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Kако поз на вач на со стој би те во
из вр шу ва ње то, да ли сме та те де ка но -
ви от си стем на из вр шу ва ње ја оправ -
ду ва цел та?

- Си сте мот во це лост ја оправ да
цел та и до ве де до по ве ќе крат но зго -
ле му ва ње на ефи кас но ста во из вр -
шу ва ње на суд ски те од лу ки во од нос
на прет ход ни от си стем на суд ско из -
вр шу ва ње. Со но ви от си стем и до ве -
ри те ли те и долж ни ци те има ат ед на -
ква по лож ба оти неп ла ќа ње то на дол -
гот во опре де ле ни от рок за до бро -
вол но ис пол ну ва ње на об вр ска та во
го ле ма ме ра го зго ле му ва вкуп ни от
долг. Го ле ма при до би вка на но ви от
си стем е вос по ста ву ва ње дис цип ли -
на на долж ни ци те во пог лед на до -
бро вол но то на ми ру ва ње на сво и те
об вр ски.

Ка ко го оце ну ва те раз во јот на
оваа пра во суд на про фе си ја во Ма ке -
до ни ја?

- Из вр ши те ли те ка ко ли ца со јав -
ни ов ла сту ва ња во 2006 го ди на пре -
зе доа дел од суд ска та над леж ност во
од нос на из вр шу ва ње то на суд ски те
од лу ки и дру ги из врш ни ис пра ви. Во
мно гу кра ток пер и од оваа прав на
про фе си ја се раз ви и ста на дел од
прав ни от си стем на зем ја ва. Го ле ми -
от број не нап ла те ни по ба ру ва ња до -
ве доа до дра стич но зго ле му ва ње на
из вр ши тел ски ме ста во при о дот од
2008 до 2011 го ди на. Од го ди на на го -
ди на се зго ле му ва из но сот на нап ла -
те ни те средс тва. Од над два е сет ми -
ли о ни евра во 2006 го ди на, ла ни су -
ма та над ми на сто и се дум ми ли о ни
евра. Со ог лед на тоа што оваа про -
фе си ја е во екс пан зи ја, се зго ле му ва
и бро јот на вра бо те ни во из вр ши тел -
ски те кан це ла рии. Во 2008 го ди на
има ше 231 вра бо тен, а зак луч но со
ми на та та го ди на број ка та се иска чи
на 507, од кои над 400 вра бо те ни има -
ат ви со ко обра зо ва ние. Од во ста но -
ву ва ње то на оваа функ ци ја, бе не фи -
ци ја та за др жа ва та е по ве ќе крат на,

вклу чу вај ќи ги: из но сот нап ла тен од
ДДВ, при до не си те за ли ца та вра бо -
те ни во из вр ши тел ски те кан це ла рии
и пер со нал ни от да нок од при хо ди те
на из вр ши те ли те. 

Да ли сме та те де ка се соз да де ни
ус ло ви за но ви над леж но сти на из -
вр ши те ли те, осо бе но во де лот на вон -
суд ска нап ла та на дол го ви, имај ќи го
пред вид искус тво то на дру ги зем ји
во све тот? 

- По ве ќе од че ти ри го ди ни се збо -
ру ва за про ши ру ва ње на над леж но -
сти те на из вр ши те ли те и на ви сти на
е ште та што до се га тоа не се ре а ли -
зи ра. Над леж но ста за вон суд ска нап -

ла та на дол го ви те и утвр ду ва ње то фа -
кти со из ле гу ва ње на са мо то ме сто се
ед ни од до пол ни тел ни те над леж но -
сти на из вр ши те ли те во Хо лан ди ја,
Фран ци ја, Бел ги ја и Ли тва ни ја. Сме -
там де ка на ми ру ва ње на дол го ви те
со вон суд ска та нап ла та ќе би де мно -
гу крат но зго ле ме но, би деј ќи долж -
ни ци те има ат ин те рес да од бег нат
пла ќа ње на суд ски те тро шо ци, ка ко
и на из вр ши тел ски те тро шо ци и на -
гра да та за из вр шу ва ње то. Во вон суд -
ска та нап ла та зна чи тел но се по ма ли
тро шо ци за из вр шу ва ње то, а во сог -
лас ност со ди ре кти ва та број 60 на
Европ ска та ко ми си ја за ефи кас ност

на прав да та (ЦЕПЕШ), ако долж ни -
кот е не сол вен тен, из врш ни те тро -
шо ци тре ба да ги пла ти до ве ри те лот.
Утвр ду ва ње то фа кти со увид на са -
мо то ме сто, од дру га стра на, ќе би де
мно гу по е фи кас но, би деј ќи из вр ши -
те ли те има ат по го ле ма фле кси бил -
ност и ре сур си за из вр шу ва ње то на
оваа над леж ност.

