами, Кадри Јашари и Бајрам Јашари активно учествувале во непријателствата во 
времето кога биле застрелани. 
176 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 17-18, 183-186 и 195-197. Реакција од Обвинителството, став 149-152 
и 157-159. 
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VI. НАВОДИ ЗА ГРЕШКИ ВО ВРСКА СО MENS REA НА КРИВИЧНИТЕ 

ДЕЛА СПОРЕД ЗАЕДНИЧКИОТ ЧЛЕН 3 (ДЕЛОВИ ОД ТРЕТАТА, 

ЧЕТВРТАТА И ПЕТТАТА ОСНОВА ЗА ЖАЛБА) 

А. Аргументи на страните 

61. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка со тоа 

што сметал дека за некој да подлежи на кривична одговорност за дела казниви според 

Заедничкиот член 3 мора единствено да се утврди дека жртвите на наводното прекршување 

не учествувале активно во непријателски дејства кога било извршено крививичното дело.177 

Тарчуловски спори дека Обвинителството мора исто така да покаже „дека сторителот ’бил 

свесен или требало да биде свесен за ваквиот статус на жртвата’“. 178 Тој понатаму тврди дека 

кога постои сомнение, Обвинителството мора да покаже дека разумна личност не би можела 

да поверува дека лицето што тој или таа го напаѓа е борец.179  

62. Тарчуловски тврди дека е погрешно што Судскиот совет не донел конкретни 

заклучоци за тоа кој ги убил Рами Јусуфи, Сулејман Бајрами и Мухарем Рамадани, и дека 

поради тоа не се знае дали неидентификуваните сторители верувале дека тие се терористи на 

ОНА и дали претставувале закана.180 Тарчуловски спори дека тие заклучоци биле клучни 

бидејќи Судскиот совет дошол до заклучок дека припадниците на ОНА не секогаш јасно се 

разликувале од цивили.181 Тарчуловски понатаму тврди дека „по аналогија“, Судскиот совет 

требало да донесе заклучок за тоа дали постои можност дека тој самиот можеби верувал дека 

жртвите се припадници на ОНА.182 

63. Во реакцијата Обвинителството тврди дека во судската пракса на Жалбениот совет не 

се споменува експлицитно потребата да се утврди статусот на жртвата како елемент на mens 

rea за прекршувања на Заедничкиот член 3. Меѓутоа, со оглед на тоа дека принципот на 

индивидуална вина налага суштинските особини на воено злосторство да бидат присутни во 

                                                
177 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 181 (се повикува на Првостепената пресуда, став 301). Жалбениот 
совет забележува дека иако овој аргумент е изнесен во петтата основа за жалба на Тарчуловски, тој исто така се 
однесува и на неговата четврта основа за жалба.  
178 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 139 и 181 (двата упатуваат на Првостепената пресуда за Халиловиќ, 
став 36). Види исто така Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 140 (со упатување на Второстепена пресуда за 
Стругар, став 178). 
179 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 141 (со упатување на Првостепената пресуда за Халиловиќ, став 36 и 
Второстепената пресуда за Блашкиќ, став 111). 
180 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 138; Одговор од Тарчуловски, став 53. Се чини дека Тарчуловски 
спори дека истото морало да биде докажано и за кривичното дело сурово постапување (Жалбен поднесок од 
Тарчуловски, став 181-182). 
181 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 142 (се повикува на Првостепената пресуда, став 285) и 182. 
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свеста на сторителот, mens rea за убиство според Заедничкиот член 3 мора да вклучува дека 

жртвата не учествувала активно во непријателски дејства во времето кога бил извршен 

прекршокот.183 Според Обвинителството, тој елемент на mens rea е „свесноста за (или груба 

индиферентност кон) фактичките околности што покажуваат дека жртвата не учествува во 

непријателски дејства во времето на кривичното дело; не е потребно да се докаже знаење за 

тој правен статус“.184 

64. Обвинителството понатаму тврди дека „не изгледа дека“ е неопходно да се утврди 

mens rea на некој физички сторител на кривично дело за некој обвинет да се осуди за 

наредување, поттикнување и планирање на тоа кривично дело.185 Тие тврдат дека единствена 

mens rea  што е потребно да се докаже е mens rea на Тарчуловски за планирање, 

поттикнување и наредба за извршување на воените кривични дела на убиство, безобѕирно 

уништување и сурово постапување. Со други зборови, треба да се утврди само неговата 

лична директна намера или неговата свесност за значителна можност дека овие кривични 

дела би можело да бидат извршени при спроведувањето на акцијата. Обвинителството тврди 

дека Судскиот совет правилно заклучил дека Тарчуловски го имал предусловот за mens 

rea.186 Покрај тоа, Обвинителството спори дека за да се утврди одговорност за кривични дела 

убиство и сурово постапување според Заедничкиот член 3 не е неопходно да се утврди дека 

самиот Тарчуловски бил свесен за фактичките околности дека жртвите не учествувале 

активно во непријателски дејства.187  

                                                                                                                                                            
182 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 142; Одговор од Тарчуловски, став 58. 
183 Реакција од Обвинителството, став 114-115 (фуснотите се испуштени). 
184 Реакција од Обвинителството, став 116 (фуснотите се испуштени). Се чини дека Обвинителството спори 
дека истото е применливо mutatis mutandis и за други кривични дела според Заедничкиот член 3, вклучувајќи 
сурово постапување (Реакција од Обвинителството, фн. 363, што се однесува на mens rea за кривични дела 
напади врз цивили посочени во Првостепената пресуда за Галиќ, став 55 и mens rea за кривични дела убиство и 
сурово постапување во внатрешен вооружен конфликт според член 8(2)(в)(i) од Статутот на Меѓународниот 
кривичен суд (понатаму во текстот: МКС) (Елементи на кривични дела, член 8(2)(в)(i)-1 и 8(2)(в)(i)-3). 
185 Реакција од Обвинителството, став 103 и фн. 339 (упатува на Првостепената пресуда за Блашкиќ, став 282). 
Обвинителството спори дека „[ а]ко се смета поинаку може да се дозволи лице што наредувало, планирало или 
поттикнувало кривично однесување да ја избегне одговорноста кога физичкиот сторител го извршил actus reus 
на кривичното дело но ја немал потребната mens rea, на пример затоа што немал информации, бил невин 
извршител или на друг начин бил искористен да го стори кривичното дело“ (Реакција од Обвинителството, фн. 
339, упатува на Второстепената пресуда за Брѓанин, став 362, 410-413 и 430; Второстепена пресуда за Мартиќ, 
став 168-172; Второстепена пресуда за Гацумбитси, став 59-61; Второстепена пресуда за Ндиндабахизи, став 
123; Второстепена пресуда за Серомба, став 161 и 171-182; Првостепената пресуда за Милутиновиќ и др., Том 
1, став 138, 156-160, 162(д), 167, 181 и 206). Обвинителството исто така тврди дека во секој случај, доказите 
јасно покажуваат дека физичките сторители ја имале потребната mens rea (Реакција од Обвинителството, став 
103, во врска со кривичното дело убиство). Види исто така подолу став 85, 94, 101 и 118 во врска со 
аргументите на Обвинителството за mens rea на физички сторители во врска со статусот на жртвите.  
186 Реакција од Обвинителството, фн. 339 (се повикува на Првостепената пресуда, став 576) став 124 (се 
повикува на Првостепената пресуда, став 576). 
187 Реакција од Обвинителството, став 117 и 124 (се повикува на Првостепената пресуда, став 576). 
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65. Во својот одговор Тарчуловски тврди дека со таквиот аргумент се зема предусловот 

mens rea на Тарчуловски за планирање, поттикнување и наредување и actus reus на 

непознатиот сторител, и тие погрешно се комбинираат за да се исполни потребниот елемент 

за „еднократно кривично дело убиство.“188 

Б. Образложение 

66. Жалбениот совет потсетува на својот заклучок дека: 

Спорд принципот на индивидуална вина, обвинетиот може да биде осуден за некое кривично дело 
само доколку во неговата mens rea се содржи и actus reus на кривичното дело. Ако се осуди без да биде 
докажано дека знаел за фактите што биле неопходни неговите постапки да станат кривично дело тоа 
значи дека му се негира правото на пресумција на невиност. Конкретната ментална состојба што е 
неопходна ќе варира, се разбира, во зависност од кривичното дело и степенот на одговорност. Но 
главниот принцип е ист: за некое однесување да повлекува кривична одговорност мора да биде можно 
некое лице да определи ex ante, врз основа на фактите што му се достапни, дека однесувањето е 
кривично. Значи, во најмала рака, за некој обвинет да биде осуден за кривично дело мора да поседувал 
знаење за фактите што го прават неговото или нејзиното однесување кривично.189  

Во судската пракса на Меѓународниот суд добро е утврдено дека елементите на некое 

кривично дело според Заедничкиот член 3 го вклучуваат и условот жртвата да не 

учествувала активно во непријателските дејства во времето кога било извршено кривичното 

дело.190 Поради тоа Жалбениот совет е убеден дека услов за принципот на индивидуална 

вина е сторителот на некое кривично дело според Заедничкиот член 3 да знаел или требало 

да биде свесен за тоа дека жртвата не учествува активно во непријателските дејства во 

времето кога било извршено кривичното дело.191 

67. Во овој предмет, Судскиот совет не изнесе експлицитен заклучок во врска со mens rea 

на директните сторители во однос на статусот на жртвите на кривичните дела убиство и 

сурово постапување според Заедничкиот член 3.192 Меѓутоа, кога се чита во целина,193 

                                                
188 Одговор од Тарчуловски, став 54 и 58. Во врска со безобѕирно уништување и сурово постапување, види ibid., 
став 75 и 78. 
189 Второстепена пресуда за  Налетилиќ и Мартиновиќ, став 114; види исто така ibiд., став 118. 
190 Второстепена пресуда за  Стругар, став 172; Второстепена пресуда за Челебиќи, став 420 и 423-424. 
191 Види Второстепена пресуда за Налетилиќ и Мартиновиќ, став 118-121, каде што се анализира, имајќи го 
предвид принципот на индивидуална вина, условот за mens rea во врска со меѓународната или внатрешната 
природа на вооружениот конфликт и се доаѓа до истиот заклучок. Во врска со mens rea за кривичните дела 
напади против цивилно население, Жалбениот совет смета дека мора да биде докажано дека извршителот бил 
свесен или требало да биде свесен за цивилниот статус на лицата што биле нападнати (Второстепена пресуда за 
Стругар, став 271, се повикаува на Првостепената пресуда за Галиќ, став 55). Види Првостепена пресуда за 
Харадинај и др. став 62; Првостепена пресуда за Милутиновиќ и др., став 134; Првостепена пресуда, за Делиќ, 
став 44; Првостепена пресуда за Мартиќ, став 47; Првостепена пресуда за Крајишник, став 847; Првостепена 
пресуда за Халиловиќ, став 36. Спореди  Елементи на кривични дела, член 8(2)(в)(i)-1 и 8(2)(в)(i)-3 од Статутот 
на МКС. 
192 Првостепена пресуда, став 301-303. Жалбениот совет забележува дека Судскиот совет донел конкретни 
заклучоци по сите други аспекти од mens rea на непосредните извршители во врска со кривичните дела 
убиство, безобѕирно уништување и сурово постапување (Првостепена пресуда, став 312, 320, 328, 330-332, 380, 
385 и 387-388). Во Одговорот од Тарчуловски, се чини дека Тарчуловски ги оспорува овие заклучоци, особено 
поради недостатокот на конкретна идентификација на непосредните сторители (Одговор од Тарчуловски, став 
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Првостепената пресуда покажува дека Судскиот совет испитувал дали директните сторители 

знаеле или требало да бидат свесни за статусот на жртвите во однос на секое кривично дело, 

како што се покажува со заклучоците во врска со фактичките околности во кои биле 

извршени кривичните дела.194 Во тие околности, штом знаењето на сторителите за статусот 

на жртвите било вклучено во утврдените факти од страна на Судскиот совет, Жалбениот 

совет не треба да разгледува дали такви заклучоци се неопходни за некој да биде осуден за 

планирање, поттикнување и наредување. Аргументите на Тарчуловски во врска со тоа се 

одбиваат. Во делот за третата и четвртата основа за жалба, Жалбениот совет ќе разгледува 

понатаму дали севкупните фактички заклучоците на Судскиот совет во врска со статусот на 

жртвите се разумни .195 

68. Во врска со mens rea на Тарчуловски, Жалбениот совет потсеува дека тој беше осуден 

за планирање, поттикнување и наредување на кривични дела вклучувајќи ги и оние според 

Заедничкиот член 3. Според тоа, потребно било Тарчуловски да имал директна намера или 

свесност за значителната веројатност дека кривичните деле ќе бидат извршени при 

спроведувањето на неговиот план, поттик или наредба.196 Всушност, Судскиот совет дошол 

до заклучок дека Тарчуловски е одговорен за планирање, поттикнување и наредување на 

„намерен, но неселективен напад против жителите на Љуботен од албанска 

националност“.197 Со оглед на неселективната природа на нападот, Жалбениот совет е убеден 

дека Судскиот совет разумно заклучил дека Тарчуловски ја поседувал потребната mens rea за 

овие видови на одговорност.198 Неговиот аргумент во врска со тоа се отфрла. 

                                                                                                                                                            
53 (убиство), 75 (безобѕирно уништување) и 78 (сурово постапување); види исто така Жалбен поднесок од 
Тарчуловски, став 166). Жалбениот совет смета дека Судскиот совет логично дошол до овие заклучоци кога ќе 
се земат предвид доказите во целост. Што се однесува на идентификацијата на непосредните сторители, види 
подолу став 73-75 и 89. 
193 Види Второстепена пресуда за Ориќ, став 38; Второстепена пресуда за Налетилиќ и Мартиновиќ, став 435; 
Второстепена пресуда за Стакиќ, став 344. 
194 Види на пример Првостепена пресуда, став 303, 310-312, 314-320, 323-328, 344-345, 383, 385 и 387-388.  
195 Види подолу став 86, 95, 102 и 119. 
196 Види Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 29-32, и подолу став 132 и 174. 
197 Првостепена пресуда, став 573. Види исто така ibid., став 574; подолу став 135, 153-154, 157 и 161.  
198 Првостепена пресуда, став 576. Види ги исто така заклучоците на Жалбениот совет во врска со ова прашање 
во ставовите 132, 135, 150 и 174 подолу. Спореди Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 273. 
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VII. НАВОДИ ЗА ПОГРЕШЕН ЗАКЛУЧОК ДЕКА ДОКАЗИТЕ БИЛЕ 

ДОВОЛНИ ЗА ДА СЕ ОСУДИ ТАРЧУЛОВСКИ (ЧЕТВРТА ОСНОВА ЗА 

ЖАЛБА НА ТАРЧУЛОВСКИ) 

А. Убиство 

69.  Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка со тоа 

што заклучил вон секакво разумно сомнение дека тој е кривично одговорен за убиствата на 

Рами Јусуфи, Сулејман Бајрами и Мухарем Рамадани.199 

1. Рами Јусуфи 

70. Судскиот совет утврдил дека утрото на 12. август 2001 година, во Љуботен, Рами бил 

застрелан на влезот од куќата на неговиот татко Ељмаз Јусуфи, од близу и однадвор; дека 

оние коишто влегле во дворот и пукале на куќата во тоа време биле припадници на 

полицијата; и дека Рами Јусуфи починал од прострелна рана.200  Судскиот совет исто така 

заклучи дека тој бил невооружен цивил којшто активно не учествувал во непријателствата во 

времето кога бил застрелан.201 Покрај тоа, Судскиот совет заклучи дека припадниците на 

полицијата коишто пукале во правец на куќата го сториле тоа со намера да го убијат Рами 

Јусуфи, или, алтернативно, знаеле дека постои веројатност дека ќе настапи смрт како 

последица на нивните постапки.202 

(а) Идентитетот на непосредните сторители 

71. Тарчуловски тврди дека, иако Судскиот совет дошол до констатации кои наведуваат 

на заклучокот дека имало четири до шест групи вооружени полицајци во Љуботен утрото на 

12. август 2001 година, тој погрешно не утврдил која од нив ја нападнала куќата на Ељмаз 

Јусуфи и која од нив пукала на Рами Јусуфи.203 Тарчуловски исто така тврди дека Судскиот 

совет погрешно заклучил дека полицијата се движела низ селото како една група вршејќи 

злосторства, потпирајќи го овој заклучок врз исказите на жителите на Љуботен коишто на 

почетокот ги дискредитира, а и покрај својот заклучок дека изведените докази не биле 

                                                
199 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 137. 
200 Првостепена  пресуда, став 43-44, 46-47, 306-309 и 312. 
201 Првостепена  пресуда, став 310-311. 
202 Првостепена  пресуда, став 312. 
203 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 143-147 (се повикува на Првостепената пресуда, став 36, 42-44, 52, 
56, 58 и 312); Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 69 (се повикува на Првостепената 
пресуда, став 36-44, 306-312 и 553) и 73 (се повикува на Првостепената пресуда, став 43-44, 306-312 и 553); 
Одговор од Тарчуловски, став 57; АТ. 48-49. 
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прецизни по ова прашање.204 Понатаму, тој тврди дека Судскиот совет не го применил 

принципот на in dubio pro reo кога забележал дека нема доволно докази во врска со тоа кој го 

застрелал Рами Јусуфи.205 Во врска со идентитетот на припадниците на полицијата коишто 

влегле во Љуботен утрото на 12. август 2001 година, Тарчуловски исто така тврди дека 

Судскиот совет погрешно извлекол заклучоци против него, без да има доволно докази.206 

72. Обвинителството одговара дека Судскиот совет не морал да го утврди точниот 

идентитет на полицајците коишто ги извршиле трите убиства, и дека точно констатирал дека 

во Љуботен имало само една група полицајци и дека таа била предводена од Тарчуловски за 

време на целата операција.207 Освен тоа, Обвинителството тврди дека фактот што Судскиот 

совет истакнал дека нема доволно докази за идентитетот на оние коишто влегле во Љуботен 

на 12. август 2001 не значи дека немало доволно докази  за Судскиот совет да го прогласи 

Тарчуловски виновен вон секакво разумно сомнение.208 

73. Што се однесува на бројот на полициски групи во Љуботен на 12. август 2001, 

Жалбениот совет потсетува дека Судскиот совет ги идентификувал оние коишто ја 

нападнале куќата на Ељмаз Јусуфи и го застрелале Рами Јусуфи како припадници на 

полициската единица која влегла во Љуботен околу 8.00 часот наутро на 12. август 2001, и 

која се движела низ селото “како една група” предводена од Тарчуловски.209 Овој заклучок 

Судскиот совет го потпира, inter alia, врз докази коишто Тарчуловски ги толкува како докази 

кои сугерираат дека имало неколку полициски групи во селото. Меѓутоа, ситните 

несовпаѓања во описот на сторителите не биле пречка Судскиот совет разумно да заклучи 

дека севкупниот доказен материјал покажува дека низ селото на тој ден се движела една 

полициска група предводена од Тарчуловски.210  Тврдењето на Тарчуловски дека Судскиот 

совет не успеал да утврди која полициска група ја нападнала куќата на Ељмаз Јусуфи се 

темели на неговата претпоставка дека фактите утврдени од страна на Судскиот совет 

сугерираат дека во Љуботен имало неколку одделни групи полицајци.  Ова претставува 

погрешно толкување на заклучоците на Судскиот совет, како и тврдење дека Судскиот совет 

                                                
204 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 48 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
552) и 102 (се повикува на Првостепената пресуда, став 11 и 552); АТ. 51. Види исто така Жалбен поднесок од 
Тарчуловски, став 20, 188 (се повикува на Првостепената пресуда, став 11) и 191. 
205 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 76 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
307-312). Види исто така Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 148. 
206 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 44 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
546-547); Одговор од Тарчуловски, став 53 (се повикува на Првостепената пресуда, став 546). 
207 Реакција од Обвинителството, став 46-62 (дел V.А.3) и 103-111, каде што исто така се вели дека четирите до 
шест “групи” идентификувани во Жалбениот поднесок од Тарчуловски “се всушност една иста група”. 
208 Реакција од Обвинителството, став 152. 
209 Првостепена  пресуда, став 42, 60-61, 312, 552, 555, 560 и 564.  
210 Види Првостепена  пресуда, став 36, 38, 41-74, 312, 546-547 и 552-560, и доказите на кои се повикува во овие 
ставови.   
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требало да ги толкува доказите на друг начин, без да се наведе зошто заклучоците на 

Судскиот совет биле погрешни. Тарчуловски не докажува зошто никој разумен испитувач на 

факти не би можел да донесе еден ваков заклучок. Затоа, неговото тврдење во врска со ова се 

отфрла.  

74. Заклучокот на Судскиот совет во врска со идентитетот на полициската група не се 

темели само на исказите на жителите на Љуботен.211 Судскиот совет исто така ги разгледал и 

сведочењата на воениот и полицискиот персонал, изјавите на Тарчуловски пред Комисијата 

за испитување, како и други документарни докази.212  Понатаму, иако Судскиот совет 

забележува дека “ [н]е постојат конкретни докази за движењето на полициските сили низ 

Љуботен на 12. август ”,213 Тарчуловски не укажува на ниту една основа врз која Судскиот 

совет би темелел разумно сомнение во врска со бројот на полициските групи. Затоа, врз 

основа на севкупниот доказен материјал, Судскиот совет разумно го извлекол својот 

заклучок по ова прашање. Тарчуловски не успеа да укаже на ниту една грешка на Судскиот 

совет во врска со ова.  

75. Жалбениот совет забележува дека Судскиот совет не успеал да ги индентификува по 

име и презиме непосредните сторители на наводните убиства или на другите кривични дела, 

но во однос на кривичните дела за кои беше осуден Тарчуловски, Судскиот совет заклучил 

дека непосредните сторители биле припадници на полицијата која влегла во селото утрото на 

12. август 2001 година,214  и дека Тарчуловски раководел со дејствата на полицијата во 

селото на тој ден.215 Овие заклучоци беа доволно конкретни за идентификување на 

непосредните сторители како лица раководени од Тарчуловски, за да може да се утврди 

неговата кривична одговорност.216 Аргументите на Тарчуловски во врска со ова се отфрлаат.  

                                                
211 Види исто така погоре став 56 и 59. 
212 Види Првостепена  пресуда, став 36, 38, 41-74, 312, 546-547, и 552-560, и доказите на кои се повикува во овие 
ставови. Внимателниот пристап на Судскиот совет може исто така да се види кога Судскиот совет отфри дел од 
обвинителните искази на жителите на Љуботен заклучувајќи дека се неверодостојни. ( на пр. Првостепена  
пресуда, став 46). 
213 Првостепена  пресуда, став 552. 
214 Првостепена  пресуда, став 42, 58, 60-61, 66, 312-313, 316, 319, 325, 328, 380, 383, 385, 552, 555, 560 и 564. 
215 Првостепена  пресуда, став 555, 560, 564 и 574. 
216 Види исто така за: Планирање: Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 26, 29 и 31; Второстепена 
пресуда за Нахимана и др, став 479. Поттикнување: Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 27, 29 и 32; 
Второстепена пресуда за Карера, став 317-318; Второстепена пресуда за Нахимана и др., став 480. Види исто 
така, на пр., Второстепена пресуда за Гацумбитси, став 99 и 105-108, каде што се потврдува заклучокот на 
Судскиот совет дека Гацумбитси е одговорен за поттикнување, повикувајќи се особено на Првостепената 
пресуда, став 213, 215 и 328, каде што физичките сторители се опишуваат како “група напаѓачи врз кои 
bourgmestre имал влијание”, и како “млади луѓе коишто, бидејќи биле во населбата, слушнале за 
поттикнувањето на bourgmestre”. Наредување: Второстепена пресуда за Галиќ, став 176; Второстепена пресуда 
за Кордиќ и Черкез, став 28-30; Второстепена пресуда за Карера, став 211; Второстепена пресуда за Нахимана и 
др., став 481; Второстепена пресуда за Гацумбитси, став 182; Второстепена пресуда за Семанза, став 361. Види 
исто така, на пр., Второстепена пресуда за Блашкиќ, став 588 (фн. 1195) и 597, каде што Блашкиќ е прогласен 
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(б) Застрелувањето на Рами Јусуфи 

76. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка 

заклучувајќи дека Рами Јусуфи бил застрелан од близу. Тој тврди дека нема никакви докази 

коишто би поткрепиле каков било заклучок во врска со местоположбата на сторителот.217 

Тарчуловски понатаму тврди дека при донесувањето заклучок во врска со околностите на 

смртта на Рами Јусуфи и другите настани внатре или во близина на куќата на Ељмаз Јусуфи, 

Судскиот совет погрешно се потпирал на изказите на блиските роднини на Рами Јусуфи, без 

оглед на својот негативен став во однос на нивната веродостојност.218 

77. Обвинителството тврди дека овој аргумент треба да се отфрли по скратена постапка 

бидејќи Тарчуловски не ги зима предвид доказите за кои расправал Судскиот совет.219 

78. Жалбениот совет забележува дека при донесување заклучок дека Рами Јусуфи бил 

застрелан од близу,220 Судскиот совет се потпирал на изказот на еден очевидец според кој 

истрелите дошле однадвор “од далечина од околу 10 или 15 метри од вратата” којашто Рами 

Јусуфи се трудел да ја затвори;221 извештајот од обдукцијата и исказите на специјалисти по 

медицина,222 како и на сведочењето на еден припадник на армијата на ПЈРМ и еден друг 

жител на Љуботен, и фотографиите на кои се гледаат потрошени фишеци.223 Жалбениот 

                                                                                                                                                            
одговорен за наредување и се потврдуваат заклучоците на Судскиот совет, особено ставовите 688, 693, 699 и 
735, во кои физичките сторители се спомнуваат како “ХВО”, “ војници на ХВО” и “Воена полиција”; 
Второстепена пресуда за Гацумбитси, став 184-187, во која Гацумбитси е прогласен одговорен за наредување, и 
се повикува особено на Првостепената пресуда, став 98, 152, 154, 163, 168 и 171-173, каде што физичките 
сторители се спомнуваат како “conseillers”  “ општинска полиција”, “gendarmes” и “ Interahamwe”; Второстепена 
пресуда за Семанза, став 363, во која Семанза е прогласен одговорен за наредување и се потврдуваат 
заклучоците на Судскиот совет, особено во став 178 и 196 каде што физичките сторители се опишуваат како 
“војници”,  “gendarmes” и “ Interahamwe”. Спореди за одговорност од позиција на надреден: Второстепена 
пресуда за Ориќ, став 35; Второстепена пресуда за Благојевиќ и Јокиќ, став 287; Второстепена пресуда за 
Блашкиќ, став 216, се повикува на Обвинителот против Милорад Крнојелац, Предмет бр. ИТ-97-25-ПТ, 
Решение по прелиминарниот поднесок во врска со формата на обвинението, 24. февруари 1999, став 38 и 40.  
Во врска со здружен злосторнички потфат: Второстепена пресуда за Крајишник, став 156-157. 
217 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 153-154 (се повикува на Првостепената пресуда, став 306 и 308; 
М171, Т. 3436; ДП Д78); Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 73 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 43-44, 306-312 и 553); Одговор од Тарчуловски, став 60; АТ. 103-104. Види исто 
така  Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 75 (се повикува на Првостепената пресуда, 
став 306-309); Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 148 (се повикува на Првостепената пресуда, став 307 и 
309). 
218 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 71 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
43 и 306-311). Види исто така  Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 20, 188 (се повикува на Првостепената 
пресуда, став 11) и 191. 
219 Реакција од Обвинителството, фн. 373 (се повикува на Првостепената пресуда, став 43 (особено фн. 120) и 
307-308). 
220 Првостепена пресуда, став 312. 
221 Првостепена пресуда, став 43 (се повикува на сведочењето во судницата и на писмените изјави на Ељмаз 
Јусуфи, Зенеп Јусуфи и Музафер Јусуфи). 
222 Првостепена пресуда, став 306-307. 
223 Првостепена пресуда, став 308 (се повикува на сведочењето на Маријо Јуришиќ и Фатмир Камбери; ДП 
1Д101; ДП П429). Судскиот совет ги беше отфрлил наводите на Одбраната како неубедливи (Првостепена 
пресуда, став 307-308). 
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совет е уверен дека овие докази биле доволни за Судскиот совет да заклучи дека Рами 

Јусуфи бил застрелан од близу.224 Фактот дека доказите не биле доволни за да се утврди 

точната местоположба на оној што пукал не е битен во однос на овој заклучок.225 Според тоа, 

аргументите на Тарчуловски се отфрлаат. 

в) Статусот на Рами Јусуфи 

79. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка со тоа 

што заклучил дека Рами Јусуфи ниту бил член на ОНА ниту пак активно учествувал во 

непријателските дејства. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет погрешно се потпирал на 

искази коишто претходно биле прогласени за неверодостојни, и дека погрешил што ги 

отфрлил контрадикторните искази на воениот и полициски персонал.226 Тарчуловски тврди 

дека ова довело до прекршување на принципот на in dubio pro reo и префрлање на товарот на 

докажување во однос на статусот на Рами Јусуфи.227 Тарчуловски понатаму тврди дека во 

Првостепената пресуда се претпоставува дека Рами Јусуфи бил невооружен,228 и дека 

изјавата на неговиот татко дека Рами Јусуфи намерно ги соблекол пижамите и облекол црна 

маица пред да излезе на вратата, укажува на тоа дека црната маица служела како униформа 

на ОНА.229 Тарчуловски исто така тврди дека е погрешно да се заклучи дека некој којшто 

видливо не покажува оружје “активно не учествува во непријателските дејства”, особено во 

случаи кога “терористите намерно се кријат” и се мешаат со цивилното население.230 

80. Обвинителството одговара дека Судскиот совет не требало да решава по прашањето 

дали Рами Јусуфи бил припадник на ОНА, туку дали тој активно учествувал во 

непријателските дејства во времето кога бил застрелан. Обвинителството тврди дека 

                                                
224 Види исто така погоре став 56 и 59. 
225 Првостепена пресуда, став 308. 
226 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 148-150 (се повикува на Првостепената пресуда, став 285, 307 и 309-
310; сведокот М037, Т. 781); Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 54 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 567), 71 (се повикува на Првостепената пресуда, став 43 и 306-311), 73 (се 
повикува на Првостепената пресуда, став 43-44, 306-312 и 553) и 74 (се повикува на Првостепената пресуда, 
став 304-312). Тарчуловски упатува на сведочењето на Фатмир Камбери, жител на Љуботен (ДП П426), како 
доказ врз којшто Судскиот совет погрешно се потпра, како и на сведочењето на капетан Гроздановски, М2Д-
008 и М-037, како контрадикторен доказ (Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 149-150). 
227 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 74 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
304-312); Одговор од Тарчуловски, став 64, каде што се вели дека,  со барањето од Тарчуловски  да изнесе 
доволно докази дека Јусуфи бил член на ОНА несоодветно се префрлува товарот на докажување од 
Обвинителот на Тарчуловски. Види исто така Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 20 и 188-191 (се повикува 
на Првостепената пресуда, став 11-13). 
228 Одговор од Тарчуловски, став 59. 
229 Одговор од Тарчуловски, став 62 (не се споменува конкретната страница од изјавата на таткото на Рами 
Јусуфи). 
230 Одговор од Тарчуловски, став 61. Види исто така Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 79 (се повикува на 
Второстепена пресуда за Стругар, став 177-179); Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 
31 (се повикува на Првостепената пресуда, став 301-302). Одговор од Тарчуловски, став 27. 
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Судскиот совет правилно заклучил дека тој не учествувал.231 Обвинителството исто така 

тврди дека Судскиот совет имал право да прифати дел од исказите на жителите на Љуботен и 

да отфрли дел од исказите на сведоците од редовите на воениот или полицискиот 

персонал.232 

81. Жалбениот совет смета дека заклучокот на Судскиот совет дека Рами Јусуфи бил 

“невооружен цивил” и не учествувал во непријателските дејства во времето кога настапила 

неговата смрт233 се темели врз внимателна проценка и анализа на доказите. Судскиот совет 

детално ги објаснува причините зошто се потпрал врз некои докази234 и зошто отфрлил 

некои други,235 заклучувајќи, inter alia, дека Рами Јусуфи носел цивилни алишта во времето 

кога настапила неговата смрт; дека тој не бил припадник на ОНА; и дека куќата на Ељмаз 

Јусуфи не била користена како контролен пункт на ОНА.236 

82. Понатаму, Тарчуловски погрешно го толкува исказот на Ељмаз Јусуфи. Овој исказ не 

покажува дека неговиот син Рами Јусуфи се пресоблекол од пижами во црна маица. Поточно, 

како што заклучи Судскиот совет, исказот на Ељмаз Јусуфи, извештајот од обдукцијата од 

2002 година како и неколку фотографии направени на 13. август 2001 година, покажуваат 

дека тој носел бела маица во времето кога настапила неговата смрт.237 Освен тоа, ниту еден 

доказ не укажува на тоа дека Рами Јусуфи бил вооружен.238 Затоа, аргументите на 

Тарчуловски се отфрлаат. 

83. Во врска со аргументот на Тарчуловски дека е погрешно да се заклучи дека некој 

којшто видливо не покажува оружје “не учествува активно во непријателските дејства”, 

Жалбениот совет потсетува дека заклучокот на Судскиот совет се темели врз доказите 

изнесени пред него, како што беше дискутирано погоре.239 Бидејќи Тарчуловски не докажа 

                                                
231 Реакција од Обвинителството, став 113 и 125-128 (се повикува на Првостепената пресуда, став 41-42 и 310-
311); АТ. 81-83 (се повикува на Второстепена пресуда за Стругар, став 177), исто така се тврди дека согласно 
со Заедничкиот член 3 лицето не го губи својот заштитен статус доколку само поддржува една вооружена 
група. 
232 Реакција од Обвинителството, став 126 (во врска со исказот на Фатмир Камбери, и се повикува на 
Првостепената пресуда, став 310), 127 (во врско со исказот на капетан Гроздановски и М2Д-008, и се повикува 
на Првостепената пресуда, став 145-146), и 128 (во врска со исказот на сведокот М037, и со упатување на 
сведокот М037, Т. 780-781). 
233 Првостепена пресуда, став 311. 
234 Види конкретно Првостепена пресуда, став 310, во врска со исказот на Фатмир Камбери. 
235 Види конкретно Првостепена пресуда, став 145-146, во врска со исказот на капетан Гроздановски и М2Д-008, 
и став 153, во врска со исказот на сведокот М037. 
236 Првостепена пресуда, став 309-311. Види погоре став 56 и 59. 
237 Првостепена пресуда, став 309 (се повикува на ДП 1Д77 и ДП 1Д78). 
238 Првостепена пресуда, став 43 и 309-311. 
239 Првостепена пресуда, став 311. Овој заклучок е во согласност со поимот за активно учество во 
непријателски дејства, како што се објаснува во Второстепената пресуда за Стругар, став 178. 
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дека овој заклучок е неоснован, неговата аргументација во врска со статусот на Рами Јусуфи 

се отфрла. 

г) Mens rea во врска со статусот на Рами Јусуфи 

84. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка што не ја 

зел предвид неговата mens rea , или пак на сторителот, во однос на статусот на Рами Јусуфи, 

“имено, дали тој знаел дека Јусуфи бил цивил или пак можеби разумно мислел поинаку”240 

Тарчуловски исто така тврди дека било невозможно да се докаже што се случувало во 

главата на непознатиот сторител којшто го убил Јусуфи.241 Тарчуловски понатаму тврди дека 

заклучоците на Судскиот совет во однос на изгледот на Јусуфи и околностите во кои тој бил 

убиен се “правно недоволни” за да се докажало дека сторителот знаел за овие факти, бидејќи 

никој од тие што биле надвор од куќата не сведочел за местото каде се наоѓал тој што 

пукал.242 Тарчуловски исто така тврди дека Судскиот совет не го применил принципот на in 

dubio pro reo и го пренел товарот на докажување заклучувајќи дека нема доволно докази за 

да се утврди со сигурност кој пукал на Рами Јусуфи, како и местото каде се наоѓал тој што 

пукал.243 

85. Обвинителството реагира дека Судскиот совет заклучил, inter alia, дека Рами Јусуфи 

бил невооружен, носел цивилна облека и бил застрелан од близу, дека не бил пружен отпор и 

дека сторителите коишто го убиле Јусуфи биле свесни за фактите коишто укажувале на тоа 

дека тој активно не учествувал во непријателските дејства во тоа време.244 Алтернативно, 

Обвинителството тврди дека единствениот разумен заклучок што може да се извлече од 

доказниот материјал е дека сторителите биле свесни за фактичките околности коишто го 

покажувале статусот на Јусуфи.245 

86. Жалбениот совет забележува дека Судскиот совет не изнел експлицитен заклучок 

дека убиецот/убијците на Рами Јусуфи знаеле или пак требало да знаат дека тој активно не 

учествувал во непријателските дејства. Меѓутоа, Судскиот совет го зел предвид  

                                                
240 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 151-152 (се повикува на Првостепената пресуда, став 312); Изменета 
и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 69 (се повикува на Првостепената пресуда, став 36-44, 306-
312 и 553) и 71 (се повикува на Првостепената пресуда, став 312). Види исто така погоре став 62. 
241 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 138; Одговор од Тарчуловски, став 53. 
242 Одговор од Тарчуловски, став 59. Види исто така Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 153. 
243 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 76 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
307-312). Види исто така Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 148 и 153. 
244 Реакција од Обвинителството, став 118, 119 (се повикува на Првостепената пресуда, став 43, 310, 312 и 567) 
и 120 (се повикува на Првостепената пресуда, став 43, 152-154 и 307-308). 
245 Реакција од Обвинителството, став 118. 
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фактот дека доказите укажуваат на тоа дека немало никаков отпор, фактот дека Рами Јусуфи бил 
застрелан од близу пред куќата додека се наоѓал до отворената врата, дека бил невооружен во тој 
момент, во цивилна облека, како и бројот на куршуми истрелани во куќата од предниот двор и од 
пределот на одмаралиштето во близина на влезната вратата каде што стоел Рами Јусуфи [.]246 

Ови заклучоци покажуваат дека Судскиот совет бил уверен вон секакво разумно сомнение 

дека физичките сторители знаеле или требало да знаат дека Рами Јусуфи активно не 

учествувал во непријателските дејства. Отсуството на докази во однос на конкретното 

идентификување на непосредните сторители247 и нивната точна местоположба248 е небитно 

за овие заклучоци. Понатаму, недоволните докази за утврдување на идентитетот на 

вистинскиот сторител не предизвикале никаков сомнеж кај Судскиот совет дека сторителот 

требало да знае дека жртвата активно не учествувала во непријателските дејства. Затоа, 

принципот на in dubio pro reo не бил применет. На крај, сосема е неосновано тврдењето на 

Тарчуловски дека Судскиот совет, со тоа што не успеал да го идентификува точниот 

сторител, го пренел товарот на докажување на него (Тарчуловски), тој да утврди дека 

сторителот не знаел дека жртвата активно не учествувала во непријателските дејства. 

Судскиот совет располагал со доволно докази за да утврди дека статусот на жртвата требало 

да му биде познат на сторителот, како што беше кажано погоре. Неговите аргументи во 

врска со ова се отфрлаат. 

