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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

Т Е С Т  З А  С УД С Т В О ТО  И  З А  В Л АС ТАТ Е С Т  З А  С УД С Т В О ТО  И  З А  В Л АС ТА

Прашањето зошто некои во Ре-
публика Македонија мораат да 
бидат над, а други под законот е 

вечно актуелна политичка тема, која 
дла боко задира во меѓунационалните 
односи, особено кога станува збор за 
апсење или за активирање на налог за 
притвор на лица од албанска нацио-
налност, кои и покрај тоа што се товарат 
за воени злосторства, сепак сметаат 
дека треба да бидат над законот. 

Тоа значи дека т.н. воени злостор-
ници предвремено ги прогласуваме 
за "светци", а оние кои ја одмеруваат 
нивната вина ги претвораме во ин-
струмент на власта.  

Поради тоа, повторно се активира 
дилемата за каменот на сопнување 
(ВОЕ НИОТ КОНФЛИКТ ОД 2001 ГО ДИ-
НА), односно да се запрашаме дали 
правото и македонското правосудство 
се заложници на политичката волја на 
одредени Албанци или тоа оди во служ-
ба на дневната политика, која всушност 
ги покрива сите наши општествени сла-
бости и негативности. Во целата работа 
има вистина, бидејќи она што се слу-
чува околу апсењето на пратеникот 
Хисен Џемаили, обвинет за малтрети-
рањето на градежните работници од 
"Маврово" е една голема "шејтанска" 
ујдурма, која ќе има несогледливи по-
следици. По одлуката на Кривичниот 
суд во Скопје да ја активира потер ни-
цата по пратеникот Хисен Џемаили, 
настаните се менуваат како на филмска 

По активирањето на налогот 
за притвор на пратеникот 
Хисен Џемаили работите 
станаа многу покомплицирани. 
Опозицијата се крена на нозе, а 
"ѕвездата" ја чека полицијата 
во своето родно село во 
тетовско Вејце.  

За разлика од Џемаили, 
неговиот партиски колега 
Хајрула Мисини, кој е 
осомничен за затворањето на 
вентилите од Липковската 
брана, како што и се 
очекуваше, се спаси од 
притвор. Нему му беше 
одземен пасошот, така што 
командант "Вентили" може 
мирно да спие и да го следи 
развојот на настаните.

"Мерката притвор е укината, 
а со таквата одлука на судијата 
се согласи и обвинителот", 
изјави претседателката на 

Основен суд Скопје 1 
Скопје, Добрила 
Кацарска.

трака. Политичарите се обвинуваат ме-
ѓу себе, бидејќи наводно се пазарат на 
штета на националните и на државните 
интереси, додека други го насочуваат 
вниманието кон споредни работи. За-
тоа целата новонастаната ситуација ли-
чи на бројот 69, во кој некои можат да 
се чувствуваат дека "се над законот, а 
други да се наоѓаат под него".

ПО ОДЗЕМАЊЕТО НА 
ИМУНИТЕТОТ

Кривичниот суд во Скопје ги потврди 
притворот и потерницата за пратеникот 
од ДУИ, Хисен Џемаили, еден од об ви-
нетите за малтретирањето на градеж-
ните работници од АД "Маврово", до-
дека пратеникот Хајрула Мисини, об-
винет за затворање на вентилите на 
Лип ковската брана за време на кон-
флик тот од 2001 година, ќе се брани од 
слобода. 

Претседателката на Основниот суд 
Скопје 1 Скопје, Добрила Кацарска, по-
тврди дека е активирана потерницата 
за Џемаили, додека на пратеникот Хај-
рула Мисини му е одземена патната 
исправа и тој ќе се брани од слобода.

"Со оглед дека мерката притвор бе-

ше определена само по точка еден - 
опасност од бегство, а пријавениот се 
јави на првиот повик од судот и даде 
ветување дека ќе се јавува пред судот, 
притворот е укинат", истакна Кацарска. 

Со ваквата одлука за Мисини се со-
гласи и Јавното обвинителство, кое ја 
прифати аргументацијата на судските 
органи. 

