
14  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ  695 / 26.10.2007

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

О С К А Р  З А  Ж И В О Т Н О  Д Е Л ОО С К А Р  З А  Ж И В О Т Н О  Д Е Л О

Предлогот за донесување закон за 
управување со конфискуван имот, 
имотна корист и одземени пред-

мети во кривична и во прекршочна 
постапка, која во владина процедура 
мина некаде на крајот од летото беше 
проследен со минимална медиумска 
презентација, иако станува збор за мош-
не сериозен законски проект, кој барем 
ќе пополни неколку дупки во законите 
на РМ, кои го тангираат проблемот на 
конфискација на нелегалниот имот стек-
нат по различни патишта. 

Имено, веднаш се наметнуваат не-
колку битни прашања, меѓу кои две се 
најглавни - зошто упорно се молчеше 
за проблемот со конфискацијата на не-
легално стекнатиот имот, односно зош-
то досега нашите судии не донеле суд-
ски пресуди, во кои ќе стои дека им го 
одзема нелегално стекнатиот имот.

Овие прашања ги обработувавме не-
колку пати и секогаш одговорот беше - 
да, навистина малку е изрекувана санк-
ционата мерка одземање на неле гал-
ниот имот. Или често пати се среќававме 
со одговорот - таква мерка не постои 
во  т.н. "позитивна законска регулатива" 
(Кривичен законик итн.).

Но, тоа не е точно, бидејќи добрите 
познавачи на македонското право ве-
лат дека постојат членови кои ги санк-
ционираат кривичните дела, во кои осу-
дените лица стекнале енормно не ле-

Што ќе се конфискува во 
Република Македонија, кога 
нелегално стекнатите пари не 
се бараат назад? 

На кој начин се формира 
"ТАТ", а како на уште почуден 
згасна "ТАТ"? Поради ова, се 
наметнува дилемата - дали 
партизански да ја поздравиме 
императорката, која во стилот 
на Бошко Буха, со чесен 
пионерски збор, се жртвуваше 
за "Цезарот од Македонија".

"Империите" пропаѓаа во 
срцето на Република 
Македонија, но не поради тоа 
што нивните сопственици не 
знаеја да се снајдат во 
пазарните услови на Балканот 
и пошироко, туку поради тоа 
што фиктивните потписници 
на сметката сметаа дека 
заврши функцијата на 
постоење на "империјата".

гал ен имот. Поради ова се наметнува 
пра шањето - каде се парите на Соња Ни-
коловска? Од "ТАТ" Битола онеме, а дру-
ги, пак, многу се офајдија, односно се 
здобија со огромно богатство. 

Потоа, каде се парите од маке дон-
ската приватизација? Лошата привати-
зација овозможи со помош на големата 
политичка поддршка, со уште полош и 
наместен закон, да се прелеат средства 
од близу 1,5 милијарда долари во при-
ватни џепови. Каде заминаа овие пари? 
Во чии раце се наоѓаат доларите? Каде 
се парите од тајванските кредити? Зош-
то народот, односно државата да плаќа 
пенали за нивните хирови? Всушност, 
тоа не се хирови, туку паметни потези, 
во кои некој некому законски му дал 
350.000 долари, а притоа "бинго иг ра-
чот" ги зел парите за свој џеб, без да 
поч не бизнис или да увезе опрема за 
отворање мали фарми итн.

Зошто досега не им се суди на ак те-
рите од тајванската афера? Или тоа им 
се суди за да застаре кривичниот пред-
мет?!

МАКАТА НА НАРОДОТ
Вакви прашања од поновата маке-

донска трагедија има многу. Прво, ќе се 
обидеме да одговориме на она што нај-
многу ни е во сеќавање. Соња Нико лов-
ска ја одлежа својата затворска казна, а 
оној мал имот кој му припаѓаше на "ТАТ" 

империјата е претворен во стечајна ма-
са, но притоа никој од државата не од-
говори каде се украдените пари, кои се 
проценуваат од 15 до 30 милиони евра.

Дали некој кој организирал шема за 
перење или за крадење пари од гра-
ѓаните на Македонија, може да одлежи 
само неколкугодишна казна?

Имено, империја не се гради без доз-
вола на власта или, пак, без политичка 
и банкарска поддршка. 

