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помирувањЕто во КонтЕКст на обновЕната ЕвропсКа 
пЕрспЕКтива за зЕмјитЕ на западниот балКан

Во теоријата, поимот на помирувањето подразбира еден сложен збир на процеси 
преку кои, по завршувањето на масовните повреди на човековите права, се 
изградуваат и обновуваат односите на интерперсонално, општествено-политичко или 
на институционално ниво.1 Широко е распространето мислењето2 дека помирувањето 
е предуслов за траен мир, односно процес преку кој се решаваат прашањата на 
тешкото наследство.

Поимот на помирување кој се користи во овој текст се однесува на општествено-
политичкото и институционално ниво, односно на изградбата и обновата на односите 
меѓу постјугословенските земји, политичките и етничките групи и заедници, како и на 
воспоставувањето доверба во новите институции.

Во тесна врска со поимот на помирувањето е поимот на транзициска правда. 
Нејзините основни инструменти - утврдување на кривична одговорност за извршени 
злосторства во минатото, откривање и кажување на фактите за жртвите, репарации 
и реформи на институциите - го поттикнуваат помирувањето во онаа мерка во која 
транзициските влади го прифаќаат казнувањето на одговорните за извршените 
злосторства, официјалното признавање на жртвите, демократизацијата и враќањето 
на довербата во институциите, како пат за воспоставување на владеењето на правото 
и за спречување на нови судири.

Во врска со состојбата на планот на транзициската правда и помирувањето во 
постјугословенските земји, во декември 2017 година, комесарот за човекови права на 
Советот на Европа, Нилс Муизниекс, изрази голема загриженост, предупредувајќи на 
застојот и на „превладувањето на етничките и другите поларизации во регионот“. Тој 
особено укажа на негирањето на геноцидот, глорификацијата на воените злосторства 
и на нивните извршители, на историскиот ревизионизам, горливиот дискурс и 
сегрегацијата по етничка основа во сферата на образованието.3

1  Според: Seils, P. (2017), The Place of Reconciliation in Transitional Justice – conceptions and misconceptions, ICTJ Briefing, 
ICTJ.

2  Според: Fischer, M. (2011), Transitional Justice and Reconciliation: Theory and Practice, Advancing Conflict Transformation: 
The Berghof Handbook II, eds., Opladen/Framington Hills.

3  Според: Fischer, M. (2011), Transitional Justice and Reconciliation: Theory and Practice, Advancing Conflict Transformation: 
The Berghof Handbook II, eds., Opladen/Framington Hills.
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Во своите недамнешни изјави, Серж Брамерц, бившиот главен јавен обвинител на 
Меѓународниот кривичен суд за бивша Југославија (МКСЈ), а сегашен тужител на 
Механизмот за меѓународните кривични судови (ММКС), предупреди на „недостатокот 
на искрена волја да се прифатат фактите за извршените злодела во регионот“, 
како и на „вџашувачката глорификација на воените злосторници и негирањето на 
воените злосторства“4, но и на „негирањето на геноцидот и етничкото чистење“ и 
на „негирањето на индивидуалната вина на високите официјални политички и воени 
претставници“5.

Невладините организации кои се занимаваат со човековите права и со транзициската 
правда оценија дека крајот на мандатот на МКСЈ (декември 2017) беше дочекан во 
постјугословенските земји, а особено во Србија и Хрватска, како ослободување од 
обврската за процесирање на воените злосторства.

Оттука, Стратегијата на ЕК за Западниот Балкан за веродостојна перспектива на 
проширувањето6 (февруари 2018) претставува силен одговор на ЕУ на проблемите во 
регионот на бивша Југославија, кои делумно настанаа и поради грешките на Унијата. 
Како една од трите области во кои се неопходни „сеопфатни и уверливи реформи“, 
покрај владеењето на правото и конкурентноста, Документот ги препознава и 
помирувањето и регионалната соработка. Меѓу шестте иницијативи преку кои ќе се 
придонесе за реализацијата на оваа стратегија, Европската комисија предвидува и 
иницијативи кои ќе го поддржат помирувањето, меѓу другото, и преку поддршка на 
механизмите на транзициската правда.