Инаку, одлуката на Кривичниот суд 
беше донесена по пристигнувањето на 
известувањето од Собранието на РМ, 
кое на седница расправаше за сим ну-
вањето на имунитетот на посочените 
парламентарци.

Пратениците на ДУИ, Хисен Џемаили, 
од тетовско Вејце, и Хајрула Мисини, од 
Куманово, се обвинети за поттикнување 
и за извршување воени злосторства во 
2001 година. Претходно Собранието до-
несе одлука за одземање на имунитетот 
на двајцата пратеници, но тоа го стори 
откако на седница на собраниската Ко-
мисија за деловнички и мандатно-иму-
нитетни прашања тие изјавија дека не-
ма да се повикуваат на пратеничкиот 
имунитет и ветија дека ќе се појавуваат 
на судските рочишта во процесите кои 
се водат против нив, а се поврзани со 
два од четирите хашки случаи кои Об-
винителството ги врати во Македонија.
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Но, по активирањето на налогот за 
притвор на пратеникот Џемаили рабо-
тите станаа многу покомплицирани. 
Опо зицијата се крена на нозе, а "ѕвез-
дата" ја чека полицијата во своето род-
но тетовско село Вејце.  

НЕКОЈ МИРНО ЌЕ 
СПИЕ!

Имено, пратеникот на ДУИ, Хисен 
Џемаили, сè уште му пркоси на законот 
и од своето село го чека потегот на МВР, 
кое треба да го приведе и да го однесе 
во притвор во истражниот затвор во 
"Шутка".

"Не сакам да давам изјава, каква из-
јава да дадам... Јас сè кажав пред Ко-
мисијата за имунитет", изјави Џемаили 
за медиумите по активирањето на при-
творот.

Сега во филмот настапува полици-
јата, која треба да процени како и кога 
ќе го апси Џемаили.

"Од страна на полицијата ќе бидат 
преземени сите неопходни мерки за 

пронаоѓање на пратеникот и негово 
пренесување во истражниот затвор", ис-
такна портпаролот на МВР, Иво Ко тев-
ски.

За разлика од Џемаили, неговиот 
партиски колега Хајрула Мисини, кој е 
осомничен за затворање на вентилите 
од Липковската брана, како што и се 
очекуваше, се спаси од притвор. Нему 
му беше одземен пасошот, така што ко-
мандант "Вентили" може мирно да спие 
и да го следи развојот на настаните.

"Мерката притвор е укината, а со 
таквата одлука на судијата се согласи и 
обвинителот", изјави претседателката 
на скопската "единица", Добрила Кацар-
ска.

ДУИ сè уште јавно не го коментира 
потегот на судот, иако преку посред ни-
ци врши одреден политички притисок, 
бидејќи развојот на настаните битно ќе 
влијае врз положбата на поранешното 
водство на ОНА кое, исто така, се то-
вари за воени злосторства. Новонаста-
натата ситуација влијае и врз односите 
во Владата, која се темели на договорот 
меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ. Од нивниот 
"стратешки мир" ќе зависат другите по-
литички односи, преговорите со Грција, 
евроатлантските интеграциони про це-
си итн. 

Засега премиерот Никола Груевски 
не гледа јаболко на раздорот меѓу вла-
дините партнери во власта. Според не-
го, владината коалиција е стабилна.

"Имаме коректни односи. Кога имаме 
некои проблеми разговараме, се оби-
дуваме да ги решиме проблемите со 
разговор", оценува премиерот.

Опозицијата, пак, смета дека слу чаи-
те со пратениците на ДУИ предизвикале 
криза во владината коалиција и дека 
таа се решава со политички пазар меѓу 
Никола Груевски и Али Ахмети, кој на-
водно ќе треба да го платат сите гра-
ѓани.

"Ова е само почеток. Фактурата за 
ова допрва ќе пристигне", истакна порт-
паролот на СДСМ, Емилијан Станковиќ.

Во овој момент не само што вла ди-

ната коалиција тапка во место, туку и  
македонското правосудство се става на 
испит, бидејќи ако го издржи поли тич-
киот притисок тогаш сè ќе биде нор-
мално - судот ќе суди, а власта ќе прак-
тицира власт.

