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Пра во то по стои за да го ре гу ли -
ра од не су ва ње то на лу ѓе то, од нос но
за да ги за шти ти по вре ди те на пра -
ва та на гра ѓа ни те. Че сто па ти лу ѓе -
то го по вре ду ва ат прав ни от по ре -
док, кој се ко гаш мо ра да ги за шти -
ти по вре де ни те стра ни со за га ран -
ти ра ни прав ни ле ко ви. Цел та што
са ка да ја ос тва ри пра во то е да на -
пра ви со стој ба на ед на квост во ко ја
се кој е ед на ков пред пра во то и не -
кој не е над не го.

Нај го ле ми от дел прав ни ци  сме -
та ат де ка ви стин ско то пра ктич но
искус тво мо же да се стек не са мо кај
ад во кат, што е со се ма по греш но. Со
ог лед де ка прет ход но се стек нав со
пра ктич но искус тво во ад во кат ска
кан це ла ри ја, ре шив да се за поз на -
ам и со ра бо та та на из вр ши те ли те,
ко ја е од су штес тве но зна че ње за ос -
тва ру ва ње то на прав да та. За да се
акти ви ра ме ха низ мот на из врш на -
та по стап ка, по треб но е прет ход но

во те кот на пар нич на та по стап ка су -
дот да до не се кон дем на тор на, пра -
во сил на и из врш на пре су да, ко ја гла -
си на из вр шу ва ње одре де на об вр -
ска што до бро вол но не би ла ис пол -
не та од стра на на долж ни кот.

Во те кот на мо е то пра ктич но
искус тво кај из вр ши тел ка та Вес на
Де лов ска, ко ја е из бра на да дејс тву -
ва на по драч је то на су до ви те во
Скоп је, за бе ле жав де ка лу ѓе то не са -
ка ат да би дат ед на кви. Име но, ко га
ќе до бие из вр ши те лот пред мет (ба -
ра ње за из вр шу ва ње) и ќе про це ни
де ка е над ле жен да по ста пу ва по не -
го - за поч ну ва из врш на та по стап ка,
би деј ќи тоа е служ бе на долж ност на
из вр ши те лот. Се ко гаш стра на та што
е долж ник во по стап ка та е онаа стра -
на што е не за до вол на од од лу ка та на
су дот, сме та де ка из вр ши те лот са ка
да ѝ на ште ти, го об ви ну ва за ко нот
де ка не е пра ве ден и се ко гаш сме та
за се бе де ка е жр тва.

Се пак, единс тве но то не што што
тре ба во тој мо мент да го приз нае
стран ка та е де ка из вр ши ла по вре да
и не ис пол ну ва ње на не ко ја об вр ска,
ко ја ре зул ти ра со пос ле ди ци што
тре ба да ѝ се од на пред поз на ти (се -
кој знае де ка не ис пол ну ва ње то не -
ко ја об вр ска во опре де ле ни от рок
ре зул ти ра со до го вор ни/каз не ни ка -
ма ти и сл.). Из вр ши те лот ни ту са ка
да на ште ти не ко му ни ту са ка да пре -
диз ви ка не за до волс тво кај гра ѓа ни -
те со вр ше ње то на сво ја та функ ци -
ја. Тој е дол жен да го спро ве ду ва За -
ко нот за из вр шу ва ње. Слу шај ќи ги
поп ла ки те на лу ѓе то за из но сот што
тре ба да го пла тат и за тоа де ка из -
вр ши те ли те са ка ле да ги до ве дат
гра ѓа ни те во си ро ма шти ја (мис леј -
ќи де ка це ли от из нос ќе го до бие из -
вр ши те лот, не зна еј ќи де ка из но сот
што ќе го пла тат по доц на ќе би де
рас пре де лен на тро шо ци на по стап -
ка, гла вен долг и на гра да за из вр ши -

