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Из вр ши те ли те сѐ уште до би ва -
ат пред ме ти што со го ди ни би ле чу -
ва ни во су до ви те и за кои долж ни -
ци те не зна е ле или, пак, од би ва ле
да ги пла тат. По ра ди дол го то вре -
ме тра е ње на по стап ка та, вкуп ни от
долг се га де се ткрат но го над ми ну -
ва из но сот на ос нов ни от долг, па под
знак пра шал ник се ста ва на че ло то
за су де ње во раз у мен рок или, пак,
еко но мич но ста и це лис ход но ста на
по стап ка та за из вр шу ва ње. 

Во кан це ла ри ја та на на род ни от
пра во бра ни тел во пр ви те три ме се -
ци од го ди на ва при стиг на ле 30 прет -
ста вки за проб ле ми во из вр шу ва ње -
то. На род ни от пра во бра ни тел не ка -
жу ва кол ку вкуп но жал би имал по

си те ос но ви. Но, за спо ред ба, ла ни
од вкуп но 4.403 прет ста вки, 186 би -
ле за из вр ши те ли те. 

- Нај го лем дел од пред ме ти те
што до а ѓа ат се ста ри пред ме ти, не -
кои ду ри и од 1990-ти те го ди ни, кои
по ви на на др жа ва та се чу ва ни во
су до ви те, најм но гу во скоп ски те ос -
нов ни су до ви и за нив не е спро ве -
ду ва на по стап ка та за из вр шу ва ње.
Су до ви те ед но став но не ги про це -
си ра ле пред ме ти те, си ги чу ва ле, да -
ли по ра ди не до стиг од су дии или од
по ли тич ки при чи ни, не нав ле гу вам
во тоа. А си те то гаш ни јав ни прет -
при ја ти ја, ка ко „По шта“ и „Те ле -
ком“, на вре ме ги има ат под не се но
туж би те. Но по ра ди дол ги те суд ски

по стап ки има ме не ве ро јат ни си ту -
а ции, на при мер за ос но вен долг од
ил ја да, де на ри вкуп ни от долг да до -
стиг не де се ти ци, па и сто ти ци ил ја -
ди де на ри - ве ли Зо ран Бил би ло ски,
др жа вен со вет ник кај на род ни от
пра во бра ни тел.

Од Ко мо ра та на из вр ши те ли ве -
лат де ка, освен со заг ла ве ни те пред -
ме ти во су до ви те, из вр ши те ли те
има ат проб лем и со долж ни ци што
со го ди ни од би ва ле да го пла тат дол -
гот. Суд ска пре су да има ло, па за тоа
ка ма ти те и во тие слу чаи стиг на ле
до не бо. На при мер, за ос но вен долг
од 3.000 евра, вкуп ни от долг по два -
е сет го ди ни стиг нал до 20.000 евра. 

- Из вр ши те лот не мо же да на -
мет не или да из бри ше ка ма та на
долг. Тоа е ра бо та на су дот. Но исто
та ка и до ве ри те лот има пра во да ја
про сти ка ма та та. Но кој тре ба најм -
но гу да се гри жи за дол гот? Из вр -
ши те лот, до ве ри те лот или долж ни -
кот? Јас мис лам долж ни кот. Но ние
има ме слу чај ко га 19 го ди ни и де -
сет ме се ци долж ни кот не го пла ќа
дол гот. Зна чи, дол гот не е стар ме -
сец, два, три, ту ку за тој долг има 16
од лу ки на су дот. Нај ста ра та е 19 го -
ди ни и 10 ме се ци, а нај но ва та е де -
сет го ди ни. И долж ни кот од би вал
да го пла ти дол гот. Из вр ши те лот е
дол жен да при фа ти да се на ми ри
по ба ру ва ње то та ка што ќе се про -
да де не кој друг имот, а да не е стан
ка де што долж ни кот жи вее. Но во
кон крет ни от слу чај, долж ни кот не
го иско ри стил тоа свое пра во што
му го да ва за ко нот, ту ку мол чел.
Зго ра на тоа, из вр ши тел ка та на пра -
ви ла ис пи ту ва ње на еко ном ска та
со стој ба на долж ни кот и не наш ла
друг имот. От та му се по ста ву ва пра -
ша ње то што ќе пра ви тој долж ник,
но исто та ка ле ги тим но е и пра ша -
ње то што ќе пра ви и до ве ри те лот
ко му му дол жат. За ко нот не се ви -
ка за кон за долж ни ци, тој не по стои
са мо за долж ни ци те. Тие го пре диз -
ви каа за ко нот, но за шти та та тре ба
да им се да де на оние што ги че ка -
ат па ри те. Та ка што, спо ред ме не,
мал ку се из ме сте ни пра ша ња та,
мис лам де ка во јав но ста ко неч но
не кој тре ба да го спом не и тоа. Те -
шко е из вр шу ва ње то во зем ја ка де
што има го ле ма не вра бо те ност, ама
че кај те, а што со до ве ри те ли те - ве -
ли Гор дан Стан ко виќ од Ко мо ра та
на из вр ши те ли.

