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Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ

ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

СТАРИОТ ВОЛК ВЛАКНАТА ГИ СМЕНИ, НО КАРАКТЕРОТ?

"НОЌНА МОРА" ЗА КОРУП  

Новиот министер за 
правда, поранешен 
прв антикорупционер, 

Михајло Маневски, кој со св о-
ите бели коси и очила го на-
рушува имиџот на маке дон-
ската Влада - младоста, не сед-
нува прв пат во министерската 
фотелја. Овој ексфункционер 
се враќа на функција по пет-
наесет години, но сега како 
при падник на друго поли-
тичко јато. Зошто? Одговорот 
на ова прашање набрзо ќе го 
видиме, иако калкулациите 
за неговото назначување има-
ат широк политички дија па-
зон -  од заслугите за развод-
нување на т.н. афера со ста-
новите на Никола Груевски па 
сè до тоа што тој беше трн во 

окото на Владата на Владо 
Бучковски. Меѓутоа, сега глав-
на дилема ќе биде како тој ќе 
се однесува за време на вр-
шењето на функцијата ми нис-
тер за правда. За тоа постојат 
многу аргументи, но и неја-
снотии поврзани со карие-
рата на Маневски, која е ис-
полнета со киксови и врски 
со одредени бизнис кланови.

Но, во овој момент ам би-
ентот е сменет, постои суш-
тинска разлика меѓу времето 
кога тој прв пат беше на функ-
ција и сегашната ера на пар-
ламентарна демократија. Зна-
чи, во времето од пред на-
шата ера и второто враќање 
на власт на ВМРО-ДПМНЕ, се 
променија многу нешта, вклу-
чувајќи ги и луѓето и зако-
ните.

Во меѓувреме, борбата 
про тив корупцијата пронајде 
само една жртва и тоа Амди 
Бајрам, кој е в затвор само за-
тоа што му пркосеше и му пра-
веше инает на СДСМ, додека 
другите обвинети за мал вер-
зации и криминални дејствија 
се влечат по судските кулоа-

ниот криминал, особено фи-
нансискиот криминал и ко-
рупцијата. Во 2003 година ја 
издал книгата "Казнено прав-
на заштита на јавните финан-
сии - правни аспекти и прак-
тични искуства", а во 2005 го-
дина втората книга "Коруп-
цијата во Република Макед o-
нија - Превентивни и казнени 
мерки за спречување", која 
предизвика многу внимание, 
бидејќи се фокусираше на 
прашањето за лошата при ва-
тизација на стопанските суб-
јекти во земјава, при што би-
ле направени најголемите ко-
руптивни случаи, но оста ну-
ваат неодговорени затоа што 
ги заштитувал законот и сис-
темот, односно инсти туци ите.  

Највозрасниот член во 
Владата на Груевски го следат 
низа недоследности и недо-
речености во кариерата, кои 
сегашната опозиција ги смета 
за параван на активностите 
на владејачката гарнитура. 
Зош то Маневски му беше 
раска во окото на експре ми е-
риот Владо Бучковски? Тој, од 
позиција на прв човек на Ан-
тикорупциската комисија, 
чес то пати имаше доблест да 
каже дека борбата против 
корупцијата е фарса и дека 
недостатокот од политичка 
волја се покрива со доне су-
вање низа закони, кои само 
за јавноста претставуваат де-
мо кратски декор. Во својата 
книга "Корупцијата во Маке-
донија", која лани ја заин три-
гира јавноста, Маневски по-
тенцира дека корупцијата оди 
заедно со активностите на др-
жавните функционери.

"Ако со декларации, со вак-
ви настапи, со убави говори и 
желби итн. се води битка про-
тив корупцијата, ние ќе бевме 
на коњ, а тој коњ сега ќе беше 
пред вратите на Брисел", из-
јави Маневски.

"Меѓутоа, ние сме таму ка-
де што се наоѓаме, затоа што 

ри или по странство, каде го 
избегнуваат словото на прав-
дата, бидејќи ниту една досе-
гашна политичка гарнитура 
во Македонија не сакаше са-
мата да се поапси. Затоа се 
наметнува прашањето дали 
сегашниот министер за прав-
да навистина ќе се соочи со 
корупцијата или и тој ќе про-
должи по стапките на него-
вите претходници, кои своја-
та вина ја префрлаа врз обви-
нителството или врз суд ство-
то, кое создаде лавиринт од 
закони, адвокати, проце ни те-
ли, извршители или поли-
цајци?  