Тоа значи дека империите пропаѓаа 
во срцето на Република Македонија, но 
не поради тоа што нивните сопственици 
не знаеја да се снајдат во пазарните 
услови на Балканот и пошироко, туку 
поради тоа што фиктивните потписници 

АВЕ ЦЕЗ   АРУ ОД АНАДОЛИЈА, АВЕАВЕ ЦЕЗ 
ИМПЕ   РАТОРУ ОД МАКЕДОНИЈА!ИМПЕ 

Дали некој кој организирал шема за 
перење или за крадење пари од гра-
ѓаните на РМ, може да одлежи само не-
колкугодишна казна?

Имено, империја не се гради без доз-
вола на власта или, пак, без политичка и 
банкарска поддршка. 

Реформа не значи менување поли-
циски униформи. Реформа не значи от-
каз за судии пред пензија. Реформа не 
значи назначување судии на функција од 
страна на Собранието или кандидатот да 
му е по кеиф на шефот на државата.

ДАЛИ ЕКСМИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО, ВЛАДО ДАЛИ ЕКСМИНИСТЕРОТ ЗА ЗДРАВСТВО, ВЛАДО 
ДИМОВ, Е ЖРТВА НА ПОЛИТИЧКА ХАЈКА ИЛИ...ДИМОВ, Е ЖРТВА НА ПОЛИТИЧКА ХАЈКА ИЛИ...
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на сметката сметаа дека заврши функ-
цијата на постоењето на империјата.

На тој начин се формира "ТАТ", а на 
уште почуден начин "ТАТ" згасна. По-
ради ова, се наметнува дилемата - дали 
партизански да ја поздравиме импе ра-
торката, која во стилот на Бошко Буха, 
со чесен пионерски збор, се жртвуваше 
за "Цезарот од Македонија".

лич но ја одиграл улогата во "битолската 
дра ма", а уште поголем бард бил во 
вториот чин од "македонската па ро ди-
ја". За ова во Холивид режисерот би до-
бил не оскар, туку оскар за животно де ло.   

ШТО ЈАДАТ 
ЈАДНИЦИТЕ?

Актерите од "тајванската драма" мо-
жат вода да им носат, или можеби гре-
шиме бидејќи сè уште не знаеме кол-
кава сметка ни испратил крчмарот. 

Во тоа време се купуваше сè, иако на-
родот јадеше сол и леб. Но, дали сега ма-
кедонскиот народ ќе има пари да јаде 
леб? Дали лебот кој го јаде со години е 
бајат? Дали дојде време да се јадат трош-
ките од лебот?

До оваа ситуација нè доведе непри-
мената на законската регулатива или 
неконфискувањето на нелегално стек-
на тиот имот? "ФИКОМ", "Тенковите Т-55", 
имотот на ексминистерот Владо Ди мов 
или други актуелни случаи се само 
капка во морето. Кризата на моралот, 
кризата во правосудството, кризата во 
државата се наша реалност, бидејќи до-
колку постоеше систем на заштита, до-
колку функционираше правната држа-
ва, сега немаше да бараме трошки по 
кантите за ѓубре. Имено, не можеме да 
пронајдеме примери на судска пресуда, 
во која е изречена соодветна мерка за 
конфискација на нелегално стекнатиот 
имот. 

Значи, се враќаме на извориштето на 
проблемот? Каде се парите од "ФИКОМ"? 
Каде се парите на "Самарија"? Од каде 
потекнуваат парите на Владо Димов? 
Или од каде потекнуваат парите на на-
шите олигарси или политичари?

ЗАМРЗНАТ ИМОТ     
Дали треба да се коментира инфор-

мацијата дека поранешниот министер 
за здравство, Владо Димов, ќе добие от-
каз од работното место на Абдоменална 
хирургија, доколку во најскоро време 
не се врати во земјава?

Дали ние сме во можност да одго во-
риме на прашањето од каде е имотот на 
познатиот доктор, кој привремено е 
замрзнат и, освен конфискацијата, му 
се заканува и отказ? Постои ли вина кај 
Владо Димов, кој наводно се наоѓа на 
специјализација во странство. Зошто 
државата претходно не го бараше по-
теклото на неговиот имот, или од него 
создава македонски Лаки Лучијано.

