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Ре чи си две де це нии тра е ла гол -
го та та на штип ја нец ко му иа ко му би -
ла до су де на пра во сил на пре су да во
не го ва ко рист, таа не се ре а ли зи ра -
ла. Слу ча јот, кој да ти ра од 1989 го ди -
на, ка ко и мно гу дру ги што се спро -
ве ду ваа по ста ри от за кон за из врш -
на по стап ка, по мно гу го ди ни из гу -
бе ни по суд ски те ход ни ци, за вр ши
пред Европ ски от суд за чо ве ко ви пра -
ва во Страз бур, кој до су ди па рич на
каз на за Ма ке до ни ја по ра ди по вре -
да на су де ње то во раз у мен рок.

Пра во то на при стап до суд би би -
ло илу зор но ако прав ни те си сте ми
на др жа ви те доз во лу ва ат пра во сил -
на из врш на суд ска од лу ка да оста не
не из вр ше на на ште та на ед на стран -
ка. Из вр шу ва ње то на пре су да та мо -
ра да се сме та за ин те гра лен дел на
су де ње то. Ова е нај че сто то образ ло -
же ние на Су дот во Страз бур во пре -
су ди те ка де што е до су ден на до мест
што тре ба да ѝ го пла ти др жа ва та на
стран ка та по ра ди дол го тра е ње на
по стап ки те во суд ско то из вр шу ва ње.

Вла ди ни от агент што ја за ста пу -
ва Ма ке до ни ја пред Су дот во Страз -
бур, Ко ста дин Бог да нов, по јас ну ва
де ка ду ри ед на тре ти на од прет ста -

вки те про тив др жа ва та во из ми на -
ти от пер и од, ко га над леж ни за из вр -
шу ва ње то на пре су ди те беа су до ви -
те, се од не су ва ле на по вре да на пра -
во то на раз у мен рок по ра ди дол го то
тра е ње на из врш ни те по стап ки.

Нај че сто при чи ни те за утвр ду ва -
ње по вре да би ле: не пре зе ма ње на -
вре ме ни дејс тва од стра на на су до -
ви те и по ве ќе крат но вра ќа ње на
пред ме ти те, со иско ри сту ва ње прав -
ни ле ко ви во не дог лед. Име но, во пог -
лед на од не су ва ње то на до маш ни те
вла сти, Европ ски от суд сме тал де ка
вра ќа ње то на пред ме ти те за ра ди по -
втор но од лу чу ва ње во еден сет по -
стап ки, откри ва се ри о зен не до стиг
во прав ни от си стем.

Спо ред Бог да нов, ток му пре су ди -
те од Европ ски от суд за чо ве ко ви пра -
ва (ЕСЧП) за дол го тра е ње на из врш -

ни те по стап ки има ле зна чај но вли -
ја ние на од лу ка та за поч ну ва ње си -
стем на при ват но из вр шу ва ње, кој,
ка ко што наг ла су ва, се по ка жа ка ко
мно гу ефи ка сен.

- Со во ве ду ва ње то на овој си стем
беа от стра не ти проб ле ми те што беа
утвр де ни во пре су ди те од ЕСЧП во
кои бе ше кон ста ти ра но де ка др жа -
ва та има се ри о зен не до стиг во прав -
ни от си стем оти не ма ефи кас ни мер -
ки за из вр шу ва ње на до маш ни те пре -
су ди. Со но ви те из ме ни во од нос на
из вр шу ва ње то др жа ва та по ста пи во
на со ка на ис пол ну ва ње на сво ја та об -
вр ска во сог лас ност со чле нот 6 од
Кон вен ци ја та да го ор га ни зи ра сво -
јот си стем на из вр шу ва ње то на пре -
су ди те на ефи ка сен на чин, ка ко во
пог лед на за ко нот та ка и во пог лед
на пра кти ка та, и да обез бе ди нив но

из вр шу ва ње без не по треб ни одол жу -
ва ња, во сог лас ност со пре по ра ки те
да де ни во пре су ди те од ЕСЧП - ве ли
Бог да нов.

Во при лог на твр де ње то за ефи -
кас но ста на при ват ни от си стем на из -
вр шу ва ње е и фа ктот што жал би пред
Су дот во Страз бур по акту ел ни от за -
кон за из вр шу ва ње сѐ уште не ма.

