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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

АЛБАНЦИТЕ - ЕДЕ    Н ЗА СИТЕ, СИТЕ ЗА ЕДЕН,АЛБАНЦИТЕ - ЕДЕ   
А МАКЕДОНЦИТЕ     КАКО СИТЕ ЗА НИКАДЕА МАКЕДОНЦИТЕ  

Македонските парламентарци 
никако да ја почнат расправата 
за предложениот Предлог-за-

кон за бранители, но затоа, пак, по ли-
тичарите од албанскиот блок се едно-
гласни во одлуката дека вратените хаш-
ки случаи треба да бидат опфатени со 
Законот за амнестија. И додека за ова 
пра шање Владата молчи, нејзиниот коа-
лиционен партнер ДУИ ја крои стра-
тегијата како овие случаи да бидат оп-
фатени со спомнатиот Закон. Инте гра-
тивците се со став дека спротивен ис-
ход од нивното размислување ќе ги 
наруши меѓуетничките односи. 

Сега засега судскиот процес за еден 

Досегашното искуство кај 
нас покажа дека кога 
станува збор за 2001 година 
правдата ги изгубила 
вистинските вредности. Ние 
и така веќе ја плативме 
цената, односно цела 2001 
година за нас е 
парадоксална ситуација 
бидејќи, по сè изгледа, 
агресорите станаа 
бранители, а бранителите 
агресори. Ништо чудно, ако 
во интерес на стабилноста на 
државата вратените хашки 
случаи се најдат во Законот 
за амнестија. И додека Јохан 
Тарчуловски е осуден на 12 
години затвор во Шевенин-
ген, припадниците на пора-
нешната ОНА и оние за кои 
има потерници се дел од ма-
кедонската политичка елита. 

Македонските бранители 
не само што се заглавени во 
собраниските лавиринти, 
туку се заглавени и меѓу 
македонските политичари, 
кои имаат различен став 
околу нивниот Предлог-
закон. За разлика од нив, 
како и секогаш кога 
станувало збор за законите 
кои ги штитат интересите на 
Албанците, вообичаено пра-
вило е албанските партии, 
без разлика дали се на власт 
или во опозиција, да бидат 
обединети. Така е и сега со 
Законот за амнестија, а нема 

зошто да се сомнева ме 
дека и во иднина нема 
да биде така. 

од овие предмети, "Малтретираните 
градежни работници на Маврово" е од-
ложен. Македонскиот политички еста-
блиш мент и не е многу загрижен за 
правата на оние кои се бореа за за чу-
вување на територијалниот интегритет 
и суверенитет на Република Маке до-
нија, но практиката покажа дека во 
интерес на мирот и стабилноста на др-
жавата тие се подготвени на сè, без ог-
лед на тоа дали народот мисли на ист 
начин како нив. Интегративците ќе ја 
чекаат странската експертиза за За ко-
нот за амнестија, бидејќи велат дека 
при неговото донесување тогашниот 
ко мандант на ОНА, Али Ахмети, добил 
гаранции од НАТО оти сите припадници 
на ОНА ќе бидат амнестирани. 

Македонските бранители не само 
што се заглавени во собраниските ла-

сега, а нема зошто да се сомневаме де-
ка во иднина тоа ќе се смени. 

Претседателот на здружението на 
македонски бранители "Достоинство", 
Стојанче Ангелов, вели: 

"Нашето судство требаше многу по-
рано да собере сили и да ги процесуира 
овие случаи. Срамно е за македонскиот 
народ и за Македонија тоа што до денес 
овие случаи не се процесуирани. Треба 
да се процесуираат и доколку судот 
утврди вина некој треба да одговара за 
нив".

Апсурдот е во тоа што досега од го-
варале само припадниците на маке-
донските безбедносни сили. Всушност, 
досегашното искуство кај нас покажа 
дека, кога станува збор за 2001 година, 
правдата ги изгубила вистинските 
вредности. Ние и така веќе ја плативме 

виринти, туку се заглавени и меѓу ма-
кедонските политичари, кои имаат раз-
личен став околу нивниот Предлог-за-
кон. За разлика од нив, како и секогаш 
кога станува збор за законите кои ги 
штитат интересите на Албанците, воо-
бичено правило е албанските партии, 
без разлика дали се на власт или во 
опозиција, да бидат обединети. Така е и 

