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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

УСТАВНИОТ СУД ВЛЕЗЕ ВО СИВАТА УСТАВНИОТ СУД ВЛЕЗЕ ВО СИВАТА 
ЗОНА НА ПОЛИТИКАНСТВОТОЗОНА НА ПОЛИТИКАНСТВОТО

ЗНАМЕТО НИ С ТАНА ЗНАМЕТО НИ С ТАНА 
НАГАЗНА МИНА ЗАНАГАЗНА МИНА ЗА  

МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИ МЕЃУЕТНИЧКИТЕ ОДНОСИ 

СУДИИТЕ НЕКОЛКУ ПАТИ РАСПРАВАА ЗА ОВОЈ ПРОБЛЕМ СУДИИТЕ НЕКОЛКУ ПАТИ РАСПРАВАА ЗА ОВОЈ ПРОБЛЕМ 
И НА КРАЈ ДОНЕСОА ОДЛУКА КОЈА ГИ РАЗЕДИНИ И НА КРАЈ ДОНЕСОА ОДЛУКА КОЈА ГИ РАЗЕДИНИ 

По донесувањето на одлуката на 
Уставниот суд на РМ, со која се 
укинуваат делови од одредбите 4, 

5, 6 и 8 од Законот за употреба на зна-
мињата на заедниците, приказната око-
лу проблемот се усложнува. Имено, до-
сега многу пати во јавноста и во ме диу-
мите се укажуваше на штетноста на дел 
од одредбите на овој Закон, со кои се 
тангира, односно се нарушува сувере ни-
тетот на Република Македонија, кој чес-
то пати беше злоупотребуван од страна 
на локалните самоуправи каде претежно 
живеат Албанци. Но, токму сега, во уште 
посложен меѓуетнички амбиент, нашиот 
"пречесен Суд", кој долго време ески ви-
раше и веќе неколку пати се состануваше 
и расправаше за оваа жешка тема, са-
миот пронајде време за да пресече. Тоа 
го стори многу перфидно, што дури пре-
дизвика и лавина од негативни реакции 
и антагонизми меѓу државните инсти-
туции и албанската заедница, која во 
овој случај се чувствува погодена од от-
ровна стрела. Под притисок на јавноста 
и особено од страна на лидерите на ДПА 
и на ДУИ, Мендух Тачи и Али Ахмети, 
претставниците на албанската заедница 
во Уставниот суд, односно нејзиниот пр ет -
седател, Махмут Јусуфи, како и Бајрам 
Положани, поднесоа оставка на своите 
функции.

Во писмената изјава Јусуфи појаснува 
дека со донесената одлука од Уставниот 
суд, со која со мнозинство гласови се 
уки нати делови на членови од Законот 
за употреба на знамињата на заедниците 
во Република Македонија, доаѓа до из-
раз мајоризацијата, поради што како су-
дија и претседател на Судот гласал про-
тив одлуката. 

Нашиот "пречесен Суд" 
долго време ескивираше и 
неколку пати се состануваше 
и расправаше на оваа жешка 
тема. Но, сега тоа го стори 
многу перфидно, што дури 
предизвика реакции и 
антагонизми меѓу државните 
институции и албанската 
заедница.

Според одлуката на 
Уставниот суд, истакнувањето 
на знамето на припадниците 
на заедницата не може да 
добие третман на знаме, со 
кое се изразува идентитетот 
на припадниците на 
заедницата, туку знаме со кое 
се изразува државен 
суверенитет.

"По повод донесената одлука од ст ра-
на на Уставниот суд по предметот У.бр. 
133/2005 од седницата на Судот одржана 
на 24 овој месец, со која со мнозинство 
гласови се укинати делови на членови 
од Законот за употреба на знамињата на 
заедниците во Р Македонија, и поради 
околноста дека расправајќи по пред ме-
тот аргументите на судиите, избрани со-
гласно амандманот 15 на Уставот со двој-
но мнозинство, Бадентеров принцип, не 
беа земени предвид, а предметниот за-
кон беше донесен по Бадентеров прин-
цип и дојде до израз мајоризацијата, јас 
како судија и претседател гласав против 
и не се согласувам со содржината да де-
на во неа", се наведува во оставката на 
Махмут Јусуфи. 

Одлуката, како што тој потенцира, не 
ја прифаќа и смета дека е политичка, до-
давајќи дека не сака неговото име, пре-
зиме и потпис како на претседател на 
Судот да стојат на една таква одлука. 

Неотповиклива оставка од функцијата 
судија на Уставниот суд на РМ поднесе и 
Бајрам Положани. И тој како повод за 
оставката ја посочува одлуката на Устав-
ниот суд, со која се укинуваат одделни 
од редби од Законот за употреба на зна-
мињата на заедниците, како што вели, 
донесена со мнозинство гласови на су-
диите, сите од македонска етничка при-
падност, особено нагласувајќи ги дру-
гите тројца колеги судии, припадници 
на заедниците, кои не се мнозинство.

Според одлуката на Судот, истак ну ва-
њето на знамето на припадниците на за-

едницата не може да добие третман на 
знаме со кое се изразува идентитетот на 
припадниците на заедницата, туку знаме 
со кое се изразува државен суверенитет. 
Ваквата аргументација, која потенцира 
дека знамето не е знаме на припадниците 
на заедниците, туку е "застава" или "зна-
менце" преку кое досега тивко се арти-
кулираше државниот суверенитет на те-
риторијата на РМ, каде суверено вла де-
еја градоначалниците на ДУИ, ги вос-
крес нува меѓунационалните нетрпели-
вости. Во борбата за политичко влијание 
врз албанскиот електорат, и градона чал-
ниците на ДПА ја изразуваа својата ет-
ничка припадност, со идентифи ка ци јата 
на албанското државно знаме, чиј орел 
сè уште се вее, а и ќе се вее над ло кал-
ните самоуправи во Р Македонија, ка де 
во мнозинство живеат Албанци.

Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, ја пот се-
ти власта на бунтот од 1997 година, кога 
сосема други актери го симнуваа албан-
ското државно знаме од зградата на ло-
калната самоуправа во Гостивар.

Дали сега истите актери ја инвол ви-
раат власта, односно ја минираат вла-
дејачката гарнитура, бидејќи како ини-
цијатор за укинување на одредбите од 
Законот за употреба на знамињата на за-
едниците, на свој грб треба да го прими 
гневот на албанската заедница? Тоа зна-
чи дека во рамките на Уставниот суд, 
чии одлуки никој не смее да ги ко мен ти-
ра, постои политички заговор, кој во 
позадина е правен со квасецот на од-
редена политичка опција.


