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Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Свет ска бан ка об ја ви две истра -
жу ва ња во вр ска со ефе ктив но то из -
вр шу ва ње не ос пор ни по ба ру ва ња и
со бр за та по стап ка за ре ша ва ње спо -
ро ви од ма ла вред ност. По крај Свет -
ска бан ка, во вр ска со спо ро ви те од
ма ла вред ност, истра жу ва ње об ја ви
и Цен та рот за прав ни истра жу ва ња
и ана ли зи.

„Из вр шу ва ње то на по ба ру ва ња -
та врз ос но ва на сме тки те за ко му -
нал ни ус лу ги прет ста ву ва глав на при -
чи на за пре оп то ва ре ност на су до ви -
те во не кои зем ји од За па ден Бал кан“,
се по со чу ва во истра жу ва ње то „Во
при лог на ефе ктив но из вр шу ва ње
не ос пор ни па рич ни по ба ру ва ња:
Лек ции од Источ на и од Цен трал на
Евро па“, из го тве но од Свет ска бан -
ка.  Во ова истра жу ва ње се ана ли зи -
ра из вр шу ва ње то на неп ла те ни те
сме тки за ко му нал ни ус лу ги во Бу га -
ри ја, Хр ват ска, Че шка Ре пуб ли ка,
Есто ни ја, Ун га ри ја, Ле то ни ја, Ли тва -
ни ја, Ма ке до ни ја, Пол ска, Ро ма ни ја,
Сло вач ка и Сло ве ни ја.

Во овие спо ред бе ни зем ји, се
истак ну ва во истра жу ва ње то, олес -
ну ва ње то на из вр шу ва ње то на па рич -
ни те по ба ру ва ња, вклу чу вај ќи ги и
сме тки те за ко му нал ни ус лу ги, обич -
но вклу чу ва ше ре фор ми, ка ко во фа -
за та на до би ва ње из врш на ис пра ва
та ка и во фа за та на из вр шу ва ње.
Глав ни дви га те ли на ре фор ми те беа
про це сот на при ем во ЕУ, ка ко и по -
тре ба та да се оп ти ми зи ра ко ри сте -
ње то на суд ски те ре сур си за да се ис -
чи сти за о ста то кот на пред ме ти. 

Зем ји те што има ат вос по ста ве но
ефе ктив ни мер ки за спре чу ва ње на
неп ла ќа ње то, се ве ли во истра жу ва -
ње то, мо жат од на пред да спре чат по -
ве ќе проб ле ми со из вр шу ва ње то на
сме тки те за ко му нал ни ус лу ги. Нај -
че ста та мер ка за спре чу ва ње на неп -
ла ќа ње то е мож но ста ко му нал ни те
прет при ја ти ја да ја пре ки нат ус лу га -
та во слу чај на неп ла ќа ње.

„Ко га е при фат ли во пре ки ну ва -
ње то на ус лу ги те, тоа до ве ду ва до по -
ви со ки стап ки на до бро вол но пла ќа -
ње на сме тки те. Ме ѓу тоа, по ра ди со -
ци јал на та важ ност на ус лу га та, пре -
ки ну ва ње то на ус лу га та мо же да би -
де за бра не то или огра ни че но со за -
кон, оста вај ќи им на ко му нал ни те
прет при ја ти ја единс тве на мож ност
да ба ра ат из вр шу ва ње пре ку пра во -
суд ни от си стем. Че сто па ти неп ла те -
ни те сме тки за ко му нал ни ус лу ги спа -
ѓа ат во не ос пор ни те па рич ни по ба -
ру ва ња. Со дру ги збо ро ви, иа ко долж -
ни ци те не ги пла ќа ат сво и те сме тки,
тие актив но не ма да ги ос по рат по ба -
ру ва ња та пред суд. Ка ко ре зул тат на
тоа, из вр шу ва ње то на неп ла те ни те
сме тки за ко му нал ни ус лу ги обич но
поч ну ва со по стап ка за из вр шу ва ње
не ос пор но по ба ру ва ње. Ако долж ни -
кот не при го во ри, из врш на та из ја ва
мо же да се до бие бр зо и евти но. Од
дру га стра на, ако долж ни кот при го -
во ри, при ро да та на по стап ка та се ме -
ну ва и пред ме тот оди по па те ка та на
пар ни чен пред мет. Па те ка та по ко ја
обич но одат овие пред ме ти обич но
се по стап ки те за из вр шу ва ње сме тки
за ко му нал ни ус лу ги ка ко не ос пор ни
по ба ру ва ња“, се истак ну ва во истра -
жу ва ње то за ефе ктив но то из вр шу ва -
ње на не ос пор ни по ба ру ва ња.