2. Сулејман Бајрами 

87. Судскиот совет констатира дека Сулејман Бајрами бил приведен и малтретиран од 

страна на група вооружени полицајци пред куќата на Адем Аметовски, дека бил намерно 

застрелан од близу и убиен во близина на таа куќа.249 Според мислењето на Судскиот совет, 

тој бил застрелан со цел неговата смрт да им покаже на другите селани “кој е посилен”.250 

Судскиот совет исто така заклучи дека неговото движење не претставувало вистинска 

опасност од бегство, и дека тој бил невооружен цивил којшто активно не учествувал во 

непријателските дејства.251 

(а)   Идентитетот на непосредните сторители 

88. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка што не 

утврдил кој го убил Сулејман Бајрами, како и што заклучил дека Тарчуловски бил на 

                                                
246 Првостепена пресуда, став 312. 
247 Види погоре став 75. 
248 Види погоре став 78. 
249 Првостепена пресуда, став 50-55, 313 и 316-319. 
250 Првостепена пресуда, став 319-320. 
251 Првостепена пресуда, став 314-320. 
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местото заедно со вооружените полицајци одговорни за неговата смрт.252 Тарчуловски тврди 

дека заклучокот на Судскиот совет укажува на тоа дека биле присутни некои други 

вооружени единици на полицијата, чијшто опис не се совпаѓал со описот на Тарчуловски и 

неговите луѓе бидејќи тие носеле маскирни униформи без никакви ознаки на нив.253 Во врска 

со идентитетот на полицајците коишто влегле во Љуботен утрото на 12. август 2001 година, 

Тарчуловски тврди дека врз основа на недоволни докази Судскиот совет погрешно извлекол 

заклучоци на штета на Тарчуловски.254 

89. Жалбениот совет потсетува дека Судскиот совет ги идентификувал оние кои влегле во 

дворот на Адем Аметовски и го застрелале Сулејман Бајрами како припадници на 

полициската единица што влегла во Љуботен околу 8.00 часот наутро, на 12. август 2001 

година, ја нападнала куќата на Ељмаз Јусуфи и се движела низ селото “како една група” 

предводена од Тарчуловски.255 И покрај различните изјави за тоа дали имало или не ознаки 

на маскирните униформи коишто ги носеле овие припадници на полицијата,256 Судскиот 

совет разумно го излекол овој заклучок врз основа на својата проценка на севкупниот 

доказен материјал.257 Тарчуловски погрешно ги толкува заклучоците на Судскиот совет во 

однос на полициската група во Љуботен и само тврди дека Судскиот совет требало поинаку 

да ги толкува доказите, без да утврди дека заклучоците на Судскиот совет навистина биле 

погрешни.258 Поради тоа, неговите аргументи се отфрлаат.259 

(б)   Статусот на Сулејман Бајрами 

90. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка со тоа 

што го отфрлил  неговото тврдење дека Сулејман Бајрами бил припадник на ОНА и бил 

застрелан додека се обидувал да побегне, како и што заклучил дека Бајрами активно не 

                                                
252 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 155-156 (се повикува на Првостепената пресуда, став 55, 59, 313 и 
320). 
253 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 156 (се повикува на Првостепената пресуда, став 41 и 58-59); 
Одговор од Тарчуловски, став 57; АТ. 51. 
254 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 44 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
546-547); Одговор од Тарчуловски, став 53 (се повикува на Првостепената пресуда, став 546); АТ. 48; Види исто 
така Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 22 (се повикува на Првостепената пресуда, став 547 каде што 
Судскиот совет вели дека во контекст на намерните обиди на полицијата да ја избегне идентификацијата на 
оние што влегле во Љуботен на 12. август 2001 година, Судскиот совет мора да ги разгледа “ограничените 
докази” во врска со Тарчуловски на тој ден). Види исто така Реакција од Обвинителството, став 46-62 (Дел 
V.А.3), 103-111 (со понатамошни упатувања на релевантните делови од Првостепената пресуда и доказите) и 
152. 
255 Првостепена пресуда, став 42, 58, 60-61, 313, 316, 552, 555, 560 и 564. 
256 Првостепена пресуда, став 41 и 58. 
257 Види конкретно Првостепена пресуда, став 60. Види исто така погоре став 73-75. 
258 Во врска со аргументот на Тарчуловски за недоволни докази за конкретниот идентитет на припадниците на 
полицијата, види погоре став 75. 
259 Види исто така подолу став 130. 
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учествувал во непријателски дејства само врз основа на сведочењата на селаните кои 

Судскиот совет ги оценил како неверодостојни.260 Поточно, Тарчуловски тврди дека црната 

маица на Бајрами можела да укажува на “вмешаност во ОНА”.261 

91. Обвинителството одговара дека Судскиот совет разумно заклучил дека Сулејман 

Бајрами бил невооружен цивил којшто активно не учествувал во непријателски дејства во 

времето кога бил убиен.262 

92. Жалбениот совет заклучува дека Тарчуловски не утврдил дека Судскиот совет 

неоправдано ги отфрлил неговите аргументи за можната припадност на Сулејман Бајрами во 

ОНА и за неговиот обид за бегство.263 Понатаму, Тарчуловски не докажува дека Судскиот 

совет погрешил со тоа што се потпрал на исказите на жителите на Љуботен. Судскиот совет 

напомена дека жителите кои биле присутни кога тој бил застрелан, биле приведени од страна 

на полицијата, лежеле на земја со лицата свртени надолу и со очите и главите покриени со 

маици, и дека во најголем дел тие не можеле да видат што се случувало.264 Судскиот совет 

сметал дека поради тоа и настанале разлики во нивните сведочења.265 Тој ги проценува овие 

разлики во контекст на други докази266 и доаѓа до заклучок дека иако можеби Бајрами имал 

на ум да избега, тоа било “очигледно безнадежно”.267 Имајќи предвид дека Бајрами бил 

малтретиран пред да го убијат, како и околностите под кои бил застрелан, Судскиот совет не 

погрешил што не констатирал дека неговата црна маица би можела да поттикне евентуално 

разумно сомнение дека неговото однесување во времето на неговата смрт било поврзано со 

активностите на ОНА.268 Затоа, аргументите на Тарчуловски во врска со ова прашање се 

отфрлаат.  

                                                
260 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 158-159 (се повикува на Првостепената пресуда, став 314-316 и 320) 
и 191; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 82 (се повикува на Првостепената пресуда, 
став 43-44, 313-320 и 553). 
261 Одговор од Тарчуловски, став 68. Види исто така Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 79 (се повикува на 
Второстепената пресуда за Стругар, став 177-179); Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 
31 (се повикува на Првостепената пресуда, став 301-302); Одговор од Тарчуловски, став 27.  
262 Реакција од Обвинителството, став 130-131 (се повикува на Првостепената пресуда, став 315-320, се 
повикува на исказите на селаните – Осман Рамадани, ДП П197; Исмаил Рамадани, ДП П188; Вехби Бајрами, ДП 
П247.1-, како и на докази коишто се однесуваат на ОБСЕ – ДП 1Д24; Хенри Болтон, Т. 1808-1809; ДП П238; ДП 
П239; ДП П240; ДП П241; ДП П185; ДП П19-; Види исто така Реакција од Обвинителството, став 113; АТ. 81.  
263 Првостепена пресуда, став 314 (анализа на можната припадност на Бајрами на ОНА), став 315-320 (анализа 
на обидот на Бајрами за бегство). 
264 Првостепена пресуда, став 54-55 и 315. 
265 Види погоре став 56 и 59. Види на пр.Сведочењата на Исмаил Рамадани, Осман Рамадани, Вехби Бајрами, на 
кои се повикува Првостепената пресуда, став 315-318.  
266 Види на пр.Сведочењето на Хенри Болтон; ДП П19; ДП П185; ДП П239; ДП П240; ДП П241; ДП П449; ДП 
П450; ДП 1Д222 и ДП П1Д24, на кои се повикува Првостепената пресуда, став 313 и 315-317. 
267 Првостепена пресуда, став 318. 
268 Види Второстепена пресуда за Стругар, став 178. 
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(в)   Mens rea во однос на статусот на Сулејман Бајрами 

93. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка со тоа 

што не успеал да излече заклучок за mens rea на – непознатиот/непознатите269 - убиец/убијци 

на Сулејман Бајрами, којшто бил “можеби опасен терорист на ОНА” што се обидувал да 

избега.270 

94. Обвинителството одговара дека во контекст на заклучоците на Судскиот совет, 

припадниците на полицијата коишто го убиле Сулејман Бајрами  несомнено знаеле за 

фактите кои покажувале дека тој активно не учествувал во непријателските дејства во 

времето кога бил убиен.271 Алтернативно, Обвинителството тврди дека единствениот 

разумен заклучок којшто може да се извлече од утврдените факти е дека 

сторителот/сторителите знаеле за фактичките околности што го покажувале  статусот на 

Бајрами.272 

95. Жалбениот совет потсетува дека во некои други делови од Пресудата е разјаснето 

дека mens rea на сторителите во однос на статусот на жртвите треба да се докаже за да се 

утврдат злосторствата според Заедничкиот член 3.273 Жалбениот совет понатаму потсетува 

на заклучоците на Судскиот совет дека Сулејман Бајрами бил притворен и тешко 

малтретиран пред да биде убиен и дека бил невооружен и меѓу голема група на добро 

вооружени полицајци.274 Исто така, спротивно на тврдењето на Тарчуловски, Судскиот совет 

не заклучил дека сторителите не мислеле дека Бајрами се трудел да избега. Наместо тоа, 

земајќи го предвид начинот на кој тој бил застрелан, Судскиот совет заклучи дека иако тие 

можеби мислеле дека тој се трудел да избега, “безнадежноста на неговата состојба била 

очигледна”, и дека “неговото однесување не претставувало вистински ризик за бегство.”275 

Жалбениот совет смета дека овие заклучоци укажуваат на тоа дека Судскиот совет бил 

уверен вон секакво разумно сомнение дека сторителите знаеле или требало да знаат дека 

                                                
269 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 138; Одговор од Тарчуловски, став 53. 
270 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 159 (се повикува на Првостепената пресуда, став 315-316 и 319); 
Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 79 (се повикува на Првостепената пресуда, став 54-
58 и 313-320) и 83 (се повикува на Првостепената пресуда, став 313-320). Види исто така погоре став 62. 
Тарчуловски понатаму спори дека Судскиот совет го прекршил принципот на in dubio pro reo заклучувајќи дека 
оние коишто пукале на Бајрами не мислеле дека тој се обидувал да избега (Изменета и дополнета најава на 
жалба од Тарчуловски, став 83 (се повикува на Првостепената пресуда, став 313-320)). Види исто така Жалбен 
поднесок од Тарчуловски, став 196 (се повикува на Првостепената пресуда, став 9). 
271 Судскиот совет заклучил дека Бајрами бил невооружен, притворен и жестоко тепан од страна на вооружени 
припадници на полицијата предводени од Тарчуловски, и дека потоа на него се пукало неколку пати од близу. 
Тој понатаму заклучил дека неговото однесување не претставувало вистинска закана за бегство (Реакција од 
Обвинителството, став 121, (се повикува на Првостепената пресуда, став 55 и 317-320)). Види исто така АТ. 81.  
272 Реакција од Обвинителството, став 118. 
273 Види погоре став 66. 
274 Првостепена пресуда, став 318. 
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Бајрами активно не учествувал во непријателските дејства.276 Затоа, аргументите на 

Тарчуловски се отфрлаат. 

3. Мухарем Рамадани 

96. Судскиот совет заклучил дека Мухарем Рамадани починал од рани од куршуми на 12. 

август 2001 година, пред куќата на Адем Аметовски, и дека смртоносните истрели биле 

испукани од еден или повеќе припадници на полицијата коишто го држеле во притвор кај 

куќата.277 Судскиот совет исто така заклучил дека Рамадани бил невооружен цивил којшто 

активно не учествувал во непријателските дејства во времето на неговото убиство, и дека 

еден или повеќе полицајци кои пукале во него го сториле тоа со намера да го убијат, или, 

пак, со знаење дека неговата смрт би била веројатна последица на ова пукање.278 

(а)   Потпирањето на Судскиот совет врз посредни докази 

97. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка што се 

потпирал целосно на посредни докази кога го обвинил него за смртта на Мухарем Рамадани, 

наместо да извлече други можни разумни заклучоци од доказниот материјал.279  

98. Обвинителството тврди дека Судскиот Совет правилно констатирал дека Мухарем 

Рамадани бил убиен од страна на полициската единица предводена од Тарчуловски на 12. 

август 2001 година.280 

99. Судскиот совет заклучил дека нема непосредни докази за околностите во кои бил 

убиен Мухарем Рамадани.281 Неговата одлука се темели на посредни докази. Во контекст на 

околностите утврдени во доказниот материјал, Судскиот совет заклучил дека единствениот 

разумен заклучок е дека полицијата, предводена од Тарчуловски, го убила Мухарем 

                                                                                                                                                            
275 Првостепена пресуда, став 319. 
276 Ова е вака иако нема докази во однос на конкретната идентификација на непосредните сторители, види 
погоре став 75 и 89. 
277 Првостепена пресуда, став 57 и 321-325. 
278 Првостепена пресуда, став 326-328. 
279 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 161-163 (се повикува на Првостепената пресуда, став 324-325); 
Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 85 (се повикува на Првостепената пресуда, став 57 
и 321-328). Во овој контекст, Тарчуловски го оспорува потпирањето на Судскиот совет врз извештајот од 
обдукцијата (ДП П451), еден извештај на ОБСЕ (ДП 1Д24), Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 163 (се 
повикува на Првостепената пресуда, став 322 и 324); Одговор од Тарчуловски, став 70. 
280 Реакција од Обвинителството, став 132-133 (се повикува на Првостепената пресуда, став 57, 321-328 и 553; 
Исмаил Рамадани, ДП П188; Осман Рамадани, ДП П197; Сведок М012, Т. 894-895, 974), каде што исто така се 
вели дека Судскиот совет “праведно го отфрлил наводот во извештајот на ОБСЕ дека е можно смртта на 
Мухарем Рамадани и Сулејман Бајрами да настапила за време на една антитерористичка операција”. Види исто 
така Реакција од Обвинителството, став 46-62 (дел V.А.3). 
281 Првостепена пресуда, став 324. 
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Рамадани.282 При донесување на овој заклучок, Судскиот совет се потпира на следниве 

посредни докази: извештај од обдукцијата во кој се опишани повреди од огнено оружје на 

неговото тело, во пределот на вратот и градниот кош, кои биле од таква природа што можеле 

да ја причинат неговата смрт;283 набљудувањата на еден припадник на ОБСЕ на телото на 

Рамадани и местото околу него на 14. август 2001 година, што го навело Судскиот совет да 

заклучи дека на Рамадани било пукано неколку пати од близу;284 и сведочењата дека тој “бил 

приведен од вооружени полицајци пред куќата на Адем Аметовски кога последен пат бил 

виден ” и дека “неговото тело било пронајдено на улица на влезот од куќата.” 285 Судскиот 

совет  исто така објаснува зошто го отфрлил наводот во извештајот на ОБСЕ дека смртта на 

Мухарем Рамадани може да настанала во текот на операцијата на силите на ПЈРМ за 

расчистување на околината од непријателски сили.286 Тарчуловски не успеал да покаже 

некоја грешка во заклучоците на Судскиот совет.287 Затоа, аргументите на Тарчуловски по 

ова прашање се отфрлаат. 

(б)   Mens rea во однос на статусот на Мухарем Рамадани 

100. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет не успеал да изнесе заклучок во врска со 

mens rea на неидентификуваните убијци на Мухарем Рамадани во однос на неговиот 

статус.288  

101. Обвинителството одговара дека дури и да се претпостави arguendo дека Мухарем 

Рамадани бил припадник на ОНА, ниту еден разумен испитувач на факти не би можел да 

донесе некој друг заклучок освен дека тој не бил активен во времето кога бил убиен, земајќи 

предвид дека бил невооружен и приведен од страна на вооружената полиција.289  

102. Судскиот совет ги идентификува оние коишто го убиле Мухарем Рамадани како еден 

или повеќе припадници на групата полицајци којашто влегла во дворот на Адем Аметовски 

                                                
282 Види Второстепена Пресуда за Хаџихасановиќ и Кубура, став 286; Второстепена пресуда за Галиќ, став 218; 
Второстепена пресуда за Стакиќ, став 219; Второстепена пресуда за Купрешкиќ и др., став 303; Второстепена 
пресуда за Челебиќи, став 458. 
283 Првостепена пресуда, став 322. 
284 Првостепена пресуда, став 323 и 325. 
285 Првостепена пресуда, став 57, 321, 323-325. 
286 Првостепена пресуда, став 324. 
287 Првостепена пресуда, став 325. 
288 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 138; Одговор од Тарчуловски, став 53. Види исто така погоре став 62. 
Во овој контекст, изгледа дека Тарчуловски тврди дека нема докази за тоа кој го убил Рамадани или зошто тој 
бил убиен (Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 163). Види исто така Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 
79 (се повикува на Второстепената пресуда за Стругар, став 177-179); Изменета и дополнета најава на жалба од 
Тарчуловски, став 31 (се повикува на Првостепената пресуда, став 301-302); Одговор од Тарчуловски, став 27. 
289 Реакција од Обвинителството, став 122 (се повикува на Првостепената пресуда, став 57 и 321-328); АТ. 81. 
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на 12. август 2001 година и го привела Рамадани како и другите лица.290 Судскиот совет 

разумно заклучил дека и да бил припадник на ОНА, Рамадани активно не учествувал во 

непријателските дејства во времето кога бил убиен.291 Тој го темели својот заклучок врз 

фактот дека Рамадани бил приведен од страна на припадниците на полицијата,292 како и врз 

докази дека носел цивилна облека293 и дека единственото оружје кое било најдено во куќата 

на Аметовски била една лесна пушка за ловење птици којашто не била употребена или 

поместена.294 Врз снова на доказите, Жалбениот совет заклучува дека Судскиот совет бил 

уверен вон секакво разумно сомнение дека сторителите знаеле или требало да знаат дека 

Рамадани активно не учествувал во непријателските дејства. Затоа, аргументите на 

Тарчуловски се отфрлаат. 

Б. Безобѕирно уништување 

103. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка со тоа 

што заклучил дека елементите на безобѕирно уништување биле утврдени вон секакво 

разумно сомнение.295 

1. Постоење на воена неопходност / воени цели 

104. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка 

заклучувајќи дека на 12. август 2001 година, дванаесет куќи во Љуботен биле намерно 

уништени и дека нивното уништување не било оправдано со воена неопходност.296 

Всушност, Тарчуловски тврди дека Судскиот совет погрешил што не ги зел предвид изјавите 

на припадниците на војската и полицијата во кои велат дека тие конкретно нишанеле куќи во 

кои се сметало дека се наоѓаат “терористи на ОНА”.297 Тарчуловски тврди дека со самото 

отфрлување на сите сведочења на сведоците од војската и полицијата при оценување на 

воена/полициска операција, врз него е ставен невозможен товар и му било невозможно да се 

брани.298 

                                                
290 Првостепена пресуда, став 57-61, 325 и 328. Види исто така потврда на заклучоците на Судскиот совет од 
страна на Жалбениот совет во врска со оваа група на полицајци во куќата на Адем Аметовски (погоре став 73-
75). Види исто така погоре став 66. 
291 Првостепена пресуда, став 326 и 328. 
292 Првостепена пресуда, став 51-57, 321 и 325. 
293 Првостепена пресуда, став 326. 
294 Првостепена пресуда, став 327. 
295 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 164 (се повикува на Првостепената пресуда, став 349-380 и 577). 
296 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 164 (се повикува на Првостепената пресуда, став 349-380). 
297 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 165; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 87 
(се повикува на Првостепената пресуда, став 141-157 и 359-379). Види исто така ibid., став 86. 
298 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 21, 165 и 190; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, 
став 87 (се повикува на Првостепената пресуда, став 141-157 и 359-379) и 95. 
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105. Тарчуловски исто така тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка 

грешка што не ги разгледал доказите дека “терористите на ОНА” непрописно се користеле 

со приватни имоти за да се скријат од војската и полицијата; дека се отварало оган од 

таквите цивилни куќи; и дали силите на ПЈРМ оправдано пукале на некои куќи во вакви 

околности.299 Тарчуловски тврди дека не земајќи ги предвид овие разумни заклучоци, 

Судскиот совет го прекршил неговото право да се смета за невин, принципот на in dubio pro 

reo како и својот стандард на оценување докази.300 

106. Обвинителството одговара дека аргументите на Тарчуловски треба да се отфрлат по 

скратена постапка бидејќи тој ги повторува аргументите изнесени за време на судењето без 

да укаже на конкретна грешка во Првостепената пресуда, погрешно ги толкува заклучоците 

на Судскиот совет, или едноставно го повторува своето толкување на доказите без да објасни 

зошто ниту еден разумен испитувач на факти не можел да дојде до истиот заклучок.301 

107. Жалбениот совет заклучува дека Тарчуловски делумно ги повторува своите аргументи 

изнесени за време на судењето302 без да докаже дека Судскиот совет неоправдано ги отфрлил 

истите. Судскиот совет подробно ги разгледал доказите во врска со наводното користење на 

цивилните куќи од страна на ОНА и оганот отворен од тие куќи, и оправдано прифатил и 

отфрли дел од овие докази.303 Судскиот совет заклучил дека е можно неколку од дванаесетте 

куќи кои биле оштетени од оган запален од полицијата при нејзиното движење низ Љуботен 

да биле користени за отварање оган кон силите на ПЈРМ; дека дури и да било така, ниту една 

од овие куќи не била употребена за воени цели во времето кога биле запалени; и дека 

оштетувањето на дванаесетте куќи не било оправдано со воена неопходност, “освен можеби 

оштетувањето од огнено оружје на куќите на семејството Јашари”.304 Тој исто така заклучува 

дека: 

                                                
299 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 172; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 54-
57 (се повикува на Првостепената пресуда, став 145-146 (фн. 594, 598-599) и 567-569) и 87 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 141-157 и 359-379); АТ. 29. Во овој контекст, Тарчуловски конкретно го критикува 
отфрлувањето на исказот на капетан Гроздановски од страна на Судскиот совет, Жалбен поднесок од 
Тарчуловски, став 172-173 (се повикува на Првостепената пресуда, став 145-146). 
300 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 175 (се повикува на Првостепената пресуда, став 9) и 195-196 (се 
повикува на Првостепената пресуда, став 154, 161, 166, 169 и 171); Изменета и дополнета најава на жалба од 
Тарчуловски, став 103-104 (се повикува на Првостепената пресуда, став 154, 161, 166 и 171). 
301 Реакција од Обвинителството, став 135-136 (се повикува на Првостепената пресуда, став 145-146 во врска со 
исказот на капетан Гроздановски, 364, 369, 375 и 378-380) и 154 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
132-172). 
302 Првостепена пресуда, став 132. 
303 Првостепена пресуда, став 136-140 и 145-170. Жалбениот совет исто така напоменува дека Судскиот совет 
ниту ги игнорира ниту пак отфрла сите докази од воени и полициски сведоци (види на пр. Првостепена пресуда, 
став 136-140, 145-147, 150-151, 153-155, 161 и 171). Види исто така погоре став 56 и 59. 
304 Првостепената пресуда, став 171 и 359-380. 
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Со исклучок на настаните во околина на куќите на семејството Јашари, нема никакви докази 
дека делата на полицијата во однос на наводите во обвинението биле извршени во 
самоодбрана или пак за време на дејство против вооружени непријатели, ниту пак има основа 
за разумно сомнение дека било така.305 

Земајќи ги предвид овие заклучоци, Жалбениот совет е уверен дека Судскиот совет разумно 

заклучил дека подметнувањето пожар на релевантните куќи не било оправдано со воена 

неопходност, и дека немало прекршување на принципот на in dubio pro reo. Тарчуловски 

тврди дека Судскиот совет не се потпрал на исказите на некои сведоци, но не објаснува 

зошто заклучоците не би требало да важат врз основа на преостанатите докази. Тој само бара 

да се замени процената на доказите на Судскиот совет со неговата процена. Затоа, 

аргументите на Тарчуловски се отфрлаат. 

2. Процена на исказите на жителите на Љуботен 

108. Тарчуловски тврди дека скоро ниту еден од сведоците коишто биле жители на 

Љуботен и врз чии изјави се потпрал Судскиот совет, лично не видел како биле уништени 

куќите.306 

109. Обвинителството одговара дека аргументите на Тарчуловски треба да се отфрлат по 

скратена постапка,307 бидејќи тој ги отфрла другите докази врз кои се потпрал Судскиот 

совет, вклучувајќи искази на очевидци,308 и погрешно ја толкува содржината и значењето на 

трите доказни предмети кои ги наведува.309 

110. Жалбениот совет потсетува дека својот заклучок во врска со уништувањето на 

неколку од куќите Судскиот совет го потпира врз искази на сведоци коишто лично ги виделе 

сторителите како ги палат истите.310 Заклучоците во врска со уништувањето на други куќи се 

                                                
305 Првостепената пресуда, став 172 (истакнувањето е додадено). 
306 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 168 (се повикува на Првостепената пресуда, став 45-49 и 363-368; ДП 
П426; ДП П219.1; ДП П372), каде што исто така се наведува дека, иако ДП П372 покажува дека биле видени 
“луѓе во маскирни униформи” како подметнуваат пожар на сено, тоа не докажува која полициска единица 
извршила уништување на релевантните куќи; Одговор од Тарчуловски, став 73 (се повикува на Првостепената 
пресуда, фн. 131 каде се зборува за исказот на Фатмир Камбери – ДП П426; ДП П427; Фатмир Камбери, Т. 
4555-4556 – како и неколку други докази во врска со горењето на куќата на Алим Дураки) и 74 (каде се 
оспорува веродостојнаста на сведокот којшто дал изјава во ДП П432). Види исто така Жалбен поднесок од 
Тарчуловски, став 191; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 87 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 141-157 и 359-379). 
307 Реакција од Обвинителството, став 135. 
308 Реакција од Обвинителството, фн. 447 (се повикува на Првостепената пресуда, фн. 130-131; ДП П8.1; П200.1; 
ДП П200.1; ДП П200.2; Сведок М092, Т. 1299; ДП П266; ДП П432; сведок М088, Т. 1191-1193; ДП П208; ДП 
П210; Николче Гроздановски, Т. 10420, 10494; ДП 2Д88). 
309 Реакција од Обвинителството, став 138 (се повикува на ДП П372; ДП П426; ДП П219.1, и исто така се 
повикува на Ќемуран Реџепи, Т. 3525-3527, 3555; Фатмир Камбери, Т. 4555-4556; ДП П427; Мамут Исмаили, 
Т.1344-1345; ДП П222). 
310 Види на пр. Првостепена пресуда, став 45 (во врска со куќите на Ченан Јусуфи, Сабит Јусуфи, Агим Јусуфи); 
49 (во врска со куќите на Харун Реџепи и Исмет Реџепи); 68 (во врска со куќата на Ќани Јашари и две други 
куќи на семејството Јашари); и докази на кои се упатува во наведените фусноти. Што се однесува на 
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потпираат врз посредни докази, вклучувајќи искази на сведоци кои ги виделе куќите како 

горат или чадат, местоположбата на куќите, и присуството на припадниците на полицијата 

во нивната близина.311 Жалбениот совет не е убеден дека Тарчуловски докажал дека 

заклучоците на Судскиот совет биле неоправдани.312 Затоа, неговите аргументи се отфрлаат. 

3. Причината за уништувањето 

111. Тарчуловски исто така тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка 

грешка што не укажувал на ниту еден доказ којшто би утврдил вон секакво разумно 

сомнение дека куќите биле запалени од страна на полицијата, и дека доказите не 

разјаснуваат како, зошто и кога куќите биле оштетени.313 

(а) Запаливи материи складирани во релевантните куќи 

112. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка 

отфрлувајќи ја можноста дека на 12. август 2001 година некои од куќите биле употребени од 

страна на три или пет лица за отварање оган врз армијата, што значи дека е можно да било 

употребено запаливо оружје од внатрешноста на овие куќи.  Тој исто така наведува дека 

огнот лесно можел да се рашири и да ја зафати куќата поради плевните и шталите поврзани 

со неа, каде што имало лесно запаливи материјали.314 

 

                                                                                                                                                            
идентитетот на сторителите опишани како “луѓе во маскирни униформи” во ДП П372, став 8 на кој се повикува 
став 49 од Првостепената пресуда, Жалбениот совет напоменува дека Судскиот совет, врз основа на севкупниот 
доказен матерјал, заклучил дека тие биле припадници на групата полицајци којашто влегла во Љуботен  околу 
8.00 часот наутро на 12. август 2001, и ја нападнала куќата на Ељмаз Јусуфи и потоа имотот на Адем 
Аметовски, Првостепена пресуда, став 60. Немаше потреба за понатамошно идентификување за да се докажат 
елементи на кривично дело уништување и личната кривична одговорност на Тарчуловски, види расправа во 
врска со идентитетот на сторителите, погоре став 75. Што се однесува до веродостојноста на изјавата на Азиз 
Реџепи во ДП 432, Тарчуловски не упатува на ништо што би го поткрепило неговото тврдење дека 
“Обвинителството се согласи дека тој би излажел со цел да помогне”. Затоа, овој аргумент не заслужува 
понатамошна расправа.  
311 Види на пр., Првостепена пресуда, став 45 (фн. 130-131) (во врска со куќите на Џевџет Јусуфовски и Алим 
Дураки), 49 (фн. 156) (во врска со куќата на Назим Муртезани), 372 (во врска со куќата на Абдулах Љутфиу – 
види исто така став 49) и доказите на кои се повикува во наведените фусноти. 
312 Во врска со пресуда врз основа на посредни докази, види погоре став 99. Види исто така  погоре став 56 и 59. 
313 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 166; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 89 
(се повикува на Првостепената пресуда, став 359-379). Види исто така Реакција од Обвинителството, став 137 
(се повикува на Првостепената пресуда, став 361). 
314 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 169-170 (се повикува на Првостепената пресуда, став 361 и 377-379; 
ДП П411); Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 88 (се повикува на Првостепената 
пресуда, став 361). Тарчуловски понатаму тврди дека ова претставува прекршување на принципот на in dubio 
pro reo (Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 88 (се повикува на Првостепената пресуда, 
став 361)). Види исто така Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 196. Види исто така Реакција од 
обвинителството, став 135 и 137 ( се повикува на Првостепената пресуда, став 31, 33-36, 38-39, 41-42, 45, 48-49, 
60, 68, 361-362, 552 и 571). 

86/2374 QUATER



 

Предмет бр.: ИТ-04-82-А 50 19. мај 2010 
 

113. Жалбениот совет потсетува дека Судскиот совет праведно ги зел предвид доказите 

дека во некои од куќите во Љуботен се чувале запаливи земјоделски продукти.315 Меѓутоа, 

земајќи го предвид севкупниот доказен материјал, вклучувајќи и докази за припадниците на 

полицијата како палеле куќи,316 можната употреба на овие куќи за отварање оган врз силите 

на ПЈРМ,317  и гранатирањето од страна на армијата на ПЈРМ,318 Судскиот совет логично 

заклучил дека ниту една од релевантните куќи не била случајно запалена.319 Аргументите на 

Тарчуловски погрешно ги толкуваат или пак не ги зимаат предвид релевантните фактички 

заклучоци на Судскиот совет, па затоа се отфрлаат.  

(б) Можност за гранатирање од страна на други сторители, а не од страна на полицијата 

114. Тарчуловски понатаму тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка 

грешка игнорирајќи ја “големата веројатност” дека оштетувањето на овој густо населен дел 

на Љуботен настанало од претходно, истовремено или пак  подоцнежно гранатирање од 

страна на армијата, или од страна на самите припадници на ОНА.320 Конкретно, Тарчуловски 

тврди дека Судскиот совет не го прифатил за точен исказот на сведокот М037 дека тој 

никогаш не видел ниту еден припадник на безбедносните сили да носел бензин или пак да 

подметнувал пожар, иако се потпирал на исказот на сведокот М037 во однос на други 

прашања.321 

115. Обвинителството одговара дека Тарчуловски не обврнува внимание на 

разгледувањето од страна на Судскиот совет на доказите во врска со оган отворен од 

армијата на 10. и 12. август 2001 година.322 Што се однесува до можноста дека оштетувањето 

било нанесено од страна на припадници на ОНА, Обвинителството тврди дека Судскиот 

совет впрочем ги разгледал релевантните докази за кои Тарчуловски тврди дека Судскиот 

                                                
315 Првостепена пресуда, став 361; види исто така  фн. 236. 
316 Види на пр., Првостепена пресуда, став 45, 49, 60, 66 и 68. 
317 Види на пр., Првостепена пресуда, став 136-140, 145-171 и 359-380. 
318 Види на пр., Првостепена пресуда, став 42, 145-151, 154-156, 158, 163, 169-171, 369, 371, 375, 377 и 379. 
319 Првостепена пресуда, став 361. 
320 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 166-167 (се повикува на Првостепената пресуда, став 103 и 362), 171 
и 173-175 (се повикува на Првостепената пресуда, став 146 и 148-149); Изменета и дополнета најава на жалба 
од Тарчуловски, став 91 (се повикува на Првостепената пресуда, став 141-157 и 359-379). Конкретно, 
Тарчуловски наведува дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка со тоа што се потпирал врз 
сведочењето на Петер Букарт и само делумно го прифатил исказот на Николче Гроздановски, а го отфрлил 
сведочењето на Хенри Болтон (Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 173-174) (се повикува на Првостепената 
пресуда, став 146 и 148-149); Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 90 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 146-148)). 
321 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 166 (се повикува на сведокот М037, Т. 868) и 192-193. Според 
Тарчуловски, ова претставува прекршување на принципот на in dubio pro reo (Изменета и дополнета најава на 
жалба од Тарчуловски, став 91 (се повикува на Првостепената пресуда, став 141-157 и 359-379) и 103-104 (се 
повикува на Првостепената пресуда, став 154, 161, 166 и 171); Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 195-196 
(се повикува на Првостепената пресуда, став 154, 161, 166, 169 и 171)). 
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совет неправедно ги игнорирал.323 Обвинителството понатаму тврди дека исказот на 

сведокот М037 е контрадикторен со изјавите на други сведоци, како и со посредните 

докази.324 Во однос на времето на гранатирањето, Обвинителството тврди дека Тарчуловски 

погрешно ја толкува значајноста на заклучокот на Судскиот совет дека некои од куќите во 

Љуботен претрпеле оштетувања на 16. или 17. август 2001 година.325 

116. Жалбениот совет потсетува дека откако ги разгледал доказите во врска со 

гранатирањето од страна на армијата на ПЈРМ326 и можното гранатирање од страна на 

ОНА,327, Судскиот совет ја отфрлил можноста дека ОНА го гранатирала селото Љуботен.328 

Меѓутоа, тој заклучил дека армијата гранатирала одредени делови на селото,329 иако таа не 

го причинила оспоруваното уништување.330 Судскиот совет исто така разгледал и докази 

коишто укажувале на можноста дека некои од куќите биле уништени пред или по 12. август 

2001 година,331 и во тие случаи каде што немало докази коишто укажувале на тоа дека 

датумот на наводното уништување бил 12. август 2001 година, Судскиот совет не донел 

пресуда во однос на конкретното уништување.332 Во врска со исказот на сведокот М037, 

Жалбениот совет потсетува дека Судскиот совет логично се потпирал само на дел од овие 

докази.333 Затоа, аргументите на Тарчуловски се отфрлаат. 

                                                                                                                                                            
322 Реакција од Обвинителството, став 137 (се повикува на Првостепената пресуда, став 371, 375, 377 и 379, како 
примери) и 158 (се повикува на Првостепената пресуда, став 154, 161, 166, 169 и 171). 
323 Реакција од Обвинителството, став 136 (се повикува на Првостепената пресуда, став 145-146 и 149 во врска 
со исказот на Хенри Болтон). 
324 Реакција од Обвинителството, став 139 (се повикува на Второстепената пресуда за Карера, став 88; 
Второстепената пресуда за Благојевиќ и Јокиќ, став 82; Второстепена пресуда за Нтагерура и др., став 214; 
Второстепена пресуда за Камуханда, став 248; Второстепената пресуда за Нтакирутимана, став 215; 
Второстепената пресуда за Купрешкиќ и др., став 333). 
325 Реакција од Обвинителството, став 137 (се повикува на Првостепената пресуда, став 370). 
326 Види на пр., Првостепена пресуда, став 42, 145-151, 154-156, 158, 163, 169-171, 369, 371, 375, 377 и 379. 
327 Види на пр., Првостепена пресуда, став 148-151 и 163. 
328 Види на пр., Првостепена пресуда, став 149 и 151. Жалбениот совет исто така забележува дека Судскиот 
совет правилно го оценил исказот на Петер Букарт, Николче Гроздановски и Хенри Болтон земајќи ги предвид 
и другите докази, и детално објаснил зошто го прифатил исказот на Петер Букарт, делумно го отфрлил исказот 
на Николче Гроздановски и зошто го отфрлил исказот на Хенри Болтон, Првостепена пресуда, став 145-146 и 
148-151. Жалбениот совет исто така напоменува дека анализата на доказите и заклучоците на Судскиот совет во 
врска со тоа дека македонската армија располагала со минофрлачи од 120 милиметри можат да се најдат во 
Првостепената пресуда, став 143-144, иако, како што наведува Тарчуловски (Жалбен поднесок од Тарчуловски, 
став 174), Судскиот совет не посочува други извори туку само го цитирал исказот на Николче Гроздановски во 
врска со оваа точка во Првостепената пресуда, став 149.  
329 Види на пр., Првостепена пресуда, став 147, 149, 151, 163, 170-171, 369 и 377 (се повикува на став 155), види 
исто така став 154 и 379. 
330 Види на пр., Првостепена пресуда, став 146, 154, 170-171, 369, 375 и 377-380. 
331 Види на пр., Првостепена пресуда, став 103-104, 147 (фн. 604-605), 154, 371 (во врска со гранатирањето од 
страна на македонската армија на 10. август 2001 година) и 362 (во врска со можното горење на некои куќи на 
16. и 17. август 2001 година). 
332 Првостепена пресуда, став 370. 
333 Види погоре став 56 и 59. Поконкретно, Судскиот совет правилно не се потпирал врз сведочењето на 
сведокот М037 дека не видел ниту еден припадник на безбедносните сили да палел куќи во Љуботен на 12. 
август 2001 година (Сведок М037, Т. 868), земајќи предвид дека имало значајна количина на докази за 
спротивното (види на пр., Првостепена пресуда, став 45, 49, 60, 66 и 68) и дека сведокот М037 бил еден од тие 

84/2374 QUATER



 

Предмет бр.: ИТ-04-82-А 52 19. мај 2010 
 

В. Сурово постапување 

117. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка со тоа 

што не разгледувал дали жртвите на сурово постапување активно учествувале во 

непријателските дејства бидејќи тие доброволно ги штителе терористите на ОНА.334  Тој 

понатаму тврди дека Судскиот совет не донел никаков заклучок во врска со mens rea на 

сторителите во однос на статусот на овие жртви.335 

118. Обвинителството одговара дека заклучоците на Судскиот совет во врска со облеката 

на невооружените жртви и начинот на кој тие биле фатени и тепани, укажуваат на тоа дека 

нема никакво сомнение дека физичките извршители на суровото постапување знаеле за 

фактите кои укажувале на тоа дека нивните жртви активно не учествувале во 

непријателствата во времето кога биле тепани.336   

119. Жалбениот совет потсетува дека Судскиот совет заклучил дека невооружените жртви 

биле тешко и во повеќе наврати тепани од страна на вооружената полиција која ги држела во 

притвор,337 и дека жртвите коишто биле во визбата од куќата на Адем Аметовски се предале 

мавтајќи со бела крпа.338 Затоа, какво било наводно засолнување на “терористи” на ОНА би 

било нерелевантно во донесување заклучок за тоа дали жртвите активно учествувале во 

непријателствата во времето кога биле малтретирани.339 Затоа, Тарчуловски не докажува 

дека Судскиот совет неразумно заклучил дека жртвите активно не учествувале во 

непријателствата во релевантниот период. Понатаму, заклучоците340 укажуваат на тоа дека 

Судскиот совет бил убеден дека сторителите знаеле или пак требало да знаат дека жртвите 

активно не учествувале во непријателствата во времето кога биле малтретирани. Затоа, 

аргументите на Тарчуловски се отфрлаат. 