КАРИЕРА

Министерот за правда Ми-
хајло Маневски е роден на 26 
декември 1937 година во 
Башино Село, Општина Велес. 
Дипломирал на Правниот фа-
култет во Скопје во 1960 го-
дина. Во рамките на Јавното 
обвинителство на Република 
Македонија работел повеќе 
од 28 години. Бил заменик-
околиски јавен обвинител во 
Штип, јавен обвинител во Ос-
новното јавно обвинителство 
во Велес, а од 1966 до 1976 го-

дина бил заменик на Окруж-
ниот јавен обвинител во Скоп-
је. Од 1976 до 1984 година бил 
заменик на јавниот об ви ни-
тел на РМ. Од 1984 до 1986 го-
ди на бил претседател на Ок-
ружниот суд во Скопје. Во 1986 
година бил избран за член на 
Извршниот совет на РМ и ми-
нистер за правосуд ство и уп-
рава. Функцијата ја извршу-
вал до 1991 година, а од 1994 
до 2000 година бил советник 
во Владата. Во 2000 година 
бил именуван за за меник на 
јавниот обвинител на Маке-
донија, а две години подоцна, 
во 2002 година, бил избран за 
член на Државната комисија 
за спречување на ко руп ци-
јата. Во декември 2005 година 
бил избран за нејзин прет се-
дател, од каде се пре сели во 
Владата на Никола Груевски.

Маневски работел на под-
готвување голем број зако-
нски и подзаконски акти од 
областа на правосудството, 
казненото право, финан сис-
ки от криминал и корупцијата 
и во работни тела за изгот ву-
вање амандмани на уставни 
одредби. Учествувал на пове-
ќе меѓународни конференции 
за прашањата на органи зи ра-

СРДЕЧНО ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА МИНИСТЕРСКАТА ФОТЕЛЈА, СРДЕЧНО ПРИМОПРЕДАВАЊЕ НА МИНИСТЕРСКАТА ФОТЕЛЈА, 
МЕРИ МЛАДЕНОВСКА ЃОРЃИЕВСКА И МИХАЈЛО МАНЕВСКИМЕРИ МЛАДЕНОВСКА ЃОРЃИЕВСКА И МИХАЈЛО МАНЕВСКИ

ИЛИ ЗА АНТИКОРУПЦИ   
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Позицијата на министерот за правда, Ми-
хајло Маневски, е комплицирана. Имено, тој 
се наоѓа во многу тешка и деликатна си туа-
ција, бидејќи домашната и светската јавност 
будно ќе го следат секој негов чекор.

Од него се очекува да им застане на опаш-
ката на корумпираните државни функцио-
нери, истовремено практично да го уништи 
судскиот бастион, кој досега беше затвор за 
праведниците а, пак, за должниците и за кри-
миналците рај на земјата Божја.

Исто така, со 28-годишно искуство во Ре-
публичкото јавно обвинителство, во обви ни-
телствата во Велес, во Штип и во другите др-
жавни институции, тој ќе мора да се испоти 
за да ја извлече својата кожа од сè она што 
ка ко ѓавол му дише во врат во неговата ка-
риера.

во целина во РМ не се води 
успешна битка против коруп-
цијата", посочуваше лани во 
ноември ексантикоруп цио не-
рот Маневски.

Луѓето на Бучковски во не-
го препознаваа манири на 
ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи тој по-
стојано ја клукаше јавноста 
со информации за грешната 
приватизација на "Фершпед", 
потоа за случајот "Бачило", 
како и за "Скопски пазар". На 
ова сдсмовците се обидуваа 
да го вовлечат во парла мен-
тарната игра со прашањето 

за становите на Никола Гру-
евски и друго.

Исто така, Маневски го из-
држа првиот фронтален на-
пад на опозицијата, која по-
сочуваше на експресната од-
лука на Апелациониот суд за 
случајот "Орка холдинг", како 
и за отштетата од 2,5 милиони 
евра, кои биле донесени кога 
неговата сопруга била на че-
ло на судот.

"Ако Маневски не е чист, 
тоа СДСМ досега ќе го обе ло-
денеше", прв го бранеше Гр у-
евски, кој истакна дека функ-

цијата му ја доверува зашто 
во него гледа најголем борец 
против корупцијата.

"Извршивме избор на чо-
век кој е со високо искуство 
во правната проблематика, 
чо век кој не се плаши. Во Ма-
кедонија има малку луѓе кои 
имаат храброст да излезат во 
јавност и директно да по со-
чат со прст во премиер, во ми-
нистер, доколку има сомне-
ние дека тој се занимавал со 
криминал" изјави сегашниот 
премиер пред десеттина де на. 

