
Вторник, 9 декември 2014 11

Страницата е под го тве на во со ра бо тка со Комората на извршители на РМ.
Инфо и контакт:   02/3239 877         e-mail: kirm@kirm.mk

ПРАШАЊА ОД ЧИТАТЕЛИ

Да ли из вр ши те лот има пра во да спро ве ду ва  из вр шу ва ње од це ла пла та, или пен зи ја ?
Из вр шу ва ње то врз пла та и пен зи ја мо же да се спро ве ду ва до из но сот од ед на тре ти на на пла та та или

пен зи ја та. Во слу чаи на по ба ру ва ња за ра ди из др шка, на до мест на ште та за ра ди за гу бе на из др шка по ра ди
смрт на да ва чот на из др шка та и дру го, мо же да се спро ве де из вр шу ва ње до ед на по ло ви на од пла та та или
пен зи ја та. Долж ни кот чи ја сме тка е бло ки ра на, а на неа тој при ма пла та или пен зи ја, не оп ход но е пис ме но
да го из ве сти из вр ши те лот и да пре зен ти ра до каз кај из вр ши те лот за да се одб ло ки ра сме тка та во бан ка и
да се про до ло жи из вр шу ва ње со оста то кот од па ри те што не го за фа ќа ат за кон ски от ми ни мум од ед на тре -
ти на, од нос но ед на по ло ви на.

?

Ка ко гле да те на раз во јот на из вр -
ши тел ска та про фе си ја во Ма -
ке до ни ја?

- За ко нот за из вр шу ва ње бе ше до -
не сен во 2005 го ди на, а поч на да се
при ме ну ва во мај 2006 г., ко га беа име -
ну ва ни и пр ви те из вр ши те ли. Тоа и се
по вр зу ва со мо јот ман дат ка ко ми ни -
стер за прав да, би деј ќи то гаш беа име -
ну ва ни око лу 40 из вр ши те ли за да се
ис пол нат кри те ри у ми те од за ко нот.
Прет ход ни от за кон за из врш на по -
стап ка, во сог лас ност со кој из вр шу -
ва ње то бе ше кај су до ви те, не бе ше
ефи ка сен и про ду ци ра ше мно гу спо -
ро ви. По стап ка та бе ше мно гу дол га и
из вр шу ва ње то на суд ски те од лу ки бе -
ше сим бо лич но. Ко га из вр шу ва ње то
се спро ве ду ва ше во су до ви те, ефи кас -
но ста на спро ве ду ва ње на од лу ки те се
дви же ше од 20 до 25 от сто. Тоа не бе -
ше во оп што за до во ли тел но, би деј ќи
ни ту гра ѓа ни те беа за до вол ни ни ту
прав ни те ли ца. Кру на на се ко ја од лу -
ка е неј зи но то из вр шу ва ње. Aко до би -
е те ед на суд ска од лу ка или ре ше ние,
упра вен или но тар ски акт ако не се из -
вр ши, вие то гаш не ма те ни што од тоа,
би деј ќи суд ска та од лу ка тре ба да има
ефект.

Во 2006 го ди на од из вр ши те ли те
беа нап ла те ни око лу два е сет ми ли о -
ни евра. Со го ди ни те из вр шу ва ње то
до би ва ше но ви ди мен зии и но ви ов -
ла сту ва ња. Во су до ви те од прет ход но
беа на тру па ни око лу 460.000 пред ме -
ти. Шка фо ви те на су до ви те беа тес ни
да ги за др жат из врш ни те пред ме ти и
тие беа но се ни во по дру ми те. По ра ди
ова, не кои по стап ки тра е ја и по де сет
го ди ни. Ова до ве ду ва ше до ште та и на
до ве ри те ли те и на др жа ва та. Ток му
за тоа се до не соа из ме ни во За ко нот за
из вр шу ва ње и овие пред ме ти што не
беа ре ше ни од су до ви те, во 2011 го ди -
на беа транс фе ри ра ни кај из вр ши те -
ли те. Тоа е огро мен број пред ме ти, кои
најм но гу по тек ну ва ат од ко му нал ни
об вр ски на прав ни и на фи зич ки ли -
ца. Поч наа да се из вр шу ва ат овие
пред ме ти и тоа пре диз ви ка не го ду ва -
ње кај гра ѓа ни те, би деј ќи се из вр шу -
ваа по по ве ќе го ди ни. Плат ни те на ло -
зи ка де што не ма ше уред на до ста ва
одеа кај но тар за да се из ве сти стран -

