ЗАКОНСКИ НОРМИ ПОВРЗАНИ СО ОБЈЕКТИВНАТА ОДГОВОРНОСТ

Закон за облигационите односи
( Службен весник на Република Македонија бр. 18/01, 78/01, 04/02, 59/02, 05/03, 84/08, 81/09,
161/09, 23/13 и 123/13; пречистен текст – приватна редакција)

Забрана на предизвикување на штета
Член 9
Секој е должен да се воздржи од постапка со која може на друг да му предизвика штета.
Основи за настанување на обврските
Член 17-б
Обврските настануваат со договор, причинување штета, стекнување без основ, работоводство
без налог, јавно ветување награда, издавање хартии од вредност и други случаи предвидени
со закон.
ОДДЕЛ 2
ПРИЧИНУВАЊЕ НА ШТЕТА
Отсек 1
ОПШТИ НАЧЕЛА
Основи на одговорноста
Член 141
(1) Тој што со вина ќе му причини штета на друг, должен е да ја надомести.
(2) За штета причинета од предмети или дејности од кои произлегува зголемена опасност од
штета за околината, се одговара без оглед на вината.
(3) За штета без оглед на вината се одговара и во други случаи предвидени со закон.
Штета
Член 142
Штетата е намалувањето на нечиј имот (обична штета) и спречувањето на негово зголемување
(испуштена корист), како и повреда на личните права (нематеријална штета).
Барање да се отстрани опасноста од штета

Член 143
(1) Секој може да бара од друг да го отстрани изворот на опасност од кој му се заканува
позначителна штета нему или на неопределен број лица, како и да се воздржи од дејност од
која произлегува вознемирување или опасност од штета, ако настанувањето на
вознемирувањето или на штетата не може да се спречи со соодветни мерки.
(2) Судот, на барање од заинтерисираното лице, ќе нареди да се преземат соодветни мерки
за спречување на настанувањето на штета или вознемирување, или да се отстрани изворот
на опасноста, на трошок на држателот на изворот на опасноста, ако тој самиот не го стори
тоа.
(3) Ако штетата настане во вршењето на општокорисна дејност за која е добиена дозвола од
надлежниот орган може да се бара само надомест на штетата која ги преминува
нормалните граници (прекумерна штета).
(4) Во случајот од став (3) на овој член, може да се бара преземање на општествено
оправдани мерки за спречување на настанувањето на штетата или за нејзино намалување.
Барање да се престане со повреда на личните права
Член 144
Секој има право да бара од суд или друг надлежен орган да нареди престанување на дејствие
со кое се повредува неговото лично право и да нареди отстранување на последиците
настанати со ова дејствие.
Отсек 2
ОДГОВОРНОСТ ВРЗ ОСНОВА НА ВИНА
Постоење вина
Член 145
(1) Вина постои кога штетникот причинил штета со намера или со невнимание (крајно,
обично или друг степен на невнимание предвиден со закон).
(2) Ако штетата е причинета со намера или крајно невнимание, оштетениот треба да го
докаже нивното постоење.
(3) Ако пак штетата е причинета со обично невнимание или друг помал степен на
невнимание, штетникот треба да докаже дека тие не постоеле.
Лица кое не одговараат за штета
Член 146
(1) Лице кое поради душевна болест или заостанат умствен развој или од кои и да е други
причини не е способно за расудување, не одговара за штетата што ќе му ја причини на друг.
(2) Тој што ќе му причини штета на друг во состојба на преодна неспособност за расудување,
одговорен е за неа, освен ако докаже дека во таа состојба не се нашол по своја вина.