Од кан це ла ри ја та на на род ни от
пра во бра ни тел ве лат де ка вто ра та
ра бо та на ко ја ре а ги ра ат гра ѓа ни те
е нап ла та та на це ли от из нос на дол -
гот при бло ка да на сме тки.

- Ка ко ин сти ту ци ја ре а ги ра ме
ко га од транс ак ци ски те сме тки им
се од зе ма це ли от из нос на дол гот,
од нос но не се во ди сме тка на она
што зна чи огра ни чу ва ње или ед на
тре ти на од пла та или од пен зи ја.
Си те гра ѓа ни има ат транс ак ци ски
сме тки, ка де што во нај го лем дел
единс твен при ход е пла та та, пен -
зи ја та или со ци јал на та по мош. Ме -
ѓу тоа сѐ уште има слу чаи ка де што,
на ме сто тре ти на, из вр ши те лот го
зи ма це ли от из нос или ги бло ки ра -
ат оние при хо ди што не сме ат да
би дат пред мет на из вр шу ва ње, об -
јас ну вај ќи де ка не зна е ле де ка се
па ри од со ци јал на по мош или дет -
ски до да ток, на при мер. Па, отка -
ко ние ќе ин тер ве ни ра ме, из вр ши -
те ли те ќе им ги вра тат па ри те, но
ште та та е пре диз ви ка на - ве ли со -
вет ни кот на на род ни от пра во бра -
ни тел, Бил би ло ски.

Но од Ко мо ра та на из вр ши те ли
об јас ну ва ат де ка из вр ши те лот не
знае по ко ја ос но ва долж ни кот до -
би ва па ри на сме тка та во бан ка, ни -

ту пак кол ку па ри.
- Из вр ши те лот не ма по да ток по

ко ја ос но ва се пол ни сме тка та на
долж ни кот. Тој не знае за тоа што
тој по да ток бан ка та не го да ва. И
бан ка та не го знае тоа, но има мож -
ност да го сфа ти тоа. Ние по ба рав -
ме од бан ки те ко га има при лив од
пла та кај долж ни кот да од би ва ат
ед на тре ти на, но бан ки те го од би -
ва ат тоа. Ние ка ко ко мо ра не мо же -
ме да им го на мет не ме тоа, а Вла -
да та очиг лед но по ве ќе ги це ни ин -
те ре си те и по тре би те на бан ки те
откол ку по тре би те на из вр ши те ли -
те, од нос но на до ве ри те ли те. Се га,
со но ви от за кон, из вр ши те лот мо -
ра да ги чу ва па ри те 15 де на, за да
има вре ме долж ни кот да дој де и да
ка же да ли тие па ри му се од пла та
или од не кој друг при ход. Во тој слу -
чај бан ка та е долж на да го из ве сти
има те лот на сме тка та за бло ка да -
та. И то гаш долж ни кот тре ба да оти -
де кај из вр ши те лот,за да се до го во -
ри на кој на чин ќе го вра ти дол гот,
за што долж ни кот мо же да е вра бо -
тен, но да са ка да го вра ти це ли от
долг на ед наш, а не да му се од би ва
ед на тре ти на од пла та за што на тоа
се прес ме ту ва и ка ма та - ве ли из вр -
ши те лот Стан ко виќ.
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Ком па ни и те да из гра дат 
кри те ри у ми за от пис на ка ма та