ка та и да мо же да ре а ги ра. Во јав но -
ста се по ве доа мно гу ди ску сии де ка
из вр ши те ли те нап ла ту ва ат не што од
мно гу одам на, де ка гра ѓа ни те не мо -
жат да ги чу ва ат сме тки те од пред де -
сет го ди ни. Ме ѓу тоа из вр шу ва ње то на
овие на ло зи не за ста ру ва. Мно гу е бит -
но да се на по ме не де ка из вр шу ва ње -
то не се све ду ва са мо на плат ни те на -
ло зи ту ку тоа тре ба да се сле ди од дру -
ги от ас пект - на при мер из вр шу ва ње -
то ма те ри јал на и не ма те ри јал на ште -
та. Во 2013 го ди на се до стиг на ре кор -
ден из нос на нап ла та од 127 ми ли о ни
евра. Зна чи, на из вр ши те ли те на еден
на чин тре ба да се гле да ка ко и на фи -
нан си ска ин сти ту ци ја, би деј ќи не се
тоа па ри на из вр ши те ли те, тоа се па -
ри на до ве ри те ли те. Тоа се средс тва
што на одре ден на чин влег ле во функ -
ци ја на плат ни от си стем. Сме там де -
ка во овие осум го ди ни, што не е не кој
го лем пер и од, из вр ши те ли те по стиг -
наа мно гу зна чај на цел во функ ци о -
ни ра ње то на прав ни от си стем и гра -

де ње то на прав на та си гур ност во др -
жа ва та. Од по ши рок ас пект на зна че -
ње то на из вр шу ва ње то се по стиг на ед -
на мно гу круп на цел, а тоа е јак не ње
на прав на та свест и кај фи зич ки те ли -
ца и кај прав ни те ли ца: де ка дол го ви -
те тре ба да се пла ќа ат без по ве ду ва -
ње ка ква би ло по стап ка. Во раз го вор
со не кои из вр ши те ли баш ги за пра -
шав ка ква е со стој ба та во из вр шу ва -
ње то, ве лат де ка се на ма лу ва обе мот
на ра бо та, би деј ќи гра ѓа ни те си ги на -
ми ру ва ат об вр ски те. Из вр шу ва ње то
по ра но од ЕУ бе ше по со чу ва но ка ко
мно гу го ле ма сла бост на пра во суд ни -
от си стем на РМ. Ова тре ба да се гле -
да и од ас пект на стран ски те ин ве сти -
то ри. Ако не се обез бе ди из вр шу ва ње -
то на суд ски те од лу ки, тоа не е во функ -
ци ја на прив ле ку ва ње стран ски ин ве -
сти то ри. Јас ги сле дам из ве шта и те на
Европ ска та ко ми си ја, се га дој де ше -
сти от, и во од нос на из вр шу ва ње то не -
ма ни ка кви за бе ле шки, од нос но тоа
зна чи де ка Ма ке до ни ја има из гра де -

но ефе кти вен си стем на из вр шу ва ње
на суд ски те од лу ки. Из вр ши те ли те го
нај доа сво е то ме сто и нив на та ра бо та
има зна ча ен при до нес во јак не ње то
на прав на та си гур ност и на прав ни те
и на фи зич ки те ли ца и во оп што на
функ ци о ни ра ње то на прав ни от си -
стем.

Да ли це ни те де ка ста ну ва збор за
мош не од го вор на про фе си ја?