Да ли сме та те де ка струч но ста на
ра бо та та на из вр ши те ли те е на за до -
во ли тел но ни во или има про стор за
по до бру ва ње пре ку кон ти ну и ра на та
еду ка ци ја?

- Под др шка та во ор га ни зи ра ње
на по чет на та и на кон ти ну и ра на та
обу ка на из вр ши те ли те од стра на на
до на то ри те се од ви ва ше во пер и о -
дот од 2006 до 2010 го ди на. Од 2011
го ди на Ко мо ра та во це лост са мо стој -
но ја ор га ни зи ра и ре а ли зи ра оваа за -
кон ска об вр ска. Из вр ши те ли те се
струч ни и ви со ко про фе си о нал ни ка -
дри и тие по сто ја но се усо вр шу ва ат
пре ку учес тво на обу ки и кон фе рен -
ции ор га ни зи ра ни од стра на на Ме -
ѓу на род на та ор га ни за ци ја на суд ски
офи це ри (UIHJ). Се ко гаш има про стор
за по до бру ва ње на спро ве ду ва ње то
на обу ки те, ка ко во од нос на из бо рот
на те ми те та ка и во од нос на пре да -
ва чи те. Не кои од из вр ши те ли те што
збо ру ва ат еден од свет ски те ја зи ци
има ат мож ност да се обу чат за Европ -
ска та ре гу ла ти ва и нај до бри пра кти -
ки во из вр шу ва ње то пре ку ме то дот
за да ле чин ско уче ње.

Ка ко ја оце ну ва те ра бо та та на Ко -
мо ра та на из вр ши те ли? 

- Ко мо ра та на из вр ши те ли те од
сво е то ос но ва ње до де нес по све те но
ра бо ти на по до бру ва ње на ста ту сот
и на ра бо та та на сво и те чле но ви. Гри -
жа та за членс тво то и по до бру ва ње
на ими џот на про фе си ја та се гле да -
ат пре ку актив но учес тво во ра бот -
ни те гру пи за по до бру ва ње на за кон -
ски те ре ше ни ја во об ла ста на из вр -
шу ва ње то, за ла га ње за при ме на на

нај до бри те европ ски пра кти ки кај
нас, ка ко и ор га ни зи ра ње на кон ти -
ну и ра ни те обу ки што до ве ду ва ат до
уед на чу ва ње на пра кти ка та кај из вр -
ши те ли те во зем ја ва.

Кол ку ко му ни ка ци ја та со ме ди у -
ми те и транс па рент но ста во ра бо та -
та на Ко мо ра та се бит ни за по до бру -
ва ње на сли ка та и на ими џот на из -
вр ши те ли те во јав но ста?

- Ко му ни ка ци ја со ме ди у ми те и
транс па рент но ста во ра бо та та на Ко -
мо ра та и из вр ши те ли те се ед ни од
ос нов ни те це ли што се по ста ве ни во
ста ту тот на Ко мо ра та. Ко мо ра та за
ос тва ру ва ње на овие це ли под го тви
по себ на ме ди ум ска стра те ги ја. До -
бра та ко му ни ка ци ска пра кти ка до -
ве де до об је ктив но ин фор ми ра ње на
јав но ста за но ви от на чин на при сил -
на та нап ла та на дол го ви те, при до би -
вки те од во ве ду ва ње то на оваа но ва
про фе си ја во на со ка на ефи кас но из -
вр шу ва ње и по до бру ва ње на биз нис-
кли ма та. Ими џот за про фе си ја та из -
вр ши тел се гра ди и по сто ја но тре ба
да се одр жу ва, за тоа про дол жу ва ње -
то на оваа до бра пра кти ка е од су -
штес тве но зна че ње. 

