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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

П О  К РА Ж Б И Т Е  Н А  М И Л И О Н И  Д ОЛ А Р И  Т Р Е БА  Л И  Д А  
О С ТА Н АТ  Н А  С Л О Б ОД А ?

Иницијативата на при-
врзаниците на Љубчо 
Георгиевски за бри-

шење на член 353 од Кри-
вичниот законик, со кој се по-
кренува кривична по стап ка 
против лицата поли ти ча ри, 
вршители на државна функ-
ција, кои ја злоупо тре биле 
службената должност, или 
негово преформули ра ње, ка-
ко што стои во ба ра њето и во 
образложението на ВМРО-НП, 
всушност ја де фокусира јав-
носта од вис тинската при-
чина, а тоа е од говорот на 
прашањето за ре визија на 
приватизацијата на опш тес-
твениот (државен) ка питал 
во Македонија и она што во 
меѓувреме се случу ваше око-
лу набавките и реа лизира-
њето на јавните тен дери за 
потребите на држав ните ин-
ституции. 

Значи, не станува збор за 
простување на гревовите на 
партиската елита, туку за од-
носот на политичарите, на 
нивните функционери во ми-
нистерствата, во државните 
агенции, потоа блиските пар-
тиски бизнисмени, кои во 
овие 15 години на различен, 
но незаконски пат, го огра-

И покрај жестоките критики народњаците 
се упорни во своите настојувања да го прот-
нат Законот, иако во меѓувреме не наоѓаат 
партнери за остварување на дилот меѓу две-
те партии. Имено, сè повеќе пратениците од 
СДСМ се пишманат да го стават својот потпис 
на законското пусулче, но до последен мо-
мент ништо не се знае, и ѓаволот може да го 
стори неочекуваното, а тоа е во ИМЕ на 
ОТЕЦОТ и СИНОТ да каже АМИН... за из ме ни-
те и дополнувањата на Кривичниот законик.

Во овој случај, ако орото го водат на род-
њаците, а при тоа на кавал им свират сдс мов-
ците, нема излез од ќорсокакот, освен "кој 
дава повеќе", односна гласачката лакрдија 
брзо ќе заврши. ВМРО-НП нема да добие 
политички поен, а СДСМ, пак, нема покритие 
за своето лошо владение.

бија или го обезвреднија др-
жавниот капитал кој, според 
економските аналитичари, 
бе ше проценет меѓу 2-3 ми-
лијарди долари.

Тоа што подоцна се слу-
чуваше во текот на процесот 
на приватизацијата во Маке-
донија, а беше проследено 
со криминални дејствија (де-
ла) на високи политичари, 
кои обично преку допол ни-
телни акти - јавни тендери 
или договори во четири очи, 
ја искористуваа позицијата 
за личен профит, е само мал 
дел од сложеноста на про-
блемот, кој можеше да се 
реши со покренување судска 
постапка за барање одго-
ворност или докажување на 

тоа, сè она што се случува во 
Собранието со иници ја ти-
вата на ВМРО-НП не е про-
машена инвестиција, туку са-
мопокривање на профи та-
билниот бизнис од практи ку-
вањето на власта.

КУРШЛУС НА 
РЕЛАЦИЈА СДСМ И 

ВМРО-НП

Во овој случај, ако орото 
го водат народњаците, а при 
тоа на кавал им свират сдс-
мовците, нема излез од ќор-
сокакот, освен "кој дава по-
веќе", односна гласачката ла-
крдија брзо ќе заврши. ВМ-
РО-НП нема да добие поли-
тички поен, а СДСМ, пак, не-
ма покритие за своето лошо 
владение. Затоа, оваа ситуа-
ција нè потсетува на една бо-
санска песна: "Мујо кује, а 
народ ги пцује".  

"Не е извесно дали СДСМ 
ќе гласа по втор пат за из ме-
ните во Кривичниот законик. 
Партијата се двоуми зашто 
постојат различни мислења", 
изјави лидерот на СДСМ, Вла-
до Бучковски, на Седмиот 
кон грес на Сојузот на бор-
ците на Македонија.

"По дефиниција, кој прв ја 
води играта тој е во предност. 
СДСМ беше во дефанзива 
заш то досега не ги образ ло-
жи своите гледишта, но сè уш-
те смета дека е подобро опо-
зицијата да даде поддршка 
за многу побитни закони од 
измените во кривичната по-
стапка", рече Бучковски, кој 
потенцира дека СДСМ игра 
со отворени карти.

