
11Вторник, 18 октомври 2016

Македониjа
НОВА МАКЕДОНИЈА

Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Страницата е под го тве на во со ра бо тка со Комората на извршители на РМ.
Инфо и контакт:   02/3239 877         e-mail: kirm@kirm.mk

Ефи кас но то судс тво и ефи кас -
но то из вр шу ва ње на суд ски те од -
лу ки ги ре ду ци ра ат ри зи ци те за
ком па ни и те и во исто вре ме ги мо -
ти ви ра ат да до не су ва ат де лов ни
од лу ки за ин ве сти ра ње. Де лов ни -
те суб је кти вни ма тел но ги сле дат
прав на та си гур ност и га ран ци и те
за из вр шу ва ње то пред да при ста -
пат кон ин ве сти ции. Ефи кас но то
из вр шу ва ње по драз би ра прав на
си гур ност и, от ту ка, про це сот на
из вр шу ва ње мо ра да би де ефи ка -
сен, а пра во то на из вр шу ва ње да
би де на ви со ко рам ни ште. Ка ко
што наг ла су ва Ме ѓу на род на та уни -
ја на из вр ши те ли, из вр ши те лот
прет ста ву ва линк по ме ѓу пра во то
и еко но ми ја та, а из вр шу ва ње то на
из врш ни те ис пра ви, осо бе но ко га
се суд ски пре су ди, прет ста ву ва
еден од клуч ни те  фа кто ри за еко -
ном ски от раз вој.

- Ко га раз го ва ра ме на те ма та за
вли ја ни е то на ефи кас но то из вр -
шу ва ње и прав на та си гур ност врз
ин ве сти ци и те и ра бо те ње то на де -
лов ни те суб је кти, од тр гов ско-пра -
вен ас пект, ос нов на прет по ста вка
за ус пеш но де лов но ра бо те ње е
оче ку ва ње то де ка стра ни те во до -
го вор ни те од но си ќе ги ис пол нат
пре зе ме ни те об вр ски. На тој на чин
де лов ни те суб је кти мо же да ги
прис по со бат сво и те оче ку ва ња и
пла ни ра ња што би се од не су ва ле
и на нив ни те ид ни ин ве сти ци ски
за фа ти. Ако не ко ја од стра ни те по -
ста пи не со вес но во из вр шу ва ње то
на сво ја та об вр ска, ос но вен им пе -
ра тив за дру га та стра на е да по стои
ефи ка сен пра вен си стем во кој ќе
би де обез бе де на неј зи на за шти та,
ка ко во пог лед на суд ска та про це -
ду ра, та ка и во пог лед на след на та
фа за, од нос но из вр шу ва ње то на
суд ска та од лу ка - ве ли Дар ко Спа -
сев ски, до цент на прав ни от фа кул -
тет „Ју сти ни јан Пр ви“.

Зна че ње то на це ли от овој сег -
мент, спо ред Спа сев ски, мо же да
се ог ле да и во важ но ста што му се
при да ва во раз лич ни те гло бал ни
ме ре ња и оце ну ва ње на де лов но -
то оп кру жу ва ње. 

- Во рам ки те на из ве шта јот Ду -
инг биз нис на Свет ска та бан ка, по -
се бен сег мент му е по све тен на из -
вр шу ва ње то на до го во ри те, ка де
што пре ку не кол ку па ра ме три се
ме ри ефи кас но ста на суд ски от си -
стем во овој пог лед. Ге не рал на та
пер цеп ци ја што ја да ва овој из ве -
штај е де ка зем ји те во кои си сте -
мот на вла де е ње на пра во то е цвр -
сто из гра ден, има ат еко но мии што
се ба зи ра ни на ефи кас ни и функ -
ци о нал ни па зар ни ме ха низ ми - по -
јас ну ва на ши от со го вор ник Спа -
сев ски.

