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Н А  З А К О Н О Т  З А  З Н А М И Њ АТАН А  З А К О Н О Т  З А  З Н А М И Њ АТА

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ЗНАМЕТО НА ЗАЕД   НИЦИТЕ МОРА ДА СОДРЖИЗНАМЕТО НА ЗАЕД  
АПЛИКАЦИЈА НА    МАКЕДОНСКОТО ЗНАМЕАПЛИКАЦИЈА НА   

Од усвојувањето на Законот за 
употреба на симболите на заед-
ниците или по конкретно знами-

њата, поминаа речиси две години, но 
Уставниот суд на РМ сè уште не се из-
јаснил дали Законот со кој се дозволува 
употреба на знамето на друга држава, 
Р Албанија, на тери торијата на Маке до-
нија е уставен. До сега неколку пати се 
одложува рас пра вата на оваа тема, а 
беше најавено дека пред Уставниот суд 
да пресече за ус тавноста на Законот, ќе 
се организираат консултативни средби 
со претстав ни ците на власта и со екс-
пертите. Порт па ролката на Уставниот суд, 
Татјана Јаниќ Тодорова,  изјави дека кон-
султативниот состанок се одржал пред 
две седмици, но не прецизира кога За-
конот за зна ми њата ќе биде ставен на 
дневен ред на Уставниот суд. Инаку, за 
потсетување, пр вата седница на која 
требаше да се рас права за Законот 
почна на 1 март 2006 г., но беше од-

Малцинските заедници 
имаат обврска при изборот 
на своето знаме 
задолжително да го вградат 
и знамето на Република 
Македонија, раководејќи се 
од принципот на неделивост 
на суверенитетот на РМ, 
неговата неотуѓивост и 
непреносливост. 

Првата седница на 
Уставниот суд на РМ, на која 
требаше да се расправа за 
Законот, почна на 1 март 
2006 година, но беше 
одложена. Наредната 
седница беше на 28 март 
2007 година, а продолжи на 
4 април истата година. Но, и 
таа беше прекината поради 
жестоката дебата на судиите 
за и против уставноста на 
овој Закон. Консултативниот 
состанок се одржа на 17 мај. 

Во очекување на 
наредната седница 
продолжува да се вее 
албанскиот орел на 
македонска територија.

ложена. Наредната седница беше на 28 
март 2007 г., а про должи на 4 април. Но, 
и таа беше пре ки ната поради жестоката 
дебата на суди ите за и против устав-
носта на овој За кон. Консултативниот 
состанок се одр жа на 17 мај. 

Ниту претседателот на Уставниот суд, 
Махмут Јусуфи, не прецизираше кога 
повторно ќе се расправа за Законот. Тој 
само потенцира дека ги очекува стено-
грамските белешки од консултатив ниот 
состанок, по што на ја ви дека во до-
гледно време овој Закон ќе биде ставен 
на дневен ред. Во однос на ставот на 
судиите за ова прашање тој вели дека 
нивното мислење е поделено. Во оче-
кување на најавеното догледно вре-
ме и натаму на сила останува За ко нот, 
со кој се дозволува албанскиот орел да 
се вее на македонска територија. Но, 
продолжуваат и негодувањата кај Ма-
кедонците, кои гледајќи ги развио ре ни-
те албански знамиња во државава нор-
мално си го поставуваат прашањето да-
ли навистина живеат во Република Ма-
кедонија?

СУВЕРЕНИТЕТ
Ако се тргне од правилото дека зна-

мето е симбол на државата, според кој 
таа се разликува од другите држави на 
меѓународната сцена, и дека со овој 
сим бол се означува просторот на кој се 
протега нејзиниот суверенитет, тогаш 
оче кувано е истакнувањето на знами-
њата на туѓи држави на територијата на 
РМ секого да го доведат во заблуда за 
чија територија станува збор. Всушност, 

со употребата на знамиња на други др-
жави на територијата на РМ се нару-
шува унитарниот карактер на државава 
и симболично се манифестира поде ле-
ниот суверенитет на РМ со државите 
чии државни симболи се употребуваат 
на нејзина територија, што значи дека 
директно се повредува Уставот на Ре-
публика Македонија. 

"Во согласност со Рамковната кон-
венција за заштита на правата на мал-
цинствата не постои ниту меѓународен 
стандард со кој националните малцин-
ства би ги изразувале, негувале и раз-
вивале идентитетот и националните 
особености преку правото на избор и 
на употреба на свои знамиња на те ри-
торијата на државата чии државјани се, 
затоа што тоа би било спротивно на 
основните принципи на меѓународното 
право и особено на суверената ед нак-
вост, територијалниот интегритет и по-
литичката независност на државите", ко-
ментира доцент д-р Тања Карака ми шева. 

