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Правда
10 НОВА МАКЕДОНИЈА

1 ГОДИНА СО  ВАС - ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА 
НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во Ос нов ни от суд Скоп је 2, во те -
кот на 2014 го ди на, би ле под не се ни
6.060 ба ра ња-пред ло зи за по ве ду ва -
ње оста вин ска по стап ка, до де ка во
те кот на 2015 го ди на би ле под не се -
ни 6.056 ба ра ња. От та му по јас ну ва -
ат де ка су дот ја по ве ду ва по стап ка -
та по служ бе на долж ност, вед наш
штом ќе доз нае за смрт та на ли це то
или де ка ли це то е прог ла се но за
умре но, а во сог лас ност со За ко нот
за вон пар нич на по стап ка.Се пак, од
су дот по со чу ва ат де ка иа ко во За ко -
нот за вон пар нич на по стап ка е пред -
ви де но де ка за смрт та на ли це то су -
дот доз на ва, по пра ви ло, ко га ќе до -
бие смр тов ни ца од ма ти ча рот што
из вр шил упис на смрт та во ма тич на -
та кни га на умре ни те, во пра кти ка -
та не е се ко гаш та ка. 

„Упра ва та за во де ње ма тич на
кни га на умре ни не се ко гаш до ста -
ву ва смр тов ни ца до су дот, за тој да
мо же да ја по ве де по стап ка та по
служ бе на долж ност. Во по го ле ми от
број слу чаи стран ки те се тие што под -
не су ва ат пред лог до су дот за по ве -
ду ва ње оста вин ска по стап ка. Зо што
Упра ва та за во де ње ма тич на кни га
на умре ни при Ми ни стерс тво то за
прав да не се ко гаш до ста ву ва смр -
тов ни ца до су дот, ве упа ту ва ме да се
обра ти те до на ве де ни от ор ган при

Ми ни стерс тво то за прав да“, истак -
ну ва ат од су дот. Од Упра ва та за во -
де ње на ма тич ни кни ги (УВМК) ка те -
го рич но ги отфр ла ат овие твр де ња,
по со чу вај ќи де ка до се га не се слу чи -
ло ма ти ча рот да не до ста ви смр тов -
ни ца до ос нов ни те су до ви. 

„Се слу чу ва при ја ви те лот на
смрт та да не са ка да да де ка кви би -
ло по да то ци за мож ни нас лед ни ци
ни ту за дви жен и нед ви жен имот, па
се слу чу ва смр тов ни ци те да се до -
ста ву ва ат до над леж ни те ос нов ни
су до ви по служ бе на долж ност са мо
со име и пре зи ме на по чи на ти от и
не го ви от да тум на ра ѓа ње и смрт. До -
се га не се слу чи ло ма ти ча рот да не
до ста ви смр тов ни ца до ар хи ви те на
ос нов ни те су до ви, и тоа се пра ви нај -
мал ку ед наш не дел но или онол ку че -
сто кол ку што има при ја ви за по чи -
на то ли це во над леж но то ма тич но
по драч је. Од стра на на УВМК не ма
ни ка кви преч ки во од нос на до ста -
ву ва ње смр тов ни ци, са ми те стран -
ки се од го вор ни за по да то ци те што
има ат ин те рес или не да ги при ја ват
во УВМК кај ма ти ча ри те“, ве лат от -
та му. По до ста ву ва ње на смр тов ни -
ца та или пред ло гот за по ве ду ва ње
оста вин ска по стап ка, во су дот нај -
пр во се про ве ру ва да ли за по кој но -
то ли це има за ве де но пред мет и, ако

има, пре ку опе ра тив ни от си стем
АКМИС пред ме тот се рас пре де лу ва
кај исти от но тар. До кол ку не ма за ве -
де но пред мет, се за ве ду ва пред мет
и по тоа комп ју тер ски пре ку АКМИС
офор ме ни от пред мет се рас пре де -
лу ва и со си те спи си се ис пра ќа кај
опре де лен но тар.

„Се слу чу ва во оста вин ски те по -
стап ки са ми те но та ри да по ба ра ат
смр тов ни ца, па УВМК по служ бе на
долж ност под го тву ва ко пи ја на ве ќе
со ста ве на та смр тов ни ца, ко ја стои
во до сие на се кое по чи на то ли це и
со наз на ка за кој пред мет се ра бо ти
по служ бе на долж ност се до ста ву ва
до над леж ни те су до ви“, по јас ну ва -
ат од УВМК.

Про тив ре ше ни е то на но та рот
стран ки те мо жат да вло жат при го -
вор во рок од осум де на од де нот на
до ста ву ва ње то на ре ше ни е то, кој но -
та рот е дол жен во рок од три де на,
за ед но со спи си те од пред ме тот, да
го до ста ви до над леж ни от ос но вен
суд што му го до ве рил по ста пу ва ње -
то по оста вин ски от пред мет. Во сог -
лас ност со по да то ци те на Ос нов ни -
от суд Скоп је 2-Скоп је во те кот на
2014 го ди на, при го во ри има ло про -
тив 69 пред ме ти со ос но ва оста ви на.
Во те кот 2015 го ди на, пак, по оваа ос -
но ва би ле за ве де ни 83 пред ме ти. 

