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Извршителите ги почитуваат процедурите
за работа со голема сериозност
K

ако член на Дисциплинската
комисија при Комората на извршители на РМ, кој е вашиот генерален впечаток за дисциплината кај извршителите?
- Можам да кажам дека дисциплинската постапка при Комората е
добро поставена и оти во најголем
дел извршителите ги почитуваат
процедурите на работа. Пред дисциплинската комисија најчесто доаѓаат предмети за констатирани потешки повреди при постапувањето, при што голем акцент е даден на
почитување на формалните правила при извршувањето. Неоспорно е
дека работата на извршителите е
особено сложена и одговорна, која
претпоставува големи познавања
на многу правни правила и инструменти. Со задоволство можам да
констатирам дека сегашната дисциплинска комисија ги цени сите
аспекти на констатираните или
пријавени повреди, при што извршителите во голем процент работат исклучително почитувајќи ги
процедурите за работа што им ги
налагаат законските одредби.
Како претседател на најголемиот кривичен суд во земјава, дали
сметате дека бројот на процесирани кривични пријави против извршителите е алармантен, или статистички е ист или, пак, сличен со кривични постапки против лица со овластувања во сродните професии?
- Според бројот на процесирани
кривични пријави, не сметам дека
станува збор за алармантна состојба, напротив, сметам дека бројот е
помал во однос на извршувањето
кривични дела од страна на претставници од другите професии. Сѐ

уште нема статистички показатели
за да можам да прецизирам дали
процесирани кривични пријави
има повеќе кај извршителите или
против лица со овластувања во
сродните професии - нотари, судии,
обвинители, адвокати, но можам да
кажам дека кај извршителите постојат строги процедури што во голем процент се почитуваат од нив.
Присилното извршување на
изречените парични казни во прекршочна постапка од надлежност

НАСТАНИ

на извршители пред неколку години премина во рацете на Управата
за јавни приходи (УЈП). Дали, според процентот на реализација и времетраењето, може да се направи паралела помеѓу извршувањето на
овие казни од страна на извршителите и извршувањето од страна на
УЈП? Наедно, кои се слабостите и
предностите од оваа промена на
надлежностите?
- Од преминувањето на паричните казни во УЈП, можам да кажам

дека УЈП редовно и успешно го врши извршувањето на казните, при
што од аспект на евиденциите и инструментите за да ја стори веројатна наплатата ги има сите расположливи законски инструменти. Се разбира, ако е можно тоа. Доколку, пак,
не е можно тоа, повратно го известува судот. Во согласност со судското постапување се врши замена
на паричната казна, при што единствената разлика е во тоа што УЈП како институција што е директно задолжена на наплата на средства во
корист на државата има на располагање поефикасни и побрзи инструменти за извршување на наплатата на паричните казни. Тука во
еден сегмент можам да кажам дека е воспоставен и еден посебен однос на судот како доверител. Станува збор во делот на паушалните трошоци што се прават при судското
постапување, а во согласност со Законот за судски такси. Во сите случаи судот ги праќа овие предмети
до надлежните извршители. Откако е воспоставена ваква практика
има поголема наплата на овие трошоци во корист на приходните сметки што се во корист на средствата
на судовите.
Кривичните пресуди во кои осудениот е задолжен да му го исплати утврденото имотноправно побарување на оштетениот присилно се
извршуваат преку извршител. Дали
судот располага со статистика колку вакви пресуди се донесуваат годишно во Основен суд Скопје 1 и дали сметате дека граѓаните се доволно запознаени со ова нивно право?
- Во Кривичниот суд, со оглед на
специфичноста на постапката, ре-

тко има такви пресуди каде што осудениот се задолжува да исплати
утврдено имотноправно барање,
бидејќи во кривичната постапка ретко се утврдува имотноправно барање, туку најчесто само се досудува основното, а странките се упатуваат до Граѓанскиот суд, каде што
треба да го утврдат по вид и висина. Граѓаните се добро запознаени
со оваа постапка, а своите права најчесто ги остваруваат во граѓанска
постапка. Во минатото, со стариот
закон за кривична постапка се предвидуваше ваква можност кривичниот суд да го утврдува и имотноправното барање, со дополнителна
пресуда ако тоа го бара оштетениот, но тоа беше ретко.
Дали може да направите споредба на претходниот систем на извршување, кој се реализираше преку
судовите, и актуелниот. Каде ги гледате придобивките од сегашниот
систем на извршување?
- Секако, можам да забележам
дека извршувањето преку актуелниот систем се одвива на побрз начин, секој извршител индивидуално пристапува до инструментите
што му се дадени на располагање и
прави индивидуално извршување
во корист на доверителот на постапката. Претходниот систем беше конструиран врз бавно администрирање по предметите од страна на судовите, со што овие предмети се натрупуваа и целата постапка беше
неефикасна. Ова постапување сега
е во рацете на една нова правна фела што ужива статус и права, но
истовремено се грижи за стручно и
ефикасно извршување и остварување на правата на доверителите.

