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Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Во пра во суд ни от си стем 
е-прав да та вле гу ва на го ле ма вра таа
ЕУ ка ко ал тер на ти ва ја пре по ра чу ва и мож но ста за ре ша ва ње на спо ро ви те пре ку Ин тер нет, осо бе но оние од тр гов ско то и од по тро шу вач ко то пра во

е-Прав да та е ид ни на та на пра во -
суд ни те си сте ми и след ни от тренд
по кој ќе функ ци о ни ра ат со вре ме -
ни те прав ни си сте ми, сме та ат екс -
пер ти те што учес тву ваа на кон фе -
рен ци ја та по све те на на е-прав да та
што не о дам на се одр жа во фран цу -
ски от град Страз бур. Струч на та кон -
фе рен ци ја бе ше ор га ни зи ра на од
стра на на Европ ска та ко ми си ја за
ефи кас ност на прав да та (CEPEJ) во
со ра бо тка со фран цу ски от Ин сти тут
за ви со ки сту дии по прав да и Ла бо -
ра то ри ја та за сај бер-прав да од Мон -
тре ал.

- е-Прав да та ка ко по им оз на чу ва
при ме на на тех но ло ги ја та во пра во -
судс тво то и неј зи на та клуч на та цел
е олес не ти от при стап до прав да та
пре ку обез бе ду ва ње ефи кас на и
транс па рент на по стап ка. Ана ли зи -
рај ќи ги при до би вки те од из ми на ти -
те де ка ди, Европ ска та ко ми си ја за
ефи кас ност на прав да та го наг ла су -
ва зна че ње то од во ве ду ва ње то на со -
вре ме ни те ин фор ма тич ки тех но ло -
гии во пра во судс тво то, кое тре ба да
се ос тва ри со за ем на со ра бо тка на
др жа ви те. Це ли те на е-прав да та мо -
же да се ос тва рат пре ку во ве ду ва ње -
то на ди ги та ли за ци ја та во на со ка на
по до бру ва ње на при ста пот до прав -
да та, а без при тоа да се на ру шат фун -
да мен тал ни те прин ци пи на прав ни -
от си стем. Ова всуш ност се и пре диз -
ви ци те од во ве ду ва ње то на тех но ло -
ги ја та во пра во судс тво то, во си те не -
го ви сег мен ти - бе ше наг ла се но на
кон фе рен ци ја та.

Ан дре По тоц ки, су ди ја во
Европ ски от суд за чо ве ко ви те пра -
ва и по ра не шен пот пре тсе да тел на
ко ми си ја та, ве ли де ка Европ ска та
ко ми си ја за ефи кас ност на прав да -
та (CEPEJ) ка ко сил на и про ду ктив -
на ин сти ту ци ја ги истак ну ва пра -
ша ња та што има ат клуч на уло га во
по до бру ва ње то на со вре ме ни те
пра во суд ни си сте ми. По ме ѓу нив е
и она за ин фор ма тич ка та тех но ло -
ги ја во кон текст на ефи кас но ста на
судс тво то ка ко еден од прин ци пи -
те на вла де е ње то на пра во то што ги
шти ти Европ ска та кон вен ци ја за
чо ве ко ви те пра ва. 

Од ас пект на кон вен ци ја та и на
Со ве тот на Евро па со чи ја ре зо лу ци -
ја е ос но ва на ко ми си ја, зна чај но е и
мис ле ње то број 13 на кон сул та тив -
ни от со ста нок на европ ски те су дии,
во кое се ве ли де ка из вр шу ва ње то на
суд ски те од лу ки тре ба да би де бр зо
и де ло твор но.