НЕ ВЕН КА ИВА НОВ СКА, ПРАВ НА ЕКС ПЕР ТКА И ПОЗ НА ВАЧ НА СО СТОЈ БИ ТЕ ВО ИЗ ВР ШУ ВА ЊЕ ТО

Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

По ве ќе од че ти ри 
го ди ни се збо ру ва 
за про ши ру ва ње на 
над леж но сти те на 
из вр ши те ли те со 
вон суд ска нап ла та на
дол го ви те и на ви сти на
е ште та што до се га тоа
не се ре а ли зи ра. 
Сме там де ка на ми ру ва -
ње на дол го ви те со вон -
суд ска та нап ла та ќе
би де мно гу крат но зго -
ле ме но, би деј ќи долж -
ни ци те има ат ин те рес
да од бег нат пла ќа ње на
суд ски те тро шо ци, ка ко
и на тро шо ци те на из -
вр шу ва ње то

Вон суд ска та нап ла та, ко ја е пред ви де на
во но ви от за кон за из вр шу ва ње што по дол -
го вре ме се на о ѓа во вла ди на по стап ка, пра -
ктич но зна чи из бег ну ва ње на це ла та суд ска
по стап ка за да се дој де до из врш на ис пра ва.
Во за кон ско то ре ше ние има не кол ку одред -
би што се од не су ва ат на оваа по стап ка, ко ја
се од не су ва са мо на па рич ни по ба ру ва ња. 

Овие одред би пред ви ду ва ат мож ност до -
ве ри те лот да мо же да се обра ти кај из вр ши -
те лот со ба ра ње да го ин фор ми ра долж ни кот
де ка до ве ри те лот ба ра да му се пла ти дол гот
врз ос но ва на ве ро до стој на ис пра ва. Под ус -
лов, ако се сог ла си долж ни кот за на ми ру ва ње
на по ба ру ва ње то пре ку вон суд ска нап ла та, во
рок од 15 де на, а со спо год ба на стран ки те ро -
кот мо же да би де и по долг, тој долг да го пла -
ти на по себ на та сме тка на из вр ши те лот за нап -
ла та на па рич ни по ба ру ва ња. Зна чи пр ви от
ус лов е да се сог ла сат до ве ри те лот и долж ни -
кот за ре а ли за ци ја на вон суд ска та нап ла та.

До ве ри те лот тре ба ка те го рич но, во пис ме -
на фор ма, да под не се ба ра ње до из вр ши те лот
за по ви ку ва ње то на долж ни кот за вон суд ска
нап ла та врз ос но ва на ве ро до стој на ис пра ва.
Из вр ши те лот мо ра да из вр ши уред на до ста ва
до долж ни кот. Ако долж ни кот не се сог ла си,
то гаш по стап ка та е не ус пеш на.

За да мо же из вр ши те лот да ба ра на ми ру -
ва ње врз ос но ва на ве ро до стој на ис пра ва по
ба ра ње на до ве ри те лот по треб но е до ве ри -
те лот да ги аван си ра ре ал ни те тро шо ци што

ги има из вр ши те лот во оваа по стап ка. Из вр -
ши те лот има пра во и на на гра да са мо за ус -
пеш на вон суд ска нап ла та на дол гот. На гра -
да та што ќе ја до бие из вр ши те лот ќе би де уре -
де на со та ри фа та што ја до не су ва ми ни сте -
рот за прав да. Вкуп ни те тро шо ци на це ла та
по стап ка за вон суд ска нап ла та на по ба ру ва -
ња та (дол го ви те), вклу чу вај ќи ја и на гра да та
на из вр ши те лот, во се кој слу чај би би ле мно -
гу по ма ли за долж ни кот во спо ред ба со тро -
шо ци те при при сил но из вр шу ва ње на дол гот. 

Пр ва та по зи тив на при до би вка би би ла таа
што не би има ло по тре ба да се во ди по стап ка -
та што ја во ди но та рот ко га ќе до бие ба ра ње
за до не су ва ње ре ше ние да се доз во ли из вр шу -
ва ње врз ос но ва на ве ро до стој на ис пра ва. Со
тоа би се из бег на ле тро шо ци те што ги про ду -
ци ра таа по стап ка, а ги под не су ва долж ни кот. 

Вто ро, би се до би ло во вре ме. По стап ка -
та што се во ди пред но тар исто та ка ба ра вре -
ме да се спро ве де, осо бе но во си ту а ции ко га
долж ни кот из ја ву ва при го вор. То гаш таа по -
стап ка се транс фор ми ра во суд ска по стап ка,
ко ја мо же да трае и по дол го. 

Тре то, ко га би се при фа ти ло ова ре ше ние
би се рас то ва ри ле и су до ви те, би деј ќи во тој
слу чај не ма да ја има ме по стап ка та што е ре -
зул тат на при го вор што мо же да го из ја ви
долж ни кот про тив ре ше ни е то што го до нел
но та рот. Иа ко, за вол ја на ви сти на та, мо ра да
ка же ме де ка бро јот на при го во ри те про тив
овие ре ше ни ја што ги но си но та рот е до ста

мал и се дви жи од 4 до 5 от сто, но ако се зе ме
пред вид де ка ста ну ва збор за не кол ку ил ја ди
пред ме ти што се во дат кај но та ри те, се пак во
ед на ме ра би се на ма лил бро јот на спо ро ви -
те по при го во ри те пред суд. 