Како што појасни Давид Хадсон, виш експерт на Директоратот на Европската 
комисија за соседство и проширување, стратегијата ги има во вид помирувањето на 
политичко и на институционално ниво.7 Тој укажа дека помирувањето е „регионална 
сопственост“ и дека никој надвор од регионот не може да го определи пристапот кон 
помирувањето. Тој ја нагласи одговорноста на политичките лидери, како и тоа дека 
секој напредок во процесот на помирувањето претставува „индекс на демократска 

4  На пример, BIRN report, June 22, 2017, Balkan Insight, http://www.balkaninsight.com/rs/article/glorifying-war-criminals-
impedes-justice-says-brammertz-06-22-2017.

5  На пример, BIRN report, June 22, 2017, Balkan Insight, http://www.balkaninsight.com/rs/article/glorifying-war-criminals-
impedes-justice-says-brammertz-06-22-2017.

6  COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC 
AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, A credible enlargement perspective for and enhanced EU 
engagement with the Western Balkans.

7  На панел во рамки на 11 Форум за транзициска правда во постјугословенските земји, одржан на 29 јануари 2018 година, во 
Сараево. Повеќе во: Balkan Insight report, Jan 29, 2018, http://www.balkaninsight.com/en/article/recom-announces-state-
forming-agreement-soon-01-29-2018.
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и политичка зрелост“.8 Меѓутоа, како општ документ, Стратегијата не ги дефинира 
индикаторите на напредокот во оваа област и бара нивно строго прецизирање преку 
акционите документи.

прЕдуслови за помирувањЕто
Предусловите за напредок на помирувањето се остваруваат преку кривичната правда 
и откривањето и кажувањето на фактите (вистината) за минатото, со посебен фокус на 
жртвите. Поради тоа, во овој текст особено внимание се посветува на процесирањето 
на воените злосторства, најмногу низ призма на престанувањето на работата на 
МКСЈ, како и на состојбата во врска со иницијативата на регионалната коалиција на 
цивилното општество за основање на официјална (меѓувладина) регионална комисија 
за утврдување на фактите за воените злосторства и другите тешки повреди на 
човековите права на територијата на некогашна СФРЈ од 1 јануари 1991 до 31 декември 
2001 година (РЕКОМ).

судЕња за воЕни злосторства
Имајќи во вид дека МКСЈ ја оконча својата работа во декември 2017 година, а дека 
Косовскиот специјален совет ќе се бави со процесирање на воените злосторства 
извршени од припадниците на ОВК, процесирањето на воените злосторства кои ги 
извршиле државјани на Србија, Хрватска и БиХ е во исклучива надлежност на домашните 
правосудни органи. Во врска со тоа, во завршниот извештај кој главниот обвинител 
на МКСЈ му го поднесе на Советот на безбедност на ОН по повод окончувањето на 
работата на овој суд во декември 2017,9 Серж Брамерц предупредува дека „остануваат 
бројни предизвици во однос на утврдувањето на одговорноста за воените злосторства, 
злосторствата против човечноста и геноцидот пред националните судови на земјите на 
бивша Југославија“, како и дека „негативните тенденции доминираат над позитивните“. 
Во продолжение, Брамерц ги наведува клучните предизвици во одделните земји, 
па така покрај општата оценка за напредокот во Босна и Херцеговина, особено кога 
станува збор за сложените предмети, се истакнува дека и натаму „преостанува голем 
број случаи на воени злосторства“, како и дека на дело е „силна политизација на 
правдата“ во врска со истите; во Хрватска, како што се наведува, „продолжува грубото 
политичко мешање во правосудниот процес, а властите не обезбедуваат ефикасна 

8    Hudson, исто.
9  Final Report of Serge Brammertz, Prosecutor of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, provided to the 

Security Council under paragraph 6 of SC Resolution 1534 (2004), стр. 82.
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соработка со судството во врска со големиот број осомничени и обвинети кои денес 
живеат слободно“; напредокот во судењата за воени злосторства во Србија е оценет 
како „исклучително незадоволителен“, со посебен акцент на тоа дека „неказнивоста за 
многу утврдени злосторства станала норма“.