Де ло твор но то и ефе ктив но то из -
вр шу ва ње на об вр зу вач ка суд ска од -
лу ка, кон ста ти ра ат европ ски те су -
дии, прет ста ву ва ос но вен еле мент
на вла де е ње то на пра во то. Из врш -
на та по стап ка мо ра да се спро ве ду -
ва во сог лас ност со ос нов ни те пра -
ва и сло бо ди, во смис ла на Кон вен -
ци ја та за за шти та на чо ве ко ви те пра -
ва. Ефи кас но ста на судс тво то и на
из вр шу ва ње то на суд ски те од лу ки
не ми нов но е по вр за но и со упо тре -
ба та на ин фор ма тич ки те тех но ло -
гии, осо бе но во пог лед на при ста пот
до прав да та и бр зи на та и ква ли те -
тот на по стап ки те. 

Во таа на со ка, и Аген ци ја та за те -
мел ни пра ва на Европ ска та Уни ја го
ак цен ти ра зна че ње то на пра во то на
при стап до прав да та, кое го вклу чу -
ва и пра во то на из вр шу ва ње на суд -
ски те од лу ки. Не из вр шу ва ње то на
пре су ди те, истак ну ва ат од аген ци ја -
та, мо же не о прав да но да го за гро зи
при ста пот до пра во судс тво то, што е
во спро тив ност со Европ ска та кон -

вен ци ја.
Спо ред Ми шо Док ма но виќ, про -

фе сор на прав ни от фа кул тет „Ју сти -
ни јан Пр ви“, пра ша ње то за упо тре -
ба та на ин фор ма тич ка та тех но ло ги -
ја и кон цеп тот на е-прав да та е мош -
не акту ел на и ко рис на те ма. Тре ба
да се наг ла си, ве ли Док ма но виќ, де -
ка иск лу чи тел но зна чај на уло га, ко -
ја во раз во јот на пра во то е по вр за на
со ин фор ма тич ка та тех но ло ги ја,
игра ат ме ѓу на род ни те ор га ни за ции,
ка ко што е и слу ча јот со CEPEJ. 

- Не сом не но, ко ри сте ње то на ин -
фор ма тич ка та тех но ло ги ја отво ра
ши ро ки мож но сти за уна пре ду ва -
ње на ра бо та на пра во суд ни те ор га -
ни. Ин фор ма тич ка та тех но ло ги ја
во судс тво то по крај за ште да та на
вре ме и средс тва ја зго ле му ва транс -
па рент но ста и ефи кас но ста на суд -
ски те ин сти ту ции - наг ла су ва Док -
ма но виќ.

Европ ска та ко ми си ја за ефи кас -
ност на прав да та, сме та уни вер зи -
тет ски от про фе сор и су ди ја д-р Ла -
зар На нев, не слу чај но ја истак ну ва
ефи кас но ста на судс тво то и из вр шу -
ва ње то на суд ски те од лу ки. И тоа гле -
да но низ приз ма та на чо ве ко ви те
пра ва. Во де неш но вре ме, наг ла су ва
про фе со рот, при ста пот до прав да
без ин фор ма тич ки те тех но ло гии и
кон цеп тот на е-прав да ед но став но е
не за мис лив, ка ко од пог лед на при -
ме на та на про цес ни те за ко ни, та ка
и од пог лед на из вр шу ва ње то на суд -
ски те од лу ки.

- Ка ко што впро чем се опре де лу -
ва и во ме ѓу на род на та ре гу ла ти ва,
ин фор ма тич ка та тех но ло ги ја има
огро мен и единс твен при до нес за
при ста пот до прав да та. Но и за неј -
зи но то ефе кту и ра ње во смис ла на
екс пе ди тив но ста на ед на по стап ка
и из врш но ста на суд ски те од лу ки.
На ед но, ин фор ма тич ка та тех но ло -
ги ја зна чи и транс па рент ност, што
пак е су штин ска за прав на та си гур -
ност - ве ли На нев.