Че твр то, ко га долж ни кот би при фа тил
вон суд ска нап ла та, до ве ри те лот би го на ми -
рил сво е то по ба ру ва ње за мно гу по кра тко
вре ме со мно гу по ма ли тро шо ци. 

Пет то, при до би вка е и тоа што из вр ши те -
ли те, на кои во пос лед но вре ме им се на ма -
лу ва обе мот на ра бо та, ќе до би јат мож ност
за но ва над леж ност.

Ста ну ва збор за при до би вка за гра ѓа ни -
те што оди кон мир но ре ша ва ње на спо ро ви -
те по ос но ва на дол го ви.

На кра јот мо ра да се ка же де ка ако се
усвои ре ше ни е то из вр ши те ли те да мо жат да
спро ве ду ва ат из вр шу ва ње за вон суд ска нап -
ла та на долг врз ос но ва на ве ро до стој на ис -
пра ва (са мо со прет ход на ка те го рич на сог -
лас ност на до ве ри те лот и долж ни кот), во ни -
кој слу чај со тоа не се до ве ду ва во пра ша ње
по тре ба та од на та мош но по сто е ње на по стап -
ка та за до не су ва ње ре ше ние со кое се доз во -
лу ва из вр шу ва ње врз ос но ва на ве ро до стој -
на ис пра ва што ја во дат но та ри те (ко ја спо -
ред но ви от за кон за но та ри јат, кој, ка ко и за -
ко нот за из вр шу ва ње, е во вла ди на по стап -
ка, е нас ло ве на - но тар ски пла тен на лог).

Проф. д-р Ар сен Ја нев ски

Вон суд ска та нап ла та на дол гот 
- мир но ре ша ва ње на спо рот

Договорната нап ла та
на дол го ви те е нуж ност 

Вон суд ска та нап ла та на дол го ви се ја -
ву ва ка ко над леж ност на при ват ни те из -
вр ши те ли во мно гу зем ји од Евро па. Ста -
ну ва збор за пред суд ско и пред но тар ско
по ста пу ва ње на из вр ши те лот за да се на -
ми ри по ба ру ва ње то на до ве ри те лот.

Ва ква та нап ла та е по пу лар на по ра ди
кра тко то вре ме што се тро ши за нап ла -
та та. Кра тко то вре ме се дол жи на тоа што
до ве ри те лот не ма по тре ба да оди на но -
тар или на суд за да го утвр ду ва сво е то
по ба ру ва ње. Тоа е исто та ка и мно гу па -
ти по е вти но од ре дов на та по стап ка, би -
деј ќи во ва кво то нап ла ту ва ње се из бег -
ну ва ат но тар ски те, ад во кат ски те и суд -
ски те тро шо ци.

Це ли от кон цепт е ба зи ран на до ста су -
ва ње долг и по до ста ву ва ње то на ба ра ње -
то за вон суд ска нап ла та и са ма та фа кту ра,
из вр ши те лот го кон та кти ра долж ни кот по -
ра ди нап ла та. Во та ков си стем е не оп ход -
но да се има струч но ос по со бе ни лу ѓе, што
из вр ши те ли те се ка ко се. По тоа си стем на
кон тро ла од Ми ни стерс тво то за прав да,
ка де што та ков си стем ве ќе по стои, и ин -
сти ту ци о на ли зи ра ње на ра бо та та за да не -
ма нап ла та од не ов ла сте ни по лу ре ке тар -
ски фир ми.

Но мо же би нај важ ни от еле мент на вон -
суд ска та нап ла та е во тоа што ко га гра ѓа -
нин кон та кти ра со из вр ши тел, за гра ѓа ни -
нот се обез бе де ни ни за ин сти ту ти во за ко -
нот за ра ди за шти та на нив ни от имот, до -
сто инс тво, уг лед, прав на по зи ци ја итн. Си -
те дру ги фир ми што се за ни ма ва ат со ва -
ква нап ла та го не ма ат тоа.

Гор дан Стан ко виќ, из вр ши тел од Скоп -
је и член на Управ ни от од бор на КИРМ.

Гла вен тренд во Евро па СТАВ