Тестот го полагаат сите, бидејќи мно-
гумина зависат од него. Во играта има и 
мали и големи играчи, но и скриени, 
кои атакуваат врз власта, држава итн. 

ДУИ многу мирно ја прими веста за 
притворањето на нивниот член, кој не 
се предава, но ја има поддршката од 
најтесното партиско раководство, кое 
ја крие својата тактика во однос на пр-
едметот малтретирани градежни работ-
ници на "Маврово".  

ПОВТОРНО ЈА ФАТИ 
ПЛАНИНАТА

За разлика од Џемаили, командант 
"Вентили" куртули од притворот, но гле-
дано од аспект на правото предметот 
"Липковска брана" сè уште не го минал 
прагот за да влезе во судска процедура, 

КОМАНДАНТ "ШПАТИ" КОМАНДАНТ "ШПАТИ" ХИСЕН ЏЕМАИЛИХИСЕН ЏЕМАИЛИ
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затоа Мисини може да патува, а не-
говиот "соборец" повторно ја фати пла-
нината.

Имено, притворот за пратеникот на 
ДУИ, Хајрула Мисини, бил укинат од 
страна на истражниот судија Сеад Ре-
џепагиќ, кој по распитот во Основниот 
суд Скопје 1 Скопје, добил согласност 
од Обвинителството да ја укине мер-
ката притвор против осомничениот. За 
време на конфликтот во 2001 година 
Хајрула Мисини ги затвори вентилите 
од Липковската брана, а градот Кума-
ново и пошироко остана без вода за 
пиење. Тој е ослободен откако неговата 
патна исправа беше задржана од ст-
рана на судот за да му се оневозможи 
евентуално бегство. Наводно Мисини 
ветил дека редовно ќе се јавува на сите 
рочишта. 

Инаку, пред извесно време суд би-
ната на двајцата пратеници на ДУИ бе-
ше топ политичка тема, која беше ис-
користена за "лут" двобој меѓу власта и 
опозицијата, која се дрзна да коментира 
и да стрела со севкупниот арсенал со 
кој во моментов располага. 

Собранието позитивно одговори на 
судските барања за одземање на прате-
ничките имунитети на обвинетите за 
случаите "Липковска брана" и за мал-
третираните градежни работници на 
"Маврово".

Во првата реакција на партијата на 
Ахмети, ДУИ, се истакнуваше дека тие 
веруваат во судскиот систем, бидејќи 
таму ќе се докаже вистината.

"И Хисен Џемаили и Хајрула Мисини 
докажаа дека се подготвени да носат 
смели одлуки, во прв ред за да ја заш-
титат чистината на својата личност", ис-
такна Џеват Адеми од ДУИ.

Овој политички момент опозицијата 
го искористи за напад врз власта. Таа ја 
обвини  Комисијата за мандатно-имуни-
тетни прашања дека направила груб 
фалсификат, бидејќи наместо да кон ста-
тира одобрување на притвор, претсе-
дателот на Комисијата, Александар Ни-
коловски, дозволил без гласање на чле-
новите и само врз основа на ветување 
дека Џемаили и Мисини ќе се јавуваат 
на судските рочишта, го одобрила ба-
рањето за притвор.

"Колегите си прочитаа нешто, мо же-
би си купиле време, не кажаа дали има-
ат намера, како осомничени, да се да-
дат во бегство, да направат повтору ва-

ње на делото, да заплашуваат сведоци, 
да уништуваат докази. Заради тоа се 
бара мерката притвор", изјави прате-
никот на СДСМ, Владо Бучковски.

Во жестоките дискусии опозицијата 
истакна дека ова е пазар меѓу ВМРО-
ДПМНЕ и ДУИ за договор за претседател 
без цензус.

"Комисијата работела и секогаш ра-
боти единствено по она што се пози-
тивни одредби во Уставот и во Делов-
никот", изјави во своја одбрана Алек-
сандар Николовски од ВМРО-ДПМНЕ.