                                                                                                                                                            
сведоци од редовите на полицијата или армијата за коишто било заклучено дека имале тенденција да го 
оправдаат своето однесување или пак однесувањето на полициските сили на тој ден (Првостепена пресуда, став 
12). 
334 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 92 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
382). Жалбениот совет напоменува дека во својот Жалбен поднесок, Тарчуловски јасно не го оспорува 
заклучокот на Судскиот совет во врска со статусот на жртвите на сурово постапување. Меѓутоа, Жалбениот 
совет го разгледува ова прашање бидејќи тоа е поврзано со прашањето на mens rea на сторителите во однос на 
статусот на жртвите, коешто се покренува во Жалбениот поднесок од Тарчуловски. Види исто така Жалбен 
поднесок од Тарчуловски, став 79 (каде се упатува на Второстепената пресуда за Стругар, став 177-179); 
Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 31; Одговор од Тарчуловски, став 27. 
335 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 181-182. 
336 Реакција од Обвинителството, став 148 (се повикува на Првостепената пресуда, став 51-52, 70, 72, 74, 303 и 
383-391); АТ. 81. 
337 Првостепена пресуда, став 51-56, 70-74, 383 и 385. 
338 Првостепена пресуда, став 51. 
339 Види Второстепена пресуда за Стругар, став 178. 
340 Првостепена пресуда, став 383 и 385. 
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Г. Заклучок 

120. Поради горенаведените причини, четвртата жалбена основа на Тарчуловски целосно 

се отфрла. 
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VIII. НАВОДИ ЗА ГРЕШКИ ВО ПРИМЕНАТА НА ЧЛЕН 7(1) ОД 

СТАТУТОТ ВО ВРСКА СО ПЛАНИРАЊЕ, ПОТТИКНУВАЊЕ И 

НАРЕДУВАЊЕ (ТРЕТА ОСНОВА ЗА ЖАЛБА НА ТАРЧУЛОВСКИ) 

121. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка во 

примената на видовите на одговорност за планирање, поттикнување и наредување според 

член 7(1) од Статутот.341     

122. На почетокот, Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка 

грешка со тоа што во делот за „Одговорноста на Јохан Тарчуловски“ зборува за трите 

различни концепта - планирање, поттикнување и наредување - како за еден концепт.342 

Меѓутоа, тој не покажува дека оваа наводна грешка може да има влијание врз пресудата или 

казната. Според тоа, неговото тврдење се отфрла по скратена постапка.  

А. Присуството на Тарчуловски на местата на кривичните дела 

1. Дали присуството на местата на кривичните дела е правен елемент на планирање, 
поттикнување и наредување 

123. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет признал дека за тој да биде кривично 

одговорен за сурово постапување, Обвинителството требало да докаже вон секакво разумно 

сомнение дека тој бил присутен кога се случило малтретирањето.343 Понатаму тој тврди дека 

Судскиот совет направил правна и фактичка грешка кога заклучил дека тој раководел со 

операцијата на полицијата во Љуботен на 12. август 2001 и дека тој бил со групата полицајци 

што се движеле низ селото Љуботен од куќата на родителите на Рами Јусуфи до куќата на 

Адем Аметовски извршувајќи убиства, тепања и палење на куќи.344  

                                                
341 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 93; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 36-37 
(се повикува на Првостепената пресуда став 577 и 594). 
342 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 94 (се повикува на Првостепената пресуда став 561-579); Изменета и 
дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 38 (се повикува на Првостепената пресуда став 562-579); АТ. 
42. Обвинителството не одговара конкретно на овој аргумент. 
343 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 177 (се повикува на Првостепената пресуда став 575); Изменета и 
дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 93 (се повикува на Првостепената пресуда став 381-391). Се 
чини исто така дека Тарчуловски го дава овој аргумент и во врска со убиство и безобѕирно уништување. Види 
исто така Одговор од Тарчуловски, став 53. 
344 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 96 и 109-111 (се повикува на Првостепената пресуда став 547, 564, 
567, 568-570 и 594); Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 50-52 (се повикува на 
Првостепената пресуда став 555, 558, 560 и 564-565), 61 (се повикува на Првостепената пресуда став 574) и 64 
(се повикува на Првостепената пресуда став 558 и фн. 2045); АТ. 52 и 59. Тарчуловски толкува дека, овде, 
Судскиот совет заклучил дека Тарчуловски бил со полициските резервисти доброволци во текот на операцијата 
врз основа на користењето на терминот „ние“ во ДП П379.01.); Одговор од Тарчуловски, став 33-34. 
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124. Обвинителството реагира дека иако според видовите на одговорност за планирање, 

поттикнување и наредување присуството на Тарчуловски кога се случувало малтретирањето 

или уништувањето на куќи не е неопходен услов,345 Судскиот совет разумно дошол до 

заклучок дека Тарчуловски бил присутен кога полицајците ги извршиле кривичните дела.346  

125. Судскиот совет смета дека не е неопходно потребно да се докаже присуството на 

Тарчуловски на местата на кривичните дела за тој да се смета за кривично одговорен, 

доколку Судскиот совет е убеден дека кривичните дела биле сторени од полицајци што 

делувале под команда на Тарчуловски или во согласност со неговиот план.347 Бидејќи 

Тарчуловски не докажал дека овој заклучок е погрешен, неговото тврдење во врска со ова се 

отфрла. Понатаму Жалбениот совет ќе премине на неговите оспорувања на утврдените факти 

од страна на Судскиот совет во врска со неговото присуство на местата на кривичните дела.  

2. Утврдените факти за присуството на Тарчуловски на местата на кривичните дела 

126. Во врска со убиството на Рами Јусуфи во куќата на Ељмаз Јусуфи, Тарчуловски тврди 

дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка кога претпоставил дека тој бил 

присутен во моментот на смртта на Рами Јусуфи. Тарчуловски тврди дека доказите даваат 

основа за разумен заклучок дека операцијата започнала додека тој бил надвор од селото, дека 

други полициски единици влегле во или пред 8.00 часот наутро и дека Тарчуловски влегол 

во селото меѓу 10.00 и 11.00 часот наутро откако Рами Јусуфи веќе бил убиен.348 

Тарчуловски тврди дака единствените докази врз кои се потпира Судскиот совет во однос на 

тоа каде се наоѓал тој на 12. август 2001 произлегуваат од сведокот М037 којшто спаѓа во 

                                                
345 Реакција од Обвинителството, став 140 (се повикува на Првостепената пресуда став 398-400) и 142-143. 
346 Реакција од Обвинителството став 46-62 (дел V.A.3.), 82-84, 129 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
552, 555, 560, 564-565), 132 (се повикува на Првостепената пресуда, став 325, 553) и 143 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 553 (фн. 200), 555-557 и 564-565; Сведок М037, Т. 875; ДП П379.01; ДП П379.02). 
Обвинителството тврди дека аргументите на Тарчуловски што го оспоруваат овој заклучок треба да се отфрлат 
по скратена постапка, затоа што со тоа погрешно се претставуваат или се игнорираат заклучоците на Судскиот 
совет, или само се заменува процената на доказите од Судскиот совет со неговата процена (Реакција од 
Обвинителството, став 82). 
347 Судскиот совет утврдил дека Тарчуловски не бил кривично одговорен за убиството на Атула Ќаиљи бидејќи 
извршителите на убиството не делувале под негова надлежност или команда, а не поради тоа што бил далеку од 
местото каде што Атула Ќаиљи бил убиен. (Првостепена пресуда, став 575). Освен тоа, присуството на 
поттикнувачот, наредбодавачот или планерот на местото на кривичното дело не е неопходен услов за 
докажување на планирање, поттикнување или наредување за извршување на кривично дело. (Второстепена 
пресуда за Милошевиќ, став 290, во врска со наредување. Спореди Првостепена пресуда за Aлексовски, став 62; 
Првостепена пресуда за Тадиќ, став 679 и 687). Жалбениот совет исто така потсетува дека во судската пракса на 
Меѓународниот суд и на МКСР, присуството на обвинетиот никогаш не се споменувало како елемент за 
планирање, поттикнување и наредување (на пр., Планирање: Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 26, 
29 и 31; Второстепена пресуда за Нахимана и др., став 479. Поттикнување: Второстепена пресуда за Кордиќ и 
Черкез, став 27, 29 и 32. Наредување: Второстепена пресуда за Галиќ, став 176; Второстепена пресуда за Кордиќ 
и Черкез, став 28-30; Второстепена пресуда за Нахимана и др., став 481; Второстепена пресуда за Гацумбитси, 
став 182; Второстепена пресуда за Семанза, став 361). 
348 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 72. Види исто така Жалбен поднесок од 
Тарчуловски, став 113-114, 150 и 157; АТ. 60. 
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категоријата на сведоци во чија веродостојност Судскиот совет се сомнева,349 и чиишто 

докази покажуваат дека Тарчуловски влегол во селото приближно во 11.00 часот.350 

Понатаму, Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка кога 

заклучил дека тој се јавил по радио врска во контролниот пункт Страниште во 8.00 часот со 

известување дека полицијата е подготвена да влезе во селото Љуботен, што наводно е 

спротивно на сведочењето на сведокот М037.351  

127. Понатаму Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил фактичка грешка кога 

утврдил дека тој бил со групата полицајци во куќата на Адем Аметовски кога полицајците ги 

застрелале и ги убиле Сулејман Бајрами и Мухарем Рамадани и ги малтретирале лицата што 

биле во визбата од куќата.352 Тарчуловски тврди дека Судскиот совет погрешно заклучил 

дека „полициската единица во која бил и Јохан Тарчуловски пристигнала кај куќата на 

Аметовски следејќи го оклопниот транспортер Хермелин“,353 потпирајќи се на сведочењето 

на сведокот М037 во врска со тоа, а одбивајќи ги другите ослободувачки аспекти од неговото 

сведочење.354 Тарчуловски тврди дека сведочењето на сведокот М037 укажува на тоа дека тој 

бил присутен пред куќата на Аметовски кога луѓето биле изведени од визбата, а дека веќе 

бил заминат кон куќата на Ќани Јашари кога Бајрами бил убиен и кога било извршено 

малтретирањето.355 Тарчуловски исто така тврди дека неговата изјава не содржи никакво 

признание за неговото присуство.356  

                                                
349 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 113 и 157. 
350 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 114 (се повикува на исказот на сведокот М037, Т. 766-770, 774, 776; 
ДП П36; Првостепена пресуда, став 43 и 44 (фн. 108), 150 и 157 (се повикува на Првостепената пресуда, став 59, 
фн. 200 што упатува на сведокот М037, Т. 782-784, 786; ДП П38; ДП П39); Одговор од Тарчуловски, став 63. 
АТ. 59 и 101. Тарчуловски понатаму тврди дека Судскиот совет го прекршил принципот in dubio pro reo кога не 
извлекол таква претпоставка во негова корист (Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 197(д)). 
351 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 113 (се повикува на Првостепената пресуда, став 36; сведок М037, Т. 
779, 781-783); Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 46 (се повикува на Првостепената 
пресуда, став 36). 
352 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 49 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
553-554) и 85 (се повикува на Првостепената пресуда, став 57 и 321-328); Жалбен поднесок од Тарчуловски, 
став 115-116, 155-156 (се повикува на Првостепената пресуда, став 51, 54, 55, 313 и 320), 161-163 (се повикува 
на Првостепената пресуда, став 322 и 324-325) и 178; Одговор од Тарчуловски, став 34 и 66. 
353 Првостепена пресуда, став 59, фн. 200. 
354 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 115, 157 (се повикува на Првостепената пресуда, став 59, фн.  200) и 
192-193; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 81 (се повикува на Првостепената 
пресуда, став 553-555); АТ. 59 и 101. 
355 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 115 и 178; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, 
став 81 (се повикува на Првостепената пресуда, став 553-555); Одговор од Тарчуловски, став 34 (се повикува на 
сведокот М037, Т. 787, 792) и 66-67. Тарчуловски исто така тврди дека со тоа што не извлекол претпоставка во 
негова корист, Судскиот совет го прекршил принципот in dubio pro reo (Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 
197(б)). 
356 Одговор од Тарчуловски, став 57 (упатува на ДП П379). 
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128. Тарчуловски понатаму тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка 

грешка со тоа што не укажал на никакви докази што покажуваат дека тој бил присутен кога 

се опожарувале куќи.357  

129. Во врска со времето кога Тарчуловски влегол во Љуботен, како и неговото присуство 

кај куќата на Ељмаз Јусуфи, Обвинителството реагира дека Судскиот совет не се потпирал 

само на доказите од сведокот М037 и дека логично ги толкувал неговите докази.358 

Обвинителството понатаму спори дека Судскиот совет логично заклучил дека Тарчуловски 

бил со полицајците кога тие ги извршиле кривичните дела кај куќата на Адем Аметовски.359 

Поконкретно, Обвинителството спори дека според доказите на сведокот М037 Тарчуловски 

бил на местата на кривичните дела и дека тоа не е во спротивност со другите делови на 

неговото сведочење дека Тарчуловски подоцна бил присутен кај куќата на Ќани Јашари.360 

Обвинителството е категорично дека доказите на сведокот М037 се совпаѓаат со изјавата на 

самиот Тарчуловски.361  

130. Жалбениот совет потсетува дека во врска со движењето на Тарчуловски на 12. август 

2001, Судскиот совет утврдил дека тој лично ги предводел полицајците кога тие се движеле 

низ Љуботен тој ден.362 Судскиот совет исто така утврдил дека полицајците предводени од 

Тарчуловски влегле во Љуботен во околу 8.00 часот наутро и дека оклопниот транспортер 

Хермелин следел наскоро потоа.363 Овие заклучоци не се базирани само на сведочењето на 

сведокот М037 туку исто така и на изјавите од жителите на Љуботен и припадниците на 

армијата што ги набљудувале полицијата и оклопниот транспортер Хермелин,364 како и врз 

                                                
357 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 116 и 176; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, 
став 89 (се повикува на Првостепената пресуда, став 359-379). Види исто така Реакција од Обвинителството 
став 140 (се повикува на Првостепената пресуда, став 555 и 564-565). 
358 Реакција од Обвинителството став 83 (се повикува на Првостепената пресуда, став 41, 42, 44, 47 (упатува на 
сведочењето на Ељмаз Јусуфи), 131 (упатува на ДП П302; ДП П303; ДП П304) и 556-560 (упатува на ДП 
П379.01; ДП П379.02), фн. 108 и 117); АТ. 77.  
359 Реакција од Обвинителството став 46-62 (дел V.A.3.), 84 (се повикува на Првостепената пресуда, став 553 и 
фн. 200), 129 (се повикува на Првостепената пресуда, став 552, 555, 560 и 564-565), 132 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 325 и 553), 143 (се повикува на Првостепената пресуда, став 553, фн. 200, 555-557 
и 564-565; сведок М037, Т. 875; ДП П379.01; ДП П379.02) и 159. 
360 Реакција од Обвинителството став 84 (се повикува на Првостепената пресуда став, 69 и 554; сведок М037, Т. 
786, 792) и 159 (се повикува на Првостепената пресуда став, 553; сведок М037, Т. 786). 
361 Реакција од Обвинителството став 84 (се повикува на Првостепената пресуда став, 557; ДП П379.02) и 129 
(се повикува на Првостепената пресуда, став 50-61, 553, 557 (упатува на ДП П379.02) и фн. 200)); Т. 77. 
362 Првостепена пресуда, став 552, 555, 560 и 564-565. 
363 Првостепена пресуда, став 42. 
364 Види на пример Првостепена пресуда, став 36, 41-42 (каде се опишани доказите за однесувањето на 
Тарчуловски кај контролниот пункт Страниште непосредно пред влегувањето во Љуботен), 43-68 (каде се 
опишани доказите за групата полицајци и вооружениот оклопен транспортер Хермелин видени во близина на 
куќата на Ељмаз Јусуфи, во близина на куќата на семејството Реџепи, кај дворот на Адем Аметовски и кај 
куќите на семејството Јашари), 59 (фн. 200), 553 (каде се опишани доказите кои го лоцираат Тарчуловски кај 
куќата на Адем Аметовски), 69 и 554 (каде се опишани доказите кои го лоцираат Тарчуловски во близина на 
куќите на семејството Јашари).  
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изјавите на Тарчуловски пред Комисијата за испитување.365 Имајќи ги предвид овие докази, 

Жалбениот совет е убеден дека Тарчуловски не покажал дека Судскиот совет неразумно се 

потпирал на некои делови од доказите на сведокот М037 додека некои делови биле 

отфрлени.366 Наместо тоа, тој процената на Судскиот совет за сведочењето на сведокот М037 

ја заменува со својата процена без да утврди каква било грешка на Судскиот совет. Според 

тоа аргументите на Тарчуловски се отфрлаат. 

3. Дали присуството на Тарчуловски е услов за утврдување на неговата mens rea 

131. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка кога 

заклучил дека тој имал намера кривичните дела да се извршат, иако неговото присуство на 

местата на кривичните дела не било докажано.367  

132. Жалбениот совет потсетува дека присуството на обвинетиот на местото на 

кривичното дело не е неопходен елемент за планирање, поттикнување и наредување,368 иако 

тоа може да биде еден од факторите што се земаат предвид при утврдувањето на mens rea за 

планирање, поттикнување и наредување. Жалбениот совет понатаму потсетува на својот 

заклучок дека Судскиот совет логично заклучил дека Тарчуловски лично ги предводел 

полицајците во Љуботен на 12. август 2001 што биле вклучени во пукањето кај куќата на 

Ељмаз Јусуфи, опожарувањето на куќите на семејствата Јусуфи, Реџепи и Љутфиу, 

малтретирањето и убивството на приведените лица кај куќата на Адем Аметовски, 

опожарувањето на куќите на семејството Јашари и малтретирањето кај куќата на Андреја 

                                                
365 Првостепена пресуда, став 556-558. Жалбениот совет забележува дека аргументот на Тарчуловски е точен во 
однос на тоа дека Тарчуловски во својата изјава не признава експлицитно дека тој бил кај куќата на Адем 
Амртовски. Меѓутоа, она што го кажал за себе и за припадниците на неговата полициска група што влегле во 
две или три куќи приведувајќи притоа од десет до петнаесет луѓе, е во прилог на заклучокот на Судскиот совет . 
(ДП П379.01; ДП П370.02). 
366 Првостепена пресуда, фн. 108, 117, 200. Жалбениот совет исто така забележува дека Судскиот совет 
експлицитно ја дава причината зошто не се потпирал на исказите од неколку други сведоци што укажувале на 
тоа дека патролата со вооружениот оклопен транспортер Хермелин влегла во селото по 11.00 часот наутро, 
Првостепена пресуда, фн. 108. Види исто така погоре став 56 и 59.  
367 Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 62 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
576). Во врска со убиството на Сулејман Бајрами, види Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 159. Во врска со 
палењето на куќи на етнички Албанци, види Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 164, (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 349-380 и 577) и 176. Види исто така Реакција од Обвинителството став 124 (се 
повикува на Првостепената пресуда, став 576) (во врска со убиството на Сулејман Бајрами) и 140 (се повикува 
на Првостепената пресуда, став 398-400) (во врска со палењето на куќи на етнички Албанци). 
368 Види погоре став 125. Види исто за mens rea на планирање: Второстепена пресуда за Мартиќ, фн. 553; 
Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 29 и 31; Второстепена пресуда за Нахимана и др, став 479. 
Поттикнување: Второстепена пресуда за Мартиќ, фн. 553; Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 29 и 
32; Второстепена пресуда за Нахимана и др, став 480. Наредување: Второстепена пресуда за Мартиќ, став 221-
222; Второстепена пресуда за Блашкиќ, став 42; Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 29-30; 
Второстепена пресуда за Нахимана и др, став 481. 
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Браца.369 Врз основа на овие заклучоци во врска со неговото присуство, аргументите на 

Тарчуловски се отфрлаат. 

Б. Планирање 

1. Целта на операцијата на 12. август 2001 

(а) Судскиот совет наводно се служел со „циркуларно образложение“  

133. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет погрешно применувал „циркуларно 

резонирање“ кога дошол до заклучок дека она што се случило во Љуботен на 12. август 2001 

покажува што било планирано и со каква намера.370  

134. Обвинителството реагира дека аргументот на Тарчуловски треба да се отфрли по 

скратена постапка бидејќи тој претставува погрешно прикажување на наодите на Судскиот 

совет371 и игнорира „една долга низа на показатели“ утврдени со доказите на кои се потпирал 

Судскиот совет за да дојде до своите заклучоци.372  

135. Жалбениот совет потсетува дека при донесувањето на заклучокот дека (i) главната 

цел на полициската операција во Љуботен на 12. август 2001 била „неселективно да ги 

нападне етничките Албанци и имотите на етничките Албанци“ и дека (ii) тоа било исто така 

и намерата на Тарчуловски, Судскиот совет ги зел предвид inter alia следните фактори: 

                                                
369 Види погоре став 130 и доказите што се спомнуваат на тоа место. Види исто така на пр., Првостепена  
пресуда, став 552, 555, 558, 560 и 564-565. Види исто така Првостепена  пресуда, став 36, 41-42 (каде се 
опишани доказите за однесувањето на Тарчуловски на контролниот пункт Страниште непосредно пред 
влегувањето во Љуботен), 43-68 (каде се опишани доказите за групата полицајци и вооружениот оклопен 
транспортер Хермелин видени во близина на куќата на Ељмаз Јусуфи, во близина на куќата на семејството 
Реџепи, кај дворот на Адем Аметовски и кај куќите на семејството Јашари), 59 (фн. 200), 553 (каде се опишани 
доказите кои го лоцираат Тарчуловски кај куќата на Адем Аметовски), 69 и 554 (каде се опишани доказите кои 
го лоцираат Тарчуловски во близина на куќите на семејството Јашари).  
370 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 96-98 и 109-110 (се повикува на Првостепената пресуда, став 564, 565 
(каде што се вели дека „она што го извршиле група полицајци во селото, во присуство на водачот на групата, 
Јохан Тарчуловски, [...] претставува значаен и веродостоен показател за тоа што Јохан Тарчуловски сметал дека 
треба да биде цел на акцијата.“), 567-570, 576 и 594); Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, 
став 41 (се повикува на Првостепената пресуда, став 555 и 571-572), 59 (се повикува на Првостепената пресуда, 
став 572), 60 (се повикува на Првостепената пресуда, став 573) и 63 (се повикува на Првостепената пресуда, 
став 565); Одговор од Тарчуловски, став 6, 32 и 37-38 (се повикува на Сандстром против Монтана, 442 U.S. 
513 (1979); АТ. 28, 38, 46-48 и 51. Тарчуловски понатаму спори дека ова „циркуларно образложение“ го 
нарушува принципот на in dubio pro reo (Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 197(a); Одговор од 
Тарчуловски, став 84).  
371 Реакција од Обвинителството, став 72 (се повикува на Првостепената пресуда, став 563-573), 82 и 85 (се 
повикува на Првостепената пресуда, став 576). 
372 Реакција од Обвинителството, став 86 (се повикува на Првостепената пресуда, став 537-575), 141 и 159 се 
(повикува на Првостепената пресуда, став 571-573); АТ. 84-85. Види исто така Реакција од Обвинителството, 
дел V. 
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[Полициската единица што ја изведувала операцијата] не била составена од редовни полицајци 
кои имаат искуство при водењето кривични и терористички истраги, туку од резервисти од 
агенција за обезбедување и наводно други доброволци; акцијата ја водел Јохан Тарчуловски 
кој немал искуство во водењето кривична и терористичка истрага и чија нормална позиција и 
обврски не би го рангирале како водач на таква група; чинот на пукање во луѓе кои не 
претставувале значителна закана за полицајците; самоволното палење на куќи и имоти без 
очигледна потреба или оправдување; самоволното пукање во куќи; значителното и постојано 
малтретирање на приведените лица; одземањето вредни предмети од приведените мажи, како и 
од жените кон кои не биле преземани други видови дејства; фактот што полицајците не се 
движеле по сите улици во селото и не влегле и не ги претресле сите куќи, или сите куќи во 
сопственост на етнички Албанци. Наместо тоа, акцијата била ограничена на куќите кон кои 
лесно можело да се пристапи од главната улица.373 

Во врска со намерата на Тарчуловски, покрај факторите изнесени погоре, Судскиот совет ги 

зел предвид доказите со кои се утврдува дека тој бил задолжен за операцијата и одговорен за 

нејзината подготовка, дека тој лично ги предводел полицајците кога се движеле низ Љуботен 

и бил присутен кога полицајците се впуштале во кривично однесување, како и дека 

„[ а]ктивностите на полицајците во селото биле под негова команда“.374 Тарчуловски не 

успеал да покаже дека од овие докази Судскиот совет не можел логично да извлече заклучок 

дека тој ја имал неопходната намера.375 Поради тоа неговите аргументи се отфрлаат. 

(б) Пукањето во Љуботен наводно не било неселективен или произволен напад  

136. Тарчуловски тврди дека некои од заклучоците на Судскиот совет покажуваат дека 

пукањето во Љуботен не било ниту „селективен“ напад на цивили ниту „произволно“ 

напаѓање на етнички Албанци: (i) тројца од седумте убиени лица тој ден бегале и можно е да 

учествувале активно во вооружени непријателски дејаства, и (ii) убиството на Сулејман 

Бајрами било резултат на намерно пукање во еден цивил што бил во поголема група на луѓе 

и неговото движење можело да се протолкува од страна на тие што пукале како обид за 

бегство.376  

137. Обвинителството реагира дека заклучокот на Судскиот совет во врска со главната цел 

на операцијата не е во спротивност со другите утврдени факти. Обвинителството тврди дека 

дури и ако трјцата мажи биле застрелани додека активно учествувале во непријателски 

дејства, тоа не го побива заклучокот дека главната цел на операцијата била неселективна 

одмазда против лица од албанско етничко потекло поради дејствијата на ОНА.377 Понатаму 

Обвинителството истакнува дека аргументот на Тарчуловски што се однесува на 

                                                
373 Првостепена пресуда, став 571. Види исто така ibid., став 41-43, 565-570.  
374 Првостепена пресуда, став 537-560, 564-565, 574 и 576. Види доказ споменат погоре во став 130; подолу став 
153-154, 157, 161 и 164. 
375 Види погоре став 99. 
376 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 98 (се повикува на Првостепената пресуда, став 320); АТ. 29. Види 
исто така Одговор од Тарчуловски, став 41. Види исто така АТ. 52-53. 
377 Реакција од Обвинителството, став 73 (се повикува на Првостепената пресуда, став 345 и 571-572). 
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заклучоците на Судскиот совет во врска со убиството на Сулејман Бајрами мора да биде 

отфрлен по скратена постапка бидејќи погрешно ги претставува заклучоците.378 

138. Жалбениот совет потсетува дека Судскиот совет утврдил дека единствената цел на 

операцијата не бил неселективен напад на етнички Албанци од селото и нивниот имот; но 

дека тоа била главна цел. Судскиот совет исто така истакнува дека оваа операција била еден 

вид на освета поради нападот со мината од страна на ОНА на 10. август 2001 и 

предупредување на лицата со албанско етничко потекло за тоа какви последици може да 

следат ако ја поддржуваат ОНА.379 Убиството на Џељаљ Бајрами, Кадри Јашари и Бајрам 

Јашари, за кои е можно дека активно учетвувале во непријателските дејства,380 не остава 

причина за сомнение во однос на главната цел на операцијата, кога ќе се земе предвид 

севкупниот доказен материјал којшто упатува на произволноста и неселективната природа на 

нападот. Во тие докази спаѓа начинот на кој полицајците се движеле низ селото, како биле 

извршени другите убиства и тепања, како и опожарувањето на куќи.381 Аргументите на 

Тарчуловски во врска со убиството на Сулејман Бајрами се отфрлаат поради причините 

изнесени погоре.382 Така, Тарчуловски не покажал никаква грешка во заклучоците на 

Судскиот совет во врска со неселективната природа на операцијата. 

(в)  Во куќите на Адем Аметовски и на семејството Јусуфи наводно се криеле „терористи“  

139. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет неправилно го дискредитирал постоењето на 

голем број докази дека „терористи“ живееле или се криеле во куќите на Адем Аметовски и 

на семејството Јусуфи, поради тоа што доаѓале од вработени во војската и полицијата.383 

140. Обвинителството реагира дека Судскиот совет правилно ги проценил доказите во 

целина и заклучил дека од куќата на семејството Јусуфи не доаѓало пукање и дека во куќата 

на Адем Аметовски ниту имало оружје ниту луѓе што биле вооружени или луѓе што носеле 

униформа на ОНА.384  

                                                
378 Реакција од Обвинителството, став 74 (се повикува на Првостепената пресуда, став 320). Поконкретно, 
Обвинителството го истакнува заклучокот на Судскиот совет дека дури и ако делувањето на Бајрами можело да 
се протолкуваат како обид за бегство, полицајците не сметале дека обидот претставувал некаков вистински 
ризик. 
379 Првостепена пресуда, став 572. 
380 Првостепена пресуда, став 155-161, 344-345 и 348.  
381 Види погоре став 135. 
382 Види погоре став 92 и 95. 
383 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 99 (се повикува на Првостепената пресуда, став 145-146 и фусноти 
594, 598-599). Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 54-57 (се повикува на Првостепената 
пресуда, став 145-146, 567-569 и фусноти 594, 598-599). Види исто така АТ. 52-53 и 96. 
384 Реакција од Обвинителството, став 75 (се повикува на Првостепената пресуда, став 51 и 146). 
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141. Жалбениот совет веќе утврди дека заклучоците на Судскиот совет за можно отварање 

оган од споменатите куќи во Љуботен и можното користење на куќите од стрна на ОНА, 

вклучувајќи ги и куќите на семејството Јусуфи и Адем Аметовски,385 биле логични.386 

Жалбениот совет исто така утврди дека Судскиот совет разумно ги разгледал доказите што 

биле добиени од вработените во војската и полицијата во врска со тоа.387 Според тоа 

аргументите на Тарчуловски се отфрлаат. 

(г) Целта на операцијата наводно не била извршување на кривични дела туку елиминирање 

на „терористи“  

142. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка кога 

претпоставил дека постоел план за спроведување на кривични активности, бидејќи ниту 

постојат докази ниту е утврдено дека какви било кривични активности се дискутирале или се 

планирале на состанокот на 10. август 2001.388 Тарчуловски го истакнува сведочењето на 

сведокот М052 дека на состанокот немало дискусија во врска со убивање на цивили или 

палење на куќи.389 Тарчуловски тврди дека доказите укажуваат на тоа дека целта на 

операцијата била да се елиминираат припадниците на ОНА коишто се опишуваат како 

„терористите“ од Љуботен, и дека операцијата била легитимно делување на „полициските 

органи“ за нивно лоцирање и апсење.390 Тој исто така упатува на доказите за низа на судири 

меѓу ОНА и војската на ПЈРМ од каде што Судскиот совет заклучува дека судирите 

                                                
385 Првостепена пресуда, став 145-146, 162 (упатува на доказите на кои се повикува во став 51 и 327) и 369. 
386 Види погоре став 107. 
387 Ibid. 
388 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 96, 103 и 176; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, 
став 53 и 65; АТ. 37 и 44. Види исто така Одговор од Тарчуловски, став 36, каде што спори дека за actus reus за 
планирање потребно е „едно или повеќе лица да смислат кривични дела што претставуваат едно или повеќе 
казниви кривични дела кои подоцна се извршени“, упатува на Второстепена пресуда за Нахимана и др. став 
479.  
389 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 103, 107 (се повикува на сведокот М052, Т. 8535-8536, 8553-8554) и 
108; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 53; Одговор од Тарчуловски, став 39.  
390 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 103 (се повикува на ДП П302; Сведок М052, Т. 8554), 108 и 183 (се 
повикува на Првостепената пресуда, став 571); Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 53, 
59 и 98 (се повикува на Првостепената пресуда, став 571); Одговор од Тарчуловски, став 31 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 140, 294 и 572 каде што, според Тарчуловски, Судскиот совет „морал да признае“ 
дека имало „терористи на ОНА“ во селото и дека било логично да биде преземена полициска операција против 
нив), 32, 39 и 42 (се повикува на Првостепената пресуда, став 572); АТ. 29-30, 32, 37 (каде се тврди дека било 
извршено извидување пред операцијата за да се утврди кои од луѓето биле терористи и каде се криеле 
терористите), 43-44 и 99. Види исто така Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 101 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 139 и 292), каде се тврди дека Судскиот совет не утврдил „со соодветни позитивни 
заклучоки дека кога се планирала операцијата нејзината цел била неселективен напад на цивили (истакнувањето 
е во оригиналот)“, бидејќи „Македонија реагирала на акциите на ОНА,“ како на пример убиството со нагазната 
мина. Види исто така АТ. 30, 35 и 44-46, каде се тврди дека нема докази што покажуваат дека во 
подготвителната фаза целта на операцијата била неселективен напад на етнички Албанци. 
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достигнале ниво на „вооружен конфликт“.391 Тој исто така спори дека Судскиот совет 

погрешно претпоставил дека директните сторители делувале според некој план за 

извршување на кривични дела.392 

143. Тарчуловски понатаму тврди дека Судскиот совет извлекол „недозволиво негативен 

заклучок“ поради неговото молчење сметајќи дека  

во некои случаи можеби на Јохан Тарчуловски му било кажано за можна припадност кон ОНА на 
некој член на некое семејство, што поттикнало делување против лицето или домот на тоа лице или 
неговото семејство. Но ова не е можно да се покаже со доказите бидејќи Јохан Тарчуловски не 
открил што можеби му било кажано или од кого.393    

144. Обвинителството реагира дека врз основа на сведочењето на сведокот М052 и некои 

други докази, Судскиот совет логично заклучува дека главната цел на операцијата планирана 

на состанокот на 10. август 2001 била да се извршат кривични дела како директна реакција 

на инцидентот со мината на тој ден.394 Обвинителството исто така тврди дека фактот дека 

постоел вооружен конфликт меѓу ОНА и силите на ПЈРМ не мора да значи дека операцијата 

во Љуботен била главно насочена против ОНА.395 Обвинителството понатаму спори дека 

операцијата воопшто немала карактеристики на „антитеористичка акција“, бидејќи 

Тарчуловски и другите учесници во операцијата немале никакво искуство во кривични или 

терористички истраги; некои учесници биле осудувани за кривични прекршоци; а куќи и 

луѓе биле претресувани само во еден двор (Аметовски) без да се спроведува некаков 

систематски претрес во Љуботен за да се откријат терористи и нивната инфраструктура.396  

                                                
391 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 194 (се повикува на Првостепената пресуда, став 208-292); Изменета 
и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 17 и 99 (се повикува на Првостепената пресуда, став 208-
292). Тарчуловски понатаму спори дека со игнорирање на постоењето на легитимна цел на операцијата, 
Судскиот совет го прекршил принципот in dubio pro reo и критериумот на самиот Судски совет на 
прегледување на доказите (Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 183 (се повикува на Првостепената пресуда, 
став 571-572), 186 (се повикува на Првостепената пресуда, став 9), 194 (се повикува на Првостепената пресуда, 
став 208-292) и 197(г); Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 98 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 571) и 99 (се повикува на Првостепената пресуда, став 208-292); Одговор од 
Тарчуловски, став 84. Види исто така Одговор од Тарчуловски, став 31 (се повикува на Првостепената пресуда, 
став 140, 294 и 572). Во истиот став во Одговорот од Тарчуловски, Тарчуловски го цитира заклучокот на 
Судскиот совет дека „целта, се чини главната цел, била неселективен напад на етнички Албанци...“, и изјавува 
дека „се чини“ не претставува доказ вон секакво разумно сомнение. Види исто така АТ. 28-30. 
392 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 109; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 77 
(се повикува на Првостепената пресуда, став 306-312) и 85 (се повикува на Првостепената пресуда, став 57 и 
321-328). 
393 Одговор од Тарчуловски, став 23 (се повикува на Првостепената пресуда, став 572) и 184-185 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 572, истакнувањето е додадено од Тарчуловски); Изменета и дополнета најава на 
жалба од Тарчуловски, став 100 (се повикува на Првостепената пресуда, став 572). Види исто така Одговор од 
Тарчуловски, став 99; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 57. 
394 Реакција од Обвинителството, став 72 (се повикува на Првостепената пресуда, став 563-573), 80 (се повикува 
на Првостепената пресуда, став 108-113), 141 и 159 (се повикува на Првостепената пресуда, став 571-573); АТ. 
83-84. Види исто така Реакција од Обвинителството, дел V (поконкретно, став 39-42 и 63-65). 
395 Реакција од Обвинителството, став 156 (се повикува на Првостепената пресуда, став 572). 
396 Реакција од Обвинителството, став 63-65 (се повикува на Првостепената пресуда, став 4, 30, 43-57, 69, 107, 
117-118, 171-172, 302-303, 497, 542, 537, 541, 563, 567-573 и 591); АТ. 84. Види исто така Одговор од 
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145. Обвинителството понатаму тврди дека Судскиот совет не дошол до недозволива 

негативна претпоставка против Тарчуловски врз основа на неговото одбивање да сведочи 

или да изнесе докази.397  

146. Жалбениот совет забележува дека Судскиот совет ги земал предвид доказите што 

укажуваат на тоа дека целта на „спроведување на законот“ во акција против припадниците на 

ОНА за кои се верувало дека се „терористи“ може да била во свеста на Тарчуловски и 

другите учесници во операцијата.398 Меѓутоа, Жалбениот совет потсетува на својот заклучок 

дека Тарчуловски не покажува дека Судскиот совет нелогично заклучил врз основа на 

целокупноста на доказите399 дека главната цел на операцијата во Љуботен на 12. август 2001 

била неселктивен напад на жителите Албанци и нивниот имот.400 Поконкретно, тој не успеал 

да покаже дека било нелогично Судскиот совет да му даде ограничена тежина на фактот дека 

извршувањето на кривичните дела не било експлицитно дискутирано на состанокот на 10. 

август 2001 како што било изнесено од сведокот М052.401 Поради тоа аргументите на 

Тарчуловски во врска со тоа не се убедливи. 