РАЗ НИ ВИ ДО ВИ РЕ ФОР МИ

По сто јат два глав ни ви да по стап -
ки што се ко ри стат за до би ва ње из -
врш ни ис пра ви за неп ла те ни сме тки

за ко му нал ни ус лу ги во спо ред бе ни -
те зем ји: пр ви от, пла тен на лог и вто -
ри от, из да ва ње на лог за из вр шу ва -
ње врз ос но ва на ве ро до стој на ис пра -
ва.  Иа ко тие се раз ли ку ва ат во се ко -
ја спо ред бе на зем ја, се образ ло жу ва
во истра жу ва ње то, се ба зи ра ат врз
за ед нич ки ка ра кте ри сти ки. Глав на -
та ка ра кте ри сти ка на овие по стап ки
е де ка се ди зај ни ра ни за да се оси гу -
ри из врш ност на не ос пор ни по ба ру -
ва ња. Спо ред бе ни те зем ји спро ве доа
раз ни ви до ви ре фор ми на по стап ка -
та за до би ва ње из врш на ис пра ва за
не ос пор ни те по ба ру ва ња. Во таа
смис ла, ед на од овие ре фор ми вклу -
чу ва ше во ве ду ва ње по стап ка за пла -
тен на лог. 

„Оваа ре фор ма обич но се од не -
су ва на си те па рич ни по ба ру ва ња во
одре де на зем ја и со неа се обез бе ду -
ва за бр за на по стап ка за до би ва ње из -
врш ни ис пра ви за не ос пор ни по ба -
ру ва ња за ши рок оп сег до ве ри те ли.
На при мер, пред 2007 го ди на, Бу га -
ри ја ги из вр шу ва ше сме тки те за ко -
му нал ни ус лу ги со до би ва ње на лог
за из вр шу ва ње врз ос но ва на ве ро -
до стој на ис пра ва, слич но ка ко во зем -
ји те од по ра неш на Ју гос ла ви ја. Дру -
ги от вид ре фор ма оп фа ќа до де лу ва -
ње на функ ци ја та за из да ва ње из врш -
на ис пра ва на но та ри те. Ва кви ре -
фор ми се спро ве де ни во Ун га ри ја,
Хр ват ска и во Ма ке до ни ја. Тие има -
ат ефект на бр зо ос ло бо ду ва ње на су -
до ви те од го ле ми от број пред ме ти,
осо бе но ко га но та ри те из да ва ат из -
врш ни ис пра ви за си те ви до ви па -
рич ни по ба ру ва ња (Ун га ри ја), нас про -
ти са мо за по ба ру ва ња врз ос но ва на
ве ро до стој на ис пра ва (Хр ват ска и Ма -
ке до ни ја). Ме ѓу тоа, овие мер ки би мо -
же ле да пре фр лат го лем број пред -
ме ти од су до ви те на но та ри те ако
бро јот на но та ри те е до во лен или ако
не ма во ста но ве но си сте ми за по до -
бро ор га ни зи ра ње на из вр шу ва ње то
на оваа функ ци ја. Ту ка тре ба да се
ви ди да ли из врш ни те ис пра ви што
ги из да ва ат но та ри те би мо же ле ди -
рект но да се по твр дат ка ко европ ски
на ло зи за из вр шу ва ње или во прав -
ни те ин стру мен ти ќе тре ба да се про -
пи шат иск лу чо ци ка ко во слу ча и те
на Швед ска и Ун га ри ја“, се образ ло -
жу ва во истра жу ва ње то.

Во истра жу ва ње то се до да ва и де -
ка го лем број спо ред бе ни зем ји се
оби ду ва ат да се спра ват со го ле ми от
број пред ме ти пре ку ди ги та ли за ци -
ја на овој про цес. Ин фор ма тич ки те
си сте ми по не ко гаш се дел од це ло -
куп на та рам ка за е-пра во судс тво во
одре де на та зем ја, до де ка во дру ги
слу чаи по стои по себ на ин фор ма тич -
ка ин фра стру кту ра.