те лот), се за ин те ре си рав за на гра да -
та што ја до би ва ат из вр ши те ли те и
се из не на див кол ку е всуш ност мал
из но сот на на гра да што го до би ва
из вр ши те лот, а кол ку го лем то вар
во по стап ка та па ѓа на не го ви от грб.
Не јас но ти и те и нез на е ње то на гра -
ѓа ни те до ве ду ва ат до по греш на пер -
цеп ци ја за из вр ши те ли те. Из вр шу -
ва ње то е хи рур ги ја на гра ѓан ско то
пра во, тоа ги по пра ва ано ма ли и те и
пре ку restitutio in integrum се вра -
ќа со стој ба та што по сто е ла пред по -
вре да та на пра во то. Ни ту еден долж -
ник не би се сме тал се бе си за жр тва
ако се нај де на стра на та на до ве ри -
те лот што тр пи не ка ква по вре да. 

Ма ја Ве ља но ва, сту ден тка на
пос тдип лом ски сту дии, на со ка

гра ѓан ско про цес но и ма те ри јал но
пра во на Прав ни от фа кул тет

„Ју сти ни јан Пр ви“ 
и пре тсе да тел ка на ЕЛСА

СТАВ

Из вр шу ва ње то е хи рур ги ја на гра ѓан ско то пра во

Три но ви пра вил ни ци ќе ја уре -
ду ва ат ра бо та та на из вр ши те -
ли те. Цел та на до не су ва ње то на

но ви те под за кон ски акти, со кои пре -
ста ну ва ат да ва жат дел од пра вил ни -
ци те од 2005 го ди на, е над ми ну ва ње
на си те проб ле ми и не до ре че но сти
што се ја ви ја из ми на ти ве де сет го ди -
ни. До ве ри те ли те мо же да оче ку ва -
ат по бр за ре а ли за ци ја на сво и те пра -
ва, а долж ни ци те си гур ност де ка не -
ма да се по вре дат нив ни те пра ва во
про це сот на при сил но из вр шу ва ње,
ве ли Ра ди ца Ла за ре ска-Ге ров ска, др -
жа вен со вет ник во Ми ни стерс тво то
за прав да.

Не о дам на во „Служ бен вес ник
на РМ“ беа об ја ве ни три но ви пра -
вил ни ци со кои ќе се ре гу ли ра ра бо -
та та на из вр ши те ли те. Кои беа при -
чи ни те Ми ни стерс тво то за прав да
да при ста пи кон ре ви ди ра ње на под -
за кон ски те акти на За ко нот за из -
вр шу ва ње?

- Да, на 15 октом ври 2015 го ди на
беа до не се ни три под за кон ски акти,
и тоа: пра вил ни кот за ви дот на опре -
ма та и про сто рот по треб ни за вр ше -
ње из врш ни ра бо ти, пра вил ни кот за
фор ма та, со др жи на та и на чи нот на
во де ње на еви ден ци ја та за при ме ни -
те ба ра ња за из вр шу ва ње и пра вил -
ни кот за на чи нот на вр ше ње над зор
над ра бо та та на Ко мо ра та на из вр -
ши те ли те и на из вр ши те ли те во Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја.

По тре ба та за нив но ре ви ди ра ње
бе ше ини ци ра на од стра на на Ко мо -
ра та на из вр ши те ли те. Два од под за -
кон ски те акти, и тоа пра вил ни кот за
ви дот на опре ма та и про сто рот и пра -
вил ни кот за фор ма та, со др жи на та и
на чи нот на во де ње на еви ден ци ја та,
беа до не се ни во 2005 го ди на, вед наш
по до не су ва ње то на За ко нот за из вр -
шу ва ње. Со тој за кон, ка ко што ве ќе
зна е те, се вос по ста ви но ви от, за тоа
вре ме, ре во лу ци о не рен кон цепт на
при ват но из вр шу ва ње во Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја, над вор од до то гаш ни от
суд ски си стем на из вр шу ва ње.

Под за кон ски те акти што про из -
ле гоа од За ко нот за из вр шу ва ње имаа
за функ ци ја да раз ра бо тат одре де ни
за кон ски одред би, а со ог лед на тоа
де ка кон цеп тот бе ше со сем нов, под -
за кон ски те акти беа до не се ни без
прет ход ни искус тва и прет ста ву ваа
обид да се ви зу а ли зи ра и да се до у -
ре ди ид ни от кон цепт.