- Она што е бит но е да ли из вр ши -
те лот на вре ме но по ста пу вал во кон -
крет ни от пред мет и да ли ги пре зел
си те дејс тва што мо жел да ги пре зе -
ме. Ако нап ла та та оста на ла не ус пеш -
на по ра ди не сол вент но ста на долж -
ни кот и по ра ди тоа по стап ка та трае
со го ди ни, др жа ва та не мо же да се
сме та за ви нов на. Таа има об вр ска да
ор га ни зи ра ефи ка сен си стем на при -
сил на нап ла та - истак ну ва Бог да нов.

Вла ди ни от агент до да ва де ка

отсус тво то на жал би до Страз бур по
но ви от за кон за из вр шу ва ње се дол -
жи, ме ѓу дру го то, и на мож но ста гра -
ѓа ни те да под не су ва ат жал би за су -
де ње во раз у мен рок до Вр хов ни от
суд на РМ.

Во од нос на пре су ди те што се до -
не се ни од Европ ски от суд за чо ве ко -
ви пра ва про тив Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја, а кои се од не су ва ат на дол го тра -
е ње на по стап ки те во из вр шу ва ње -
то, др жа ва та би ла за дол же на да исп -
ла ти вкуп но 25.944 евра. Оваа су ма
не мо же да се сме та за це лос но пре -
циз на би деј ќи во не кои од пре су ди -
те дол жи на та на по стап ка та не се од -
не су ва са мо на из врш на та по стап ка
ту ку и на дру ги те по стап ки пред до -
маш ни те су до ви, а во не кои пре су ди
пак, по крај по вре да на пра во то на су -
де ње во раз у мен рок, има утвр де но
и не ко ја дру га по вре да. При тоа, по -
го ле ми от број жа ли те ли што под не -
ле жал ба до ЕСЧП за дол го тра е ње на
по стап ка та за из вр шу ва ње се до ве -
ри те ли.

Ма ке до ни ја по ос но ва та су де ње
во раз у мен рок во гра ѓан ски те и кри -
вич ни те по стап ки, од 2002 до 2014 го -
ди на исп ла ти ла 1.990.276 евра.

ЗАДОЦНЕТА ПРАВДА Е НЕПРАВДА

Правда

Ма ке до ни ја по ос но ва та
су де ње во раз у мен рок
во гра ѓан ски те и кри -
вич ни те по стап ки, од
2002 до 2014 го ди на,
исп ла ти ла 1.990.276 евра

„Не ос но ва но го од ло жу ва из вр шу ва ње то“ е
еден нај че сти те пред ло зи за по ве ду ва ње дис -
цип лин ска по стап ка про тив из вр ши те ли те, кои
до ве ри те ли те пре ку Ми ни стерс тво то за прав да
ги под не су ва ат пред дис цип лин ска та ко ми си ја
при Ко мо ра та на из вр ши те ли.

Пре тсе да тел ка та на дис цип лин ска та ко ми -
си ја, Сне жа на Фи те ска, по јас ну ва де ка нај че сто
овие пред ло зи за вр шу ва ат ка ко не ос но ва ни, би -
деј ќи ефи кас но ста на из вр шу ва ње то во го ле ма
ме ра за ви си од еко ном ска та моќ на долж ни кот.

- По про те кот на из ве сен пер и од, до ве ри те -
ли те оста ну ва ат не за до вол ни сме тај ќи де ка нив -
но то из вр шу ва ње не о прав да но се од ло жу ва од
стра на на из вр ши те лот, што сме там де ка не е точ -
но. Име но, при спро ве ду ва ње то на из вр шу ва ње -
то за нап ла та на па рич но по ба ру ва ње, бр зи на та
и ефи кас но ста на из вр шу ва ње то од ед на стра на
во го ле ма ме ра за ви сат од еко ном ска та моќ на
долж ни кот, од нос но не го ва та имот на со стој ба.
Ако долж ни кот не ма имот и се пре зе мат си те дејс -
тва и се утвр ди де ка не ма од што да се нап ла ти
па рич но то по ба ру ва ње, до ве ри те ли те ви на та ја
пре фр ла ат на из вр ши те ли те - ве ли Фи те ска.

Пре тсе да тел ка та на дис цип лин ска та ко ми -
си ја истак на де ка по ве де на та по стап ка про тив
не кој из вр ши тел не мо ра да зна чи де ка из вр ши -
те лот по ста пу ва не струч но и спро тив но на за ко -
нот, би деј ќи при под не су ва ње то пред лог за по -
ве ду ва ње дис цип лин ска по стап ка и при спро ве -
ду ва ње то на дис цип лин ска та по стап ка се це нат
си те окол но сти, си те фа кти и до ка зи, по што се
утвр ду ва по сто е ње на дис цип лин ска по вре да.

