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Кол ку во про гра ми те на Акaдeми -
ја та за су дии и јав ни об ви ни те ли се за -
ста пе ни те ми те за из вр шу ва ње то и да -
ли има ин те рес за обу ки те на те ма та
из вр шу ва ње од стра на на ве ќе из бра -
ни те су дии и јав ни об ви ни те ли?

- Сме та но од 2013 го ди на па до де -
нес, ака де ми ја та, во рам ки те на кон -
ти ну и ра на та еду ка ци ја, го диш но ор га -
ни зи ра во про сек по две обу ки што се
од не су ва ат на из вр шу ва ње то. При тоа,
те ми те за кои се вр ши обу ка та оп фа -
ќа ат раз но род ни ас пе кти, ка ко што се:
при вре ме ни мер ки; из вр шу ва ње по -
пис и изра бо тка на по пис ни ли сти; пра -
во за штит ни средс тва при из вр шу ва -
ње то; по стап ка по при го вор про тив не -
пра вил но сти; за шти та про тив не пра -
вил но сти при из вр шу ва ње то; из вр шу -
ва ње по пис и по пис ни ли сти; пра вен
трет ман на раз лач ни те и из лач ни те до -
ве ри те ли во сте чај на та по стап ка; за -
кон ски но ви ни, итн. Во де лот, пак, на
Про гра ма та за по чет на обу ка - те о рет -
ска на ста ва, беа рeали зи ра ни пет ча -
са по све те ни на след ни те те ми: из вр -
шу ва ње ис пра ва, уки ну ва ње на кла у -
зу ли те на пра во сил ност и из врш ност,
из вр ши тел - из бор и об вр ски, ви до ви
из вр шу ва ње, пра во за шти ни средс тва
при из вр шу ва ње то - при го во ри и туж -
би, по стап ки и средс тва за обез бе ду -
ва ње на по ба ру ва ња. Се раз би ра де ка
и во ид ни на се оче ку ва си те ин те рес -
ни или спор ни прав ни пра ша ња и пра -
ктич ни искус тва/проб ле ми и по на та -
му да би дат те ма на на ши те обу ки.

Вие сте член ка на Струч ни от со вет
на Ко мо ра та на из вр ши те ли. Ка кви
пра ша ња нај че сто до би ва те од из вр -
ши те ли те, што за нив е проб ле ма тич -
но и не јас но? Да ли мо же би ста ну ва
збор за не у сог ла се ност на за ко ни те,
од нос но су дир со дру ги те за ко ни или,
пак, за не до ста то ци во нив?

- Јас ја сфа ќам уло га та на Струч ни -
от со вет ка ко кон сул та тив на по од нос
на те ков но то ра бо те ње, ка ко и за прав -
ни те пра ша ња и проб ле ми што се ја -
ву ва ат во те кот на ра бо те ње то на из -
вр ши те ли те. Хе те ро ге на та стру кту ра
на ова те ло по од нос на те ков ни от ра -
бо тен ан гаж ман на чле но ви те (те о ре -
ти ча ри и пра кти ча ри) га ран ти ра де ка
се кој ќе при до не се од ас пект на сво е -
то искус тво и зна е ње при офор му ва -
ње то на ста вот на те ло то. До се га ни се
обра ти ле пре теж но из вр ши те ли што
пра шу ва ат во вр ска со тол ку ва ње то на
не кои за кон ски одред би во до ме нот
на нив на та ра бо та, но и ад во ка ти, кои
во те кот на пред ме ти те што ги ра бо -
те ле се сре ќа ва ле со прав ни ди ле ми
во вр ска со из вр шу ва ње то. Се раз би -
ра де ка ста вот на те ло то не е прав но -
об вр зу вач ки, но се пак игра мош не ко -
рис на уло га при уед на чу ва ње то на пра -
кти ка та во ра бо те ње то на из вр ши те -
ли те.

Ка ко по ра неш на су диј ка во Устав -
ни от суд вие ду ри 16 па ти го изд во ју -
ва вте ва ше то мис ле ње во од нос на ко -
ле ги те. Да до вте изд во е но мис ле ње и
за ли ми тот на сме тка та на „Ма ке до ни -
ја пат“, на ко ја се ста ви за бра на за нап -
ла та на по ба ру ва ња и за ид ни те до ве -
ри те ли. Да ли тие се ста ве ни во по не -
по вол на со стој ба?

