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1 ГОДИНА СО ВАС - ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА
НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Правда 9

СО НЕРЕДОВНАТА ИЗДРШКА МОЖЕ ДА СЕ СПРАВИ САМО ИЗВРШИТЕЛ

Од неплатена алиментација
трпи единствено детето
Улогата на извршителите
во однос на доцнењето
на ратите за алиментација е огромна бидејќи
друг извршен орган што
може да се справи со
овој проблем нема.
Законската празнина за
достасаност на ратите
треба да се реши со нов
законски акт, кој, иако е
подготвен, никако да
дојде на дневен ред кај
пратениците

М

арија е самохрана мајка. Врз
основа на судско решение,
нејзиниот поранешен сопруг
треба да плаќа издршка на малолетник по 4.000 денари месечно. Проблемот е, вели таа, што тој ја сменил
фирмата во која работел и тврди дека сега зема помала плата. Во последниве месеци ми плаќа по 2.000 денари без никаква судска одлука. Згора
на ова, повторно доцни повеќе од три
месеци со исплатата. Може ли тој своеволно да го намали износот на алиментацијата? Каде да се обратам за
тоа што не е редовен во исплаќањето, прашува таа.
Ова е само еден од случите и дилемите што се јавуваат кога е во прашање издршката на малолетник, позната во пошироката јавност како алиментација.
Од Основниот суд Скопје 2 појаснуваат дека алиментацијата се определува во рамките на пресудата и таа
може да се движи од 2.000 до 50.000
денари месечно. Висината на издржувањето судот може да ја определи
во фиксна сума или во процент од висината на платата, односно од приходите и примањата остварени од вршење друг вид дејност.
- Контролата во поглед на тоа дали лицето што е задолжено да ја плаќа алиментацијата ја почитува судската одлука и редовно ја исплаќа издршката на детето не е во надлеж-

ност на судот, затоа што станува збор
за правосилна и извршна одлука, која понатаму, ако постои потреба, продолжува пред извршител, во согласност со одредбите од Законот за извршување - велат од Основниот суд
Скопје 2.
Гордан Станковиќ, извршител од
Скопје и член на управниот одбор на
КИРМ, вели дека улогата на извршителите во однос на проблемот е
огромна бидејќи друг извршен орган
за превенција нема. Тој појаснува дека во најголем број случаи кај наплатите на издршка, како доверител, односно законски застапник, се јавува
мајката, која ги побарува парите од
таткото. Иако во Комората на извршителите не постои прецизна бројка
колкав е бројот на случаи за нередовна издршка.
- Иако би можело да се очекува дека по спроведена извршна постапка,
должникот самиот ќе почне да ги исплаќа издршките, за жал, тоа не е баш
чест случај. Се случува само по неколку месеци или години истиот доверител повторно да поднесе предлог за
присилно извршување. Кај наплатата на издршките во моментов правна празнина во законот претставува
прашањето за достасаноста на месеч-

ните рати - вели Станковиќ.
Според стариот закон за извршна
постапка, кога судовите ја спроведуваа присилната наплата, еднаш поднесено барање за извршување важеше и за во иднина, што значи дека судот можеше да ја блокира платата на
должникот и без оглед дали достасале или не достасале издршките, фирмата каде што работи должникот самата постапува по налогот за плаќање алиментација.
- Со актуелното законско решение
тоа е нејасно. Некои извршители работат на еден начин, а некои на друг.
Едните за да се намалат трошоците
на странките издаваат налози за присилно извршување без оглед што идните месечни рати не достасале. Некојпат должниците велат наплати ми
ги доспеаните рати, за идните рати
не се согласувам да ми биде блокирана платата бидејќи не можам да бидам блокиран за идна обврска за која уште не се знае дали јас доброволно би си ја исполнил. Од таа причина
се појавува проблем за една пресуда
да се спроведат повеќе извршни постапки и сега дилемата е што е поправилно. Ако должникот заостанувал
во исполнувањето на својата обврска,
се лимитира можноста на должникот

да ги исплати издршките. Во такви
ситуации некојпат доверителот предлага да тече редовно наплатата од
плата, а извршителот паралелно да
изврши попис и заплена на мебел, за
да може да се намири - појаснува
Станковиќ.
Според него, оваа проблематика
ќе се расчисти со новиот закон за извршување, кој е подготвен, но никако да се најде пред пратениците, а кој
предвидува по исклучок кај предметите за издршка да можат да се наплаќаат и недостасаните рати, што е
во интерес на децата за да се упрости
постапката и да не бидат изложувани нивните законски застапници на
нови трошоци и губење многу време.
Кај издршката постојат и други
специфики што произлегуваат од нарушените односи помеѓу поранешните брачни другари, од што најмногу трпат децата, кои се најмалку виновни. Mногу родители со кои детето не живее, посочува Станковиќ, сметаат дека ако му купиле подарок на
детето или му платиле летување, немаат обврска да ја платат издршката.
Исто така се случува паричниот износ за издршка во готово да му го става во ранецот на детето или да ги уплати парите на сметка на детето.