Мно гу че сто ме ѓу гра ѓа ни те
вла дее мис ле ње то де ка ко га нас -
ле ду ва ат имот од ли це што по чи -
на ло, не се долж ни да ги на ми рат
не го ви те дол го ви или, пак во оп -
што не се свес ни де ка тие по сто -
јат. Ка ко екс перт во об ла ста нас -
лед но пра во, мо же ли да об јас ни -
те што се слу чу ва со дол го ви те на
по чи на то ли це, од нос но да ли и тие
се нас ле ду ва ат.

- Со мо мен тот на на ста пу ва -
ње то на смрт та на ли це то се отво -
ра нас ледс тво то на оста ви те лот
и не го ва та оста ви на, ко ја се со -
стои од имот ни пра ва и имот ни
об вр ски,  што во тој мо мент им се
пре не су ва ат на нас лед ни ци те.
Зна чи, нас лед ни ци те нас ле ду ва -
ат и имот ни пра ва и имот ни об -
вр ски. Со ог лед де ка во За ко нот
за нас ле ду ва ње по стои ед на
одред ба, ко ја ве ли де ка пред мет
на нас ле ду ва ње се пред ме ти и
пра ва што им при па ѓа ат на фи -
зич ки ли ца, мно гу че сто кај гра -
ѓа ни те, по а ѓај ќи од оваа де фи ни -
ци ја, се соз да ва мис ле ње то де ка
имот ни те об вр ски не се нас ле ду -
ва ат и се нас ле ду ва ат са мо пред -
ме ти и пра ва. Гра ѓа ни те тре ба да
зна ат де ка нас ле ду ва ат и имот ни
пра ва и имот ни об вр ски.

Со кои проб ле ми нај че сто се
со о чу ва ат до ве ри те ли те и из вр -
ши те ли те во нас лед но прав ни те
од но си?

- До ве ри те ли те и из вр ши те ли -
те нај че сто се со о чу ва ат со проб -
ле мот на не по ве ду ва ње на оста -
вин ска та по стап ка по служ бе на
долж ност. Мно гу че сти се и слу ча -
и те ко га долж ни кот ќе по чи не, а
нас лед ни ци те не ги при ја ву ва ат
дол го ви те и об вр ски те во оста ви -
на та на оста ви те лот, сме тај ќи де -
ка ги нас ле ду ва ат са мо пра ва та, но
не и об вр ски те. Спо ред За ко нот за
вон пар нич на по стап ка, по ве ду ва -
ње то оста вин ска по стап ка е по слу -
жбе на долж ност. Зна чи, ма ти ча -
рот е дол жен во рок од 30 де на,
штом ќе доз нае за смрт та, да до -
ста ви из вод од ма тич на та кни га на
умре ни те и смр тов ни ца до су дот,
со што се ини ци ра по стап ка та за

рас пре де лу ва ње на оста ви на та.
Проб ле мот се со стои во тоа што во
на ша та пра кти ка ма ти ча рот не си
ја ис пол ну ва оваа об вр ска. Зна чи
во тој за кон ски рок од 30 де на тој
не пра ќа до су дот ни ту смр тов ни -
ца ни ту из вод од ма тич на та кни га
на умре ни те и су дот не мо же да
офор ми пред мет да се ини ци ра по -
стап ка та за рас пре де лу ва ње на

оста ви на та за одре де но по чи на то
ли це. Ова им оди во пол за на нас -
лед ни ци те, кои нај че сто не ги при -
ја ву ва ат об вр ски те и дол го ви те
што им се поз на ти. Зна чи, во ва ков
слу чај во нај го лем број си ту а ции
се за сег на ти бан ки те, од нос но до -
ве ри те ли те, и се ја ву ва ед на ди ле -
ма да ли тие мо жат да по ве дат по -
стап ка.

Што ако дол гот ја над ми ну ва
вред но ста на нас ледс тво то?

- Нас лед ни кот од го ва ра до ви -
си на та на имо тот што го нас ле дил.
На при мер, ако нас ле дил имот во
вред ност од 10.000 евра, а има ме
дол го ви од 15.000 евра, то гаш нас -
лед ни кот од го ва ра до ви си на та на
нас лед ни от долг, зна чи до 10.000
евра, а дру ги те 5.000 евра оста ну -

ва ат не на ми ре ни. До ве ри те ли те
тре ба да во дат сме тка пред да ста -
пат во тие имот но-прав ни од но си,
зна чи да во дат сме тка да ги обез -
бе дат тие свои пра ва. Ме ѓу тоа, ни -
ту за кон ски ни ту мо рал но е нас -
лед ни кот да ги на ми ру ва тие дол -
го ви. 

Да ли нас лед ни ци те мо жат да
се отка жат од нас ледс тво то и што
се слу чу ва то гаш со дол го ви те?

- Ако еден се отка же од нас ледс -
тво то, а има ме по го лем број нас -
лед ни ци, не го ви от дел при рас ну -
ва на дру ги те нас лед ни ци. Ако си -
те се отка жат, то гаш ка ко нас лед -
ник се ја ву ва Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја, од нос но то гаш др жа ва та тре -
ба да ги на ми ри дол го ви те во ви -
си на на нас ле де ни от имот.