(3) Ако во таа состојба се нашол по туѓа вина, за штетата ќе одговара оној што го довел во таа
состојба.
Одговорност на малолетник
Член 147
(1) Малолетник до наполнета седма година не одговара за штетата што ќе ја причини.
(2) Малолетник од наполнета седма година до наполнета четиринаесетата година не одговара
за штета, освен ако се докаже дека при причинувањето на штетата бил способен за
расудување.
(3) Малолетник со наполети четиринаесет години одговара според општите правила за
одговорност за штета.
Нужна одбрана, состојба на нужда, отстранување на штета од друг
Член 148
(1) Тој што во нужна одбрана му причини штета на напаѓачот не е должен да ја надомести,
освен во случај на пречекорување на нужната одбрана.
(2) Кога некој ќе причини штета во состојба на нужда, оштетеникот може да бара надомест од
лицето што е виновно за настанувањето на опасноста од штета, или од лицата од кои е
отстранета штетата, но од овие последните не повеќе од користа што ја имале од тоа.
(3) Тој што ќе претрпи штета отстранувајќи од друг опасност од штета, има право да бара од
него надомест на онаа штета на која се изложил разумно.
Дозволена самопомош
Член 149
(1) Тој што во случај на дозволена самопомош ќе му причини штета на лицето кое ја
предизвикало потребата од самопомош, не е должен да ја надомести
(2) Под дозволена самопомош се подразбира правото на секое лице да ја отстрани повредата
на правото кога непосредно се заканува опасност, ако таква заштита е нужна и ако начинот на
отстранување на повредата на правото им одговара на приликите во кои настанува опасност.
Согласност на оштетеникот
Член 150
(1) Тој што на своја штета ќе му дозволи на друг преземање на некое дејствие, не може да
бара од него надомест на штетата причинета со тоа дејствие.
(2) Ништовна е изјавата на оштетеникот со која се согласил да му се стори штета со дејствие
кое е забрането со закон.
Отсек 3
ОДГОВОРНОСТ ЗА ДРУГ

Душевно болни и заостанати во умствениот развој
Член 151
(1) За штета што ќе ја причини лице кое поради душевна болест или заостанат умствен развој
или поради некои други причини не е способно за расудување, одговара оној кој врз основа на
закон, или на одлука од надлежниот орган, или на договор, е должен да врши надзор над
него.
(2) Лицето може да се ослободи од одговорноста ако докаже дека го вршел надзорот на кој е
обврзан или дека штетата би настанала и при грижливо вршење на надзорот.
Одговорност на родителите
Член 152
(1) Родителите одговараат за штетата што ќе му ја причини на друг нивното дете до наполнета
седма година, без оглед на својата вина.
(2) Тие се ослободуваат од одговорност ако постојат причини за исклучување на одговорноста
според правилата за одговорноста без оглед на вината.
(3) Тие не одговараат ако штетата настанала додека детето му било доверено на друго лице и
ако тоа лице е одговорно за штетата.
(4) Родителите одговараат за штетата што ќе ја причини на друг нивното малолетно дете што
наполнило седум години, освен ако докажат дека штетата настанала без нивна вина.
Солидарна одговорност
Член 153
Ако покрај родителите за штетата одговара и детето, нивната одговорност е солидарна.
Одговорност на друго лице за малолетник
Член 154
(1) За штетата што на друг ќе му ја причини малолетник додека е под надзор на старател,
училиште или друга установа, одговара старателот, училиштето, односно другата установа,
освен ако докажат дека надзорот го вршеле на начинот на кој се обврзани, или дека штетата
би настанала и при грижливо вршење на надзорот.
(2) Ако за штетата одговара и малолетникот, одговорноста е солидарна.
Посебна одговорност на родителите
Член 155
(1) Ако должноста за надзор над малолетно лице не е од родителите, туку од некое друго
лице, оштетениот има право да бара надомест од родителите кога штетата настанала поради
лошото воспитување на малолетникот, лошите примери или порочните навики што му ги дале
родителите, или ако и инаку штетата може да им се припише во вина на родителите.

