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ИНАЕТОТ  ЈА  "ИЗМА  

Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА ОБВИНУВАЊА И КАРАНИЦИ МЕЃУ ОБВИНИТЕЛ       

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА АНТИКОРУПЦИСКАТА КОМИСИЈА ДРАГАН 
МАЛИНОВСКИ

Резултатите од работата 
на Државната комисија 
за спречување на ко-

руп цијата за 2004 година пре-
дизвикаа бура од ре ак ции 
кај републичкиот јавен об-
винител Александар Пр чев-
ски, кој остро возврати на 
ударот за слабата кому ни ка-
ција меѓу овие две ин сти ту-
ции, потенцирајќи дека на-
место да се даде општа оцен-
ка за борбата против ко руп-
цијата, тоа се сведе на при-
тисок, уцени и меѓусебни об-
винувања. 

Но, сепак општ е впе ча-
токот дека секој си ја отфрла 
вината за слабите резултати, 
кои даваат веродостојна 
оценка за состојбите околу 
борбата со корупцијата. Ло-
шата "крвна слика" одамна е 
констатирана, но недоста-
суваат витамини кои ќе ја 
подобрат ситуацијата, која 
од ден на ден се влошува. 
Про блемот со куршлусот во 
комуникацијата меѓу Анти-

"Ние ништо не сме направиле доколку останеме 
на ставот дека само сме го детектирале слу-
чајот и сме поднеле иницијатива, а во меѓу-
време тој се загубил некаде во обвини тел-
ските или во суд ските лавиринти", истакнува 
претседателот на Антикорупциската коми-
сија, Драган Мали нов ски.

"Мислам дека прашањето за конфликтот на ин-
тереси или судир на интереси кај членовите 
на Ко ми сијата, посебно се мисли на господин 
Јован Трпеноски и кај мене како адвокати го 
над минавме. Мислев дека беше надминато 
во првиот период кога ни беа поставени вак-
ви прашања, бидејќи беше развиено стра-
вување за работата на Комисијата. Но, За-
конот е јасен така што сегашното про бле ма-
тизирање, односно повторно отворање на 
оваа тема за статусот на членовите на Ко-
мисијата од аспект на судир на интереси, не 
можам поинаку да го протолкувам отколку 
дека ста нува збор за одреден притисок", оце-
нува Малиновски.

корупциската комисија и 
Јавното обвинителство не е 
отсега, туку се провлекува 
подолго време. Тој се криеше 
од очите на јавноста, но веќе 
тоа не е можно, бидејќи секој 
мора да си ја сноси одго-
ворноста во однос на ова 
горливо прашање. Оттаму, 
двете најповикани инсти ту-
ции не треба преку меди у-
мите меѓу себе да се пре-
пукуваат, туку е потребно да 
ги забрзаат процесите и при 
тоа заеднички да ги лоцираат 
проблемите кои се дел од 
делокругот на работата. Ко-
рупцијата не смее да ги кон-
тролира или нервира учес-
ниците во констатирањето 
на проблемот, туку треба 
ефи касно да го спречат неј-
зиното дивеење, чиј пожар 
сè повеќе навлегува во др-
жавните институции. Затоа 
промените во легислативата 
мораат да придонесат во от-
ворањето на институциите, 
но и во зацврстувањето на 
нивната позиција во борбата 
против организираниот кри-
минал и корупцијата. 

ЗАГУБЕНИ

Според новиот прв човек 
на Државната комисија за 
спречување на корупцијата, 
Драган Малиновски, праша-
њето за соработка меѓу др-
жавните институции, што во-
едно значи и прибирање до-
кументација и докази неоп-
ходни за обработка на пред-
метот, полека но сигурно се 
надминува. Тој верува дека 
по донесувањето на вла-
диното упатство за соработка 
меѓу државните институции 
се нормира начинот на по-
стапување на државните ор-
гани во комуникација со 
Комисијата, односно поста-
вена е процедура за колку 
време, како вид материјали 
и како треба да се достават 
информациите и докумен ти-
те до Комисијата.

