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Глав ни от пре диз вик на из вр шу -
ва ње то во мо мен тов, на кој ние се -
ко гаш ак цен ти ра ме, е про на о ѓа ње -
то ба ланс по ме ѓу пра ва та на долж -
ни ци те и пра ва та на до ве ри те ли те.
Про на о ѓа ње то на тој ба ланс е оној
су штин ски пре диз вик кон кој тре -
ба да се стре ми со вре ме но то из вр -
ши телс тво, ве ли пре тсе да тел ка та
на Ме ѓу на род на та уни ја на из вр ши -
те ли, Фран соа Ан дро. Во таа на со -
ка, Ан дро до да ва де ка всуш ност и
глав на та цел на Ме ѓу на род на та
уни ја на из вр ши те ли е да про мо ви -
ра не за вис ни и до бро обра зо ва ни
из вр ши те ли, кои ќе ра бо тат спо ред
прин ци пи те на хар мо ни зи ра но то
из вр ши телс тво на гло ба лен план. 

- На ша та уни ја до се га има 88 чле -
на и таа по стои ве ќе 69 го ди ни. Глав -
на та цел на Ме ѓу на род на та уни ја на
из вр ши те ли е да про мо ви ра не за -
вис ни и до бро обра зо ва ни из вр ши -
те ли. Во таа на со ка, на ме ѓу на ро ден
план, на из вр ши телс тво то му е по -
треб на хар мо ни за ци ја. Таа е клуч -
на по ен та во се гаш но то вре ме на
гло ба ли за ци ја. Име но, со са ма та
гло ба ли за ци ја се на мет ну ва и по -
тре ба та за хар мо ни за ци ја. Во таа
смис ла, ние ка ко Ме ѓу на род на уни -
ја на из вр ши те ли, а по ви ку вај ќи се

на прин ци пи те на из вр ши тел ска та
про фе си ја, са ка ме да по стиг не ме
уни вер зал ни стан дар ди и вред но -
сти, од нос но да по стиг не ме еден
уни фи ци ран за ед нич ки ја зик на из -
вр ши те ли те на гло бал но ни во. Поч -
ну вај ќи од таа иде ја, ние ра бо ти ме
на тоа пра ктич но да се уни фи ци ра -
ат и хар мо ни зи ра ат си сте ми те на
из вр шу ва ње што по сто јат на гло ба -
лен план. Тоа зна чи тие при фа те ни
прин ци пи и пра кти ки ка ко дел од
ед но мо дер но пра во да функ ци о ни -
ра ат во по стој ни те прав ни си сте ми
на др жа ви те. Ко га ва кви те на ши
идеи и ра бо та ги прет ста ву ва ме
пред ме ѓу на род ни те ин сти ту ции,
ка ко што е на при мер Европ ска та
ко ми си ја, тие се мно гу ен ту зи ја -
стич ки рас по ло же ни во вр ска со
овие на ши за мис ли и нив но то те -
ков но пра ктич но спро ве ду ва ње - ве -
ли Ан дро.

Истак ну вај ќи ги пре диз ви ци те
на со вре ме но то из вр ши телс тво, Ан -
дро по со чи де ка Ме ѓу на род на та
уни ја се ко гаш ин си сти ра и ак цен -
ти ра на про на о ѓа ње то ба ланс по -
ме ѓу пра ва та на долж ни ци те и пра -
ва та на до ве ри те ли те. Про на о ѓа ње -
то на тој ба ланс, до да ва Ан дро, е
оној су штин ски пре диз вик кон кој

тре ба да се стре ми со вре ме но то из -
вр ши телс тво. 