"Некој гради илузии дека 
може да направи реформа 
во правосудството, која ќе 
би де една од нашите алатки 
во борба против корупцијата, 
и ако не ги донесеме клуч-
ните закони", додаде Буч ков-
ски.

Според премиерот, пред-
ложените измени на Кри вич-
ниот законик се преземени 
од поранешниот Казнен за-
коник на СФРЈ, кој треба да 
се модифицира, но друго пра-
шање е, посочи тој, дали тоа 
би било најсреќното реше-
ние.

Бучковски е убеден дека 
борбата против корупцијата 

вината, која во разни пе ри-
оди ја избегнуваа владе јач-
ките гарнитури на СДСМ и на 
довчерашните членови на 
ВМРО-ДПМНЕ, кои го про нај-
доа својот интерес во ВМРО-
Народна. 

Имено, до пред седум го-
дини не постоеше законска 
регулатива која ја регулира 
оваа кривична материја и ја 
одредува соодветната за-
твор ска казнена политика, 
иако имаше обиди за нивно 
канализирање и процесуи-
рање низ судските и прав-
ните институции во земјава. 
Но, таквиот начин на борба 
против корупцијата и кон 
тешкиот организиран кри-
минал овозможи брз пораст 

на криминалот и инволви-
раност на политичарите, кои 
ја користеа празнината во 
Законот и ја одбегнуваа по-
стапката. Овој синџир ус пеш-
но функционира деценија 
ипол, а резултатите од бор-
бата против ваквите кри ми-
налци е неуспешна поради 
неефикасното судство, теш ка-
та доказна постапка и друго. 
Згора на тоа, додека се води 
битката за освојување на 
власта сите политичари се 
слатки на зборови, а подоцна 
му легнуваат на брашното, 
така што ниту еден висок 
функ ционер или политичар 
не е в затвор. Тоа што со го-
дини се водат судски про-
цеси против блиски луѓе до 
Георгиевски или до народ-
њаците, не ја намалува од го-
ворноста на сегашната по-
зиција, која се обидува да го 
сврти текот на работите. За-
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"ДОДЕКА МУЈО 'КУЈЕ', 
НАРОДОТ ГИ ПЦУЕ"!

ќе биде многу поуспешна ако 
се донесе Законот за сле де-
ње на електронските ко му-
никации. 

"Може да ја злоупотребите 
службената положба со пре-
чекорување на овласту ва ња-
та и со искористување на 
службената положба. Досега 
во Македонија никој не од-
говарал за искористување 
на службената положба. Тоа 
дело мора да се до преци зи-
ра. Треба да се додефинираат 
и уште најмалку осум други", 
објасни Бучковски за курш-
лусот на релација СДСМ и 
ВМРО-НП. 

Тој оцени дека сè ова е 
наметнато пред да почне по-
литичката битка, а го наметна 
оној кој првиот пат гласаше 

Тие тврдат дека бараат де-
финирање на сегашната фор-
ма на член 353, кој е наменет 
за злоупотреба на службена 
должност, а се користи за 
прогон на луѓето кои биле во 
Владата на Љубчо Геор гиев-
ски. Затоа, тие бараат при 
донесувањето на пресудите 
да се дефинира кој закон или 
член бил прекршен. 

"Тврдат дека нема кри ми-
нал во 'Рамстор', нема во 'Ба-
чило', подарија земјиште за 
смешни пари, и слободно се 
шетаат", изјави Весна Јанев-
ска, објаснувајќи дека со 
овој член не се обидуваат да 
ги амнестираат обвинетите 
вмровци, туку заштита од по-
литичка злоупотреба на од-
редбата за злоупотреба на 

вниманието од борбата про-
тив корупцијата, која се дави 
во жив песок, создаден од пар-
тиските моќници во ма ке-
донската политика. Првиот 
дил пропадна, но за вториот 
сè уште постои маневарски 
простор, бидејќи претсе да-
телот Бранко Црвенковски 
не ќе може да го спречи до-
несувањето на измените на 
Кривичниот законик. Значи, 
прашање е кога тоа ќе се 
стори, за подоцна топката да 
му се префрли на Уставниот 
суд, каде по обичај пропаѓаат 
неуставните регулативи или 
членови од Законот. Но, за-
тоа се отвора можноста суд-
ските процеси против Војо 
Михајловски, Ламбе Арнау-
дов, Љупчо Поповски да се 

ниците на СДСМ и на На-
родна, кои ете, повторно се 
договараат, преговараат, ва-
гаат и никако трезвено да 
размислат со главата за штет-
ните последици, кои ги на-
јавија антикорупционерите.

