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ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ИНТЕРВЈУ: Д-Р АН ГЕЛ РИ СТОВ, ПРО ФЕ СОР НА ПРАВ НИ ОТ ФА КУЛ ТЕТ ВО СКОП ЈЕ

Ит но ре ви ди ра ње на на гра да та 
и на на до ме сто ци те ако др жа ва та на ви сти на 
се за ла га за ефи кас но из вр шу ва ње

1. По ми на ре чи си го ди на од
до не су ва ње то на из ме ни те на
За ко нот за из вр шу ва ње. Што
до не соа но ви те пра ви ла за ра -
бо та на из вр ши те ли те? Ка ко бе -
ше из вр шу ва ње то прет ход но, а
ка ко е се га?

Ед на од најз на чај ни те но ви -
ни до не се ни во пос лед ни те из -
ме ни на За ко нот за из вр шу ва -
ње и та ри фа та за на гра да и на -
до ме сток на дру ги те тро шо ци
за ра бо та та на из вр ши те ли -
тебе ше дра стич но то на ма лу ва -
ње на на гра да та и на до ме сто -
ци те на тро шо ци те по вр за ни со
из вр шу ва ње то. Ва ква та по пу -
ли стич ка мер ка бе ше до не се на
пред сѐ во ин те рес на долж ни -
ци те. Ва кви мер ки не по сто е ја
ни ту во вре ме то на со ци ја лиз -
мот, ко га долж ни кот бе ше по -
ве ќе за шти тен од до ве ри те лот
и се про те жи ра ше „долж нич ка -
та кул ту ра“. Ток му по ра ди тоа,
су до ви те беа оп то ва ре ни со го -
лем број пред ме ти, а си сте мот
на из вр шу ва ње бе ше не е фи ка -
сен. Тие пред ме ти ста ри со де -
це нии ги обре ме ну ва ат гра ѓа -
ни те и де нес. Со вре ме ни те за -
ко но дав ства што ги га ран ти ра -
ат при ват на та сопс тве ност и
сло бо да та на па за рот и прет -
при е маш тво то не поз на ва ат ва -
кви мер ки со кои се ин тер ве ни -
ра во си сте мот на из вр шу ва ње.

Из ме ни те соз да доа проб ле -
ми и ди ле ми што про из ле гу ва -
ат од не у сог ла се но ста и не пре -
циз но ста на та ри фа та со за кон -
ски теи устав ни те одред би. Ова
осо бе но се од не су ва и на пра -
ша ње то кој ќе ги пла ти тро шо -
ци те за пре зе ме ни те дејс тва. За
раз ли ка од по ра но, из ме ни те
при до не соа зна чи тел но да се
отеж ни ра бо та та на из вр ши те -
ли те и да се до ве де до пра ша ње
ефи кас но ста во из вр шу ва ње то
на из врш ни те ис пра ви на до ве -
ри те ли те. Овој фе но мен се ри -
оз но вли јае на ин ве сти ци ска та
кли ма во др жа ва та, ка ко и на
фи нан си ска та дис цип ли на во
пла ќа ње то на об вр ски те. Не е -
фи кас но ста на си сте мот на из -
вр шу ва ње е еден од клуч ни те
фа кто ри што се ри оз но вли ја ат
на еко ном ска та ста бил ност на
зем ја та, прив ле ку ва ње то на
стран ски те ин ве сти ции и пред
сѐ прав на та си гур ност во про -
ме тот.

2. Да ли вла ста ус пеа да ку пи
со ци ја лен мир, ка ко што нај а -
ву ва ше со из ме ни те на за ко нот,
или, пак, опас но ста из вр ши те -
ли те да ста ват клуч на сво и те
кан це ла рии ста ну ва сѐ по го ле -
ма? Да ли се ос тва ри ја оче ку ва -
ња та на Ми ни стерс тво то за
прав да со из ме ни те на За ко нот
за из вр шу ва ње за по лес но, по -
ед но став но, по е вти но из вр шу -
ва њеи зго ле му ва ње наефи кас -

но ста при ос тва ру ва ње на пра -
ва та на гра ѓа ни те и прав ни те
ли ца?

Со на пра ве ни те из ме ни, за -
ко но да ве цот ус пеа да „ку пи
при ви ден со ци ја лен мир“, каз -
ну вај ќи ги из вр ши те ли те со по -
ве ќе крат но кра те ње на та ри фа -
та за на гра да и на до ме сто ци на
тро шо ци те по вр за ни со из вр -
шу ва ње то, ка ко тие да се глав -
ни ви нов ни ци. По пу лар на та
мер ка на и де на го ле мо одо бру -
ва ње кај долж ни ци те. Но, се пак,
со ова за ко но да ве цот не ги ре -
ши проб ле ми те на гра ѓа ни те.
Тие и по на та му оста наа во
„долж нич ко ропс тво“ кон бан -
ки те и дру ги те до ве ри те ли до
кра јот на сво јот жи вот. Во ед но
ли бе рал но-де мо крат ско оп -
штес тво не тре ба да се за бо ра -
ват и ин те ре си те на до ве ри те -
ли те и стран ски те ин ве сти то -
ри. До ве ри те ли те, и по крај тоа
што ова пра ша ње е од иск лу чи -
тел на важ ност за ефи кас на та
нап ла та на сво и те по ба ру ва ња,
оста наа не ми, за тоа што за ко -
но да ве цот не го уки на не пре ки -
на то то те че ње на ка ма ти те, кое
овоз мо жу ва ос нов ни от долг да
би де над ми нат од ка ма ти те за
де се ти ци и по ве ќе па ти! Долг
што не ре ал но и не пра вед но по -
не ко гаш ги оп то ва ру ва и нас -
лед ни ци те!

