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Пишува: 
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

К О Ј  Б А РА  Д У П К И  Н И З  " С У Д С К О Т О  Р Е Ш Е Т О " ?

МАЛИТЕ ЛУЃЕ ЈА "ЛАПНАА" 
ЈАДИЦАТА ЗА ОВЧАТА ПРИКАЗНА

Во една македонска на-
родна поговорка се ве-
ли ако не можеш да уд-

риш по магарето удри по са-
марот. Тоа значи дека ако не 
можеш по власта тогаш удри 
по поданиците, така што це-
лиот "шљам или срам" ќе би-
де симнат од влас те ли ните во 
Македонија. 

Имено, случајот "Бачило" 
влезе во втората димензија, 
но откако Владата пресече 
дека имало нарушување на 
законитоста во судската про-
цедура за исплатата на от-
штетата на овчарот од селото 
Камењане.

Според тоа, наместо над-
лежните органи да ги бранат 
државните и националните 

Во овој момент не се знае кој јаде, а кој 
пие, односно виновникот се бара меѓу сит ни-
те играчи, бидејќи оние од високите центри 
на моќта се недостапни за законот. Во меѓу-
време полицијата истражува, а инвол вира-
ните страни се бранат со клаузулата дека из-
 јавите ги направиле под притисок. Тоа значи 
дека едно зборуваат пред истражните орга-
ни, а  друго прават пред средствата за инфор-
мирање. Кој ја зборува вистината: поли ци ја-
та, ветеринарот или овчарот?

интереси дека во судската 
процедура имало сомневања 
и аргументи за заштита на 
законитоста, тоа го стори из-
вршната власт која сè до по-
следниот момент молчеше 
или се обидуваше да ја из-
бегне одговорноста од вме-
шаноста во случајот. Значи, 
власта се правеше дека е "ќо-
рава", додека овчарот Џема-
или се честел со лесно стек-
натите пари.

СИТНИ ИГРАЧИ

Згора на тоа, под притисок 
на јавноста малите учесници 
во сообраќајот, односно во 
судската процедура, ја пре-
зедоа одговорноста, иако пр-
стот беше вперен во насока 
на зградата на Владата. Но, 
бомбардирањето со инфор-
мации за вмешаноста на су-
дијата кој го водеше про це-
сот, потоа ветеринарот кој ја 
проценувал отштетата, ја свр-
те водата кон изворот, на мес-
то таа да тече кон поли тич-
ките врвови. 

Во овој момент не се знае 
кој јаде, а кој пие, односно 
виновникот се бара меѓу сит-
ните играчи, бидејќи оние од 

додека, пак, под пристисок 
на овчарот се пишманел. Тој 
тврди дека изјавата ја дал 
под притисок со закани дека 
ќе му ја одземат лиценцата.

"Од страв што ме прашу-
ваа дали е евидентирано или 
не, им кажав дека не е еви-
дентирано. Ме прашаа каде 
се оригиналните потврди. Не 
ме натераа со сила да пот пи-
шам", изјави Муамет Арифи 
од ветеринарната станица 
"Еу ровет".

По лошиот развој на на-
станите, овчарот се симна од 
планината, бидејќи бил лут 
зашто доказите се извртуваат 
против него. 

"Ме викна ветеринарот. 
Рече, ќе умрел, со сила го те-
рале да потпише. Ќе му ја зе-
меле дипломата, ако дал по-
тврда, а не ги прегледал ов-
ците", изјави Иснифарис Џе-

високите центри на моќта се 
недостапни за законот. Во 
меѓувреме полицијата ис тра-
жува, а инволвираните ст ра-
ни се бранат со клаузулата 
дека изјавите ги направиле 
под притисок. Тоа значи дека 
едно зборуваат пред истраж-
ните органи, а друго прават 
пред средствата за инфор-
мирање. Кој ја зборува вис-
тината: полицијата, ветери-
нарот или овчарот?   

Овој "Бермудски триагол-
ник" ќе лапне уште некоја 
сит  на душа која од немајкаде 
ќе ја голтне јадицата на вл ас-
та, бидејќи мора да си ја за чу-
ва дипломата, профе си јата 

или главата. Затоа слу ча јот 
сè повеќе се заплеткува, а 
политичката одговорност се 
претвора во вина на малите 
актери во драмата. Имено, 
некој се прави ѓавол, додека 
друг тренира кунг-фу. 

ОПРАВДУВАЊА ЗА 
ГРЕШКИТЕ

Полицијата и овчарот се 
појавија на мегдан, односно 
истражните органи барале 
дупки во судското решето. 
При тоа, ветеринарот навод-
но признал дека лажел и из-
дал фалсификат документи 

маили.
За случајот се јави и "пр-

вообвинетата", судијката Сне-
жана Попчевска, која си ја 
отвори "душата" за случајот 
"Бачило". Таа "в гроб" не сака 
да влегува сама, односно не-
ма да биде единствениот ви-
новник и жртвеното јагне.

"Јас се чувствувам без ос-
нов посочена како жртвено 
јагне и како единствен ви-
новник во овој случај. Прво-
степениот суд со ниедно деј-
ствие не пропуштил да пре-
земе некое службено деј-
ствие, ниту има пропуст во 
постапката", изјави Снежана 
Попчевска, судијка во Ос но-
вен суд Скопје 1 Скопје.

"Етикетите во јавноста за 
несовесен судија, за судија 
кој направил грешки, сметам 
дека неправедно се упатени 
кон мене", истакна Попчев-
ска.

Таа тврди дека чесно пре-
судила во корист на овчарот, 
кој преку ноќ доби 727.000 
евра на име отштета, затоа 
што наводно хеликоптерите 
на АРМ му го бомбардирале 
бачилото и при тоа му ги 
уништиле овците и говедата.


