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Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

ШОКОТ МНОГУ ПОРАНО ШОКОТ МНОГУ ПОРАНО 
ТРЕБАШЕ  ДА СЕ СЛУЧИТРЕБАШЕ  ДА СЕ СЛУЧИ

НОВО ПОГЛАВЈЕ ВО СФЕРАТА НОВО ПОГЛАВЈЕ ВО СФЕРАТА 
НА ПРАВДАТАНА ПРАВДАТА

Најпознатата судијка во Маке до-
нија, Снежана Попчевска, остана 
без судиската функција, одлучи 

но виот Судски совет, кој ја оддалечи од 
фотелјата бидејќи во нејзината работа 
се констатирани многубројни законски 
пропусти.

Со тоа заврши нејзината кариера, но 
сепак ќе остане во историјата или за-
паметена по случајот "Бачило", кој до-
прва ќе го одмотува клопчето на ко-
румпирани судии, нотари, ексвладини 
функ ционери итн. Првата посериозна 
седница на Судскиот совет отвори ново 
поглавје во македонското правосудство, 
кое директно или индиректно ги засега 
сите судии и нивното работење. Меѓу-
тоа, контроверзната судиска одлука од 
случајот "Бачило" остави големи послед-
ици врз фелата, која никако да се от трг-
не од политиката и од влијанието на 
олигарсите во Македонија. Потегот на 
Судскиот совет не претставува шок за 
нацијата, туку длабоко отрезнување, би-
дејќи несовесните судии го влечеа суд-
ството кон бездната. Поради нив ното 
несовесно и нестручно работење оцен-
ката за македонското судство се когаш 
била лоша. 

Но, последиците уште долго ќе траат. 
При тоа, можеби ќе бидат потребни 
мно гу години за да се застане на нозе и 

Судскиот совет ја разреши 
од судиската функција 
судијката Снежана 
Попчевска, која пресуди во 
корист на овчарот 
Иснифарис Џемаили.

Уште неколку судии ќе ја 
делат нејзината судбина, 
бидејќи несовесно и 
нестручно работеле.

да се суди според законот, а пред за ко-
нот нели сите треба да се исти, и оние 
горе, и оние долу, кои не веруваа дека 
ќе дојде до владеење на правото. Суд-
бината на Попчевска не завршува тука, 
бидејќи почнува жалбениот рок. Имено, 
по добивањето на одлуката на Судскиот 
совет, судијката од мега скандалот има 
право на жалба, но за нејзиното зами-
нување од судството треба да одлучи 
Жалбениот совет, кој е формиран при 
Врховниот суд.

Дали тој ќе донесе спротивна од лу-
ка? Ова прашање ќе остане неизвесно, 
бидејќи сè до последен момент рабо-
тите можат да се заплеткаат, иако во 
одредени случаи фактите јасно говорат 
за оправданоста на донесената одлука 
на Судскиот совет.

Како што е познато, Снежана Поп-
чевска пресуди во корист на овчарот  
Иснифарис Џемаили, кој подоцна на 
име наводна отштета од државата лап-
на 727.000 евра. Според оценките на 
Судскиот совет, кој ја отстрани од фо-
телјата, пресудата ја донела работејќи 
несовесно, врз основа на лажни доку-
менти, кои й ги доставиле нотарите, ве-
теринарите, а во текот на постапката 
таа никогаш на испрашување не го по-
викала овчарот. Подоцна нејзината суд-
ска одлука ја потврди Апелациониот 
суд, но сега одговорност ќе се бара и од 
судиите, кои учествувале во прео цен-
ката.

По седницата на Судскиот совет ос-
танува процесот за разрешување на уште 

неколку судии. Станува збор за пр ет-
седателот на кочанскиот Суд, Зоран Тра-
јанов, чија пресуда овозможи ко чан ча-
нец да стане сопственик на пумпата 
"Екоил", иако не платил за неа.

Потоа, поради злоупотреба на сво-
јата судиска функција, под лупа е рабо-
тата и на виничкиот судија Горги Го цев-
ски, а неговиот гостиварски колега Не-
џат Мемети се товари за тоа што ја ис ки-
нал пресудата на еден од своите колеги 
во судот, за да пресуди во корист на 
свој пријател.

На списокот на судии за разре шува-
ње се најде и скопскиот судија Алек-
сандар Младеновски од Основниот суд 
Скопје 2 Скопје, кој работел на стечај-
ната постапка на "Славија". Отворена е 
дискусија и за работата на судијата Бла-
гој Анжушев од Велес, кој на Ване Ме ч-
каров му овозможи да го купи Офицер-
скиот дом во Велес, иако три години не 
платил за него.

За овие судии истрага води и Јавното 
обвинителство. Доколку полицијата и 
Обвинителството соберат доволно до-
кази, не е исклучено и нивно апсење, 
но само доколку Собранието го симне 
имунитетот на кој судиите можат да се 
повикаат.

НОВИОТ СУДСКИ СОВЕТ ЈА РАЗРЕШИ СУДИЈКАТА НОВИОТ СУДСКИ СОВЕТ ЈА РАЗРЕШИ СУДИЈКАТА 
СНЕЖАНАСНЕЖАНА ПОПЧЕВСКА, А НАБРЗО ЌЕ ИМ ПРЕСУДИ НА  ПОПЧЕВСКА, А НАБРЗО ЌЕ ИМ ПРЕСУДИ НА 
НЕКОЛКУ ДРУГИ КОЛЕГИНЕКОЛКУ ДРУГИ КОЛЕГИ


