Робија за актере случаја „Ликвидација“ у Македонији

21. октобар 2013.

Томислав Кежаровски новинар „Нове Македоније“ у групи оптужених у случају
„Ликвидација“ у понедељак је осуђен у Кривичном суду у Скопљу на 4,5 године робије
због текста објављеног пре пет година и откривања идентитета наводно заштићеног
сведока везаног за наручено убиство у селу Ореше код Велеса.

У случају „Ликвидација“ Кежаровски је осуђен на 4,5 године робије, а осталих седморица
оптужених - судија, адвоката и тужиоца „добили“ су казне од једне до 5,5 година
затвора. Осуђени су под оптужбом почињених кривичних дела поткупљивања,
злоупотребе службеног положаја и овашћења, одавање информација о сведоцима и
недозвољеног држања и трговине оружјем.

Највећа казна од 5,5 година затвора изречена је адвокату, бившем судија Основног суда
у Велесу, Валентину Зафирову, који је у два наврата водио Кривична већа у судским
процесима против утамниченог поглавара Православне охридске архипископије СПЦ,
архиепископа охридског и митрополита скопског Јована (Вранишковског).

Бивши тужилац из Велеса Ивица Ефремов је осуђен на 4,5 а некадашњи судија Иле
Танев на две и по године робије. Остала четворица су осуђена од 12 до 18 месеци
затвора.

Новинар Кежаровски је по хапшењу у притвору од 28. маја ове године, (где ће остати до
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правоснажности пресуде), под оптужбом да је у тексту објављеном још 2008. у магазину
“Репортер 92”, наводно открио идентитет заштићеног сведока у случају убиства старца
из 2005. године у селу Ореше. За то убиство су били оптужени браћа Љупчо и Орде
Ђоргиевски. После осмогодишњег судског маратона они су ослобођени, док се
истовремено открило и да је наводно заштићени сведок Златко Арсовски, због чијег је
откривања идентитета у „спорном“ тексту Кежаровски допао затвора, био - лажан.

Скопски адвокат браће Ђоргиевски, Звонко Давидовић је изјавио да је Арсовски био
заштићен сведок почев од 2010. али не и 2008. када је Кежаровски објавио поменути
текст.

Главни уредник “Нове Македоније”, Зоран Димитровски оцењује да је и хапшење и
осуда Кежаровског очита демонстрација силе. Објаснио је да новинар није извршио
кривично дело зато што није ни открио идентитет заштићеног сведока, већ да је
полиција практично подмтнула лажног сведока, што је касније потврдио и сам наводно
заштићени сведок - Златко Арсовски.

Осуда и забринутост новинара
Хапшење и судски процес против Томислава Кежаровског изазвао је велику
забринутост, огорченост и осуду не само у новинарској асоцијацији - Удружењу
новинара Македоније, Македонско
м
институт
у
за медије, већ и код читавог невладиног сектора. Реаговали су и западни дипломатски
представници у Македонији, укључујући и ЕУ, са захтевом за фер суђење.

Представница ОЕБС за слободу медија Дуња Мијатовић тим поводом у два наврата се
обраћала лично премијеру Владе Македоније Николи Груевском. Изјавила је да хапшење
новинара Кежаровског представља пример примене претеране мере са негативним
утицајем на слободу медија у овој земљи. Указала је да у демократским условима за рад
новинарима мора бити омогућено да се слободно и без притисака баве истраживачким
новинарством, нарочито у погледу откривања својих извора.

Мијатовићка је изразила дубоку забринутост због пресуде Кежаровском оценивши да ће
она имати озбљине последнице за слободу изражавања и медијске слободе у
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Македонији.

"Кривично гоњење репортера због новинарске делатности је кршење основног људског
права на слободу изражавања и обећања државе ОЕБС-у да ће развити и заштитити
слободне медије", навела је Дуња Мијатовић.

Током суђења Кежаровском, његове колеге организовале су протесте, упозоравајући да
је реч о суђењу медијима и слободно изнесеној мисли.

Пресуда македонском новинару изазвала је и реакције посланика у парламенту, па је
опозиција у Собрању, како преносе македонски медији, затражила једночасовни прекид
седнице у знак протеста против пресуде.
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