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Да ли сме та те де ка при ват но то
из вр шу ва ње, кое бе ше во ве де -
но во 2006 го ди на, ја ос тва ри

сво ја та цел од ас пект на зго ле му ва ње
на ефи кас но ста во ос тва ру ва ње то на
по ба ру ва ња та на до ве ри те ли те?

- Во ве ду ва ње то на при ват но то из -
вр шу ва ње за да се из гра ди со вре мен
и ефи ка сен пра вен си стем што ќе го
по до бри прин ци пот на вла де е ње на
пра во то во пра вец на по стиг ну ва ње
це лос на прав на си гур ност на си те
суб је кти во оп штес тво то, це нам де -
ка е го ле ма су штин ска ре фор ма во
пра во суд ни от си стем на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја. Оваа ре фор ма да де си -
лен им пакт во раз во јот на еден си -
стем што дол ги го ди ни прет ход но бе -
ше во очај на и без из лез на со стој ба.
Су до ви те беа пре на тру па ни со сто -
ти ци ил ја ди из врш ни пред ме ти, кои
во нај го лем дел не маа за врш ни ца, а
то гаш ни от за кон за из врш на по стап -
ка по ве ќе ги шти те ше пра ва та на
долж ни ци те откол ку на до ве ри те ли -
те. Су ди и те што по ста пу ваа по из врш -
ни те пред ме ти беа не моќ ни да ги за -
вр шат по стап ки те и да им ги обез бе -
дат пра ва та на до ве ри те ли те, би деј -
ќи за ко нот ги огра ни чу ва ше во тоа.
За ко нот за из вр шу ва ње што поч на да
се при ме ну ва од 2006 го ди на имп ле -
мен ти ра нов си стем на при ват но из -
вр шу ва ње - со име ну ва ње при ват ни
из вр ши те ли што има ат јав ни ов ла -
сту ва ња, а за ре а ли за ци ја - из вр шу -
ва ње пра во сил ни и из врш ни суд ски
од лу ки, из врш ни но тар ски акти и
дру ги ис пра ви што има ат својс тво на
из врш ни. 

Ре зул та ти те од осум го диш но то
функ ци о ни ра ње на при ват но то из -
вр шу ва ње по ка жу ва ат де ка про цен -
тот на из вр шу ва ње е не кол ку па ти по -
го лем од оној што бил ко га оваа по -
стап ка се спро ве ду ва ла пре ку суд. Из -
вр шу ва ње то ја по стиг ну ва сво ја та цел
по ра ди ре ше ни ја та во За ко нот за из -
вр шу ва ње што обез бе ду ва ат бр за и
ефи кас на по стап ка на из вр шу ва ње,
со кра тки ро ко ви за по ста пу ва ње и
ли ми ти ра но пра во на долж ни кот на
под не су ва ње при го вор, на чин на кој
на долж ни ци те им е оне воз мо же но
да ко ри стат нај раз лич ни средс тва за
одол жу ва ње на по стап ка та. Но ви от
си стем на из вр шу ва ње из врш ни ис -
пра ви функ ци о ни ра и обез бе ду ва
прав на дис цип ли на од стра на на си -
те суб је кти во оп штес тво то, но сѐ
уште не мо же да се збо ру ва за со вр -
шен си стем на при ват но то из вр шу -
ва ње ако се зе мат пред вид мно гу број -
ни те за бе ле шки од гра ѓа ни те-долж -
ни ци, кои во се кој слу чај тре ба да би -
дат пред мет на оп сер ва ци ја по ра ди
евен ту ал ни ид ни из ме ни на за кон -
ски те ре ше ни ја.

Во април го ди на ва го до не со вте
Пра вил ни кот за на чи нот на од ме ру -
ва ње на каз ни те. Но се ње то на овој
пра вил ник бе ше прос ле де но со не -
га тив ни ре ак ции од при пад ни ци на
пра во суд на та фе ла. Не кои од ко мен -
та ри те се де ка се за гро зу ва не за вис -
но ста на суд ска та власт. Кои се ва ши -
те про ти вар гу мен ти?

