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Да ли из вр ши те лот има пра во 
да ги обра бо ту ва мо и те лич ни по да то ци?

Из вр ши те лот ка ко прав но ли це се ја ву ва ка ко кон тро лор на збир ка на лич ни по да то ци врз ос но -
ва на чле нот 2, став 5, од За ко нот за лич ни по да то ци. Спо ред За ко нот за лич ни по да то ци, обра бо -
тка та мо же да се вр ши и без сог лас ност, ко га тоа е по треб но за ра ди из вр шу ва ње ра бо ти од ја вен ин -
те рес или служ бе но то ов ла сту ва ње на кон тро ло рот. Во сог лас ност со чле нот 9 од За ко нот за за шти -
та на лич ни те по да то ци е пред ви де на мож ност ма тич ни от број на гра ѓа ни нот да мо же да се обра бо -
ту ва за ос тва ру ва ње на со за кон утвр де ни пра ва или об вр ски на суб је ктот на лич ни по да то ци или
кон тро ло рот. Из вр ши те ли те ги обра бо ту ва ат лич ни те по да то ци на ве ду вај ќи ги во акти те што се под -
го тву ва ат врз ос но ва на обрас ци утвр де ни од ми ни сте рот за прав да, а во сог лас ност со про пи си те
за за шти та на лич ни те по да то ци. Из вр ши те лот ка ко ли це со јав ни ов ла сту ва ња има пра во да вр ши
ле ги ти ми ра ње на стран ки те и учес ни ци те во из вр шу ва ње то со увид во до ку мен ти те за лич на иден -
ти фи ка ци ја.

Г. Ста ва, ед ног лас но бе вте из -
бран за пре тсе да тел на CEПЕЖ. Ка -
кви се ва ши те впе ча то ци?

- По ве ќе од де сет го ди ни сум дел
од се мејс тво то на CEПЕЖ и на ви -
сти на бев им пре си о ни ран од ни во -
то на до вер ба. Се чув ству вам по че -
сте но и дол жен сум во исто вре ме
да ѝ слу жам на на ша та за ед ни ца и
на це ли те на CEПЕЖ.

Во што се со сто јат це ли те што
пла ни ра те да ги ос тва ри те во те кот
на ва ши от ман дат?

- Ко га СЕПЕЖ пред по ве ќе од ед -
на де це ни ја поч на со уна пре ду ва -
ње на ефи кас но ста во об ла ста на
прав да та имав ме на ум ева лу ци ски
из ве штаи прос ле де ни со раз ви ва -
ње ала тки и ме то ди чи ја цел е иден -
ти фи ку ва ње на не до ста то ци те и по -
тре би те на пра во судс тво то. Да се
учи од ми на то то не зна чи да се да -
ва ат од го во ри за ид ни на та. Имај ќи
го пред вид тоа, би са кал на ше то
зна е ње, мо де ли те и ме то ди те да
про дол жат да се раз ви ва ат, та ка
што на пре тсе да те ли те на су до ви -
те, на упра ви те ли те и на си те дру ги
за сег на ти чи ни те ли мно гу по ра но
ќе им ука жу ва ат на раз во јот на не -
шта та, т.е. пред вос по ста ве ни те си -
сте ми да из ле зат од ко ло сек.

На вре ме но ста се ко гаш ќе би де
по ба ру ва на во пол за на чле нот 6 од
Кон вен ци ја та за чо ве ко ви пра ва и
зго ле му ва ње на оче ку ва ња та на

стран ки те, ка ко и на оп штес тво то.
Но ви те тех ни ки и ино ва тив ни те ре -
ше ни ја се ту ка за да по мог нат за по -
до бру ва ње на со стој ба та. Но по -
треб на е и на ша та екс пер ти за за да
се да де иде ја за со од вет ни вре мен -
ски рам ки, нив но мо ни то ри ра ње и
нив ни гра ни ци за пра вил но обез -
бе ду ва ње на прав да та.

Но си те овие кван ти та тив ни
при ста пи мо ра да би дат ба лан си -
ра ни со ква ли те тот на пра во судс -
тво то. Уште по важ но е ако ре сур си -
те се на ма лат, ка ко и све ста за вли -
ја ни е то врз ква ли те тот. Па, за тоа
по сто ја но то раз ви ва ње на кри те ри -
у ми те за ква ли тет и мер ки те, ала -
тки те е при о ри тет за да се истак нат
ефе кти те на по ли ти ка та и да се по -
ста ват гра ни ци те на не за вис но то
„би ро“ на су ди ја та.