"Носителите на функции, 
оние кои ќе имаат можност 
да избираат носители на 
функ ции и да извршуваат 
некаква службена положба и 
овластување имаат непри ко-
сновено право да се одне-
суваат онака како што сакаат, 
а да не зборуваме понатаму 
за тоа што значи тоа за веќе 
поведените кривични пос-
тапки", изјави Слаѓана Тасева, 
член на Антикорупциската 
ко мисија.

И покрај жестоките кри-

за измени и дополнувања.
Некоординираноста меѓу 

иницијаторот и непризнае-
ниот коалиционер се оп рав-
дува со оценката де ка вис-
тинските арамии сло бодно 
се шетаат, а посо че ните ин-
волвирани лица се "гулаби - 
глинени гулаби".

"Ако сегашната Влада има-
ше докази дека некој од об-
винетите навистина злоупо-
требил пари, тој ќе се нај-
деше в затвор за 24 часа. Но, 
не можат ништо да докажат. 
А луѓето од сегашната Влада 
украле милиони и шетаат 
сло бодно по улици", тврди 
претседателката на ВМРО-
Народна, Весна Јаневска. 

"Ние не бараме укинување 
на член 353 од Кривичниот 
законик, туку негова измена. 
Бараме прецизирање на со-
држината, бидејќи вака де-
финираниот член остава про-
стор за негова злоупотреба, 
поради што недолжни луѓе 
завршуваат в затвор", оце-
нуваат членовите на ВМРО-
Народна партија.

службена должност. Според 
Јаневска, нема демократија 
во владеењето на СДСМ. Таа 
тврди дека нивните луѓе се 
плашат да кажат било што, 
бидејќи ќе им најдат нешто 
за што ќе ги судат. 

РИЗИК ОД ПРОПАЃАЊЕ 
НА СУДСКИТЕ 

ПРОЦЕСИ

Дилемата за член 353 од 
Казнениот законик останува 
да виси во воздух, бидејќи 
има обвинети, но нема из ре-
чени судски пресуди кои, 
пак, нè наведуваат на кон ста-
тациите дека во сите покре-
нати судски постапки има и 
политика и реваншизам. Тоа 
значи дека судбината на об-
винетите не ја кројат судиите, 
туку партиите кои се на вл аст. 
Затоа сомневањето за пра-
веден судски третман го зго-
лемува ризикот од про па-
ѓање на процесите кои, пак, 
ги покриваат вистин ски те 
кри  миналци и го свртуваат 

прекинат, затоа што не по сто-
јат законски основи обви не-
нијата да поминат, со што 
пов торно се враќаме на по-
четок - се озаконуваат секој 
вид криминал, мито, коруп-
ција итн.   

Постои ли шасна да про-
работи разумот, на кој се по-
викува и Државната комисија 
за спречување на коруп ци-
јата?

Таа неодамна предупреди 
да не се донесува Законот, 
бидејќи со тоа ќе се де кри-
минализира корупцијата. Ко-
мисијата бара од прате ни-
ците да не вршат упад во за-
конодавството. 

А н т и к о р у п ц и о н е р и те 
предупредуваат дека со из-
мените функционерите ќе се 
однесуваат како што сакаат, 
а измените ќе имале вли ја-
ние и врз тие против кои ве-
ќе е поведена кривична по-
стапка.

Имено, Законот кој не го 
потпиша Црвенковски и го 
врати во Собранието, ги "по-
мути" пресметките на прате-

тики народњаците се упорни  
во своите настојувања да го 
протнат Законот, иако во ме-
ѓувреме не наоѓаат партнери 
за остварување на дилот ме-
ѓу двете партии. Имено, сè по-
веќе пратениците од СДСМ 
се пишманат да го стават 
својот потпис на законското 
пусулче, но до последен мо-
мент ништо не се знае. И ѓа-
волот може да го стори нео-
чекуваното, а тое е во ИМЕ 
на ОТЕЦОТ и СИНОТ да каже 
АМИН за измените и до пол-
нувањата на Кривичниот за-
коник.

Инаку, по првото изгла су-
вање на промените на За ко-
нот странските експерти беа 
зачудени и шокирани од она 
што сè може да се прави во 
крчмата во Македонија, така 
што сè повеќе веруваат дека 
всушност македонските по-
лити чари намерно нè од да-
лечуваат од евроинте гра цио-
ните процеси и при тоа ги 
штитат сопствените, а не на-
ционалните и државните ин-
тереси на граѓаните. 