(2) Лицето врз кое во овој случај е должноста за надзор има право да бара од родителите да
му го надоместат исплатениот износ ако тоа му исплатило надомест на оштетениот.
Одговорност врз основа на справедливост
Член 156
(1) Во случај на штета што ја причинило лице кое за неа не е одговорно, а надоместот не може
да се добие од лицето што било должно да води надзор над него судот може, кога тоа го бара
справедливоста, а особено со оглед на материјалната состојба на штетникот и оштетениот, да
го осуди штетникот да ја надомести штетата, наполно или делумно.
(2) Ако штетата ја причинил малолетник способен за расудување кој не е во состојба да ја
надомести судот може, кога тоа го бара справедливоста, а особено со оглед на материјалната
состојба на родителите и на оштетениот, да ги обврзе родителите да ја надоместат штетата,
наполно или делумно, иако не се виновни за неа.
Отсек 4
ОДГОВОРНОСТА НА РАБОТОДАВЕЦОТ СПРЕМА ТРЕТО ЛИЦЕ
Одговорност на работодавецот
Член 157
(1) За штета што работникот во работата или во врска со работата ќе му ја причини на трето
лице одговара работодавецот кај кој работел работникот во моментот на причинувањето на
штетата, освен ако докаже дека работникот во дадените околности постапувал онака како
што требало.
(2) Оштетениот има право да бара надомест на штетата и непосредно од работникот ако
штетата ја причинил намерно.
(3) Со одредбата од став (1) на овој член не се засега во правилата за одговорноста за штета
што потекнува од опасен предмет или од опасна дејност.
(4) Работодавецот кој на оштетениот ќе му ја надомести штетата што работникот ја причинил
намерно или со крајно невнимание, има право од тој работник да бара надомест на платениот
износ.
(5) Тоа право застарува во рок од шест месеци од денот на исплатениот надомест на штетата.
Одговорност на правно лице за штета што ќе ја причини негов орган
Член 158
(1) Правно лице одговара за штета што ќе му ја причини негов орган на трето лице во
вршењето или во врска со вршењето на своите функции.
(2) Ако за определен случај не е нешто друго определено во законот, правното лице има право
на надомест од лицето кое штетата ја причинило намерно или со крајно невнимание.
(3) Тоа право застарува во рок од шест месеци од денот на исплатениот надомест на штетата.

Отсек 5
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА ОД ОПАСЕН ПРЕДМЕТ ИЛИ ОПАСНА ДЕЈНОСТ
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ
Претпоставка на постоење причинска врска
Член 159
За штетата настаната во врска со предмет, подвижен или недвижен, чија положба, употреба,
особина или самото негово постоење претставуваат зголемена опасност од настанување
штета за околината (опасен предмет) или дејноста чие вршење претставува зголемена
опасност од настанување штета за околината (опасна дејност), се претпоставува дека
потекнува од тој предмет, односно таа дејност, освен ако се докаже дека причината е на
страната на оштетениот или трето лице, односно настанала поради виша сила.
Кој одговара за штета
Член 160
За штета од опасен предмет одговара неговиот имател, а за штета од опасна дејност
одговара лицето кое се занимава со неа.
Противправно одземање на опасен предмет од имателот
Член 161
Ако на имателот му е одземен опасен предмет на противправен начин, за штетата што
произлегува од него не одговара тој туку оној што му го одзел опасниот предмет, ако
имателот не е одговорен за тоа.
Предавање предмет на трето лице
Член 162
(1) Наместо имателот на предметот, и исто како тој, одговара лицето на кое имателот му го
доверил предметот да се служи со него, или лицето кое е инаку должно да го надгледува, а
не е кај него на работа.
(2) Ќе одговара и имателот на предметот ако штетата произлегла од некоја скриена мана
или скриено својство на предметот на кои тој не му обрнал внимание.
(3) Во тој случај одговорното лице кое му го исплатило надоместот на оштетениот има право
да го бара целиот негов износ од имателот.
(4) Имателот на опасен предмет што му го доверил на лице кое не е оспособено или не е
овластено да ракува со него, одговара за штетата што ќе произлезе од тој предмет.
Ослободување од одговорноста
Член 163