На род ни от пра во бра ни тел апе ли ра за оп штес тве на од го вор ност на
ком па ни и те, ба рај ќи да ја иск лу чат суб је ктив но ста при но се ње то на од -
лу ки те под кои ус ло ви, ко му и на кол ку ра ти долж ни кот ќе го исп ла ти
дол гот. 

- Со тоа што ќе би де де фи ни ра но, ако долж ни кот ја пот пи ше спо год -
ба та ќе му се от пи шат ка ма ти те, ќе се пов ле чат тро шо ци те откај из вр -
ши те лот на при мер. Но та кво не што не ма. Сѐ се све ду ва на суб је кти ви -
зам. И за не ко го има и две сте ра ти, а за не ко го не. Тоа го има ме ка ко
пре по ра ка во на ши те из ве штаи. На јав ни те прет при ја ти ја, на при мер,
Со ве тот на гра дот Скоп је мо же да им на ло жи да по ста пу ва ат ед на кво
за си те и во ед на транс па рент на по стап ка, за ни кој да не би де оште тен.
Не мо же не ко му да му се про сти ка ма та та, а не ко му да му се нап ла ќа -
ве лат откај на род ни от пра во бра ни тел. 
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Вр хов ни от суд при мил 818 ба ра ња
за су де ње во не ра зу мен рок

Бро јот на пред ме ти пред
Европ ски от суд за чо ве ко ви пра -
ва е на ма лен по во ве ду ва ње то на
прав ни от лек за су де ње во раз у -
мен рок пред Вр хов ни от суд на Ре -
пуб ли ка Ма ке до ни ја. Поч ну вај ќи
од 2008 го ди на, Вр хов ни от суд има
над леж ност да од лу чу ва по ба ра -
ње за по вре да на пра во то на су де -
ње во раз у мен рок, во по стап ка
утвр де на со за кон пред су до ви те
во Ма ке до ни ја во сог лас ност со
пра ви ла та и прин ци пи те утвр де -
ни со Европ ска та кон вен ци ја за
чо ве ко ви пра ва и ос нов ни сло бо -
ди и суд ска та пра кти ка на Европ -
ски от суд за чо ве ко ви пра ва. За ос -
тва ру ва ње на ова пра во, стран ка -
та има пра во да под не се ба ра ње
за за шти та на пра во то на су де ње
во раз у мен рок до Вр хов ни от суд
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ако сме -
та де ка над леж ни от суд ѝ го по -
вре дил пра во то на су де ње во раз -
у мен рок.

- Во те кот на 2016 го ди на од де -
лот за су де ње во раз у мен рок во
Вр хов ни от суд на Ре пуб ли ка Ма -
ке до ни ја во ра бо та имал вкуп но
818 пред ме ти (во два та сте пе на на
од лу чу ва ње), од кои 633 пред ме ти
во прв сте пен и 185 пред ме ти во
втор сте пен - ве ли Ма ја Ди ми тров -
ска-Јо ва нов ска, со вет нич ка и

