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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

СУДСТВОТО НИ ГИ ПОТОНА ПРА    

КРАСНИЌИ ПО  

Повлекувањето на по-
тер ницата и барањето 
за притвор против 

Агим Красниќи од село Кон-
дово, претставува правен, ус-
тавен и законски преседан, 
кој ќе придонесе за услож-
нување на општата кревка, 
политичка и безбедносна си-
туација, бидејќи со ова дефи-
нитивно "криминалците и 

Тој е надвор од Законот. Тој "не смее" да плаќа 
ДДВ. Но, може да зборува што сака, дури и 
да се заканува со масовни убиства. Сега е на 
сло бода, според диригираните информации, 
се прошетал покрај полицијата, дошол на 
суд за да даде изјава. По ова заминал на го-
дишен одмор. По неколку месеци "тормо зе-
ње" му заврши решението за определен по-
литички работен однос. Но, останува пра ша-
њето, кој го вработи? 

"Ако било покренато барање за спроведување 
ис трага, ако била дадена потерница, локал-
на или меѓународна... Потерницата е мерка 
која има свои правила, кога може да се из-
даде, против кого, зошто и за кои дела по себ-
но се однесува", оценува адвокатката Јаг ну-
ла Куновска. 

политичарите", такви какви 
што сè, владеат со Република 
Македонија. На овој начин 
паднаа во вода настојувањата 
во правосудниот систем да 
ги направиме потребните ре-
форми, и истовремено да до-
кажеме дека сме на вистин-
скиот пат во приближувањето 
кон ЕУ и НАТО. Генерално гле-
дано, вакви какви што сме 

сега, опсервирани од сите 
страни, од домашната и од 
странската јавност, ја губиме 
државата, но и македонската 
нација. 

СЦЕНАРИО

Последниве неколку го-
дини ова е второ осмислено 
политичко сценарио на капи-
тулација на државата, која е 
изнудена од страна на кри-
миналците (терористи), би-
дејќи ако ги броиме посит-
ните, тогаш ќе ни требаат 
многу страници само да ги 
на ведеме примерите. Нај се-
риозен пример беше ко ки-
чето на настаните во 2001 го-
дина. Случајот за т.н. дрво-
сечач Џевад Асани, го водеа 
'Љубчо Георгиевски и Доста 
Димовска', кои во тандем со 
Арбен Џафери, раководеа со 
државата. Тогаш четири вој-
ници на АРМ беа трампани 
за Џевад Асани, кој беше в 
затвор, а требаше да одго ва-
ра пред македонските судски 
органи. Подоцна, на Скопска 
Црна Гора тој им пркосеше 
на безбедносните сили, а спо-
ред непотврдени информа-
ции бил вмешан во случајот 
"Карпалак" и во активностите 
на АНА. Во моментов е во Ко-
сово, каде што издржува за-

творска казна за други дела.
Вториот пример со Агим 

Красниќи, кој ни служеше за 
забава и за плашење на на-
родот, е завршен. Но, како? 
Ни се сервира дека се поја-
вил пред истражниот судија, 
претставник на Обвини тел-
ството, но без посредство на 
МВР. Ја, мајката!? На "тацна" 
ни се сервира дека дал из-
јава во врска со покренатите 
обвиненија, по што потер ни-
цата била укината, а тој за-
минал на заслужен одмор. 
Што тоа ние слушаме? Зарем 
тој да се повлече без прав, 
без влакно на јазикот, без до-
биена пара за "повеќе месеч-
ното тормозење" и кревање 
на меѓунационалната тен-
зија?! 

Човекот си ја одигра сво-
јата ролја. Се појави пред ре-
ферендумското изјаснување 
против новата територијална 
организација, а потоа остана 
да командува на екстери то-
ријата - Кондово, од каде што 
ни ги тренираше "живците". 
Се покажа дека е поголем 
"фра ер" од нашите полити-
чари "мангупи", бидејќи бе-
ше тврд орев сè додека не му 
ги исполнија барањата, од-
носно докажа дека сè ова е 
масло на... Кој е вмешан во 
'рте њето на кондовскиот ко-

ЈАГНУЛА КУНОВСКА, АДВОКАТКАЈАГНУЛА КУНОВСКА, АДВОКАТКА НАШИТЕ ПОЛИТИ 

ЖИВАТА КОНДОВСКА ЛЕГЕНДАЖИВАТА КОНДОВСКА ЛЕГЕНДА
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  ВНИОТ СИСТЕМ И ДРЖАВАТА

ГОЛЕМ "ФРАЕР" ОД 

ров? Од Бермудскиот триа-
голник пристигаа информа-
ции за сериозниот проблем, 
со кој се занимаваа Владата 
(власта), претседателот и 
другите битни или небитни 
фактори во државава. Од та-
му дојде и изненадувачкото 
решение - Красниќи замина 
на заслужен одмор. Сега мо-
жеме мирно да спиеме.