Според Управата за јавни приходи, 
Димов досега не се појавил пред да-
ночните инспектори, кои му бараат по-
текло на парите, на неговите станови и 
на банкарските конта во земјава и во 
странство. Доколку не го плати данокот 
од 790.000 евра, неговиот имот ќе биде 
даден на лицитација, мерка која закон-
ски треба да се изведе, бидејќи ако не 
се почитуваат законите, тогаш дупките 
во правните законски текстови ќе му 
овозможат да се врати како Цераз од 
Анадолија.

Управата за јавни приходи му го за-
мрзна имотот на поранешниот минис-
тер Владо Димов. Тој не смее да го от ту-
ѓува сè додека не го подмири долгот кон 
државата. Димов треба да плати 790.000 
евра персонален данок на до ход. 

АВЕ ЦЕЗ   АРУ ОД АНАДОЛИЈА, АВЕАРУ ОД АНАДОЛИЈА, АВЕ
ИМПЕ   РАТОРУ ОД МАКЕДОНИЈА!РАТОРУ ОД МАКЕДОНИЈА!

Поради мно гу 
причини се на-
метнува пра ша-
њето - ка де се па-
рите на Со ња Ни-
ко лов ска? Од "ТАТ" 
Би тола оне ме, а 
други, пак, мно гу 
се офај дија, од-
носно стек  наа 
огромно бо гат-
ство.

УЛОГАТА НА 
ФУНКЦИОНЕРИТЕ

 
Аве Цезару? Што душман стана, што 

оцрни многу битолски фамилии, а уште 
повеќе ни покажа како се развива им-
перија. Меѓутоа, не одговоривме колку 
императори сме имале во Република 
Македонија? Два или три!?

Одговорот на дилемата е лесен. Но, 
сепак да се вратиме на темата - зошто 
поданиците на императорот или им пе-
раторите во РМ не се казнуваат, од нос-
но не им се конфискува нелегалниот 
имот. Октоподот е силен, а пипалата беа 
и останаа во обвинителството и во по-
лицијата, и во правобранителството и 
кај судиите. Тоа значи дека октоподот 
сè уште постои и е многу силен, а тоа 
што сега се прават некакви реформи во 
правосудството е проформа.

Реформа не значи менување на по-
лициски униформи. Реформа не значи 
отказ за судии пред пензија. Реформа 
не значи назначување судии на функ-
ција од страна на Собранието, или кан-
дидатот да е по кеиф на шефот на др-
жавата. Очигледно како да ги нема чес-
ните судии или уште почесните обви-
нители. Па, нели на цел глас, во грч на 
лицето - ексдржавниот обвинител Алек-
сандар Прчевски се прогласи за: "пос-
ледната будала која ја прифатила оваа 
улога".

Тоа е театар. Тоа е трагикомедија на 
македонската стварност, ексобви ни те-
лот и ексистражниот судија за случајот 
"ТАТ" да признае дека (EXCELLENT) од-

"Не е познат слу чај, 
почитуван прет се дател 
на Пар ла ментот, за би-
ло кој, дури да е и дик-
та тор, имало многу 
дик  ататори во свет ска-
та цивилизација, во 
слични ситуации каде 
некој бил обвинет за ге-
но цид, а не се пови ку-
вало, како ов де, на луѓе и на кон-
фискација на имот", истакна пред 
извесно вре ме пратеникот Владо 
Бучковски од СДСМ, кој и самиот се 
соочува со лицето на правдата.

"Од издавањето на даночното реше-
ние на 4 јуни годинава, лицето Владо 
Димов не го подмирило персоналниот 
данок од доход по основ на непријавени 
и неоданочени приходи во износ од 
48.708.260 денари", изјави Трајко Сла-
вес ки, министер за финансии.

Некои сметаат дека кон Димов се 
води хајка и дека нему не му се дава 
легална шанса за соодветна и легална 
одбрана. Политичките противници на 
власта долго време сметаат дека кон 
екс министерот за здравство се води по-
литичка хајка, бидејќи не можат да го 
до ведат во прашање неговото рако во-
дење со Министерството за здравство. 

Сепак, низ лупата за конфискација на 
нелегално стекнатиот имот секој може 
да бара аргументи за вина или не. Ме-
ѓутоа, патот со кој преку трупа се доаѓа 
до резултати може да биде контра про-
дуктивен, па така мачителите да станат 
маченици, а обвинетите херои на свое-
то време, иако крадењето не им е не-
позната работа.