По крај олес не ти от при стап до
суд ска та прав да, про фе со рот до да -
ва де ка ин фор ма тич ки те тех но ло -
гии го олес ну ва ат и при ста пот до ад -
ми ни стра тив на та прав да. Во таа на -
со ка, ва жен сег мент на е-прав да та е
еле ктрон ско то по вр зу ва ње на ин сти -
ту ци и те ка ко на чин за над ми ну ва ње
на ад ми ни стра тив ни те ба ри е ри и
вос по ста ву ва ње то ко му ни ка ци ска
вр ска со ко ја ин сти ту ци и те ќе би дат

по е фи кас ни.
Еле ктрон ска та јав на ад ми ни -

стра ци ја, образ ло жу ва ат од Ми ни -
стерс тво то за ад ми ни стра ци ја и ин -
фор ма тич ко оп штес тво, зна чи по -
сто е ње на по ед но ста ве ни про це си
во ин сти ту ци и те, ба зи ра ни на ко ри -
сте ње мо дер на ин фор ма ци ска и ко -
му ни ка ци ска тех но ло ги ја и по ме ѓу
ин сти ту ци и те, гра ѓа ни те и биз ни сот.
Ва ква та ко му ни ка ци ја при до не су ва
еле ктрон ски те ус лу ги и ин фор ма -
ции да би дат по е вти ни и по ква ли -
тет ни за гра ѓа ни те. 

- Пра ктич на та при ме на на но ви -
от За кон за оп шта та управ на по стап -
ка во де лот на еле ктрон ско то по вр -
зу ва ње на ин сти ту ци и те ќе обез бе -
ди по е фи кас на и по е ко но мич на по -
стап ка, по себ но во де лот на ра бо та -
та со пред ме ти те и раз ме на та на до -
ку мен ти те по ме ѓу ин сти ту ци и те - ве -
ли Ју гос лав Ѓор ѓи ев ски од Ми ни -
стерс тво то. 

За про фе сор ка та по управ но пра -
во Ана Пав лов ска-Да не ва од прав -
ни от фа кул тет „Ју сти ни јан Пр ви“,
еле ктрон ско то по вр зу ва ње на ин сти -
ту ци и те во пог лед на це ли те на За -
ко нот за оп шта та управ на по стап ка,
прет ста ву ва од лич на иде ја што би
до ве ла до ефи кас ност на по стап ки -
те. Но се пак, ка ко што наг ла су ва про -
фе сор ка та, нај важ но е пра ша ње то
ка ко таа иде ја ќе се ос тва ри низ пра -
кти ка та и кол ку ин сти ту ци и те се под -
го тве ни за тоа.

Од ас пект на из вр шу ва ње то, од
Ко мо ра та на из вр ши те ли ве лат де -
ка но ви от За кон за оп шта та управ на
по стап ка де тал но ги ре гу ли ра по -
стап ки те за из вр шу ва ње на управ ни -
те акти. 

ЗОУП пра ви ди стинк ци ја по ме -
ѓу из вр шу ва ње то на не па рич ни те об -
вр ски во управ на по стап ка и при сил -
но то из вр шу ва ње на управ ни акти
што гла сат на ис пол ну ва ње па рич ни
об вр ски, ка де што за ко нот изреч но
пред ви ду ва над леж ност на из вр ши -
те ли те за спро ве ду ва ње на из вр шу -
ва ње на па рич ни те по ба ру ва ња, што
од дру га стра на е во це лост во сог -
лас ност со пред ви де но то во но ви от
За кон за из вр шу ва ње.

За да се по стиг не зго ле ме на
ефи кас ност и не пре че но спро ве ду -
ва ње на из вр шу ва ње то, из вр ши те -
лот има пра во на при стап до си те
ин фор ма ции и по да то ци од ра бо -
то да ве цот, бан ки те, јав ни те кни ги

и ре ги стри те за кон крет ни от долж -
ник. Исто та ка, во но ви от За кон за
из вр шу ва ње се пред ви ду ва и об вр -
ска за за дол жи тел на еле ктрон ска
ко му ни ка ци ја на из вр ши те лот со
ка та ста рот со што зна чај но ќе се
скра ти вре ме то за вр ше ње на упи -
си во ка та ста рот, но и при би ра ње
по да то ци од не го, со што ќе се зго -
ле ми ефи кас но ста на по ста пу ва ње -
то, и ќе се на ма лат тро шо ци те.