- Зна чи, из вр ши те лот е, та ка да
илу стри рам, ка ко акро бат што оди
по жи ца и кој мо ра вни ма тел но да
го на о ѓа ба лан сот, тоа е мош не ва -
жен и те ме лен прин цип за про фе -
си ја та, на кој мо ра мно гу да се вни -
ма ва. Во таа на со ка, из вр ши те лот
мо ра да ги по чи ту ва пра ва та на из -
вр ши те лот и пра ва та на до ве ри те -
лот. Ние сме единс тве ни от и пос -
ле ден линк по ме ѓу долж ни кот и
до ве ри те лот, но исто та ка тре ба
да се наг ла си де ка ние сме единс -
тве ни от линк не са мо по ме ѓу
долж ни кот и до ве ри те лот, ту ку и
нив ни от линк што во ди до прав -
да та. Не мо же да по стои ефе кту и -
ра ње на прав да та и вооп што на це -
ли те на пра во суд ни от си стем без
по сто е ње то на из вр ши те ли те. Ос -
тва ру ва ње то на тие це ли зна чи и
дос лед но по чи ту ва ње и при ме ну -
ва ње на прав на та си гур ност, што,
пак, е во ин те рес на гра ѓа ни те. Са -
мо низ таа сли ка мо же да се сог ле -
да ви стин ска та уло га на из вр ши те -
ли те во оп штес тво то, во со вре ме -
ни от свет и во со вре ме но то пра во,
истак на пре тсе да тел ка та на Ме ѓу -
на род на та уни ја на из вр ши те ли.

Во кон текст на перс пе кти ви те
на со вре ме на та из вр ши тел ска про -
фе си ја, Ан дро ја оце ну ва ра бо та та
на ма ке дон ска та ко мо ра на из вр -
ши те ли ка ко мош не ус пеш на.

- Би са ка ла да ги охра брам ма -
ке дон ски те ко ле ги и по на та му ус -
пеш но да ра бо тат. Ма ке дон ска та
ко мо ра на из вр ши те ли е мно гу
актив на и има од лич ни ре зул та ти,
кои се за по фал ба. Ко мо ра та на из -
вр ши те ли учес тву ва во го лем број
про е кти, а исто та ка учес тву ва и во
мно гу број ни те ре фор ми што се од -
не су ва ат на из вр шу ва ње то, а пр -
венс тве но се од не су ва ат на за кон -
ски те по до бру ва ња во тој пог лед.
Ва кви от про а кти вен при стап на Ко -
мо ра та, кој се сог ле ду ва во учес тво -
то на зна чај ни про е кти и ре фор ми,
е нај до бри от на чин да се ра бо ти за
до бро то на сво ја та про фе си ја, а со
тоа, се ка ко, и за ефи кас но ста на
прав ни от си стем, што, пак, од дру -
га стра на, е во ин те рес на гра ѓа ни -
те и на де лов ни те суб је кти. Мо жам
да ка жам де ка ма ке дон ска та ко мо -
ра на из вр ши те ли во таа на со ка има
еден по зи ти вен и кре а ти вен при -
стап и тре ба та ка да про дол жи -
истак ну ва пре тсе да тел ка та на Ме -
ѓу на род на та уни ја на из вр ши те ли.

ФРАНСОА АНДРО, ПРЕТСЕДАТЕЛКА НА МЕ ЃУ НА РОД НА ТА УНИЈА НА ИЗВРШИТЕЛИ

Ба лан сот по ме ѓу пра ва та на долж ни ци те 
и на до ве ри те ли те е секогаш  а кту ел ен пре диз вик

Ко мо ра та на из вр ши те ли ка ко дел
од чес тву ва ње то на де се тго диш ни от
ју би леј одр жа ме ѓу на род на кон фе -
рен ци ја на те ма „Акту ел ни прав ни
ри зи ци и пре диз ви ци во из вр шу ва -
ње то“, на ко ја при сус тву ваа и учес тву -
ваа нај ви со ко то ра ко водс тво на Ме -
ѓу на род на та уни ја на из вр ши те ли,
пре тсе да те ли те на ре ги о нал ни те ко -
мо ри на из вр ши те ли, прет став ни ци -
те на ма ке дон ско то пра во судс тво и
ре ле вант ни те др жав ни ин сти ту ции,
ка ко и прет став ни ци те на из вр ши -
тел ска та и ака дем ска та за ед ни ца. 

Кон фе рен ци ја та ја отво ри пре тсе -
да те лот на ко мо ра та, Зо ран Пе тре ски,
кој го наг ла си зна че ње то на ре ги о нал -
на та со ра бо тка, а во кон текст на за ед -
нич ки те гле ди шта за со вре ме ни те
прав ни ри зи ци и пре диз ви ци во из -
вр шу ва ње то. Во таа на со ка, фо ку сот
на ме ѓу на род на та кон фе рен ци ја бе -
ше ста вен на акту ел ни те прав ни ри -
зи ци и пре диз ви ци во из вр шу ва ње -
то, од гло ба лен, ре ги о на лен и до ма -
шен ас пект, за што беа пре зен ти ра ни
оп сеж ни из ла га ња, со пра ктич ни и те -
о рет ски ана ли зи и ар гу мен та ции. 