- Ра бо та та на из вр ши те лот е иск -
лу чи тел но од го вор на и из вр ши те ли -
те се ко гаш мо ра да во дат сме тка за
пра ва та на долж ни ци те. Тоа е ед но од
на че ла та на по стап ка та на из вр шу ва -
ње: из вр шу ва ње то да се спро ве де на
на чин што е нај по во лен за долж ни кот.
При из вр шу ва ње то не мо же да се ста -
ва за бра на на це ла та пла та. Из вр шу -
ва ње то оди са мо до ед на тре ти на. Ту -
ку има одре де ни не до раз би ра ња со
бан ки те и из вр ши те ли те ре а ги ра ат на
тоа. Исто та ка, осо бе но мо ра да се во -
ди сме тка за со ци јал ни те ка те го рии.
Во пог лед на со ци јал ни те ка те го рии,
и Ко мо ра та на из вр ши те ли се прик -
лу чи кон мер ка та за от пис на дол го ви -
те на овие ка те го рии. Ина ку ту ка се -
ко гаш има две стра ни. Eдна стра на е
до ве ри те лот, дру га е долж ни кот. Ко -
га го во ри ме за пра ва та на долж ни кот,
не мо же да за бо ра ви ме на пра ва та на
до ве ри те лот. Мо ра да ги ста ви ме на
ед на кво рам ни ште, би деј ќи ста ну ва
збор за на ми ру ва ње одре де ни об вр -
ски. За по вре ди од стра на на из вр ши -
те лот, Ми ни стерс тво то за прав да под -
не су ва пред ло зи за дис цип лин ски
мер ки. Тој број на дис цип лин ски по -
стап ки е мно гу го лем. За ко нот исто та -
ка пред ви ду ва каз не на од го вор ност
за сто ре но кри вич но де ло од стра на
на из вр ши те лот, но за ко нот обез бе ду -
ва и кри вич но прав на од го вор ност и
на дру ги те стран ки во по стап ка та. Зна -
чи из вр ши те лот мо же да би де спре -
чен со за ка на да ја спро ве де по стап -
ка та на из вр шу ва ње. Мо же да би де
спре чен да го спро ве де из вр шу ва ње -
то со тоа што долж ни кот ја до вел фир -
ма та во сте чај, тре ба да се спро ве де
из вр шу ва ње на сме тка та на фир ма та,
а не ма ни што. Има слу чаи во пра кти -
ка та, ка ко сим ну ва ње служ бен пе чат,
ка де што ов ла сте но ли це за пе ча ти ло

про сто ри ја, ме ѓу тоа тој пе чат е ски -
нат. Има ло слу чај ко га из вр ши тел тре -
ба да оди на опре де ле но ме сто во опре -
де ле но вре ме на из вр шу ва ње, но да
би де зак лу чен во сво ја та кан це ла ри -
ја. На тој на чин се обез бе ду ва ат еле -
мен ти те на кри вич но то де ло про тив -
прав но ли шу ва ње од сло бо да. За тоа
мо ра да се вни ма ва на таа од го вор -
ност, би деј ќи не се ко гаш из вр ши те -
лот е од го во рен. Од дру га стра на, тре -
ба да се во ди сме тка де ка из вр шу ва -
ње то мо ра да би де мно гу струч но, со -
вес но и од го вор но.

Ка ков е ва ши от став во од нос на
во ве ду ва ње то на еле ктрон ски те ис -
пи ти и во об ла ста на пра во судс тво то,
ка де што че сто се го во ри за ора тор ски
ве шти ни?