"Проблемот со јавниот об-
винител веќе е апсолвиран, 
но тој не е од сега или од  по-
следниве месеци. Тој сега из-
лезе на површина, бидејќи се 
совпадна со нашиот втор Го-
дишен извештај, во кој пов-
торно даваме оценка дека со 
јавниот обвинител немаме 
комуникација. Причините ги 

слушнавме од јавниот об ви-
нител и затоа повторно не би 
ги елаборирал, бидејќи мис-
лам дека не постои некаква 
објективна, а уште повеќе 
законска пречка за сора бот-
ка меѓу јавниот обвинител и 
Комисијата. Кога зборувам за 
соработка мислам дека тука 
се однесува на еден вид 
соработка во која нас како 
орган нè интересира до каде 
е состојбата со оние ини-
цијативи кои сме ги доста ви-
ле до неговата адреса", истак-
нува претседателот на Анти-
корупциската комисија, Дра-
ган Малиновски.

Тој потенцира дека во Из-
вештајот за 2004 година е на-
ведено дека до јавниот обви-
нител Комисијата поднела 11 
иницијативи за кривично, 
односно казнено гонење.

"Станува збор за пред ме-
ти, кои се поголеми од аспект 
на последиците што ги има 
во актот и за она што ние сме 
го оцениле како недозволено 
однесување. Но, се однесува 
и на предмети, кои воопшто 
се сторени од страна на лица 
кои подлежат под Законот за 
државна корупција и прет-
ставува предмет на наша оп-
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РШИРА" ПРАВДАТА
      СТВОТО И АНТИКОРУПЦИСКАТА КОМИСИЈА

сервација. Основниот про-
блем зошто ние реагираме, 
гледајќи на него сувопарно и 
тесно од аспект на Коми си-
јата, иако некој ќе рече 'па, 
добро вие сте си ја завршиле 
работата, поднесовте ини-
цијатива', но за нас тоа не е 
задоволително. На про бле-
мот на корупцијата ние гле-
даме малку пошироко, по-
глобално, и така го третираме 
затоа што нас нè интересира 
и правниот ефект од овие 
постапки. Значи, ние ништо 
не сме направиле доколку 
останеме на ставот дека са-
мо сме го детектирале слу-
чајот и сме поднеле ини ци-
јатива, а во меѓувреме тој се 
изгубил некаде во обви ни-
телските или во судските ла-
виринти", вели Малиновски.

Тој потенцира дека Коми-
сијата инсистира јавниот 
обвинител, односно Јавното 
обвинителство да каже каде 
е проблемот, дали  во несо-
одветните доказни матери-
јали кои се доставени, дали 
нема елементи за покре ну-
вање кривична постапка, да-
ли јавниот обвинител не пре-
познава елементи за кри вич-
но дело или тоа може да 
биде изразено преку јав но-
обвинителска одлука. Так-
вата одлука ќе се почитува, 
доколку Антикорупциска до-
бие податок дека нешто не-
достасува во процедурата за 
случајот, кој Комисијата го 
оквалуфикувала како да има 
елементи за кривично дело. 

АЛАРМАНТНОСТ

Проблемите во судството 
се такви какви што се, сло-
жени, и за нивно решавање 
се потребни големи рефор-
ми, оценува првиот човек на 
Комисијата. Во тој контекст, 
во својата Државна програма 
за спречување на коруп ци-
јата, која ја донесе уште пред 
година и пол, Комисијата 
предвидува низа мерки за 
реформи во правосудството. 

"Сите сме свесни дека фр-

лањето со дрва и камења по 
судиите, како извршители на 
судската функција, во овој 
мо  мент не би биле продук-
тивни и коректни, ако се 
знае во каков амбиент ра-
ботат судиите. Мораме да се 
освестиме дека ни требаат 
реформи во судството, кога 
зборувам за реформа во 
судството мислам воопшто 
на поставеноста на судството 
и на судовите, која особено е 
најалармантна во Врховниот 
суд, каде што се сместени уп-
равните спорови", вели Ма-
линовски.