"Работи премиерот зад сцена, преку 
министерот Маневски се врши страотен 
притисок на сите синџири во судството", 
оцени лидерот на ЛДП, Јован Мана си-
евски.

КЛОПЧЕТО ТЕШКО СЕ 
ОДМОТУВА

Инаку, циркусот околу вината на 
Хисен Џемаили и Хајрула Мисини, али-
јас командант Шпати, и двајцата од ре-
довите на партијата на Ахмети, почна 
многу одамна. Но, дејствата се заплет-
каа оној момент кога судот си ги покажа 
забите, односно судската процедура за 
обвинетите лица од вратените хашки 
случаи почна да се процесуира во Кри-
вичниот суд во Скопје. 

Случајот "Малтретирани градежни 
ра ботници на 'Маврово'" прв почна да 
го отплеткува клопчето поврзано со 
настаните од 2001 година. Тоа долго 
вре ме беше заплеткано, бидејќи маке-
донските политичари се обидуваа пре-
ку разни начини да ја ескивираат прав-
дата, која конечно извојува Пирова по-
беда и почна да им суди на обвинетите 
лица.  Двајцата обвинети, Хисен Џемаи-
ли и Хајрула Мисини, го прифатија суд-
скиот предизвик, но... по сопственото 
откажување од пратеничкиот имунитет 
сега почнаа да се "пишманат". Обви-
нетиот за случајот "Маврово" се пре ми-
сли, иако претходно на седница на Ко-
мисијата за мандатно-имунитетни пра-
шања даде "беса" дека ќе им биде до-
стапен на правосудните органи.

"Ќе се расчисти со оваа црна дамка 
врз ОНА, кои се трудеа да ја оцрнат то-
гаш ната политика. Ако успееме да се нај-
де вистинскиот виновник, јас ќе да дам 
мој придонес без никаква резерва и дв о-
умење", изјави Хајрула Мисини од ДУИ.

"Сакам да истакнам дека јас сум бил 
дел од ОНА, војска која е позната во 
светот, и таа ги почитувала сите ме ѓу-
народни конвенции за војната и во ни-
ту еден случај немала приоритет или, 
пак, немала намера да води војна про-
тив цивили или да ги малтретира ра-
ботниците", истакна Хисен Џемаили 
пред членовите на Комисијата.

Поради овој став претседателот на 
Комисијата констатираше дека распра-
вата е беспредметна.

"Констатирам дека понатамошната 
расправа во однос на точката е бес пред-
метна", изјави комисискиот претседател 
Николовски.

Опозиционата СДСМ смета дека ста-
нува збор за договор меѓу владините 
партнери.

"Во изминатиот период имаше сл ич-
ни случаи, во кои на членови на СДСМ 
експресно им беше одземен имунитетот 
и експресно беа испраќани во притвор 
иако, исто така, јавно и писмено гаран-
тираа дека ќе се појавуваат на судските 
рочишта", оцени сдсмовскиот портпа-
рол Станковиќ.

И третиот пратеник на ДУИ, кој е во 
сенка на обвинетите за воени зло стор-
ства, а е обвинет за изборни насилства, 
Талат Џафери, се откажа од имунитетот и 
реши да се појавува на судскиот про цес, 
кој се води против него во Тетов скиот суд.

Случајот "Малтретирани гра-
дежни работници на 'Маврово'" 
прв почна да го одмотува кл-
опчето поврзано со настаните 
од 2001 година. Тоа долго време 
беше заплеткано, бидејќи маке-
донските политичари се оби-
дуваа преку разни начини да ја 
ескивираат правдата, која ко-
нечно извојува Пирова победа 
и почна да им суди на об вине-
тите лица. Двајцата обвинети, 
Хисен Џемаили и Хајрула Ми си-
ни, го прифатија судскиот пр е-
дизвик, но... по сопственото от-
кажување од пратеничкиот 
иму нитет сега почнаа да се "пи-
шманат". Обвинетиот за слу ча-
јот "Маврово" се премисли, иа-
ко претходно на седница на со-
браниската Комисија даде "бе-
са" дека ќе им биде достапен на 
правосудните органи.