цената, односно цела 2001 година за 
нас е парадоксална ситуација, бидејќи 
очигледно агресорите станаа брани-
тели, а бранителите агресори. Ништо 
чудно, доколку во интерес на ста бил-
носта на државата вратените хашки сл у-
чаи се најдат во Законот за амнестија. И 
додека Јохан Тарчуловски е осуден на 
12 години затвор во Шевенинген, при-

Со Законот за амнестија се ослободуваат од гонење, се запираат кривичните 
постапки и потполно се ослободуваат од извршување казна затвор (во на-
тамошниот текст: амнестија), граѓани на Република Македонија, лица со за кон-
ски престој, како и лица кои имаат имот или семејство во Република Македонија 
(во натамошниот текст: лица), за кои постои основано сомневање дека под-
готвиле или сториле кривични дела поврзани со конфликтот во 2001 година, 
заклучно со 26 септември 2001 година.

Амнестијата се однесува и на лица кои и пред 1 јануари 2001 година под-
готвувале или сториле кривични дела во врска со конфликтот во 2001 година.

Со амнестијата од ставовите 1 и 2 од овој член:
- се ослободуваат од гонење за кривично дело според Кривичниот законик 

и друг закон на Република Македонија лицата за кои постои основано сомнение 
дека подготвиле или сториле кривични дела поврзани со конфликтот до 26 
септември 2001 година;

- се запираат кривичните постапки за кривични дела според Кривичниот 
законик и друг закон на Република Македонија против лицата за кои постои 
основано сомнение дека подготвиле или сториле кривични дела поврзани со 
конфликтот до 26 септември 2001 година;

- потполно се ослободуваат од извршување на казната затвор за кривични 
дела според Кривичниот законик и друг закон на Република Македонија ли-
цата кои подготвувале или извршиле кривични дела поврзани со конфликтот 
до 26 септември 2001 година; и

- се определува бришење на осудата и се укинува правната последица на 
осудата заклучно со 26 септември 2001 година. 

Одредбите од ставовите 1, 2 и 3 од овој член не се однесуваат на лицата 
кои извршиле кривични дела поврзани и во врска со конфликтот во 2001 
година, кои се во надлежност и за кои Меѓународниот трибунал за гонење на 
лица одговорни за тешко кршење на меѓународното хуманитарно право на 
територијата на поранешна Југославија од 1991 година ќе поведе постапка.
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АЛБАНЦИТЕ - ЕДЕ    Н ЗА СИТЕ, СИТЕ ЗА ЕДЕН,Н ЗА СИТЕ, СИТЕ ЗА ЕДЕН,  
А МАКЕДОНЦИТЕ     КАКО СИТЕ ЗА НИКАДЕ  КАКО СИТЕ ЗА НИКАДЕ

падниците на поранешната ОНА и оние 
за кои има потерници се дел од ма-
кедонската политичка елита. 

МЕЃУЕТНИЧКИ 
ОДНОСИ

Јавниот обвинител Љупчо Швр гов-
ски неколку пати повторуваше дека За-
конот за амнестија не може да се при-
мени врз вратените хашки случаи и де-
ка македонското Обвинителство е под-
готвено квалитетно да ги одработи 
овие случаи, при што не очекува поли-
тички притисоци. 

"Местото за поли тички надмудрувања 
и борби не е во Обвинителството, туку 
во Собранието. Не сум политичар за да 
зборувам дали има политичка волја за 
решавање на предметите. Ако има докази, 
ќе има и постапки", изјави Шврговски. 

Но, така не мислат сегашните инте-
гративци и ќе направат сè за нивните 
пратеници да не се најдат зад решет-
ки. Вицепремие рот Абдулаким Адеми 
вели:

"Хашките случаи се опфатени со За-
конот за амнестија и судските органи во 
РМ немаат ингеренции за нив. Во спро-
тивно, ако се процесуираат, сметаме де-
ка не се почитува Законот за амнестија 
и се создава правна несигурност кај 
граѓаните. Мислам дека ќе најдеме ре-
шение за овие случаи. Судовите се не-
зависни, значи Владата нема влијание 
врз судството. Би требало Собранието 
да даде автентично толкување на За-
конот за амнестија и според тоа по на-
таму да постапуваат судовите. Тоа ќе 
вли јае врз меѓуетничките односи, би-
дејќи случаите се еднострани, по кре-
нати од страна која беше во конфликтот, 
значи од МВР, а не се преземени и дру-

гите случаи каде имаше насилство врз 
цивилно население. Затоа ние мислиме 
дека за овие случаи треба да се по чи-
тува Законот за амнестија".