- Во овој кон текст би са ка ла да наг ла сам де -
ка си те из вр ши те ли при из вр шу ва ње то се оби -
ду ва ат, се ка ко во рам ки те на за ко нот, да им из -
ле зат во пре срет ка ко на до ве ри те ли те та ка и на
долж ни ци те, при из бо рот на на чи нот на спро -
ве ду ва ње то на из вр шу ва ње то, но се ко гаш тре ба

да се има пред вид де ка по сто јат две стран ки, од
кои ед на та би би ла не за до вол на - ве ли таа.

Ако се утвр ди де ка е сто ре на по вре да од стра -
на на из вр ши те лот по раз лич ни ос но ви се изре -
ку ва со од вет на мер ка, од нос но: јав на опо ме на,
па рич ни каз ни, кои се дви жат од 1.500 до 5.000
евра во де нар ска про тив вред ност, при вре ме но
од зе ма ње на пра во то за вр ше ње долж ност во
тра е ње од три ме се ци до го ди на или, пак, трај -
но од зе ма ње на пра во то за вр ше ње долж ност.

- До се га нај че сти изре че ни мер ки про тив из -
вр ши те ли те се па рич ни каз ни, а са мо ед наш е
изре че на мер ка трај но од зе ма ње на пра во то на
вр ше ње долж ност из вр ши тел, ко ја се изре ку ва
за по го ле ми по вре ди - ве ли Фи те ска.

За не ос но ва но од ло жу ва ње на из вр шу ва ње то
мо же да се изре че па рич на каз на или при вре ме -
но од зе ма ње на пра во то за вр ше ње на долж но ста.

Фи те ска ги охра бру ва стран ки те да го ко ри -
стат пра во то на при го вор ако сме та ат де ка при
из вр шу ва ње то се сто ре ни ка кви би ло не пра вил -
но сти од стра на на из вр ши те лот, до пре тсе да те -
лот на су дот на чи ја те ри то ри ја се спро ве ду ва из -
вр шу ва ње то.

- Стран ки те има ат пра во на се кој акт до не сен
од стра на на из вр ши те лот да под не сат при го вор
до пре тсе да те лот на су дот и на тој на чин мо жат
да си го за шти тат сво е то пра во до кол ку сме та ат
де ка им е по вре де но - подв ле ку ва таа.

ДИС ЦИП ЛИН СКА КО МИ СИ ЈА НА КИРМ

Из вр шу ва ње то за ви си 
од еко ном ска та моќ на долж ни кот

Ниту една жалба за долго 
извршување во Стразбур

Највисоки судски
обештетувања

Нај го ле ми из но си за на до ме -
сток на ап ли кан ти те од стра на на
Европ ски от суд за чо ве ко ви пра -
ва по ра ди дол го тра е ње на из врш -
на та по стап ка се до су де ни во след -
ни те пре су ди про тив Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја:

„Ни ко лов Кр сто про тив Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја“ - 5.300 евра (пре -
су да од 23.10.2008 г.) 

„Ограж ден АД и дру ги про тив
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја“ - 6.480
евра (пре су да од 29.5.2012 г.)

„Дра ер про тив Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја“ - 3.864 евра (пре су да од
19.7.2011 г.) 

Стран ка та што сме та де ка над леж ни -
от суд го по вре дил пра во то на су де ње во
раз у мен рок има пра во да под не се ба ра -
ње за за шти та на пра во то на су де ње во
раз у мен рок до Вр хов ни от суд на Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја.

- Во слу чај ко га Вр хов ни от суд на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја ќе утвр ди по вре да
на пра во то на су де ње во раз у мен рок, на
под но си те лот на ба ра ње то ќе му до су ди
пра ви чен на до ме сток за по вре да та на
пра во то за су де ње во раз у мен рок ка ко
са ти сфак ци ја за под но си те лот на ба ра -
ње то, би деј ќи се сме та де ка за доц не та -
та прав да е ед на ква на не прав да - по јас -
ну ва Ма ја Ди ми тров ска, порт па рол ка и
со вет нич ка на су дот.

Вр хов ни от суд, од нос но Од де лот за су -
де ње во раз у мен рок, во те кот на ми на та -
та го ди на во ра бо та имал 773 пред ме ти,
од кои не ре ше ни оста на ле 191 пред мет.