За про фе со рот на Еко ном ски -
от фа кул тет при УКИМ, Ме то ди ја
Не сто ров ски, прав на та си гур ност
и ефи кас но то из вр шу ва ње прет -
ста ву ва ат ед ни од клуч ни те пре ро -
га ти ви за биз нис-кли ма та во зем -
ја та, а со тоа и за обез бе ду ва ње то
на ин ве сти ци и те. 

- Ко га ста ну ва збор за ин ве сти -
ции и стран ски ин ве сти то ри, во си -
те ме то до ло гии ко га се ис пи ту ва
прив леч но ста или од бив но ста на
сре ди на та во ко ја вле гу ва ат стран -
ски те ин ве сти ции во на ци о нал на -
та еко но ми ја, без иск лу чок, да ли

се ра бо ти за ис пи ту ва ња од стра -
на на поз на ти свет ски ре но ми ра -
ни ку ќи или за Свет ска та бан ка, на
прав на та си гур ност се ко гаш ѝ се
да ва осо бе но зна че ње. Всуш ност
ви со ки те по е ни на неј зи но то оце -
ну ва ње ѝ при па ѓа ат на прав на та
си гур ност. Ас пе ктот на прав на та
си гур ност на ин ве сти то ри те е при -
су тен за тоа што тој прет ста ву ва
еден од мно гу зна чај ни те еле мен -
ти што се по вр за ни со кон крет но -
то функ ци о ни ра ње на по ли тич ко -
прав ни от си стем. Во пог лед на тоа,
ис пи ту ва ње то и сле де ње то на со -
стој ба та во тој дел по сто јат не кол -
ку ком по нен ти што се по вр за ни со
прав на та си гур ност - ве ли про фе -
со рот Не сто ров ски.

Тој сме та де ка од гле ди ште на
прав на та си гур ност по сто јат не -
кол ку ком по нен ти што се по вр за -
ни со прав на та си гур ност. Кај ин -
ве сти то ри те, по со чу ва про фе со -
рот, нај пр во е при су тен мо ни то -
рин гот на ад ми ни стра тив ни те
преч ки, по тоа де лот на за шти та та
на из вр шу ва ње то на прав ни те ко -
му ни ка ции, при ме на та на си стем -
ски те за ко ни, функ ци о ни ра ње то
на судс тво то и ефи кас но ста на из -
вр шу ва ње то на суд ски те од лу ки. 

- Во таа на со ка, ас пе ктот на ад -
ми ни стра тив ни те преч ки оз на чу -
ва сле де ње на пра ша ња та по вр за -
ни со фор ми ра ње то на биз ни сот,
до би ва ње то раз ни доз во ли и ре -

ше ни ја по вр за ни со ло ка ци ја та и
вкло пу ва ње то во оп кру жу ва ње то,
за шти та та на жи вот на та сре ди на,
ка ко и ра бот ни те од но си. Овој
комп лекс пра ша ња се пр ви те че -
ко ри на ана ли зи ра ње без кои не -

ма влез на ин ве сти то ри те. По на -
та му, ка ко што на по ме нав, за ин -
ве сти то ри те се зна чај ни за шти та -
та на прав на та ко му ни ка ци ја и за -
шти та та на из вр шу ва ње то на до го -
во ри те ме ѓу ком па ни и те. Стран -
ски те ин ве сти то ри ре ла тив но мал -
ку се по вр за ни со до маш ни от па -
зар и тие вр ски се ак це сор ни. Иа -
ко во тој дел не ма ди рект на комп -
ле мен тар ност, се пак на ста ну ва ат
вр ски со до маш ни те суб је кти, кои,
пак, ра бо тат спо ред до маш но то за -
ко но дав ство - истак ну ва про фе со -
рот Не сто ров ски.

Во таа на со ка, спо ред не го во то
мис ле ње, ин ве сти то ри те го ис пи -
ту ва ат и до маш но то за ко но дав ство
и оце ну ва ат кол ку за ко но дав ство -
то е ко му ни ка тив но со оп шти те
прин ци пи во прав ни те си сте ми во
све тот или, пак, во зем ји те од ка -
де што до а ѓа ат. 