- Пра вил ни кот за на чи нот на од -
ме ру ва ње на каз ни те, ка ко пре тсе да -
тел на Вр хов ни от суд на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја, го до не сов во сог лас ност
со из ме ни те на Кри вич ни от за ко ник
(„Служ бен вес ник на РМ“ бр. 28/2014).
Во од нос на пра ша ње то за ви дот на
актот, ед ног лас ни беа мис ле ња та на
про фе си о нал на та прав на јав ност, ка -
ко и на Оп шта та сед ни ца на Вр хов -
ни от суд де ка пра вил ни кот ка ко под -
за кон ски акт не е со од вет но ре ше ние
за ре гу ли ра ње на пра ша ње то за од -
ме ру ва ње на каз ни те во суд ски те кри -
вич ни по стап ки. Но, ка ко и да е, за -
ко нот мо ра да се по чи ту ва, а осо бе -

но од стра на на нај ви со ки от но си тел
на су ди ска та функ ци ја, па во овој кон -
текст пра ша ње то за тоа со ка ков акт
тре ба да се ре гу ли ра ова пра ша ње,
оста ну ва и по на та му отво ре но за ака -
дем ска ана ли за и пред ло зи. Пра вил -
ни кот е кон стру и ран да им по мог не
на су ди и те, стран ки те и на дру ги те
учес ни ци во кри вич на та по стап ка,
да би де па то каз за че ко ри те што тре -
ба да се пре зе мат во про це сот на
опре де лу ва ње на ви дот и ви си на та
на каз на та што им се изре ку ва на сто -
ри те ли те на кри вич ни те де ла. Во не -
го се ин кор по ри ра ни кри те ри у ми
што ќе овоз мо жат ба лан си ра но изре -
ку ва ње на каз на та и спре ма сто ри те -
лот и спре ма оче ку ва ње то за ос тва -
ру ва ње на цел та на каз ну ва ње то. Ва -
кви те кри те ри у ми про из ле гу ва ат од
Кри вич ни от за ко ник, но на во оп штен
на чин. Во овој кон текст ни ка ко не мо -
же да ста не збор за за гро зу ва ње на
не за вис но ста на су ди и те и нив но то
сло бод но су ди ско уве ру ва ње при до -
не су ва ње то на од лу ки те во де лот на
од ме ру ва ње то на каз на та, би деј ќи
пра вил ни кот е са мо по јас ну ва ње на
Кри вич ни от за ко ник во кон кре ти зи -
ра ње то на оп шти те пра ви ла и ос но -
ви за изре ку ва ње на каз на та. Пра вил -
ни кот обез бе ду ва ос но ва за уед на чу -
ва ње на каз не на та по ли ти ка, за ко ја
оправ да но се рас пра ва де ка не е уед -
на че на, но прет ста ву ва го ле ма заб -
лу да до кол ку се сме та де ка уед на чу -
ва ње то на каз не на та по ли ти ка зна -
чи су до ви те за исто де ло да изре ку -
ва ат иста каз на. 

Ка ко пре тсе да тел на Вр хов ни от
суд ос тва ри вте сред ба со прет став -
ни ци на Ве не ци јан ска та ко ми си ја во
вр ска со устав ни те из ме ни. Ка кви се
ва ши те раз мис лу ва ња во од нос на на -
црт-аманд ма ни те што се од не су ва ат
на пра во судс тво то?