- Глав ни от пре диз вик за из вр шу -
ва ње то во мо мен тов, на кој ние се ко -
гаш ак цен ти ра ме, е про на о ѓа ње то
ба ланс по ме ѓу пра ва та на долж ни -
ци те и пра ва та на до ве ри те ли те.
Про на о ѓа ње то на тој ба ланс е оној
су штин ски пре диз вик кон кој тре ба
да се стре ми со вре ме но то из вр ши -
телс тво - истак на во сво е то из ла га -
ње Фран соа Ан дро, пре тсе да тел ка
на Ме ѓу на род на та уни ја на из вр ши -
те ли, ко ја го во ре ше за Гло бал ни от
ко декс за из вр шу ва ње. 

Таа истак на де ка Гло бал ни от ко -
декс е ала тка за до бро вла де ние и вос -
по ста ву ва ње ефи ка сен си стем, ефе -
кту и ран пре ку про на о ѓа ње за ед нич -
ки уни вер за лен ја зик во об ла ста на
судс тво то и из вр ши телс тво то. Овој
ко декс, ре че Ан дро, на о ѓа еден нов
ба ланс ме ѓу долж ни кот и до ве ри те -
лот, а зна ча ен е не са мо по нор ма тив -
но то ту ку и по еко ном ско то зна че ње.
За тоа што еко но ми ја та не мо же да се
раз ви ва без из вр ши телс тво то. От ту -
ка, подв ле че Ан дро, гло бал ни от ко -
декс е и ви стин ска ала тка за раз во јот

на еко но ми ја та. 
Ра ди ца Ла за рев ска-Ге ро ска, др -

жав на со вет нич ка во Ми ни стерс -
тво за прав да, го во ре ше за Во ди чот
кон до бри пра кти ки во из вр шу ва -
ње то на Со ве тот на Евро па. Ла за -
рев ска-Ге ро ска истак на де ка де ле -
ги ра ње то на спро ве ду ва ње то на из -
вр шу ва ње то во над леж ност на из -
вр ши те ли те, гри жа та за стран ки те
це лос но да го раз бе рат про це сот на
из вр шу ва ње, обез бе ду ва ње то ква -

ли тет на по стап ки те за из вр шу ва -
ње и про мо ви ра ње то на упо тре ба -
та на за ед нич ка прав на тер ми но ло -
ги ја за из вр шу ва ње се ос нов ни те ус -
ло ви за ква ли тет но и пра вич но из -
вр шу ва ње што ги про мо ви ра Во ди -
чот. 

За клуч ни те из ме ни во но ви от
за кон за из вр шу ва ње го во ре ше Ар -
сен Ја нев ски, ре до вен про фе сор на
прав ни от фа кул тет „Ју сти ни јан Пр -
ви“. Ја нев ски истак на де ка иде ја та

за но ви от за кон за из вр шу ва ње е по -
тек на та од Ко мо ра та на из вр ши те -
ли те, за да се соз да дат по ква ли тет -
ни за кон ски ре ше ни ја и да се над -
ми нат сла бо сти те што се де те кти -
ра ле низ пра кти ка та. 

- Со но ви от за кон се са ка си сте мот
за из вр шу ва ње да се по до бри и да се
обез бе ди бр за и еко но мич на по стап -
ка, ка ко и да се по пол нат праз ни ни -
те што ги има ше ста ри от за кон, а се -
то тоа во на со ка на за јак ну ва ње на

прав на та си гур ност - ре че Ја нев ски.
За акту ел ни те прав ни ри зи ци и

пре диз ви ци во из вр шу ва ње то од ре -
ги о на лен ас пект го во реа Але ксан дра
Треш њев, пре тсе да тел ка на Ко мо ра -
та на из вр ши те ли на Ре пуб ли ка Ср -
би ја; Те ди Ма ла ве чи, пре тсе да тел на
Ко мо ра та на при ват ни из вр ши те ли
на Ре пуб ли ка Ал ба ни ја; Иван Пе тро -
виќ, пре тсе да тел на Ко мо ра та на из -
вр ши те ли на Ре пуб ли ка Цр на Го ра; и
Еми не Ше ри фи, пре тсе да тел на Ко -
мо ра та на при ват ни из вр ши те ли на
Ре пуб ли ка Ко со во. 