Де се тго диш на та при ме на на под -
за кон ски те акти ука жа на одре де ни
не до ре че но сти во нив, а и тех но ло -
шки от раз вој го на пра ви сво е то, па
одре де ни об вр ски од овие за кон ски

тек сто ви се по ка жаа ка ко со се ма над -
ми на ти. Исто то се од не су ва и на пра -
вил ни кот за над зор до не сен во 2010
го ди на. Над зо ри те из вр ше ни из ми -
на ти те го ди ни ука жаа на го лем број
не до ре че но сти во по стој ни от пра -
вил ник за над зор, кој оста ва ше про -
стор за не за до волс тво и от пор, ка ко
од стра на на ли ца та што го вр шеа
над зо рот та ка и од стра на на из вр -
ши те ли те над чи ја ра бо та се вр ше ше
над зо рот.

Зна чи, цел та на до не су ва ње то на
но ви те пра вил ни ци е над ми ну ва ње
на си те проб ле ми и не до ре че но сти
што се ја ви ја из ми на ти ве де сет го ди -
ни и кре и ра ње под за кон ски акти што
мо жат да од го во рат на ре ал ни те со -
стој би и на со вре ме ни те тех но ло шки
те ко ви, со кои зна чи тел но се олес ну -
ва функ ци о ни ра ње то на из вр ши тел -
ски те кан це ла рии и се га ран ти ра по -
го ле ма си гур ност во пра вил на та имп -
ле мен та ци ја на За ко нот за из вр шу -
ва ње.

Да ли овие пра вил ни ци ќе зна чат
за бр зу ва ње на по стап ка та на из вр -
шу ва ње и што мо жат да оче ку ва ат до -
ве ри те ли те и долж ни ци те по нив но -
то ста пу ва ње во си ла?

- Па да, мо же да се ка же де ка

по сред но но ви те пра вил ни ци за
ви дот на опре ма та и про сто рот и
пра вил ни кот за фор ма та, со др жи -
на та и на чи нот на во де ње на еви -
ден ци ја та ќе овоз мо жат по бр зо и
по е фи кас но ре а ли зи ра ње на из -
врш ни те ис пра ви. Иа ко овие под -
за кон ски акти пред сѐ ќе им го олес -
нат ра бо те ње то на из вр ши те ли те.
Но ви те тех но ло гии ќе ги рас то ва -
рат из вр ши тел ски те кан це ла рии
од ад ми ни стра тив ни те ра бо ти и ќе
оста ват по ве ќе про стор за вр ше ње

на су штин ски те из вр ши тел ски ра -
бо ти. Осо бе но еле ктрон ска та еви -
ден ци ја во сог лас ност со прин ци -
пи те за еле ктрон ска за шти та на по -
да то ци, еле ктрон ски от пот пис, ка -
ко и це лос но то на пу шта ње на по -
стап ка та за упис на се кое из врш но
дејс тво во пис ме на та еви ден ци ја,
дра стич но ќе ја на ма лат ад ми ни -
стра тив но тех нич ка та ра бо та во из -
вр ши тел ски те кан це ла рии и це лос -
но ќе оне воз мо жат ка кви би ло мал -
вер за ции или зло у по тре би во по -
ста пу ва ње то од стра на на из вр ши -
те ли те, би деј ќи оста ну ва еле ктрон -
ска тра га, ко ја е лес но вид ли ва и
те шко мо же да се из бри ше.

До ве ри те ли те мо же да оче ку ва -
ат по бр за ре а ли за ци ја на сво и те

пра ва, а долж ни ци те си гур ност де -
ка не ма да се по вре дат нив ни те
пра ва во про це сот на при сил но из -
вр шу ва ње.