За вре ме на по ра неш ни те пре -
тсе да телс тва и по ра ди од лич на та
по све те ност на си те чле но ви и екс -
пер ти на CEПЕЖ, на ша та ра бо та и
зна е ње до би ши ро ка рас про стра -
не тост ме ѓу суд ска та за ед ни ца, по -
ли ти ча ри те и ин сти ту ци и те, кои се
за ин те ре си ра ни да со ра бо ту ва ат и
да ги спо де лат иде и те со нас. Од нас
се ба ра да со ра бо ту ва ме во про е кти
за по до бру ва ње на пра во судс тво то
во вин вин-сце на рио на се кој што е
вклу чен.

Тре ба да про дол жи ме во исти от
дух, одр жу вај ќи го СЕПЕЖ на за вид -

но ни во она му ка де што отсе ко гаш
бил нај до бар и во сво е то за ла га ње.
При ја тел ски и ди на ми чен па зар на
нај до бри те пра кти ки на суд ски те
про фе си о нал ци што има ат ед но не -
што за ед нич ко. По до бру ва ње на ква -
ли те тот и ефи кас но ста на пра во -
судс тво то за за јак ну ва ње на до вер -
ба та на ко рис ни ци те на су до ви те.

Штом сме поч на ле да спо де лу -

ва ме проб ле ми, тре ба да про дол жи -
ме да спо де лу ва ме и ре ше ни ја!

Во кој сег мент од де ло кру гот на
СЕПЕЖ мо же да се сме сти про фе -
си ја та суд ски из вр ши тел?

- Ние си те зна е ме де ка и нај со -
вр ше на та суд ска од лу ка не вре ди
ни де нар ако не ма изг ле ди да би де
со од вет но из вр ше на. Имај ќи го ова
важ но пра ша ње на ум, служ ба та на

суд ски от из вр ши тел се ко гаш би ла
и ќе би де дел од мис лов на та ма три -
ца на CEПЕЖ, не са мо во спе ци јал -
ни на ста ни или ра бот ни гру пи ту ку
и пре ку плод на та и актив на со ра бо -
тка со Ме ѓу на род на та уни ја на из -
вр ши те ли.

Из вор: Meѓу на род на уни ја на
суд ски из вр ши те ли

СО ВЕ ТУ ВА ЊЕ: „НА ДО МЕСТ НА
ШТЕ ТА ОД ДЕЈС ТВА НA НО ТАР,
АД ВО КАТ И ИЗ ВР ШИ ТЕЛ“

Прет став ни ци од Ко мо ра та на
из вр ши те ли на РМ учес тву ваа на
со ве ту ва ње то на те ма „На до мест на
ште та од дејс тва на но тар, ад во кат
и из вр ши тел“, кое во ор га ни за ци ја
на ака де ми ја та за су дии и јав ни об -
ви ни те ли „Па вел Ша тев“ се одр жа
на 26 фе вру а ри. Из ла га ње на те ма -
та имаа доц. д-р Не да Здра ве ва, пра -
вен фа кул тет „Ју сти ни јан Пр ви“-
Скоп је, Ли ди ја Ди мо ва, су диј ка во
Ос но вен суд-Ве лес, и Те о фил То ма -
но виќ, су ди ја во пен зи ја.

TРКА ЛЕЗ НА МА СА: „ОБЕЗ БЕ ДУ -
ВА ЊЕ ПРАВ НА СИ ГУР НОСТ НА
УЧЕС НИ ЦИ ТЕ ВО ПРАВ НИ ОТ
ПРО МЕТ“

Прет став ни ци на Ко мо ра та
на из вр ши те ли на РМ учес тву ваа
на тр ка лез на та ма са на те ма
„Обез бе ду ва ње прав на си гур -
ност на учес ни ци те во прав ни от
про мет“, ко ја во ор га ни за ци ја на
Но тар ска та ко мо ра на РМ се одр -
жа на 19.2.2015. Из ла га ња на те -
ма та имаа Зо ри ца Пу ле ко ва, пре -
тсе да тел ка на Но тар ска та ко мо -
ра; Ми хај ло Ма нев ски, по ра не -
шен ми ни стер за прав да; Гор да -
на Ге шков ска, јав на об ви ни тел -
ка во Ос нов но то јав но об ви ни -

телс тво Скоп је; проф. д-р Ни ко -
ла Ту пан чев ски од прав ни от фа -
кул тет „Ју сти ни јан Пр ви“; ка ко и
проф. д-р Ар сен Ја нев ски од
прав ни от фа кул тет „Ју сти ни јан
Пр ви“.