- Бро јот на мо и те изд во е ни мис ле -

ња ка ко уста вен су ди ја се око лу че ти -
ри е се ти на, а оние за кои го во ри те вие
се изд во е ни те мис ле ња, кои збир но се
об ја ве ни. По од нос на кон крет но то
изд во е но мис ле ње за кое се од не су ва
ва ше то пра ша ње, тоа да ти ра од 2013
го ди на и се од не су ва на два ас пе кта.
Пр ви от е фор ма лен, би деј ќи сме тав
де ка су дот не сме е ше да ја отфр ли ини -
ци ја ти ва та по ви ку вај ќи се на фор мал -
ни ас пе кти на иста та таа, со ог лед на
тоа де ка ос по ре ни те ре ше ни ја на су -
дот всуш ност имаа ка ра ктер на про -
пис би деј ќи уре ду ваа пра ша ња на
општ на чин, што би тре ба ло да прет -
ста ву ва ат за кон ска ма те ри ја. По сто -
јат и дру ги слу чаи во пра кти ка та на
Устав ни от суд во кои до кол ку е во о че -
но де ка са ми от акт и по крај тоа што
фор мал но е по е ди не чен акт ги уре ду -
ва од но си те на општ на чин, су дот нав -
ле гу ва во ме ри тор но разг ле ду ва ње и
оце на. Вто ри от ас пект со кој тре ба ше
ме ри тор но да се за ни ма ва Устав ни от
суд е са ма та со др жи на на ос по ре ни те
ре ше ни ја, би деј ќи про из ле гу ва де ка
тие прет ста ву ваа нов из вор за оп што
ре гу ли ра ње на од но си те долж ник - до -
ве ри тел на ме сто од нос ни те одред би
од то гаш ни от За кон за из вр шу ва ње,
што прет ста ву ва по вре да на прин ци -
пот на устав но ста и за ко ни то ста, но и
на по дел ба та на вла ста. Ка ко што и са -
ма та ини ци ја ти ва пра вил но кон ста ти -
ра ла: „Од оз на че ни те за кон ски одред -
би про из ле гу ва де ка За ко нот за из вр -
шу ва ње поз на ва огра ни чу ва ње на из -
вр шу ва ње то са мо врз под виж ни пред -
ме ти и пра ва, но не и врз средс тва та
од сме тки те на кое би ло прав но ли це.
Та кво то огра ни чу ва ње на из вр шу ва -
ње то, спо ред За ко нот е за бра не то, за -
тоа што за ко но да ве цот на ла га из вр -
шу ва ње од си те рас по ло жи ви средс -
тва. Исто та ка, доз во ле но то огра ни чу -
ва ње на из вр шу ва ње то врз под виж ни

пред ме ти и пра ва, мо ра да се опре де -
ли од стра на на су дот спо ред вид (точ -
но кои пред ме ти и кои пра ва што се
функ ци о нал но не оп ход ни за деј но ста
во да де ни окол но сти), а не спо ред нив -
на та вред ност. Спо ред тоа, ос по ре но -
то ре ше ние, со тоа што на ла га из вр -
шу ва ње то да се спро ве ду ва са мо над
опре де лен из нос ме се чен ми ни мум на
па рич ни средс тва, су дот всуш ност кре -
и ра но ва прав на нор ма во прав ни от
по ре док со ко ја се ре гу ли ра по лож ба -
та на не о пре де лен број до ве ри те ли
кон оз на че но то јав но прет при ја тие ка -
ко долж ник.“

Устав ни от суд во су шти на не се за -
ни ма ва со тоа за кој суб јект ва кво то
уре ду ва ње би би ло по по вол но, ту ку да -
ли одред би те на Уста вот се пра вил но
ожи во тво ре ни во ос по ре ни те суд ски
од лу ки. Кои би ло долж нич ко-до ве ри -
тел ски од но си ка ко и по стап ка та при
из вр шу ва ње то по вр за на со нив мо ра -
ат да се уре дат со за кон, а не пре ку по -
е ди неч ни суд ски од лу ки.

Кол ку че сто се по ве ду ва ше ини ци -
ја ти ва за оце ну ва ње на устав но ста на
За ко нот за из вр шу ва ње, до де ка вие
бе вте устав на су диј ка, во спо ред ба со
дру ги те за ко ни? Во јав но ста се оста ва
впе ча ток де ка За ко нот за из вр шу ва -
ње че сто па ти е на та пет пред су ди и те?

- Не би рек ла де ка впе ча то кот ви е
то чен. Ка ко ком па ра ци ја би на ве ла де -
ка Устав ни от суд до ста дол го се за ни ма -
ва ше со пред ме ти што се од не су ваа на
енер ге ти ка та, си гур но се се ќа ва те на
проб ле ми те и ре ак ци и те на гра ѓа ни те
око лу топ лин ска та енер ги ја (пар но то
гре е ње). Исто та ка, су дот во ми на то то
има ше зна чи те лен број ини ци ја ти ви во
тру до ва та сфе ра, во вр ска со де тал ни
ур ба ни стич ки пла но ви, и го лем број дру -
ги акту ел ни те ми поз на ти во јав но ста.