Пре ку мер но то кра те ње на
на гра да та и тро шо ци те за кра -
тко вре ме ги по ка жа вид ли ви -
те ре зул та ти од дру га та стра на.
По го лем број мла ди прав ни ци
ги из гу би ја сво и те ра бот ни ме -
ста во из вр ши тел ски те кан це -

ла рии, по ра ди зна чи тел но на -
ма ле ни те при хо ди. До ве ри те -
ли те, осо бе но јав ни те прет при -
ја ти ја, има ат за гри жу вач ки на -
ма ле на нап ла та на да де ни те ус -
лу ги, по ра ди сти му ли ра ње то на
фи нан си ска та не дис цип ли на,
со што се ри оз но се за гро зу ва
прав на та си гур ност. Да ли оче -
ку ва ња та на за ко но да ве цот се
ис пол не ти, од го во рот нај до бро
го зна ат до ве ри те ли те, прет -
при ја ти ја и бан ки те. Не ос пор -
но е де ка дол го ви те мо ра да се
пла ќа ат, об вр ски те од до го во -
ри те мо ра да се ис пол ну ва -
ат (pacta sunt servanda).Во спро -
тив но, ќе би де до ве де но во пра -
ша ње по сто е ње то на це ло куп -
ни от пра вен и еко ном ски си -
стем. За тоа, во но се ње то на за -
кон ски те ре ше ни ја, не тре ба да
се при ста пу ва со при страс ност.
На гра да та и на до ме сто ци те за
пре зе ме ни те тро шо ци по вр за -
ни со из вр шу ва ње то при до не -
соа при ват ни те из вр ши те ли, за
раз ли ка од су дот по ра но, да
пре зе ма ат ини ци ја ти ва и да би -
дат по е фи кас ни во из вр шу ва -
ње то. По да то ци те од го диш ни -
те из ве штаи по ка жу ва ат де ка
из вр ши те ли те во пос лед ни те 12
го ди ни ус пе а ле да нап ла тат во
ин те рес на до ве ри те ли те по ве -
ќе ми ли јар ди евра. Со пос лед -
ни те за кон ски из ме ни, по да то -
ци те по ка жу ва ат де ка нап ла та -
та опа ѓа, што прет ста ву ва ло ша
по ра ка за до маш ни те и стран -
ски те ин ве сти то ри.

3. Кои се ва ши те про це ни,
по треб ни ли се но ви пра ви ла за
ра бо та на из вр ши те ли те?

Ре зул та ти те од при ме на та на
по стој ни те за кон ски ре ше ни ја,
на ма ле ни от број на ре а ли зи ра -
ни те пред ме ти, на ма ле на та
нап ла та на по ба ру ва ња та, ре -
ак ци и те од стра на на до ве ри те -
ли те и јав ни те прет при ја ти ја не -
сом не но ја на мет ну ва ат по тре -
ба та од ит но ре ви ди ра ње на За -
ко нот за из вр шу ва ње и на та ри -
фа та за на гра да и на до ме сто ци
по вр за ни со тро шо ци те за из -
вр шу ва ње до кол ку др жа ва та
на ви сти на се за ла га за ефи ка -
сен си стем на из вр шу ва ње. Во
спро тив но, ќе се вра ти ме на ре -
ше ни ја од ми на то то, за кои не -
ма ме сто во но во то оп штес тве -
но и прав но уре ду ва ње. Исто та -
ка, од иск лу чи тел на важ ност е
при до не су ва ње то на но ви те за -
кон ски одред би за ко но да ве цот
до ги има пред вид мис ле ње то
и ста вот на из вр ши те ли те, кои
се којд нев но го при ме ну ва ат за -
ко нот, суд ска та пра кти ка и
прав на та на у ка. Ова од при чи -
на што до бро ос мис ле ни те, пре -
циз ни, јас ни и кон циз ни ре ше -
ни ја се од ин те рес не са мо за
гра ѓа ни те и прав ни те ли ца ту -
ку и за прав на та др жа ва и вла -
де е ње то на пра во то.

4. Да ли Вла да та тре ба да ја
огра ни чи ви си на та на ка ма та -
та на дол го ви те за тие да не ја
над ми ну ва ат глав ни на та на пр -
вич ни от долг? Да ли тоа ќе про -
ме ни не што?