Претседателот на Коми-
сијата оценува дека Врхов-
ниот суд на РМ треба да се 
тргне од тој баласт, а дури 
потоа да се оди надолу во 
реорганизација на судовите, 
каде што се неопходни спе-
цијализирани судови и спе-
цијализирани оддели, кои ќе 
постапуваат пронтно, по вак-
ви предмети каде што има 
значајни случаи од аспект на 
корупција, организиран кри-
минал и тешки форми кри-
вични дела. 

"Сега на ова поле обви-
нителството има специјали-
зирано одделение за борба 
против организираниот кри-
минал и корупцијата, но не-
ма некое фајде од нив во 
однос на забрзано реаги ра-
ње до судот или во судот по-

ради заглавеноста на пред-
метите, бидејќи судијата па-
ралелно работи на со обра-
ќајни незгоди и лесни телес-
ни повреди и истовремено 
се занимава и со случаи за 
перење пари или корупција 
од поголеми размери", иста-
кнува Малиновски.

Тој посочува дека во делот 
на легислативата, во проце с-
ните закони е отидено нај да-
леку. Имено, се прават добри 
измени, на пример, измената 
на Уставот каде што се ово з-
можи имплемен тација на спе-
цијални истраж ни мерки, 
кои претставуваат добра 
рамка за раздви жу вање на 
предметите. Натаму се врши 
измена на Законот за кри вич-
на постапка, како и на Кри-
вич ниот законик, така што 
легислативниот план се дви-
жи во добра насока. Но, спо-
ред Малиновски, некој треба 
да ги имплементира овие 
придобивки, а тоа може да 
се случи доколку е пос тавен 
ефикасен суд.

ЗАКАНИ

"Мислам дека прашањето 
за конфликтот на интереси 
или судир на интереси кај 
членовите на Комисијата, по-
себно се мисли на господин 
Јован Трпеноски и кај мене 
како адвокати, го надми нав-

ме. Мислев дека беше над-
минато во првиот период 
кога ни беа поставени вакви 
прашања, бидејќи беше раз-
виено стравување за рабо-
тата на Комисијата. Но, За-
конот е јасен, така што се-
гашното проблематизирање, 
односно повторно отворање 
на оваа тема за статусот на 
членовите на Комисијата од 
аспект на судир на интереси, 
не можам поинаку да го про-
толкувам отколку дека ста-
нува збор за одреден при ти-
сок", оценува претсе да телот.

Одредени притисоци по-
стојат и секогаш постоеле, а 
се разбира, дека со нив и ќе 
се продолжи, потенцира Ма-
линовски. 

"Кога зборувам за при-
тисок, него никогаш нема да 
го почувствувате во онаа 
вулгарна форма некој да ви 
се закани, макар што и по не-
когаш може некој директно 
и да ви се јави, но сепак пос-
тојат пософистицирани фор-
ми на притисок, кои најчесто 
одат преку медиумите. Ова 
истово, повторно оди на ни-
во на јавен обвинител, го гле-
даме како реакција на не моќ-
та на јав ниот обви ни тел да 
се соочи со пробле ма тиката 
ко ја се наоѓа на не го вото 
биро, а притоа за вината ги 
пови кува другите. Ние бара-
ме са мо да се исполнат за-
конските обврски", вели прет-
седателот на Антико руп цис-
ката коми сија.

На повикот на Владата на 
РМ за соработка во однос на 
прашањето за намалувањето 
на дискреционите овласту-
вања Комисијата ќе биде от-
ворена за комуникација. 

"Доколку се побара од ре-
дено мислење од Комисијата 
за нормативно покривање на 
одделни области во слу чајот 
за дискреционите ов лас ту-
вања, Државната коми сија е 
подготвена да земе активно 
учество, доколку ни биде дос-
тавен материјалот на кој сега 
работи стручната екипа", ис-
так нува Мали нов ски.