147. Понатаму Жалбениот совет истакнува дека спротивно на тврдењето на Тарчуловски, 

Судскиот совет не извлекол негативен заклучок поради неговото молчење. Судскиот совет 

единствено вели дека не можел да утврди дали на Тарчуловски можеби му било кажано за 

можна припадност кон ОНА на некои жители на Љуботен, бидејќи тој не изнел докази во 

                                                                                                                                                            
Тарчуловски, став 40 (се повикува на Првостепената пресуда, став 594) каде што се наведува дека неискуството 
на Тарчуловски на полето на криминални или терористички истраги и неискуството на другите учесници во 
операцијата не го негира изнесениот став дека целта на операцијата била да се истребат „терористите“, бидејќи 
тој самиот не се поставил себеси, ниту пак постојат докази кои покажуваат дека имал пристап до 
поквалификуван персонал или дека нему му биле познати криминални досиеја на кој било од учесниците, и 
став 41 каде што се наведува дека операцијата била „усмерена на определена цел“ со „фокусиран претрес“ во 
еден двор (на Аметовски), а не произволна или неселективна одмазда. Види исто така АТ. 52-53.  
397 Реакција од Обвинителството, став 151 (се повикува на Првостепената пресуда, став 572). Обвинителството 
понатаму реагира дека „принципот на in dubio pro reo е применлив само таму каде што повеќе од еден заклучок 
може логично да се извлече од фактите,“ и дека фактот дека Судскиот совет забележал некои докази што 
сугерираат дека целта на операцијта била спроведување на законот не значи дека Судскиот совет требало да им 
даде предност на тие докази над сите други докази (Реакција од Обвинителството, став 149 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 571-573) и 150 (се повикува на Првостепената пресуда, став 9)). Види исто така 
Реакција од Обвинителството, дел V. 
398 Првостепена пресуда, став 571-572. Зклучоците на Судскиот совет понатаму покажуваат дека (i) одреден 
број на припадници на ОНА биле присутни во Љуботен за време на настаните помеѓу 10. и 12. август 2001 
(Првостепена пресуда, став 140); (ii) имало легитимни причини за полицијата да влезе во Љуботен на 12. август 
2001 поради „сомневање за присуство на терористи или на припадници на ОНА“ ( ibid.); (iii) интензивните 
вооружени судири помеѓу безбедносните сили на ПЈРМ и ОНА го достигнале степенот на внатрешен вооружен 
конфликт и биле поврзани со операцијата во Љуботен на 12. август 2001 (Првостепена пресуда, став 249, 292 и 
294; (iv) високите полициски службеници ја опишувале целта на операцијата со зборовите „да се исчисти 
селото Љуботен од терористи“ (Првостепена пресуда, став 109, 111 и 113).  
399 Види погоре став 135, 138 и 141. 
400 Ibid. 
401 Првостепена пресуда, став 109, 111, 113 и 571. Види сведок М052, Т. 8553-8554. 
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врска со тоа.402 Покрај тоа, Судскиот совет смета дека дури и ако на Тарчуловски му било 

кажано за можна припадност кон ОНА на членови на некое семејство – претпоставка во 

негова полза – тоа не би го оправдало извршувањето на кривичните дела во селото.403 

Аргументот на Тарчуловски претставува погрешно толкување на заклучоците на Судскиот 

совет. Според тоа неговото тврдење се отфрла. 

(д) Кривичните дела биле извршени затоа што Тарчуловски наводно бил непогодна личност 

за спроведување на операцијата  

148. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка со тоа 

што не дошол до логична алтернативна претпоставка дека „она што се случило не било 

планирано, туку било резултат на тоа што Тарчуловски, кому му било наредено да ја 

спроведе операцијата што ја планирале други, не бил соодветна личност [...] за спроведување 

на операцијата.“404  

149. Обвинителството реагира дека Судскиот совет ја разгледувал алтернативната 

претпоставка дека она што се случило не било планирано, доаѓајќи до заклучок дека моделот 

на однесување во Љуботен на 12. август 2001 ја отфрла можноста кривичните дела да 

настанале по грешка, забуна или случајно.405 

150. Жалбениот совет потсетува дека Судскиот совет логично заклучил врз основа на 

севкупноста на доказите дека „со повторувањето на секое од кривичните дела убиство, 

сурово постапување и безобѕирно уништување се отфрла […] секаква можност дека 

однесувањето што довело до тие кривични дела настанало по грешка или забуна или 

случајно“.406 Неискуството на Тарчуловски и другите учесници во операцијата и фактот дека 

тој не се назначил самиот за водач на операцијата не довеле до никакво основано сомнение 

во однос на намерната и своеволна природа на кривичните дела извршрни во текот на 

операцијата. Тарчуловски не успева да покаже дека никој разумен испитувач на факти не би 

можел да дојде до тој заклучок. Поради тоа овој аргумент се отфрла. 

                                                
402 Првостепена пресуда, став 572. 
403 Првостепена пресуда, став 572. 
404 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 100 (истакнувањето е додадено; (се повикува на Првостепената 
пресуда, став 571 и 594) и 108; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 58 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 571) и 65 (се повикува на Првостепената пресуда, став 541); Одговор од 
Тарчуловски, став 35 и 40 (се повикува на Првостепената пресуда, став 594). Тој истакнува дека Судскиот совет 
утврдил дека Тарчуловски немал искуство, како и другите коишто учествувале во операцијата, и дека тој не се 
назначил самиот себеси да ја спроведува операцијата. Види исто така АТ. 51 и 103.  
405 Реакција од Обвинителството, став 76 (се повикува на Првостепената пресуда, став 573); АТ. 87. 
406 Првостепена пресуда, став 573 (истакнувањето е додадено). Види исто така  погоре став 135. 
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2. Вклученоста на Тарчуловски во планирањето на операцијата 

151. Тарчуловски го оспорува „исклучивото“ потпирање на Судскиот совет врз 

сведочењето на сведокот М052 кога заклучил дека „беше кажано“ дека тој ја планирал 

операцијата, и покрај резервите во врска со валидноста на доказите од сведоците од 

војската.407 Тарчуловски исто така тврди дека сведочењето на сведокот М052 не го 

поткрепува заклучокот на Судскиот совет бидејќи во вкрстеното испрашување тој изјавил 

дека тоа била негова претпоставка за разлика од неговите лични познавања дека Тарчуловски 

ја планирал операцијата и дека Тарчуловски можеби ги пренесувал пораките од 

Претседателот.408 Тарчуловски тврди дека со тоа што не дошол до алтернативната логична 

претпоставка дека Претседателот на ПЈРМ или некои повисоки службеници од МВР ја 

планирале операцијата, Судскиот совет го прекршил принципот in dubio pro reo.409  

152. Обвинителството реагира дека исказите на сведокот М052 биле само еден мал дел од 

доказите на кои Судскиот совет го базирал својот заклучок дека Тарчуловски лично ја 

планирал операцијата,410 и тврдењата на Тарчуловски треба да се отфрлат по скратена 

постапка бидејќи тој само ја заменува процената на Судскиот совет со својата сопствена 

процена на доказите од сведокот М052.411  

153. Жалбениот совет забележува дека Судскиот совет ги базирал своите заклучоци дека 

Тарчуловски ја планирал операцијата во Љуботен на 12. август 2001 покрај другото врз 

                                                
407 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 102 (истакнувањето е во оригиналот; (се повикува на Првостепената 
пресуда, став 543, упатува на сведокот М052, Т. 8270) и 104-105 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
15-19; сведокот М052, Т. 8239-8242). Тарчуловски не го поткрепува со докази своето тврдење дека Судскиот 
совет направил правна грешка кога се потпирал на една изјава која се базирала на гласини, изнесена од 
Миодраг Стојановски пред една истражна комисија (Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, 
став 42). Поради тоа, овој аргумент на Тарчуловски се отфрла по скратена постапка. 
408 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 104-106 (се повикува на сведокот М052, Т. 8263-8266, 8269-8270, 
8555-8556), 108 и 192; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 53 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 543). 
409 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 197(в); Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 
101. Види исто така АТ. 33, 35 и 49-51. Види исто така Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, 
став 50 (се повикува на Првостепената пресуда, став 555) и 52 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
560), каде што спори дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка кога заклучил дека Тарчуловски 
бил задолжен за полициската операција што требало да се изведе во селото Љуботен и дека во тоа својство тој 
бил одговорен за подготовките на операцијата. Тарчуловски исто така спори дека бидејќи Судскиот совет 
утврдил дека полициската единица што ја спровела операцијата во Љуботен била составена од резервисти и 
дека Министерството за внатрешни работи трбало да ги повика полициските резервисти на должност по 
наредба од Претседателот, не можел да дојде до заклучок дека Тарчуловски бил вклучен во подготвителната 
фаза на операцијата ( АТ. 49-50 (упатува на Првостепената пресуда, став 492-497, 571) и 56-57). Види исто така 
АТ. 43, 46-47 и 102. 
410 Реакција од Обвинителството, став 78 (се повикува на Првостепената пресуда, став 41, 107, 111-113, 124-125, 
541-545, 548-551 и 560), 79 и 159 (се повикува на Првостепената пресуда, став 540-550). Обвинителството исто 
така тврди дека фактите од овој предмет покажуваат дека Тарчуловски бил одговорен за подготовките на 
нападот на Љуботен (АТ. 85-88). Види исто така Реакција од Обвинителството, дел V. 
411 Реакција од Обвинителството, став 81. 
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следните докази: нему му било наредено да раководи со операција во Љуботен;412 неговото 

учество на состанокот на 10. август 2001 на којшто претставници од полицијата и армијата 

разговарале за операцијата;413 извештај и белешки направени од овој состанок во коишто за 

операцијата се зборува како за негова акција или предводена од него;414 доказите на сведокот 

М052 во однос на податоците дека операцијата била планирана од Тарчуловски;415 и учество 

на Тарчуловски во подготовката на операцијата.416 Поради тоа тврдењето на Тарчуловски 

дека Судскиот совет се потпирал исклучиво врз доказите на сведокот М052 е погршно 

прикажување на неговите заклучоци. 

154. Со оглед на горе изнесените докази, Тарчуловски не покажал дека Судскиот совет 

направил грешка со тоа што не утврдил дека Претседателот на ПЈРМ или некој повисок 

службеник од МВР ја планирал операцијата.417 Меѓутоа, можно е повеќе од едно лице да 

бидат кривично одговорни за планирање на законски казниво кривично дело.418 Дури и ако 

овие лица биле вклучени во планирањето, тоа не би значело дека се нелогични заклучоците 

на Судскиот совет дека Тарчуловски бил кривично одговорен за планирање. Според тоа, 

Судскиот совет не го прекршил принципот in dubio pro reo. Поради тоа аргументите на 

Тарчуловски се отфрлаат. 

В. Поттикнување 

155. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка кога 

заклучил дека поттикнувал кривични дела без да утврди дека тој навел кое било лице на 

извршување на престап.419 Тарчуловски исто така тврди дека не постоеле никакви докази за 

таков заклучок, бидејќи никои од неговите зборови или дела не може да се сметаат за 

                                                
412 Првостепена пресуда, став 539-541. 
413 Првостепена пресуда, став 108-113 и 543. 
414 Првостепена пресуда, став 109 и 543. 
415 Првостепена пресуда, став 543 (се повикува на сведокот М052, Т. 8270). 
416 Првостепена пресуда, став 106-107, 109, 538, 542 и 545. Ова учество се состои од, inter alia, извидување на 
Љуботен на 11. август 2010 што го предводел тој (Првостепена пресуда, став 124 и 544); неговиот ангажман во 
воспоставувањето на координација со армијата со цел за спроведување на операцијата (ibid., став 124-130 и 
544); неговата натамошна комуникација со припадниците на армијата (ibid., став 41 и 548-550); и неговото 
барање до раководството на ОВР Чаир за вооружениот оклопен транспортер Хермелин којшто бил користен во 
операцијата (ibid., став 36, 41 и 551). 
417 Види исто така Првостепена пресуда, став 114, 126-130 и 540-541, каде што Судскиот совет се воздржал од 
донесување на позитивен заклучок дека Претседателот издал наредба за операцијата. 
418 Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 26, 29 и 31. Жалбениот совет понатаму забележува дека 
според правните елементи на планирање Тарчуловски не мора да биде иницијатор на планот. 
419 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 117-118 (се повикува на Првостепената пресуда, став 399); Изменета 
и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 66. 
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поттикнување за извршување на кривични дела, ниту пак има доволно докази со кои се 

потврдува неговото присуство на ниедно од местата на кривичните дела.420 

156. Обвинителството реагира дека Судскиот совет правилно заклучил дека делувањето на 

Тарчуловски во подготовката и изведувањето на операцијата значително придонеле за 

извршувањето на кривичните дела и дека тој ја имал неопходната mens rea.421  

157. Жалбениот совет забележува дека нема докази што упатуваат на тоа дека Тарчуловски 

експлицитно ги поттикнувал припадниците на полицијата да ги извршат кривичните дела за 

кои се товари. Меѓутоа, Судскиот совет смета дека Тарчуловски бил одговорен за 

поттикнување врз основа на севкупноста на доказите, вклучувајќи ги и доказите што 

покажуваат (i) дека тој бил одговорен за подготовките на операцијата што имала за главна 

цел неселективен напад врз етнички Албанци во селото и нивниот имот;422 (ii) дека тој лично 

ја предводел оваа операција;423 (iii) дека тој бил присутен во Љуботен додека биле 

извршувани кривичните дела;424 и (iv) дека тој им одобрил на припадниците на полицијата да 

не спроведуваат истрага во врска со смртта на тројца мажи.425 Жалбениот совет е убеден дека 

врз основа на овие докази, Судскиот совет логично заклучил дека Тарчуловски поттикнувал 

припадници на полицијата да ги извршат кривичните дела за кои се товари, иако овој 

заклучок не е изнесен конкретно во Првостепената пресуда. Судскиот совет бил навистина 

убеден дека елементите на поттикнување, вклучувајќи го и овој actus reus елемент,426 биле 

утврдени.427 Поради тоа аргументите на Тарчуловски во врска со ова се отфрлаат. 

Г. Наредување 

1. Аctus reus на наредување – доказ за редослед и каузална врска 

158. Тарчуловски е категоричен дека Судскиот совет направил правна и фактичка грешка 

кога заклучил дека тој наредил какво било кривично дело, бидејќи не постојат никакви 

                                                
420 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 118-120 и 176; Изменета и дополнета најава на жалба од 
Тарчуловски, став 66, 77 (се повикува на Првостепената пресуда, став 306-312) и 85 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 57 и 321-328); Одговор од Тарчуловски, став 43. 
421 Реакција од Обвинителството, став 87-88 (се повикува на Првостепената пресуда, став 399, 537-577 (фн. 
2052) и 594) и 141. Види исто така  Реакција од Обвинителството, дел V. Обвинителството исто така бара 
отфрлање по скратена постапка, изјавувајќи дека аргументите на Тарчуловски или погрешно ги прикажуваат 
утврдените факти од страна на Судскиот совет или претставуваат само неразработени тврдења (Реакција од 
Обвинителството, став 88). 
422 Види погоре став 135, 138, 141, 146-147, 150 и 153-154.  
423 Види погоре став 130. 
424 Ibid. 
425 Првостепена пресуда, став 554. 
426 Првостепена пресуда, став 399. 
427 Првостепена пресуда, став 577.  
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докази ниту заклучоци во Првостепената пресуда дека тој му наредил на кое било лице или 

го поттикнал да изврши кривично дело, ниту пак е утврдена некаква врска меѓу некој акт на 

наредување и физичкото извршување на некое кривично дело.428 Тарчуловски тврди дека 

Судскиот совет единствено заклучил дека тој лично раководел со полициската операција во 

Љуботен на 12. август 2001, што не е доволнo за да повлече кривична одговорност.429 

159. Обвинителството реагира дека за да го осуди Тарчуловски Судскиот совет не мора да 

посочи „позитивни докази за конкретна наредба на конкретен сторител“.430 Обвинителството 

спори дека наредбата не мора да биде експлицитна и дека нејзиното постоење може да се 

докажува со посредни докази.431 Обвинителството тврди дека околностите во кои се 

одвивала операцијата и кривичните дела, како и улогата на Тарчуловски како одговорно лице 

воделе кон единствениот логичен заклучок дека тој дал наредба за извршените кривични 

дела.432 Покрај тоа, Обвинителството спори дека не е неопходно да се докаже дека 

кривичните дела не би биле извршени без неговата вмешаност и дека Судскиот совет 

логично заклучил дека неговите постапки значително придонеле кон извршувањето на 

кривичните дела.433  

160. Жалбениот совет потсетува дека за actus reus за наредување потребно е некое лице од 

позиција на авторитет да му наложи на друго лице да изврши престап.434 Не постои услов 

наредбата да биде дадена во некоја конкретна форма, а постоењето на наредба може да се 

докаже преку посредни докази.435 Покрај тоа, доволно е да се покаже дека наредбата 

значително придонела за кривичното однесување на физичкиот сторител.436 

161. Судскиот совет дошол до заклучок дека Тарчуловски „раководел и управувал со 

операцијата во сите нејзини фази на 10, 11. и 12. август,“ и дека „[д]ејствата на полицијата во 

                                                
428 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 122-126 (се повикува на Првостепената пресуда, став 541 и 564;  
сведок М037, Т. 868) и 176; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 40, 77 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 306-312) и 85 (се повикува на Првостепената пресуда, став 57 и 321-328); Одговор 
од Тарчуловски, став 45, 53 и 55; АТ. 36 и 59-61. 
429 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 123 и 125-126 (се повикува на Првостепената пресуда, став 541 и 
564); Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 40; АТ. 60-61. 
430 Реакција од Обвинителството, став 90. 
431 Реакција од Обвинителството, став 90-91 (се повикува на Првостепената пресуда, став 400). 
432 Реакција од Обвинителството, став 89, 92 (се повикува на Првостепената пресуда, став 537-560 и 574) и 141. 
Види исто така Реакција од Обвинителството, дел V. 
433 Реакција од Обвинителството, став 93 (се повикува на Првостепената пресуда, став 577 и фн. 2052). 
434 Второстепена пресуда за Галиќ, став 176; Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 28; Второстепена 
пресуда за Нахимана и др., став 481; Второстепена пресуда за Семанза, став 361. Види исто така Првостепена 
пресуда, став 400. 
435 Првостепена пресуда, став 400 (се повикува поконкретно на Второстепена пресуда за Камуханда, став 76; 
Второстепена пресуда за Галиќ, став 170-171; Првостепена пресуда за Лимај и др, став 515; Првостепена 
пресуда за Блашкиќ, став 281). 
436 Второстепена пресуда за Нахимана и др, став 492; Првостепена пресуда за Стругар, став 332. Види исто така 
Првостепена пресуда за Алексовски, став 61. Првостепена пресуда Тадиќ, став 673-674. 
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селото [Љуботен] се одвивале под негово раководство“437 Во овие дејства спаѓале и 

убиствата на Рами Јусуфи, Сулејман Бајрами, Мухарем Рамадани, безобѕирното уништување 

на повеќе куќи во сопственост на етнички Албанци од селото и суровото постапување со 

тринаесет лица.438 Судскиот совет исто така заклучил дека главната цел на операцијата била 

неселективен напад на етнички Албанци од селото и нивниот имот.439 Жалбениот совет е 

убеден дека овие заклучоци во врска со командувањето на Тарчуловски се доволно 

оправдана основа за заклучокот на Судскиот совет дека тој им дал упатства и им наредил на 

припадниците на неговата полициска единица да ги извршат кривичните дела за кои се 

товари.440 Според тоа, аргументите на Тарчуловски се отфрлаат. 

2. Овластувањата на Тарчуловски и неговата контрола над физичките сторители 

162. Тарчуловски тврди дека немало докази што покажуваат дека тој имал de jure или de 

facto овластување да наредува убиства, опожарувања или тепања или дека некои од 

сторителите верувале дека тој има такво овластување.441 Покрај тоа, тој тврди дека немало 

никакви докази што покажуваат дека лицата што ги извршиле кривичните дела биле под 

негова контрола.442 Поконкретно, во врска со суровото постапување кај куќата на Браца, 

Тарчуловски приговара дека Судскиот совет утврдил дека Љубе Бошкоски бил присутен кај 

                                                
437 Првостепена пресуда, став 574. 
438 Првостепена пресуда, став 312, 320, 325, 328, 346, 380, 383-387, 391 и 566-570. 
439 Првостепена пресуда, став 572.  
440 Види погоре став 130, 135, 138, 141, 146-147, 150 и 153-154. Види Првостепена пресуда, став 400 и 577. 
441 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 124 (се повикува на Првостепената пресуда, став 574); Изменета и 
дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 70 (се повикува на Првостепената пресуда, став 36-44, 306-312 
и 553) (во врска со неговите овластувања во однос на извршителите на убиството на Рами Јусуфи), 77 (се 
повикува на Првостепената пресуда, став 306-312) и 85 (се повикува на Првостепената пресуда, став 57 и 321-
328); Одговор од Тарчуловски, став 55 и 78.  
442 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 177 (се повикува на Првостепената пресуда, став 575) и 179; 
Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 93 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
381-391); Одговор од Тарчуловски, став 78. Иако Одговорот од Тарчуловски го разгледува прашањето на 
„контрола“ конкретно во врска со сурово постапување, Изменетата и дополнета најава на жалба од 
Тарчуловски, којашто беше потоа поднесена, покажува дека Тарчуловски има намера ова тврдење да го поврзе 
со другите кривични дела како убиство и безобѕирно уништување (Изменета и дополнета најава на жалба од 
Тарчуловски, став 61 (се повикува на Првостепената пресуда, став 574)). Тарчуловски се чини дека е на 
мислење дека присустото на Тарчуловски на местата на кривичните дела требало да биде докажано за Судскиот 
совет да може да заклучи дека тој имал контрола над полициските сили коишто ги извршиле кривичните дела 
(Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 78 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
306-312), 80 (се повикува на Првостепената пресуда, став 36-44, 54-58, 313-320 и 553) и 84 (се повикува на 
Првостепената пресуда, став 306-312)). Жалбениот совет потсетува на својот заклучок дека присуството на 
обвинетиот на местата на кривичните дела не е услов за утврдување на планирање, поттикнување и наредување, 
види погоре став 125. Според тоа присуството на обвинетиот на местата на кривичните дела не е неопходно за 
да се докаже контролата или овластувањата на обвинетиот врз физичките сторители иако тоа може да се смета 
како еден фактор што го поткрепува доказот за таква контрола или овластувања. Тарчуловски се чини исто така 
спори дека треба да се докажат конкретните идентитети на физичките сторители за Судскиот совет да утврди 
дека тој имал контрола над нив (Одговор од Тарчуловски став 53). Жалбениот совет потсетува на својата 
расправа во врска со идентитетите на физичките сторители, и заклучува дека Судскиот совет доволно ги 
идентификувал физичките сторители за да може да докаже дека Тарчуловски имал контрола над нив (види 
погоре став 75). 
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куќата и дека немало никакви докази за тоа дека луѓето што ги малтретирале жителите од 

селото биле под контрола на Тарчуловски.443 

163. Обвинителството реагира дека Судскиот совет правилно заклучил дека Тарчуловски 

имал de facto овластувања во однос на физичките сторители и спроведувал ефективно 

раководење и контрола над полицајците во селото.444 

164. Жалбениот совет потсетува дека за елементот actus reus за наредување не е услов 

никаков формален однос на надреденост и подреденост меѓу наредбодавачот и физичкиот 

сторител.445 Доволно е да има докази дека обвинетиот бил во позиција на овластено лице, 

што би принудило друго лице да изврши кривично дело.446 Судскиот совет дошол до 

заклучок дека Тарчуловски бил одговорен за операцијата во Љуботен со која раководел и 

управувал од подготвителната фаза до нејзиното спроведување.447 Земајќи ја предвид 

севкупноста на доказите,448 било логично Судскиот совет да заклучи дека тој имал позиција 

на претпоставен што му давало моќ да ги принуди припадниците на полицијата да извршат 

кривично дело.449 Понатаму, присуството на Љубе Бошкоски кај куќата на Андреја Браца 

само по себе не го прави нелогичен заклучокот во врска со овластувањата на Тарчуловски. 

Тарчуловски не покажал зошто неговите овластувања и оние на Бошкоски, доколку ги имал, 

не би можеле да се поклопуваат. Поради тоа, аргументите на Тарчуловски се отфрлаат.  

3. Наредба дадена на Тарчуловски од претпоставените 

165. На крајот, Тарчуловски спори дека Судскиот совет не можел ниту да утврди кој издал 

наредба за операцијата ниту пак суштината на таа наредба. Според тоа, направил грешка со 

тоа што заклучил дека Тарчуловски бил тој што ја имал потребната  mens rea да нареди 

                                                
443 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 179 (се повикува на Првостепената пресуда, став 72); Изменета и 
дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 93 (се повикува на Првостепената пресуда, став 381-391). 
Тарчуловски исто така тврди дека ова претставува прекршување на неговото право на пресумпција невиност 
(Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 93 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
381-391)). Види исто така Одговор од Тарчуловски, став 196.  
444 Реакција од Обвинителството, став 94 (се повикува на Првостепената пресуда, став 574) и 144 (се повикува 
на Првостепената пресуда, став 73-74, 428, 558, 570 и 574). Обвинителството спори дека „[п]олициските 
претпоставени генерално немаат правно овластување да им наредат на нивните подредени да извршат кривични 
дела, но суштината е во тоа што Тарчуловски фактички ги контролирал сите активности на полицијата за време 
на операцијата.“ Обвинителството бара отфрлување по скратена постапка врз основа на тоа дека неговиот 
аргумент е спротивен на здравиот разум и дека Тарчуловски само тврди дека Судскиот совет не ги толкувал 
доказите на определен начин (ibid., став 94). Обвинителството понатаму тврди дека наводите на Тарчуловски  
во врска со присуството на Бошкоски кај куќата на Браца не се релевантни за утврдување одговорност за 
планирање, наредување и поттикнување (ibid., став 145).  
445 Второстепена пресуда за Галиќ, став 176; Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 28; Второстепена 
пресуда за Семанза, став 361.  
446 Второстепена пресуда за Семанза, став 361. 
447 Првостепена пресуда, став 555, 560 и 574. 
448 Види погоре став 130, 135 и 153-154. 
449 Види Првостепена пресуда, став 574.  
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конкретните кривични дела да бидат извршени.450 Тарчуловски исто така тврди дека иако 

Судскиот совет го разгледал неговото тврдење дека наредба за операцијата била дадена од 

Претседателот, Борис Трајковски, не извлекол логичен и поволен заклучок од овој доказ, со 

што го прекршил принципот in dubio pro reo.451  

166. Обвинителството реагира дека заклучокот на Судскиот совет дека Тарчуловски бил 

одговорен за операцијата на теренот не е во спротивност со заклучокот дека тој не е лицето 

што ја иницирало.452 Обвинителството понатаму спори дека фактот што некој обвинет 

делувал според некоја наредба од страна на влада или претпоставен не го ослободува од 

кривична одговорност.453  

167. Жалбениот совет потсетува дека Судскиот совет утврдил дека на Тарчуловски му 

било наредено да ја предводи полицијата во операцијата во Љуботен без да донесе позитивен 

заклучок за тоа кој ја издал наредбата.454 Меѓутоа, ова не е релевантно: фактот што на 

Тарчуловски му било наредено да раководи со операцијата не го ослободува од кривична 

одговорност доколку при спроведувањето на наредбата тој потоа навел други лица да 

извршат кривично дело.455 Покрај тоа, фактот што некој друг му наредил на Тарчуловски да 

раководи со операцијата не значи дека тој не наредил операцијата да се спроведе. 

Тарчуловски не покажува дека заклучоците на Судскиот совет биле нелогични,456 и дека 

принципот in dubio pro reo бил прекршен. Поради тоа, неговите аргументи во врска со тоа се 

отфрлаат.  

Д. Наводи за неправилно проширување на actus reus и mens rea на планирање, 
наредување и поттикнување 

168. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет погрешил кога заклучил дека некој обвинет е 

кривично одговорен за планирање, поттикнување или наредување на некоја операција со 

                                                
450 Одговор од Тарчуловски, став 125 и 128 (двата се повикуваат на Првостепената пресуда, став 541); Изменета 
и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 43 (се повикува на Првостепената пресуда, став 541), каде 
што исто така се вели дека Судскиот совет утврдил дека Тарчуловски е кривично одговорен иако не можел да 
утврди дури ни дали Претседателот бил директно вмешан (се повикува на Првостепената пресуда, став 563); 
АТ. 35 и 51. 
451 Одговор од Тарчуловски, став 197(ѓ) (се повикува на Првостепената пресуда, став 114); Изменета и 
дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 104 (Д) (се повикува на Првостепената пресуда, став 114). 
452 Реакција од Обвинителството, став 95 (се повикува на Првостепената пресуда, став 564, 574 и 594) и 159 (се 
повикува на Првостепената пресуда, став 113-114 и 594). 
453 Реакција од Обвинителството, став 95 и 159 (двата упатуваат на член 7(4) од Статутот). 
454 Првостепена пресуда, став 114 и 541. 
455 Спореди член 7(4) од Статутот. 
456 Првостепена пресуда, став 572, 574 и 577.  
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легитимна цел, ако го сторил тоа свесен за постоењето на голема веројатност дека ќе бидат 

извршени кривични дела при спроведувањето на операцијата.457 

1. Наводно проширување на actus reus 

169. Прво, Тарчуловски спори дека Судскиот совет погрешно ја применил судската пракса 

на Жалбениот совет и погрешно го проширил actus reus на планирање, поттикнување и 

наредување со тоа што утврдил дека тоа може да вклучува планирање, поттикнување или 

наредување на постапки што не претставуваат кривично дело.458  

170. Обвинителството реагира дека со овој аргумент се игнорираат и погрешно се 

прикажуваат заклучоците на Судскиот совет дека главната цел на операцијата била да се 

извршат кривичните дела и дека „наредување, планирање, или поттикнување на некоја 

операција што е главно креирана за да се извршат кривични дела е исто како и наредување, 

планирање, или поттикнување на самите кривични дела“.459 Обвинителството понатаму 

тврди дека „планот, потткнувањето или наредбата не мора експлицитно да значат 

извршување на кривични дела“ и дека некој обвинет можа да биде прогласен за одговорен 

ако планирал, поттикнал или наредил дело или направил пропуст свесен за големата 

веројатност дека од тоа ќе произлезе кривично дело.460  

171. Судскиот совет логично утврдил дека главната цел на операцијата во Љуботен била 

неселективен напад на етнички Албанци од селото и нивниот имот и дека доказите 

потврдиле дека Тарчуловски ја планирал, поттикнувал и ја наредил оваа операција.461 Со 

други зборови, Судскиот совет утврдил дека Тарчуловски планирал, поттикнал и наредил 

                                                
457 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 127 (се повикува на Првостепената пресуда, став 576); Изменета и 
дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 39 (се повикува на Првостепената пресуда, став 576); Одговор 
од Тарчуловски, став 32. 
458 Одговор од Тарчуловски, став 127 и 129 (се повикува на Првостепената пресуда, став 576); Изменета и 
дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 39 (се повикува на Првостепената пресуда, став 576). Види исто 
така Одговор од Тарчуловски, став 47-49. Тарчуловски понатаму спори дека ако е условот обвинетиот 
единствено да планира, поттикне или нареди некое дејство или пропуст, вклучувајќи и легитимна операција, 
свесен дека постои значителна веројатност дека од тоа ќе произлезе кривично дело, тогаш со тоа стануваат 
злосторници „командните офицери на секоја земја чии сили тргнале во војна, особено против терористи што се 
кријат меѓу цивилно население“. Според Тарчуловски „во време на војна постои значителна веројатност – ако 
не и скоро сигурност – дека некои војници ќе се однесуваат непрописно и ќе се впуштат во однесување што е 
казниво според Меѓународното хуманитарно право“ (Одговор од Тарчуловски, став 46). Види исто така АТ. 95-
96. 
459 Реакција од Обвинителството, став 70 (се повикува на Првостепената пресуда, став 572-573) каде што се бара 
отфрлање по скратена постапка и 97 (се повикува на Првостепената пресуда, став 572-573). Види исто така 
Реакција од Обвинителството, дел V (поконкретно, став 63-65). 
460 Реакција од Обвинителството, став 98-99 (упатува на Второстепена пресуда за Нахимана и др, став 479-481; 
Второстепена пресуда за Карера, став 211; Второстепена пресуда за Блашкиќ, став 41-42 и 471; Второстепена 
пресуда за Кордиќ и Черкез, став 30-32; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 261, и се повикува на 
Првостепената пресуда, став 577 и фн. 2502).  
461 Види погоре став 135, 153-154, 157 и 161. 
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постапки коишто претставувале кривични дела.462 Притоа, Судскиот совет не го проширил 

actus reus на планирање, поттикнување и наредување. Аргументите на Тарчуловски 

погрешно ги претставуваат заклучоците на Судскиот совет, па според тоа се отфрлаат.463 

172. Покрај тоа, Жалбениот совет забележува дека легитимниот карактер на некоја 

операција не исклучува кривична одговорност на некој обвинет за планирање, поттикнување 

и наредување на кривични дела извршени во текот на таа операција. Со други зборови дури и 

ако целта на некоја операција е истребување на „терористи“, тоа не мора да се постигне со 

акт што претставува кривично дело.464 Покрај тоа, Жалбениот совет потсетува „дека мотивот 

главно не претставува елемент на кривична одговорност“.465  

2. Наводи за проширување на поимот mens rea 

173. Тарчуловски исто така тврди дека Судскиот совет погрешно го проширил поимот 

mens rea на планирање, поттикнување и наредување кога дошол до заклучок дека некој 

обвинет доволно е само да знае за можноста дека некое кривично дело ќе биде извршено, 

иако точниот критериум е дека некој обвинет мора да биде свесен за „големата веројатност“ 

дека ќе дојде до кривично дело.466 Понатаму, Тарчуловски тврди дека Судскиот совет не го 

                                                
462 Види Планирање: Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 26; Второстепена пресуда за Нахимана и 
др., став 479. Поттикнување: Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 27; Второстепена пресуда за 
Нахимана и др., став 480. Наредување: Второстепена пресуда за Галиќ, став 176; Второстепена пресуда за 
Кордиќ и Черкез, став 28; Второстепена пресуда за Нахимана и др., став 481; Второстепена пресуда за Семанза, 
став 361. Види исто така Првостепена пресуда, став 398-400. 
463 Според тоа, Жалбениот совет ги отфрла аргументите на Тарчуловски дека дури и ако со судската пракса на 
Жалбениот совет се проширил actus reus на наредување, планирање или поттикнување, неговите заклучоци не 
смеат да се применуваат „ретроактивно“ за товарењето за кривични дела во август 2001 (Жалбен поднесок од 
Тарчуловски, став 134-135; Реакција од Обвинителството, став 100-101). 
464 Спореди, HCJ 5100/94 Јавен комитет  против тортури во  Израел  против државата Израел, 53(4) РD 817, 
854 (Врховен суд на Израел)  

„Тоа е судбината на демократијата – таа не ги смета сите средства за дозволиви и патиштата на 
нејзините непријатели не се секојпат отворени пред неа. Демократијата мора понекогаш да се бори 
со една рака врзана позади. И покрај тоа, демократијата ја крева раката повисоко. Владеењето на 
правото и слободата на поединецот претставуваат важни компоненти во нејзиното сфаќање на 
безбедноста. Во крајна линија, тие го јакнат духот и со тоа и овозможуваат да ги надмине 
тешкотиите.“  

465 Второстепена пресуда за Лимај и др., став 109; Второстепена пресуда за Јелисиќ, став 71; Второстепена 
пресуда за Тадиќ, став 269. Види исто така Второстепена пресуда за Квочка и др., став 106; Второстепена 
пресуда за Јелисиќ, став 49. Што се однесува на аргументот на Тарчуловски дека премногу широкото толкување 
на условите за планирање, поттикнување и наредување би ги направило злосторници командните офицери на 
секоја земја чии сили тргнале во војна, Жалбениот совет не е убеден дека тој покажал дека Судскиот совет 
направил гршка во дефиницијата на овие видови на одговорност. 
466 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 130-132 (упатува на Второстепена пресуда за Блашкиќ, став 32, 34-
42; Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 29-32); Изменета и дополнета најава на жалба од 
Тарчуловски, став 39 (се повикува на Првостепената пресуда, став 576). Од тврдењата на Тарчуловски не е 
јасно дали тој смета дека поимот mens rea е различен од, или сличен на, „непромисленост“ во англосаксонското 
обичајното право.   
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разгледувал прашањето дали ризикот дека ќе бидат извршени кривични дела при „ јасна 

закана“ од ОНА бил неоправдан или неразумен.467  

174. Жалбениот совет потсетува на заклучокот на Судскиот совет дека кривичните дела 

„биле предвидени [...] како значителна веројатност при изведувањето на акцијата.“468 Овој 

заклучок е во согласност со утврдениот критериум на mens rea за планирање, поттикнување 

и наредување.469 Во судската пракса не постои услов ризикот за извршување на кривични 

дела да биде „разумен“ или „оправдан“; според тоа, Судскиот совет не направил грешка што 

не го разгледувал ова прашање.470 Поради тоа аргументите на Тарчуловски во врска со тоа се 

отфрлаат. 

Ѓ. Заклучок 

175. Поради горе изнесените причини, третата основа за жалба на Тарчуловски се отфрла 

во целост. 