Во текот на 2017 година, процесирањето на злосторствата во земјите на бивша 
Југославија дополнително е маргинализирано: мал број обвиненија, недоволно 
развиени во контекст на утврдените факти пред МКСЈ; мал број на обвинети, главно 
директни сторители, со мал број на опфатени жртви, што е проследено со откажување 
на сведоците непосредно да сведочат (поради старост и лоша здравствена состојба, 
но најмногу поради недоверба во судот на државата која ја сметаат за одговорна за 
нивните страдања), укинување на првостепени пресуди со кои се опфатени голем 
број жртви, чести одложувања на главните расправи, сè посилна анонимизација 
на судските пресуди и обвиненија, како и ограничен пристап до информациите, 
снимките, фотографиите и другите докази кои се во посед на судовите, а во врска со 
извршени воени злосторства. За ова сведочат податоците за судењата во 2017 година:

-  Судот во БиХ донесе 15 неправосилни пресуди во процеси против 28 обвинети за 
извршени воени злосторства, со преку 60 жртви. На шеснаесетмина обвинети 
изречени им се ослободителни пресуди, на кои Јавното обвинителство одговорило 
со вложување жалба. Судските совети донеле вкупно пет правосилни пресуди во 
предмети против седум обвинети за воени злосторства, со преку 45 жртви. Еден 
обвинет, кој го призна кривичното дело, е осуден на затворска казна во траење од 
една година.10 Во текот на 2017 година подигнати се 14 обвинителни акти против 32 
лица за злосторства во кои имало најмалку 59 жртви. Неколку судења почнаа во 2017 
година, меѓу кои и оние за воените злосторства извршени над воените затвореници 
во Орашје.

-  Во Хрватска се подигнати осум обвиненија против 25 обвинети лица, а со кои се 
опфатени преку 120 жртви. Донесени се седум неправосилни пресуди против 12 
обвинети лица, со кои се опфатени преку 60 жртви, како и 11 правосилни пресуди 
против 25 обвинети лица, со кои се опфатени преку 150 жртви. Во првостепената 
постапка за злосторствата во селата покрај Уна кај Хрватска Костајница, судењето 
започна во февруари 2010 година, а правосилна ослободителна пресуда е донесена 
на 9. 11. 2017 година. На ова претходеа четири судења, три повторени судења, пред 
два суда и со три осудителни пресуди. Првичното судење започна пред Жупанискиот 
суд во Сисак. Судењето за воено злосторство врз Србите во Пакрачка Полјана и на 

10 Мирослав Периќ е осуден на 1 година (признавање на казнивото дело).
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Велесаемот во Загреб заврши 26 години по извршувањето на злосторството. На 2. 
2. 2017 година, Врховниот суд ја преиначи првостепената пресуда и на обвинетиот, 
Томислав Мерчеп, му ја зголеми казнената санкција од 5.5 на 7 години затвор. Во 2017 
година беа закажани околу 100 рочишта.

-  На Косово11 меѓународните обвинители и судии беа надлежни за процесирање 
на воените злосторства сè до 2016 година. Во текот на 2017 година беа подигнати 
четири обвиненија: три од нив се против еден обвинет (Зоран Вукотиќ, Србин) за 
воено злосторство со кое се опфатени 110 албански жртви. Едно обвинение покрена 
обвинителот на EULEX, а две беа заедно покренати од обвинителот на EULEX и 
домашниот обвинител. Обвинителот на EULEX го покрена обвинението против 
Скендер Бислими (припадник на РАЕ12) за воено злосторство врз едно лице, за 
физичко малтретирање на еден цивил кој бил грабнат, а подоцна и убиен. Досега не 
е донесена ниту една првостепена или правосилна пресуда. Во 2017 година вкупно 
имаше 59 денови во кои се одвиваа судски рочишта.

