Вторник, 28 март 2017

Правда

ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

11

Извршителот не може да му ја
избрише каматата на должникот

Извршителите сѐ уште добиваат предмети што со години биле чувани во судовите и за кои должниците не знаеле или, пак, одбивале
да ги платат. Поради долгото времетраење на постапката, вкупниот
долг сега десеткратно го надминува износот на основниот долг, па под
знак прашалник се става начелото
за судење во разумен рок или, пак,
економичноста и целисходноста на
постапката за извршување.
Во канцеларијата на народниот
правобранител во првите три месеци од годинава пристигнале 30 претставки за проблеми во извршувањето. Народниот правобранител не кажува колку вкупно жалби имал по

сите основи. Но, за споредба, лани
од вкупно 4.403 претставки, 186 биле за извршителите.
- Најголем дел од предметите
што доаѓаат се стари предмети, некои дури и од 1990-тите години, кои
по вина на државата се чувани во
судовите, најмногу во скопските основни судови и за нив не е спроведувана постапката за извршување.
Судовите едноставно не ги процесирале предметите, си ги чувале, дали поради недостиг од судии или од
политички причини, не навлегувам
во тоа. А сите тогашни јавни претпријатија, како „Пошта“ и „Телеком“, навреме ги имаат поднесено
тужбите. Но поради долгите судски

постапки имаме неверојатни ситуации, на пример за основен долг од
илјада, денари вкупниот долг да достигне десетици, па и стотици илјади денари - вели Зоран Билбилоски,
државен советник кај народниот
правобранител.
Од Комората на извршители велат дека, освен со заглавените предмети во судовите, извршителите
имаат проблем и со должници што
со години одбивале да го платат долгот. Судска пресуда имало, па затоа
каматите и во тие случаи стигнале
до небо. На пример, за основен долг
од 3.000 евра, вкупниот долг по дваесет години стигнал до 20.000 евра.
- Извршителот не може да наметне или да избрише камата на
долг. Тоа е работа на судот. Но исто
така и доверителот има право да ја
прости каматата. Но кој треба најмногу да се грижи за долгот? Извршителот, доверителот или должникот? Јас мислам должникот. Но ние
имаме случај кога 19 години и десет месеци должникот не го плаќа
долгот. Значи, долгот не е стар месец, два, три, туку за тој долг има 16
одлуки на судот. Најстарата е 19 години и 10 месеци, а најновата е десет години. И должникот одбивал
да го плати долгот. Извршителот е
должен да прифати да се намири
побарувањето така што ќе се продаде некој друг имот, а да не е стан
каде што должникот живее. Но во
конкретниот случај, должникот не
го искористил тоа свое право што
му го дава законот, туку молчел.
Згора на тоа, извршителката направила испитување на економската
состојба на должникот и не нашла
друг имот. Оттаму се поставува прашањето што ќе прави тој должник,
но исто така легитимно е и прашањето што ќе прави и доверителот
кому му должат. Законот не се вика закон за должници, тој не постои
само за должниците. Тие го предизвикаа законот, но заштитата треба
да им се даде на оние што ги чекаат парите. Така што, според мене,
малку се изместени прашањата,
мислам дека во јавноста конечно
некој треба да го спомне и тоа. Тешко е извршувањето во земја каде
што има голема невработеност, ама
чекајте, а што со доверителите - вели Гордан Станковиќ од Комората
на извршители.

Народен правобранител: Тужете ја државата
за судење во неразумен рок
Народниот правобранител ги советува граѓаните чии предмети биле со години заглавени во
судовите да ја тужат државата за судење во неразумен рок.
- Најслабата алка во сите овие случаи биле судовите. И затоа ние ги советуваме граѓаните да ја тужат

државата и да бараат некаква отштета или сатисфакција. Тоа е единствениот правен начин. На крајот на
краиштата, виновна е државата. Ако предметите биле процесирани и дадени на извршување, долговите
ќе биле помали - вели Зоран Билбилоски, државен
советник кај народниот правобранител.

Извршителите бараа нова пресметка
на камата, Врховниот суд одби
Комората на извршители во 2013 година побара од
Врховниот суд на РМ да утврди критериум за начинот
на пресметка на каматата, особено за предметите каде
што главното побарување се повремени месечни плаќања за испорака на услуги од јавните претпријатија
што биле навремено и редовно тужени. Но поради долгото времетраење на извршната постапка, во голем број
предмети вкупниот долг десеткратно го надминува износот на главното побарување на товар на должникот.
За таквите случаи Комората потсетува дека се доведуваат под прашалник одредбите од ЗОО и начелото за

судење во разумен рок и економичност и целисходност
на постапката. Врховниот суд не понуди ново решение,
со образложение дека и за овие предмети треба да се
применува Законот за облигациските односи.
Да не може за камата да се плати повеќе отколку што
е главниот долг, пак, бара и народниот правобранител.
Во извештаите до Собранието тој препорачува да се донесат законски измени со кои, кога каматата ќе го стигне главниот долг, да престане да тече. Напросто кажано, ако долгот е 1.000 денари, каматата да не биде повеќе од 1.000 денари.