СЛОВО НА ЗАКОНОТ

Маневски ќе се наоѓа меѓу 
чеканот и наковалната, од 
една страна ќе биде фелата, 
антикорупционерите и јав-
носта, а од друга страна, пак, 
ВМРО-ДПМНЕ и неговите коа-
лициони партнери, кои ни-
когаш нема мирно да спијат, 
бидејќи политичките про тив-
ници ќе ја чекаат секоја не-
гова грешка. 

Исто така, по основ на ло-
гиката, по слово на законот, 
"ноќна мора" му беше Лен че 
Софрониевска, сè уште прв 
човек на Републичкиот суд-
ски совет, која според него-
вите поранешни изјави "плач-
ки", му се заканувала де ка ќе 
му ја "загорчи суд би на та", за 
што побара поддршка од ко-
легите од Антико руп циската 
комисија.

Како овие лути "профе-
сионалци" ќе соработуваат, 
ако до пред извесно време и 
сè уште се гледаат "преку ни-
шанот и секој на секого на-
стојуваше да му ги извади 
'зрц ките' или очите"?

Линчот за кој Маневски ја 
обвинуваше Софрониевска, 
инаку блиска со претсе дате-
лот Бранко Црвенковски, сè 
уште може да биде актуелен, 
иако "нејзиното владеење"се 
наоѓа во завршна фаза. Тоа 
може да му штети на функ-
ционирањето на суд ството, 
но можеби потпора ќе му да де 
првиот човек на Вр ховниот 
суд, Дане Илиев, кој исто така, 
не ја "љубеше" дамата од Др-
жав ниот судски совет (РСС).

Затоа, позицијата на пр ви-
от човек на Министерството 
за правда, Михајло Маневски, 
е комплицирана. Имено, тој 
се наоѓа во многу тешка си-
туација, бидејќи домашната и 
светската јавност будно ќе го 
следат секој негов чекор. Од 
него се очекува да им застане 

на опашката на корум пира-
ните државни функционери, 
истовремено практично да го 
уништи судскиот бастион, кој 
досега беше затвор за пра-
ведниците, а за должниците и 
за криминалците рај на зем-
јата Божја.

Поради тоа, "стариот волк" 
со големо 28-годишно искус-
тво во Републичкото јавно об-
винителство, во обвини тел-
ствата во Велес, во Штип и во 
другите државни инсти туции, 
ќе мора да се испоти за да ја 
извлече својата кожа од сè 
она што како ѓавол му дише 
во врат во неговата ка риера.

Пречките во функцио ни-
рањето на Министерството 
за правда или борбата против 
корупцијата се огромни, дури 
и преголеми за неговото пр-
авно искуство, бидејќи ако 
заборави што значи јавност, а 
што деловна тајна, односно 
државна или политичка тајна, 
тогаш ќе мораме да го пот-
сетиме на она што го спомна 
кога го одби "дилот за раз гле-
дување на договорот за про-
дажба на ЕСМ".

Во тој момент Маневски 
остана чист, односно си ги из-
ми рацете, а го извалка лице-
то на експремиерот Бучков-
ски, кој сакаше преку грбот 
на Антикорупциската коми-
сија да си го измие образот и 
да ја сведе одговорноста за 
продажбата на јавното прет-
пријатие врз други лица од 
тогашната политичка власт.

Но, тогаш сегашниот ми-
нистер за правда беше во опо-
зиција, а сега е на власт. Како 
тој ќе се однесува кон пози-
цијата и кон јавноста, која сè 
уште чека одговор во врска 
со продажбата на државното 
земјиште во центарот на гра-
дот Скопје? Јавноста ќе ба ра 
одговор за случајот "Ба чило"? 
Ќе бидат ли казнети вме ша-
ните државни коруп цио не-
ри? Јавноста ќе бара од говор 
за покренатите пра ша ња од 
страна на антико рупцио не ри-
те, а кои се од не суваа за слу-
чаите "Фершпед", "Скоп ски па-
зар". Јавноста ќе побара одго-
вор за потеклото на имотот 
на поранешните функцио не-
ри. И на крај, истата публика 
ќе бара одговор како да се ре-
шат судските процеси против 
Војо Михајловски, Ламбе Ар-
наудов, Даравелски, Смилен-
ски и многу други, кои де се-
тици години се провлекуваат 
низ македонското судство.  

 ОНЕРИТЕ!?