ПОТЕРНИЦАТА НЕ Е 
ИГРАЧКА

Каков удар тоа ќе биде врз 
правниот поредок во зем-
јава? Тоа е главното прашање 

да ни ги објасни стапиците 
од овој акт и негативностите 
кои дури сега ќе следуваат 
по оваа непримерена одлука 
на правниот и на поли цис ки-
от систем.

"Како граѓанин слушам де-
ка имало кривична пријава и 
барање за спроведување ис-
трага во суд. Сега слушам де-
ка на некој начин Красниќи и 
не е амнестиран, туку онака 
дошол во суд, се јавил, му бил 
земен исказ и заминал. Зна-
чи, не можам да зборувам 
стручно, бидејќи не знам за 
кои дела е обвинуван. Но, 
ако обичен граѓанин биде 

мерка која има свои правила, 
кога може да се издаде, про-
тив кого, зошто и за кои дела 
посебно се однесува. Значи, 
ако има потерница и одед-
наш тој се јави... и ете така ќе 
го пуштат, па ние сме биле 
многу благословени. Лицата 
од законодавството и од суд-
ството, од нашата практика 
ни биле многу сентиментални 
луѓе. Но, на обичен граѓанин 
тоа не може да му се случи. 
Ова повторно е некоја по ли-
тичка одлука", нагласува ад-
во катката Куновска.

 

ма ништо. Сè е про стено. Тоа 
не е така. Повто рувам, ова е 
политичка од лука со знаење 
на оние кои ние ги ока рак-
теризираме ка ко 'меѓуна род-
на заедница'. За тоа и толку 
време, два - три месеци ниш-
то не се пре зе маше против 
него. Поради тоа, тој така сил-
но гласно и самоубедено збо-
руваше, би дејќи имаше не-
каква пот крепка од некаде. 
Всушност, ние знаеме дека 
се шетаат и други како него, 
за некои од нив сè уште 
постојат по тер ници, а и пок-
рај тоа никој не ги бара. Има 
луѓе како, на пример, Даут 
Реџепи - Лека, кој слободно  
шета и вооп што не му е гајле 
што по него е издадена по-
терница. Никој не го фаќа. 
Но, не е само тој, каде се 
убијците на два на есетте кид-
напирани Маке донци? Каде 
воопшто се и другите? Каде 
се лицата кои ги поставија 
мините на 'Љу ботенски ба-
чила', случајот за кој велат 
дека било инцидент, а не 
трагедија на осум за гинати 
војници итн.? Каде се убиј-
ците на оние во 'Бриони' кај 
Челопек, кои едноставно ги 
минираа луѓето врзани за 
дирек, а за кои слушаме дека 
ниту на нивните мајки не им 
дозволуваат свеќа да им за-
палат? Во жална ситуација по-
тона нашето општество, тука 
пред сè, зборувам за прав-
ниот систем на РМ", оце нува 
Куновска. 

Во целиов случај, улогата 
на Обвинителството, адво-
катката Куновска ја оценува 
како мошне негативна, би деј-
ќи тоа е зависно од поли ти-
чарите. Тоа не може да ги 
води реформите во право-
судството во вистинската на-
сока, бидејќи такви какви што 
се сега, тие ќе бидат кон тро-
верзни реформи.

"На овој начин не може да 
се спроведе никаква рефор-
ма. Со ова Обвинителство, не 
само Прчевски, тука има ед-
на цела гарда околу него, тие 
никогаш нема овој правен 
систем да го водат така како 
што треба. Тие се слуги на 
власта. За жал, сè додека не 
избираме обвинители кои се 
независни, тоа и ќе се прави. 
Во една Америка, обвини-
телот може на Клинтон или 
сега на Буш, да му даде кри-
вична пријава, а ние не сме-

ОПРАВДАНИЕ

"Одлуката за повлекување на потер ни-
ците и притворот за Агим Красниќи е за-
конска и доказ за независното судство", ва-
ка ја брани чудната судска одлука претсе-
дателката на Основниот суд Скопје 1 Ско п је, 
Добрила Кацарска.