Кога станува збор за насилството врз 
цивилното население, тогаш каде е раз-
решницата на случајот со "12 ки дна пи-
рани Македонци", "случајот Бриони", 
итн.

И лидерот на матичната партија на 
Адеми, ДУИ, Али Амети, посочи:

"Непочитувањето на Законот за ам-
нестија ќе нè врати назад. Мора да се 
најде политичко решение".

"Во 2002 година е усвоен Законот за 
амнестија кој, меѓу другото, уредува и 
две многу битни прашања поврзани со 
случаите од 2001 година. Прво, ние сме-
таме дека согласно одредбите на овој 
Закон сите инволвирани во конфликтот 
во 2001 г. се амнестирани. И второ, во 
член 1 од овој Закон постои став кој, ме-
ѓу другото, му дава надлежност на Хаш-
киот трибунал за делата кои се опфа-
тени со меѓународното хумантирано 
право. Колку што јас имам информации, 
Хашкиот трибунал немал докази и за-
тоа не ги процесуирал, односно немал 
индиции дека се направени такви дела. 
Ние сметаме дека и за овие случаи тре-
ба да се применуваат одредбите од За-
конот за амнестија. Секој друг обид со з-
дава правна несигурност за сите гра-
ѓани во РМ. Доколку ги анализирате 
сите случаи во практика, јасно е што се 
случува кога органите кои ги усвојуват 
законите сами не ги почитуваат", вели 
Аднан Јашари од ДУИ.

Наспроти информациите на Јашари 
дека Хашкиот суд немал докази за да ги 
процесуира предметите, ставот на др-

АГРЕСОРИТЕ СТАНАА ПРИВИЛЕГИРАНИ ГРАЃАНИ ВО РМ, А АГРЕСОРИТЕ СТАНАА ПРИВИЛЕГИРАНИ ГРАЃАНИ ВО РМ, А 
МАКЕДОНСКИТЕ БРАНИТЕЛИ БАРААТ МИЛОСТ ОД БОГАМАКЕДОНСКИТЕ БРАНИТЕЛИ БАРААТ МИЛОСТ ОД БОГА

ЌЕ ИМА ЛИ СУДСКИ ЕПИЛОГ ЗА ВРАТЕНИТЕ ХАШКИ СЛУЧАИ ЌЕ ИМА ЛИ СУДСКИ ЕПИЛОГ ЗА ВРАТЕНИТЕ ХАШКИ СЛУЧАИ 
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жавните органи беше дека поради не-
мање време тие не се процесуирани, 
односно се вратени.

Но, дали Законот за амнестија ќе ги 
разниша односите во владејачката коа-
лиција?

"Треба да се почека", додава Јашари.
ДПА и ДУИ толкуваат дека тоа што 

Хаг не покренал обвиненија за овие 
предмети значи дека тие не се негова 
надлежност. ДПА ќе поведе иницијатива 
за автентично толкување на Законот за 
амнестија бидејќи, како што велат, со 
отворање судски процес во Маке до ни-
ја се крши токму тој Закон, кој про из-
легува како обврска од охридскиот 
Рамковен договор. Интегративците из-
јавуваа дека нема да дозволат маке-
донското судство да им суди на Али 
Ахмети, Г'зим Острени, Рафиз Алити и 
на другите поранешни припадници на 
ОНА. 

"Не е само Законот гаранција дека 
припадниците на ОНА ќе бидат ам нес-
тирани, туку во 2002 година тоа го га-
рантираа и тогашниот претседател на 
државата Борис Трајковски, меѓуна-
родните претставници, особено НАТО. 
Законот за амнестија беше само зао кру-
жување на целиот процес. Јасно беше 
кажано дека сè што не е под јурис дик-
ција на Хашкиот трибунал треба да би-
де опфатено со Законот за амнестија. 
Не може сега јавниот обвинител да ка-
жува дека за хашките случаи не важи 
амнестијата. Тоа не е негова, туку е над-
лежност на судовите", изјави Џевад 

Адеми од ДУИ, дообјаснувајќи ја изја-
вата на Ахмети дека ќе се бара "совесна 
експертиза од домашни и од меѓу на род-
ни експерти" за Законот за амнестија. 