ДО НА ЦИ ЈА ЗА НА СТРА ДА НО ТО
НА СЕ ЛЕ НИЕ  ОД ПОП ЛА ВЕ НИ -
ТЕ ПО ДРАЧ ЈА

Ко мо ра та на из вр ши те ли на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја се вклу чи во
ак ци ја та на Цр ве ни от крст за по -
мош на нај по го де но то на се ле ние
во поп ла ви те што ја за фа ти ја Ма -
ке до ни ја. До ни ра ни се па рич ни
средс тва пре ку со ли дар ни от фонд
на Цр ве ни от крст.

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

НАСТАНИ СТАВ

Из вр шу ва ње то по ве ќе
не е те ма во из ве шта и те на ЕК

Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

И нај со вр ше на та суд ска од лу ка 
не вре ди ни де нар ако не се из вр ши
Ге орг Ста ва, за ме ник-пре тсе да тел на Европ ска та
ко ми си ја за ефи кас ност на прав да та при Со ве тот
на Евро па (CEПЕЖ), на 12 де кем ври 2014 го ди на
ед ног лас но бе ше из бран за пре тсе да тел на оваа
европ ска ин сти ту ци ја, со ман дат од две го ди ни,
на ме сто то на Џон Стеј си
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ПРАШАЊА ОД ЧИТАТЕЛИ?

Стре ме жот на РМ да ста не член ка на Европ ска та Уни ја бе ше иде ја -
та-во дил ка во 2004 го ди на, ко га се поч на со про це сот на ре фор ма на
пра во суд ни от си стем и соз да ва ње то на европ ска та ид ни на на на ша та
зем ја, про цес што не за вр шу ва, ту ку ба ра по сто ја на по све те ност и ра -
бо та. Про це сот на кре и ра ње на стра те ги ја та за ре фор ма на пра во судс -
тво то, ме ѓу дру го то, се те ме ле ше и на пра шал ни кот на Европ ска та ко -
ми си ја, чии пра ша ња слу жеа ка ко на со ки и ин ди ка то ри кон што би тре -
ба ло да се стре ми пра во суд ни от си стем на др жа ва та, ко ја се опре де -
ли ла да ста не член ка на го ле мо то се мејс тво на Европ ска та Уни ја. 

Во За ко нот за из вр шу ва ње уште од 2005-та це лос но беа вгра де ни
ме ѓу на род ни те ин стру мен ти на Со ве тот на Евро па и на Европ ска та
Уни ја за по стиг ну ва ње ефи кас ност при из вр шу ва ње то на суд ски те од -
лу ки, ка ко: ре зо лу ци ја та број 3 од кон фе рен ци ја та на европ ски те ми -
ни стри за прав да - Мос ква 2001 го ди на, пре по ра ки те за из вр шу ва ње
на Европ ски от ко ми тет за прав на со ра бо тка CDDJ (2003) 21, бри сел ска -
та кон вен ци ја за приз на ва ње и из вр шу ва ње на суд ски те од лу ки од гра -
ѓан ско то и тр гов ско то пра во од 1968 го ди на и ре гу ла ти ва та на Европ -
ска та Уни ја бр. 44/2001 за ју рис дик ци ја и приз на ва ње и из вр шу ва ње на
суд ски те од лу ки од гра ѓан ско то и тр гов ско то пра во.

Европ ска та ко ми си ја низ го ди ни те мно гу вни ма тел но го сле де ше
но ви от кон цепт за из вр шу ва ње во зем ја та и низ го ди ни те на на зад во
сво и те из ве штаи за про грес на зем ја та во про це сот кон приб ли жу ва -
ње кон ЕУ по сто ја но да ва ше за бе ле шки и пред ло зи за по до бру ва ње.
Прв пат во про грес-из ве шта јот за 2014 го ди на во пог лав је то 23, кое се
од не су ва на пра во судс тво то и чо ве ко ви те пра ва, из вр шу ва ње то не е
те ма што во оп што се спо ме ну ва, што зна чи де ка Европ ска та ко ми си -
ја не ма по ве ќе ни ка кви ди ле ми де ка но ви от си стем на из вр шу ва ње е
ефи ка сен и ефе кти вен, од нос но не прет ста ву ва отво ре но пра ша ње за
Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја.

Ра ди ца Ла за рев ска-Ге ров ска, 
др жа вна со вет нич ка во Ми ни стерс тво то за прав да