Ка ко да се над ми нат проб ле ми -
те во пра кти ка та?

- Во прав ни от си стем на РМ во
тек е нај го ле ма та ре фор ма пре ку
из го тву ва ње то на Гра ѓан ски от за -
ко ник, во кој во Кни га че твр та -
Нас лед но прав ни од но си се пред -
ви ду ва ат зна чај ни пред ло зи со
кои ќе се обез бе ди по го лем сте -
пен на за шти та на до ве ри те ли те
и ќе им се олес ни ра бо та та на из -
вр ши те ли те. Тоа ќе се по стиг не со
за кон ско то пред ви ду ва ње и на об -
вр ски те де ка се дел од оста ви на -
та, ка ко и за дол жи тел но то изд во -
ју ва ње на де лот од за ед нич ки от
имот на над жи ве а ни от бра чен
парт нер. Зна ча ен пред лог е пред -
ви ду ва ње на мож но ста и ли ца та
што има ат пра вен ин те рес да по -
ве дат оста вин ска по стап ка. Се
пред ла га, исто та ка, за дол жи тел -
но јав но по ви ку ва ње на до ве ри те -
ли те што има ат по ба ру ва ња кон
оста ви на та на оста ви те лот во
днев ни те вес ни ци, со цел да би -
дат во мож ност да ги за шти тат и
да ги на ми рат сво и те по ба ру ва ња
од оста ви на та. Исто та ка, зна чај -
на ре фор ма ќе би де и пред ви ду ва -
ње то на мож но ста до ве ри те лот да
ја по би ва из ја ва та за отка жу ва ње
од нас ледс тво то на долж ни кот -
нас лед ник, кој на мер но се отка жал
од нас ледс тво то, со цел да го изи -
гра до ве ри те лот.

ИНТЕРВЈУ СО ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ РИСТОВ

Со нас ледс тво то се до би ва ат и дол го ви

Во Скоп је за две го ди ни 
под не се ни 12 ил ја ди „оста ви ни“

Од Ко мо ра та на из вр ши те -
ли те (КИРМ) по јас ну ва ат де ка
ако во те кот на спро ве ду ва ње -
то на из вр шу ва ње то на ста пи ла
смрт на стран ка та или на неј зи -
ни от за кон ски за стап ник, из вр -
шу ва ње то пре ки ну ва сѐ до утвр -
ду ва ње то на за кон ски от нас лед -
ник, од нос но нас лед ни ци. Име -
но, во 2014 го ди на има ло пре -
кин на из вр шу ва ње то во 2.659
пред ме ти по ра ди смрт на
стран ка и сте чај на прав но ли -
це, до де ка лан ска та го ди на
број ка та е 5.053 пред ме ти.

- За пре ки нот на из вр шу ва -
ње то из вр ши те лот ќе ги из ве сти
нас лед ни ци те на стран ка та, ако
се поз на ти и ако е поз на то нив -
но то пре сто ју ва ли ште, ка ко и
спро тив на та стран ка. Ако нас -
лед ни ци те и за кон ски от за стап -
ник, пак, не се поз на ти или не е
поз на то нив но то пре сто ју ва ли -
ште, из вр ши те лот ќе по ба ра од
над леж ни от суд без од ла га ње
да им по ста ви при вре мен ста -
ра тел - ве лат од КИРМ.

Со но ви от за ко нот за из вр -
шу ва ње, кој се на о ѓа во со бра -
ни ска про це ду ра, со цел од бег -

ну ва ње на за кон ски те праз ни -
ни што ја одол жу ва ат по стап -
ка та и се на ште та на до ве ри те -
ли те, се пред ла га пре ки нот на
из вр шу ва ње да се огра ни чи на
60 де на од де нот ко га на ста пи -
ла смрт та на долж ни кот, од нос -
но од де нот на пра во сил но ста
на ре ше ни е то на су дот за прог -
ла су ва ње ис чез на то ли це за
умре но.

- Ако по стап ка та за рас пра -
ва ње на оста ви на та на долж ни -
кот не е по ве де на по служ бе на
долж ност, а нас лед ни ци те во
рок од 60 де на од де нот ко га на -
ста пи ла смрт та на долж ни кот,
од нос но од де нот на пра во сил -
но ста на ре ше ни е то на су дот за
прог ла су ва ње ис чез на то ли це
за умре но не под не ле пред лог
за рас пра ва ње на оста ви на, или
нас лед ни ци те не се поз на ти,
или не е поз на то нив но то жи ве -
а ли ште или пре сто ју ва ли ште,
из вр ши те лот ќе по ба ра од Цен -
та рот за со ци јал ни ра бо ти без
од ла га ње да им по ста ви при вре -
мен ста ра тел на нас лед ни ци те
во сог лас ност со За ко нот за се -
мејс тво - по јас ну ва ат од КИРМ.

Из вр шу ва ње то пре ки ну ва 
до утвр ду ва ње на нас лед ни кот