И по албанското правило еден за 
сите - сите за еден, Абедин Зумбери, по-
ранешен командант на ОНА, сега пра-
теник на Нова демократија, вели: 

"Хашките случаи се завршени со За-
конот за амнестија. Ако четирите слу-
чаи влезат во судот, тогаш ќе има и дру-
ги случаи кои сега не ја интересираат 
државата". 

За разлика од ставот на албанскиот 
политички блок за разнишување на ме-
ѓуетничките односи доколку се проце-
суираат хашките случаи, министерот за 
правда, Михајло Маневски, е со став 
дека такво нешто нема да се случи.

"Вратените хашки предмети нема да 
ги нарушат меѓуетничките односи. За 
нив ќе решаваат судските органи кои се 
надлежни за тоа, затоа што тука нема 
место за политика. Согласно Законот за 
соработка со Хашкиот трибунал по-
стапката ќе продолжи во онаа фаза во 
која предметите му се отстапени на 
Судот во Хаг, односно во зависност од 
тоа дали биле во фаза на обвинение и 
истрага". 

ПОТЕРНИЦА
Македонските бранители мака мачат 

да ги добијат основните права за зд-
равствено осигурување, бидејќи кон-
фликтот во 2001 година им го наруши 

здравјето, а некои  станаа инвалиди. Ка-
ко награда за тоа што ги жртвуваа свои-
те животи за државата, денес се без 
работа. Да не зборуваме за семејствата 
на загинатите бранители. Наспроти тоа, 
припадниците на поранешната ОНА, ги 
уживаат сите привилегии во земјава. 
Апсурдот ќе бидат уште поголем, не 
само ако хашките случаи се најдат во 
амнестијата, туку и ако во ист кош се 
стават бранителите и онанистите. И 
додека сме во исчекување на тоа дали 
конечно за Предлог-законот за брани-
телите ќе расправа законодавниот дом, 
Комисијата за мандатно-имунитетни 
пра шања очекува од судот до неа да 
поднесе барање за симнување на иму-
нитетот на Хисен Џемаили, пратеник на 
ДУИ, кој е еден од обвинетите во слу-
чајот "Мавровски градежни работници", 
за кого веќе е распишана потерница. 

Според ДУИ, Законот за амнестија се 
однесува и на нивниот пратеник Џе-
маили, па во стилот на "Парадоксот на 
Диоген", Џемаили, како член на пар ла-
ментарната делегација замина за То-
ронто, Канада, каде што службено при-
суствуваше на есенските состаноци на 
Парламентарното собрание на ОБСЕ. 

"Не можам да претпоставам ниту 
дали ќе има барање ниту кога ќе дојде 
евентуалното барање. Доколку добие-
ме такво барање Комисијата соодветно 
ќе постапува. Инаку, мислам дека глав-
но треба да го насочиме прашањето кој 
судија го води предметот, заради тоа 
што од него зависи дали и кога ќе под-
несе барање", изјави Александар Нико-
ловски, претседател на Комисијата за 
мандатно-имунитетни прашања. 

Интегративците најавуваат дека ќе 
бараат експертиза на Законот за амнес-
тија од 2002 година, а правниците об-
јаснуваат дека овој Закон не прет ста-
вува пречка за процесуирање на пред-
метите вратени од Хаг, доколку постојат 
докази за сторени воени злосторства. 
Нивниот став е дека амнестија се дава 
за оние кои учествувале во конфликтот, 
а не за оние кои сториле воени зло стор-
ства. Министерот за правда Ма нев ски 
не се изјаснува за барањето на Ахмети 
за експертиза на Законот, образ ложу-
вајќи дека како министер не смее да се 
меша во работата на Обвинителството 
и на судството. 

КОЈ ЌЕ ОДГОВАРА ЗА ЗАГИНУВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКИТЕ КОЈ ЌЕ ОДГОВАРА ЗА ЗАГИНУВАЊЕТО НА МАКЕДОНСКИТЕ 
БРАНИТЕЛИ НА КАРПАЛАК, ВЕЈЦЕ, ЉУБОТЕН...?БРАНИТЕЛИ НА КАРПАЛАК, ВЕЈЦЕ, ЉУБОТЕН...?