-  Во Србија, обвинителот за воени злосторства подигна три обвиненија против четири 
лица (со непознат број жртви), а врз основа на предмет кој му беше отстапен од 
Посебното одделение за воени злосторства на Обвинителството на БиХ. Судскиот 
совет на Вишиот суд во Белград со првостепена пресуда ослободи двајца од 
обвинетите за убиство на пет лица. Пред Апелациониот суд се одвиваа две судења: 
првото судење беше против 24 обвинети за воено злосторство над затвореници и 
повредени („Овчара“), кое започна во 2004 година, а завршено со втора правосилна 
пресуда на 24. 11. 2017 година – единаесет лица се осудени, деветмина се 
ослободени, двајца обвинети починаа, додека други двајца имаа статус на сведок 
соработник; второто судење против осуммина обвинети за воени злосторства врз 
Ромите (предмет „Скочиќ“, 32 жртви) започна во 2010 година. Пред Вишиот суд во 
Белград во тек е повторено судење против 14 обвинети за воено злосторство над 
хрватски цивили (предмет „Ловас“, 50 жртви), коешто започна во 2008 година, како 
и судење на 13 обвинети за воено злосторство над албански цивили („Ќушка“, 48 
жртви), кое започна во 2010 година. Освен правосилната пресуда во предметот 
„Овчара“, во текот на 2017 година, донесени се уште две правосилни пресуди, две 
ослободителни - во предметот „Градишка“ (еден обвинет, една жртва) и предметот 

11  Меѓународните обвинители во периодот 2000–2017 година покренаа вкупно 48 обвиненија за воени злосторства против 
120 лица: 61 Албанци, 48 Срби, 2 Црногорци и еден припадник на РАЕ. Меѓународните и мешовитите судски совети 
изрекоа 48 првостепени пресуди.

12 Припадници на заедниците на Ромите, Ашкали и Египќаните.
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„Босански Петровац“ (двајца обвинети и една жртва). Во 2017 година во вкупно 70 
денови се одвиваа судски рочишта.

Покрај ова, процесирањето на воените злосторства е политички маргинализирирано и 
на други начини. Обвинителството на БиХ и натаму нема главен обвинител, што беше 
случај и со Србија, која доби обвинител за воени злосторства дури во мај 2017 година. 
Обвинителството на Република Србија сè уште нема стратегија за истрага и за гонење 
на воени злосторници (нејзиното усвојување е најавено за јуни 2018 година), додека, 
од друга страна, во 2017 година во БиХ беше формирана Работна група за изработка 
на измените и дополненијата на Стратегијата на БиХ за работа врз предметите на 
воените злосторства. Државното обвинителство на Република Хрватска (ДОРХ) има 
стратегија за процесирање на воените злосторства, но таа во практиката воопшто не 
се препознава.

Судењата пред Судот на БиХ се одвиваат под силна критика на институциите и на 
боречките здруженија од Република Српска, како и од хрватската заедница, кои 
сметаат со постојната Стратегија на Обвинителството на БИХ се маргинализираат 
српските и хрватските жртви. На Косово, Владата и Парламентот, но и целата албанска 
јавност го застапува становиштето дека основањето на Косовскиот специјален совет 
кој ќе им суди на припадниците на една етничка заедница претставува неправедно 
решение и знак на непризнавање на албанските жртви. Во Србија и Хрватска 
затворањето на МКСЈ во декември 2017 година беше примено со големо олеснување 
како наводно сложување на САД и на ЕУ дека процесирањето на воените злосторства 
е завршено, и тоа како од владите и парламентите, така и од голем дел од јавноста.

билатЕрални спорови
Процесирањето на воените злосторства во Србија се одвива согласно Законот 
за организација на надлежноста на државните органи во постапките за воени 
злосторства од 2003 година. Според него, Република Србија е надлежна да им суди на 
сите кои извршиле воено злосторство на територијата на некогашна СФРЈ (принцип 
на универзална надлежност). Со неговата примена, во 2011 година двајца државјани 
на Хрватска беа уапсени, а подоцна и обвинети и осудени за воени злосторства врз 
Србите, што предизвика бурни политички реакции во Хрватска. Како одговор на 
судењето на хрватските државјани (бранители), на 22. 10. 2011 година, Саборот на 
Република Хрватска го донесе Законот за ништавност на одредени правни акти на 
правосудните тела на бивша ЈНА, бивша СФРЈ и Србија. Според оценките на правните 
експерти, тој им го ускрати правото на одбрана на хрватските бранители преку правна 
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помош од институциите на Република Хрватска и им наметна чувство на несигурност 
кога патуваат во странство.

