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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

М А К Е Д О Н И Ј А  П О Д Н Е С Е  М А К Е Д О Н И Ј А  П О Д Н Е С Е  Т У Ж Б АТ У Ж Б А       П Р Е Д  М Е Ѓ У Н А Р О Д Н И О Т  С У Д  З А  П РА В Д А  

Владата на Република Македонија 
преку своите претставници во 
Хаг покрена Апликација пред Ме-

ѓународниот суд за правда за заштита 
на Времената спогодба, особено на 
член 11 од оваа Спогодба, склучена ме-
ѓу Република Македонија и Република 
Грција, во септември 1995 година. Всуш-
ност, Времената спогодба го прекина 
двегодишното ембарго воспоставено 
од Грција кон Македонија. Нејзини пот-
писници беа тогашниот министер за на-
дворешни работи на РМ, Стево Цр-
венковски, и тогашниот министер за 
надворешни работи на Грција, Карлос 
Папуљас, сега актуелен претседател 
на Грција, заедно со г. Сајрус Венс, како 
тогашен специјален пратеник на ге не-
ралниот секретар на ОН. 

Времената спогодба беше реги стри-
рана во Регистарот на Советот за без-
бедност на ОН, со што и официјално 
стана меѓународно правно валиден до-
кумент. Спогодбата има клучно значење 
и е единствен правен документ кој ги 
регулира и оттогаш наваму ги нор-
мализира односите меѓу двата соседа, 
Р Македонија и Р Грција. Таа, исто така, е 
во согласност со претходно донесените 
резолуции од страна на Советот за 
безбедност на ОН, вклучувајќи ја и 
Резолуцијата 817. Една од целите на 
Времената спогодба беше да й се ово з-
можи на РМ непречено етаблирање во 
меѓународните односи, вклучувајќи и 
зачленување во меѓународни орга ни-
зации, како и во регионални органи-
зации и институции, каде Грција веќе е 
членка, а Македонија аплицира за чл ен-
ство. Со доследна примена на Вре-
мената спогодба и на член 11 Маке-
донија стана членка на повеќе меѓу на-
родни организации, како што се, ОБСЕ, 
Советот на Европа, Светската трговска 
организација и др. За жал, во април 
годинава, на Самитот на НАТО во Бу-

Во Апликацијата до 
Меѓународниот суд за 
правда Владата на РМ бара 
да биде констатирана 
повредата на член 11 од 
Времената спогодба 
(јужниот сосед се согласи да 
не ја блокира Македонија во 
меѓународните институции) 
и да й биде наложено на 
првата страна од оваа 
Спогодба, односно Грција во 
иднина да се воздржи и да ги 
преземе сите неопходни 
дејства за доследно 
почитување на овој член. 

курешт, Грција грубо ги прекрши Вре-
мената спогодба и член 11, кога со деј-
ствувањето на грчката Влада и неј зини 
официјални претставници Македонија 
беше спречена во добивањето покана 
за зачленување во северноатлантската 
алијанса. 

Ваквото повредување на Времената 
спогодба, како што нагласи министерот 
за надворешни работи на РМ, Антонио 
Милошоски, ја доведува Македонија во 
правна несигурност, исто така, го до-
ведува во прашање и кредибилитетот 
на заемно склучените спогодби како 
меѓународни договори. Како последица 
на тоа, Владата на РМ одлучи да поднесе 
Апликација пред Меѓународниот суд за 
правда, која има единствена цел да ја 
заштити Времената спогодба од ната-
мошни повреди.  

ПОЧИТУВАЊЕ НА 
СПОГОДБАТА

"Македонија - додава министерот 
Милошоски - е силно убедена дека по-
читувањето на Времената спогодба и 
нејзината доследна примена, и по сло-
во и по дух, е полезно и за Грција и за 
Македонија. Во Апликацијата до Меѓу-
народниот суд за правда се бара да 
биде констатирана повредата на член 