 

 

 

                                                
467 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 133 (упатува на Второстепена пресуда за Блашкиќ, став 38); 
Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 39 (се повикува на Првостепената пресуда, став 
576); Одговор од Тарчуловски, став 50. Обвинителството реагира дека Судскиот совет разумно ја применил 
судската пракса на Меѓународниот суд според која за некое лице да се смета за кривично одговорно за 
планирање поттикнување и наредување на некое кривично дело, тоа лице мора да делувало барем со свесност 
за значителната веројатност дека кривичното дело ќе се случи (Реакција од Обвинителството, став 98-99) (се 
повикува на Првостепената пресуда, став 576)). 
468 Првостепена пресуда, став 576. 
469 Планирање: Второстепена пресуда за Мартиќ, фн. 553; Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 31; 
Второстепена пресуда за Нахимана и др., став 479. Поттикнување: Второстепена пресуда за Мартиќ, фн. 553; 
Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 32; Второстепена пресуда за Нахимана и др., став 480. 
Наредување: Второстепена пресуда за Мартиќ, став 221-222; Второстепена пресуда за Блашкиќ, став 42; 
Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез, став 30; Второстепена пресуда за Нахимана и др., став 481. 
470 Жалбениот совет забележува дека во ставот 38 од Второстепената пресуда за Блашкиќ, се спомнува поимот 
„неоправдлив или неразумен“ само во контекст на mens rea за „непромисленост“ во судската пракса на 
англосаксонското обичајно право. 
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IX. НАВОДИ ЗА ГРЕШКИ ВО ВРСКА СО ПРИМАЊЕТО И 

ПРОЦЕНУВАЊЕТО НА ИЗЈАВИТЕ НА ТАРЧУЛОВСКИ (ШЕСТА 

ОСНОВА ЗА ЖАЛБА НА ТАРЧУЛОВСКИ) 

А. Вовед 

176. Како шеста основа за поднесување на жалбата, Тарчуловски тврди дека Судскиот 

совет правно и фактички погрешил кога ги примил во доказните списи трите изјави 

(понатаму во текстот: Изјави) на Тарчуловски дадени пред Комисијата за испитување на 

настаните и случувањата во с. Љуботен471 или, во случај Изјавите да биле соодветно 

примени, ги отфрлил како неверодостојни.472 

177. Изјавите вклучуваат: Службена белешка, која рачно ја напишал и ја потпишал 

Тарчуловски и која се однесува на состанок со Комисијата за испитување на кој тој 

присуствувал на 5. мај 2003 (понатаму во текстот: Службена белешка);473 документ под 

наслов „Записник” во кој се наведува кус опис на разговорот со Комисијата за испитување од 

12. ноември 2003 (понатаму во текстот: Записник);474 и документ под наслов „Информација” 

од 25. ноември 2003 кој содржи целосна репродукција на Записникот (понатаму во текстот: 

Информација).475 

Б. Аргументи на страните 

178. Тарчуловски тврди дека со прифаќањето на Изјавите Судскиот совет погрешно го 

применил правилото 89 (Б) од Правилникот за постапка и докази на Меѓународниот суд 

(понатаму во текстот: Правилник). Прво, тој тврди дека Судскиот совет не донел: „правична 

одлука по тоа прашање“: бидејќи Судскиот совет утврдил дека Изјавите претставуваат 

                                                
471 Комисијата за испитување ја формирал тогашниот министер на ПЈРМ, г. Хари Костов, на 7. март 2003 за да 
поведе истрага во врска со настаните во Љуботен од 12. август 2001 (види Решение од 10. декември 2007, став 
2). Види исто така ДП П379, Решение за формирање комисија, 7. март 2003, потпишано од министерот за 
внатрешни работи Хари Костов. 
472 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 199 и 207-224; Изменета и дополнета најава на жалба од 
Тарчуловски, став 105-106. 
473 На „Службената белешка” погрешно е напишан датумот 3. март 2003 (види Решение од 10. декември 2007, 
став 3 и фн. 13). 
474 Записникот го подготвила сведокот Татјана Грошева веднаш по состанокот на Комисијата во присуство на 
Тарчуловски и неговиот адвокат (Татјана Грошева, Т. 4725-4726). Тарчуловски имал можност да го прегледа 
Записникот којшто потоа го потпишал (Татјана Грошева, Т. 4729). 
475 Судскиот совет ги прифатил сите три документи во доказните списи со што тие се сметаат за веродостојни 
(види Решение од 10. декември 2007, став 41, 43 и 44). 
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веродостоен доказ за неговото гледање на настаните и ги прифатил врз таа основа,476 ним 

требало да им се верува477 наместо да бидат целосно отфрлени.478 

179. Второ, Тарчуловски тврди дека Судскиот совет не постапувал во согласност со „духот 

на Статутот” кој е така составен за да го овозможи осудувањето на обвинетите за кои се 

тврди дека извршиле сериозни прекршувања на меѓународното хуманитарно право. Тој 

тврди дека овој процес би бил поткопан со прифаќањето и користењето на изјави како овие 

дадени надвор од судот, правејќи ги идните интерни истраги потешки.479 

180. Трето, Тарчуловски тврди дека прифаќањето на Изјавите не е во согласност со 

„општите правни принципи”. Тој тврди дека  правилата за доказите на најголемиот број 

правни системи понекогаш исклучуваат релевантни, веродостојни и поткрепувачки докази со 

цел да се промовираат други важни интереси. Тој изјавува дека бидејќи доказите наведени од 

страна на Комисијата за испитување не би можеле да се употребат во кривичен суд во ПЈРМ, 

Меѓународниот суд треба да „усвои привилегија со која ќе се исклучат изјавите дадени за 

време на националните истраги за претпоставени или можни воени злосторства […] со цел 

да се поттикнат лицата да соработуваат во таквите истраги”.480 

181. Тарчуловски понатаму тврди дека дури Изјавите и да биле прифатливи, Судскиот 

совет несоодветно решил дека неговите изјави биле непотполни и неточни при 

извлекувањето неповолни заклучоци од неговото одбивање да одговора на прашањата.481 Тој 

тврди дека при донесувањето на пресудата дека е виновен, Судскиот совет силно се 

потпирал на Изјавите, кои всушност биле ослободувачки.482 Тој исто така смета дека е 

значајно тоа што Судскиот совет не успеал да ја објасни својата одлука да ги отфрли 

Изјавите порано во Првостепената пресуда, особено во делот во кој се објаснува отфрлањето 

на другите докази.483 

182. Обвинителството одговара дека аргументите на Тарчуловски за духот на Стаутот и за 

општите правни принципи се покренуваат за првпат во жалбената постапка и дека треба да 

                                                
476 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 207. 
477 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 209. Види исто така Одговор од Тарчуловски, став 91-92. 
478 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 207-209. Види исто така Изменета и дополнета најава на жалба од 
Тарчуловски, став 107. 
479 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 210-213. Види исто така Одговор од Тарчуловски, став 88-89; 
Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 105. 
480 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 210 и 214-215. Види исто така Одговор од Тарчуловски, став 88; 
Изменета и дополнета најава на жалба на Тарчуловски, став 105. 
481 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 217-222; Изменета и дополнета најава на жалба од Тарчуловски, став 
45. 
482 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 217-224. 
483 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 224; Одговор од Тарчуловски, став 92.  
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се отфрлат врз основа на откажување.484 Понатаму, Обвинителството се повикува на 

правилото 89(А) од Правилникот според кое Меѓународниот суд не е обврзан да ги 

применува националните правила за прифаќање на доказите. Тие тврдат дека единствено 

фактот што Изјавите можеби не би биле прифатливи пред судовите на ПЈРМ не е доволно за 

да се формира општ правен принцип.485 

183. Обвинителството исто така тврди дека треба да се отфрли спротиставувањето на 

Тарчуловски за прифаќање и проценка на Изјавите од страна на Судскиот совет. Тие тврдат 

дека Судскиот совет изнел детални причини со кои ја објаснил својата одлука да ги прифати 

Изјавите и тврди дека Тарчуловски не успеал да ги оспори овие причини  и да покаже на кој 

начин Судскиот совет ја злоупотребил својата дискреција.486 Обвинителството и понатаму 

останува на својот став дека не постои неконзистентност во тоа што Судскиот совет сметал 

дека Изјавите биле доволно веродостојни за да бидат прифатени, а подоцна ги отфрлил како 

неточни отсликувања на настаните од 12. август 2001 во Љуботен.487 

184. На крај, Обвинителството прифаќа дека Судскиот совет им дал соодветна тежина на 

Изјавите и дека точно ги идентификувал нивните недостатоци. Обвинителството тврди дека 

Судскиот совет се потпирал на Изјавите само како на поткрепа на доказите кои покажувале 

дека Тарчуловски лично извршил избор на резервните доброволци и дека бил со нив во 

селото во текот на целата операција.488 

В. Образложение 

1. Откажување 

185. Жалбениот совет потсетува дека страните се обврзуваат формално да ги покренат 

пред Судскиот совет сите прашања за кои сметаат дека се спорни за време на претресната 

или прет-претресната постапка.489 Неостварувањето на ваквата обврска може да доведе до 

                                                
484 Реакција од Обвинителството, став 162. АТ. 89. Во одговорот, Тарчуловски наведува дека во своите 
аргументи до Судскиот совет тој се раководел според правилото 89 и дека неговите аргументи биле доволно 
широки да ги покријат неговите жалбени наводи. (Одговор од Тарчуловски, став 88). 
485 Реакција од Обвинителството, став 166. 
486 Реакција од Обвинителството, став 162-163; АТ. 89. 
487 Реакција од Обвинителството, став 164; АТ. 90. 
488 Реакција од Обвинителството, став 174 (се повикува на Првостепената пресуда, став 538 (фн. 2000) и став 
558). Тарчуловски одговара дека ова тврдење е неодржливо или, доколку е точно, претставува  потврда дека 
Судскиот совет протолкувал ослободителни докази несоодветно и со предрасуди (Одговор од Тарчуловски, 
став 93). 
489 Второстепена пресуда за Крајишник, став 654; Второстепена пресуда за Блашкиќ, став 222; Второстепена 
пресуда за Челебиќи, став 640; Второстепена пресуда за Фурунџија, став 174; Второстепена пресуда за Тадиќ, 
став 55; Второстепена пресуда за Акајесу, став 361. 
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тоа подносителот на жалбата да мора да се откаже од правото да го покрене прашањето во 

жалбената постапка.  

186. Жалбениот совет забележува дека Тарчуловски покренал приговор против 

прифаќањето на Изјавите во претресната постапка врз основа на правилото 89 од 

Правилникот490 и дека правилото 89 било основа за одлуката на Судскиот совет да ги 

прифати Изјавите.491 Жалбените поднесоци на Тарчуловски се однесуваат на „предметот”492 

на оваа основа за жалба, имено на наводната неприфатливост на изјавите за време на 

судењето во согласност со правило 89 од Правилникот. Сите негови аргументи ефективно се 

потпираат на правило 89, па според тоа Жалбениот совет го отфрла тврдењето на 

Обвинителството дека Тарчуловски се откажал од своето право да го покрене прашањето за 

прекршувањето на правило 89 од Правилникот во однос на Изјавите. 

2. Прифатливост 

(а) Фер одлучување 

187. Жалбениот совет смета дека нема противречност во тоа што Судскиот совет прифатил 

докази за кои се смета дека се „очигледно веродостојни записи за тоа како обвинетиот гледа 

на овие настани”493 и потоа го „отфрлил сето она што се наведува во изјавите”.494 При 

прифаќањето на Изјавите, Судскиот совет само заклучил дека тие содржат веродостојни 

записи за доказите на Тарчуловски пред Комисијата за испитување.495 Во периодот на 

нивното прифаќање, Судскиот совет не донел одлука за тоа дали тие прецизно ги 

отсликуваат настаните во Љуботен од 12. август 2001.496 

                                                
490 Аргументи на Тарчуловски од 3. октомври 2007, став 3. Жалбениот совет забележува дека аргументите кои 
сега ги изнесува Тарчуловски под ова правило не биле целосно изнесени ниту во неговите писмени аргументи 
ниту во неговите аргументи усно изнесени пред Судскиот совет (види Аргументи на Тарчуловски од 3. 
октомври 2007 и Т. 5145-5146). Жалбениот совет исто така смета дека иако Тарчуловски во тој момент можел 
да побара одобрување да поднесе интерлокутарна жалба, подносителот на жалбата не е обврзан да ја следи оваа 
процедура. Види Решение за Њирамасухуко од 4. октомври 2004, став 5: „Судските совети, како испитувачи на 
факти, се пред сè одговорни да одлучат кои докази ќе ги прифатат во текот на судската постапка; Жалбениот 
совет не може да ја преземе таа одговорност. Како што Жалбениот совет претходно нагласи, за да се одобри 
обжалување мора да се работи само за исклучителни околности кога се одлучува за прифатливоста на 
доказите”. (фуснотите се испуштени) 
491 Види Решение од 10. декември 2007, став 9-11 и 15-16. 
492 Види Второстепена пресуда за Челебиќи, став 640. 
493 Решение од 10. декември 2007, став 41. 
494 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 208. 
495 Решение од 10. декември 2007, став 41-45. Жалбениот совет понатаму забележува дека Судскиот совет не 
бил задоволен со веродостојноста на Извештајот од 6. мај 2003 и врз основа на тоа не го прифатил (види 
Решение од 10. декември 2007, став 46). 
496 Решение од 10. декември 2007, став 8: „[С]ега во прашање е дали документите опишани претходно треба да 
се прифатат во доказните списи. Ова не е фаза од судската постапка во која Советот треба да се стреми кон 
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188. Така, Судскиот совет имал право да ги прифати Изјавите како прецизно да ги 

претставуваат доказите на Тарчуловски пред Комисијата за испитување. Ова не го спречи 

Судскиот совет да размислува за тоа каква тежина е соодветна за Изјавите при одлучувањето 

за кривичната одговорност на Тарчуловски.497  

189. Со оглед на горенаведеното, оваа подоснова за жалба се отфрла. 

(б) Духот на Статутот 

190. Предлогот што го изнесе Тарчуловски, имено дека Меѓународниот суд треба да 

создаде привилегија за исклучување на изјавите дадени за време на националната истрага за 

осомничени воени злосторства, неизбежно би го компромитирал дискреционото право на 

Меѓународниот суд да прифаќа докази според правило 89 од Правилникот. Ваквото 

изземање потенцијално би можело да го попречи Меѓународниот суд да зема предвид 

витални докази и, како последица на тоа, би ја нарушило способноста на Меѓународниот суд 

да го остварува својот мандат и судски да гони лица обвинети за сериозни прекршувања на 

меѓународното хуманитарно право на територијата на поранешна Југославија почнувајќи од 

1991.498  

191. Жалбениот совет исто така смета дека создавањето на горенаведената  привилегија би 

можело да создаде импровизиран имунитет, што би им дозволувал на оние одговорни за 

извршувањето на воени злосторства да се повинуваат на националните истраги и според тоа 

да се повикуваат на изземањето за да исклучат обвинителни докази од подоцнежни кривични 

постапки.  

192. Со оглед на горенаведеното, оваа подоснова за жалба се отфрла. 

                                                                                                                                                            
проценка на тежината која треба да му се даде на овој доказ (доколку се прифати). Како што ќе биде 
разгледувано, можеби ќе треба да се земат предвид повеќе фактори при одлучувањето за нивната прифатливост. 
Меѓутоа, она што е кажано во овој поглед на никаков начин не претставува индикација за тежината, доколку 
таа постои, која Советот би можел на крајот да му ја припише на доказот кој го прифаќа”. Види исто така 
Првостепена пресуда, став 10: „Судскиот совет би сакал да нагласи дека самото прифаќање на доказните во 
текот на судската постапка нема влијание врз тежината којашто Советот последователно ќе им ја припише”.  
497 Решение за Челебиќи од 4. март 1998, став 20; Второстепена пресуда за Рутаганда, фн. 63; Решение за 
Поповиќ и др. од 30. јануари 2008, став 22; Решение за Благојевиќ и Јокиќ од 18. декември 2003, став 14; Налог 
за Брѓанин и Талиќ од 15. февруари 2002, став 18; Решение за Мувуњи од 28. февруари 2006, став 12; Налог за 
Ориќ од 21. октомври 2004, став 10; Решение за Симиќ и др. од 22. мај 2002, став 12. 
498 Член 1 од Статутот. 
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(в) Општи правни принципи 

193. Жалбениот совет потсетува дека правило 89(А) од Правилникот посебно укажува на 

тоа дека Меѓународниот суд не е обврзан да ги следи националните правила за доказите.499 

Освен тоа, правната пракса на Меѓународниот суд потврдува дека доказите кои може да 

бидат неприфатливи според домашното право не мора да бидат неприфатливи во судската 

постапка пред Меѓународниот суд.500  

194. Понатаму, Жалбениот совет забележува дека Тарчуловски не успеал да идентификува 

„општ правен принцип” со кој би го поткрепил својот аргумент. Фактот што Изјавите биле 

неприфатливи за судовите на ПЈРМ е недоволен за со него да се поткрепи тврдењето дека 

таков општ правен принцип постои. Во овој контекст, Жалбениот совет забележува дека 

изјавите коишто обвинетиот ги дал надвор од судот се прифатливи според голем број 

надлежни системи на обичајното право501 и цивилното право502. 

195. Со оглед на горенаведеното, Жалбениот совет заклучува дека Судскиот совет не 

погрешил кога се потпирал на правило 89 од Правилникот како основа за прифаќање на 

изјавите и според тоа ја отфрла оваа подоснова на жалбата.  

3. Оценување 

196. Жалбениот совет потсетува дека прифаќањето на една изјава само по себе не значи 

дека доказот којшто таа го содржи ќе биде прифатен како точен. Одлуката да се прифати 

еден документ не влијае врз тежината којашто Судскиот совет ќе ја определи за неа.503 

Тежината што му се придава на еден доказ се определува при затварањето на предметот, 

земајќи ја предвид целокупноста на доказите.504 Во својата оценка на Изјавите, Судскиот 

                                                
499 Жалбениот совет се согласува со Реакцијата од Обвинителството, став 166 (фн. 545). 
500 Види Обвинителот против Златко Алексовски, Предмет бр. ИТ-95-14/1-АР73, Решение по жалбата на 
Обвинителот за прифатливост на доказите, 16. февруари 1999, став 19; Обвинителот против Радослав Брѓанин, 
Предмет бр. ИТ-99-36-Т, Решение по „Приговорот кон докази за прислушкување” на  Одбраната, 3. октомври 
2003, став 53-54; Налог за Ориќ од 21. октомври 2004, став 8. 
501 Дел 81 и 82 од Законот за докази од 1995 (Австралија); Дел 76 од Законот за полициски и кривични докази 
од 1984, Дел 114 и 118 од Законот за кривично право од 2003 (Обединето Кралство); Р. против К. (Б.), (1993) 62 
О.А.К. 13, став 12 (Канада); Дел 3(1) од Законот за дополнување на Законот за докази број 45 од 1988 и Делот 
219А од Законот за кривична постапка 51 од 1977 (Јужна Африка).    
502 Член 427 од Code de procédure pénale (Франција); Член 322 од Keiji sosho ho (Кривичен законик), (Јапонија). 
503 Види погоре став 187-188; Решение за Челебиќи од 4. март 1998, став 20; Второстепена пресуда за 
Рутаганда, фн. 63; Решение за Њирамасухуко од 4. октомври 2004, став 7; Решение за Поповиќ и др. од 30. 
јануари 2008, став 22; Решение за Благојевиќ и Јокиќ од 18. декември 2003, став 14; Обвинителот против 
Младен Налетилиќ и Винко Мартиновиќ, Предмет бр. ИТ-98-34-Т, Решение за прифаќање доказни предмети 
претставени за време на побивање на доказите од страна на одбраната, 23. октомври 2002, стр. 2; Налог за 
Брѓанин и Талиќ од 15. февруари 2002, став 18. 
504 Види Решение за Челебиќи од 4. март 1998, став 20; Второстепена пресуда за Рутаганда, фн. 63; Решение за 
Њирамасухуко од 4. октомври 2004, став 7; Решение за Мувуњи од 28. февруари 2006, став 12; Налог за Ориќ од 
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совет ги разгледувал несогласувањата помеѓу изјавите на Тарчуловски и ги разгледувал 

Изјавите во контекст на доказите обелоденети во текот на судската постапка и дошол до 

заклучок дека постојат „значителни разлики” помеѓу доказите и Изјавите, како и помеѓу 

самите Изјави.505  

197. Судскиот совет особено забележал дека Изјавите не се во согласност со 

поверодостојни докази кои покажуваат „дека полициските сили во селото биле подобро 

вооружени, а не само со Калашникови, дека со нив имало и оклопно возило „Хермелин” за 

поддршка, кој носел запаливи материјали што ги користеле за палење на куќите”.506 

Судскиот совет исто така забележува дека: 

Доказите се во потполна спротивност со можноста она што се случило да било спонтан настан  
во кој Јохан Тарчуловски и над 100 резервни полицајци едноставно се собрале, нашле оружје, 
муниција, опрема, транспорт и сместување, собрале информации преку лични контакти, 
обезбедиле воена и полициска соработка и поддршка, и постигнале таков успех што дури и 
Министерот дошол да види што се случува.507 

198. Жалбениот совет забележува дека Изјавите биле внимателно разгледани во споредба 

со сите докази изнесени пред Судскиот совет, вклучувајќи ги и доказите на Одбраната, кои 

биле во спротивност со Изјавите.508 Жалбениот совет заклучува дека „значајните” 

несогласувања на описите на Тарчуловски со останатите докази претставува разумна основа 

Судскиот совет да отфрли значителни делови од Изјавите како неверодостојни, а да задржи 

други делови и на нив да се потпира.509 

199. Судскиот совет упатува на бројни извори кои ги содржат информациите испуштени 

во описите на Тарчуловски за настаните од 12. август 2001 во Љуботен, како што е 

количеството на вооружување на полициските резервни доброволци510 и, што е 

забележително, „фактот дека имало убивање и сурово постапување со луѓето, како и 

самоволно палење на многу куќи”.  511 Жалбениот совет смета дека овие пропусти биле 

                                                                                                                                                            
21. октомври 2004, став 10;  Налог за Брѓанин и Талиќ од 15. февруари 2002, став 13; Решение за Симиќ и др. од 
22. мај 2002, став 12. 
505 Првостепена пресуда, став 558. 
506 Првостепена пресуда, став 558. 
507 Првостепена пресуда, став 559. 
508 Судскиот совет забележал дека: „Одбраната извела докази во кои се наведува дека Претседателот лично ја 
поддржувал акцијата”. (Првостепена пресуда, став 559). 
509 Жалбениот совет забележува дека во Изменетата и дополнета најава на жалба на Тарчуловски (став 106), 
Жалбениот поднесок од Тарчуловски (став 221) и Одговорот од Тарчуловски (став 92) тој сега се повикува на 
Изјавите како на „ослободувачки” додека, за разлика од ова, во неговите писмени аргументи во врска со 
прифаќањето во доказните списи на предметите обележени за идентификација како П00379, П00435 и П00251 
од 3. октомври 2007 (став 6) тој ги опишува истите изјави како „неверодостојни” и „погрешни”. Што се 
однесува до проценката на обвинувачките докази кои потекнуваат од обвинетиот, види Второстепена пресуда за 
Мартиќ, став 228-235. 
510 Првостепена пресуда, став 558-559. 
511 Првостепена пресуда, став 558. 

53/2374 QUATER



 

Предмет бр.: ИТ-04-82-А 83 19. мај 2010 
 

забележани во контекстот на убедителни обвинувачки докази од други извори. Како резултат 

на ова, Жалбениот совет заклучува дека Судскиот совет не постапил погрешно кога ги зел 

предвид ваквите забележани пропусти во Изјавите при прогласувањето на Тарчуловски за 

виновен, но бил убеден дека е виновен врз основа на доказите во целост. 

200. Приговорот на Тарчуловски дека отфрлањето на Изјавите било несоодветно 

поставено во Првостепената пресуда не открива никаква грешка на Судскиот совет, па затоа 

се отфрла. Со оглед на горенаведеното, оваа подоснова на жалбата се отфрла.  

Г. Заклучок 

201. Заради горенаведените причини, шестата основа за жалба на Тарчуловски се отфрла 

во целост.  
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X. НАВОДНА ГРЕШКА ВО ВРСКА СО ОДМЕРУВАЊЕ НА КАЗНАТА 

(СЕДМА ОСНОВА ЗА ЖАЛБА НА ТАРЧУЛОВСКИ) 

202. Судскиот совет заклучи дека Тарчуловски е виновен по три точки: убиство, кршење 

на законите или обичаите на војување (Точка 1); безобѕирно уништување, кршење на 

законите или обичаите на војување (Точка 2); и сурово постапување, кршење на законите 

или обичаите на војување (Точка 3). Судскиот совет го осуди со единствена казна од 

дванаесет години затвор.512 Тарчуловски поднесе жалба против казната.  

А. Применливото право и стандарди на преиспитување 

203. Во согласност со член 24 од Статутот и правилото 101 од Правилникот, Судскиот 

совет мора да ги земе предвид следните фактори при одмерување на казната: тежината на 

престапот или вкупноста на казнивото однесување; индивидуалните околности на осуденото 

лице; општата пракса во врска со затворската казна во судовите на поранешна Југославија; и 

отежителните и олеснителните околности.513  

204. Жалбите против казните, како жалби на првостепената пресуда, се жалби stricto sensu; 

тие по својата природа може да бидат изменети и не претставуваат судска постапка de 

novo.514 Судските совети располагаат со широка дискреција при одмерување на соодветна 

казна.515 Како општо правило, Жалбениот совет нема да ја ревидира казната доколку 

Судскиот совет не направил „значителна грешка” при користењето на своето дискреционо 

право или доколку не постапувал според применлив закон.516 Страната која ја оспорува 

казната треба да покаже како Судскиот совет дејствувал надвор од неговите дискрециони 

рамки при одмерувањето на казната.517 

205. За да покаже дека Судскиот совет направил значителна грешка при примената на 

своето дискреционо право, подносителот на жалбата мора да докаже дека Судскиот совет им 

                                                
512 Првостепена пресуда, Поглавје IX (Диспозитив). 
513 Второстепена пресуда за Крајишник, став 733; Второстепена пресуда за Благојевиќ и Јокиќ, став 320; 
Пресуда по жалба на казната за Брало, став 7. Освен тоа, Судските совети се обврзани да земаат предвид колку 
обвинетиот издржал каква било казна изречена од страна на Суд на која било држава за истото дело, како што 
се наведува во член 10(3) од Статутот и правило 101(Б)(iv) од Правилникот. 
514 Второстепена пресуда за Крајишник, став 734; Второстепена пресуда за Купрешкиќ и др., став 408; 
Второстепена пресуда за Галиќ, став 393. 
515 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 297; Второстепена пресуда за Крајишник, став 734; Второстепена 
пресуда за Благојевиќ и Јокиќ, став 321; Второстепена пресуда за Галиќ, став 393. 
516 Второстепена пресуда за Милошевиќ, став 297; Второстепена пресуда за Крајишник, став 734; Второстепена 
пресуда за Благојевиќ и Јокиќ, став 321; Пресуда по жалба на казната  за Брало, став 9. 
517 Второстепена пресуда за Крајишник, став 734; Второстепена пресуда за Благојевиќ и Јокиќ, став 321; 
Второстепена пресуда за Галиќ, став 393. 
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дал тежина на споредни или на некои неважни фактори, дека не им дал тежина или доволно 

тежина на релевантните фактори, дека направил очигледна грешка во поглед на фактите за 

кои ја искористил својата дискреција, или дека одлуката на Судскиот совет била толку 

неразумна или јасно неправедна што Жалбениот совет може да заклучи дека Судскиот совет 

не успеал правилно да го спроведе своето дискреционо право.518 

Б. Жалба на Тарчуловски против казната 

206. Во неговата седма основа за жалба, Тарчуловски тврди дека Судскиот совет направил 

значителна грешка при спроведувањето на своето дискреционо право користејќи различни 

фактори при одмерување на неговата казна.519 Обвинителството ги отфрла сите аргументи во 

овој поглед.520 

207. Жалбениот совет идентификува четири главни аргументи како поддршка на оваа 

основа за жалба: (1) Судскиот совет погрешно заклучил дека минималната казна што може 

да се определи е затворска казна од десет години, при што го запоставил законот на ПЈРМ 

според кој казната би можела да биде полесна;521 (2) Судскиот совет не го земал предвид 

фактот дека Тарчуловски извршувал наредби на оние кои му биле претпоставени во МВР 

како олеснителна околност;522 (3) Судскиот совет не земал предвид дека ПЈРМ подоцна 

доделила амнестија за сите лица вклучени и на двете страни од конфликтот;523 и (4) 

Жалбениот совет треба да ја намали казната на Тарчуловски доколку прифати макар само 

некои од неговите аргументи.524 

В. Закон за одмерување на казна во ПЈРМ 

1. Аргументи на страните 

208. Тарчуловски тврди дека Судскиот совет погрешно заклучил дека според законот на 

ПЈРМ, најмалата казна што може да се определи за злосторствата за кои тој се обвинува е 

затворска казна од десет години.525 Тој тврди дека Судскиот совет го превидел членот 40 од 

                                                
518 Второстепена пресуда за Крајишник, став 735; Пресуда по жалба на казната  за Брало, став 9; Второстепена 
пресуда за Галиќ, став 394. 
519 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 226-228. 
520 Реакција од Обвинителството, став 176-180. 
521 Реакција од Обвинителството, став 226. 
522 Реакција од Обвинителството, став 227. 
523 Реакција од Обвинителството, став 228. 
524 Реакција од Обвинителството, став 229. 
525 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 226. 
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Кривичниот законик на ПЈРМ од 1996 кој дозволува поблаги казни доколку можат да се 

применат олеснителни околности.526 

209. Обвинителството реагира, inter alia, дека Судскиот совет не направил никаква 

значителна грешка при примената на своето дискреционо право во поглед на казната на 

Тарчуловски527 и дека бил во право кога ја разгледувал општата пракса на судовите во ПЈРМ 

при одмерувањето на казната на Тарчуловски.528 Обвинителството тврди дека Судскиот 

совет не ја донел својата одлука колкава ќе биде казната врз основа на законот на ПЈРМ; тој 

едноставно забележал дека членот 404 од Кривичниот законик на ПЈРМ од 1996 укажува 

дека прекршувањето на меѓународното право налага најмала казна од десет години затвор.529 

Обвинителството исто така тврди дека тоа што Судскиот совет јасно не се потпира на членот 

40 од Кривичниот законик на ПЈРМ од 1996 не претставува грешка.530 

2. Образложение 

210. При определувањето соодветна казна за Тарчуловски, Судскиот совет ја разгледувал 

општата пракса во врска со затворските казни во судовите на ПЈРМ.531 Судскиот совет исто 

така ги резимирал и правните одредби релевантни за одмерувањето на казните во ПЈРМ, 

како и сите релевантни дефиниции за кривични дела вклучени во релевантните закони.532 

Судскиот совет забележал дека релевантните фактори при одмерување на казните се 

поставени во членовите 39(1) и 39(2) од Кривичниот законик на ПЈРМ од 1996, којшто бил 

во сила во периодот на наводното извршување на кривичните дела наведени во 

Обвинението.533 Судскиот совет понатаму забележува дека со членот 404 од Кривичниот 

законик на ПЈРМ од 1996, кој ги содржи законите во врска со кршењето на правилата на 

меѓународното право, се забранува „давање наредба за извршување или извршување на 

„убиство”, „ нечовечко постапување” и „нанесување на големи страдања или повреди на 

телесниот интегритет или на здравјето” и „противзаконско и самоволно уништување или 

присвојување на поголеми размери на имот што не е оправдано со воените потреби”, и се 

препорачува казна од најмалку десет години до доживотен затвор.534 Судскиот совет исто 

така забележува дека со членот 35(1) од Кривичниот законик на ПЈРМ од 1996 се пропишува 

                                                
526 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 226. Тарчуловски исто така тврди дека членот 40 од Кривичниот 
законик на ПЈРМ бил содржан во ДП П81. Види исто така АТ. 62. 
527 Реакција од Обвинителството, став 176; АТ. 91. 
528 Реакција од Обвинителството, став 178; АТ. 92. 
529 Реакција од Обвинителството, став 179. 
530 Реакција од Обвинителството, став 179; АТ. 92. 
531 Првостепена пресуда, став 602-603. 
532 Првостепена пресуда, став 602-603. 
533 Првостепена пресуда, став 602. 
534 Првостепена пресуда, став 603. 
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дека затворска казна не може да биде подолга од 15 години, но оваа одредба била променета 

во 2004 со што се дозволува казна до 20 години затвор.535 Судскиот совет смета дека 

најдолгата казна што судовите на ПЈРМ можеле да ја изречат за „кривичните дела извршени 

во 2001, кои по природа се слични со оние за кои […] се товари во Обвинението” 536  е од 15 

години до доживотен затвор.537 

211. Жалбениот совет забележува дека Судскиот совет не донел експлицитни заклучоци за 

најниската казна која Кривичниот законик на ПЈРМ од 1996 ја налага.538 Наместо тоа, тој 

едноставно се осврнал на член 404 од Кривичниот законик на ПЈРМ од 1996 со кој се 

пропишува казна од најмалку десет години за прекршување на меѓународното право.539 

Оттука, аргументот на Тарчуловски дека Судскиот совет погрешил при определувањето дека 

најниската казна којашто се препишува со законите на ПЈРМ е затворска казна од десет 

години, погрешно ги претставува заклучоците на Судскиот совет и според тоа се отфрла. 

212. Во поглед на аргументот на Тарчуловски дека Судскиот совет го превидел членот 40 

од Кривичниот законик на ПЈРМ од 1996 со кој се дозволуваат поблаги казни при постоење 

на особено олеснителни околности,540 Жалбениот совет забележува дека Судскиот совет не 

дошол до заклучок дека такви околности постоеле.541 Исто така, Жалбениот совет потсетува 

дека Судскиот совет не бил обврзан да ги применува ниту општата пракса на ПЈРМ за 

одмерување на казните ниту посебно членот 40 од Кривичниот законик на ПЈРМ од 1996.542 

Оттука, Жалбениот совет заклучува дека Судскиот совет не погрешил при своето 

разгледување на општата пракса на судовите на ПЈРМ за одмерување на казните. 

3. Заклучок 

213. Со оглед на горенаведените причини, оваа подоснова за жалба се отфрла. 

                                                
535 Првостепена пресуда, став 603. 
536 Првостепена пресуда, став 603. 
537 Првостепена пресуда, став 603. Судскиот совет се повикува на принципот lex mitior којшто е опфатен со 
членот 3(2) од Кривичниот законик на ПЈРМ од 1996. 
538 Првостепена пресуда, став 603. 
539 Првостепена пресуда, став 603. 
540 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 226. 
541 Види Првостепена пресуда, став 599-601. 
542 Види Пресуда по жалба на казната  за Драган Николиќ, став 84; Пресуда по жалба на казната за Тадиќ, став 
21. 
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Г. Наводно неземање предвид на олеснителни околности 

1. Аргументи на страните 

214. Тарчуловски тврди дека тој верувал дека извршува наредби на Владата на ПЈРМ и 

дека Судскиот совет погрешил кога не го зел ова предвид како олеснителна околност при 

одмерувањето соодветна казна.543  

215. Обвинителството реагира дека Судскиот совет зел предвид дека Тарчуловски 

дејствувал по наредбите на оние кои му биле претпоставени, забележувајќи дека Судскиот 

совет се изјаснил дека нему нема да му се суди како на лице кое ја иницирало полициската 

операција во Љуботен.544 Обвинителството исто така тврди дека не е важно тоа што Советот 

ова го разгледувал под насловот „тежина на кривичното дело“ наместо под насловот 

„олеснителни околности”.545 

2. Образложение 

216. Судскиот совет сметал дека иако Тарчуловски бил водач на полициските сили во 

Љуботен на 12. август 2001 и на полициската операција тој ден, тој извршувал наредби на 

непознато лице или лица кои му биле претпоставени во МВР, или на Претседателот на 

ПЈРМ.546 Судскиот совет исто така заклучува дека тој бил лице со релативно низок ранг во 

МВР коешто извршувало наредби.547 Според тоа, Жалбениот совет заклучува дека 

Тарчуловски не докажал дека Судскиот совет не зел предвид при одмерувањето на соодветна 

казна дека тој имал подредена улога. Исто така, Жалбениот совет заклучува дека 

Тарчуловски не покажал дека разгледувањето на овој факт во категоријата за тежината на 

кривичното дело наместо во категоријата за олеснителни околности имало влијание врз 

казната. Оттука, Жалбениот совет заклучува дека Тарчуловски не докажал дека постои 

значителна грешка во разгледувањето на Судскиот совет.  

3. Заклучок 

217. Со оглед на горенаведените причини, Жалбениот совет ја отфрла оваа подоснова за 

жалба.  

                                                
543 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 227. 
544 Реакција од Обвинителството, став 177. 
545 Реакција од Обвинителството, став 177. 
546 Првостепена пресуда, став 594. 
547 Првостепена пресуда, став 594. 

47/2374 QUATER



 

Предмет бр.: ИТ-04-82-А 89 19. мај 2010 
 

Д. Наводно неземање предвид на амнестијата 

1. Аргументи на страните 

218. Тарчуловски исто така тврди дека Судскиот совет не зел предвид дека ПЈРМ доделила 

амнестија за лицата кои учествувале во конфликтот помеѓу ПЈРМ и ОНА, и дека основните 

принципи на праведност наведуваат дека тој не треба да биде осуден како жртвено јагне.548 

219. Обвинителството одговара дека иако ПЈРМ ги амнестирала останатите одговорни за 

кривичните дела извршени во ПЈРМ за време на конфликтот, ова ниту ја намалува 

кривичната одговорност на Тарчуловски ниту претставува лична олеснителна околност.549 

Освен тоа, Обвинителството забележува дека според Статутот и Правилникот Судскиот 

совет не бил обврзан да ја земе предвид амнестијата што ПЈРМ им ја доделила на двете 

страни вклучени во конфликтот помеѓу ПЈРМ и ОНА.550 

2. Образложение 

220. Жалбениот совет заклучува дека тоа што ПЈРМ доделила амнестија за сите лица 

вклучени во конфликтото помеѓу ПЈРМ и ОНА е нерелевантен факт за овој предмет, бидејќи 

Меѓународниот суд, според член 24 од Статутот или правило 101 од Правилникот, не е 

обврзан да постапува според кој било член на ПЈРМ за доделување амнестија за лицата 

вклучени во конфликтот помеѓу ПЈРМ и ОНА.551 Жалбениот совет исто така забележува дека 

релевантниот правен систем на ПЈРМ содржи одредба според која доделувањето амнестија 

не се однесува на оние кои извршиле кривични дела за кои е надлежен Меѓународниот 

суд.552 Според тоа, Тарчуловски не докажува дека Судскиот совет наводно направил грешка 

кога не разгледал дали оваа амнестија би можела да има влијание врз неговата казна. 

221. Според тоа, Судскиот совет не направил значителна грешка кога не зел предвид при 

одмерување на казната дека ПЈРМ доделила амнестија за другите лице вклучени во 

конфликтото помеѓу ПЈРМ и ОНА.  

                                                
548 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 228; Одговор од Тарчуловски, став 97; АТ. 62-63. 
549 Реакција од Обвинителството, став 180; АТ. 91, каде исто така се наведува дека релевантниот закон за 
амнестија ги исклучува оние кои извршиле кривични дела за кои е надлежен Меѓународниот суд. 
550 Реакција од Обвинителството, став 180. 
551 Жалбениот совет забележува дека иако Судскиот совет мора да ја земе предвид праксата за одмерување на 
казната во поранешна Југославија, тој не е обврзан строго да се придржува кон оваа праса, која само дава 
смерница. Види Второстепена пресуда за Крајишник, став 749; Второстепена пресуда за Хаџихасановиќ и 
Кубура, став 335; Второстепена пресуда за Галиќ, став 400-405. Види исто така Реакција од Обвинителството, 
став 180.  
552 Види ДП П83, Закон за амнестија, член 1. Види исто така Првостепена пресуда, став 238, 243 и 247. 
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3. Заклучок 

222. Со оглед на горенаведените причини, Жалбениот совет ја отфрла оваа подоснова за 

жалба. 

Ѓ. Намалување на казната 

223. Како алтернатива, Тарчуловски бара Жалбениот совет да ја намали должината на 

неговата казна, дури и ако не најде дека постои значителна грешка во начинот на кој 

Судскиот совет го искористил своето дискреционо право при одмерување на казната.553 Тој 

смета дека доколку Жалбениот совет ги прифати сите или некои од неговите правни 

аргументи наведени во другите основи за жалба, Жалбениот совет мора да ја намали казната, 

за да постигне усогласена пресуда.554 Бидејќи Жалбениот совет не одобрил кој било друг дел 

од жалбата на Тарчуловски, неговото алтернативно барање се отфрла. 

                                                
553 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 229. Види исто така Реакција од Обвинителството, став 181. 
554 Жалбен поднесок од Тарчуловски, став 229.  
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XI. НАВОДИ ЗА ГРЕШКИ ВО ВРСКА СО НЕКАЗНУВАЊЕТО 

ОДГОВОРНОСТ (ОСНОВА ЗА ЖАЛБА НА ОБВИНИТЕЛСТВОТО) 

А. Наводна законска грешка 

1. Аргументи на страните 

224. Во својата прва подоснова за жалба, Обвинителството наведува дека Судскиот совет 

направил правна грешка кога го протолкувал условот од член 7(3) од Статутот дека 

претпоставениот треба да „преземе неопходни и разумни мерки” да ги казни неговите 

подредени кои извршиле кривични дела, како да значи дека претпоставениот треба само да 

достави „извештај до надлежните органи” којшто „веројатно би покренал истрага за 

наводното кривично однесување”.555 Обвинителството тврди дека неопходни и разумни 

мерки се оние кои спаѓаат во овластувањата на претпоставениот, евидентирани со степенот 

на ефективна контрола над неговите претпоставени: мерката за поднесување извештаи е само 

пример кој може да биде доволен само според член 7(3) од Статутот „под извесни 

околности”.556 Така, според Обвинителството, Судскиот совет погрешно претпоставил дека 

ако до надлежните органи се достави извештај кој веројатно би покренал истрага, не би било 

потребно да се бара доказ за други мерки во рамките на реалните можности на Бошкоски. 

