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ГЛЕДАНО ОД НАДВОР

Пишува: д-р Перо ДИМШОСКИ

РЕДОТ, ЗАКОНОТ И ДНК СЕ МОЌНО 
ОРУЖЈЕ ПРОТИВ ЗЛОСТОРНИЦИТЕ

ГЛЕДАНО ОД НАДВОР

КАКО САД И ВЕЛИКА БРИТАНИЈА СЕ СПРАВУВААТ СО 
ОТКРИВАЊЕТО НА СТОРИТЕЛИТЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА

Изминативе 10 години се карактеризираат со зна чи тел-
но намалување на криминалот во САД и во Велика 
Британија. Некои приврзаници на социјалната еко-

ном  ска теорија ова го објаснуваат со подобрената економска 
положба на најзагрозените слоеви. Меѓутоа, подобрената 
економска положба не може да ги објасни драстичното ниво 
на намалување на убиствата, силувањата, вооружените гра-
бежи и другите тешки криминални дела. Исто така, оваа тео-
рија не може да го објасни фактот за брзото фаќање на сите 
сторители на убиства и на силувања. Точниот одговор е 
многу поедноставен, борбата против криминалот во овие 
земји заврши со победа над криминалот! При тоа, един стве-
ната заслуга за тоа се должи на едно моќно оружје, кое им е 
достапно на силите на редот и законот. Тоа е методата на 
човековата идентификација врз основа на ДНК. Како тоа се 
случи?

Во 1994 година Конгресот на Соединетите Американски 
Др жави го донесе Актот за идентификација врз ДНК. При тоа, 
формирана е банка на податоци, во која е внесен идентитетот 
на познатите криминалци. До 2005 година во оваа банка на 
податоци се внесени сите сторители на криминални дела! 
Тоа значи дека силите на редот и законот в раце ја имаат 
севкупната популација на криминалци! Како се користи оваа 
информација? Секое криминално дело остава траги од ДНК 
на злосторникот. Таа ДНК се зема и се става во банката на 
податоци и речиси во 70 проценти од криминалните случаи 
се дознаваат името, презимето и адресата на сторителот. Един-
ственото нешто што потоа  полицијата треба да направи е да 
го пронајде и да го уапси. Доколку, пак, се случи да не постои 
информација за сторителот, огромна е веројатноста дека во 
наредните години тој ќе направи уште некое криминално 
дело за кое ќе биде фатен, по кое ќе биде суден и за прет-
ходните дела. На искусните полициски инспектори добро им 
е познат фактот дека и криминалците имаат своја кариера, 
како и сите обични луѓе. Почнуваат со ситни кражби, потоа 
преминуваат на нанесување повреди во тепачки, продол жу-
ваат со тешки кражби, и завршуваат со силувања и убиства. 

Така, исклучително е голема веројатноста (речиси 100 про-
центи) дека оној кој извршил убиство или силување прет ходно 
веќе да имал сторено некое помало криминално дело. Поради 
тоа, важно е сторителите на ситни криминални дела (тепачки, 
мали кражби) да бидат внесени во банката на по да тоци. 

Во Велика Британија се оди дотаму што денес возачите на 
градските автобуси се опремени со препарат за собирање 
плунка. Имено, Британците имале една голема мана - кога ќе 
се изнервираат го плукаат возачот на автобусот пред да сле-
зат и потоа на суд тврдат дека тие не направиле такво нешто. 
Собирајќи ја плунката од која се извлекува ДНК, возачот мо же 
да достави несоборлив доказ за идентитетот на сто рителот, 
кого потоа го чека казна која ниту малку не е на ив на.

Авторот на овие редови им помогна на многу полиции и 
безбедносни служби во светот да ја освојат оваа технологија 
и беше директно вклучен во решавањето на некои познати 
случаи. И полициите на земјите од соседството на Маке до-
нија, како Хрватска, Србија и Босна, денес ефикасно ја ко рис-
тат оваа моќна метода. На пример, за тоа колку многу Хр ват-
ска ги цени своите ДНК техничари (тоа се 3 девојки) може да 
се констатира и од тоа што не им дозволува да патуваат со 
ист авион (при случај на авионска несреќа загубата на овие 
лица за државата би била ненадоместлива).

Македонската полиција, за жал, сè уште не ја користи оваа 
метода. Убеден сум дека некои од траумите кои сите ги 
доживеавме по Вејце или, пак, по атентатот врз Глигоров ќе 
беа поподносливи доколку сторителите на тие криминални 
дела денес беа на безбедно место, зад решетки. Наместо да 
се справат со криминалот, сведоци сме за тоа како високи по-
лициски службеници изигруваат будали пред јавноста само 
за да си ги заштитат синовите или, пак, како некои портирки 
шират афери по весниците за настани кои ниту ним не им се 
јасни. 

Моето трпение ќе трае до 5 јули. А вашето?