Ка ко го ко мен ти ра те до не су ва -
ње то на Гло бал ни от ко декс за из -
вр шу ва ње од стра на на Ме ѓу на род -
на та уни ја на из вр ши те ли те и ка -
кви имп ли ка ции мо же да се оче ку -
ваaт врз до маш на та за ко но дав на
рам ка?

- Гло бал ни от ко декс за из вр шу -
ва ње од стра на на Ме ѓу на род на та
уни ја на из вр ши те ли те е огром но
по стиг ну ва ње на Ме ѓу на род на та
уни ја во пра вец на гло бал на хар мо -
ни за ци ја на пра ви ла та за из вр шу -
ва ње и прет ста ву ва фи на ли зи ра -
ње на иде ја та за гло ба ли за ци ја на
пра во то на из вр шу ва ње ини ци ра -
на на Кон гре сот на уни ја та во Ту -
нис 2003 го ди на.

Гло бал ни от ко декс за из вр шу -
ва ње со др жи де фи ни ци ја на еден
сет пра кти ки што овоз мо жу ва ат
стру кту ри ра но спро ве ду ва ње на
из врш ни те нас ло ви. Ко де ксот го
пра ви мож но мо дер ни зи ра ње то на
из врш на та по стап ка, неј зи но то
прис по со бу ва ње на те ков ни те еко -

ном ски и со ци јал ни проб ле ми, но
при тоа обез бе ду ва га ран ции из вр -
шу ва ње то да би де пра вич но и во сог -
лас ност со чо ве ко ви те пра ва. Ова е
про цес на усог ла су ва ње на раз но вид -
но ста, на ма лу ва ње на раз ли ки те,
при тоа одр жу вај ќи го мул ти кул тур -
ни от ка ра ктер на из вр шу ва ње то. Ко -
де ксот обез бе ду ва нов ба ланс по ме -
ѓу пра ва та на до ве ри те ли те и за шти -
та на ос нов ни те пра ва на долж ни ци -
те, во ве ду ва со вре ме ни кон цеп ти на
„при ја тел ско“, „пар ти ци пи рач ко“ и
„ме ко“ из вр шу ва ње, овоз мо жу ва ши -
рок влез на но ви те тех но ло гии во
спро ве ду ва ње то на из врш ни те дејс -
тва и во це лост од го ва ра на но ви те
еко ном ски фа кто ри. Ста ну ва збор за
пра во то на ефе ктив но из вр шу ва ње
на из врш ни те ис пра ви, кои се и фа -
ктор на раз вој во оп штес тве но од го -
вор на та свет ска еко но ми ја.

За ко нот за из вр шу ва ње на Ре пуб -
ли ка Ма ке до ни ја, иа ко е до не сен во
2005 го ди на и не кол ку па ти до пол -
ну ван из ми на ти ве де се ти на го ди на,
до ка жа де ка на ви сти на прет ста ву -
ва ше ре во лу ци о нер но и со вре ме но
ре ше ние во сфе ра та на из вр шу ва -
ње то и во нај го лем дел со се ма е усог -
ла сен со ко де ксот. Тоа е осо бе но вид -
ли во во де лот на ос нов ни те пра ва во
из вр шу ва ње то, тро шо ци те на из вр -
шу ва ње то, де фи ни ра ње на имо тот
на долж ни кот, бр зи на та на из вр шу -
ва ње то, при ста пот до ин фор ма ци и -
те за из вр ши те ли те, до ста ва та на
акти те на из вр шу ва ње то, ста ту сот
на из вр ши те ли те и нив на та од го вор -
ност, суд ски те ов ла сту ва ња...

Се пак, оста ну ва и по на та му на -
ше то за кон ско ре ше ние да се над -
гра ду ва и ино ви ра, и тоа пред сѐ во
де лот на се кун дар ни те актив но сти
на из вр ши те ли те (но ви ов ла сту ва -
ња), упо тре ба та на но ви те тех но ло -
гии, ал тер на тив но то и пар ти ци па -
тив но то из вр шу ва ње.