Во но ви от За кон за из вр шу ва ње
пред ви де но е и еви ден ти ра ње на на -
ло гот за из вр шу ва ње во тр гов ски от
ре ги стар и на за пис ни кот за по пис
на под виж ни пред ме ти во За лож ни -
от ре ги стар. 

Овие за кон ски но ви ни, по со чу -
ва ат од Цен трал ни от ре ги стар, ќе се
ре а ли зи ра ат и во рам ки те на до се -
гаш на та пра кти ка на ко ри сте ње то
на по да то ци те од ба зи те на Цен трал -
ни от ре ги стар од стра на на из вр ши -
те ли те по еле ктрон ски пат и пре -
ку ин тер нет-ди стри бу тив ни от си -
стем на ре ги ста рот. Во ди чот на до -
бри пра кти ки во из вр шу ва ње то на
CEPEJ наг ла су ва по тре ба од обез бе -
ду ва ње ква ли тет на по стап ки те за
из вр шу ва ње и ефи кас ност на из вр -
шу ва ње то, а во вр ска со пра ша ња та
за при ста пот до ин фор ма ции за
имот, по тра га та по имот и ис пи ту ва -
ње то на об вр ски те на долж ни кот.

На ед но, при ста пот до ин фор ма -
ци и те и по да то ци те од стра на на из -
вр ши те ли те ка ко зна чај но пра ша ње
е гло бал но дек ла ри ра на за лож ба на
Ме ѓу на род на та уни ја на из вр ши те -
ли. Исти от сег мент е ак цен ти ран и
од про гра ма та на Европ ска та ко ми -
си ја за ефи кас ност на прав да та, во
де лот зго ле му ва ње то на ефи кас но -
ста на из вр ши те ли те. Ва ква та ефи -
кас ност на из вр ши те ли те, се образ -
ло жу ва во про гра ма та, и е ед на од га -
ран ци и те за ефи кас но ста на судс -
тво то, е-из вр шу ва ње то ка ко сег мент
на е-прав да та е фа ктор што при до -
не су ва пре ку за бр за на та из врш на по -
стап ка да се ос тва рат це ли те на ефи -
кас но ста.

- Но ви те ин фор ма тич ки тех но ло -
гии се не оп ход ност во ед на из вр ши -
тел ска кан це ла ри ја. Не тре ба да се
за бо ра ви де ка ко ри сте ње то на ин -
фор ма тич ка та тех но ло ги ја ја на мет -
ну ва и по тре ба та од без бед ност и за -
шти та на таа тех но ло ги ја, осо бе но на
ин фор ма ци и те и по да то ци те што ги
ко ри стат из вр ши те ли те во сво е то ра -

бо те ње - ве ли Јос Уит де ха аг, прв кве -
стор на Ко ми те тот на Ме ѓу на род на -
та уни ја на из вр ши те ли. 

По треб но е, до да ва поз на ти от хо -
ланд ски екс перт, да се сле дат со вре -
ме ни те трен до ви на е-прав да та од
ас пект на ор га ни за ци ја та на из вр -
ши тел ска та кан це ла ри ја исто ка ко
што се сле дат и со вре ме ни те трен -
до ви во за ко ни те за из вр шу ва ње на
раз лич ни те др жа ви, кои мо ра да го
сле дат прин ци пот на ба ланс по ме ѓу
учес ни ци те во из врш на та по стап ка.

