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ИНТЕРВЈУ: ГЕОРГ СТАВА, ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА ЗА ЕФИКАСНОСТ ПРИ СОВЕТОТ НА ЕВРОПА

И најсовршената судска одлука
не вреди ни денар ако не се изврши
Георг Става, заменик-претседател на Европската
комисија за ефикасност на правдата при Советот
на Европа (CEПЕЖ), на 12 декември 2014 година
едногласно беше избран за претседател на оваа
европска институција, со мандат од две години,
на местото на Џон Стејси
Г. Става, едногласно бевте избран за претседател на CEПЕЖ. Какви се вашите впечатоци?
- Повеќе од десет години сум дел
од семејството на CEПЕЖ и навистина бев импресиониран од нивото на доверба. Се чувствувам почестено и должен сум во исто време
да ѝ служам на нашата заедница и
на целите на CEПЕЖ.
Во што се состојат целите што
планирате да ги остварите во текот
на вашиот мандат?
- Кога СЕПЕЖ пред повеќе од една деценија почна со унапредување на ефикасноста во областа на
правдата имавме на ум евалуциски
извештаи проследени со развивање алатки и методи чија цел е идентификување на недостатоците и потребите на правосудството. Да се
учи од минатото не значи да се даваат одговори за иднината. Имајќи
го предвид тоа, би сакал нашето
знаење, моделите и методите да
продолжат да се развиваат, така
што на претседателите на судовите, на управителите и на сите други
засегнати чинители многу порано
ќе им укажуваат на развојот на нештата, т.е. пред воспоставените системи да излезат од колосек.
Навременоста секогаш ќе биде
побарувана во полза на членот 6 од
Конвенцијата за човекови права и
зголемување на очекувањата на

странките, како и на општеството.
Новите техники и иновативните решенија се тука за да помогнат за подобрување на состојбата. Но потребна е и нашата експертиза за да
се даде идеја за соодветни временски рамки, нивно мониторирање и
нивни граници за правилно обезбедување на правдата.
Но сите овие квантитативни
пристапи мора да бидат балансирани со квалитетот на правосудството. Уште поважно е ако ресурсите се намалат, како и свеста за влијанието врз квалитетот. Па, затоа
постојаното развивање на критериумите за квалитет и мерките, алатките е приоритет за да се истакнат
ефектите на политиката и да се постават границите на независното
„биро“ на судијата.
За време на поранешните претседателства и поради одличната
посветеност на сите членови и експерти на CEПЕЖ, нашата работа и
знаење доби широка распространетост меѓу судската заедница, политичарите и институциите, кои се
заинтересирани да соработуваат и
да ги споделат идеите со нас. Од нас
се бара да соработуваме во проекти
за подобрување на правосудството
во винвин-сценарио на секој што е
вклучен.
Треба да продолжиме во истиот
дух, одржувајќи го СЕПЕЖ на завид-

НАСТАНИ
СОВЕТУВАЊЕ: „НАДОМЕСТ НА
ШТЕТА ОД ДЕЈСТВА НA НОТАР,
АДВОКАТ И ИЗВРШИТЕЛ“

Претставници од Комората на
извршители на РМ учествуваа на
советувањето на тема „Надомест на
штета од дејства на нотар, адвокат
и извршител“, кое во организација
на академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ се одржа
на 26 февруари. Излагање на темата имаа доц. д-р Неда Здравева, правен факултет „Јустинијан Први“Скопје, Лидија Димова, судијка во
Основен суд-Велес, и Теофил Томановиќ, судија во пензија.

TРКАЛЕЗНА МАСА: „ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ПРАВНА СИГУРНОСТ НА
УЧЕСНИЦИТЕ ВО ПРАВНИОТ
ПРОМЕТ“

Прет став ни ци на Ко мо ра та
на извршители на РМ учествуваа
на тр ка лез на та ма са на те ма
„Обез бе ду ва ње прав на си гур ност на учесниците во правниот
промет“, која во организација на
Нотарската комора на РМ се одржа на 19.2.2015. Излагања на темата имаа Зорица Пулекова, претседателка на Нотарската комора; Ми хај ло Ма нев ски, по ра не шен министер за правда; Гордана Гешковска, јавна обвинителка во Ос нов но то јав но об ви ни -

