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Улогата на функцијата на извршување во 
правниот систем 

-Најважна функција на правото;

- Систем на заштита на субјективните права;

- Извршната постапка ја зацврстува законитоста;

- Извршната постапка и владеењето на правото/начелото на уставност и

законитост/;

- Извршната постапка е составен дел на сите гранки на правото;

- Според структурата на гранката на правото во која се јавува

извршното право, постојат граѓанско извршно право, кривично

извршно право, административно извршно право, даночни извршни

постапки, прекршочни извршни постапки, итн.



Правната природа на Извршната постапка 
во контекст на ЕКЗЧП

Одредбата од член 6 од Конвенцијата е особено релевантна за

физиономијата на извршната постапка: „Секој има право на правична

и јавна расправа во разумен рок од независен и непристрасен суд

основан со закон“ . Врз основа на цитираната одредба од Конвенцијата,

Европскиот суд зазеде став дека правото на ефикасна извршна постапка

е составен дел на правото на судење во разумен рок. Следствено на тоа,

парничните и извршните постапки мора да се гледаат во функционално

единство.



Ставот на Европскиот суд за човекови 
права 

Извршните постапки се третираат единствено и заедно со другите

граѓански постапки за кои се применува стандардот „право на правично

судење“. Според тоа, самите извршни постапки подлежат на правилата за

судење во разумен рок во смисла на член 6 од Конвенцијата. Со оглед на

тоа што може да се спроведе законска извршна постапка само доколку се

почитуваат правата на извршниот должник, мерките што се применуваат

во извршната постапка против должникот за извршување мора да бидат

пропорционални. Според тоа, можат да се применат само оние присилни

мерки кои се навистина неопходни за остварување на побарувањето

определено со извршната исправа.



МИСЛЕЊЕ БР. 13 (2010) НА КОНСУЛТАТИВНИОТ СОВЕТ НА 
ЕВРОПСКИТЕ СУДИИ ЗА УЛОГАТА НА СУДИИТЕ ВО 

ИЗВРШУВАЊЕТО НА СУДСКИТЕ ОДЛУКИ ОД 19.11.2010 ГОДИНА

- Општи принципи

- Улогата на судиите во извршување на судските

одлуки во граѓански случаи



Швајцарски концепт на извршување 

Ги содржи истите правни правила при извршувањето, без разлика дали

во позиција на доверител за извршување се јавува субјект на правото од

областа на јавното или приватното право. Тоа јасно укажува на

еднаквоста на важноста на позицијата на извршниот доверител, без

разлика дали на таа позиција се јавува државата или друг носител на

јавна власт или приватни субјекти на правото.



Историскиот член 218 од ЗИ

Член 218 од Законот за извршување:

(1) Врз предмети и права на Република Северна Македонија и нејзините

органи, единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија не

може да се спроведе извршување за наплата на парични побарувања,

доколку тие се неопходни за вршење на нивната дејност, односно задачи.

(2) Кои предмети и права се неопходни за вршење на дејноста и задачите на

должникот ќе определи претседателот на судот на чие подрачје се

спроведува извршното дејство, ако во текот на спроведувањето на

извршувањето, странките за тоа прашање не се согласат или инаку се

укаже тоа како потреба.



Прашања/дилеми од уставен аспект

1. Дали одредбата од член 218 од Законот за извршување, задира во
основните економски права кои се гарантирани со Уставот?
2. Дали одредбата од член 218 од Законот за извршување значи
ограничување на слободата на пазарот и претприемништвото и еднаквоста
на учесниците?
3. Дали одредбата од член 218 од Законот за извршување значи
повластување за единиците на локалната самоуправа и јавните
претпријатија и други државни органи, бидејќи врз нивните парични
средства нема да се спроведе извршување иако доверителите во рамките
на заштита на своите права во постапка во која тие институции
учествувале како учесници на пазарот го докажале своето побарување?



Прашања/дилеми од уставен аспект

4. Дали одредбата од член 218 од Законот за извршување со
можноста претседателот на судот да утврдува кои средства се
неопходни за вршење на дејноста на тие субјекти е основа за
нееднаква правна положба на правните субјекти на пазарот?
5. Дали одредбата од член 218 од Законот за извршување
претставува пример за класична дискриминација на начин
што од примената на оваа одредба директно се изземаат
државните органи, единиците на локалната самоуправа и
јавните претпријатија?



Во што е проблемот на член 218 од ЗИ според 

Бизнис-заедницата кое се третира веќе 10 години

Што предлага Бизнис-заедницата односно 

Стопанската Комора на РСМ



Уставна анализа на одредбата од член 218 од ЗИ

Според член 218 став 1 од Законот за извршување, врз предмети и

права на Република Северна Македонија и нејзините органи,

единиците на локалната самоуправа и јавните претпријатија не може

да се спроведе извршување за наплата на парични побарувања,

доколку тие се неопходни за вршење на нивната дејност, односно

задачи. Според став 2 на истиот член, кои предмети и права се

неопходни за вршење на дејноста и задачите на должникот ќе

определи претседателот на судот на чие подрачје се спроведува

извршното дејство, ако во текот на спроведувањето на

извршувањето, странките за тоа прашање не се согласат или инаку

се укаже тоа како потреба.



Уставна анализа на одредбата од член 218 од ЗИ

Од анализата на овој член од Законот, произлегува дека со него во начело

се предвидува и одобрува извршувањето врз предмети и права на

Република Северна Македонија и на нејзините органи, единиците на

локалната самоуправа и јавните претпријатија, но се пропишува дека не

може да се спроведе извршување за наплата на парични побарувања,

доколку тие се неопходни за вршење на нивната дејност, односно задачи.

Кои предмети и права се неопходни за вршење на дејноста и задачите на

должникот определува претседателот на судот на чие подрачје се

спроведува извршното дејство ако во текот на спроведувањето на

извршувањето, странките за тоа прашање не се согласат или инаку се

укаже тоа како потреба.



- Судот по потреба има еден вид дискреционо право да цени дали

постои опасност, со извршувањето на паричните побарувања на

Република Северна Македонија и на нејзините органи, единиците на

локалната самоуправа и јавните претпријатија да се загрози

вршењето на дејноста на овие правни лица која е од јавен интерес.

- Одредбата од член 214 од ЗИ;

- Не се врши отпишување на долгот на државата, државните органи,

ЕЛС и јавните претпријатија;

- Членот 218 во суштина пропишува заштитна клаузула за државата,

државните органи, ЕЛС и јавните претпријатија.



Решенијата на Уставниот суд од 21.02.2018 година и 

27.11.2019 година.