Сѐ по ве ќе во јав но ста се при ти ска
да се на ма ли ми ни мал ни от ли мит за

из вр шу ва ње кај фи зич ки те ли ца. Од
се гаш ни те ед на тре ти на, на ед на пет -
ти на од пла та, на при мер. Да ли е тоа
до бро да се на пра ви или, пак, на тој
на чин са мо се тру па ат ка ма ти те?

- Су шти на та на ова пра ша ње е да се
нај де оп ти мал ни от, но ре а лен ба ланс,
од ед на стра на гра ѓа ни те да не ма ат
чув ство де ка дол гот и об је ктив ни те
тро шо ци што би тре ба ло да се на ми -
рат при из вр шу ва ње то се не ре ал но ви -
со ки, а од дру га стра на да не се до ве -
де во пра ша ње нор мал но то функ ци о -
ни ра ње на из вр ши те ли те, од нос но тие
да не се до ве дат до ра бот на одрж ли -
во ста. Ве ру вам де ка е пра ша ње на за -
ем на кон стру ктив на ко му ни ка ци ја по -
ме ѓу за ко но да ве цот и ко мо ра та да се
нај де нај по вол но то ре ше ние.

Но ви от за кон за Ака де ми ја та на су -
дии и јав ни об ви ни те ли со европ ско
зна мен це стиг на во Со бра ни е то. Што
оче ку ва те да се про ме ни со не го? Кои
се ва ши те це ли ка ко ди ре ктор ка на
ака де ми ја та?

- Пред сѐ, за ко нот тре ба да прет -
ста ву ва ед на кон зи стент на, но и по ед -
но ста ве на це ли на. Тек стот тре ба да се
рас то ва ри од одред би што по сво ја та
при ро да при па ѓа ат во под за кон ски
акт, да се по ед но ста ви и да се ра ци о -
на ли зи ра по од нос на ди зај нот на ис -
пи ти те и ор га ни за ци ја та на ра бо те ње -
то на ака де ми ја та (те ла та и служ би те),
во вр ска со еду ка тив ни те актив но сти
што ги ос тва ру ва таа. Одре де ни одред -
би што во ми на то то се по ка жа ле ка ко
не пра ктич ни или те шко при мен ли ви
се от стра не ти.

Има ше за бе ле шки во из ве шта јот на
Европ ска та Уни ја де ка за су дии и за
об ви ни те ли не се из би ра ат слу ша те -
ли те од ака де ми ја та. Што се пре зе ма
во таа на со ка?

- Мо рам да ве де ман ти рам. Де но -
ви ве во ака де ми ја та, си те 37 слу ша те -
ли на ше ста та ге не ра ци ја го по ло жи -
ја за врш ни от ис пит. По стап ка та е за -
вр ше на и ака де ми ја та ве ќе ја има ис -
пра те но ли ста та на за вр ше ни об ви ни -
те ли (19) и на за вр ше ни су дии (18) во
Суд ски от со вет, од нос но во Со ве тот на
јав ни об ви ни те ли. Зна чи де ка на ши -
те пра во суд ни ор га ни во мош не бли -
ска ид ни на ќе мо жат да оче ку ва ат мла -
ди ка дри што ќе се за фа тат со ра бо та.
Исто та ка, во тек е про це сот за те сти -
ра ње на но ви те слу ша те ли во ака де -
ми ја та, чиј број е пла ни ран да би де 60.
Се на де вам де ка оваа ге не ра ци ја ќе за -
поч не со сво ја та обу ка во те кот на пр -
ви те ме се ци след на та го ди на.

Поз на то е де ка во др жа ва та за ко -
ни те че сто се ме ну ва ат. Да ли по -
стиг ну ва те со обу ки те на су ди и те и
на јав ни те об ви ни те ли да им ги пре -
не се те си те но ви ни што ги но сат за -
ко ни те?

- Се ка ко де ка ака де ми ја та пра ви
на по ри да ги вклу чи овие но ви ни и
нив на та при ме на во обу ки те (и по чет -
на и кон ти ну и ра на) што ги ор га ни зи -
ра таа. Јас ова го сме там ка ко еден од
глав ни те при о ри те ти на на ша та ин -
сти ту ци ја, чи ја за да ча е ме ѓу дру го то
да обез бе ди хар мо нич на при ме на на
за ко ни те и уед на че на суд ска пра кти -
ка ка ко бит ни ком по нен ти на вла де е -
ње то на пра во то во на ша та др жа ва.
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Да се нај де ба ланс ме ѓу об је ктив ни те тро шо ци 
за долж ни ци те и одрж ли во ста на из вр ши те ли те


