ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА
СТАРИОТ ВОЛК ВЛАКНАТА ГИ СМЕНИ, НО КАРАКТЕРОТ?

Н

овиот министер за
правда, поранешен
прв антикорупционер,
Михајло Маневски, кој со своите бели коси и очила го нарушува имиџот на македонската Влада - младоста, не седнува прв пат во министерската
фотелја. Овој ексфункционер
се враќа на функција по петнаесет години, но сега како
при падник на друго политичко јато. Зошто? Одговорот
на ова прашање набрзо ќе го
видиме, иако калкулациите
за неговото назначување имаат широк политички дијапазон - од заслугите за разводнување на т.н. афера со становите на Никола Груевски па
сè до тоа што тој беше трн во

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

ниот криминал, особено финансискиот криминал и корупцијата. Во 2003 година ја
издал книгата "Казнено правна заштита на јавните финансии - правни аспекти и практични искуства", а во 2005 година втората книга "Корупцијата во Република Македoнија - Превентивни и казнени
мерки за спречување", која
предизвика многу внимание,
бидејќи се фокусираше на
прашањето за лошата приватизација на стопанските субјекти во земјава, при што биле направени најголемите коруптивни случаи, но остануваат неодговорени затоа што
ги заштитувал законот и системот, односно институциите.

"НОЌНА МОРА" ЗА КОРУП
ИЛИ ЗА АНТИКОРУПЦИ
Пишува:
Кокан СТОЈЧЕВ
окото на Владата на Владо
Бучковски. Меѓутоа, сега главна дилема ќе биде како тој ќе
се однесува за време на вршењето на функцијата министер за правда. За тоа постојат
многу аргументи, но и нејаснотии поврзани со кариерата на Маневски, која е исполнета со киксови и врски
со одредени бизнис кланови.
Но, во овој момент амбиентот е сменет, постои суштинска разлика меѓу времето
кога тој прв пат беше на функција и сегашната ера на парламентарна демократија. Значи, во времето од пред нашата ера и второто враќање
на власт на ВМРО-ДПМНЕ, се
променија многу нешта, вклучувајќи ги и луѓето и законите.
Во меѓувреме, борбата
против корупцијата пронајде
само една жртва и тоа Амди
Бајрам, кој е в затвор само затоа што му пркосеше и му правеше инает на СДСМ, додека
другите обвинети за малверзации и криминални дејствија
се влечат по судските кулоа-

ри или по странство, каде го
избегнуваат словото на правдата, бидејќи ниту една досегашна политичка гарнитура
во Македонија не сакаше самата да се поапси. Затоа се
наметнува прашањето дали
сегашниот министер за правда навистина ќе се соочи со
корупцијата или и тој ќе продолжи по стапките на неговите претходници, кои својата вина ја префрлаа врз обвинителството или врз судството, кое создаде лавиринт од
закони, адвокати, проценители, извршители или полицајци?

КАРИЕРА
Министерот за правда Михајло Маневски е роден на 26
декември 1937 година во
Башино Село, Општина Велес.
Дипломирал на Правниот факултет во Скопје во 1960 година. Во рамките на Јавното
обвинителство на Република
Македонија работел повеќе
од 28 години. Бил заменикоколиски јавен обвинител во
Штип, јавен обвинител во Основното јавно обвинителство
во Велес, а од 1966 до 1976 го-

дина бил заменик на Окружниот јавен обвинител во Скопје. Од 1976 до 1984 година бил
заменик на јавниот обвинител на РМ. Од 1984 до 1986 година бил претседател на Окружниот суд во Скопје. Во 1986
година бил избран за член на
Извршниот совет на РМ и министер за правосудство и управа. Функцијата ја извршувал до 1991 година, а од 1994
до 2000 година бил советник
во Владата. Во 2000 година
бил именуван за заменик на
јавниот обвинител на Македонија, а две години подоцна,
во 2002 година, бил избран за
член на Државната комисија
за спречување на корупцијата. Во декември 2005 година
бил избран за нејзин претседател, од каде се пресели во
Владата на Никола Груевски.
Маневски работел на подготвување голем број законски и подзаконски акти од
областа на правосудството,
казненото право, финансискиот криминал и корупцијата
и во работни тела за изготвување амандмани на уставни
одредби. Учествувал на повеќе меѓународни конференции
за прашањата на организира-
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Највозрасниот член во
Владата на Груевски го следат
низа недоследности и недоречености во кариерата, кои
сегашната опозиција ги смета
за параван на активностите
на владејачката гарнитура.
Зошто Маневски му беше
раска во окото на експремиериот Владо Бучковски? Тој, од
позиција на прв човек на Антикорупциската комисија,
често пати имаше доблест да
каже дека борбата против
корупцијата е фарса и дека
недостатокот од политичка
волја се покрива со донесување низа закони, кои само
за јавноста претставуваат демократски декор. Во својата
книга "Корупцијата во Македонија", која лани ја заинтригира јавноста, Маневски потенцира дека корупцијата оди
заедно со активностите на државните функционери.
"Ако со декларации, со вакви настапи, со убави говори и
желби итн. се води битка против корупцијата, ние ќе бевме
на коњ, а тој коњ сега ќе беше
пред вратите на Брисел", изјави Маневски.
"Меѓутоа, ние сме таму каде што се наоѓаме, затоа што

Позицијата на министерот за правда, Михајло Маневски, е комплицирана. Имено, тој
се наоѓа во многу тешка и деликатна ситуација, бидејќи домашната и светската јавност
будно ќе го следат секој негов чекор.
Од него се очекува да им застане на опашката на корумпираните државни функционери, истовремено практично да го уништи
судскиот бастион, кој досега беше затвор за
праведниците а, пак, за должниците и за криминалците рај на земјата Божја.
Исто така, со 28-годишно искуство во Републичкото јавно обвинителство, во обвинителствата во Велес, во Штип и во другите државни институции, тој ќе мора да се испоти
за да ја извлече својата кожа од сè она што
како ѓавол му дише во врат во неговата кариера.

