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ПРАШАЊА ОД ЧИТАТЕЛИ

- За ста ре но ста на по ба ру ва ња та е уре де на со За ко нот за об ли га ци о ни од но си на Ре пуб ли ка Ма ке до ни -
ја и таа се опре де лу ва во се кој по е ди не чен слу чај, во за вис ност од ви дот на по ба ру ва ње то. Ро кот во кој до -
ве ри те лот мо же да под не се ба ра ње за при сил но из вр шу ва ње из не су ва 10 го ди ни од де нот на пра во сил но -
ста на од лу ка та со ко ја се утвр дил дол гот, а по под не су ва ње то на ба ра ње то за из вр шу ва ње кај из вр ши тел
на ста пу ва пре кин на за ста ру ва ње то и не те чат ро ко ви сѐ до де ка те че спро ве ду ва ње то на из вр шу ва ње то. Со
пре но сот на из врш ни те пред ме ти од су до ви те кај из вр ши те ли те ро кот за за ста ре ност се пре ки ну ва. Не мо -
же да се зе ме пред вид за ста ре но ста ако долж ни кот не се по ви кал на неа.

?

Гра ѓа ни те од 2006 до 2013 го ди -
на под не ле над сто кри вич ни
при ја ви про тив из вр ши те ли те,

а 95 от сто од нив об ви ни телс тва та ги
отфр ли ле ка ко не ос но ва ни. При чи -
ни те за по сег ну ва ње кон при ја ви нај -
че сто тре ба да се ба ра ат во спе ци -
фич на та при ро да на ра бо та та на из -
вр ши те ли те, ка ко и во за кон ски те не -
до ре че но сти, оце ну ва ат екс пер ти те.
Кој е вашиот став за ова?

- Да се ста ви ме си те во функ ци ја
на до ве ри те ли: ба ра ме по утвр де на
суд ска од лу ка на вре ме но да ни би де
нап ла тен дол гот. Но, има ме дру го
раз мис лу ва ње ко га сме долж ни ци.
За жал, из вр ши те ли те, во мо мен тот
на фор ми ра ње на оваа функ ци ја, на -
и доа на еден бран за о ста на ти пред -
ме ти од су до ви те и ко га поч на из вр -
шу ва ње то, поч наа и мно гу број ни те
не о прав да ни ре ак ции, би деј ќи си те
се ста ва ме на ме сто то на долж ни ци -
те, а не и до ве ри те ли те - ве ли ви ши -
от ја вен об ви ни тел од Ви шо то јав но
об ви ни телс тво то во Штип, д-р То дор
Вит ла ров.

Пра кти ка та по ка жу ва де ка из вр -
ши те ли те најм но гу се при ја ву ва ат за
кри вич но то де ло зло у по тре ба на
служ бе на по лож ба и ов ла сту ва ње.
Ка ква е со стој ба та во штипското апе -
лационо подрачје, каде Вие по с та пу -
ва те ?

- Кон крет но на штип ско то апе ла -
ци ско по драч је во 2013 го ди на трој -
ца из вр ши те ли би ле при ја ве ни за
зло у по тре ба на служ бе на та по лож -
ба, но си те при ја ви би ле отфр ле ни.
Го ди на ва, пак, кри вич ни при ја ви би -
ле под не се ни про тив 11 из вр ши те ли,
од кои про тив еден за кри вич но де -
ло фал си фи ку ва ње ис пра ва, про тив
еден за кри вич но де ло не со вес но ра -

бо те ње во служ ба та, а про тив де вет -
ми на за зло у по тре ба на служ бе на та
по лож ба. За де вет ми на кри вич ни те
при ја ви се отфр ле ни.

Ре вол тот е нај че ста при чи на што
ги пре диз ви ку ва стран ки те, но и ре -
ла тив но но ви от ин сти тут из вр ши тел,
ка ко ли це што вр ши јав ни ов ла сту -
ва ња. Да ли се сог ла су ва те со ова екс -
перт ско тол ку ва ње? 

- Во јав но ста не се до вол но поз на -
ти за кон ски те ов ла сту ва ња на из вр -
ши те ли те, па за тоа по не ко гаш гра ѓа -
ни те сме та ат де ка при вр ше ње то на
нив ни те служ бе ни ов ла сту ва ња тие
по ста пу ва ат „не за кон ски“. Мис лам
де ка со те кот на вре ме то и функ ци -
о ни ра ње то на из вр ши те ли те во пра -
кти ка та гра ѓа ни те ќе се за поз на ат во
до вол на ме ра со нив ни те за кон ски

ов ла сту ва ња.
Че сто во пра кти ка та се срет ну ва -

ат и спе ци фич ни при ме ри што го во -
рат за не до ре че но сти во раз лич ни за -
ко ни или прав ни праз ни ни во са ми -
от За кон за из вр шу ва ње, кои кај гра -
ѓа ни те ја ву ва ат сом неж за не за кон -
ско по ста пу ва ње од стра на на из вр -
ши те ли те.