Со цел да се надминат настанатите проблеми, тогашните претседатели на Хрватска и 
Србија, Иво Јосиповиќ и Борис Тадиќ, во февруари 2012 година покренаа иницијатива за 
потпишување на билатерален договор според кој прашањата на воените злосторства 
би се решавале според престојувалиштето на обвинетите. Во согласност со тој 
принцип, билатералниот договор би го дерогирал српскиот закон за универзална 
надлежност, но и хрватскиот закон за ништовност на правните акти донесени во 
Србија. Претседателството на БиХ, кое исто така беше повикано да го потпише овој 
билатерален договор, не го прифати предложеното решение, залагајќи се за примена 
на принципот на територијална надлежност, да се суди во државата на чија територија 
било извршено военото злосторство. Министерствата за правда и обвинителствата 
на Хрватска и Србија беа на пат кон потпишување на билатерален договор, но 
претседателските избори во Србија, а потоа и во Хрватска, доведоа до пресврт во 
односите меѓу Србија и Хрватска, а дотогашните резултати беа сторнирани. Сепак, 
чекор напред во подобрувањето на билатералната соработка во процесирањето 
на воените злосторства претставува недамнешната (февруари 2018) изразена 
подготвеност на претседателот на Србија, Александар Вучиќ, и претседателката 
на Хрватска, Колинда Грабар Китаревиќ, институциите на Србија и Хрватска да ги 
продолжат прекинатите дејствија околу потпишувањето на билатералниот договор 
за процесирање на воените злосторства согласно престојувалиштето на обвинетите.

вонсудсКо тЕло за отКривањЕ и КажувањЕ на вистината 
(рЕКом)
Регионалната меѓувладина комисија за утврдување на фактите за жртвите во врска со 
војната и околностите на нивното страдање, со својот печат, треба да ги оневозможи 
политичките манипулации и интерпретации кои ги загрозуваат поврзувањето и 
соработката. Со тоа би се стеснил просторот за лаги, одрекување, произведување на 
националистички наративи за војната и би придонело за хуманизација на другиот, за 
стабилноста и безбедноста на регионот и за одржливоста на економската соработка, 
а воедно и би овозможило реформа на образовните програми во деловите кои се 
однесуваат на недамнешната историја.

Невладините организации од подрачјето на некогашна Југославија ја основаа 
Коалицијата за РЕКОМ во 2008 година. Таа денес собира преку 2100 организации 
и поединци, и се залага за основање на Регионална комисија за утврдување на 
фактите за воените злосторства и за другите тешки повреди на човековите права на 
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подрачјето на некогашна СФР Југославија (РЕКОМ). Иницијативата за основање на 
Комисијата, со свои потписи, ја поддржаа преку 580.000 граѓани од целиот регион. 
Тоа беше резултат на широкиот и инклузивен четиригодишен консултативен процес, 
во чии рамки беа организирани 128 дебати, во кои учествуваа 6700 претставници на 
цивилното општество, при што беа формулирани целите, задачите, надлежноста, 
траењето и процедурата на работење на идната меѓудржавна комисија. Тргнувајќи 
од оваа основа, финалната верзија на Нацрт Статутот на РЕКОМ беше усогласена во 
2014 година, од страна на специјалните претставници на претседателите на Хрватска, 
Србија, Црна Гора, Косово и Македонија, како и од бошњачкиот и хрватскиот член на 
Претседателството на Босна и Херцеговина.

Во меѓувреме, во БиХ се избрани двајца нови членови на Претседателството 
(2014), со кои Коалицијата за РЕКОМ сè уште не успеа да закаже состанок, додека 
бошњачкиот член на Претседателството продолжи да го поддржува основањето на 
РЕКОМ; во Хрватска беше избран нов претседател (2015), кој смета дека поддршката 
за основање на РЕКОМ излегува надвор од надлежностите на претседателот. 
Во ваква ситуација, во која некои новоизбрани политичари престанаа да ги 
поддржуваат цивилните иницијативи кои ја уживаа поддршката на нивните 
претходници, Коалицијата за РЕКОМ креираше нова стратегија, која поаѓа од 
Берлинскиот процес, како соодветна платформа за договор на постјугословенските 
лидери за покренување на меѓудржавниот проект за помирување. Првиот чекор 
е потпишување на Договорот за основање на РЕКОМ, на самитот во рамки 
на Берлинскиот процес, во Лондон во јули 2018 година, со кој премиерите на 
постјугословенските земји чија поддршка не е променета (независно од изборите) 
ќе манифестираат подготвеност на своите држави да ја покренат процедурата за 
основање на РЕКОМ, а во согласност со членот 48 на Нацрт Статутот. Подеднакво 
значаен чекор е и повторното ангажирање на Хрватска во процесот РЕКОМ, во кој 
оваа земја сè до почетокот на 2015 година, имаше водечка улога.