11 и второто барање е да й биде нало-
жено на првата страна од оваа Времена 
спогодба, односно Грција, во иднина да 
се воздржи и да ги преземе сите не-
опходни дејства за доследно почи-
тување на член 11 од оваа Спогодба. Во 
духот на добрососедските односи це-
ниме дека почитувањето на Времената 
спогодба е еден од предусловите двете 
страни да бидат силно мотивирани за 
да го дадат својот максимален придонес 
за доаѓање до една конечна спогодба, 
која ќе ги покрие нашите билатерални 
односи. Нашата Апликација и по кре-
нувањето постапка за заштита на член 
11 од понатамошни повреди не се од-
несува на прашањето поврзано околу 
спорот со името ниту, пак, има цел да ги 
измести разговорите околу ова пра-
шање. Напротив, и во својата Апли-
кација Македонија експлицитно по твр-
ди дека му е посветена на ова прашање 
и дека и натаму ќе продолжи на кон-
структивен начин да учествува во раз-
говорите под покровителство на Обе-
динетите нации, а со посредништво на 
специјалниот пратеник г. Нимиц".

Со оглед на Статутот на Меѓуна род-
ниот суд за правда, Владата на РМ го 
определи министерот за надворешни 
работи, г. Милошоски, да биде застап-
ник на РМ пред Меѓународниот суд за 
правда. 

ХАШК    АТА ЈУСТИЦИЈА ЌЕ ГИ ХАШК  
"ВАГА   " МАКЕДОНСКАТА ПРАВДА "ВАГА 
И ГРЧ   КАТА НЕПРАВДА!?И ГРЧ 

НЕ ГЛЕДАМЕ ДРУГ НАЧИН ДА СЕ ЗАДОВОЛИ НЕ ГЛЕДАМЕ ДРУГ НАЧИН ДА СЕ ЗАДОВОЛИ 
ПРАВДАТА, ОСВЕН ДА СЕ ИСКОРИСТИ ОВОЈ ПРАВДАТА, ОСВЕН ДА СЕ ИСКОРИСТИ ОВОЈ 
ЛЕГИТИМЕН И МЕЃУНАРОДЕН ПРАВЕН ЛЕГИТИМЕН И МЕЃУНАРОДЕН ПРАВЕН 
МЕХАНИЗАМ, АНТОНИО МИЛОШОСКИМЕХАНИЗАМ, АНТОНИО МИЛОШОСКИ
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М А К Е Д О Н И Ј А  П О Д Н Е С Е  Т У Ж Б А       П Р Е Д  М Е Ѓ У Н А Р О Д Н И О Т  С У Д  З А  П РА В Д А  П Р Е Д  М Е Ѓ У Н А Р О Д Н И О Т  С У Д  З А  П РА В Д А

ДА СЕ ИСПРАВИ 
НЕПРАВДАТА

"Поднесувањето на Апликацијата од 
страна на РМ не е покренување по-
стапка за барање советодавно мис-
лење. Советодавните мислења имаат 
консултативен карактер, додека покре-
нувањето Апликација за отворање ва-

ков случај треба да резултура со ко-
нечна пресуда, која е облигаторна и за 
двете страни, бидејќи Меѓународниот 
суд за правда е врховно легитимно 
судско тело за сите членки на ОН. Пре-
судите на Меѓународниот суд за правда 
се конечни и се правно обврзувачки, а 
за нивното почитување и спроведување 
се грижи Советот за безбедност на ОН. 
За поднесувањето на оваа апликација Р 

Македонија ангажира едни од нај по з-
натите меѓународни експерти за вакви 
прашања, кои се инволвирани во об-
ласта на меѓународното право и имаат 
големо искуство со повеќе случаи пред 
Меѓународниот суд за правда. Р Ма-
кедонија како страна во овој случај има 
право да нагласи и свој ад хок судија, 
кој заедно со другите судии ќе биде дел 
од судското тело, без да има право на 
глас, но со право да ги претставува 
нашата позиција и нашите аргументи. 
Користејќи ја таа можност Владата на 
РМ одлучи да го назначи проф. д-р 
Будислав Вукас, хрватски стручњак по 
меѓународно јавно право од загреп-
скиот Универзитет за ад хок судија на 
РМ во однос на оваа Апликација", по-
тенцира Милошоски. 

Но, министерот истакна и дека Ма-
кедонија ја поднесува Апликацијата 
пред Меѓународниот суд за правда со 
единствена причина да ги заштити 
своите права кои й се дадени со Вре-
мената спогодба. 