- Би тре ба ло да се на пра ват со од -
вет ни из ме ни и до пол ну ва ња на овој
за кон, за от стра ну ва ње на си те не -
до ре че но сти или праз ни ни што ги
по ка жа ла са ма та пра кти ка од при -
ме на та на За ко нот за из вр шу ва ње.
Би са кал да ви рас ка жам еден ин те -
ре сен слу чај од пра кти ка та во од нос
на ова пра ша ње. Во 2001 го ди на е до -
не се на суд ска пре су да во ко ја стои:
се за дол жу ва ат ту же ни те да се исе -

лат од ку ќа на по вр ши на од 135 ква -
драт ни ме три. Из вр ши те лот го спро -
ве ду ва из вр шу ва ње то. Во на ло гот за
из вр шу ва ње стои 135 ква драт ни ме -
три. Долж ни ци те при го ва ра ат пре -
ку ад во кат до пре тсе да те лот на су -
дот и ве лат де ка ку ќа та е на два ка -
та, од нос но де ка ста ну ва збор за 270
ква драт ни ме три, а из вр шу ва ње то
тре ба да се спро ве де на 135. Пре тсе -
да те лот на су дот до не су ва ре ше ние
со кое го од би ва при го во рот и не се
освр ну ва на оваа окол ност. Долж ни -
ци те под не су ва ат кри вич на при ја ва
за зло у по тре ба на служ бе на та по -
лож ба про тив из вр ши те лот. Ос нов -
ни от ја вен об ви ни тел го по ви ку ва
из вр ши те лот, а из вр ши те лот ве ли:
во вре ме то на из вр шу ва ње то на таа
пре су да ва же ше ед на еви ден ци ја за
нед виж ност - се за пи шу ва ше зем ји -
ште под об јект со по вр ши на во ос -
но ва на об је ктот и за тоа су деч ки от
су ди ја во изре ка та на из врш на та ис -
пра ва ги за дол жу ва долж ни ци те да
се исе лат од ку ќа та со по вр ши на од
135 ква драт ни ме три. Што зна чи, ако
се га се спро ве ду ва из вр шу ва ње, во
имот ни от лист ќе сто јат и при зем је -
то и ка тот, би деј ќи се при ме ну ва За -
ко нот за ка та стар на нед виж но сти.
Зна чи, ни ка де во пред ме тот и во пре -
су да та не стои де ка ку ќа та се со стои
од два ка та. Лу ѓе то не мо жат да сфа -
тат ка ко во из врш на та ис пра ва стои
135 ква драт ни ме три, а им се од зе -
ма ат два ка та.

Че сто па ти из вр ши те ли те се спре -
чу ва ни да ги вр шат сво и те долж но -
сти. Под лож ни се на кле тви, на вре -
ди, за ка ни, па ду ри и на фи зич ки
прес ме тки. Кол ку из вр ши те ли те се
ја ву ва ат во уло га на под но си те ли на
кри вич ни при ја ви за да се за шти тат?

- Во Кри вич ни от за ко ник по стои
кри вич но то де ло спре чу ва ње служ -
бе но ли це во вр ше ње служ бе но дејс -
тво, а из вр ши те лот е об јект на за шти -
та со не го. Ос но ва за под не су ва ње
кри вич на при ја ва се и упо тре ба та на
си ла и се ри оз на за ка на, дејс тва што
пре диз ви ку ва ат чув ство на не си гур -
ност и страв. До вол но е служ бе но то
ли це да по чув ству ва страв.

Из вр ши те ли те ка ко ли ца што вр -
шат јав ни ов ла сту ва ња из вр шу ва ат
иск лу чи тел но сло же ни над леж но -
сти. Во су шти на тие, из вр шу вај ќи ги
сво и те служ бе ни долж но сти, ја ве -
ри фи ку ва ат ра бо та та на пра во суд -
ни те и управ ни те ор га ни. Ако не се
фи на ли зи ра ра бо та та на прет ход -
ни те фа зи на по стап ка та пре ку из -
вр шу ва ње не ма ме ни ка ков ефект.