Ва жеч ки те за кон ски ре ше -
ни ја од За ко нот за об ли га ци о -
ни од но си (ЗОО) го ста ва ат
долж ни кот во не за вид на по -
лож ба, со ог лед де ка ка ма ти те
те чат не пре ки на то за це ло то
вре ме и мо же де се ти ци и по ве -
ќе па ти да го над ми нат ос нов -
ни от долг со те кот на го ди ни -
те. Ова ре ше ние е клуч ни от
проб лем што во де неш ни ус ло -
ви го соз да ва „долж нич ко то
ропс тво“. Со по мош на не го, до -
ве ри те лот се стек ну ва со не ре -
ал ни и не пра вед ни ка ма ти.Ова
ре ше ние не бе ше пред ви де но
во ЗОО од 1978 го ди на, кој пред -
ви ду ва ше ка те го рич на одред -
ба спо ред ко ја „ка ма та та те че
сѐ до де ка се до стиг не ви си на -
та на глав ни на та“ (чл. 401). Со
не пред ви ду ва ње то на оваа
одред ба во ва жеч ки от ЗОО од
2001 го ди на, се овоз мо жи ка ма -
ти те по ве ќе крат но да би дат по -
го ле ми од глав ни от долг.За тоа,
за ко но да ве цот тре ба по ве ќе да
се по све ти на при ват но то пра -
во, кон ин те ре си те на гра ѓа ни -
те и што по ско ро да до не се из -
ме ни во За ко нот за об ли га ци о -
ни те од но си со кои ќе го огра -
ни чи те че ње то на ка ма та та.

Освен ова, по треб но е да се
пред ви дат про ме ни и во рам ки -
те на за кон ски те одред би со кои
се уре ду ва за ста ре но ста. Во на -

ше то пра во не е пред ви ден ап -
со лу тен рок на за ста ре ност на
по ба ру ва ња та. По стој но то за -
кон ско ре ше ние оста ва мно гу
го лем про стор за зло у по тре би
од стра на на до ве ри те лот. Тој
мо же из врш на та ис пра ва со го -
ди ни да ја чу ва во „фи о ка“ и со
тоа да се стек ну ва со каз не на
ка ма та од сво е то по ба ру ва ње
на сме тка на долж ни кот. Ва ква -
та мож ност и по ста пу ва ње се
спро тив ни од на че ло то на со -
вес ност и чес ност и ед на квост
и рам но прав ност во об ли га ци -
о ни те од но си. По ра ди ова, по -
треб но е да се пред ви дат и ро -
ко ви во кои до ве ри те лот по пра -
во сил но ста на пре су да та или
из врш на та ис пра ваќе би де дол -
жен да го по ба ра по при си лен
пат ис пол ну ва ње то на сво е то
по ба ру ва ње.

За ко но да ве цот тре ба по се -
ри оз но да се по за ни ма ва и со
пра ша ње тода ли е оправ да но и
да ли тре ба и за ми ни мал ни су -
ми на долг (два де на ри, де се ти -
ци или сто ти ци де на ри) на до -
ве ри те лот да му се доз во ли да
ба ра при сил но из вр шу ва ње,
чии тро шо ци се по ве ќе крат но
по го ле ми од дол гот. Ток му ва -
кви те слу чаи во пра кти ка та
пре диз ви каа ла ви на ре ак ции
кај гра ѓа ни те.Во каз не но то пра -
во, за раз ли ка од гра ѓан ско то,
по стои ин сти ту тот - де ло од ма -
ло зна че ње. Да ли не кол ку или
де се ти ци де на ри не се кап ка во
мо ре то на имо тот на го ле ми те
ком па нии ка ко до ве ри те ли, кои
има ат ми ли он ски су ми на имот.
По треб но ли е со за кон, во ус -
ло ви на гло бал на си ро ма шти ја,
да се вли јае на све ста на го ле -
ми те ком па ни да ги по ка жат
сво ја та оп штес тве на од го вор -
ност и со ли дар ност за да се
отка жат од ма ли те, но за си ро -
маш ни тегра ѓа ниго ле ми по ба -
ру ва ња во ин те рес на со ци јал -
но за гро зе ни те ка те го рии на
гра ѓа ни.

Нај пос ле, по при ме рот на со -
вре ме ни те за ко но дав ства, тре -
ба да им се ста ви крај на Тан та -
ло ви те ма ки на долж ни ци те со
во ве ду ва ње то на лич ни от сте -
чај (ли чен бан крот). Овој ин сти -
тут ќе им овоз мо жи на пре за -
дол же ни те гра ѓа ни, на нив но
ба ра ње по про те кот на одре ден
број го ди ни ста ве ни под над зор
на фи нан си и те од сте ча ен
управ ник или по ве ре ник, да
вра тат по мал дел од дол гот, до -
де ка пре о ста на ти от (по го ле ми -
от) дел од дол гот тре ба да им би -
де про стен од стра на на до ве -
ри те ли те. На тој на чин, по про -
те кот на за кон ски от рок, за ко -
но да ве цот ќе им овоз мо жи „нов
жи вот“ и нов по че ток без дол -
го ви, но со до бро на у че на лек -
ци ја во прав ни от жи вот.