СТАВ

Етичко и морално постапување на извршителите

Обука за канцелариското
и архивско работење
Повеќе од сто извршители, заменици и помошници на извршителите на 16.1.2015 г. присуствуваа на едукативна обука за основите на
канцелариското и архивско работење. Предавач на стручната сесија
беше професорот Ацо Ангеловски, инспектор во Државниот архив на
Република Македонија, експерт по архивско законодавство и канцелариско работење.

Нов извршител за штипското
апелациско подрачје
Месецов со работа почна новоименуваниот извршител назначен од
министерот за правда за подрачјето на Основниот суд-Штип и Основниот суд-Свети Николе, г-ѓа Силвана Митевска од Штип.
- Работата ќе ја вршам совесно и чесно, во согласност со законите.
Ќе се залагам и двете страни во постапката на извршување, доверителите и должниците да бидат задоволни. Преку плодна соработка со колегите, се надевам на значаен придонес во унапредување на извршителската професија во Македонија - истакна Митевска.

Годишното собрание годинава во Струмица
Редовното годишно собрание на извршителите се одржа во петокот на 6.2.2015 година во Струмица. На собранието беа разгледани постигнатите резултати од минатогодишното работење, а беа изложени
и мислења и ставови за актуелните состојби во извршувањето, како и
предлози на мерки за нивно унапредување.

Грижата за професионалното, моралното и етичкото однесување, покрај примената на законите по кои
извршителите постапуваат, е основен предуслов тие
да се наметнат како професионалци во работата, но
пред сѐ и како личности во нивните односи со сите
странки и учесници во постапките.
Професионалната етика претставува збир на правила, пишани и непишани, на однесување на припадниците на одредена професија. Уважување на интегритетот и достоинството на сите учесници во постапките, професионална компетентност и стручна одговорност, алтруизам, одбегнување на однесувањето со
кое би можело на кој било начин да се нанесе штета,
квалитет на односот во сите професионални контакти,
целосно исклучување на какви било лични проблеми
при професионалното дејствување, каква било злоупотреба на професионалното влијание, етички стандарди во врска со заштита на тајна, се само дел од пишаните правила на однесување и постапување содржани во Кодексот на професионална етика на извршителите. Овој акт е заеднички систем на етички вредности што водат кон повисоко морално ниво, кој има
јасно изразени основни принципи и очекувања. Извршителите треба без исклучок да ги почитуваат овие начела во својата професионална работа и тој претставува единствен стандардизиран модел за однесување
за извршителите.
Непишаните правила на однесување, пак, се наметнати од самата средина во која се работи, од средината во која живееме и тие исто така треба да бидат по-

читувани. Со други зборови кажано, станува збор за
институцијата професионален морал.
Природата и спецификата на извршителската работа бара од извршителите во одредени ситуации да
постапуваат и како воспитувачи и како дијагностичари на одредени проблеми на странките, па да станат
дури и советници, психолози, проценители... Освен
примена на правните прописи и нивно познавање, извршителската работа наметнува да се применуваат, да
се познаваат и да се препознаваат и одредени психички и психолошки сегменти и социјално-психолошко
однесување на странките. Задача на извршителите
треба да биде остварување на највисоките етички стандарди во професионалното однесување.
Секогаш и во секоја пригода мора да се почитува
психолошката норма оти секој човек е единствен, па
според тоа треба да се приспособи и однесувањето на
извршителот. Нема и не може да има точно востановен модел, кој би упатил што и како да се постапи во
одредена ситуација и со одредени странки. Максимално треба да се вложи труд извршителот да биде достапен за странките, да има нормална и разумна комуникација на едноставен јазик, разбирлив за секоја странка и само така ќе се избегнат сите непријатности на кои
се изложени извршителите. Правилата и принципите
што се содржани во Кодексот за професионална етика на извршителите се норми што се обврзувачки за
сите извршители, заменици, полномошници и сите
вработени во извршителските канцеларии.
Весна Деловска, извршителка од Скопје

Страницата е подготвена во соработка со Комората на извршители на РМ.
Инфо и контакт: 02/3239 877 e-mail: kirm@kirm.mk

? Дали како странка имам право на судска заштита во фаза на извршување?
ПРАШАЊА ОД ЧИТАТЕЛИ

Стран ка та или учес ни кот што сме та
де ка при из вр шу ва ње то се сто ре ни не правилности може да поднесе приговор
до пре тсе да те лот на Ос нов ни от суд на
чија територија сe одвива извршување-

то или, пак, дел од не го. По стап ка та се
спроведува во рок од три дена по денот
на осознавање на неправилноста, но не
подоцна од 15 дена по завршувањето на
из вр шу ва ње то. За под не се ни от при го -

вор и за суд ска та од лу ка до не се на по
при го во рот, под не су ва чот на прет ста вка та е дол жен да пла ти суд ска та кса
спо ред За ко нот за суд ски та кси. Та кса та за приговорот се плаќа како и такса-

та за туж ба во сог лас ност со та ксе на та
тарифа според вредноста на оспорениот дел. Тро шо ци те за суд ски те та кси и
до ста ва та се сме та ат ка ко тро шо ци на
извршувањето.