- Во крај на ли ни ја, из вр шу ва ње -
то прет ста ву ва еден еле мент од прин -
ци пот на вла де е ње на пра во то и јак -
не ње на прав на та си гур ност. Но, бр -
зо то и на вре ме но из вр шу ва ње на суд -
ски те и управ ни те од лу ки е еден од
ос нов ни те прин ци пи на вла де е ње на
пра во то. Од тие при чи ни за ко ни то -
то и пра вил но из вр шу ва ње е га ран -
ци ја де ка Ма ке до ни ја че ко ри пра вил -
но на па тот да по ста не со вре ме на де -
мо крат ска прав на др жа ва. 

Пре зен ти ра ни ре зул та -
ти те од ра бо те ње то во
пр ви те три квар та ли

По стиг на ти те ре зул та ти во из вр -
шу ва ње то зак луч но со сеп тем ври
2014 го ди на, ка ко и пре диз ви ци те во
из вр шу ва ње то во Ма ке до ни ја, беа те -
ми во фо ку сот на двод не ви от се ми -
нар што во ор га ни за ци ја на Ко мо ра -
та на из вр ши те ли те се одр жа ми на -
ти от ме сец. Пре тсе да те лот на Ко мо -
ра та, Зо ран Пе тре ски, при пре зен та -
ци ја та на из ве шта јот по со чи де ка
спо ред тем по то на ра бо та не се оче -
ку ва да се по стиг не вред но ста нап -
ла те на од ми на та та го ди на, би деј ќи
по ка за те ли те се де ка из вр шу ва ње то
од го ди на на го ди на е сè по ма ло.

Спо ред скоп ски от из вр ши тел
Гор дан Стан ко виќ, па дот се дол жи
на зго ле ме на та фи нан си ска дис -
цип ли на кај долж ни ци те, кои не го
че ка ат пос лед ни от мо мент за да ги
на ми рат дол го ви те. Пра веј ќи па ра -
ле ла на се гаш ни от си стем на из вр -
шу ва ње и на прет ход ни от, кој бе ше
во ра це те на су до ви те, пре тсе да те -
лот на Апе ла ци ски от суд во
Штип, Сто јан че Ри ба рев, истак на

де ка при до би вки те од но ви от си -
стем се мно гу зна чај ни за це ло куп -
но то функ ци о ни ра ње на др жа ва та.
Из вр ши те лот Прем тим Ќе ри ми од
Ку ма но во, член на управ ни от од бор
на КИРМ, го во ре ше на те ма та „До -
ста ву ва ње на пис ме на“, до де ка
Еми ли ја Пав лов ска, пот пре тсе да -
тел ка на Ко мо ра та на из вр ши те ли -
те и из вр ши тел ка од Штип, збо ру -
ва ше за за шти та та на долж ни кот
при из вр шу ва ње. 

Тркалезна маса 
на извршители
и јавни обвинители

Во ор га ни за ци ја на Ко мо ра та на
из вр ши те ли те на РМ, а во со ра бо -
тка со Ака де ми ја та за су дии и јав -
ни об ви ни те ли, на 5 де кем ври во
Скоп је се одр жа Ре ги о нал на тр ка -
лез на ма са на из вр ши те ли и јав ни
об ви ни те ли, на ко ја се ди ску ти ра -
ше за од го вор но ста на из вр ши те -
ли те и стран ки те во по стап ка та на
из вр шу ва ње.

Свои из ла га ња по вр за ни со те ма -
та имаа по ра неш ни от ми ни стер за
прав да Ми хај ло Ма нев ски и ви ши -
от ја вен об ви ни тел на Ви шо јав но об -
ви ни телс тво-Штип, То дор Вит ла ров.

На тр ка лез на та ма са, по крај из -

вр ши те ли те и об ви ни те ли те, учес -
тву ваа и су дии на ос нов ни те су до ви
Скоп је 1 и 2, прет став ни ци на Суд -
ски от со вет на РМ, на Ад во кат ска та
ко мо ра, ка ко и на Ми ни стерс тво то
за прав да и на Ми ни стерс тво то за
вна треш ни ра бо ти.

КИРМ на пр ви от 
Гло ба лен фо рум 
за из вр шу ва ње

Ко мо ра та на из вр ши те ли те на
РМ со сво ја та прет став нич ка Ка те -
ри на Ко ки на, из вр ши тел ка од
Скоп је, учес тву ва ше на пр ви от Гло -
ба лен фо рум за из вр шу ва ње што се
одр жа во де кем ври во Со ве тот на
Евро па, Страз бур. 