Како последица на ова, Судскиот совет наводно направил грешка бидејќи не ги разгледал 

вкупните мерки во рамките на неговите реални можности за да реши кои тој требало 

неопходно и разумно да ги преземе.557 

225. Обвинителството иста така смета дека Жалбениот совет треба да ги разгледа 

релевантните фактички наоди на Судскиот совет во согласност со точните правни стандарди 

и да го осуди Бошкоски за кривичните дела коишто ги извршиле неговите подредени.558 

226. Бошкоски реагира дека Обвинителството се согласува дека во Најавата на жалба од 

Обвинителството Судскиот совет in fact ги применил точните правни стандарди – 

„неопходни и разумни мерки” – и дека треба да не се дозволи тврдење на спротивното.559 

Што се однесува до вредноста на аргументите на Обвинителството, Бошкоски тврди дека 

                                                
555 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 5-6 (се повикува на Првостепената пресуда, став 519, 529 и 536), 
15 (се повикува на Првостепената пресуда, став 536) и 17. 
556 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 18 (се повикува на Второстепената пресуда за Блашкиќ, став 72). 
557 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 20-26 (се повикува на Првостепената пресуда, став 519, 521-522, 
529 и 535-536). 
558 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 8. 
559 Реакција од Бошкоски, став 24-25 (се повикува на Најавата на жалба од Обвинителството, став 7). 
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Судскиот совет точно го протолкувал и применил правниот стандард во однос на 

„неопходните и разумни мерки” во согласност со член 7(3) од Статутот.560 Тој изнесува дека 

според меѓународното обичајно право, претпоставениот може да ја изврши својата должност 

за казнување со тоа што ќе го изнесе проблемот пред надлежните органи, и дека не се бара 

самото покренување на истрагата да го изврши претпоставениот, кој не ја исполнува оваа 

обврска освен ако не знае дека истрагата ќе биде лажна.561 Оттука, според Бошкоски, 

обврската на претпоставениот да изврши казнување е префрлена штом предметот се пренесе 

кај надлежните органи, кои стануваат одговорни да ја продолжат истрагата/гонењето на 

предметот.562 Тој исто така се осврнува на заклучоците на Судскиот совет дека Бошкоски не 

добил информации кои би навеле дека истрагата за која тој знаел дека била започната, била 

спречена.563 

227. Бошкоски исто така одговара дека Судскиот совет дури и да усвоил неточен правен 

стандард, Обвинителството сепак не го исполнува потребниот стандард за жалба бидејќи 

оваа правна грешка не би ја анулирала Првостепената пресуда: според Бошкоски, 

Обвинителството не успеало да покаже дека Судскиот совет не би можел разумно да дојде до 

истиот заклучок ако го применел стандардот за „разумни и неопходни мерки”, за кои 

Обвинителството тврди дека тој не ги применил.564  

2. Образложение 

228. Во Најавата на жалба од Обвинителството, Обвинителството тврди дека Судскиот 

совет погрешно „заклучува дека Љубе Бошкоски ги презел неопходните и разумни мерки за 

да ги казни своите подредени”.565 Меѓутоа, Жалбениот совет не е убеден дека оваа изјава 

претставува согласување од страна на Обвинителството дека Судскиот совет навистина го 

применил стандардот за неопходни и разумни мерки. На друго место во Најавата на жалба од 

Обвинителството, Обвинителството јасно наведува дека Судскиот совет не го применил 

правниот стандард „дека претпоставениот е обврзан да ги преземе неопходните и разумни 

мерки за да ги казни подредените коишто извршиле кривични дела”.566 Сепак, Жалбениот 

совет е убеден дека ова прашање во основа се сведува на семантичко, а не на суштинско 

објаснување, и дека Обвинителството не е спречено да тврди дека Судскиот совет погрешно 

го применил правниот стандард за неисполнување на обврската за казнување. 

                                                
560 Реакција од Бошкоски, став 4-15 (се повикува на Првостепената пресуда, став 406, 415, 417 и 536). 
561 Реакција од Бошкоски, став 16-23. 
562 Реакција од Бошкоски, став 27-35. 
563 Реакција од Бошкоски, став 36-42 (се повикува на Првостепената пресуда, став 534 и 536). 
564 Реакција од Бошкоски, став 43-46 (се повикува на Првостепената пресуда, став 417). 
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(а) Дали Судскиот совет го изнел точниот правен стандард за неисполнување на обврската за 

казнување 

229. Обвинителството тврди дека Судскиот совет наводно направил правна грешка кога го 

протолкувал стандардот за „неопходни и разумни мерки” според членот 7(3) од Статутот 

како да значи дека претпоставениот треба само да достави извештај до надлежните органи 

кој веројатно би покренал истрага за наводното кривично однесување.567 

230. Жалбениот совет забележува дека при изложувањето на законот применлив при 

неисполнување на обврската за казнување во согласност со членот 7(3) од Статутот, 

Судскиот совет сметал inter alia дека надлежноста на Меѓународниот суд претпоставува 

дека: 

3. претпоставениот не презел неопходни и разумни мерки да ги спречи таквите дела или да 
ги казни нивните извршители.568 

Слично, во подделот под наслов „(в) Неопходни и разумни мерки”, Судскиот совет тврди 

дека:  

Должноста на некој претпоставен да преземе неопходни и разумни мерки за да го спречи 
извршувањето на некое кривичното дело или да ги казни сторителите е директно поврзана со 
неговото поседување на ефективна контрола […].569  

Она што е важо е дали претпоставениот презел мерки за казнување кои биле „неопходни и 
разумни“ во дадените околности, а не дали тие мерки биле дисциплински или кривични по 
природа.570 Претпоставениот не мора да го врши казнувањето лично, туку може да ја изврши 
должноста за казнување со тоа што за проблемот ќе ги извести надлежните власти.571 

Жалбениот совет прифаќа дека горенаведените заклучоци точно го изразуваат правниот 

стандард во врска со одговорноста за неказнување според член 7(3) од Статутот. Судскиот 

совет е во право кога тврди дека релевантното прашање за одговорност за неказнување е 

дали претпоставениот ги презел неопходните и разумни мерки за да изврши казнување во 

дадените услови и дека одговорноста за казнување може да биде исполнета, под извесни 

услови, со поднесувањето извештај до надлежните органи. 

                                                                                                                                                            
565 Најава на жалба од Обвинителството, став 7. 
566 Најава на жалба од Обвинителството, став 4. 
567 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 15 (се повикува на Првостепената пресуда, став 536). 
568 Првостепена пресуда, став 406 (истакнувањето е додадено; се повикува inter alia на Првостепената пресуда 
за Челебиќи, став 346; Второстепената пресуда за Блашкиќ, став 484). 
569 Првостепена пресуда, став 415 (истакнувањето е додадено) 
570 Првостепена пресуда, став 417 (се повикува на Второстепената пресуда за Хаџихасановиќ и Кубура, став 
142). 
571 Првостепена пресуда, став 417 (се повикува на Второстепена пресуда за Хаџихасановиќ и Кубура, став 154). 
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231. Со оглед на овие правни наоди, Обвинителството смета дека Судскиот совет 

погрешил кога се потпирал на Првостепената пресуда за Алексовски и Брѓанин при 

донесувањето заклучок дека: 

цивилните претпоставени, кои може да немаат дисциплински или санкциони овластувања како 
воените команданти, може да ја извршат својата обврска за казнување со тоа што ќе ги 
известат надлежните власти секогаш кога ќе биде извршено кривично дело ако е веројатно 
дека тие известувања ќе покренат истрага или поведување на дисциплинска или кривична 
постапка.572 

Обвинителството тврди дека во овој параграф Судскиот совет погрешно превидел дека 

релевантните заклучоци во Првостепената пресуда за Алексовски и Брѓанин се донесени во 

контекст на одредувањето на условот за ефективна контрола, а не во однос на елементот за 

неопходни и разумни мерки. Меѓутоа, Жалбениот совет потсетува дека овие два елемента се 

меѓусебно поврзани, бидејќи степенот на ефективна контрола над подредените може да биде 

показател за неопходните и разумни мерки во рамките на надлежноста на 

претпоставениот.573 Според тоа, Судскиот совет бил во право кога заклучил дека цивилните 

претпоставени, во извесни услови, може да ја извршат својата обврска за казнување на 

подредените со тоа што ќе ги известат надлежните органи секогаш кога ќе биде извршено 

кривично дело ако е веројатно дека тие известувања ќе покренат истрага или поведување на 

дисциплинска или кривична постапка.574 

(б) Дали Судскиот совет применил точен правен стандард за своите фактички наоди 

232. По изнесувањето на точниот правен стандард за одговорноста за неказнување според 

член 7(3) од Статутот, Судскиот совет дошол до заклучок дека Бошкоски не сноси кривична 

одговорност за кривичните дела кои биле извршени.575 Жалбениот совет прифаќа дека 

релевантните наоди покажуваат дека Судскиот совет го применил точниот правен стандард 

во овој поглед. Поточно, за разлика од она што Обвинителството го тврди, Судскиот совет не 

го протолкувал условот за неопходни и разумни мерки за казнување на кривичните дела на 

подредените како да значи дека претпоставениот треба само до надлежните органи да 

поднесе извештај којшто веројатно ќе покрене истрага за наводното кривично однесување.576 

Наместо тоа, Судскиот совет сметал дека извештаите на МВР до надлежните органи 

                                                
572 Првостепена пресуда, став 418 (се повикува на Првостепената пресуда за Алексовски, став 78; Првостепената 
пресуда за Брѓанин, став 281). 
573 Второстепена пресуда за Блашкиќ, став 72. 
574 Види исто така Второстепена пресуда за Блашкиќ, став 72. 
575 Првостепена пресуда, став 536. 
576 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 15. 
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претставуваат еден вид на мерка со која се задоволува правниот стандард којшто точно бил 

идентификуван како „неопходни и разумни мерки”. 

233. Од гледна точка на Обвинителството, во судската пракса на Меѓународниот суд само 

се признава дека ваквите извештаи може да се доволни, но се бара од претпоставениот 

целосно да ги разгледа мерките во рамките на неговите реални можности за да одлучи кои 

треба да ги преземе како неопходни и разумни.577 Меѓутоа, Жалбениот совет не го прифаќа 

аргументот на Обвинителството дека Судскиот совет направил правна грешка кога заклучил 

дека обврската на Бошкоски да ги казни неговите подредени кои извршиле кривични дела би 

била задоволена доколку постоела веројатност дека извештаите до надлежните органи би 

покренале истрага за наводното кривично однесување.578 

234. Жалбениот совет потсетува дека според точниот правен стандард, извештајот 

испратен до соодветните органи може да биде доволен за да се смета дека обврската за 

казнување на подредените кои извршиле кривични дела е спроведена: дали навистина тоа е 

доволно зависи од условите на секој предмет посебно.579 Доколку, на пример, 

претпоставениот знае дека надлежните органи не функционираат или доколку знае дека 

извештајот веројатно ќе покрене истрага која е лажна, таквиот извештај не би бил доволен за 

исполнување на обврската за казнување на подредените кои извршиле кривични дела. 

235. Меѓутоа, во овој случај, Судскиот совет прифаќа дека условите биле такви што 

Бошкоски ја исполнил својата обврска да ги казни подредените коишто извршиле кривични 

дела. Судскиот совет смета, inter alia, дека извештаите на МВР, по редовниот тек на 

работите, требало да ги наведат истражните судски органи и јавниот обвинител да поведат 

соодветна истрага за наводното ктивично однесување на полициските сили во Љуботен.580 

Судскиот совет исто така смета дека иако Бошкоски бил информиран за известувањето што 

МВР го доставило до судските органи,581 не постоеле докази кои би укажувале дека тој бил 

свесен за сериозниот неуспех на овие органи соодветно да ги испитаат настаните.582 Освен 

тоа, Судскиот совет заклучил дека Бошкоски немал лично моќ да ги казни подредените,583 и 

дека дисциплинските мерки во рамките на МВР би биле „потполно несоодветни мерки за да 

                                                
577 Одговор од Обвинителството, став 20 (се повикува на Второстепената пресуда за Хаџихасановиќ и Кубура, 
став 154). Види исто така Жалбен поднесок од Обвинителството, став 20-26. 
578 Одговор од Обвинителството, став 20 (кој се однесува на Одговорот од Бошкоски, став 17). Види исто така 
Жалбен поднесок од Обвинителството, став 20-21. 
579 Спореди. Второстепена пресуда за Блашкиќ, став 72. 
580 Првостепена пресуда, став 529. 
581 Првостепена пресуда, став 536. 
582 Првостепена пресуда, став 533-534. 
583 Првостепена пресуда, став 519. 
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се казнат кои било полициски сили”.584 Токму во рамките на контекстот на овие фактички 

наоди Судскиот совет заклучил дека претпоставениот би ја задоволил својата обврска да ги 

казни подредените кои извршиле кривични дела со поднесување извештај до надлежните 

органи.585 Со ова, Судскиот совет не применил погрешен правен стандард за неизвршување 

на обврската за казнување.586 Наместо тоа, Судскиот совет ги прифатил извештаите како 

докази дека, според околностите на овој предмет, Бошкоски ја извршил својата обврска да ги 

казни подредените кои извршиле кривични дела.587 Всушност, Судскиот совет изнел во 

заклучокот дека „[н]е е покажано дека [Бошкоски] не ги презел неопходните и разумни 

мерки,”588 наод кој точно го отсликува правниот стандард за неизвршување на одговорноста 

за казнување според членот 7(3) од Статутот. Дали овој заклучок е разумен ќе биде 

разгледувано во втората подоснова за жалба на Обвинителството. 

236. Со оглед на горенаведените причини, аргументот на Обвинителството дека Судскиот 

совет направил правна грешка со тоа што применил погрешен правен стандард за 

неизвршување на казнувањето во согласност со член 7(3) од Статутот се отфрла. 

Б. Навод за фактичка грешка 

1. Прелиминарни забелешки во врска со ослободувањето на Бошкоски 

237. Судскиот совет го ослободи Бошкоски од командната одговорност за точките со кои 

се товари, заклучувајќи дека не било докажано дека тој не ги презел неопходните и разумни 

мерки за казнување на неговите подредени за кривичните дела извршени во Љуботен на 12. 

август 2001.589 Судскиот совет особено се потпирал на аргументите од двете известувања 

поднесени во врска со настаните во Љуботен тој ден (понатаму во текстот: Известувања).590 

                                                
584 Првостепена пресуда, став 521. 
585 Првостепена пресуда, став 536. 
586 Како резултат на ова Жалбениот совет не прифаќа дека другите заклучоци на Судскиот совет на кои се 
повикува Обвинителството покажуваат дека Судскиот совет погрешно применил точен правен стандард за 
неизвршување на обврската за казнување (Жалбен поднесок од Обвинителството, став 21-26 (кои упатуваат на 
Првостепената пресуда, став 519, 521-522, 529 и 535-536)). 
587 Спореди  Првостепена пресуда, став 415. 
588 Првостепена пресуда, став 536. 
589 Првостепена пресуда, став 536 и 606. 
590 Види Првостепена пресуда, став 529. Известувањата се состоеле од ДП 1Д6 (Службена белешка од 
Истражниот оддел на Основен суд Скопје II, којашто ја потпишал истражниот судија Огнен Ставрев) и ДП 
П261 (Службена белешка број 537: Известување за починато лице). Жалбениот совет забележува дека став 529 
од Првостепената пресуда се повикува на ДП П46.16 наместо на ДП П261. Во ДП П46.16 е забележано дека на 
14. август 2001, ДП П261 бил доставен од страна на МВР до Канцеларијата на јавниот обвинител. Според 
содржината на став 529, јасно е дека иако Судскиот совет се потпирал на содржината на ДП П261, тој земал 
предвид дека известувањето било извршено преку ДП П46.16. Жалбениот совет го прифаќа ова, но смета дека 
ДП П261 ја претставува суштината на известувањето до јавниот обвинител во поглед на смртта на Атула 
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238. Секое од двете Известувања се состои од по еден доказен предмет. Првото, Доказен 

предмет 1Д6, претставува „Службена белешка” којашто ја потпишал истражниот судија 

Огнен Ставрев на 15. август 2001. Во неа се забележани две информации коишто истражниот 

судија ги примил од МВР: во 17.30 часот, на 12. август 2001,591 МВР го известило дежурниот 

Истражен судија дека имало „неколкумина загинати припадници на паравојската на 

албанските терористи” во Љуботен, до каде не можело да се дојде бидејќи во тој момент сè 

уште се воделе „борбени дејствија”.592 Освен тоа, во 13.30 часот, на 14. август 2001, МВР 

повторно го известило Истражниот судија дека имало „неколку лешеви” во Љуботен и дека 

„веројатно се работи за загинати припадници на терористичката организација” на ОНА и 

УЧК кои „загинале во борбените дејствија” водени со безбедносните сили на ПЈРМ на 12. 

август 2001.593 

239. Второто известување, Доказен предмет П261, претставува „Службена белешка број 

537” којашто ја поднел Благоја Тосковски од МВР (ОВР Чаир) до јавниот обвинител на 14. 

август 2001. Белешката претставува „Известување за починато лице” идентификувано како 

Атула Ќаиљи594 против кого била поднесена кривична пријава за кривично дело тероризам. 

Во белешката се наведува дека на 12. август 2001, со Ќаиљи бил извршен службен разговор и 

со него била направена службена белешка „кога именуваниот бил комуникативен”.595 

Понатаму се наведува дека следниот ден, безбедносните сили на ПЈРМ го донеле Ќаиљи во 

Полициската станица „Мирковци” каде неговата здравствена состојба продолжила да се 

влошува и дека потоа бил пренесен во Градската болница - Скопје, каде што починал истиот 

ден.596 

240. Во поглед на Известувањата, Судскиот совет заклучува дека Бошкоски бил 

информиран дека судските органи биле известени и дека бил направен обид за покренување 

истрага за настаните во Љуботен кои се случувале тој ден.597 Тој исто така заклучува дека 

                                                                                                                                                            
Ќаиљи. Според тоа, спротивните аргументи што ги изнесува Бошкоски се отфрлаат. Види Реакција од 
Бошкоски, став 59-60. 
591 Обвинителството тврди дека Судскиот совет направил грешка кога ова известување го забележал како да е 
од 12. август 2001, укажувајќи дека тоа впрочем се појавило на 14. август 2001 (Жалбен поднесок од 
Обвинителството, фн. 103). Жалбениот совет смета дека Судскиот совет бил во право и забележува дека 
датумот од 12. август 2001 е во согласност со сведочењето на Златко Јаќовски. Види Златко Јаќовски, Т. 2353-
2356. Види исто така ДП 1Д71. 
592 ДП 1Д6. Види Жалбен поднесок од Обвинителството, став 65. 
593 ДП 1Д6. Види Жалбен поднесок од Обвинителството, став 65. 
594 Во ДП П261 неговото име е забележано како Атула Ќаиљи. Жалбениот совет забележува дека Златко 
Јаќовски во своето сведочење наведува дека иако името на жртвата било забележано како „Абдула Чајани” 
подоцна било утврдено дека се работи за Атула Ќаиљи. Види Првостепена пресуда, фн. 1368. Види исто така 
Златко Јаќовски, Т. 2289. 
595 ДП П261. 
596 ДП П261. 
597 Првостепена пресуда, став 536. 
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иако одговорните органи на ПЈРМ, т.е. судските истражни органи и јавниот обвинител, 

покажале дека „бил направен сериозен пропуст соодветно да се дејствува” во тој период, 

Обвинителството не успеало да докаже дека „било потребно дополнително известување или 

друга постапка од страна на Љубе Бошкоски за да биде задоволена неговата обврска според 

член 7(3) од Статутот”.598  

241. Пред да пристапи кон разгледување на значајните аргументи на страните, Жалбениот 

совет прво ќе испита дали Обвинителството се откажало од своето право да го обжали 

ослободувањето на Бошкоски. 

2. Наводно откажување и опсег на жалбата 

(а) Аргументи на страните 

242. Бошкоски тврди дека Обвинителството се откажало од своето право да го обжали 

неговото ослободување599 бидејќи ниту еден од неговите аргументи во жалбата не 

претставувале составен дел на предметот на Обвинителството во првостепената постапка.600 

Бошкоски посебно нагласува дека значењето на Известувањата не било спомнато во 

Обвинението, не било побивано за време на судската постапка ниту било покренато од 

страна на кој било од сведоците.601 Тој исто така изјавува дека во првостепената постапка, тој 

тврдел дека Известувањата претставувале кривични пријави, но Обвинителството не ги 

побивало овие аргументи ниту им го поставило ова прашање на релевантните сведоци.602 Тој 

исто така тврди дека Обвинителството се откажало од правото да спори дека Известувањата 

веројатно не би покренале истрага за кривично однесување на полициските сили, бидејќи 

овој аргумент ниту бил вклучен во предметот на Обвинителството во првостепената 

постапка, ниту оваа наводно фактичка грешка се споменувала каде било во Најавата на 

                                                
598 Првостепена пресуда, став 533 и 536. 
599 Види Реакција од Бошкоски, став 55, 59-61, 182-183, 203 и 233-235. Бошкоски посебно тврди дека 
Обвинителството се одрекло од правото да наведува во жалбената постапка дека: (i) било неразумно Судскиот 
совет да заклучи дека Известувањата биле недоволни за исполнување на неговата обврска за казнување; (ii) 
Известувањата биле непотполни; (iii) Известувањата не претставувале кривични пријави; и (iv) Известувањата 
не биле доволни да покренат кривична истрага. 
600 Реакција од Бошкоски, став 55-63, 182-183 и 203. 
601 Жалбениот совет забалежува дека Одговорот од Бошкоски се однесува повеќе на ДП П46.16 отколку на ДП 
П261. Жалбениот совет потсетува на својаот заклучок во фн. 590 погоре  и  прифаќа дека Бошкоски бил свесен 
дека ДП П261 содржи важно известување, а дека ДП П46.16 само потврдува дека релевантната информација 
била проследена до јавниот обвинител. Во овие околности, Жалбениот совет смета дека тоа не може да биде на 
штета на Бошкоски. Види Реакција од Бошкоски, став 60. Види Реакција од Бошкоски, став 61-63. 
602 Реакција од Бошкоски, став 233-235.  
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жалба од Обвинителството.603 Бошкоски забележува дека не била побарана дозвола за 

промена на основите за жалба.604 

243. Како одговор, Обвинителството се застапува дека тоа постојано тврдело – во 

Обвинението, во неговиот прет-претресен поднесок, во првото обраќање, во последниот 

претресен поднесок, во завршната изјава и во крајните аргументи – дека Бошкоски не ги 

известил надлежните органи за кривичното однесување на неговите подредени.605 

Обвинителството исто така изјавува дека тоа јасно докажувало дека само известувањето за 

мртви тела во Љуботен и наводните терористички дејства на Албанците не било доволно да 

се задоволи обврската на Бошкоски според член 7(3) од Статутот и тврди дека не е обврзано 

да се повика на секој аргумент и на секој документ од доказните списи.606 Обвинителството 

исто така изнесува дека тоа не извршило промена ниту додало каква било основа за жалба, 

задоволувајќи се со тоа дека Најавата на жалба од Обвинителството експлицитно тврди дека 

Известувањата не биле доволни за исполнување на обврската на Бошкоски според член 7(3) 

од Статутот. Според тоа, Обвинителството смета дека тоа имало право да ја постави оваа 

основа во својот жалбен поднесок за да ги внесе своите тврдења дека „(1) Известувањата 

требало да содржат напомена за наводното кривично однесување на подредените и (2) не 

постоела веројатност дека Известувањата ќе предизвикаат покренување на истрага за таквото 

однесување […]”. 607 

(б) Образложение 

244. Жалбениот совет потсетува дека секоја од страните е обврзана формално да ги 

покрене сите спорни прашања пред Судскиот совет или за време на претресната или за време 

на прет-претресната постапка;608 доколку страната што се жали не го стори тоа може да дојде 

до откажување од правото да го покрене прашањето во жалбената постапка.  

                                                
603 Реакција од Бошкоски, став 182 и 203. Бошкоски забележува дека не била побарана дозвола за промена на 
основата за жалба, ibid. став 151. 
604 Реакција од Бошкоски, став 151. 
605 Одговор од Обвинителствотот, став 6 (фуснотите се испуштени). 
606 Одговор од Обвинителството, став 6. Обвинителството исто така тврди дека правило 90(Ж)(ii) од 
Правилникот му налага на Обвинителството само да ја изложи пред сведокот природата на својот предмет, и 
дека ова и било направено, види ibid., став 8. 
607 Одговор од Обвинителството, став 10 и 12. Види исто така Решение за Мркшиќ и Шљиванчанин од 26. август 
2008, став 8. Како алтернатива, Обвинителството бара да ја промени својата најава на жалба според правило 108 
од Правилникот за да ги вклучи и овие нови аргументи. Жалбениот совет забележува дека во неговото Решение 
од 19. мај 2009 било решено дека за ова прашање ќе биде одлучено врз основа на фактите во пресудата. Види 
Одговор од Обвинителството, став 14; Решение по алтернативниот поднесок од Обвинителството за промена на 
најавата на жалба, 19. мај 2009, став 5. 
608 Второстепена пресуда за Крајишник, став 654; Второстепена пресуда за Блашкиќ, став 222; Второстепена 
пресуда за Челебиќи, став 640. 
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245. Жалбениот совет забележува дека Обвинителството постојано спорело за време на 

прет-претресната и претресната постапка дека Бошкоски не ги презел мерките коишто биле 

неопходни и разумни за да ги казни своите подредени.609 Жалбениот совет прифаќа дека 

притоа Обвинителството ефективно расправало дека Известувањата биле непотполни и 

недоволни за со нив Бошкоски да ја исполни обврската за казнување бидејќи тие не 

претставувале кривични пријави, па според тоа биле недоволни за покренување кривична 

истрага. Со тоа, Обвинителството не го покренува ова прашање за првпат во жалбената 

постапка.610 Напротив, тоа законски покренува прашање кое наводно претставува фактичка 

грешка којашто ја направил Судскиот совет и со тоа го обезбедува вниманието на Жалбениот 

совет. 

246. Жалбениот совет исто така потсетува дека во согласност со правилото 108 од 

Правилникот, секоја страна која сака да ја обжали пресудата мора да ги постави основите за 

жалба во најавата на жалба, укажувајќи на „суштината на наводните грешки и правниот лек 

што се бара”.611 Највата за жалба не мора да ги содржи сите детали за аргументите коишто 

страните имаат намера да ги употребат како поддршка на основите за жалба, бидејќи тие 

мора да бидат изнесени во поднесокот на подносителот на жалбата.612 Наместо тоа, најавата 

за жалба мора да го „фокусира размислувањето на Респондентот, од самиот ден на 

поднесување на најавата за жалба, врз аргументите кои последователно ќе бидат наведени во 

Жалбениот поднесок”.613 Во овој предмет, Најавата на жалба од Обвинителството ја 

вклучува единствената основа за жалба на Обвинителството. Освен тоа, таа укажува на 

правниот лек што се бара и на суштината на наводните грешки кога inter alia изјавува дека 

Известувањата биле недоволни за задоволување на обврската на Бошкоски според член 7(3) 

од Статутот.614 Наводните тврдења дека не постоела веројатност дека Известувањата ќе 

предизвикаат покренување истрага за кривичното однесување на полициските сили е 

аргумент којшто не морал да биде вклучен во Најавата на жалба од Обвинителството, а 

којшто бил соодветно изнесен во Жалбениот поднесок од Обвинителството. 

247. Според тоа, Жалбениот совет го отфрла тврдењето на Бошкоски дека 

Обвинителството се откажало или дека на кој било друг начин го изгубило правото да ги 

                                                
609 Обвинение, став 11, 13 и 15-17; Прет-претресен поднесок од Обвинителството, став 74 и 83; Т. 372-376; 
Краен претресен поднесок од Обвинителството, став 356, 366, 378 и 382; Т. 11029, 11035-11036; Т. 11155-11158. 
610 Спореди  Второстепена пресуда за Челебиќи, став 640. Второстепена пресуда за Фурунџија, став 174. 
611 Решение за Мркшиќ и Шљиванчанин од 26. август 2008, став 8. Види исто така Упатства за формалните 
услови за жалба на пресуда (ИТ/201), 7. март 2002, став 1(в) (i), (ii) и (v). 
612 Решение за Мркшиќ и Шљиванчанин од 26. август 2008, став 8.  
613 Обвинителот против Игњас Багилишема, МКСР-95-1А-А, Решение по поднесок за прогласување на 
најавата за жалба на Обвинителството за неприфатлива, 26. октомври 2001, стр. 3.  
614 Најава на жалба од Обвинителството, став 6-9. 
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покрене во жалбената постапка фактите дека (i) било неразумно Судскиот совет да заклучи 

дека Известувањата биле недоволни за исполнување на обврската на Бошкоски за казнување; 

(ii) Известувањата биле непотполни; (iii) Известувањата не претставувале кривични пријави; 

и (iv) Известувањата не биле доволни да предизвикаат покренување на кривична истрага. 

3. Наводи за фактички грешки кои се однесуваат на неизвршувањето на одговорноста за 
казнување 

(а) Аргументи на страните 

248. Во рамките на оваа подоснова на жалбата, Обвинителството тврди дека ниту еден 

разумен испитувач на факти не би можел да заклучи дека информациите изнесени во 

Известувањата би биле доволни за задоволување на обврската на Бошкоски според член 7(3) 

од Статутот да преземе неопходни и разумни мерки за да ги казни своите подредени.615 Тоа 

тврди дека информациите што им ги дале од МВР на судските органи биле недоволни и 

непотполни,616 бидејќи во нив не се споменувало кривичното однесување на полициските 

сили617 и не се идентификувале кои било од извршителите.618 Според тоа, информациите 

опишани во Известувањата не би можеле да покренат кривична истрага за однесувањето на 

полициските сили вклучени во убивањата во Љуботен на 12. август 2001 или смртта на 

Атула Ќаиљи следниот ден.619 

249. Освен тоа, Обвинителството спори дека имало дополнителни неопходни и разумни 

мерки коишто Бошкоски не ги презел за да ја исполни својата должност според член 7(3) од 

Статутот. Тие вклучуваат: (i) водење ефикасна истрага за активностите на полициските сили 

во Љуботен на 12. август 2001620 и (ii) започнување дисциплинска постапка за подредените за 

кои постоело сомневање дека извршиле кривично дело.621  

250. Жалбениот совет прво ќе разгледува дали аргументите за информирање од страна на 

МВР, како што се опишани во Известувањата, биле доволни за Бошкоски да биде ослободен. 

                                                
615 Најава на жалба од Обвинителството, став 6 (се повикува на Првостепената пресуда, став 521-522, 529 и 534-
536); Жалбен поднесок од Обвинителството, став 3, 9, 41, 51 и 74.  Жалбениот совет забележува дека не е 
спорно тоа дека Бошкоски имал командна одговорност над полициските сили, вклучувајќи ги и специјалните и 
резервните единици. Види Првостепена пресуда, став 513-516 и 519-520. 
616 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 4 (се повикува на Првостепената пресуда, став 529 и 536) и 64 
(се повикува на Првостепената пресуда, став 536). 
617 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 4, 42, 52, 63-64, 72, 77 и 85. 
618 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 69 и 85. 
619 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 9, 30, 52, 74, 76, 78, 83-84 и 86. 
620 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 3, 7-8, 28, 30, 32-36, 41-43, 47, 49-51, 54, 62, 72 и 100. 
621 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 3, 7-8, 28, 30, 47-49, 55, 87, 96-98 и 100. 
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(i) Навод за недоволната содржина на информациите како што се изложени во 

Известувањата 

251. Обвинителството смета дека во првото известување (Доказен предмет 1Д6) само е 

забележано дека на релевантните органи им било укажано на фактот дека „[и]ма загинати 

припадници на ОНА/УЧК во Љуботен на 12. август 2001 во рамките на борбените 

активности со безбедносните сили [на ПЈРМ]”. 622 Тоа тврди дека не се споменува никакво 

несоодветно однесување од страна на полициските сили и забележува дека отсуствува какво 

било укажување за напади или опожарување.623 Обвинителството смета дека второто 

известување (Доказен предмет П261) исто така има недостатоци, бидејќи само информира 

дека „Атула Ќаиљи, против кого била поднесена кривична пријава за терористички 

активности, починал во скопската болница на 13. август 2001, по информативниот разговор 

во Полициската станица „Мирковци”.624 Обвинителството тврди дека Доказниот предмет 

П261 „не кажува ништо за тоа како и зошто се влошила здравствената состојба на Атула 

Ќаиљи или кој бил одговорен за неговата состојба […] и на крајот за неговата смрт” и 

забележува дека слична забелешка направил и Судскиот совет.625  

252. Во својот одговор, Бошкоски тврди дека информаците онака како што се изнесени во 

Известувањата биле доволни за да се изврши неговата обврска според член 7(3) од Статутот 

за казнување на неговите подредени. Тој тврди дека МВР јасно ги информирало надлежните 

органи дека можеби биле извршени кривични дела за време на операциите во кои биле 

вклучени припадниците на безбедносните сили. Тој тврди дека доказниот предмет 1Д6 јасно 

укажува на „неколку мртви тела, веројатно на загинати припадници на терористичката 

организација ОНА”.626 Бошкоски изјавува дека исто така на сличен начин била испратена 

задоволителна информација до судските органи во врска со смртта на Атула Ќаиљи, и смета 

дека полицијата со тоа ги информирала „судските органи за смртта и за околностите [sic] под 

кои настапила смртта на А. Ќаиљи”.627 

                                                
622 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 75. 
623 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 64 и 66. 
624 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 69 и 75. 
625 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 69, фн. 113. Види Првостепена пресуда, став 530: „Исто така 
никакви информации не им биле дадени на истражниот судија и јавниот обвинител за тоа како и каде Атула 
Ќаиљи ги здобил фаталните повреди и не биле идентификувани никакви сведоци ниту полицајци во врска со 
притворањето на Атула Ќаиљи. Ниту пак биле дадени имиња на сведоци за неговите повреди”. 
626 Одговор од Бошкоски, став 154 (истакнувањето е во оригиналот). 
627 Одговор од Бошкоски, став 74. Жалбениот совет забележува дека во својата Реакција Бошкоски го покренува 
ова прашање во контекст на „Други мерки што ги презеле МВР и министерот Бошкоски лично” повикувајќи се 
на други извори како поддршка на овие известувања, имено: ДП П46.16; П46.48; ДП П261; ДП П54.052; T. 
4375-4378, 5042-5044; 8931-8932; 9027; 9181-9184. Види Реакција од Бошкоски, фн. 106. Според мислењето на 
Жалбениот совет, наведените извори не го појаснуваат неговиот став во врска со ова прашање: во основа тие се 
занимаваат со идентификација и се, делумно, неважни. 
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253. Обвинителството одговара дека Бошкоски се стреми да го одврати вниманието од 

аргументот дека информациите изнесени во Известувањата „биле недоволни да го ослободат 

Бошкоски од обврската според член 7(3)” и дека се обидува да им даде погрешно значење на 

релевантните докази.628 Обвинителството смета дека Бошкоски погрешно го цитира 

доказниот предмет 1Д6 кој упатува на „загинати припадници на терористичката 

организација ОНА”,629 изјавувајќи дека текстот на кој се потпирал Судскиот совет 

исклучувал какво било упатување на „убиство” и само алудирал на „загинати припадници” 

на ОНА „кои настрадале во борбените активности”.630 Обвинителството е на став дека 

забелешката дека терористи „загинале” во борбите не наведува на извршување на кривично 

дело. 

(ii) Информациите изнесени во Известувањата наводно не биле во состојба според 

законот да покренат истрага за однесувањето на полициските сили 

254. Според Обвинителството, информациите изнесени во доказните предмети 1Д6 и П261 

и доставени од страна на МВР до судските органи според законот не можеле да покренат 

истрага за кривичното однесување на подредените на Бошкоски,631 па според тоа биле 

недоволни за задоволување на обврската на Бошкоски според член 7(3) од Статутот за 

преземеање неопходни и разумни мерки за да ги казни своите подредени.632 

255. Обвинителството тврди дека според правниот систем на ПЈРМ, полицијата е обврзана 

да поднесе „кривична пријава” која треба да содржи факти и докази до кои таа дошла и, 

доколку е возможно, да ги идентификува извршителите.633 Врз основа на таквиот извештај, 

јавниот обвинител потоа мора да покрене постапка за истрага на кривичните обвиненија.634 

Обвинителството инсистира дека такви кривични пријави не биле поднесени. 