Разводите во пораст
Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на разводи во 2014 година бележи зголемување од 8,1% во споредба со 2013
година и изнесува 2.210 разведени
бракови. Точно 1.089 разведени бракови биле без деца, 587 со по едно
дете, 414 со по две, 87 со по три, 27 со
по четири и 6 со повеќе од пет деца.
- Дури и некои татковци се претставуваат како законски застапници
и отвораат сметки на име на детето,
ги уплаќаат редовно парите на таа
сметка, ама детето тие пари не може
да ги користи бидејќи мајката не знае
за таа сметка, што е всушност злоупотреба. И крајно уплатуваат месечна издршка без да напоменат цел на
дознака и кога ќе се соочите со период од 24 месеци во кој има 10 уплати
од кои 3 уплати се со двократен износ, практично мора да правите економско вештачење за да видите кој
што платил. И по правило тука почнува борбата со поднесоци и тука
многу се губи време и енергија. Во
практиката сум имал предмет каде
што таткото одбива да ја плаќа издршката, а редовно плаќа комуналии за
станот во кој живеат детето и поранешната жена оти е на негово име. Се
разбира, тоа го прави од страв да не
го дадат на извршител. Плаќа за она
што не е должен, а не ја плаќа издршката што е должен - објаснува тој.
Станковиќ посочува дека и извршителите често доаѓаат во ситуација да не можат да ја утврдат платата
на должникот или, пак, обезбедувањето на таа информација да трае со
месеци, поради што единствена штета трпи детето.
- Многу луѓе работат кај самите себеси и се случува платата да си ја направат минимална. Во друг случај,
што е уште пострашен, на прашање
на извршителот колкава е платата на
должникот, работодавецот не одговара и тој не трпи никакви санкции
поради непочитување на извршителот, бидејќи законот не ги предвидел.
Извршителот доаѓа во ситуација да
не може да ја утврди висината на платата. Постои еден начин преку УЈП,
кој е извонредно сложен. Управата
лесно доаѓа до податокот колкава е
масата на плати во фирмата, но тешко до платата на поединците. Во
последниот случај кога тоа успеав да
го прибавам преку Управата стануваше збор за период од 5-6 месеци - вели Станковиќ.
Кривичниот законик предвидува
парична казна или затвор до една година за тој што одбегнува да дава издршка. Но, кривичните пријави, според познавачите на состојбите, треба да претставуваат крајно средство,
бидејќи во интерес на детето е во неговиот живот да е присутен и другиот родител.

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

СТАВ

Треба да се формира посебен фонд
за плаќање издршка

Интересот на детето
секогаш во преден план

Во брачните и семејните односи, доверителите и извршителите
најчесто се соочуваат со проблеми поврзани со заедничката сопственост на брачните партнери,
што влегува во посебниот, а што
влегува во заедничкиот имот, поведување спорови за утврдувањето на уделот во заедничкиот имот,
со кои се одолжува извршувањето. Големи проблеми се присутни
и во сферата на обезбедување на
редовното плаќање на издршката
за децата, каде што извршителите се соочуваат со проблемот на
обезбедување релевантни податоци за примањата на родителот, кој
треба да ја плаќа издршката.
Во насока на надминување на

Народниот правобранител во извештајот за 2014 година констатира
дека децата во семејството сѐ уште не
се третираат соодветно, особено во
случаи на несогласувања меѓу родителите. И минатата година најголемиот број претставки од областа права
на детето се однесуваат на правото на
непречени контакти и видувања на
детето со родителот со кого не живее.
Кога е во прашање издршката на
дете, според Зоран Билбилоски, државен советник во Канцеларијата на
народниот правобранител, најчести
се случаите кога мајката се жали дека поранешниот сопруг не ја исплаќа
издршката.
- Тогаш народниот правобранител бара начин преку Центарот за
социјални работи или ја советува

овие проблеми со кои се соочуваат доверителите и извршителите
за тие да се надминат, во Граѓанскиот законик во Книга петта - семејни односи, се предлагаат повеќе реформи. Воведување и прецизното уредување на брачниот договор, со својство на извршна исправа, со кој брачните партнери по
своја волја ќе можат да ги уредат
прецизно своите имотни односи
значително ќе обезбеди поголема
заштита на доверителите и ќе ја
олесни работата на извршителите. Тоа се однесува и на подробното уредување што влегува во посебниот и заедничкиот имот (имот
стекнат по основа на кредити, договорoт за дож. издршка, автор-

ски и сродни права, приходи од посебен имот, игри на среќа), како и
промената на постојниот режим
на заедничка сопственост на брачните партнери во сосопственост
на еднакви делови, доколку не
склучат брачен договор. Во сферата на обезбедувањето на издршката се предлагаат суштински
реформи, преку формирање посебен фонд или друг модел на плаќање на издршката, по примерот
на современите европски законодавства. Ова се со цел да се обезбеди поголема заштита на правата и интересите на децата.
Проф. д-р Ангел Ристов:

да поднесе барање за присилна
наплата во постапка пред извршителите. Сме изнеле мислење кога
државата го менуваше и самиот
Кривичен законик - што ако неплаќањето издршка е кривично дело,
кога повторно детето ќе остане без
средства - појаснува Билбилоски.
Меѓутоа, истакнува Билбилоски, и извршителите се должни да
внимаваат кога ја спроведуваат
наплатата.
- Има одредени случаи каде што
родители работат на црно, меѓутоа
тоа многу тешко може да се докаже.
Значи не се води дека е вработен и не
постои ни објективна можност да се
наплати. Обврска на родителите е да
се грижат за правата и за најдобриот
интерес на детето - додава тој.