Спе ци јал ни от
за вод-Де мир Ка пи ја
до би до на ци ја

Ко мо ра та на из вр ши те ли те на
РМ во чест на но во го диш ни те и бо -
жиќ ни те праз ни ци да де до на ци -
ја за ЈУ Спе ци ја лен за вод-Де мир
Ка пи ја.

ИНТЕРВЈУ СО ТОДОР ВИТЛАРОВ, ВИШ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

НАСТАНИ СТАВ

Со ва ква по ра ка за ме нич ка та на ге не рал ни от се кре тар на Со ве -
тот на Евро па, г-ѓа Га бри е ла Ба та и ни-Дра го ни, го отво ри пр ви от
гло ба лен фо рум за из вр шу ва ње, кој се одр жа на 10 де кем ври 2014
го ди на во Со ве тот на Евро па во Страз бур. Нај ви со ки прет став ни -
ци на Со ве тот, Ме ѓу на род на та уни ја на из вр ши те ли (UIHJ), на Европ -
ска та ко ми си ја за ефи кас ност на прав да та (CEPEJ), уг лед ни про фе -
со ри од прав ни фа кул те ти на уни вер зи те ти од Ру си ја, Фран ци ја и
од Хо лан ди ја зе доа збор за да ја иска жат ра до ста за на пре до кот во
об ла ста на из вр шу ва ње то. Ста ну ва збор за из вр шу ва ње во зем ји -
те-член ки на Со ве тот на Евро па по ре чи си две де це ни ска ра бо та на
по ле то на афир ма ци ја на из вр шу ва ње то. Ток му тоа и бе ше цел та
на фо ру мот, ор га ни зи ран од стра на на Со ве тот на Евро па.

Глав ни от зак лу чок истак нат на фо ру мот е де ка из вр шу ва ње то е
ал ка од син џи рот на ос тва ру ва ње то на пра во то без ко ја не ма пра -
во раз да ва ње. По сто е ње то на пра вич на пре су да, до не се на во раз у -
мен рок, са мо по се бе не ма ни ка кво зна че ње ако не ма из вр шу ва ње.
Из вр шу ва ње то прет ста ву ва ком по нен та на чле нот 6 од Европ ска та
кон вен ци ја за за шти та на чо ве ко ви те пра ва, од нос но ефи кас но то
из вр шу ва ње прет ста ву ва не оп хо ден ус лов за да се сме та де ка стран -
ка та го ос тва ри ла сво е то пра во на пра вич на суд ска по стап ка.

На пре до кот во ор га ни зи ра ње на из вр шу ва ње то, осо бе но по до -
не су ва ње на пре по ра ка та Rec(2003)17 на Со ве тот на ми ни стри, ка -
ко и раз лич ни те искус тва во по себ ни те др жа ви, е мо тив за под го -
тву ва ње ед но крун ско де ло, што се пи шу ва прв пат во исто ри ја та, а
тоа е гло бал ни от ко декс за из вр шу ва ње то. Ко де ксот е во фа за на
на црт и ги со др жи ге не рал ни те пра ви ла по кои тре ба да се спро -
ве ду ва из вр шу ва ње то. Со ста ву ва чи те на ко де ксот на при сут ни те,
ме ѓу кои и прет став ник на Ко мо ра та на из вр ши те ли на РМ, им наг -
ла си ја да не за бо ра ват де ка со спро ве ду ва ње на из вр шу ва ње то спро -
ве ду ва ат мно гу важ на оп штес тве на за да ча. По ра чаа да би дат свес -
ни де ка из вр шу ва ње то е ма ко тр пен про цес, не се ко гаш со од вет но
вред ну ван, про цес во кој мо же да има и не за до вол ни стра ни, но
„ко га ќе се ви ди шу ма та, а не дрв ја та“ из вр шу ва ње то е мо же би нај -
си гур ни от пат што нѐ во ди кон вер ба во прав ни от си стем, кон вер -
ба во др жа ва та, во ци ви ли за ци ја та и кон сопс твен и ме ѓу на ро ден
на пре док.

Из вр ши тел Ка те ри на Ко ки на 

Не ма вла де е ње на пра во то
ако не ма из вр шу ва ње

Правда ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА НА ИЗВРШИТЕЛИ
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За ко ни то то и пра вил но
из вр шу ва ње е га ран ци ја
де ка Ма ке до ни ја че ко ри
пра вил но на па тот
да по ста не со вре ме на
де мо крат ска прав на
др жа ва

За кон ски те не до ре че но сти во из вр шу ва ње то
ре зул ти ра ат со кри вич ни при ја ви

Кои дол го ви мо жат да се сме та ат за за ста ре ни?