256. Обвинителството смета дека информациите што од МВР ги испратиле до судските 

власти биле сувопарно срочени за да ја сведат на минимум веројатноста за покренување 

истрага за кривичното однесување на полициските сили. Тие забележуваат дека 

информациите содржани во Известувањата се напишани со јазик кој силно сугерира дека 

                                                
628 Одговор од Обвинителството, став 59. 
629 Реакција од Бошкоски, став 154 (истакнувањето е во оригиналот). 
630 Одговор од Обвинителството, став 61. Види Првостепена пресуда, став 431; ДП 1Д6. 
631 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 4, 9, 30, 52, 74, 76, 78, 83-84 и 86.  
632 Најава на жалба од Обвинителството, став 6; Жалбен поднесок од Обвинителството, став 3, 9, 41, 51 и 74. 
633 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 84-85. Види ДП П88, член 140-142. Види исто така Одговор од 
Обвинителството, став 67. 
634 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 85. По поднесувањето кривична пријава, јавниот обвинител 
може само да го повлече гонењето според услови опишани во законот. Види ДП П88, член 144-146. 
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загинатите се „терористи” кои загинале во борбите.635 Исто така сметаат дека информациите 

што МВР ги доставило до судските органи повеќе биле усмерени кон барањето за 

утврдување на идентитетот на загинатите отколку утврдувањето на кривичното однесување 

на полициските сили.636 Тие потсетуваат дека заменикот јавен обвинител изјавил дека целта 

на истрагата „не била да се изврши разјаснување на тоа што се случувало во Љуботен”, туку 

да се утврдат идентитетите на загинатите.637 Според Обвинителството, Судскиот совет се 

воздржал од заклучокот дека впрочем била покрената истрага за кривичното однесување на 

подредените на Бошкоски.638 

257. Бошкоски одговара дека известувањата што ги поднело МВР претставуваат кривични 

пријави или дополненија на кривични пријави, па според тоа биле доволни за покренување 

истрага.639 Тој тврди дека алтернативно немало барање известувањата да бидат „кривични 

пријави”, ниту според правниот систем на ПЈРМ640 ниту според меѓународното право.641 Тој 

понатаму забележува дека Судскиот совет не донел експлицитен заклучок дека 

Известувањата биле „кривични пријави”, ниту дека нивниот правен статус бил важен за 

неговиот заклучок дека тие можеле, или во најмала мерка веројатно би довеле до 

покренување истрага.642 Бошкоски исто така тврди дека Обвинителството не докажало дека 

би било разумно да се заклучи дека известувањата на МВР веројатно не би покренале 

истрага, освен ако не биле составени во вид на „кривични пријави”.643 Тој додава дека општо 

                                                
635 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 79. 
636 Жалбен поднесок од Обвинителството, став 77 (се повикува на Првостепената пресуда, став 456). Види исто 
така Реакција од Обвинителството, став 61. 
637 ДП П388, став 8. Види Жалбен поднесок од Обвинителството, став 77. Види исто така Првостепена пресуда, 
став 456. 
638 Одговор од Обвинителството, став 66. 
639 Реакција од Бошкоски, став 235-236. Тој тврди дека овој став го поткрепува сведочењето на Стојановски,  
коешто Обвинителството не успеало да го побие. Според Бошкоски, во своето сведочење, Стојановски се 
осврнал на ДП П46.16 како на документ којшто од МВР го поднеле до Канцеларијата на јавниот обвинител како 
дополнение на „кривичната пријава” содржана во ДП 1Д6. Реакција од Бошкоски, став 235 (се повикува на Т. 
9181). Жалбениот совет смета дека во овој контекст погрешно се алудира на ДП 1Д6 и дека Одбраната имала 
намара да се повика на ДП П261. Види Т. 9180. Обвинителството не се согласува, изјавувајќи дека спротивно на 
тврдењето на Бошкоски, сведочењето на Стојановски не покажува дека ДП П46.16 го дополнувал ДП 1Д6, или 
пак ДП П261, како „претходна кривична пријава”. Напротив, сведочењето на Тосковски би можело да сугерира 
дека кривичната пријава што била „дополнета” со ДП П46.16 и ДП П261 бил ДП П31, пријава поднесена против 
Атула Ќаиљи за тероризам. Види Одговор од Обвинителството, став 70; фн. 182; ДП П261 бил составен од 
Тосковски.  
640 Реакција од Бошкоски, став 244. Тој изјавува: „Според правниот систем во Македонија со ништо не се 
ограничува дозволивото известување (или пренесувањето информации) меѓу полицијата и судските органи во 
поглед на кривични пријави и, впрочем, локалната пракса покажува дека таквата комуникација може да се јави 
во многу форми (вклучувајќи усно известување, состаноци, и сл.). Ниту, пак, постојат докази – или поддршка за 
одредбата – дека само правилно составената кривична пријава би можела да покрене истрага на тие настани”. 
Види Реакцијар од Бошкоски, став 244 (фуснотите се испуштени). 
641 Одговор од Бошкоски, став 159 и 244. Тој тврди: „меѓународното право не обрнува внимание на тоа во која 
форма се врши известувањето и не му припишува никакви кривични последици на тој факт”. Види Реакција од 
Бошкоски, став 159.  
642 Реакција од Бошкоски, став 243. 
643 Реакција од Бошкоски, став 245. 
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земено органите на ПЈРМ во пракса биле флексибилни и спремни да прифатат и усни и 

писмени извештаи.644 

258. Во својот одговор, Обвинителството тврди дека според меѓународното кривично 

право, претпоставениот има обврска да го пријави кривичното однесување на своите 

подредени кога е во рамките на неговите реални можности да го стори тоа: „Правилниот 

начин, изборот на зборови и формат на таа пријава не се важни, но нејзината содржина е 

важна”. Обвинителството смета дека оваа одредба Бошкоски не ја исполнил.645 

(б) Образложение 

259. Жалбениот совет потсетува дека проценката за тоа дали претпоставениот ја исполнил 

својата обврска за казнување според член 7(3) мора да се врши за секој предмет посебно, 

земајќи ги предвид околностите за секоја посебна ситуација.646 Прашањето што претставува 

неопходни и разумни мерки не зависи од некој посебен закон туку од доказите.647 Според 

тоа, Судскиот совет заклучи дека: 

Во судската пракса на Меѓународниот суд е изнесено мислење дека цивилните претпоставени, 
кои може да немаат дисциплински или санкциони овластувања како воените команданти, може 
да ја извршат својата обврска за казнување со тоа што ќе ги известат надлежните власти 
секогаш кога ќе биде извршено кривично дело ако е веројатно дека тие известувања ќе 
покренат истрага или поведување на дисциплинска или кривична постапка.648 

260. Судскиот совет правилно сметал дека како Министер за внатрешни работи, Бошкоски 

имал одговорност надлежните органи да бидат известени за сите наводни тврдења за 

кривично однесување на полициските сили за да може да се поведе истрага и, доколку е 

потребно, неговите подредени да бидат казнети.649 

261. Според наодите на Судскиот совет, доказниот предмет 1Д6 докажува дека полицијата 

го известила дежурниот истражен судија на 12. и 14. август 2001 дека неколку тела биле 

најдени во Љуботен и дека тие веројатно биле застрелани во судирот со безбедносните сили 

кој се случил порано истиот ден.650 Уште едно известување, доказен предмет П261, било 

                                                
644 Реакција од Бошкоски, став 116-118 и 244. Види исто така Т. 9092-9093. 
645 Одговор од Обвинителството, став 63. 
646 Второстепена пресуда за Хаџихасановиќ и Кубура, став 33; Второстепена пресуда за Блашкиќ, став 72 и 417. 
647 Второстепена пресуда за Ориќ, став 177; Второстепена пресуда за Хаџихасановиќ и Кубура, став 33; 
Второстепена пресуда за Блашкиќ, став 72. 
648 Првостепена пресуда, став 418. Види исто така ibid., став 417 (се повикува на, inter alia, Второстепена 
пресуда за Хаџихасановиќ и Кубура, став 142 и 154).  
649 Првостепена пресуда, став 536. 
650 Првостепена пресуда, став 431 и 529; ДП 1Д6. 
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доставено на 14. август 2001 до јавниот обвинител по смрта на Атула Ќаиљи претходниот 

ден.651 

262. Жалбениот совет смета дека Судскиот совет бил свесен дека овие известувања не 

биле сосема адекватни и дека судските и полициските органи на ПЈРМ не функционирале 

успешно во релевантниот период и на релевантната локација.652 Се разбира, Судскиот совет 

забележал 

дека немало некое конкретно укажување на тоа дека имало разурнување на куќи во Љуботен 
или какво било малтретирање на приведени селани или осомничени во Љуботен, кај куќата на 
Браца, кај контролниот пункт „Бузалак“, во повеќе полициски станици, во скопскиот суд и во 
скопската болница. Ниту пак му биле дадени на истражниот судија имиња на потенцијални 
сведоци, било жители или полицајци.653 

Освен тоа, Жалбениот совет забележува дека доказниот предмет 1Д6 не се однесува на 

наводи за убиства, туку дека во него само се спомнуваат „загинати припадници” на ОНА. 

263. Жалбениот совет исто така смета дека Судскиот совет не дошол до заклучок дека 

Полицијата ги информирала судските органи за околностите под кои се случила смртта на 

Атула Ќаиљи; напротив, таа само известила дека дошло до влошување на здравствената 

состојба на Ќаиљи и потоа до негова смрт, без да го спомене кривичното однесување на 

полицајците коешто довело до тоа.654 

264. Жалбениот совет исто така забележува дека Судскиот совет прифаќа дека:  

Никакви вообичаени полициски истраги не биле спроведени тој ден, пред истражниот судија и 
јавниот обвинител да бидат известени, ниту потоа, на местото каде настанале смртните случаи 
во селото. Немало никави криминалистичко-технички испитувања на местата на настаните, 
што би било неопходно за да им овозможи на јавниот обвинител и на судските власти да ги 
спроведат своите истраги. 655 

265. Меѓутоа, Жалбениот совет потсетува дека Судскиот совет смета дека информациите 

содржани во Известувањата „требало, по редовниот тек на работите, да ги наведат 

истражниот судија и јавниот обвинител да спроведат истрага како што е предвидено со 

законот во такви околности”.656 Судскиот совет исто така заклучи дека: 

[С]поред законот, [тие информации] требало да предизвикаат судска истрага, поддржана од 
јавниот обвинител, по секој од смртните случаи во текот на којашто истражниот судија и 

                                                
651 Првостепена пресуда, став 433 и 529; ДП П261; ДП П46.16. 
652 Првостепена пресуда, став 536. Види Жалбен поднесок од Обвинителството, став 64. 
653 Првостепена пресуда, став 431. Види Жалбен поднесок од Обвинителството, став 67. 
654 Првостепена пресуда, став 529; ДП П261; Одговор од Обвинителството, став 28. 
655 Првостепена пресуда, став 530. Види исто така Првостепена пресуда, став 536; Жалбен поднесок од 
Обвинителството, став 84; Одговор од Обвинителството, став 26, 66-67 и 69. За споредба, Обвинителството го 
разгледува начинот на кој Полицијата правилно ги истражувала наводите за кривична однесување против 
албанските „терористи”. Види Одговор од Обвинителствотот, став 68.  
656 Првостепена пресуда, став 529; Одговор од Обвинителството, став 66. 
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јавниот обвинител би требало официјално да станат свесни за наводите за тесно поврзаното 
непрописно однесување на полицајците, што вклучувало сурово постапување и безобѕирно 
однесување, при што би можеле да утврдат дали кривични обвиненија би биле оправдани. 657 

266. Освен тоа, Жалбениот совет смета дека Известувањата сами по себе се индикативни 

дека истрагата веќе била покрената со информациите што ги дале од МВР: првото 

известување, доказен предмет 1Д6 – потпишано од истражниот судија Огнен Ставрев – 

потврдува дека судските органи веќе започнале истрага и дека дејствувале во согласност со 

информациите што ги примиле од МВР. Се разбира, доказниот предмет 1Д6 покажува дека 

МВР го информирало дежурниот истражен судија во 17.30 часот на 12. август 2001, истиот 

ден кога се случиле настаните за кои станува збор. Истата вечер, истражниот судија го 

известил заменикот јавен обвинител за оваа првична информација која ја примил од МВР. 

Два дена подоцна, на 14. август 2001, во 13.30 часот, МВР повторно го информирало 

истражниот судија „дека имало неколку леша во реонот на селото Љуботен” кои веројатно 

биле на „припадници на терористичката организација ОНА/УЧК, што настрадале во 

борбените активности што ги воделе со безбедносните сили [на ПЈРМ] на 12. август 2001”.658 

Наскоро потоа, бил формиран истражен тим – кој го сочинувале истражниот судија, 

заменикот јавен обвинител и лекар од Институтот за судска медицина и криминалистика – и 

кој се обидел да изврши истрага на лице место во Љуботен заедно со официјални 

претставници на МВР одговорни за криминалистичка техника.659 Жалбениот совет исто така 

забележува дека еден орган на МВР им предложил на судските органи да се изврши 

ексхумација во Љуботен, иако ова не било направено сè до април 2002, кога оваа 

ексхумација била изведена во присуство на претставници на Канцеларијата на јавното 

обвинителство на МКСЈ.660 Освен тоа, заменикот јавен обвинител укажал на 28. ноември 

2001 „дека истрагата за Љуботен веќе била отворена, и покрај недостатокот на информации 

неопходни за нејзино изведување”.661 

                                                
657 Првостепена пресуда, став 536. 
658 Првостепена пресуда, став 431. 
659 Првостепена пресуда, став 529; ДП 1Д6. Истрагата на лице место не била спроведена заради можните 
безбедносни проблеми, Првостепена пресуда, став 431 и 529-530. 
660 Овој предлог бил даден на 7. септември 2001, види Првостепена пресуда, став 454. Ексхумацијата не можела 
да се спроведе порано заради наводните безбедносни проблеми и недостатокот информации во врска со 
идентитетите на жртвите, види Првостепена пресуда, став 455-456. 
661 ДП 1Д197, на кој се упатува во Првостепената пресуда, став 456. Овој заменик на јавниот обвинител исто 
така изјавил дека „предметна цел не беше да расчистиме што се имаше случено во Љуботен […] [туку] да ја 
спроведеме ексхумацијата и да го утврдиме идентитетот на лица погребани во месните гробишта” (Првостепена 
пресуда, став 456, кој се однесува на ДП П388). Бошкоски исто така изјавил, во поглед на неколкуте тела 
најдени во Љуботен, дека „она што останува сега да се утврди е дали биле од Љуботен или пак тие терористи 
биле исто така импортирани […] од Косово или од други делови на поранешна Југославија или од Европа” 
(Првостепена пресуда, став 446, кој се однесува на ДП П362). Меѓутоа, други докази укажуваат дека целта на 
истрагата за која постоеле обиди да се спроведе вклучувала и идентификација на причината за нивната смрт (на 
пример, ДП 1Д374 и ДП 1Д34). Судскиот совет сепак го оставил ова прашање отворено. Жалбениот совет смета 
дека во секој случај, судските органи се оние коишто се одговорни за јасното определување на целта на 
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267. Жалбениот совет забележува дека информациите биле дадени на време и смета дека е 

релевантно тоа што со информациите дадени во известувањата „смртните случаи им биле 

директно дадени на знаење на властите одговорни за истражување на кривични престапи и 

иако упатувале на една причина, причината за смртта останала отворена”.662 Недостатокот на 

поединости во однос на можното кривично однесување делумно може да се објасни со тоа 

што првите информации од МВР му биле дадени на истражниот судија уште попладнето на 

12. август 2001.663 Како што се забележува погоре, доказите исто така покажуваат дека 

откако биле информирани, судските органи барем се обиделе да спроведат истрага на лице 

место, а потоа и ексхумација.664 Обвинителството не докажува дека ниту еден испитувач на 

факти не би можел да заклучи врз основа на горенаведените информации, дека судските 

органи „според нормалниот тек на работите” не би спровеле соодветна истрага. Според тоа, 

Жалбениот совет не гледа грешка во заклучокот на Судскиот совет дека на надлежните 

органи им било дадено на знаење за наводното кривично однесување во Љуботен „така што 

тоа би можело да се испитува со цел да се покрене кривично обвинение и соодветно 

казнување”.665 Иако доказите не потврдија дека Бошкоски наредил да се дадат информациите 

изнесени во доказниот предмет 1Д6, нив ги издале полициски службеници од неговото 

министерство и тој бил информиран дека тие им биле доставени на надлежните органи.666 

Тој исто така бил информиран дека бил направен обид за спроведување на истрагата.667 

268. Во овој контекст, Жалбениот совет потсетува на заклучокот на Судскиот совет дека 

„Бошкоски бил министер на едно структурирано, дисциплинирано и строго регулирано 

                                                                                                                                                            
истрагата и дека не постојат докази кои би упатувале дека Бошкоски имал какво било влијание врз 
определувањето на целите на истрагата. Освен тоа, Жалбениот совет забележува дека еден друг заменик јавен 
обвинител сведочел дека „ [в]о тоа време немавме поддршка од Министерството за внатрешни работи за 
сведочење на полицајци” (Првостепена пресуда, став 456, кој упатува на ДП П235, став 13). Меѓутоа, таа исто 
така изјави дека „немаше направено напори да се разговара или да се интервјуираат кој било од полицајците 
кои беа на задача во Љуботен […] [бидејќи] знаевме каков ќе биде одговорот на полицијата доколку побаравме 
од нив да сведочат” (ДП П235, став 13). Освен тоа, во изјавата не постои наведување дека Бошкоски бил 
вклучен во одбивањето на кој било припадник на полицијата да соработува со судските органи. 
662 Првостепена пресуда, став 529. 
663 Во ова време и во време на подоцнежното информирање на 14. август 2001 само „гласини кружеле во 
медиумите и други кругови дека имало судири со цивилното население, гранатирање од страна на полицијата и 
дека имало убиени лица” (Првостепена пресуда, став 434, 446, 527). Судскиот совет не нашол дека Бошкоски 
бил потполно свесен за конкретните тврдења за кривично однесување на полициските сили во Љуботен пред 
26. август 2001, види Првостепена пресуда, став 450-451. 
664 Првостепена пресуда, став 431 и 454-456. 
665 Првостепена пресуда, став 522. Спореди Второстепена пресуда за Хаџихасановиќ и Кубура, став 146-155, во 
кои Жалбениот совет заклучил дека бидејќи документот – кој не го составиле ниту Хаџихасановиќ ниту некој 
од неговите подредени – укажувал дека јавен обвинител бил свесен за едно од наводните кривични однесувања, 
тоа создало доволно причина да се постави прашањето дали со информирање на судските органи, Корпусот на 
Хаџихасановиќ не започнал истрага или кривична постапка против сторителите на наводните кривични 
однесувања. Ова разумно сомнение го навело Жалбениот совет, според специфичните околности на тој 
предмет, да заклучи дека Судскиот совет погрешил кога заклучил дека било докажано вон секакво разумно 
сомнение дека биле преземени неопходни и разумни мерки за казнување на извршителите.  
666 Првостепена пресуда, став 529. 
667 Првостепена пресуда, став 447, 529, 536. 
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министерство во една влада што функционирала ефективно”.668 Овој заклучок покажува дека 

Бошкоски можел во разумна мерка да се потпира на она што неговите подредени го правеле 

за да ги информираат надлежните органи за настаните.669 Освен тоа, Обвинителството не 

покажало дека Судскиот совет постапил неразумно кога заклучил дека не постоела основа да 

се заклучи дека Бошкоски „бил свесен во текот на периодот на кој се однесува Обвинението 

за пропустот на полицијата да ги изврши своите редовни обврски”.670 Напротив, доказниот 

предмет 1Д374 укажува дека Бошкоски бил информиран за фактот дека припадници на МВР 

учествувале во тимот којшто го формирале судските органи со цел да извршат истрага на 

лице место во Љуботен, а во кој биле вклучени и истражниот судија и заменикот јавен 

обвинител.671 

269. Во поглед на аргументот на Обвинителството дека во доказниот предмет П261 не се 

кажува ништо за околностите под кои настапила смртта на Атула Ќаиљи, Жалбениот совет 

потсетува на заклучокот на Судскиот совет дека, на 14. август 2001, била спроведена 

обдукција од страна на Институтот за судска медицина и криминалистика по наредба на 

истражниот судија, при што „исцрпно е опишан степенот на тежината на повредите на 

неговото тело, како и дека повредите биле предизвикани од повеќекратно делување на 

„динамична тапо-тврда сила“ во пределот на главата, трупот и екстремитетите”.672 Меѓутоа, 

Судскиот совет исто така заклучил дека 

ниту јавниот обвинител ниту правосудството потоа не го добиле протоколот од обдукцијата, 
наводно затоа што „надлежниот суд не платил за спроведениот post mortem“, ниту пак имало 
обиди од нивна страна да го добијат.673  

                                                
668 Првостепена пресуда, став 514. 
669 Спореди  АТ. 140-141, со упатување на Соединетите Држави против Вилхелм вон Лееб и др., „Предмет на 
висока команда”, Пресуда од 27. октомври 1948, Воен меѓународен суд V, Правни извештаи за судењата на 
воените злосторници, том XI: „Претседателот има право да претпостави дека поединостите доверени на 
одговорните подредени ќе бидат законски извршени. Претседателот на Соединетите Држави е врховен 
командант на нивните воени сили. Кривичните дела кои ќе ги извршат тие сили не можат сами по себе да бидат 
префрлени врз него според теоријата на подреденост. Истото се однесува и на останатите високи команданти во 
синџирот на командна одговорност. Кривично однесување не и се припишува на секоја индивидуа во овој 
синџир на командна одговорност само заради припадноста кон него. Мора да постои личен пропуст. До тоа 
може да дојде само тогаш кога може директно да се докаже дека настанот е поврзан со него или кога неговиот 
неуспех соодветно да раководи со своите подредени претставува казнив пропуст од негова страна. Во вториот 
случај, мора да се работи за лично запоставување коешто достигнува степен на безобѕирно, неморално 
запоставување на дејствата на неговите подредени што претставува премолчена согласност. Секое друго 
толкување на меѓународното право би ги надминало сите основни принципи на кривичното право онакво какво 
што им е познато на цивилизираните нации”. 
670 Првостепена пресуда, став 534. Непоткрепениот аргумент на Обвинителството дека Бошкоски „мора да бил 
свесен дека припадниците на полицијата не би биле подготвени ефективно да водат истрага и да укажуваат на 
улогата на други припадници на полицијата” (Жалбен поднесок од Обвинителството, став 46) не го прави овој 
заклучок неразумен. 
671 Види исто така ДП 1Д373. 
672 Првостепена пресуда, став 433 и 443; ДП П54.059; ДП П49, стр. 31. 
673 Првостепена пресуда, став 433. Види исто така ibid., став 443. 

26/2374 QUATER



 

Предмет бр.: ИТ-04-82-А 110 19. мај 2010 
 

Жалбениот совет прифаќа дека Судскиот совет разумно заклучил дека резултатите од 

обдукцијата требало да покренат, според вообичаениот тек на работите, понатамошна 

истрага од страна на надлежните судски органи како што и се претпоставува во такви 

околности.674 Освен тоа, Обвинителството не покажало дека Судскиот совет погрешил кога 

заклучил дека неповедувањето соодветна истрага за известувањата што ги доставила 

Полицијата до судските органи не би можела да му се припише на Бошкоски, бидејќи 

истражните судски органи не подлежеле под неговите министерски овластувања.675 Оттука, 

Жалбениот совет исто така заклучува дека сериозните пропусти на јавниот обвинител или 

судските органи не може да му се припишат на Бошкоски. 

270. Жалбениот совет е свесен за доказите кои наведуваат дека Известувањата не биле 

доволни да му овозможат на разумниот испитувач на факти да го ослободи Бошкоски од сите 

обвиненија според член 7(3) од Статутот. Поконкретно, Известувањата не упатувале јасно на 

кривичното однесување на полициските сили и постоеле сериозни пропусти соодветно да се 

истражат предметите изложени во Известувањата. Меѓутоа, Жалбениот совет забележува 

дека Судскиот совет сериозно ги разгледал овие недостатоци во светло на севкупноста на 

доказите.676 Иако Судскиот совет сметал дека, на пример, постојат и други чекори коишто 

Бошкоски можел да ги преземе за да ја помогне истрагата,677 Судскиот совет заклучил дека 

тој знаел дека надлежните судски органи биле известени и дека бил направен обид за водење 

истрага.678 Судскиот совет исто така сметал дека не постои основа врз која би се заклучило 

дека Бошкоски се обидел недозволиво да влијае врз истрагата или дека бил свесен во 

периодот на кој се однесува Обвинението дека полицијата не успевала да ги извршува своите 

нормални функции.679 

271. Жалбениот совет потсетува дека тој ќе го замени заклучокот на Судскиот совет со 

свој заклучок само тогаш кога ниту еден разумен испитувач на факти не би можел да донесе 

                                                
674 Првостепена пресуда, став 536. 
675 Првостепена пресуда, став 533. 
676 Првостепена пресуда, став 529-536. 
677 Жалбениот совет се согласува со заклучокот на Судскиот совет дека „[Б]ошкоски имал на располагање други 
мерки со кои можел да обезбеди поцелосно да биде информиран, или да обезбеди надлежните полицајци да ги 
извршат своите должности со што истражниот судија и јавниот обвинител би можеле подобро да утврдат што 
навистина се случило и дали биле оправдани кривичните обвиненија против кој било од полицајците. Доказите 
не покажуваат дека […] Бошкоски бил силно мотивиран во тој правец дури и да бил свесен за пропустите на 
полицијата”. Види  Првостепена пресуда, став 535. 
678 Првостепена пресуда, став 536. 
679 Судскиот совет забележува дека „исто како оние до истражниот судија и јавниот обвинител, извештаите што 
дошле до […] Бошкоски упатувале на тоа дека не можат да се преземат истраги во Љуботен поради 
безбедносната ситуација. Нема основа за заклучок дека знаел дека е тоа погрешно или дека бил свесен во текот 
на периодот на кој се однесува Обвинието за пропустот на полицијата да ги изврши своите редовни функции”. 
(фуснотите се испуштени). Види Првостепена пресуда, став 534.  
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такво решение.680 Освен тоа, Жалбениот совет постојано нагласува дека „тој нема лесно да ги 

промени наодите на Судскиот совет”.681 За Челебиќи, Жалбениот совет дошол до заклучок 

дека доколку, во случај на доказ врз основа на индикации, има заклучок којшто логично се 

базира на тие докази, а којшто е во согласност со невиноста на обвинетиот, тој мора да биде 

ослободен.682 По разгледувањето на аргументите на страните и релевантните заклучоци на 

Судскиот совет, како и на пропратните докази, Жалбениот совет не прифаќа дека според 

околностите на овој предмет, не постоела можност за разумниот испитувач на факти да го 

ослободи Бошкоски од неизвршување на обврската за казнување врз основа на 

информациите во Известувањата доставени до судските органи.683 

272. Жалбениот совет потсетува дека кога Обвинителството поднесува жалба против 

ослободување и кога ги наведува грешките во утврдувањето на фактите кои ги направил 

Судскиот совет, мора да покаже дека сите разумни сомненија во однос на вината на 

обвинетиот се елиминирани. Во овој случај, Обвинителството не докажува дека Судскиот 

совет направил грешка кога заклучил дека Известувањата „требало, по редовниот тек на 

работите, да ги наведат истражниот судија и јавниот обвинител да спроведат истрага како 

што е предвидено со законот во такви околности” 684 за настаните во Љуботен. Врз основа на 

овој наод, Судскиот совет сметал дека „[н]е е покажано дека [Бошкоски] не ги презел 

неопходните и разумни мерки”.685 Според околностите на овој предмет, Судскиот совет не 

направил фактичка грешка кога го донел овој заклучок. Оттука, не е неопходно Жалбениот 

совет да ги земе предвид двата дополнителни аргумента наведени во жалбениот поднесок на 

Обвинителството.686 

В. Заклучок 

273. Врз основа на горенаведеното, жалбата на Обвинителството се одбива во целост. 

 

                                                
680 Види погоре став 13. 
681 Второстепена пресуда за Јовиќ, став 13; Второстепена пресуда за Маријачиќ и Ребиќ, став 16. Види исто така 
Второстепена пресуда за Мркшиќ и Шљиванчанин, став 14; Второстепена пресуда за Мартиќ, став 11. 
682 Второстепена пресуда за Челебиќи, став 458. 
683 Според тоа, аргументот на Бошкоски дека Обвинителството само повторно спори во жалбениот просцес дека 
целта на Известувањата била единствено да ги идентификува загинатите лица се отфрла (Реакција од Бошкоски, 
став 152-153 и 185; Одговор од Обвинителството, став 59-60). 
684 Првостепена пресуда, став 529. 
685 Првостепена пресуда, став 536. 
686 Види погоре став 249: (i) водење ефеикасна истрага за дејствата на полициските сили во Љуботен на 12. 
август 2001 (Жалбен поднесок од Обвинителството, став 3, 7-8, 28, 30, 32-36, 41-43, 47, 49-51, 54, 62, 72 и 100) и 
(ii) покренување дисциплински постапки за подредените осомничени за кривично однесување (ibid., став 3, 7-8, 
28, 30, 47-49, 55, 87, 96-98 и 100). 
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XII. ДИСПОЗИТИВ 

Според горенаведените причини, ЖАЛБЕНИОТ СОВЕТ,  

ВО СОГЛАСНОСТ СО член 25 од Статутот и правилата 117 и 118 од Правилникот; 

СО ОГЛЕД НА соодветните писмени аргументи на Страните и аргументите кои ги 

презентираа на распитот на 29. октомври 2009; 

ЗАСЕДАВАЈЌИ на отворена седница;  

ЈА ОДБИВА жалбата на Јохан Тарчуловски во целост; 

ЈА ОДБИВА жалбата на Обвинителството во целост;  

ГИ ПОТВРДУВА ослободувањето на Љубе Бошкоски и казната што Судскиот совет ја 

определи за Јохан Тарчуловски, а за која, според правилото 101(В) од Правилникот, Јохан 

Тарчуловски има право да му се засмета времето што го поминал во притвор до сега; и  

НАРЕДУВА во согласност со правило 103(В) и правило 107 од Правилникот Јохан 

Тарчуловски да остане во затвор во Меѓународниот суд до завршување на договорот за 

негово префрлување во државата во која ќе ја издржува казната. 
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Составено на англиски и француски, при што англиската верзија се смета за меродавна. 

 

/своерачен потпис/ 
Судија Патрик Робинсон 

Претседавач 
 

/своерачен потпис/ 
Судија Мехмет Гинеј 

/своерачен потпис/ 
Судија Лиу Дакун 

 

 
 
 

/своерачен потпис/ 
Судија Андресиа Ваз 

 

/своерачен потпис/ 
Судија Теодор Мерон 

 
     
 
 
Судијата Лиу Дакун го приложува своето посебно мислење. 

 

 

На ден, 19. мај 2010 година  

Во Хаг, Холандија. 

 

 

[Печат на Меѓународниот суд] 
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XIII. ПОСЕБНО МИСЛЕЊЕ НА СУДИЈАТА ЛИУ ДАКУН 

1. Во оваа Пресуда, Жалбениот совет го прифаќа заклучокот на Судскиот совет дека „ 

[н]е е покажано дека [Бошкоски] не ги презел неопходните и разумни мерки” за да ги казни 

своите подредени за кривичните дела што ги извршиле во Љуботен на 12. август 2001.1 Иако 

ја поддржувам одлуката за ослободување на Бошкоски во согласност со принципот in dubio 

pro reo, сепак сум загрижен дека опсегот на командна одговорност постепено се поткопува.2 

2. Во согласност со член 7(3) од Статутот, претпоставениот е обврзан да преземе 

„неопходни и разумни мерки” за да го спречи или да го казни извршувањето на кривични 

дела од страна на неговите претпоставени за да ја исполни својата командна одговорност.3 

Што претставува „неопходни и разумни мерки” не е правно прашање, туку прашање на 

докази и треба да се определува според посебните околности на предметот.4 Освен тоа, 

„неопходни” мерки се оние мерки кои се соодветни претпоставениот да ги примени за да ја 

исполни својата обврска, со што ќе покаже дека искрено се обидел да спречи и да казни; 

додека разумни мерки се оние кои логично спаѓаат во реалните овластувања на 

претпоставениот.5 

3. Според мое мислење, треба да се нагласи дека претпоставениот има обврска да 

преземе активни чекори за да обезбеди дека неговите подредени се изведени пред правдата 

за извршување на своите кривични дела.6 Токму во врска со ова чувствувам степен на 

непријатност во врска со овој предмет. Фактот дека претпоставениот ефективно може да не 

направи ништо, а сепак да биде ослободен од командна одговорност е силно 

вознемирувачки.7 Може да се спори дека таквиот приод ја поткопува самата цел на овој вид 

на одговорност. Меѓутоа, како што веќе укажав погоре, повеќе сакам да се усогласам со 

заклучокот на Судскиот совет и да го поддржам ослободувањето. 

 

                                                
1 Види Второстепена пресуда, став 235, во кој се повикува на Првостепената пресуда, став 536. 
2 Спореди  Второстепена пресуда за Хаџихасановиќ и Кубура, став 146-155. 
3 Второстепена пресуда за Ориќ, став 177; Второстепена пресуда за Халиловиќ, став 63. 
4 Второстепена пресуда за Ориќ, став 177; Второстепена пресуда за Халиловиќ, став 63; Второстепена пресуда за 
Блашкиќ, став 72. 
5 Второстепена пресуда за Ориќ, став 177; Второстепена пресуда за Халиловиќ, став 63. 
6 Спореди  Соединетите Држави против Вилхелм вон Лееб и др. „Предмет на висока команда”, Пресуда од 27. 
октомври 1948, Судски процеси за воените злосторници пред Меѓународниот воен суд во Нирнберг според 
законот бр. 10 на Контролниот советот, том XI, стр. 623. Види исто така Соединетите Држави против Вилхелм 
вон Лееб и др. (Предметот Заложници), Пресуда, 27. октомври 1948, Судски процеси за воените злосторници 
пред Меѓународниот воен суд во Нирнберг според законот бр. 10 на Контролниот советот, том XI, стр.1271. 
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Составено на англиски и француски, при што англиската верзија се смета за меродавна. 

 
На ден, 19. мај 2010 година  

Во Хаг, Холандија. 

 

/своерачен потпис/ 
Судија Лиу Дакун 

 

 

 

[Печат на Меѓународниот суд] 

 

 

                                                                                                                                                            
7 Види Првостепена пресуда, став 529. Земајќи предвид дека „настаните добиле поинаков тек” Судскиот совет 
изгледа дека прифатил дека известувањата до судските органи не биле резултат на било какви активни чекори 
што ги презел Бошкоски. 
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XIV. АНЕКС А – ИСТОРИЈАТ НА ПОСТАПКАТА 

А. Најава на жалба 

1. На 5. август 2008, Жалбениот совет го одби поднесокот на Јохан Тарчуловски со 

барање за продолжување на рокот за поднесување на неговата најава на жалба до 9. 

септември 2008.1 Во согласност со тоа Тарчуловски ја поднесе својата најава на жалба на 8. 

август 2008.2 На 2. април 2009 Тарчуловски поднесе изменета и дополнета најава на жалба.3  

2. Обвинителството ја поднесе својата најава на жалба на 6. август 2008.4  

Б. Состав на Жалбениот совет 

3. На 30. јули 2008 тогашниот Претседател на Меѓународниот суд издаде налог Советот 

во овој предмет да биде во следниот состав: судија Фаусто Покар, претседавач; судија 

Мохамед Шахабудеен; судија Андресиа Ваз; судија Лиу Дакун и судија Теодор Мерон.5 

Судија Покар се назначи себе си за пред-жалбен судија.  

4. На 11. ноември 2008 тогашниот Претседател на Меѓународниот суд го назначи судија 

Мехмед Гинеј како замена за него во овој предмет.6 Со налог од 17. ноември 2008, судија 

Гинеј се назначи себеси за пред-жалбен судија.7 На 24. април 2009, Претседателот на 

Меѓународниот суд се именува себеси за замена на судија Мохамед Шахабудеен во Советот.8  

В. Назначување на бранители на Тарчуловски 

5. Со одлука од 10. октомври 2008, Заменик секретарот го повлече именувањето на г. 

Антонио Апостолски за главен бранител и г-ѓа Живковиќ за помошник бранител на 

                                                
1 Решение по Поднесокот од Јохан Тарчуловски за продолжување на рокот за поднесување на Најавата на 
жалба, 5. август 2008; Поднесок од Тарчуловски за продолжување на рокот за поднесување на Најавата на 
жалба, 22. јули 2008. 
2 Најава на жалба од Тарчуловски. 
3 Изменета и дополнета Најава на жалба од Тарчуловски. Види исто така: Поднесок од Јохан Тарчуловски за 
дозвола да ги презентира жалбените аргументи со поинаков редослед од оној прикажан во Најавата на жалба, 
во согласност со практичното упатство 4 и да ја измени и дополни Најавата на жалба во согласност со 
практичното упатство 2, 12. јануари 2009 (понатаму во текстот: Поднесок од Тарчуловски од 12. јануари 2009); 
Реакција од Обвинителството на Поднесокот од Тарчуловски од 12. јануари 2009 и Барање за поништување, 22. 
јануари 2009; Решение од 26. март 2009.  
4 Најава на жалба од Обвинителството. 
5 Налог за назначување на судии за предмет пред Жалбениот совет и назначување на пред-жалбен судија, 30. 
јули 2008. 
6 Налог за замена на судија во предмет пред Жалбениот совет, 11. ноември 2008. 
7 Налог за назначување на пред-жалбен судија, 17. ноември 2008. 
8 Налог за замена на судија во предмет пред Жалбениот совет, 24. април 2009. 
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Тарчуловски и одлучи понатаму да ги назначи господата Алан М. Дершовиц, Натан З. 

Дершовиц и Антонио Апостолски за негови бранители во согласност со правило 44(А) од 

Правилникот.9 Подоцна Заменик секретарот го назначи г. Јордан Апостолски за бранител на 

Тарчуловски во согласност со правило 44(А) од Правилникот.10  

Г. Жалбени поднесоци 

1. Жалба од Тарчуловски 

6. На 1. октомври 2008, Тарчуловски поднесе барање за продолжување на рокот за 

поднесување на неговиот жалбен поднесок, поради тоа што го немал добиено македонскиот 

превод на Првостепената пресуда.11 Обвинителството поднесе реакција на 9. октомври 2008, 

спорејќи дека Тарчуловски не покажал добра причина за да му биде одобрено бараното 

продолжување.12 Пред-жалбениот судија го одби барањето на 16. октомври 2008.13  

7. По решението на Заменик секретарот за назначување на нови бранители, на 17. 

октомври 2008, Тарчуловски поднесе барање за продолжување на рокот за поднесување на 

жалбениот поднесок.14 Ова беше засновано inter alia на фактот дека бранителите требаше да 

прегледаат обемна количина на судски списи поврзани со жалбата15 и дека барањето од 

бранителите да поднесат жалбен поднесок до 23. октомври 2008 би претставувало 

прекршување на правата на Тарчуловски за прописна законска процедура и би го нарушило 

кредибилитетот на Меѓународниот суд.16 На 21. октомври 2008 Обвинителството реагира 

дека ниту еден од аргументите на Тарчуловски не даваат добра причина за продолжување на 

рокот во рамките на правило 127 од Правилникот.17 На 22. октомври 2008, Жалбениот совет, 

земајќи предвид, inter alia, дека новите бранители за Тарчуловски беа назначени на 10. 