заКлучоЦи и прЕпораКи
За напредокот во помирувањето на постјугословенските земји е потребно да се стори 
следното:

1.  јакнење на домашните правосудства и нивната меѓусебна соработка во 
процесирањето на воените злосторства:

-  Поддршка на идејата Механизмот на меѓународните кривични судови (ММКС) да 
стане мотор на регионалната соработка во процесирањето на воените злосторства 
– да помогне во креирањето на регионална обвинителска стратегија, да обезбеди 
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полесен пристап до доказите и до утврдените факти пред МКСЈ, да даде стручна 
поддршка во истрагите и подготвувањето на обвиненијата против поединци кои 
учествувале во планирање на масовни злосторства, а кои се денес на позиции кои ги 
штитат од кривична одговорност.

-  Решавање на билатералните спорови меѓу Србија и Хрватска со потпишување на 
билатерален договор за процесирањето на воените злосторства, со кој судењата 
би се одвивале според престојувалиштето на обвинетите, што во практиката би ги 
отстранило можните штетни последици од примената на принципот на универзална 
надлежност, содржан во законот на Република Србија и од хрватскиот Закон за 
ништавност на правните акти донесени во Србија.

-  Откажување на Претседателството на БиХ од принципот на територијална 
надлежност и прифаќање на стандардот секоја држава да им суди на своите 
државјани, бидејќи тој пристап најмногу придонесува за критичкото преиспитување 
внатре во општеството и за соочување со сопствената одговорност спрема другите.

2.  Потпишување на политички договор со кој постјугословенските земји ќе се обврзат 
во разумен рок да ги создадат условите за основање на РЕКОМ:

-  Потпишување на договор во рамки на Берлинскиот процес, на самитот во Лондон 
во јули 2018 година. Договорот треба да содржи можност од дополнително 
придружување, како и повик до преостанатите земји во оваа смисла.

-  Зголемување на видливоста на целите и задачите на Комисијата, а особено на 
значењето на пописот на воените жртви во контекст на хуманизација на другите 
жртви и на јавното признавање на сите 130.000 жртви.

3.  Акцискиот план на Стратегијата за Западен Балкан на Европската комисија за 
веродостојна перспектива на проширување треба да ги предвиди мерките со кои 
изречно ќе ги:

-  поддржи основањето и работата на регионалната комисија за утврдување на 
фактите за воените злосторства и за другите тешки повреди на човековите права на 
територијата на некогашна СФРЈ во периодот од 1 јануари 1991 до 31 декември 2001 
година (РЕКОМ), како и да го дефинира основањето и отпочнувањето на работата на 
оваа комисија до крајот на 2019 година како индикатор за напредокот на процесот 
на помирување;

-  поддржи соработката на домашните обвинителства со ММКС во креирањето и 
имплементацијата на регионалната обвинителска стратегија, како и дефинирање 
на изработката на стратегијата до средината на 2019 година, како индикатор 
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за напредокот во воспоставувањето на владеењето на правото и придонесот за 
процесот на помирување.

4.  Европскиот парламент треба да даде силна поддршка за помирувањето во регионот 
преку резолуција со која би се поддржале основањето и работата на регионалната 
меѓувладина комисија - РЕКОМ.

5.  Европската комисија и Европскиот парламент треба да организираат донаторска 
конференција и да основаат Постјугословенски форнд за помирување, кој би ги 
финансирал регионалните проекти насочени кон изградбата на мирот и решавањето 
на заедничките проблеми, а кој би ги опфатил сите постјугословенски земји.
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