„Имај ќи го пре вид фа ктот де ка

по ве ќе то сме тки за ко му нал ни ус лу -
ги се со ре ла тив но мал из нос, во слу -
ча и те ко га ба ра ње то ќе пре ми не во
пар нич на по стап ка, ста ну ва важ но
да ли со од вет на та зем ја има опре де -
ле но по стап ка за пред ме ти од ма ла
вред ност со ко ја ма ли те спо ро ви се
ре ша ва ат по бр гу. Си те спо ред бе ни
зем ји со иск лу чок на Че шка та Ре пуб -
ли ка и Бу га ри ја има ат по себ ни по -
стап ки за спо ро ви од ма ла вред ност
со кои се обез бе ду ва по бр зо и по е ко -
но мич но ре ша ва ње на спо рот. Во Ун -
га ри ја по стап ка та за пред ме ти од ма -
ла вред ност се при ме ну ва кон крет -
но на спо ро ви што вклу чу ва ат из ја ва
за ос по ру ва ње пла тен на лог“, се ве -
ли во истра жу ва ње то на Свет ска бан -
ка за ефе ктив но то из вр шу ва ње на не -
ос пор ни па рич ни по ба ру ва ња.

БР ЗА ТА ПО СТАП КА
Е КА МЕН-ТЕ МЕЛ НИК 

Во истра жу ва ње то, пак, од Свет -
ска бан ка за бр за та по стап ка за ре -
ша ва ње спо ро ви од ма ла вред ност се
наг ла су ва де ка не си те суд ски пред -
ме ти се исти, ни ту пак тре ба да се тре -
ти ра ат на ист на чин. 

„Овој прин цип е поз нат ка ко ди -
фе рен ци ра но упра ву ва ње со пред -
ме ти и су до ви те сѐ по ве ќе го усво ју -
ва ат за по е фи кас но и по де ло твор но
ре ша ва ње на спо ро ви те од ма ла вред -
ност. Спо ред по да то ци те од ‘Ду инг
биз нис’ во 138 зем ји низ све тот по -
стои или суд за спо ро ви од ма ла вред -
ност или, пак, по стои не ка ков вид по -
ед но ста ве на по стап ка за пред ме ти -
те од ма ла вред ност. Во Европ ска та
Уни ја (ЕУ), во си те зем ји освен пет, по -
стои не ка ков вид бр за по стап ка за
спо ро ви од ма ла вред ност“, се по со -
чу ва во истра жу ва ње то.

Бр за та по стап ка, се наг ла су ва во
ова истра жу ва ње, е ка мен-те мел ник
на па те ка та за пред ме ти те со ма ла
вред ност. За ефи кас но ста и екс пе ди -
тив но ста на по стап ки те, клуч но е из -
вр шу ва ње то на од лу ки те. „Из вр шу -
ва ње то на од лу ки те вли јае врз ефи -
кас но ста на по стап ка та за пред ме ти
со ма ла вред ност. Име но, не кол ку
зем ји не ма ат кон крет ни по стап ки за
олес ну ва ње на из вр шу ва ње то на туж -
бе ни те ба ра ња од ма ла вред ност. Во
Обе ди не то то Кралс тво, до кол ку
долж ни кот не пла ти отко га ќе го до -
бие суд ски от на лог, ба ра те лот мо же
да по ба ра од су дот да из вр ши нап ла -
та или, пак, да ис пра ти из вр ши те ли
за нап ла та. Ба ра те лот тре ба да пла -
ти уште ед на суд ска та кса (освен та -
кса та што ја пла тил за по стап ка та за
пред ме ти од ма ла вред ност) за су дот
да по ста пи по ова ба ра ње. Во Ир ска,
до кол ку ту же ни от не пла ти во рок од

28 ка лен дар ски де но ви, ба ра те лот
мо же да по ба ра из вр шу ва ње на од -
лу ка та“, се образ ло жу ва во истра жу -
ва ње то „Бр за по стап ка за ре ша ва ње
спо ро ви од ма ла вред ност: Искус тва
од зем ји те-член ки на ЕУ“.

ЕКО НОМ СКА ТА 
ОПРАВ ДА НОСТ 

Око лу пра ша ње то за еко ном ска -
та оправ да ност на спо ро ви те од ма -
ла вред ност, од Цен та рот за прав ни
истра жу ва ња и ана ли зи по со чу ва ат
де ка вре ме тра е ње то на по стап ка та
во спо ро ви те од ма ла вред ност е пер -
и о дот по ме ѓу ре ги стри ра ње то на
пред ме тот во суд ска та ад ми ни стра -
ци ја и до не су ва ње то на од лу ка та во
прв сте пен. 