На Судот му било доволно тоа што Кра-
сниќи сам дошол да даде изјава, по што 
било оценето дека тој е достапен за прав-
дата во истрагите кои продолжуваат.

"Истите доброволно се јавиле во суд. 
Тие се веќе достапни. Напротив, докажав 
дека судството е независно и судијата по-
стапи по законските прописи, а дали по-
стои политички договор, мислам дека тоа 
не треба мене да ме прашувате", изјави  Ка-
царска.

на кое во моментов треба да 
се одговори, бидејќи Крас-
ниќи ни создаде уште по го-
леми проблеми од него са-
миот. 

"За да зборувам како ст-
ручно лице, морам да знам 
што таа кривична пријава со-
држела. Потоа, прифатената 
кривична пријава, преточена 
во барање за спроведување 
истрага, за кои дела е обви-
нет, како тоа го стокмиле 
итн.", е првата реакција на 
позната скопска адвокатка 
Јагнула Куновска, која како 
граѓанин, но и познат спе ци-
јалист - кривичар, се обиде 

обвинет за вакво дело, со 
кое власта два, односно три 
месеци се забавува на ниво 
на Влада, дури на ниво на 
претседател на држава, не 
би поминал така лесно како 
што помина Красниќи. Во 
овој момент не знам дали 
било покренато обвинение. 
Не знам дали била покрената 
потерница. Ние можеме са-
мо паушално да зборуваме. 
Но, ако било покренато ба-
рање за спроведување ис-
трага, ако била дадена по-
терница, локална или меѓу-
народна..., па таа потерница 
не е играчка. Потерницата е 

ДРУГИ СЛУЧАИ

"Како стручњак, кој 35 го-
дини се занимава со кри-
вичната материја, знам дека 
ако сè ова му се случи на еден 
обичен граѓанин, тој мо же да 
заврши како Диме Иц ковски - 
Поштарот. Да го за обиколат 
и да го убијат, а да не знае 
зошто. Но, за овој (Кра сниќи) 
се знае зошто, би дејќи ние го 
слушнавме, го ви довме на хр-
ватската и на другите теле-
визии каде дава ше изјави. 
Сепак, факт е дека нешто 
слушнавме од Крас ниќи, а за 
нив тоа е како да се работи 
за плуканица на ули ца. На-
водно тој плукнал на чевелот 
на сообраќаецот и од тоа не-

 ЧКИ "МАНГУПИ" 
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еме да помислиме да му ја 
врачиме на Красниќи или, 
пак, ја повлекуваме. Зошто е 
тоа така, ако се јавил на суд, 
дал исказ? Тука има многу не-
јаснотии. А, кога беше за Љу-
бе Бошкоски, за 'Раштански 
лозја', дури 100 полицајци 
имаше околу обвинителот. 
Дојде комбе за да го однесат 
во Шутка. Зош то другите ли-
ца кои беа обвинети за овој 
случај ги фатија веднаш, по 
исказот ги ставија во при-
твор? Зошто не им дозволија 
да се бранат од слобода? 
Зошто ние така се однесу ва-
ме кон луѓето, кои й се ло јал ни 
на оваа држава? Тие велеа де-
ка ќе дадат докази за хи по-
теки, ја убедуваа власта де ка 
ќе се јават на секоја по ка на, а 
уште при првата по кана ги 
уапсија. Нив ги чував ме во 
притвор. Ако го сле ди ме овој 
пример, тогаш зошто и мла-
диот Верушевски веќе цел 
месец се наоѓа во при твор. 
Па, и тој дал исказ, би тре ба-
ло да го пуштат на сло бода", 
истакнува адвокат ка та.

Куновска смета дека и ад-
вокатите и судството се нао-
ѓаат во немилост, бидејќи по-
литиката ги уценува.

"Во судството има и пре-
красни судии како луѓе, но 
што тие, или некој од нив мо-
же да прави кога нему му се 
наложува. Ајде да ве прашам: 
'Треба ли да 'лета' од работа, 
ако тоа не го стори?' Како 
ина ку, како што слушнав би-
ло ноќно време ко га се при-
јавил, да дојде судија, потоа 
обвинител, па да го сослу-
шаат. Што мислите вие, дека 
истражниот судија може да 
донесе одлука да го пуштат 
ако тоа, пред сè, не му било 
речено или наредено. Мис-
лите ли дека за да се повлече 
потерница одлучува истраж-
ниот судија? Дали мерката 
притвор ќе биде укината или 
не, одлучува обвинителот. 
Едноставно, тој дава предлог 
или го повлекува предлогот. 
Сега кој може да помисли 
дека не знаеме какво е на-
шето Обвинителство. Знаете 
ли како тоа се однесуваше 
кон Љубе Бошкоски за 'Раш-
тански лозја', односно како 
се однесуваа тројцата обви-
нители. Тие и за многу други 
случаи не се однесуваа спо-
ред законот. Има многу при-
мери за кои можам да збо ру-