Проблемот за името на Република Македонија не се сведува и не 
може да се редуцира на тоа да се докаже попречување за нејзин 
влез во НАТО (или меѓународни организации) од страна на Грција. 
Проблемот за името е во смената на референцата ФИРОМ во Ре-
публика Македонија во ООН. За проблемот да се реши треба да се 
бара Советодавно мислење од Меѓународниот суд за правда за 
легалитетот на референцата/преговорите, и потоа Генералното со-
брание на ОН да ја смени референцата ФИРОМ во Република Ма-
кедонија.

Пред да се покрене каква било 
тужба во Меѓународниот суд за 
правда, потребно е прво да се 
разреши правното прашање во 
врска со квазилегалитетот на 
сегашниот режим на обврските 
на Република Македонија во 
ООН. Откако ќе се покаже дека 
условите-обврските се без пра-
вен основ и нелегални, може да 
се разгледува штетата која е на-
правена од страна на Грција во 
врска со попречувањето на вле-
зот на Р Македонија во НАТО или 
интерферирање во внатрешната 
јурисдикција, независноста и су-
верените права. Вака, без овој 
(претходен) контекст, Меѓуна-
родниот суд за правда може да 
се прогласи за ненадлежен! Об-
врските поврзани со името и не-
попречувањето, во контекст на 
непренесување во надлежноста 

на Меѓународниот суд за правда на проблем со името (што, исто 
така, е кажано во оваа Спогодба), како што произлегува од Вре-
мената спогодба, зборуваат за политичката природа на должностите 
во овој инструмент. Оттаму, ќе биде навистина големо чудо ако 
Меѓународниот суд за правда се изјасни за надлежен. Доколку овој 
чекор и помине, пресудата не мора да биде во полза на Р Македонија, 
а и доколку биде - ќе се однесува само за прашање во врска со 
зачленувањето во установи надвор од Р Македонија. Фактич ки, са-
мо преку Мислење од Меѓународниот суд за правда може да се 
смени референцата во ОН од ФИРОМ во Република Македонија.

проф. д-р Игор Јанев

ХАШК    АТА ЈУСТИЦИЈА ЌЕ ГИ  АТА ЈУСТИЦИЈА ЌЕ ГИ 
"ВАГА   " МАКЕДОНСКАТА ПРАВДА " МАКЕДОНСКАТА ПРАВДА 
И ГРЧ   КАТА НЕПРАВДА!?КАТА НЕПРАВДА!? "БЈРМ и порано флагрантно пре-

крши повеќе темелни и за неа 
обврзувачки одредби од Вре мената 
спогодба, како и те мел ни начела на 
добрососедство. Со обра ќа ње то до 
Ме ѓу на род-
ни от суд за 
п р  а в д а , 
с ко п  с к ата 
Вла да уш те 
ед наш по-
твр дува де-
ка не е за ин-
те ре сира на 
за брзо ре-
шавање на 
спорот око-
лу името. И покрај тоа Грција ќе 
остане доследна на процесот под 
покровителство на ОН за из наоѓање 
на заеднички при фат ливо решение 
за името", изјава на портпаролот на 
грчкото МНР, Јоргос Кумуцакос, об-
јавена на веб-страницата на Минис-
тер ството. 

"Националистичкото рако вод-
ство во Скопје очигледно ги води во 
ќорсокак напорите за реша вање на 
проблемот со името", оцени нај го-
лемата опозициона партија во Гр-
ција, ПАСОК.
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"Размислувавме - посочува Мило-
шоски - многу внимателно пред да ја 
поднесеме Апликацијата пред Меѓу-
народниот суд за правда, но не гледаме 
друг начин да се задоволи правдата, 
односно да се исправи неправдата, која 
ни беше нанесена со повредувањето на 
член 11 од Времената спогодба, освен 
да се искористи овој легитимен и ме-
ѓународен правен механизам. Се на-
деваме дека овој чекор ќе ја поттикне 
соседна Грција да ги усогласи своите 
постапки со нејзините меѓународно 
правни обврски, како и дека ќе ги пот-
тикне двете земји да постигнат конечно 
решение за сите нерешени прашања во 
духот на добрососедството и во духот 
на соработката, предвидени во Вре-
мената спогодба која сакаме да ја за-
штитиме. Силно сме уверени дека Меѓу-
народниот суд за правда ќе помогне да 
го решиме овој правен спор, имајќи 
предвид дека Судот работи праведно и 
делотворно, и може да дејствува многу 
брзо. Од него не бараме да разгледува 
политички прашања, па затоа спорот 
околу името не е предмет на Апли ка-
цијата на Р Македонија. Исто така, ос-
тануваме цврсто посветени на сите ас-
пекти регулирани со Времената спо-
годба, особено на преговарачкиот про-
цес со Р Грција, со посредништво на ОН. 
Самиот наслов на Меѓународниот суд 
за правда јасно кажува дека Македонија 