- Пр во сте пе на та по стап ка мо же
да по ми не низ си те ста ди у ми и фа зи
пред ви де ни со ЗПП, но исто та ка мо -
же да за вр ши и во не ко ја од прет ход -
ни те фа зи од пр во сте пе на та по стап -
ка. Та ка, пар нич на та по стап ка пред
су дот во прв сте пен мо же да се за вр -
ши со од лу ка во фа за та на под го то -
вка на глав на та рас пра ва или на са -
ма та глав на рас пра ва, ако су дот утвр -
ди де ка не по сто јат прет по ста вки за
до не су ва ње ме ри тор на од лу ка по
туж ба та. Исто та ка, пр во сте пе на та
по стап ка мо же да би де за вр ше на во
не ко ја од прет ход ни те фа зи на по -
стап ка та и врз ос но ва на не кое дејс -
тво на стран ки те (пов ле ку ва ње туж -
ба, приз на ва ње туж бе но ба ра ње,
склу чу ва ње суд ско по рам ну ва ње
итн.) - ве лат од Цен та рот за прав ни
истра жу ва ња и ана ли зи.

Во ана ли за та нас ло ве на „Еко ном -
ска оправ да ност на спо ро ви те од ма -
ла вред ност“, под го тве на од Цен та -
рот за еко ном ски истра жу ва ња и ана -
ли зи се ве ли де ка спо ред по да то ци -
те бу џет ски от тро шок за ре ша ва ње
8.848 спо ра од ма ла вред ност ре ше -
ни во 2016 го ди на е про це не то де ка
из не су ва око лу 30.487.376 де на ри или
495.4888 евра на го диш но ни во. Исти -
от овој тро шок, се ве ли во ана ли за -
та, мо жел да би де за ште ден до кол ку
би ле при ме не ти ал тер на тив ни на чи -
ни на ре ша ва ње на спо ро ви те.

„До кол ку ги има ме пред вид ви со -
ки те тро шо ци што се од не су ва ат на
суд ски от си стем, на ма лу ва ње то на
овие тро шо ци ќе го до ве де суд ски от
бу џет поб ли ску до про се кот на зем -
ји те-член ки на Со ве тот на Евро па.
Име но, во Ма ке до ни ја, вкуп ни от суд -
ски бу џет во 2014 го ди на из не су ва 2,14
от сто од го диш ни те јав ни рас хо ди и
е ре чи си три па ти по ви сок од про се -
кот на зем ји те-член ки на Со ве тот на
Евро па, кој из не су ва 0,8 от сто. Со дру -
ги збо ро ви, про цен тот од јав на та по -
тро шу вач ка по све те на на суд ски от
бу џет е нај ви сок во Ма ке до ни ја спо -
ре де но со дру ги те зем ји-член ки на
Со ве тот на Евро па“, се наг ла су ва во
ана ли за та.

Жар ко Ха џи За фи ров од Цен та -
рот за прав ни истра жу ва ња и ана ли -
зи ве ли де ка спо ро ви те од ма ла вред -
ност се се којд не вие од жи во тот на
гра ѓа ни те и де ка тие про из ле гу ва ат
од ме сеч ни те фи нан си ски об вр ски
што ги има ат гра ѓа ни те. 

- Нај че сто ра бо ти те што се по вр -
за ни со ре жи ски тро шо ци ги про ду -
ци ра ат спо ро ви те од ма ла вред ност
и тоа во го лем оп сег. За тоа и цел та на
оваа ана ли за е да се ви ди ка ков тро -
шок пре диз ви ку ва ат спо ро ви те од
ма ла вред ност за гра ѓа ни те, но и за
др жа ва та. По точ но, цел та е да се

утвр ди до ко ја вред ност му се исп ла -
ќа на еден гра ѓа нин да вле зе во спор
и до ко ја вред ност на др жа ва та да
обез бе ди прав да за гра ѓа ни те. Спо -
ред зак лу чо ци те ту ка збо ру ва ме за
вред ност што е ни ска. Во де лот на др -
жа ва та таа вред ност се дви жи по ме -
ѓу 49 и 64 евра, а сред на вред ност е
56 евра. Тоа зна чи де ка др жа ва та на
си те спо ро ви што се под 56 евра,
всуш ност, има по го лем тро шок
откол ку што обез бе ду ва прав да. Во
од нос на стран ки те, про це не то е де -
ка вкуп ни от тро шок ги над ми ну ва
при до би вки те за пред ме ти што се од -
не су ва ат на спо ро ви од ма ла вред -
ност по ни ска од 59 евра - образ ло жу -
ва Ха џи За фи ров. 

