
Приговор против заклучок на извршител

07.06.2011

Одделот за граѓански дела на Врховниот суд на Република Македонија, на
седницата одржана на ден 7.06.2011 година, го утврди следниот:

З А К Л У Ч О К

Заклучокот на извршителот за утврдување на трошоци за извршување,
претставува извршно дејствие и против истиот е дозволен приговор.

О б р а з л о ж е н и е

Согласно член 12 став 1 од Законот за извршување-Пречистен текст
(“Службен весник на РМ“ бр.59/2011), извршни исправи се: 1) извршна судска
одлука и судско порамнување; 2) извршна одлука и порамнување во управна
постапка, ако гласат на исполнување на парична обврска; 3) извршна нотарска
исправа; 3-а) заклучокот на извршителот за утврдување на трошоците на
извршувањето; 3-б) решение со кое се дозволува извршување врз основа на
веродостојна исправа донесена од нотар и 4) друга исправа која како извршна
исправа е предвидена со закон.

Со член 17 од истиот закон, извршната исправа е подобна за извршување
ако во неа се назначени доверителот и должникот, како и предметот, видот,
обемот и времето на исполнувањето на обврската. Ако во извршната исправа не е
определен рокот за доброволно исполнување на обврската, извршителот со
покана го повикува должникот во рок од 8 дена од денот на доставувањето на
поканата, да ја исполни обврската утврдена во извршната исправа.

Согласно член 40 став 1 од наведениот закон, извршителот покрај другите
дејствија донесува налози и заклучоци. Според став 4 од истиот член, при
преземањето на извршните дејствија, извршителот ги изготвува налозите,
заклучоците, записниците, барањата, службените белешки и други акти, со форма
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пропишана од Министерот за правда. Актите кои не се во пропишаната форма, се
сметаат за неважечки.

Со членот 77 став 1 од Законот за извршување, определено е дека
странката или учесникот, којшто смета дека при извршувањето се сторени
неправилности, може да поднесе приговор до претседателот на основниот

суд на чија територија извршувањето, или пак дел од него, се спроведува. Со став
7 од истиот член, предвидено е дека со решението претседателот на судот, може
приговорот да го одбие или да го усвои. Во ставот 8 е пропишано дека
претседателот на судот со решението со кое го усвојува приговорот, ги утврдува
сторените неправилности и ги става вон сила превземените извршни дејствија.

Според став 1 од член 77-а од Законот, против решението на претседателот на
судот, странката или учесникот, има право да поднесе жалба до апелациониот
суд, на чие подрачје се наоѓа основниот суд.

Поаѓајќи од наведените одредби, а расправајќи по правното прашање дали е
дозволен приговор против заклучокот на извршителот, со кој се одмеруваат
трошоците при извршувањето, Одделот за граѓански дела на Врховниот суд на
Република Македонија го утврди погоре наведениот заклучок.

Имено, заклучокот на извршителот за утврдување на трошоци на извршување,
има својство на извршна исправа, кој во истовреме треба да ги усполнува
условите за подобност за извршување, а со оглед да претставува извршно
дејствие кое го превзема извршителот, доколку странката или учесникот смета
дека се сторени неправилности при превземањето на истото, имаат право на
приговор до претседателот на основниот суд на чија територија се спроведува
извршувањето.
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