вам. Сега, каде ни е правдата? 
Тоа е срамота за нас. Ова по-
веќе го зборувам во улога на 
граѓанин отколку како струч-
њак од оваа област. Срамота 
е тоа што се случува кај нас. 
Може сè да се каже или да се 
лаже само за да се заинтри-
гира јавноста. Тоа за што нè 
информираат преку меди-
умите, сè е  нешто 'бош ра бо-
та', бидејќи според нив така 
треба да биде. Но, утре мо-
жеби ќе се вадат и ќе велат: 
'Пу, пу не важи'. А, овде како 
граѓани се жалевме, фак тич-
ки тие два месеца ни нудеа 
само забава. Со сервираните 
информации ни нудат шунд 
литература", констатира Ку-
новска.

Познатата адвокатка и ст-
ручњак по кривично пра во, 
Јагнула Куновска, истак нува 
дека целава работа е дири-
гирана однадвор, би дејќи ис-
тото ни се случува со при ти-
сокот за ослободување на 
Вра нишковски.

"Ние треба да сфатиме де-
ка не одлучуваме за себе. За 
нас одлучуваат други. 'Џа бе' 
ја валкаме устата со збо рот 
демократија. Демо кра тија е 
филозофски израз. Де мо кра-
тија не е прост и су ров израз 
за секој да ја плак не устата со 
него. Демокра ти јата е многу 
широк поим за некој сло бод-
но да рече ужи ваме во демо-
кратија, се стре миме кон де-
мократија. За тоа треба да 
имаме предуслови, кои има-
ат виделина во себе, а всуш-
ност ние тонеме. Сфа ќате ли 
дека како држава и како на-
ција сè уште тонеме и само 
што не сме го допреле дното. 
Во моите две издадени книги 
тврдам дека ние како народ 
сè уште не сме осоз наени. 
Затоа дозволуваме да изби-
раме вакви 'шушумиги' и тие 
да нè водат. Ние 15 го дини 
сме независни, но како др-
жава, како Македонија ста-
навме 'брука'. Ако некое вре-
ме се гордеевме со тоа, кр-
шевме шишиња со шам пањ, 
пиевме затоа што сме ста на-
ле држава, фактички маке-
донската нација си доби др-
жава, но денес мораме да 
сфатите дека повеќе не сме 
онаа иста држава. Сè побрзо 
ја губиме и државата и ма-
кедонската нација", пре ду-
предува адвокатката Јагнула 
Куновска.

ПРЕКРШЕНИ УСТАВОТ И ЗАКОНИТЕ

Претседателот Бранко Црвенковски е изненаден и крајно 
загрижен од информациите во медиумите, дека мерката 
притвор против Агим Красниќи е повлечена откако тој до-
броволно се јавил во судот. Според него, доколку овие ин-
формации се точни, со оглед на тоа што станува збор за се-
риозни кривични дела, судот целосно го негира правниот 
поредок и ги крши Уставот и законите. Шефот на државата 
смета дека институциите презеле активности, кои се во це-
лосна спротивност со заклучоците од седницата на Со ветот 
за безбедност, а се однесуваа на случајот "Кондово". Тој ин-
систира на итно рас чистување на ситуацијата. 

Имено, Вла да та на РМ ги за дол жи мини стер ствата за вна-
тре шни работи и за правда да под готват ин фор ма ција за т.н. 
случај "Кондово" и за причините по ра ди која е повле чена 
потер ни ца та против Агим Красниќи. Поа ѓајќи од прин ци пот 
на поделба на власта, Вла да та уште еднаш потврдува дека  
нема да се меша во работењето на судските власти.

АКО ОВА МУ СЕ СЛУЧИ НА ОБИЧЕН ГРАЃАНИН АКО ОВА МУ СЕ СЛУЧИ НА ОБИЧЕН ГРАЃАНИН 
ТОЈ ЌЕ ЗАВРШИ КАКО "ПОШТАРОТ"ТОЈ ЌЕ ЗАВРШИ КАКО "ПОШТАРОТ"