- Исто та ка, стран ски те ин ве -
сти то ри ѝ по све ту ва ат осо бе но
вни ма ние на прав на та си гур ност.
Гле да ат да ли нив ни те ин ве сти ции
се за шти те ни со спо год би. Мо же
да се ка же де ка Ма ке до ни ја на пре -
ду ва во тој дел. А тоа се гле да од
мно гу број ни те пот пи шу ва ња на
спо год би те за за шти та на ин ве сти -
то ри те, кои кон ти ну и ра но се ра ти -
фи ку ва ат во ма ке дон ски от пар ла -
мент. Тре ба да се наг ла си де ка
овие спо год би се го ле ма га ран ци -
ја за за шти та на ин ве сти то ри те и
му при да ва ат осо бе на важ ност на
тоа пра ша ње - ве ли Не сто ров ски.

Тој до да ва де ка ин ве сти то ри те
го гле да ат и функ ци о ни ра ње то на
си стем ски те за ко ни што се од не -
су ва ат на тр гов ски те друш тва, фи -

нан си ско то ра бо те ње, де виз но то
ра бо те ње, сло бо да та на при ли ви -
те и од ли ви те на средс тва та, сло -
бо да та на по врат но ста на про фи -
тот. Овие ас пе кти на за ко но дав -
ство то, спо ред Не сто ров ски, се до -
ста стан дар ди зи ра ни во ме ѓу на -
род на та пра кти ка, но кај ин ве сти -
то ри те се ко гаш по стои ин те рес да
ја ис пи та ат и таа сфе ра.

- Би ло да се ра бо ти за пра ша ња
по вр за ни со на ру шу ва ње на пра -
во то на сопс тве ност или, пак, об -
ли га ци о ни те од но си, се ко гаш се
гле да ка ков е про то кот на суд ски -
те про це си и пред ме ти те. Ефи кас -
но ста на пра во суд ни от си стем во
овој дел се сле ди мно гу. Ме ѓу на -
род ни те кри те ри у ми за судс тво то
се мош не важ ни и јас но по тен ци -
ра ни. На при мер, кол ку де но ви се
по треб ни за да се ре ши еден спор
и ка ква е ефи кас но ста на из вр шу -
ва ње то на суд ски те од лу ки. Зна чи,
ова се ра бо ти што по сто ја но се сле -
дат и ин ве сти то ри те, ана ли зи рај -
ќи го тој сег мент, го про це ну ва ат
ри зи кот за ра бо те ње. Спо ред тоа,
пра ша ње то на прав на та си гур ност
и ефи кас но то из вр шу ва ње на суд -
ски те од лу ки е пра ша ње за кое е
по ве ќе од по треб но да се рас пра -
ва за да се по стиг не ед на ге не рал -
на ефи кас ност во си те сег мен ти на
прав ни от си стем. Тој еле мент ќе
пов ли јае де ка има ме по до бра и по -
при фат ли ва ин ве сти ци о на кли ма
- сме та Не сто ров ски.  

Во Гло бал ни от ин декс на из вр -
шу ва ње на Ме ѓу на род на та уни ја
на из вр ши те ли се по со чу ва де ка
ефе ктив но то из вр шу ва ње при до -
не су ва за прав на та си гур ност и оти

не до ста то ци те во си сте мот на из -
вр шу ва ње ре зул ти ра ат со сло бод -
ни фор ми на „при ват на прав да“,
кои по тоа при до не су ва ат за гу бе -
ње на кре ди би ли те тот на прав ни -
от си стем. 

Комп лекс но ста на тро шо ци те
на ре гу ли ра ни те про це си, по стап -
ки те, од ло жу ва ња та и тро шо ци те
за ре ша ва ње на сто пан ски те спо -
ро ви, ка ко и стап ка та на нап ла та,
има ат ди рект но вли ја ние врз еко -
ном ски от раз вој, по со чу ва ат од Ме -
ѓу на род на та уни ја на из вр ши те ли. 