Од канцеларијата на народниот
правобранител велат дека втората
работа на која реагираат граѓаните
е наплатата на целиот износ на долгот при блокада на сметки.
- Како институција реагираме
кога од трансакциските сметки им
се одзема целиот износ на долгот,
односно не се води сметка на она
што значи ограничување или една
третина од плата или од пензија.
Сите граѓани имаат трансакциски
сметки, каде што во најголем дел
единствен приход е платата, пензијата или социјалната помош. Меѓутоа сѐ уште има случаи каде што,
наместо третина, извршителот го
зима целиот износ или ги блокираат оние приходи што не смеат да
бидат предмет на извршување, објаснувајќи дека не знаеле дека се
пари од социјална помош или детски додаток, на пример. Па, откако ние ќе интервенираме, извршителите ќе им ги вратат парите, но
штетата е предизвикана - вели советникот на народниот правобранител, Билбилоски.
Но од Комората на извршители
објаснуваат дека извршителот не
знае по која основа должникот добива пари на сметката во банка, ни-

ту пак колку пари.
- Извршителот нема податок по
која основа се полни сметката на
должникот. Тој не знае затоа што
тој податок банката не го дава. И
банката не го знае тоа, но има можност да го сфати тоа. Ние побаравме од банките кога има прилив од
плата кај должникот да одбиваат
една третина, но банките го одбиваат тоа. Ние како комора не можеме да им го наметнеме тоа, а Владата очигледно повеќе ги цени интересите и потребите на банките
отколку потребите на извршителите, односно на доверителите. Сега,
со новиот закон, извршителот мора да ги чува парите 15 дена, за да
има време должникот да дојде и да
каже дали тие пари му се од плата
или од некој друг приход. Во тој случај банката е должна да го извести
имателот на сметката за блокадата. И тогаш должникот треба да отиде кај извршителот,за да се договори на кој начин ќе го врати долгот,
зашто должникот може да е вработен, но да сака да го врати целиот
долг наеднаш, а не да му се одбива
една третина од плата зашто на тоа
се пресметува и камата - вели извршителот Станковиќ.

Компаниите да изградат
критериуми за отпис на камата
Народниот правобранител апелира за општествена одговорност на
компаниите, барајќи да ја исклучат субјективноста при носењето на одлуките под кои услови, кому и на колку рати должникот ќе го исплати
долгот.
- Со тоа што ќе биде дефинирано, ако должникот ја потпише спогодбата ќе му се отпишат каматите, ќе се повлечат трошоците откај извршителот на пример. Но такво нешто нема. Сѐ се сведува на субјективизам. И за некого има и двесте рати, а за некого не. Тоа го имаме како
препорака во нашите извештаи. На јавните претпријатија, на пример,
Советот на градот Скопје може да им наложи да постапуваат еднакво
за сите и во една транспарентна постапка, за никој да не биде оштетен.
Не може некому да му се прости каматата, а некому да му се наплаќа велат откај народниот правобранител.

Врховниот суд примил 818 барања
за судење во неразумен рок
Бројот на предмети пред
Европскиот суд за човекови права е намален по воведувањето на
правниот лек за судење во разумен рок пред Врховниот суд на Република Македонија. Почнувајќи
од 2008 година, Врховниот суд има
надлежност да одлучува по барање за повреда на правото на судење во разумен рок, во постапка
утврдена со закон пред судовите
во Македонија во согласност со
правилата и принципите утврдени со Европската конвенција за
човекови права и основни слободи и судската практика на Европскиот суд за човекови права. За остварување на ова право, странката има право да поднесе барање
за заштита на правото на судење
во разумен рок до Врховниот суд
на Република Македонија ако смета дека надлежниот суд ѝ го повредил правото на судење во разумен рок.
- Во текот на 2016 година одделот за судење во разумен рок во
Врховниот суд на Република Македонија во работа имал вкупно
818 предмети (во двата степена на
одлучување), од кои 633 предмети
во прв степен и 185 предмети во
втор степен - вели Маја Димитровска-Јовановска, советничка и
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портпаролка во Врховниот суд.
Во Врховниот суд е формиран
оддел за судење во разумен рок,
каде што во прв степен се постапува по барања за заштита на правото на судење во разумен рок и
во втор степен по жалба против
првостепеното решение на Советот на Врховниот суд на Република Македонија. При одлучувањето дали понискиот суд го повредил правото на судење во разумен
рок, Врховниот суд на Република
Македонија врши оцена на три аспекти: однесувањето на странката во постапката, однесувањето на
судот што постапувал и особено
сложеноста на предметот, притоа
имајќи ги предвид принципите
утврдени со Европската конвенција за човекови права и основни
слободи и судската практика на
Европскиот суд за човекови права. Во случај кога Врховниот суд
на Република Македонија ќе утврди повреда на правото на судење
во разумен рок, ако тоа е побарано, на подносителот на барањето
ќе му досуди правичен надоместок за повредата на правото за
судење во разумен рок како сатисфакција за подносителот на барањето, наоѓајќи дека задоцнетата правда е еднаква на неправда.

