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На состанокот во Хаг, на кој 
присуствуваа делегации на 
Република Македонија и на 
Република Грција, предводени 
од официјалните застапници на 
владите во овој процес, било 
разговарано за процедурални 
прашања, кои двете земји ќе 
треба да ги почитуваат во текот 
на процесот, кој би траел меѓу 
три и пет години.

Во согласност со Статутот и 
со Правилата за работа, се 
очекува динамиката на 
поднесување на писмените 
поднесоци во постапката да 
биде утврдена, во блиска 
иднина, од страна на Судот. 

ГРЦИЈА ДА ГИ ГРЦИЈА ДА ГИ 
ПОЧИТУВА ПОЧИТУВА 

ОБВРСКИТЕ ОД ОБВРСКИТЕ ОД 
ПРИВРЕМЕНАТА ПРИВРЕМЕНАТА 

СПОГОДБАСПОГОДБА
Во Меѓународниот суд за правда 

во Хаг, на 19 овој месец, се одржа 
првата средба во рамките на по-

стапката поведена од страна на Репуб-
лика Македонија, со поднесувањето на 
Апликацијата против Грција поради пре-
кршување на билатералната Привре ме-
на спогодба од 1995 година. На средбата, 
со која претседаваше судијата Розалин 
Хигинс, присуствуваа делегации на две-
те земји, предводени од официјалните 
застапници на владите во овој процес. 
Македонската страна ја претставуваше 
козастапникот амбасадорот Никола Ди-
митров, бидејќи застапникот, шефот на 
дипломатијата, Антонио Милошоски, за-
мина во посета на Индија. Покрај ам-
басадорот Димитров, во Судот во Хаг, 
присуствуваше и хрватскиот професор 
Будислав Вукас, ад хок судија на Маке-
донија. 

Застапници на Грција се грчкиот ам-
басадор во Холандија, Константинос Ра-
лис, амбасадорот Јоргос Савадис, и со-
вет  ничката од грчкото МНР, Марија Те-
лалиан. Грчки ад хок судија е професо-
рот по меѓународно право од Атинскиот 
универзитет, Емануел Рукунас. 

Апликацијата против Грција Репуб ли-

ка Македонија ја поднесе на 17 ноември 
минатата година, поради прекршување 
на Привремената спогодба од 1995 го-
дина, со тоа што јужниот сосед го по-
пречи упатувањето покана до Маке до-
нија за зачленување во НАТО на Самитот 
во Букурешт. Од Судот се бара на Грција 
да й наложи да ги почитува своите прав-

ни обврски од Привремената спогодба. 
Во согласност со Статутот и со Правилата 
за работа, се очекува динамиката на 
поднесување на писмените поднесоци 
во постапката да биде утврдена, во блис-
ка иднина, од страна на Судот. 

На состанокот било разговарано за 
процедурални прашања, кои двете зем-
ји ќе треба да ги почитуваат во текот на 
процесот, кој би траел меѓу три и пет 
години.

Амбасадорот Никола Димитров имал 
средба со правните советници на маке-
донската страна, меѓународни експерти, 
правници и професори, со кои била до-
говорена стратегијата за оваа средба.

Засега двете страни молчат за своите 
стратегии, но од она што неформално 
може да се дознае е дека Атина ќе на-
прави сè процесот да трае подолго. Ма-
кедонската страна, која изминативе се-
дум месеци ги има подготвено најго ле-
миот дел од правните аргументи, ќе се 
обиде да го забрза судењето, по што се 
очекува Грција да биде прогласена за  
виновна, поради прекршување на член 
11 од Времената спогодба, според кој 
јужниот сосед не смееше во април, во 
Букурешт, да го блокира приемот на 
Македонија во НАТО.

Неофицијални информации од Атина 
велат дека Грција нема што да изгуби во 
Хаг, дури и во случај Македонија да го 
добие спорот. Имено, иако Судот за прав да 
е дел од системот на ОН, и формиран во 
1945 година, и неговите одлуки се фи-
нални, овој Суд сè уште нема правни 
механизми со кои може да ги натера 
земјите да ги спроведат одлуките, про-
тив кои страните во спорот не можат да 
поднесат жалба.

Непотврдените информации говорат 
дека е можно Македонија уште наред-
ниот месец да добие право да предложи 
термин во кој ќе ја презентира Апли-
кацијата со која ја тужи Република Гр-
ција. Според сите најави, Грција би има-
ла тешка задача  да даде формално об-
јаснување зошто прекршила била тера-
лен договор, верификуван од светската 
организација. 
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