има аргументи и сака да дојде до прав-
дата. Сметаме дека почитувањето на 
Времената спогодба е начин со кој 
може да се дојде до посакуваната прав-

да и до правично решение, кое ќе се 
добие во еден легитимен меѓународно 
правен случај пред Меѓународниот суд 
за правда".

"Кога Судот дискутира за од-
реден случај и кога на крај ќе до-
несе пресуда, пресудата е финал-
на и обврзувачка. Значи, таа пре-
суда е обврзувачка за државите, 
и финална, што значи дека нема 
можност за жалба. Кога одредена 
држава не се согласува со некоја 
наша одлука, единствената легал-
на можност за државата која го 

добила случајот, на пример, др-
жавата А, е да упати жалба до Со-
ветот за безбедност, да го замоли 
Советот за безбедност да ги пре-
земе сите неопходни мерки да ја 
присили другата држава да се со-
гласи со пресудата", изјави Борис 
Хеин, офицер за информации во 
Меѓународниот суд за правда. 

Судот потврди дека Македонија 
поднела Апликација против Гр-
ција, но не соопшти кога случајот 
ќе се разгледува.

"Ненавлегувајќи во оправда носта и 
во целисходноста на од луката на 
Владата, претседателот на Република 
Македонија сака да соопшти дека со 
ваквата по стап ка, и во овој случај, 
спротивно на Уставот и на Законот за 
на дво решни работи, за едно клучно 
пра шање во сферата на на дво решната 
политика, Владата носи одлука без 
каква било претходна консултација со 
претседателот на Република Маке до-
нија. Со овој чин, како и со досегашниот 
однос во процесот на преговори за спо-

рот со името со Република Грција, премиерот Груевски и Владата 
на Република Македонија дефинитивно ја преземаат целосната 
од говорност за решавањето на спорот, како и за успехот или не-
успехот на процесот на нашето интегрирање во ЕУ и во НАТО", 
велат од Кабинетот на претседателот на државата, Бранко Црвен-
ковски, кој по Букурешт, зазеде став дека во тој момент е не-
полезна тужба против Грција, дека ќе го оддалечи вниманието од 
преговорите и дека процесот ќе трае премногу време.

Експертите имаат различно мислење за поднесената Апликација 
на Р Македонија  до Меѓународниот суд за правда во Хаг.

"Вистински потег, во вистинско време. Ова е единствениот 
начин да се принуди јужниот сосед да ги почитува обврските од 
Времената спогодба. Македонија ги има сите аргументи да го 
добие овој спор, особено бидејќи Грција не се криеше од тоа што 
го прави, напротив форсираше кршење на Спогодбата", изјави 
професор д-р Тони Десковски. 

"Задоволна сум од овој потег, бидејќи во изминативе две години 
го потенцирав фактот дека треба да ги искористиме овие 
објективни правни средства, кои ни стојат на располагање, така 
што јас го сметам како добар потег", вели Јана Лозаноска од Евро 
Балкан.

"Во овој момент Владата одлучила, по мое мислење, да го 
покрене ова, бидејќи смета дека преговорите со Грција преку 
посредникот Нимиц ќе пропаднат. Тоа е директна последица од 
ова. Очекувам дека по ова, кога формално ќе пропаднат 
преговорите, таа ќе покрене постапка и пред ОН за кршење на 
Повелбата и тогаш ќе видиме како изгледа борба за правда на 
мала држава, како што сме ние, во меѓународни рамки. Тоа ќе 
трае 2, 5... 10 години. Веројатно ќе бидат задоволни дека на-
правиле нешто како Давид, но РМ ќе пропаѓа во изолација. Тоа е 
големиот исчекор во негативна смисла, што со оваа одлука 
Владата испраќа порака дека одлучила да го направи", вели проф. 
д-р Љубомир Фрчкоски.
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