Малцинските заедници, објаснува 
Каракамишева, имаат обврска при из-
борот на своето знаме задолжително 
да го вградат и знамето на РМ, рако-
водејќи се од принципот на неделивост 
на суверенитетот на РМ, неговата нео-
туѓивост и непреносливост. Оттука, 
правото на заедниците да изберат свое 
знаме не е апсолутно слободно, туку е 
ограничено, и во неговата содржина 
задолжително мора да се најде апли ка-
ција на знамето на РМ како потврда на 
унитарниот карактер на државата и др-
жавниот суверенитет. Посебните сим-
боли на малцинските заедници, осо бе-
но на албанската и на турската заед ни-

ВО ОЧЕКУВАЊЕ НА СЕДНИЦАТА НА УСТАВНИОТ ВО ОЧЕКУВАЊЕ НА СЕДНИЦАТА НА УСТАВНИОТ 
СУД АЛБАНСКОТО ЗНАМЕ СУД АЛБАНСКОТО ЗНАМЕ ПРОДОЛЖУВАПРОДОЛЖУВА ДА ГИ  ДА ГИ 
ПОДГРЕВА СТРАСТИТЕПОДГРЕВА СТРАСТИТЕ



13  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  674 / 1.6.2007
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ЗНАМЕТО НА ЗАЕД   НИЦИТЕ МОРА ДА СОДРЖИНИЦИТЕ МОРА ДА СОДРЖИ  
АПЛИКАЦИЈА НА    МАКЕДОНСКОТО ЗНАМЕМАКЕДОНСКОТО ЗНАМЕ  

ца, кои живеат на територијата на РМ, 
не смеат да бидат идентични со сим-
болите на нивната матична земја, од-
носно со оние на Република Албанија и 
Република Турција. 

ТЕНЗИИ
Албанското знаме постојано ги под-

гревало тензиите во оваа држава. До-
волно е да се потсетиме на настаните 
во Гостивар, во 1997 година, кога Руфи 
Османи и Алајдин Демири завршија во 
затвор поради истакнувањето на албан-
ското знаме пред општинските згради 
во Гостивар и во Тетово. Сепак, откако 
Османи го изгуби спорот во Стразбур, 
во кој ја тужеше државата поради како 
што тврдеше "неправедната осуда од 
македонските судски органи", се случи 
пресврт на настаните кој им одеше во 
прилог на албанските барања. Тие не са-
мо што го добија правото да го ко ристат 
симболот на Албанија за свој симбол во 

ОД ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАМИЊАТА ОД ЗАКОНОТ ЗА УПОТРЕБА НА ЗНАМИЊАТА 
НА ЗАЕДНИЦИТЕНА ЗАЕДНИЦИТЕ

ВО ДОГЛЕДНО ВРЕМЕ СЕДНИЦА 
ЗА УСТАВНОСТА НА ЗНАМИЊАТА

Претседателот на Уставниот 
суд, Махмут Јусуфи, не можеше да 
ни прецизира кога повторно ќе се 
расправа за Законот за употреба 
на симболите на заедниците. Тој 
само ни потенцира дека ги оче-
кува стенограмските белешки од 
консул тативниот состанок, по што 
најави дека во догледно време 

овој Закон ќе би де ставен на дневен ред. Во очекување на најавеното 
догледно време и натаму на сила останува Законот со кој се дозволува 
симболот на Република Албанија да се вее во Ре пуб лика Македонија. 
Но, про дол жуваат и негодувањата кај Македонците кои гледајќи ги 
развиорените албански знамиња во државава нор мално си го пос-
тавуваат пра ша њето дали навистина живеат во Ре публика Маке до-
нија?

Македонија, туку си добија и свој ден на 
албанското знаме - 28 ноември, за чие 
прославување добија и државни пари. 
За потсетување, во 2005 година пра-
тениците од СДСМ и од ДУИ, кои тогаш 
беа на власт, го притиснаа зеленото копче 
за Законот за знамињата, со кој им до з-
волија на Албанците во оваа држава, 
поконкретно во општините каде што се 
мнозинство, да го протуркаат орелот за 
свој национален симбол. Законот дозво-
лува секоја етничка заедница сама да 
одлучи кое знаме ќе го користи за свој 
симбол. Но, дали требаше да потклек-
неме и да дозволиме туѓ симбол да се 
вее на македонска територија? Пома-
лите партии и граѓани поведоа иници-
јатива за оценка на уставноста на овој 
Закон. Но, засега ништо.

Во Законот се предвидени казнени 
одредби за оние кои нема да го по чи-
туваат, но ретко кој во западниот дел на 
државава се однесува во согласност со 
законските одредби, односно албан ско-
то знаме да го истакнува заедно со ма-
кедонското. 

Во 2005 година за Законот се водеше 
жестока дебата, која се движеше во на-
сока на тоа дека идните генерации не-
ма да им простат на оние кои дозволија 
да биде нарушен суверенитетот на др-
жавата. Експертите предупредуваа де-
ка знамето на Република Албанија не 
може во исто време да биде знаме на 
албанската заедница во Република Ма-
кедонија. Според меѓународните стан-
дарди, дури и во земјите со федеративно 
уредување знамињата на кантоните се 
нивни автентични, различни од зна ми-
њата на матичната држава. 