- Мо и те раз мис лу ва ња во од нос
на на црт-аманд ма ни те што се од не -
су ва ат на пра во судс тво то се во кон -
текст на зак лу чо кот што про из ле зе
од одр жа на та Оп шта та сед ни ца на
Вр хов ни от суд на Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја на ко ја се разг ле ду ваа на црт-
аманд ма ни те. Во нај го лем дел устав -
ни те из ме ни се оправ да ни, а за бе ле -
шки те во од нос на аманд ма ни те што
го за се га ат пра во судс тво то се во пра -
вец на ре ше ние за по лу про фе си о -
на лен ман дат на су ди и те-чле но ви
на Суд ски от со вет, зго ле му ва ње на
бро јот на су ди и те од Вр хо вен суд ка -
ко чле но ви на со ве тот во кон текст
на не го ва та над леж ност за оце на на
ра бо те ње то на су до ви те и на су ди и -
те, ка ко и на ма лу ва ње на бро јот на
чле но ви те на Суд ски от со вет, би деј -
ќи се гаш ни от со став од 15 чле на е
не ком па ти бил но ре ше ние со бро јот
на на се ле ни е то во Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја, ни ту пак е оправ да но од ас -
пект на ефи кас ност и еко но мич ност
во ра бо те ње то. Ком па ра тив ни те
иску с тва на зем ји те во ре ги о нот ги
опр ав ду  ва ат ва кви те на ши за бе ле -
шки. За бе ле шка та е и за аманд ма -
нот што во ве ду ва пра во на жал ба до
Устав ни от суд про тив од лу ки те на
Суд ски от со вет за из бор, раз ре шу -
ва ње или дис цип лин ска од го вор -
ност на су ди и те во пра вец на тоа ова
да не би де во над леж ност на Устав -
ни от суд, би деј ќи за шти та та на пра -
ва та на су ди и те тре ба да се ос тва ру -
ва во рам ки те на ре дов но то судс тво,
по од нос на ва кви пра ша ња. Ако
оста не ва ква та опре дел ба, на ши от
пред лог е пра во то на жал ба да се од -
не су ва са мо за раз ре шу ва ње или
дис цип лин ска од го вор ност на су ди -
и те, а не и за из бор.
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По чи ту ва ни чи та те ли, 

Пред вас се на о ѓа пр ви от број
на прилогот „Прав да“, гла си ло на
Ко мо ра та на из вр ши те ли на РМ.
Ова е уште еден че кор по ве ќе во ос -
тва ру ва ње то на на ша та жел ба да
ко му ни ци ра ме со по ши ро ка та јав -
ност. За по че ток ќе из ле гу ва ка ко
под ли сток на „Но ва Ма ке до ни ја“
ед наш ме сеч но и, во за вис ност од
ва ши от ин те рес, ќе се про ши ру ва,
со жел ба и на деж во ид ни на да из -
ле гу ва ка ко не за вис но гла си ло. На
овие стра ни ци ќе се оби де ме да об -
јас ни ме по ве ќе пра ша ња вр за ни за
из вр шу ва ње то, да од го во ри ме на
ва ши те пра ша ња и да збо ру ва ме за
те ми од пра во то што се акту ел ни и
ин те рес ни за по ши ро ка та јав ност. 

Из вр шу ва ње то во Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја по стои ве ќе осум го ди -
ни и, спо ред мно гу по ка за те ли,
прет ста ву ва ед на од нај ус пеш ни те
ре фор ми на пра во суд ни от си стем
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Пред во -
ве ду ва ње то на при ват ни те из вр -
ши те ли во су до ви те по сто е ја не -
кол ку сто ти ци ил ја ди из врш ни
пред ме ти што и по де се ти на го ди -
ни не беа из вр шу ва ни. По ра ди тоа
тр пеа и до ве ри те ли те, кои не мо -
жеа да си го ос тва рат сво е то пра во
и да ги нап ла тат дол го ви те, но и
долж ни ци те, на кои по ра ди бав но -
ста на по стап ка та им се зго ле му ваа
ка ма ти те, кои по не ко гаш не кол ку -
па ти го над ми ну ваа глав ни от долг. 