ЦИОНЕРИТЕ
ОНЕРИТЕ!?

во целина во РМ не се води
успешна битка против корупцијата", посочуваше лани во
ноември ексантикорупционерот Маневски.
Луѓето на Бучковски во него препознаваа манири на
ВМРО-ДПМНЕ, бидејќи тој постојано 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 парламентарната игра со прашањето

за становите на Никола Груевски и друго.
Исто така, Маневски го издржа првиот фронтален напад на опозицијата, која посочуваше на експресната одлука на Апелациониот суд за
случајот "Орка холдинг", како
и за отштетата од 2,5 милиони
евра, кои биле донесени кога
неговата сопруга била на чело на судот.
"Ако Маневски не е чист,
тоа СДСМ досега ќе го обелоденеше", прв го бранеше Груевски, кој истакна дека функ-

цијата му ја доверува зашто
во него гледа најголем борец
против корупцијата.
"Извршивме избор на човек кој е со високо искуство
во правната проблематика,
човек кој не се плаши. Во Македонија има малку луѓе кои
имаат храброст да излезат во
јавност и директно да посочат со прст во премиер, во министер, доколку има сомнение дека тој се занимавал со
криминал" изјави сегашниот
премиер пред десеттина дена.

СЛОВО НА ЗАКОНОТ
Маневски ќе се наоѓа меѓу
чеканот и наковалната, од
една страна ќе биде фелата,
антикорупционерите и јавноста, а од друга страна, пак,
ВМРО-ДПМНЕ и неговите коалициони партнери, кои никогаш нема мирно да спијат,
бидејќи политичките противници ќе ја чекаат секоја негова грешка.
Исто така, по основ на логиката, по слово на законот,
"ноќна мора" му беше Ленче
Софрониевска, сè уште прв
човек на Републичкиот судски совет, која според неговите поранешни изјави "плачки", му се заканувала дека ќе
му ја "загорчи судбината", за
што побара поддршка од колегите од Антикорупциската
комисија.
Како овие лути "професионалци" ќе соработуваат,
ако до пред извесно време и
сè уште се гледаат "преку нишанот и секој на секого настојуваше да му ги извади
'зрцките' или очите"?
Линчот за кој Маневски ја
обвинуваше Софрониевска,
инаку блиска со претседателот Бранко Црвенковски, сè
уште може да биде актуелен,
иако "нејзиното владеење"се
наоѓа во завршна фаза. Тоа
може да му штети на функционирањето на судството,
но можеби потпора ќе му даде
првиот човек на Врховниот
суд, Дане Илиев, кој исто така,
не ја "љубеше" дамата од Државниот судски совет (РСС).
Затоа, позицијата на првиот човек на Министерството
за правда, Михајло Маневски,
е комплицирана. Имено, тој
се наоѓа во многу тешка ситуација, бидејќи домашната и
светската јавност будно ќе го
следат секој негов чекор. Од
него се очекува да им застане
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на опашката на корумпираните државни функционери,
истовремено практично да го
уништи судскиот бастион, кој
досега беше затвор за праведниците, а за должниците и
за криминалците рај на земјата Божја.
Поради тоа, "стариот волк"
со големо 28-годишно искуство во Републичкото јавно обвинителство, во обвинителствата во Велес, во Штип и во
другите државни институции,
ќе мора да се испоти за да ја
извлече својата кожа од сè
она што како ѓавол му дише
во врат во неговата кариера.
Пречките во функционирањето на Министерството
за правда или борбата против
корупцијата се огромни, дури
и преголеми за неговото правно искуство, бидејќи ако
заборави што значи јавност, а
што деловна тајна, односно
државна или политичка тајна,
тогаш ќе мораме да го потсетиме на она што го спомна
кога го одби "дилот за разгледување на договорот за продажба на ЕСМ".
Во тој момент Маневски
остана чист, односно си ги изми рацете, а го извалка лицето на експремиерот Бучковски, кој сакаше преку грбот
на Антикорупциската комисија да си го измие образот и
да ја сведе одговорноста за
продажбата на јавното претпријатие врз други лица од
тогашната политичка власт.
Но, тогаш сегашниот министер за правда беше во опозиција, а сега е на власт. Како
тој ќе се однесува кон позицијата и кон јавноста, која сè
уште чека одговор во врска
со продажбата на државното
земјиште во центарот на градот Скопје? Јавноста ќе бара
одговор за случајот "Бачило"?
Ќе бидат ли казнети вмешаните државни корупционери? Јавноста ќе бара одговор
за покренатите прашања од
страна на антикорупционерите, а кои се однесуваа за случаите "Фершпед", "Скопски пазар". Јавноста ќе побара одговор за потеклото на имотот
на поранешните функционери. И на крај, истата публика
ќе бара одговор како да се решат судските процеси против
Војо Михајловски, Ламбе Арнаудов, Даравелски, Смиленски и многу други, кои десетици години се провлекуваат
низ македонското судство.