ИЗРА ЗУ ВА ЊЕ ТО НА ВОЛ ЈА ТА Е
ВАЖ НО ЗА НА МИ РУ ВА ЊЕ ТО НА
ДОЛЖ НИЧ КО-ДО ВЕ РИ ТЕЛ СКИ ТЕ
ОД НО СИ

Во тој кон текст, до да ва Ха џи За -
фи ров, ана ли за та се фо ку си ра на
три те зна чај ни мо мен ти, од нос но ка -
ко да има ефи кас ни, еко но мич ни и
екс пе ди тив ни на чи ни за ре ша ва ње
на спо ро ви те.

- Не е по ен та та да ли да се обез бе -
ди при стап до прав да, ту ку ка ко да се
за до во ли прав да та. Ако не се обез -
бе ди суд ска за шти та, не зна чи де ка
прав да та не ма да би де за до во ле на.
Мо же да се при ста пи кон ал тер на -
тив но ре ша ва ње спо ро ви што се ре -
гу ли ра ни со за кон, ка ко што се, на
при мер, пре го ва ра ње то ка ко не фор -
ма лен на чин или ме ди ја ци ја та ка ко
фор ма лен. Во таа смис ла, тре ба да се
истак не де ка за ова ре ша ва ње спо -
ро ви е клу чен во ле ви от мо мент. Но,
исто та ка, тре ба да се наг ла си де ка
ду ри и за вон суд ска та нап ла та на дол -
го ви мо ра да има спо год ба, за ко ја
исто та ка е по тре бен во ле ви от мо -
мент. Во таа смис ла, без изра зу ва ње
на вол ја та не би мо же ле да го во ри ме
за на ми ру ва ње на долж нич ко-до ве -
ри тел ски од но си - ве ли Жар ко Ха џи
За фи ров. 

Спо ред не го, еко но мич но ста и
ефи кас но ста на по стап ки те се иск -
лу чи тел но важ ни прин ци пи во со -
вре ме ни те пра во судс тва. Спо ред
искус тва та, наг ла су ва Ха џи За фи ров,
по стап ки те за ал тер на тив но ре ша -
ва ње на спо ро ви те или, пак, по стап -
ки те што одат пре ку но та ри ја тот се -
га се по бр зи откол ку што би ле во су -
до ви те. 

ПЕР ЦЕП ЦИ ЈА ТА ВЛИ ЈАЕ 
ВРЗ ДО ВЕР БА ТА 

- Со пар ни че ње то се пра ват огром -
ни тро шо ци, тие тро шо ци вли ја ат врз
пер цеп ци ја та, а таа пер цеп ци ја ги
гра ди мис ле ње то и до вер ба та на гра -
ѓа ни те во пра во судс тво то. Ка ко ре -
зул тат на таа не до вер ба, че сто се слу -
ша, што не е точ но, де ка из вр ши те -
ли те или но та ри те или ад во ка ти те,
на при мер, за спор од 500 де на ри зе -
ма ат 20 ил ја ди де на ри. До кол ку се
про ве ри тоа спо ред та риф ни ци те, ќе
се ви ди де ка тоа не е баш та ка. За тоа
и ве лам де ка гра де ње то на пер цеп -
ци ја та е важ на за до вер ба та во пра -
во судс тво то, а ко га го во ри ме за пра -
во судс тво, го во ри ме за судс тво то, јав -
но то об ви ни телс тво и др жав но то
пра во бра ни телс тво, но го во ри ме и
за из вр ши те ли те, ад во ка ти те и но та -
ри те - истак ну ва Жар ко Ха џи За фи -
ров од Цен та рот за прав ни истра жу -
ва ња и ана ли зи. 

Европ ски те искус тва за ефе ктив но то 
из вр шу ва ње не ос пор ни па рич ни по ба ру ва ња
и ре ша ва ње то спо ро ви од ма ла вред ност 
Во од нос на Ма ке до ни ја збо ру ва ме за вред ност што е ни ска. Во де лот на др жа ва та таа вред ност се дви жи по ме ѓу 49 и 64 евра, а сред на вред ност е 56 евра.
Тоа зна чи де ка др жа ва та на си те спо ро ви што се под 56 евра, всуш ност, има по го лем тро шок откол ку што обез бе ду ва прав да. Во од нос на стран ки те, про це -
не то е де ка вкуп ни от тро шок ги над ми ну ва при до би вки те за пред ме ти што се од не су ва ат на спо ро ви од ма ла вред ност по ни ска од 59 евра, стои во ана ли за та