Во пог лед на ре ше ни ја та во но -
ви от За кон за из вр шу ва ње, од Ми ни -
стерс тво то за прав да ве лат де ка но -
ви от за кон ги сле ди гло бал ни те и
европ ски те трен до ви во сфе ра та на
пра во судс тво то и на со вре ме но то из -
вр шу ва ње и во таа смис ла, и на трен -
до ви те на е-прав да та. Си те овие при -
до би вки од но ви от за кон, наг ла су -
ва ат од Ми ни стерс тво то, ќе имп ли -
ци ра ат по зи тив ни пос ле ди ци за си -
те учес ни ци во из врш на та по стап ка.
Ста ну ва збор за по брз, по ед но ста -
вен, по е ко но ми чен и по е фи ка сен на -
чин со кој ќе се ос тва рат пра ва та и
ин те ре си те. 

Од Ко мо ра та на из вр ши те ли по -
со чу ва ат де ка еден од нив ни те ид ни
пре диз ви ци ќе би де и еле ктрон ско -
то по вр зу ва ње со ре ги старoт на ко -
рис ни ци на пра ва, кои про из ле гу ва -
ат од со ци јал на та за шти та, a се во
сог лас ност со пра вил ни кот за на чи -
нот на во де ње и со др жи на та на еви -
ден ци ја та за ко рис ни ци те на пра ва -
та од со ци јал на за шти та и до ку мен -
та ци ја та за струч на та служ ба.

По тре ба та од при ме ну ва ње то на
но ви те ин фор ма тич ки тех но ло гии
од стра на на ин сти ту ци и те во кон -
текст на из вр шу ва ње то го истак ну -
ва ат и од Ме ѓу на род на та уни ја на из -
вр ши те ли. Др жа ви те, наг ла су ва ат
од уни ја та, мо ра да ги при ме ну ва ат
но ви те тех но ло гии и да доз во лу ва ат
со ра бо тка по ме ѓу про фе си о нал ци -
те што се за ни ма ва ат со из вр шу ва -
ње, ка ко на на ци о нал но, та ка и на ме -
ѓу на род но ни во. 

Во таа смис ла и Со ве тот на Евро -
па пре по ра чу ва де ка из ве сту ва ња та
до стра ни те во вр ска со из вр шу ва ње
на суд ски те од лу ки или из врш ни те
нас ло ви или дру ги до ку мен ти, се су -
штин ски ас пект на пра во то на из вр -
шу ва ње. На вре ме но то из ве сту ва ње
на стран ки те е не оп хо ден еле мент
на фер по стап ки те од ас пект на
Европ ска та кон вен ци ја за чо ве ко ви -
те пра ва. 

Упо тре ба та на но ви те ин фор ма -
тич ки тех но ло гии и кон цеп тот на
е-прав да та се наг ла су ва и од стра -
на на Европ ска та Уни ја, ко ја, пак,
во рам ки те на ал тер на тив но то ре -
ша ва ње на спо ро ви те, пре по ра чу -
ва и ре ша ва ње на спо ро ви те пре ку
Ин тер нет, осо бе но во до ме нот на
тр гов ско то и на по тро шу вач ко то
пра во. Ва кви те пла тфор ми, ве лат
од ЕУ се ори ен ти ра ни кон гра ѓа ни -
нот и со нив ќе се за јак не единс тве -
ни от ди ги та лен па зар. 

По крај ука жу ва ња та на Европ -
ска та Уни ја за ал тер на тив но то
решaва ње на спо ро ви те ка ко по е фи -
ка сен при стап до прав да та, Ме ѓу на -
род на та уни ја на из вр ши те ли го наг -
ла су ва и зна че ње то на при ја тел ско -
то на ми ру ва ње на дол го ви те. Еден
од та кви те мо да ли те ти за по е фи ка -
сен при стап до прав да та е и вон суд -
ска та нап ла та на дол го ви по ос но ва
на ве ро до стој на ис пра ва, ко ја е пред -
ви де на и во но ви от За кон за из вр шу -
ва ње. 
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