За ед нич ки е зак лу чо кот на пре -
тсе да те ли те на ко мо ри те де ка су -
штин ски те пре диз ви ци на из вр ши -
те ли те од ре ги о нот се да се по чи ту -
ва ат и при ме ну ва ат прин ци пи те на
со вре ме на та из вр ши тел ска про фе -
си ја, из вр ши те ли те да би дат вклу че -
ни во ре фром ски те про це си на пра -
во судс тва та и во таа на со ка да би де
за шти тен нив ни от про фе си о на лен
ин те гри тет, а на ед но и прав на та си -
гур ност ка ко ус лов за функ ци о ни ра -
ње на прав на та др жа ва. Ре ги о нал на -
та со ра бо тка и гра де ње то парт нер -
ски од нос на суб је кти те со из вр ши те -
ли те се ед ни од пре диз ви ци те на из -
вр шу ва ње то што ги истак наа пре тсе -
да те ли те на ре ги о нал ни те ко мо ри на
из вр ши те ли. 

Јос Уит де ха аг, прв кве стор на Ко -
ми те тот на Ме ѓу на род на та уни ја и
пра вен кон сул тант на Хо лан ди ја, има -
ше мош не ко рис но из ла га ње за прав -
на та по лож ба, за шти та та и про то ко -
ли те за без бед ност на из вр ши тел ска -
та кан це ла ри ја. 

- За ус пеш но да функ ци о ни ра ед -
на из вр ши тел ска кан це ла ри ја по треб -
но е да се при ме ну ва ат про фе си о нал -
ни стан дар ди и пра ви ла, но исто та ка
тре ба да се знае и ка ко да се упра ву ва
со ри зи ци те, осо бе но во пог лед на без -
бед но ста на из вр ши те лот - наг ла си
хо ланд ски от пра вен кон сул тант. 

Во за врш ни от дел од кон фе рен ци -
ја та сле ду ваа пле нар на ди ску си ја и
усво ју ва ње на зак лу чо ци, на ко ја има -
ше кон стру ктив на и инс пи ра тив на де -
ба та во вр ска со го лем број пра ша ња
што се од не су ва ат на перс пе кти ви те
на из вр ши тел ска та про фе си ја. 

Прав ни ри зи ци и пре диз ви ци 

На ме ѓу на род на та кон фе рен ци ја „Акту ел ни прав -
ни ри зи ци и  пре диз ви ци во из вр шу ва ње то“ по се бен
ак цент бе ше ста вен и на Гло бал ни от ко декс на из -
вр шу ва ње. Ко де ксот, чи ја иде ја е хар мо ни за ци ја на
из вр шу ва ње то во гло бал ни рам ки, се од не су ва на
прин ци пи те што мо ра да се при мен ли ви во раз лич -
ни по стап ки, за прин ци пи те на из вр шу ва ње то да би -
дат пре поз нат ли ви на уни вер зал но ни во.

Гло бал ни от ко декс 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, а во сог лас ност со прин ци пот на пра вич ност
и чо ве ко ви те пра ва. Ко де ксот про мо ви ра нов ба ланс

по ме ѓу пра ва та на до ве ри те ли те и долж ни ци те, со -
вре ме ни кон цеп ти во из вр шу ва ње то и че ко ри кон
но ви те тех но ло гии за мо дер ни зи ра ње на из врш ни -
те дејс тва. 

Пра во то на ефе ктив но из вр шу ва ње на из врш ни -
те ис пра ви, се ве ли во ко де ксот, е фа ктор на раз во -
јот во оп штес тве но од го вор на та свет ска еко но ми ја.
Не по стои др жа ва брз пра во ни ту пра во без су дии, а
не ма пре су да без суд ски из вр ши те ли, се наг ла су ва
во ко де ксот, кој е ре зул тат на кон ти ну и ра ни те на по -
ри на Ме ѓу на род на та уни ја на из вр ши те ли и неј зи -
ни от на у чен со вет, со ста вен од вид ни свет ски екс -
пер ти од сфе ра та на про фе си о нал но то из вр шу ва ње.

Гло ба лен ко декс на из вр шу ва ње