порт па рол ка во Вр хов ни от суд. 
Во Вр хов ни от суд е фор ми ран

од дел за су де ње во раз у мен рок,
ка де што во прв сте пен се по ста -
пу ва по ба ра ња за за шти та на пра -
во то на су де ње во раз у мен рок и
во втор сте пен по жал ба про тив
пр во сте пе но то ре ше ние на Со ве -
тот на Вр хов ни от суд на Ре пуб ли -
ка Ма ке до ни ја. При од лу чу ва ње -
то да ли по ни ски от суд го по вре -
дил пра во то на су де ње во раз у мен
рок, Вр хов ни от суд на Ре пуб ли ка
Ма ке до ни ја вр ши оце на на три ас -
пе кти: од не су ва ње то на стран ка -
та во по стап ка та, од не су ва ње то на
су дот што по ста пу вал и осо бе но
сло же но ста на пред ме тот, при тоа
имај ќи ги пред вид прин ци пи те
утвр де ни со Европ ска та кон вен -
ци ја за чо ве ко ви пра ва и ос нов ни
сло бо ди и суд ска та пра кти ка на
Европ ски от суд за чо ве ко ви пра -
ва. Во слу чај ко га Вр хов ни от суд
на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја ќе утвр -
ди по вре да на пра во то на су де ње
во раз у мен рок, ако тоа е по ба ра -
но, на под но си те лот на ба ра ње то
ќе му до су ди пра ви чен на до ме -
сток за по вре да та на пра во то за
су де ње во раз у мен рок ка ко са ти -
сфак ци ја за под но си те лот на ба -
ра ње то, на о ѓај ќи де ка за доц не та -
та прав да е ед на ква на не прав да. 

Из вр ши те ли те ба раа но ва прес ме тка 
на ка ма та, Вр хов ни от суд од би

Ко мо ра та на из вр ши те ли во 2013 го ди на по ба ра од
Вр хов ни от суд на РМ да утвр ди кри те ри ум за на чи нот
на прес ме тка на ка ма та та, осо бе но за пред ме ти те ка де
што глав но то по ба ру ва ње се по вре ме ни ме сеч ни пла -
ќа ња за ис по ра ка на ус лу ги од јав ни те прет при ја ти ја
што би ле на вре ме но и ре дов но ту же ни. Но по ра ди дол -
го то вре ме тра е ње на из врш на та по стап ка, во го лем број
пред ме ти вкуп ни от долг де се ткрат но го над ми ну ва из -
но сот на глав но то по ба ру ва ње на то вар на долж ни кот.
За та кви те слу чаи Ко мо ра та по тсе ту ва де ка се до ве ду -
ва ат под пра шал ник одред би те од ЗОО и на че ло то за

су де ње во раз у мен рок и еко но мич ност и це лис ход ност
на по стап ка та. Вр хов ни от суд не по ну ди но во ре ше ние,
со образ ло же ние де ка и за овие пред ме ти тре ба да се
при ме ну ва За ко нот за об ли га ци ски те од но си.

Да не мо же за ка ма та да се пла ти по ве ќе откол ку што
е глав ни от долг, пак, ба ра и на род ни от пра во бра ни тел.
Во из ве шта и те до Со бра ни е то тој пре по ра чу ва да се до -
не сат за кон ски из ме ни со кои, ко га ка ма та та ќе го стиг -
не глав ни от долг, да пре ста не да те че. На про сто ка жа -
но, ако дол гот е 1.000 де на ри, ка ма та та да не би де по -
ве ќе од 1.000 де на ри. 

На ро ден пра во бра ни тел: Ту же те ја др жа ва та 
за су де ње во не ра зу мен рок

На род ни от пра во бра ни тел ги со ве ту ва гра ѓа -
ни те чии пред ме ти би ле со го ди ни заг ла ве ни во
су до ви те да ја ту жат др жа ва та за су де ње во не ра -
зу мен рок. 

- Најс ла ба та ал ка во си те овие слу чаи би ле су до -
ви те. И за тоа ние ги со ве ту ва ме гра ѓа ни те да ја ту жат

др жа ва та и да ба ра ат не ка ква от ште та или са ти сфак -
ци ја. Тоа е единс тве ни от пра вен на чин. На кра јот на
кра и шта та, ви нов на е др жа ва та. Ако пред ме ти те би -
ле про це си ра ни и да де ни на из вр шу ва ње, дол го ви те
ќе би ле по ма ли - ве ли Зо ран Бил би ло ски, др жа вен
со вет ник кај на род ни от пра во бра ни тел. 