- Ед на од нај до бри те ра бо ти што
се на пра ве ни во мо јот ман дат е во ве -
ду ва ње на еле ктро ни ка та во пра во -
судс тво то. Зна чи, во ве ду ва ње на
АКМИС-си сте мот - еле ктрон ска рас -
пре дел ба на пред ме ти те, по тоа тон -
ско то сни ма ње на ро чи шта та во сог -
лас ност со ЗПП, ка ко и еле ктрон ска -
та до ста ва. Тоа е ед на гран ди оз на ра -
бо та за вр ше на во су до ви те, би деј ќи
тие не функ ци о ни раа. Мис лам де ка
во ве ду ва ње то на еле ктрон ски от пра -
во су ден ис пит, пред сѐ, не тре ба да се
гле да низ приз ма та на ора тор ски те
спо соб но сти на прав ни от, ту ку тре ба
да се гле да низ приз ма та на об је ктив -
ност при оце ну ва ње на кан ди да ти те.
Тоа ќе оне воз мо жи вли ја ние од одре -
де ни ли ца. Со еле ктрон ски те ис пи ти,
ме ѓу кои и из вр ши тел ски от, пра ктич -
но ќе дој дат до израз оние кан ди дат
што има ат нај до бри зна е ња, најм но гу
поз на ва ња на ма те ри ја та. Зна чи, ис -
пи тот ќе го по ло жат тие што има ат зна -
е ње, а не тие што не ма ат зна е ња. На
овој на чин ќе се из бег не суб је ктив ност
при оце ну ва ње. Тоа е ве ќе за бо ра ве -
на ра бо та и тре ба да би де за бо ра ве на
ра бо та. Нам ни тре ба ат струч ни ка -
дри, ни тре ба ат струч ни и спо соб ни
из вр ши те ли, ка ко што ни тре ба ат
струч ни и спо соб ни ка дри што по ла -
га ат пра во су ден ис пит. Мо ра да се
иско ре ни она „фа ќа ње вр ски“ и „прот -
ну ва ње“ ме ѓу ко ми си и те. Исто вре ме -
но сме там де ка кон ти ну и ра на та обу -
ка е клуч на важ ност. На тој на чин се
овоз мо жу ва кон ти ну и ра но сле де ње
на но ви те нор ми, ко ри ги ра ње сла бост
во ра бо та та, раз ме на на искус тва и сл.
До бро е што Ко мо ра та на из вр ши те -
ли тие обу ки ги одр жу ва со прет став -
ни ци на по ве ќе др жав ни ор га ни. Си -
те тие вр шат ов ла сту ва ња што им ги
до де ли ла др жа ва та и мо ра да со ра бо -
ту ва ат за ра ди ус пеш но спро ве ду ва ње
на за ко ни те и вла де е ње то на пра во то.

Ра бот на по се та на Бу га ри ја
Де ле га ци ја на Ко мо ра та на из вр -

ши те ли те на Ре пуб ли ка Ма ке до ни ја
во пер и о дот од 7 до 9 но ем ври бе ше
во ра бот на по се та на Ре пуб ли ка Бу га -
ри ја, ка де што ос тва ри сред ба со ра -
ко водс тво то на та мош на та ко мо ра на
из вр ши те ли те. На сред ба та ста на збор
за јак не ње на ме ѓу себ на та со ра бо тка,
а со цел раз ме на на по зи тив ни пра -
кти ки и искус тва, кои би  при до не ле
за по до бру ва ње на си сте мот на из вр -
шу ва ње во две те зем ји.

Ка ра кте ри стич но за си сте мот на
из вр шу ва ње во Бу га ри ја е де ка из вр -
ши те ли те се ов ла сте ни да спро ве ду -
ва ат из вр шу ва ње со по ве ќе средс тва
исто вре ме но, од нос но и врз сме тка во
бан ка и со за бра на на пла та и со про -
даж ба на пред ме ти. За ра ди по го ле ма

транс па рент ност во по стап ка та, пак,
из вр ши те ли те во Бу га ри ја, ка ко ли ца
со јав ни ов ла сту ва ња пре не се ни од
др жа ва та, ли ци та ци и те за про даж ба
ги вр шат во суд ски про сто рии - спе -
ци јал но на ме не ти за таа на ме на и
прет ход но еле ктрон ски нај а ве ни на
ин тер нет-стра ни ца та на ко мо ра та. 

Го диш но со бра ние на
Ме ѓу на род на та уни ја 

Ко мо ра та на из вр ши те ли пре ку из -
вр ши те лот Ван чо Мар ков ски учес тву -
ва ше на го диш но то Со бра ние на Ме -
ѓу на род на та уни ја на из вр ши те ли
(МУСИ) во Па риз. На сред ба та се ди -
ску ти ра ше за ре ла ци и те на МУСИ со
Европ ска та ко ми си ја, Свет ска та бан -
ка., а го лем ин те рес пре диз ви ка те ма -
та „Из вр шу ва ње над вор од ма тич на -
та др жа ва на из вр ши те ли те.“