Де нес во Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја има 99 из вр ши те ли, кои вра бо -
ту ва ат над 450 ли ца на про стор од
над 5.000 ква драт ни ме три, кои се
на тро шок на кан це ла ри и те на из -
вр ши те ли те, но се во функ ци ја на
др жа ва та, во функ ци ја на гра ѓа ни -
те и спро ве ду ва ње то на пра во то.
Де нес го лем дел пред ме ти се за вр -
шу ва ат за по мал ку од три ме се ци.

Го диш но до из вр ши те ли те се
упа ту ва ат над 150.000 ба ра ња за из -
вр шу ва ња, се нап ла ќа ат над 100 ми -
ли о ни евра, па ри што се вра ќа ат на
гра ѓа ни те, фир ми те, др жа ва та, што
зна чи де ка за таа су ма се на ма лу ва
вна треш ни от долг на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја и др жа ва та за тоа до пол -
ни тел но ин ка си ра не кол ку сто ти ци
ил ја ди евра од ДДВ. Исто вре ме но
тре ба да се истак не де ка фи нан си -
ска та дис цип ли на и кај гра ѓа ни те и
кај фир ми те е мно гу крат но зго ле ме -
на, со што се ис пол ну ва и пре вен тив -
на та функ ци ја на из вр шу ва ње то.

Проб ле ми се ка ко по сто јат, но
Ко мо ра та на из вр ши те ли ра бо ти на
по го ле ма отво ре ност и транс па -
рент ност, ба рај ќи на чи ни за над ми -
ну ва ње на тие проб ле ми. Во таа на -
со ка е и но во то за кон ско ре ше ние
за из вр шу ва ње што тре ба да се до -
не се во на ред ни те ме се ци. Би са кал
да изра зам за до волс тво од фа ктот
што из вр ши те ли те без дво у ме ње се
прик лу чи ја кон про е ктот на Вла да -
та за ед но кра тен от пис на дол го ви -
те и се отка жаа од на гра да та и из -
врш ни те тро шо ци во пред ме ти те
што се во из вр шу ва ње, со што по ка -
жаа ви сок сте пен на оп штес тве на
од го вор ност. Со овој про ект го лем
број пред ме ти ќе би дат за вр ше ни
на за до волс тво и на до ве ри те ли те
и на из вр ши те ли те, но осо бе но на
за до волс тво на гра ѓа ни те-долж ни -
ци во овие пред ме ти, кои ќе би дат
ос ло бо де ни од се ри оз ни от то вар
што го има ат во мо мен тот. 

Зоран Петрески, претседател
на Комората на извршители на РМ

ПРАШАЊА ОД ЧИТАТЕЛИ

Ка ко да из бе рам из вр ши тел?
Из вр ши те ли те се име ну ва ни и рас по ре де ни на 11 по драч ја на ос -

нов ни те су до ви во Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја. Над леж но ста на из вр ши -
те лот е да из вр шу ва из врш ни од лу ки до не се ни од стра на на су до ви те,
др жав ни те ор га ни, од нос но но та ри те чие се ди ште е на по драч је то за
кое е име ну ван из вр ши те лот. На при мер, за пре су да до не се на од стра -
на на Ос нов ни от суд во Ве лес се над леж ни из вр ши те ли те име ну ва ни
за по драч је то на Ос но вен суд-Ве лес, Ос но вен суд-Ге вге ли ја, Ос но вен
суд-Ка ва дар ци и Ос но вен суд-Не го ти но. Си те име ну ва ни из вр ши те ли
со свои кон такт-по да то ци се до стап ни на веб-стра ни ца та на Ко мо ра -
та на из вр ши те ли.

?

Из вр шу ва њето има сил но вли ја ние
во спроведување на правдата

ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Што пре зе ма Вр хов ни от суд на по ле то на уед на чу ва ње на суд ска та пра -
кти ка од об ла ста на из вр шу ва ње то?