Во из ве шта и те на Свет ска та
бан ка во Гло бал ни от ко декс на из -
вр шу ва ње се наг ла су ва де ка биз -
ни си те се су штин ски ве кто ри за
кон ку рен ци ја та, по ра стот и отво -
ра ње то ра бот ни ме ста и за тоа мо -
ра да им се да де со од вет на прав на
сре ди на ако се са ка тие да се раз -
ви ва ат.

Зо ран На ра ша нов, пре тсе да тел
на Eвроп ска та биз нис-асо ци ја ци -
ја, ве ли де ка Ма ке до ни ја ка ко ма -
ла зем ја по ми ну ва низ пер и од на
тран зи ци ја, па прав на та си гур -
ност, гра де ње то на вред но сти те и
до вер ба та во прав ни от си стем и
пра вич но то спро ве ду ва ње и из вр -
шу ва ње на суд ски те од лу ки се осо -
бе но зна чај на ни шка во си те де -
лов ни те по те зи и од лу ки на де лов -
ни те суб је кти, без ог лед да ли се до -
маш ни или стран ски.

- Се ка ко, прав на та си гур ност и
ефи кас но то из вр шу ва ње на суд -
ски те од лу ки има ат вли ја ние врз
ин ве сти ци и те во зем ја та и аде кват -
ни те биз нис-од лу ки и стра те гии за
раз вој. За жал сѐ уште има не до -
вер ба во не кои ин сти ту ции, па и
во суд ски от си стем. Но сме там де -
ка ова се дол жи по ве ќе на не у ед -
на че на суд ска пра кти ка, ин ди ви -
ду ал на та бав ност и не а жур ност, но
не сме там де ка се до ве де ни во пра -
ша ње ква ли те тот и струч но ста на
на ши те су до ви, ду ри на про тив. Се -
пак, по не ко гаш дол ги от пер и од до
крај ни от ис ход на по стап ки те но -
си тро шо ци и ин ве сти ци ја во нив.
Убе ден сум де ка се кој ин ве сти тор
ка ко еден од ни за та ар гу мен ти за
ин ве сти ци ја во на ша та др жа ва е
за ин те ре си ран за спро ве ду ва ње -
то на за ко ни те и вла де е ње то на
пра во то - ре че На ра ша нов.

Еле на Ми лев ска-Штр бев ска,
опе ра тив на ди ре ктор ка во Сто пан -
ска ко мо ра на Ма ке до ни ја, ве ли де -
ка из вр шу ва ње то суд ска, но тар ска,
ад ми ни стра тив на или ар би траж -
на из врш на од лу ка е сло жен и од -
го во рен про цес. 

- Со из вр шу ва ње то се ос тва ру -
ва ат це ли те на по стап ка та, а кру -
на на се ко ја по стап ка е из вр шу ва -
ње на до не се на та од лу ка, не за вис -
но да ли се ра бо ти за суд ска, ар би -
траж на или управ на по стап ка или
по стап ка пред но тар. Од ас пект на
биз нис-за ед ни ца та, од клуч но зна -
че ње е ефи кас но то функ ци о ни ра -
ње на си сте мот на за шти та на пра -
ва та, што осо бе но се од не су ва на
при сил на та нап ла та на по ба ру ва -
ња та. Овие пра ша ња не са мо што
ди рект но вли ја ат на ли квид но ста
на ком па ни и те ту ку не по сред но се
одра зу ва ат и на ре зул та ти те на
нив но то ра бо те ње и врз пла но ви -
те за ин ве сти ра ње - истак ну ва Ми -
лев ска-Штр бев ска.

Без ефи кас но из вр шу ва ње 
не ма до бра ин ве сти ци ска кли ма 
Из вр ши те лот е сво е вид но свр зу вач ко тки во ме ѓу пра во то и еко но ми ја та, а ефи кас но то из вр шу ва ње е еден од клуч ни те  фа кто ри за еко ном ски от раз вој, ве -
лат во Ко мо ра та на из вр ши те ли те