Во овој из ве шта ен пер и од, за раз ли -
ка од прет ход ни те го ди ни, пре ов ла ду ва
бро јот на ре ше ни пред ме ти со усво ју ва -
ње на ба ра ње то за за шти та на пра во то на
су де ње во раз у мен рок со 48,1 от сто.

Гра ѓа ни те најм но гу се жа лат на дол -
го трај но ста на по стап ки те во гра ѓан ска -
та ма те ри ја.

Ка ко под не су ва чи на ба ра ња та за
утвр ду ва ње по вре да на пра во то на су де -
ње во раз у мен рок по не ко гаш се ја ву ва -
ат стран ки те во из врш на та по стап ка. Од
Вр хов ни от суд по јас ну ва ат де ка при оце -
на на раз ум но ста на пер и о дот на тра е -
ње то на по стап ка та ги зе ма ат пред вид
сло же но ста на пред ме тот, од не су ва ње -
то на под но си те лот во по стап ка та и од -
не су ва ње то на су дот.

Ка ра ктери сти чен е слу ча јот на до ве -
ри тел што во 2011 го ди на под нел над 1.200
ба ра ња за за шти та на пра во то на су де ње
во раз у мен рок. До се га по го лем број ба -
ра ња се отфр ле ни.Ста ну ва збор за из вр -

шен пред мет што да ти ра од 1994 го ди на.
Име но, до ве ри те лот-под но си тел на ба -
ра ње то до над леж ни от суд под нел пред -
лог за при сил но из вр шу ва ње по ра ди неп -
ла тен долг за ис по ра ча на топ лин ска енер -
ги ја, за што во те кот на це ла та по стап ка
не до ста вил до го вор или друг до каз де ка
до ве ри те лот и долж ни кот се до го во ри ле
и сог ла си ле за ис по ра ка на ва ков вид
енер ги ја. 

- Не е спор но де ка ова ба ра ње од 1994
го ди на на ва му се во де ло ка ко не за вр шен
из вр шен пред мет во су дот, но не го во то
за вр шу ва ње не се слу чи ло пред сѐ од па -
сив но то и не се ри оз но од не су ва ње на до -
ве ри те лот - образ ло жу ва Вр хов ни от суд. 

Вр хов ни от суд пре ци зи ра де ка па -
сив но то од не су ва ње на до ве ри те лот во
из врш на та по стап ка за на ми ру ва ње на
сво и те по ба ру ва ња не го до ка жу ва ста -
ту сот на „жр тва“ на дол го то тра е ње на
по стап ка та.

- Ста ту сот жр тва во ни кој слу чај не мо -
же да се при фа ти за долж ни ци те што
свес но не пре зе ма ат дејс тва, со што се из -
бег ну ва ис пол ну ва ње на до го вор на та об -
вр ска кон до ве ри те ли те - образ ло жу ва
Вр хов ни от суд во ед на од сво и те од лу ки.

Од из вр ши тел ски те кан це ла рии по -
со чу ва ат де ка во пра кти ка та се сре ќа ва -
ат и со слу чаи ко га Вр хов ни от суд но си
од лу ка по ба ра ње на до ве ри те ли те за
утвр ду ва ње по вре да на пра во то на су де -
ње во раз у мен рок со ко ја го за дол жу ва
из вр ши те лот во рок од не кол ку ме се ци
да го спро ве де из вр шу ва ње то, но че сто
се слу чу ва овој рок да е во су дир со тен -
ден ци ја та на долж ни кот да го пла ќа дол -
гот во по долг вре мен ски ин тер вал со пла -
ќа ње на ра ти, што сѐ по че сто се ба ра, или,
пак, со за др шка од дел од пла та или од
пен зи ја, а за др шки те кај по го ле ми те дол -
го ви зна чат де ка из вр шу ва ње то ќе трае
со го ди ни.

ВРХОВЕН СУД

„Жр тви“ на дол ги по стап ки 

Судско рочиште  во
стразбурскиот суд

1 ГОДИНА СО  ВАС - ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА 
НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

- 2014 го ди на - При ме ни се вкуп но 37 пред -
ло зи за дис цип лин ска по стап ка, од нос но 40,54
от сто од нив се за не ос но ва но од ло жу ва ње на
из вр шу ва ње то.

- До 12.8.2015 го ди на - При ме ни се вкуп но 25
пред ло зи за дис цип лин ска по стап ка, од нос но
32 от сто се за не ос но ва но од ло жу ва ње на из вр -
шу ва ње то