октомври 2008 и дека македонскиот превод на Првостепената пресуда требаше да биде готов 

до 1. декември 2008, делумно го одобри Поднесокот за продолжување на рокот и наложи 

                                                
9 Одлука од Заменик секретарот за назначување на бранители на г. Тарчуловски, 10. октомври 2008. 
10 Одлука од Заменик секретарот за назначување на бранители на г. Тарчуловски, 31. октомври 2008. 
11 Барање од Јохан Тарчуловски за продолжување на рокот за поднесување на Жалбениот поднесок, 1. октомври 
2008. 
12 Реакција од Обвинителството на Барањето од Јохан Тарчуловски за продолжување на рокот за поднесување 
на Жалбениот поднесок, 9. октомври 2008. 
13 Решение по Барањето од Јохан Тарчуловски за продолжување на рокот за поднесување на Жалбениот 
поднесок, 16. октомври 2008. 
14 Барање од Алан М. Дершовиц, како бранител во жалбена постапка за Тарчуловски, за продолжување на рокот 
за поднесување на Жалбениот поднесок, 17. октомври 2008. 
15 Ibid., став 2. 
16 Ibid., став 14. 
17 Реакција од Обвинителството на Барањето од Алан М. Дершовиц, како бранител во жалбена постапка за 
Тарчуловски, за продолжување на рокот за поднесување на Жалбениот поднесок, 21. октомври 2008. 
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жалбениот поднесок да биде поднесен до 12. јануари 2009.18 Жалбениот поднесок од 

Тарчуловски беше конечно поднесен на тој ден.19 На 9. април 2009, Обвинителството ја 

поднесе својата реакција на Жалбениот поднесок од Тарчуловски.20 На 17. април 2009, 

Жалбениот совет го одби барањето на Тарчуловски за продолжување од две недели на рокот 

за поднесување на неговиот одговор.21 Како резултат на тоа, Одговорот од Тарчуловски беше 

поднесен на 24. април 2009.22  

2. Жалба од Обвинителството 

8. Жалбениот поднесок од Обвинителството беше поднесен на 20. октомври 2008.23 

Реакцијата од Бошкоски беше поднесена на 1. декември 2008.24 Потоа, на 16. декември 2008 

беше поднесен Одговорот од Обвинителството.25 Во Одговорот од Обвинителството, 

Обвинителството поднесе алтернативно барање да ја промени својата најава на жалба.26 На 

19 мај 2009, Жалбениот совет донесе решение дека би било преурането да решава по ова 

алтернативно барање во таа фаза на постапката.27  

3. Барање за зголемување на бројот на зборови 

9. На 20. ноември 2008 Бошкоски поднесе барање за дозвола да го зголеми бројот на 

зборови во својата реакција за 15.000 во согласност со Практичното упатсво за должината на 

поднесоци и барања28 и член 21 од Статутот.29 Одбраната тврдеше дека поради постоењето 

                                                
18 Решение по Второто барање од Јохан Тарчуловски за продолжување на рокот за поднесување на Жалбениот 
поднесок, 22. октомври 2008. 
19 Жалбен поднесок од Тарчуловски. Види исто така Книга на правни извори за Јохан Тарчуловски, 12. јануари 
2009. 
20 Реакција од Обвинителството. Види исто така Книга на правни извори за Реакцијата од Обвинителството на 
Жалбениот поднесок од Тарчуловски, 9. април 2009. 
21 Решение по Итното барање од Тарчуловски за продолжување на рокот за поднесување на неговиот одговор, 
17. април 2009; Итно барање од Тарчуловски за продолжување од две недели на рокот за поднесување на 
неговиот одговор, 14. април 2009. 
22 Одговор од Тарчуловски. Види исто така Книга на правни извори за Одговорот на Тарчуловски, 24. април 
2009. 
23 Жалбен поднесок од Обвинителството. Види исто така Книга на правни извори за Жалбениот поднесок од 
Обвинителството, 20. октомври 2008. 
24 Реакција од Бошкоски. 
25 Одговор од Обвинителството. Види исто така Книга на правни извори за Одговорот на Обвинителството, 16. 
декември 2008. 
26 Одговор од Обвинителството, став 14. Види исто така Реакција од Одбраната на Бошкоски на барањето од 
Обвинителството за промена на некои основи за жалба во Најавата на жалба, 23. декември 2008; Реакција од 
Обвинителството на Поднесокот од Бошкоски од 23. декември 2008, 24. декември 2008. 
27 Решение по Алтернативното барање од Обвинителството за промена на Најавата на жалба, 19. мај 2009. 
28 Практично упатство за должината на поднесоци и барања (ИТ/184 Рев. 2) од 16. септември 2005. 
29 Барање од одбраната на Бошкоски за зголемување на бројот на зборови, 20. ноември 2008, став 11. 
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на исклучителни околности во предметот одобрувањето на такво проширување е оправдано 

и дека бараното проширување е неопходно и разумно.30  

10. Обвинителството ја поднесе својата реакција на 21. ноември 2008, спорејќи дека 

Бошкоски не дал задоволувачко објаснение за тоа зошто неговата реакција би вклучувала 

прашања што се толку комплексни за ограничувањето од 30.000 збора да не биде доволно. 

Обвинителството го негираше тврдењето на Бошкоски дека проширувањето би го помогнало 

и забрзало разгледувањето од страна на Жалбениот совет.31  

11. Пред-жалбениот судија го одби барањето на 25. ноември 2008,32 заклучувајќи дека 

Бошкоски не покажал дека постојат исклучителни околности што бараат зголемување на 

бројот на зборови. 

4. Барања за поништување 

(а) Барање од Бошкоски за поништување 

12. На 1. декември 2008, Бошкоски поднесе барање за поништување на ставови од 

Жалбениот поднесок од Обвинителството.33 Тој побара од Жалбениот совет да ги поништи 

ставовите 1, 2, 3, 9, 93 и 99 од Жалбениот поднесок од Обвинителството и да наложи 

Обвинителството повторно да го поднесе Жалбениот поднесок без оспоруваните ставови или 

да изјави дека тие ставови не се дел од оваа Жалба.34 Бошкоски тврдеше дека алтернативно 

Жалбениот совет би требало да не ги земе предвид наводите во тие ставови при 

разгледувањето на Жалбата.35 Обвинителството поднесе реакција на 11. декември 2008, 

спорејќи дека Жалбениот поднесок од Обвинителството точно ја отсликува Првостепената 

пресуда и не содржи груби грешки и погрешни толкувања на пресудата како што се 

наведува.36 Потоа одбраната на Бошкоски поднесе одговор на 15. декември 2008.37 На 19. мај 

2009, Жалбениот совет го одобри Барањето на Бошкоски за поништување само во однос на 

                                                
30 Ibid. 
31 Реакција од Обвинителството на Барањето од Бошкоски за зголемување на бројот на зборови, 21. ноември 
2008, став 8. 
32 Решение по Барањето од Бошкоски за зголемување на бројот на зборови, 25. ноември 2008. 
33 Барање од одбраната на Бошкоски за поништување на ставови од Жалбениот поднесок од Обвинителството, 
1. декември 2008, (понатаму во текстот: Барање од Бошкоски за поништување). 
34 Ibid. , став 33. 
35 Ibid. , став 34. 
36 Реакција од Обвинителството по Барањето од одбраната на Бошкоски за поништување на ставови од 
Жалбениот поднесок од Обвинителството, 11. декември 2008, став 1. 
37 Одговор од одбраната на Бошкоски во врска со Барањето за поништување на делови од Жалбениот поднесок 
од Обвинителството, 15. декември 2008 
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барањето Жалбениот совет да ги земе предвид прашањата покренати во барањето кога ќе ја 

разгледува оваа жалба. Остатокот од Барањето на Бошкоски за поништување беше одбиен.38  

(б) Барање од Обвинителството за поништување 

13. На 22. јануари 2009, Обвинителството поднесе барање за поништување на првите две 

основи од Жалбениот поднесок од Тарчуловски, спорејќи inter alia дека овие основи 

претставуваат сосема нови правни и фактички аргументи коишто не се вклучени во Најавата 

на жалба од Тарчуловски.39 На 26. јануари 2009 Тарчуловски поднесе реакција на Барањето 

од Обвинителството за поништување.40 Обвинителството одговори на 29. јануари 2009.41 На 

30. јануари 2009 Тарчуловски поднесе ново барање за одговор на одговорот, заедно со 

самиот одговор на одговорот,42 на којшто Обвинителството поднесе реакција на 4. февруари 

2009.43 На 26. март 2009, Жалбениот совет го одби Барањето на Обвинителството за 

поништување, заклучувајќи inter alia дека можната штета за Обвинителството како резултат 

од новите аргументи веќе била санирана со претходното решение на Жалбениот совет за 

одобрување на продолжување на рокот за поднесување на Реакцијата од Обвинителството.44  

5. Поднесоци за привремено пуштање на слобода 

14. На 11. декември 2008, Тарчуловски поднесе барање за привремено пуштање на 

слобода од 22. декември 2008 до 12. јануари 2009.45 Обвинителството поднесе доверлива 

реакција на 15. декември 2008,46 спорејќи дека тврдењата на Тарчуловски не претставувале 

посебни околности со што би се оправдало привремено пуштање на слобода во согласност со 

                                                
38 Решение по Барање од одбраната на Бошкоски за поништување на ставови од Жалбениот поднесок од 
Обвинителството, 19. мај. 2009. 
39 Реакција од Обвинителството на Барањето на Јохан Тарчуловски од 12. јануари 2009 и Барање за 
поништување, 22. јануари 2009 (понатаму во текстот: Барање од Обвинителството за поништување), став 4. 
40 1) Одговор од Тарчуловски на Поднесокот и 2) Реакција на Барањето од Обвинителството за поништување, 
26. јануари 2009. 
41 Одговор од Обвинителството на Реакцијата од Јохан Тарчуловски од 26. јануари 2009 на Барањето од 
Обвинителството за поништување, 29. јануари 2009. 
42 Барање за поднесување одговор на одговор на Барањето од Обвинителството за поништување и Одговор на 
одговор, 30. јануари 2009. 
43 Реакција од Обвинителството на „Барањето за поднесување одговор на одговор на Барањето од 
Обвинителството за поништување и Одговор на одговор“ од Јохан Тарчуловски, 4. февруари 2009. 
44 Решение од 26. март 2009, став 27. Види исто така Итно барање за продолжување на рокот, 13. февруари 2009, 
во кое Обвинителството побара од пред-жалбениот судија да им одобри продолжување на рокот за 
поднесување на Поднесокот за реакција до 14 дена по поднесувањето на решението од Жалбениот совет по 
Поднесокот од Тарчуловски од 12. јануари 2009; види исто така Решение по итното барање од Обвинителството 
за продолжување на рокот, 19. февруари 2009, каде што Жалбениот совет го одобри барањето на 
Обвинителството од 13. февруари 2009. 
45 Барање од Јохан Тарчуловски за привремено пуштање на слобода со Анекс А и Б, 11. декември 2008 
(понатаму во текстот: Барање за привремено пуштање на слобода) (доверливо). 
46 Реакција од Обвинителството на Барањето од Јохан Тарчуловски за привремено пуштање на слобода со 
Анекс А и Б, 15. декември 2008 (доверливо). 
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правило 65(З)(iii) од Правилникот.47 Тарчуловски одговори на 17. декември 2008.48 На 18. 

декември 2008, Жалбениот совет го одби Барањето за привремено пуштање на слобода 

заклучувајќи дека Тарчуловски не покажал посебни околности, неопходни според правилото 

65(З)(iii) од Правилникот.49  

15. На 10. јули 2009, Тарчуловски поднесе второ барање за привремено пуштање на 

слобода од 25. јули 2009 до 31. јули 2009.50 Обвинителството поднесе реакција на 14. јули 

200951 а Тарчуловски поднесе одговор на 15. јули 2009.52 На 22. јули 2009 Жалбениот совет  

го одби Второто барање за привремено пуштање на слобода, заклучувајќи дека Тарчуловски 

не покажал посебни околности во согласност со правилото 65(З)(iii) од Правилникот.53 

16. На 17. декември 2009, Тарчуловски го поднесе своето трето барање за привремено 

пуштање на слобода од 25. декември 2009 до 2. јануари 2010 со цел да ги обнови личната 

карта и пасошот од ПЈРМ.54 Обвинителството се произнесе против ова барање во својата 

реакција од 21. декември 2009.55 На 23. декември 2009, дежурниот судија одби да решава по 

ова барање бидејќи не беше убеден во неговата итност,56 а на 19. јануари 2010 Жалбениот 

совет го одби истото.57 

                                                
47 Ibid , став 8. 
48 Одговор од Јохан Тарчуловски на Реакцијата од Обвинителството на Барањето од Тарчуловски за привремено 
пуштање на слобода, 17. декември 2008 (доверливо).   
49 Решение по Барањето од Јохан Тарчуловски за привремено пуштање на слобода, 18. декември 2008 
(доверливо; јавна редактирана верзија поднесена на 5. мај 2010), став 10-11. 
50 Барање од Тарчуловски за привремено пуштање на слобода врз основа на сочувство со доверливи Анекси А и 
Б, 10. јули 2009 (понатаму во текстот: Второ барање за привремено пуштање на слобода), променети во јавни со 
Известување за промена на доверливиот статус на „Барањето од Тарчуловски за привремено пуштање на 
слобода врз основа на сочувство со доверливи Анекси А и Б“ и Одговор на Реакцијата од Обвинителството на 
Барањето, 30. јули 2009. 
51 Реакција од Обвинителството на „Барањето од Тарчуловски за привремено пуштање на слобода врз основа на 
сочувство со доверливи Анекси А и Б“, 14. јули 2009, променети во јавни со Известување за промена на 
доверливиот статус на Реакцијата од Обвинителството на „Барањето од Тарчуловски за привремено пуштање на 
слобода врз основа на сочувство со доверливи Анекси А и Б“ и приложен јавен поднесок, 24. јули 2009. 
52 Одговор на Реакцијата од Обвинителството на Барањето од Тарчуловски за привремено пуштање на слобода 
врз основа на сочувство со доверливи Анекси А и Б, 15. јули 2009. Во врска со јавниот карактер на овој 
поднесок, види погоре фн. 50 од овој дел.  
53 Решение по Барањето од Јохан Тарчуловски за привремено пуштање на слобода врз основа на сочувство, 22. 
јули 2009. 
54 Барање од  Тарчуловски за привремено пуштање на слобода за исполнување на неговите законски обврски со 
Анекси 1 и 2, 17. декември 2009. 
55 Реакција од Обвинителството со која тоа се спротивставува на Барањето од Јохан Тарчуловски за привремено 
пуштање на слобода со Анекс, 21. декември 2009. На 24. декември 2009 Обвинителството го поднесе своето 
Дополнение на Реакцијата од Обвинителството со која тоа се спротивставува на Барањето од Јохан 
Тарчуловски за привремено пуштање на слобода со Анекс. 
56 Решение по Барањето од Тарчуловски за привремено пуштање на слобода од 17. декември 2009, стр. 3. 
57 Решение по Барањето од Тарчуловски за привремено пуштање на слобода, 19. јануари 2010. 
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6. Други прашања 

17. На 7. декември 2009, Бошкоски поднесе доверливо и делумно ex parte барање за итни 

налози во врска со обелоденување на доверлив материјал.58 На 17. декември 2009, 

Обвинителството ја поднесе својата реакција во којашто делумно се спротивставува на 

поднесокот.59 Дежурниот судија делумно го одобри поднесокот на 22. декември 2009.60 

7. Статусни конференции и жалбен распит 

18. Статусните конференции беа одржани на 1. декември 2008, 18. март 2009, 16. јули 

2009 и 19. февруари 2010. Жалбениот распит се одржа на 29. октомври 2009. 

                                                
58 Поднесок од Бошкоски за итни налози во врска со обелоденување на доверлив материјал со ex parte Aнекси 
од A до Ѕ, 7. декември 2009 (доверливо и ex parte). Види исто така Адендум на Поднесокот од Бошкоски за итни 
налози во врска со обелоденување на доверлив материјал со ex parte Aнекси од A до Ѕ, 9. декември 2009 
(доверливо). 
59 Реакција од Обвинителството на Доверливиот поднесок од Бошкоски за итни налози во врска со 
обелоденување на доверлив материјал, 17. декември 2009 (доверливо). Види исто така Реакција на Соединетите 
Американски Држави на Решението по Поднесок од Бошкоски за итни налози во врска со обелоденување на 
доверлив материјал, 31. декември 2009 (доверливо). 
60 Решение по Поднесокот од Бошкоски за итни налози во врска со обелоденување на доверлив материјал, 22 
декември 2009 (доверливо; јавна редактирана верзија беше поднесена на 14. мај 2010). Види исто така 
Повлекување на Барањето до Соединетите Американски Држави за спроведување на „Решението по Поднесок 
од Бошкоски за итни налози во врска со обелоденување на доверлив материјал“ од 22. декември 2009 
[редактирана верзија], 19. јануари 2010 (доверливо; јавна редактирана верзија е поднесена на 5. мај 2010). 
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ХV. АНЕКС Б: ПОИМНИК 

A. Листа на цитирани судски решенија 

1. МКСЈ 

AЛЕКСОВСКИ 

Обвинителот против Златко Алексовски, Предмет бр. ИТ-95-14/1-Т, Пресуда, 25. јуни 1999 

(понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Алексовски)  

БАНОВИЌ 

Обвинителот против Предраг Бановиќ, Предмет бр. ИТ-02-65/1-С, Пресуда за казната, 28. 

октомври 2003 (понатаму во текстот: Пресуда за казната за Бановиќ) 

БЛАГОЈЕВИЌ И Д. ЈОКИЌ 

 Обвинителот против Видоје Благојевиќ и Драган Јокиќ, Предмет бр. ИТ-02-60-А, Пресуда, 

9. мај 2007 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Благојевиќ и Јокиќ)  

Обвинителот против Видоје Благојевиќ и Драган Јокиќ, Предмет бр. ИТ-02-60-Т, Решение за 

прием во доказните списи на материјал во врска со прислушнување, 18. декември 2003 

(понатаму во текстот: Решение за Благојевиќ и Јокиќ од 18. декември 2003)  

БЛАШКИЌ 

Обвинителот против Тихомир Блашкиќ, Предмет бр. ИТ-95-14-Т, Пресуда, 3. март 2000 

(понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Блашкиќ)  

Обвинителот против Тихомир Блашкиќ, Предмет бр. ИТ-95-14-А, Пресуда, 29. јули 2004 

(понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Блашкиќ)  

БОШКОСКИ И ТАРЧУЛОВСКИ 

Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-Т, 

Решение по поднесокот на Обвинителството за прием во доказните списи на документите 

означени за идентификација со П251, П379 и П435, 10. декември 2007 (доверливо) (понатаму 

во текстот: Решение од 10. декември 2007)  

Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-А, 

Решение по поднесокот на Јохан Тарчуловски за дозвола да ги прикаже жалбените наводи во 

поинаков редослед од оној во Најавата на жалба, да ја измени и дополни Најавата на жалба, и 
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да поднесе одговор на одговор, и на Поднесокот од Обвинителството за поништување, 26. 

март 2009 (понатаму во текстот: Решение од 26. март 2009)  

БРАЛО 

Обвинителот против Мирослав Брало, Предмет бр. ИТ-95-17-А, Пресуда по жалба на 

казната, 2. април 2007 (понатаму во текстот: Пресуда по жалба на казната за Брало)  

БРЃАНИН 

Обвинителот против Радослав Брѓанин, Предмет бр. ИТ-99-36-Т, Пресуда, 1. септември 

2004 (понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Брѓанин) 

Обвинителот против Радослав Брѓанин, Предмет бр. ИТ-99-36-А, Пресуда, 3. април 2007 

(понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Брѓанин) 

Обвинителот против Радослав Брѓанин и Момир Талиќ, Предмет бр. ИТ-99-36-Т, Налог за 

критериумите за регулирање на прифаќањето во доказните списи, 15. февруари 2002 

(понатаму во текстот: Налог за Брѓанин и Талиќ од 15. февруари 2002)  

ВАСИЉЕВИЌ 

Обвинителот против Митар Васиљевиќ, Предмет бр. ИТ-98-32-Т, Пресуда, 29. ноември 

2002 (понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Васиљеиќ) 

ГАЛИЌ 

Обвинителот против Станислав Галиќ, Предмет бр. ИТ-98-29-Т, Пресуда и мислење, 5. 

декември 2003 (понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Галиќ) 

Обвинителот против Станислав Галиќ, Предмет бр. ИТ-98-29-А, Пресуда, 30. ноември 2006 

(понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Галиќ) 

ДЕЛИЌ 

Обвинителот против Расим Делиќ, Предмет бр. ИТ-04-83-Т, Пресуда, 15. септември 2008 

(понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Делиќ) 

ЕРДЕМОВИЌ 

Обвинителот против Дражен Ердемовиќ, Предмет бр. ИТ-96-22-Т, Пресуда за казната, 29. 

ноември 1996 (понатаму во текстот: Пресуда за казната за Ердемовиќ) 

ЈЕЛИСИЌ 

Обвинителот против Горан Јелисиќ, Предмет бр. ИТ-95-10-А, Пресуда, 5. јули 2001 

(понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Јелисиќ) 
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ЈОВИЌ 

Обвинителот против Јосип Јовиќ, Предмет бр. ИТ-95-14 и 14/2-Р77-А, Пресуда, 15. март 

2007 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Јовиќ) 

М. ЈОКИЌ  

Обвинителот против Миодраг Јокиќ, Предмет бр. ИТ-01-42/1-А, Пресуда по жалба на 

казната, 30. август 2005 (понатаму во текстот: Пресуда по жалба на казната за Јокиќ) 

КВОЧКА и др. 

Обвинителот против Мирослав Квочка, Млаѓо Радиќ, Зоран Жигиќ и Драгољуб Прцаќ, 

Предмет бр. ИТ-98-30/1-А, Пресуда, 28. февруари 2005 (понатаму во текстот: Второстепена 

пресуда за Квочка и др.) 

КОРДИЌ И ЧЕРКЕЗ 

Обвинителот против Дарио Кордиќ и Марио Черкез, Предмет бр. ИТ-95-14/2-A, Пресуда, 

17. декември 2004 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Кордиќ и Черкез) 

Обвинителот против Дарио Кордиќ и Марио Черкез, Предмет бр. ИТ-95-14/2-Т, Пресуда, 26. 

февруари 2001 (понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Кордиќ и Черкез) 

КРАЈИШНИК 

Обвинителот против Момчило Крајишник, Предмет бр. ИТ-00-39-Т, Пресуда, 27. септември 

2006 (понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Крајишник) 

Обвинителот против Момчило Крајишник, Предмет бр. ИТ-00-39-А, Пресуда, 17. март 2009 

(понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Крајишник) 

КРНОЈЕЛАЦ 

Обвинителот против Милорад Крнојелац, Предмет бр. ИТ-97-25-А, Пресуда, 17. септември 

2003 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Крнојелац) 

КУНАРАЦ и др. 

Обвинителот против Драгољуб Кунарац, Радомир Ковач и Зоран Вуковиќ, Предмет бр. ИТ-

96-23 и ИТ-96-23/1-А, Пресуда, 12. јуни 2002 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за 

Кунарац и др.) 
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КУПРЕШКИЌ и др. 

Обвинителот против Зоран Купрешкиќ, Мирјан Купрешкиќ, Влатко Купрешкиќ, Драго 

Јосиповиќ и Владимир Шантиќ, Предмет бр. ИТ-95-16-А, Второстепена пресуда, 23. 

октомври 2001 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Купрешкиќ и др.) 

ЛИМАЈ и др. 

Обвинителот против Фатмир Лимај, Харадин Бала и Исак Муслиу, Предмет бр. ИТ-03-66-Т, 

Пресуда, 30. ноември 2005 (понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Лимај и др.) 

Обвинителот против Фатмир Лимај, Харадин Бала и Исак Муслиу, Предмет бр. ИТ-03-66-

А, Пресуда, 27. септември 2007 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Лимај и др.) 

МАРИЈАЧИЌ И РЕБИЌ 

Обвинителот против Ивица Маријачиќ и Маркица Ребиќ, Предмет бр. ИТ-95-14-Р77.2-А, 

Пресуда, 27. септември 2006 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Маријачиќ и 

Ребиќ) 

МАРТИЌ 

Обвинителот против Милан Мартиќ, Предмет бр. ИТ-95-11-Т, Пресуда, 12. јуни 2007 

(понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Мартиќ) 

Обвинителот против Милан Мартиќ, Предмет бр. ИТ-95-11-А, Пресуда, 8. октомври 2008 

(понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Мартиќ) 

Д. МИЛОШЕВИЌ 

Обвинителот против Драгомир Милошевиќ, Предмет бр. ИТ-98-29/1-А, Пресуда, 12. 

ноември 2009 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Милошевиќ) 

МИЛУТИНОВИЌ и др. 

Обвинителот против Милан Милутиновиќ, Никола Шаиновиќ, Драгољуб Ојданиќ, Небојша 

Павковиќ, Владимир Лазаревиќ и Сретен Лукиќ, Предмет бр. ИТ-05-87-Т, Пресуда, 26. 

февруари 2009 (понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Милутиновиќ и др.) 

МРЃА 

Обвинителот против Дарко Мрѓа, Предмет бр. ИТ-02-59-С, Пресуда за казната, 31. март 

2004 (понатаму во текстот: Пресуда за казната за Мрѓа) 

МРКШИЌ И ШЉИВАНЧАНИН 
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Обвинителот против Миле Мркшиќ и Веселин Шљиванчанин, Предмет бр. ИТ-95-13/1-А, 

Пресуда, 5. мај 2009 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Мркшиќ и 

Шљиванчанин) 

Обвинителот против Миле Мркшиќ и Веселин Шљиванчанин, Предмет бр. ИТ-95-13/1-А, 

Решение по поднесокот од Обвинителството со барање за налог Веселин Шљиванчанин да 

побара дозвола за поднесување на Изменета и дополнета најава на жалба и за поништување 

на новите основи содржани во Жалбениот поднесок, 26. август 2008 (понатаму во текстот: 

Решение за Мркшиќ и Шљиванчанин од 26. август 2008) 

НАЛЕТИЛИЌ И МАРТИНОВИЌ 

Обвинителот против Младен Налетилиќ со прекар „ Тута“ и Винко Мартиновиќ, со прекар 

„Штела“,  Предмет бр. ИТ-98-34-А, Пресуда, 3. мај 2006 (понатаму во текстот: Второстепена 

пресуда за Налетилиќ и Милутиновиќ) 

Д. НИКОЛИЌ 

Обвинителот против Драган Николиќ, Предмет бр. ИТ-94-2-А, Пресуда по жалба на казната, 

4. февруари 2005 (понатаму во текстот: Пресуда по жалба на казната за Драган Николиќ) 

ОРИЌ 

Обвинителот против Насер Ориќ, Предмет бр. ИТ-03-68-А, Пресуда, 3. јули 2008 (понатаму 

во текстот: Второстепена пресуда за Ориќ) 

Обвинителот против Насер Ориќ, Предмет бр. ИТ-03-68-Т, Налог во врска со упатствата за 

изведување на докази и однесувањето на страните во текот на судската постапка, 21. 

октомври 2004 (понатаму во текстот: Налог за Ориќ од 21. октомври 2004) 

ПОПОВИЌ и др., 

Обвинителот против Вујадин Поповиќ, Љубиша Беара, Драго Николиќ, Љубомир 

Боровчанин, Радивоје Милетиќ, Милан Гверо и Винко Пандуревиќ, Предмет бр. ИТ-05-88-

АР73.2, Решение по заедничката интерлокуторна жалба од одбраната во врска со статусот на  

Ричард Батлер како судски вештак, 30. јануари 2008 (понатаму во текстот: Решение за 

Поповиќ и др. од 30. јануари 2008.) 

Б. СИМИЌ и др.  

Обвинителот против Благоје Симиќ, Предмет бр. ИТ-95-9-А, Пресуда, 28. ноември 2006 

(понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Симиќ) 
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Обвинителот против Благоје Симиќ, Милан Симиќ, Мирослав Тадиќ и Симо Зариќ, Предмет 

бр. ИТ-95-9-Т, Причини за решението во врска со прифаќањето на „Верзија А и Б“ од 

документот, 22. мај 2002 (понатаму во текстот: Решение за Симиќ и др. од 22. мај 2002) 

СТАКИЌ 

Обвинителот против Миломир Стакиќ, Предмет бр. ИТ-97-24-А, Пресуда, 22. март 2006 

(понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Стакиќ) 

СТРУГАР 

Обвинителот против Павле Стругар, Предмет бр. ИТ-01-42-Т, Пресуда, 31. јануари 2005 

(понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Стругар) 

Обвинителот против Павле Стругар, Предмет бр. ИТ-01-42-А, Пресуда, 17. јули 2008 

(понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Стругар) 

Д. ТАДИЌ 

Обвинителот против Душко Тадиќ, со прекар „ Дуле“ , Предмет бр. ИТ-94-1-Т, Мислење и 

Пресуда, 7. мај 1997 (понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Тадиќ) 

Обвинителот против Душко Тадиќ, со прекар „ Дуле“ , Предмет бр. ИТ-94-1-Т, Пресуда за 

казната, 14. јули 1997 (понатаму во текстот: Пресуда за казната за Тадиќ) 

Обвинителот против Душко Тадиќ, Предмет бр. ИТ-94-1-А, Пресуда, 15. јули 1999 

(понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Тадиќ) 

Обвинителот против Душко Тадиќ, Предмет бр. ИТ-94-1-А и ИТ-94-1-Аbis, Пресуда по 

жалба на казната, 26. јануари 2000 (понатаму во текстот: Пресуда по жалба на казната за 

Тадиќ) 

Обвинителот против Душко Тадиќ, со прекар „Дуле“ , Предмет бр. ИТ-94-1-АР72, Решение 

по поднесокот од Oдбраната за интерлокуторната жалба за надлежност, 2. октомври 1995 

(понатаму во текстот: Решение за надлежност за Тадиќ) 

ФУРУНЏИЈА 

Обвинителот против Анто Фурунџија, Предмет бр. ИТ-95-17/1-А, Пресуда, 21. јули 2000 

(понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Фурунџија) 

ХАЛИЛОВИЌ 

Обвинителот против Сефер Халиловиќ, Предмет бр. ИТ-01-48-Т, Пресуда, 16. ноември 2005 

(понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Халиловиќ) 
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Обвинителот против Сефер Халиловиќ, Предмет бр. ИТ-01-48-А, Пресуда, 16. октомври 

2007 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Халиловиќ) 

ХАРАДИНАЈ и др. 

Обвинителот против Рамуш Харадинај, Идриз Барај и Лахи Брахимај, Предмет бр. ИТ-04-

84-Т, Пресуда, 3. април 2008 (понатаму во текстот: Првостепена пресуда за Харадинај и др.) 

ХАЏИХАСАНОВИЌ И КУБУРА 

Обвинителот против Енвер Хаџихасановиќ и Амир Кубура, Предмет бр. ИТ-01-47-А, 

Пресуда 22. април 2008 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Хаџихасановиќ и 

Кубура) 

„ЧЕЛЕБИЌИ“  

Обвинителот против Зејнил Делалиќ, Здравко Муциќ, со прекар „Паво“ , Хазим Делиќ и Есад 

Ланџо, со прекар „ Зенга“ , Предмет бр. ИТ-96-21-Т, Пресуда, 16. ноември 1998 (понатаму во 

текстот: Првостепена пресуда за Челебиќи) 

Обвинителот против Зејнил Делалиќ, Здравко Муциќ, со прекар „Паво“ , Хазим Делиќ и Есад 

Ланџо, со прекар „ Зенга“ , Предмет бр. ИТ-96-21-А, Пресуда, 20. февруари 2001 (понатаму во 

текстот: Второстепена пресуда за Челебиќи) 

Обвинителот против Зејнил Делалиќ, Здравко Муциќ, со прекар „Паво“ , Хазим Делиќ и Есад 

Ланџо, со прекар „ Зенга“ , Предмет бр. ИТ-96-21-АР73.2, Решение по барањето на 

обвинетиот Зејнил Делалиќ за дозвола да поднесе жалба против Решението на Судскиот 

совет за прифатливоста во доказните списи од 19. јануари 1998 , 4. март 1998 (понатаму во 

текстот: Решение за Челебиќи од 4. март 1998) 

ЧЕШИЌ 

Обвинителот против Ранко Чешиќ, Предмет бр. ИТ-95-10/1-С, Пресуда за казната, 11. март 

2004 (понатаму во текстот: Пресуда за казната за Чешиќ) 

 

2. МКСР 

АКАЈЕСУ 

Обвинителот против Жан-Пол Акајесу, Предмет бр. МКСР-96-4-А, Пресуда, 1. јуни 2001 

(понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Акајесу) 

ГАЦУМБИТСИ 
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Силвестре Гацумбитси против Обвинителот, Предмет бр. МКСР-2001-64-А, Пресуда, 7. 

јули 2006 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Гацумбитси)  

КАМУХАНДА 

Жан де Дие Камуханда против Обвинителот, Предмет бр. МКСР-99-54А-А, Пресуда, 19. 

септември 2005 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Камуханда) 

КАРЕРА 

Франсоа Карера против Обвинителот, Предмет бр. МКСР-01-74-А, Пресуда, 2. февруари 

2009 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Карера) 

МУВУЊИ 

Tарцисе Мувуњи против Обвинителот, Предмет бр. МКСР-2000-55А-Т, Решение по 

поднесокот од Обвинителството за прифаќање на документи понудени во текот на 

вкрстеното испрашување на свдокот на Oдбраната Аугустин Ндиндилијимана, 28. февруари 

2006 (понатаму во текстот: Решение за Мувуњи од 28. февруари 2006) 

НАХИМАНА и др. 

Фердинанд Нахимана, Жан-Боско Барајагвиза и Хасан Нгезе против Обвинителот, Предмет 

бр. МКСР-99-52-А, Пресуда, 28. ноември 2007 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда 

за Нахимана и др.) 

НДИНДАБАХИЗИ 

Емануел Ндиндабахизи против Обвинителот, Предмет бр. МКСР-01-71-А, Пресуда, 16. 

јануари 2007 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Ндиндабахизи) 

НТАКИРУТИМАНА 

Обвинителот против Елизафан Нтакирутимана и Жерард Нтакирутимана, Предмет бр. 

МКСР-96-10-А и МКСР-96-17-А, Пресуда, 13. декември 2004 (понатаму во текстот: 

Второстепена пресуда за Нтакирутимана)  

НТАГЕРУРА и др. 

Обвинителот против Андре Нтагерура, Емануел Багамбики и Самуел Иманишимве, 
Предмет бр. МКСР-99-46-А, Пресуда, 7. јули 2006 (понатаму во текстот: Второстепена 
пресуда за Нтагерура и др.)  
 
ЊИРАМАСУХУКО 
 
Паулине Њирамасухуко против Обвинителот, Предмет бр. МКСР-98-42-АР73.2, Решение по 
жалбата на Паулине Њирамасухуко, во врска со прифатливоста на доказите, 4. октомври 
2004 (понатаму во текстот: Решение за Њирамасухуко од 4. октомври 2004) 
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РУТАГАНДА 

Џорџ Андерсон Ндерубумве Рутаганда против Обвинителот, Предмет бр. МКСР-96-3-А, 

Пресуда, 26. мај 2003 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Рутаганда) 

СЕРОМБА 

Обвинителот против Атанасе Серомба, Предмет бр. МКСР-2001-66-А, Пресуда, 12. март 

2008 (понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Серомба)  

СЕМАНЗА 

Лорен Семанза против Обвинителот, Предмет бр. МКСР-97-20-А, Пресуда, 20. мај 2005 

(понатаму во текстот: Второстепена пресуда за Семанза) 

Б. Листа на скратеници, акроними и куси референци 

Во согласност со правило 2(Б) од Правилникот, машкиот род вклучува и женски род, а 

еднината множина и обратно. 

HRW Human Rights Watch (Организација за заштита на 
човековите права) 

АТ. Стенограм од распитот во жалбената постапка  

Втора женевска конвенција Втора женевска конвенција, за подобрување на 
положбата на ранетите, болните и бродоломците на 
вооружените сили на море од 12. август 1949 

Дополнителен протокол I Протокол додаден кон Женевските конвенции од 12. 
август 1949, што се однесува на заштита на жртви во 
меѓународни вооружени конфликти (Протокол I), 
Женева, 8. јуни 1977 

Дополнителен протокол II Протокол додаден кон Женевските конвенции од 12. 
август 1949, што се однесува на заштита на жртви во не-
меѓународни вооружени конфликти (Протокол II), 
Женева, 8. јуни 1977 

ДП Доказен предмет 

Жалбен поднесок од 
Обвинителството 

Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-А, Жалбен поднесок 
од Обвинителството, 20. октомври 2008 (доверливо), 
јавна редактирана верзија поднесена на 3. ноември 2008 

Жалбен поднесок од Тарчуловски Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-А, 12. јануари 2009 
(доверливо), јавна редактирана верзија поднесена на 12. 
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јануари 2009 

Женевските конвенции Женевските конвенции од I до IV од 12. август 1949 

Заеднички член 3 Член 3 на Женевските конвенции од I до IV 

Изменета и дополнета најава на 
жалба од Тарчуловски 

Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-А, Изменета и 
дополнета најава на жалба од Тарчуловски, 2. април 2009 

Книга на правни извори на 
Обвинителството 

Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-А, Книга на правни 
извори за Реакцијата од Обвинителството на Жалбениот 
поднесок од Тарчуловски, 9. април 2009 

Коментар на МКЦК во врска со 
Женевската конвенција IV  

Ј. Пиктет, (уред.), Женевските конвенции од 12. август 
1949: Коментар, дел: IV Женевска конвенција во врска со 
заштитата на цивилни лица во време на војна (Женева, 
Меѓународен комитет на Црвениот крст, 1958) 

Коментар на МКЦК на 

Дополнителните протоколи 

Коментар на Дополнителните протоколи на Протоколите 
од 8. јуни 1977 на Женевските конвенции од 12. август 
1949, Меѓународен комитет на Црвениот крст, Женева, 
1987 

Кривичниот законик на ПЈРМ од 
1996 

Кривичниот законик на ПЈРМ што стапил на сила во 
1996 

МВР Министерство за внатрешни работи 

Меѓународен суд  

 

Меѓународен суд за кривично гонење на лица одговорни 
за тешки кршења на меѓународното хуманитарно право 
извршени на територијата на поранешна Југославија од 
1991 година 

МКС Меѓународен кривичен суд (во англискиот текст: ICC) 

МКЦК Меѓународен комитет на Црвениот крст (во англискиот 
текст: ICRC) 

МСП Меѓународен суд на правдата (во англискиот текст: ICJ) 

Најава на жалба од 
Обвинителството 

Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-А, Најава на жалба 
од Обвинителството, 6. август 2008 

Најава на жалба од Тарчуловски Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-А, Најава на жалба 
од Тарчуловски, 8. август 2009 

НАТО Северно-Атланска мировна одганизација 

Обвинение Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-ПТ, Второ изменето 
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и дополнето обвинение, 4. април 2006 

Обвинителството Канцеларија на Обвинителот на МКСЈ 

ОБСЕ Организација за безбедност и соработка во Европа 

ОВК Ослободителна војска на Косово (во англискиот текст: 
KLA) 

ОВР Одделение за внатрешни работи 

Одбрана на Бошкоски  Совет на одбраната на обвинетиот Љубе Бошкоски 

Одговор од Обвинителството Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-А, Одговор од 
Обвинителството, 16. декември 2008 (доверливо); јавна 
редактирана верзија поднесена на 24. декември 2008 

Одговор од Тарчуловски Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-А, Одговор од Јохан 
Тарчуловски, 24. април 2009 (доверливо), јавна 
редактирана верзија поднесена на 29. април 2009 

Оклопен транспортер Вооружен оклопен транспортер (во англискиот текст: 
APC) 

ОН Обединети нации 

ОНА Ослободителна национална армија (во англискиот текст: 
NLА) 

ПЈРМ Поранешна југословенска република Македонија 

Правилник Правилник за постапка и докази на Меѓународниот суд 

Прва женевска конвенција  Прва женевска конвенција, за подобрување на положбата 
на ранетите и болните на вооружените сили на бојното 
поле од 12. август 1949 

Прет-претресен поднесок на 
Обвинителството 

Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-ПТ, Поднесување од 
Обвинителството на изменет и дополнет прет-претресен 
поднесок, 4. април 2006 

Реакција од Бошкоски Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-А, Реакција од 
одбраната на Бошкоски, 1. декември 2008 

Реакција од Бошкоски 
(Коригендум) 

Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-А, Коригендум на 
одбраната на Бошкоски на Реакцијата, 20. јануари 2009 

Реакција од Обвинителството Обвинителот против Љубе Бошкоски и Јохан 
Тарчуловски, Предмет бр. ИТ-04-82-А, Реакција од 
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Обвинителството на Жалбениот поднесок од 
Тарчуловски, 9. април 2009 (доверливо), јавна 
редактирана верзија поднесена на 16. април 2009 

Статут Статут на Меѓународниот суд 

Т. Стенограм од распитите на судењето во овој предмет. 
Сите страни на стенограмот што се даваат во оваа 
Пресуда се земени од некоригираната верзија на 
стенограмот. Поради тоа може да има мали разлики меѓу 
бројот на страните даден овде и бројот во конечната 
верзија што е објавена. 

Трета женевска конвенција Трета женевска конвенција, во врска со третманот на 
воените заробеници од 12. август 1949 

фн. Фуснота 

Четврта женевска конвенција Четврта женевска конвенција, што се однесува на 
заштитата на цивилни лица во време на војна, од 12. 
август 1949 
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