ИНТЕРВЈУ СО МИХАЈЛО МАНЕВСКИ, ПОРАНЕШЕН МИНИСТЕР ЗА ПРАВДА

Кру на на се ко ја од лу ка 
е неј зи но то из вр шу ва ње

НАСТАНИ СТАВ

Че сто во фо кус на јав но ста е впе ча то кот де ка из вр ши те лот со на ме -
ра, спро тив но на сво и те ов ла сту ва ња, ја бло ки ра сме тка та на гра ѓа ни нот
на ме сто да ги по чи ту ва огра ни чу ва ња та пред ви де ни со за ко нот, но ге не -
за та на проб ле мот e во пра ктич на та те шка спро вед ли вост на одред ба та
од чле нот 137 став 2 од За ко нот за из вр шу ва ње.Тоа е од при чи на што из -
вр ши те лот, са мо врз ос но ва на до ста ве на ин фор ма ци ја од долж ни кот,
мо же да знае де ка по сто јат не кои од ос но ви те за из зе ма ње или огра ни -
чу ва ње на из вр шу ва ње то.  Аакту ел но то за кон ско ре ше ние не прет ста ву -
ва це лос но за шти та на пра ва та на долж ни кот во де лот на при хо ди те на
транс ак ци ска та сме тка, врз кои во сог лас ност со чле нот 105 има огра ни -
чу ва ње на из вр шу ва ње то или во сог лас ност со чле нот 104 се из зе ме ни од
из вр шу ва ње.  По ста ве ни пред ди ле ма та из вр шу ва ње то да се спро ве де на
на чин нај по во лен за долж ни кот со бло ка да на не го ва та транс ак ци ска
сме тка или да би де при ме не то дру го средс тво (по пис, про даж ба на под -
виж ни пред ме ти или нед виж но сти ), при што би би ле пре диз ви ка ни зна -
чи тел но по ви со ки тро шо ци и сво е вид на по вре да на че ста и уг ле дот на
долж ни кот, пра ктич на та при ме на на чле нот 137 на ла га ше из вр ши те лот,
се ко гаш ко га спро ве ду ва из вр шу ва ње врз па рич но по ба ру ва ње по сме -
тка кај бан ка што му при па ѓа на фи зич ко ли це со бло ка да на транс ак ци -
ска та сме тка, нап ла те ни те средс тва да ги чу ва из ве сен пер и од, нај че сто
15 де на, на сво ја та по себ на сме тка. Овој пер и од се сме та де ка е до во лен
за ре ак ци ја од стра на на долж ни кот, кој ако пре зен ти ра  до ка зи де ка по -
сто јат не кои од ос но ви те за из зе ма ње или огра ни чу ва ње на из вр шу ва ње -
то, нап ла те ни те средс тва се вра ќа ат на сме тка та на долж ни кот. Во оваа
на со ка е и пред ло гот за из ме ну ва ње и до пол ну ва ње на За ко нот за из вр -
шу ва ње што го под го тви ра бот на та гру па фор ми ра на од стра на на ов ла -
сте ни от пред ла гач - Ми ни стерс тво то за прав да. 

Ни кол че Ди нев ски, из вр ши тел од Би то ла

За кон ски те пра ва на гра ѓа ни те
при бло ка да на сме тка во бан ка

Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Из вр ши тел ка по ба ра
раз ре шу ва ње

Скоп ска та из вр ши тел ка Ју ли та
Ѓор ѓи е ва по ба ра од ми ни сте рот за
прав да да би де ос ло бо де на од ов -
ла сту ва ња та на из вр ши тел и врз ос -
но ва на ба ра ње то на че твр ти де кем -
ври ѝ пре ста на долж но ста. Ѓор ѓи -
е ва пре ку сво е то актив но учес тво
на го лем број кон фе рен ции и се ми -
на ри има да де но зна ча ен при до нес
во раз во јот и уна пре ду ва ње то на из -
вр шу ва ње то во Ма ке до ни ја. Ста ну -
ва збор за втор слу чај во пос лед ни -
те осум го ди ни, кол ку што по стои
акту ел ни от си стем на из вр шу ва ње,
из вр ши тел да ба ра пре ста нок на
долж но ста. Во мо мен тов за це ла та
те ри то ри ја на Ре пуб ли ка Ма ке до -
ни ја се име ну ва ни 99 из вр ши те ли,
кои вра бо ту ва ат над 460 гра ѓа ни.