На ша об вр ска и се ка ко за да ча е
при след на та по тре ба од за кон ска
из ме на во сфе ра та на при сил но то
из вр шу ва ње да се сле дат и прин ци -
пи те на Гло бал ни от ко декс за из вр -
шу ва ње, би деј ќи не сме е ме да за бо -
ра ви ме де ка Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја е не ра скин лив дел од по ши ро ко -
то ме ѓу на род но се мејс тво ка де што
ва жат стан дар ди те за прав на си гур -
ност, еко ном ска ефе ктив ност, хар -
мо ни зи ра ње на пра ви ла та на из вр -
шу ва ње во пра вец на јак не ње на про -
сто рот за сло бод на, без бед на и уни -
вер зал на прав да, со цел да се од го -
во ри на трен дот за гло ба ли за ци ја на
тр го ви ја та, ко ја ги над ми ну ва на ци -
о нал ни те гра ни ци.

ИНТЕРВЈУ СО РАДИЦА ЛАЗАРЕСКА-ГЕРОВСКА, ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ПРАВДА 

Из вр ши те ли те до би ја но ви пра ви ла за ра бо та

Ме ѓу на род на та уни ја на из вр ши те ли те ((L’Union
internationale des huissiers de justice - UIHJ) е фор ми -
ра на во 1952 го ди на и функ ци о ни ра ве ќе 63 го ди ни.
Во мо мен тов има 85 зем ји-член ки. Неј зи на та ми си ја
е да ги прет ста ву ва сво и те член ки во од но си те со ме -
ѓу на род ни те ор га ни за ции и да по сре ду ва во со ра бо -
тка та со про фе си о нал ни те ор га ни за ции на на ци о -
нал но ни во, што при до не су ва за по до бру ва ње на на -
ци о нал но то за ко но дав ство и ме ѓу на род ни те до го во -
ри. Ко мо ра та на из вр ши те ли те на Ре пуб ли ка Ма ке -
до ни ја е член ка на UIHJ од 29 но ем ври 2007 го ди на

под устав но то име, што зна чи са мо ед на го ди на по
неј зи но то кон сти ту и ра ње. UIHJ ме ѓу дру го то е по сто -
ја на член ка-наб љу ду вач на Европ ска та ко ми си ја за
ефи кас ност на прав да та (CEPEJ) на Со ве тот на Евро -
па.

Гло бал ни от ко декс бе ше пре зен ти ран во мај 2015
го ди на во Со ве тот на Евро па во Страз бур. Ко де ксот
се со стои од пет де ла, и тоа: ос нов ни прин ци пи, из -
вр ши те ли, суд ски ов ла сту ва ња, за ед нич ки одред би
за из врш ни те дејс тва и дел што се од не су ва на при -
вре ме ни те мер ки и мер ки те за обез бе ду ва ње.

Се сле дат по тре би те
на мо дер но то вре ме

Со за до волс тво мо жам да кон -
ста ти рам де ка но ви те пра вил ни ци
се пр ва та се ри оз на из ме на што се
од не су ва на из вр шу ва ње то по де -
сет го ди ни и ко ја ги сле ди по тре би -
те на мо дер но то вре ме. Пра вил ни -
ци те глав но ја ре гу ли ра ат ра бо та -
та на из вр ши те ли те и има ат за цел
зго ле му ва ње на ефи кас но ста во из -
вр шу ва ње то. Се во ве ду ва ат еле -
ктрон ска та еви ден ци ја и еле ктрон -
ски от пот пис, што зна чи тел но ќе ги
за бр за ра бо ти те во из вр ши тел ски -
те кан це ла рии, но и ќе се зго ле ми
за шти та та од ка кви би ло зло у по -
тре би. 

Се ка ко де ка се то ова ин ди рект -
но ќе вли јае и на за шти та та на пра -
ва та на до ве ри те ли те и долж ни ци -
те, а во одре де на ме ра ќе се на ма -
лат и тро шо ци те.

Зо ран Пе тре ски, 
пре тсе да тел на КИРМ 

за но ви те под за кон ски акти

Ко мо ра та на из вр ши те ли те - пол но прав на член ка на UIHJ 