- Вр хов ни от суд на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ка ко нај ви сок суд во зем ја -
ва, спо ред сво ја та устав на по сту ли ра ност и за кон ски над леж но сти, по -
крај дру го то, ја ос тва ру ва и сво ја та нај су штин ска над леж ност, а тоа е уед -
на чу ва ње на суд ска та пра кти ка и обез бе ду ва ње единс тво во при ме на та
на за ко ни те од стра на на су до ви те. Ва кви те над леж но сти Вр хов ни от суд
ги ос тва ру ва пре ку ра бо та на со ве ти те, од де ли те и Оп шта та сед ни ца. До
Од де лот за гра ѓан ски де ла и до Оп шта та сед ни ца на Вр хов ни от суд, во вр -
ска со прав ни пра ша ња од об ла ста на из вр шу ва ње то, осо бе но во пос лед -
ни те не кол ку го ди ни, пис ме но се обра ти ле из вр ши те ли, Ко мо ра та на из -
вр ши те ли на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја и ос нов ни те су до ви. Во обра ќа ња та
нај че сто се ба ра тол ку ва ње кон крет ни одред би од За ко нот за из вр шу ва -
ње, а се ба ра ат и мис ле ња за пра во сил ност и из врш ност на ре ше ни е то за
из вр шу ва ње, за про ти виз вр шу ва ње, за ка ма та во пред ме ти те за из вр шу -
ва ње, за до ста ва и за ста ре ност на по ба ру ва ње пред ме ти во по стап ка за
из вр шу ва ње, ка ко и мис ле ња за пре но сот на из врш ни те пред ме ти од су -
до ви те во над леж ност на из вр ши те ли те. При ва кви те обра ќа ња во о би ча -
е но не се до ста ву ва ат суд ски од лу ки од кои про из ле гу ва де ка суд ска та
пра кти ка не е уед на че на, од нос но де ка се ја ву ва ат опре де ле ни проб ле ми
во вр ска со уед на че на та при ме на на за ко ни те. 

Пре по ра ка е за из вр ши те ли те прет ход но да се обра тат до Ко мо ра та на
из вр ши те ли, од нос но до струч ни от со вет при Ко мо ра та. До кол ку на ова
ни во се оце ни де ка на ви сти на су до ви те раз лич но го при ме ну ва ат за ко -
нот, то гаш тре ба да се на пра ви обра ќа ње до Вр хов ни от суд. Со за до волс -
тво са кам да истак нам де ка ва кви от на чин ве ќе поч на да се пра кти ку ва
отка ко е кон сти ту и ран струч ни от со вет на Ко мо ра та на из вр ши те ли во
2012 го ди на. Вр хов ни от суд на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја има актив на со ра -
бо тка со Ко мо ра та на из вр ши те ли, а јас ка ко пре тсе да тел на Вр хов ни от
суд, во 2013 го ди на, бев из бра на за член на овој со вет во кој со го ле ма се -
ри оз ност, по све те ност и про фе си о нал ност се разг ле ду ва ат на ви сти на се -
ри оз ни пра ша ња од об ла ста на из вр шу ва ње то за кои се до не се ни по ве ќе
ре ле вант ни зак лу чо ци и пред лог-мис ле ња, кои по тоа се пре то чу ва ат во
прав ни мис ле ња на управ ни от од бор на Ко мо ра та и им по ма га ат на из вр -
ши те ли те во при ме на та на за кон ска та ре гу ла ти ва и ре ша ва ње то на ду би -
оз ни те слу чаи. 

За прав ни те пра ша ња за кои Од де лот за гра ѓан ски де ла при Вр хов ни -
от суд и Оп шта та сед ни ца ќе утвр дат де ка се ис пол не ти за кон ски те ус ло -
ви за по ста пу ва ње се но сат зак лу чо ци, прав ни мис ле ња и на чел ни прав -
ни мис ле ња, кои се об ја ву ва ат и на веб-стра ни ца та на су дот.