но ниво онаму каде што отсекогаш
бил најдобар и во своето залагање.
Пријателски и динамичен пазар на
најдобрите практики на судските
професионалци што имаат едно нешто заедничко. Подобрување на квалитетот и ефикасноста на правосудството за зајакнување на довербата на корисниците на судовите.
Штом сме почнале да споделутелство Скопје; проф. д-р Никола Тупанчевски од правниот факултет „Јустинијан Први“; како и
проф. д-р Ар сен Ја нев ски од
правниот факултет „Ју стинијан
Први“.
ДОНАЦИЈА ЗА НАСТРАДАНОТО
НАСЕЛЕНИЕ ОД ПОПЛАВЕНИТЕ ПОДРАЧЈА

Комората на извршители на Република Македонија се вклучи во
акцијата на Црвениот крст за помош на најпогоденото население
во поплавите што ја зафатија Македонија. Донирани се парични
средства преку солидарниот фонд
на Црвениот крст.

? Дали извршителот има право
ПРАШАЊА ОД ЧИТАТЕЛИ

да ги обработува моите лични податоци?

Извршителот како правно лице се јавува како контролор на збирка на лични податоци врз основа на членот 2, став 5, од Законот за лични податоци. Според Законот за лични податоци, обработката може да се врши и без согласност, кога тоа е потребно заради извршување работи од јавен интерес или службеното овластување на контролорот. Во согласност со членот 9 од Законот за заштита на личните податоци е предвидена можност матичниот број на граѓанинот да може да се обработува за остварување на со закон утврдени права или обврски на субјектот на лични податоци или
контролорот. Извршителите ги обработуваат личните податоци наведувајќи ги во актите што се подготвуваат врз основа на обрасци утврдени од министерот за правда, а во согласност со прописите
за заштита на личните податоци. Извршителот како лице со јавни овластувања има право да врши
легитимирање на странките и учесниците во извршувањето со увид во документите за лична идентификација.

ваме проблеми, треба да продолжиме да споделуваме и решенија!
Во кој сегмент од делокругот на
СЕПЕЖ може да се смести професијата судски извршител?
- Ние сите знаеме дека и најсовршената судска одлука не вреди
ни денар ако нема изгледи да биде
соодветно извршена. Имајќи го ова
важно прашање на ум, службата на

судскиот извршител секогаш била
и ќе биде дел од мисловната матрица на CEПЕЖ, не само во специјални настани или работни групи туку
и преку плодната и активна соработка со Меѓународната унија на извршители.
Извор: Meѓународна унија на
судски извршители

СТАВ

Извршувањето повеќе
не е тема во извештаите на ЕК

Стремежот на РМ да стане членка на Европската Унија беше идејата-водилка во 2004 година, кога се почна со процесот на реформа на
правосудниот систем и создавањето на европската иднина на нашата
земја, процес што не завршува, туку бара постојана посветеност и работа. Процесот на креирање на стратегијата за реформа на правосудството, меѓу другото, се темелеше и на прашалникот на Европската комисија, чии прашања служеа како насоки и индикатори кон што би требало да се стреми правосудниот систем на државата, која се определила да стане членка на големото семејство на Европската Унија.
Во Законот за извршување уште од 2005-та целосно беа вградени
меѓународните инструменти на Советот на Европа и на Европската
Унија за постигнување ефикасност при извршувањето на судските одлуки, како: резолуцијата број 3 од конференцијата на европските министри за правда - Москва 2001 година, препораките за извршување
на Европскиот комитет за правна соработка CDDJ (2003) 21, бриселската конвенција за признавање и извршување на судските одлуки од граѓанското и трговското право од 1968 година и регулативата на Европската Унија бр. 44/2001 за јурисдикција и признавање и извршување на
судските одлуки од граѓанското и трговското право.
Европската комисија низ годините многу внимателно го следеше
новиот концепт за извршување во земјата и низ годините наназад во
своите извештаи за прогрес на земјата во процесот кон приближување кон ЕУ постојано даваше забелешки и предлози за подобрување.
Првпат во прогрес-извештајот за 2014 година во поглавјето 23, кое се
однесува на правосудството и човековите права, извршувањето не е
тема што воопшто се споменува, што значи дека Европската комисија нема повеќе никакви дилеми дека новиот систем на извршување е
ефикасен и ефективен, односно не претставува отворено прашање за
Република Македонија.
Радица Лазаревска-Геровска,
државна советничка во Министерството за правда

Страницата е подготвена во соработка со Комората на извршители на РМ.
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