(1) Имателот на предметот се ослободува од одговорноста ако докаже дека штетата
произлегува од некоја причина што се наоѓала надвор од предметот, а чие дејство не
можело да се предвиди, ниту да се избегне или отстрани.
(2) Имателот на предметот се ослободува од одговорноста и ако докаже дека штетата
настанала исклучиво со дејствие на оштетениот или на трето лице, кое тој не можел да го
предвиди и чии последици не можел да ги избегне или отстрани.
(3) Имателот на предметот се ослободува од одговорноста делумно ако оштетениот
делумно придонел за настанувањето на штетата.
(4) Ако за настанувањето на штетата делумно придонело трето лице, тоа му одговара на
оштетениот солидарно со имателот на предметот, а е должно да го поднесува надоместот
сразмерно со тежината на својата вина.
(5) Лицето со кое имателот се послужил при употребата на предметот не се смета како трето
лице.
II. ОДГОВОРНОСТ ВО СЛУЧАЈ НА НЕСРЕЌА ПРЕДИЗВИКАНА СО МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО ДВИЖЕЊЕ
Член 164
(1) Во случај на несреќа предизвикана со моторно возило во движење што е причинета со
исклучива вина на еден имател, се применуваат правилата за одговорноста врз основа на
вина.
(2) Ако постои обострана вина, секој имател одговара за вкупната штета што тие ја претрпеле
сразмерно со степенот на својата вина.
(3) Ако нема вина кај ниеден, имателите одговараат еднакво, ако причините за
справедливост не бараат нешто друго.
(4) За штетата што ќе ја претрпат трети лица, имателите на моторни возила одговараат
солидарно без оглед на својата вина.
III. ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕИСПРАВЕН ПРОИЗВОД
Општо правило
Член 165
(1) Производителот кој пушти во промет некој производ, одговара за штетата предизвикана
од неисправноста на тој производ, без оглед на вина.
(2) Одредбите од ова поглавје се однесуваат на материјалната штета предизвикана со смрт или
телесна повреда и на штетата предизвикана со уништување или оштетување на предмет на
оштетениот, ако се работи за таков вид на предмет кој е вообичаено наменет за лична
употреба и ако оштетениот предмет претходно го користел за таа цел.
(3) Оштетениот има право на надоместок на штетата предизвикана со уништување или
оштетување на предмет, само за делот на штетата кој го надминува паричниот износ еднаков
на 500 евра, изразен во денарска противвредност, утврден според средниот курс на Народната

банка на Република Македонија на денот на утврдувањето на износот на надоместокот за
штета.
(4) Надоместокот на нематеријалната штета предизвикана од неисправен производ може да се
бара само според општите правила за одговорност за штета.
(5) На износот на надоместокот на материјалната штета предизвикана со смрт или телесна
повреда, се применуваат одредбите на овој закон за надоместок на материјална штета во
случај на смрт, телесна повреда и оштетување на здравјето.
(6) Овие одредби не се применуваат на штетата предизвикана со нуклеарна несреќа.
(7) Овие одредби се применуваат без исклучување на можната примена на правилата за
одговорност за штета предизвикана со опасен предмет и опасна дејност, како и на правилата
за одговорност за материјалните недостатоци на предметот и на правилата на договорната и
вондоговорната одговорност за причинета штета.
(8) Неисправноста на производот и причинетата штета, треба да ги докаже оштетениот.
Производ
Член 165-а
(1) Под производ, во смисла на овој закон се подразбира кој било подвижен предмет, како и
самостоен дел вграден во некој подвижен или недвижен предмет.
(2) Производ е и електричната и другите видови енергија.
Неисправен производ
Член 165-б
(1) Производот е неисправен ако, земајќи ги предвид сите околности на случајот, а особено
начинот на кој производот е претставен, целите во кои според разумното очекување
производот може да биде употребен и времето кога производот е пуштен во промет, не дава
сигурност што од таквите производи оправдано се очекува.
(2) Производот ставен во промет не се смета за неисправен ако подоцнежниот ваков вид на
производ, пуштен во промет, е со подобри својства.
Производител
Член 165-в
(1) Производител е лицето кое изработило готов производ; лицето кое ја произвело
суровината самостојниот и несамостојниот дел вграден во готов производ; како и лицето кое,
обележувајќи ги производот со своето име, трговска марка или каков било друг знак на
разликување, се претставува како производител.
(2) За производител се смета и лицето кое го увезло производот заради продажба, давање во
закуп или заради друг вид на ставање на производот во промет.

(3) Производителот и лицето кое го увезло производот одговараат солидарно за причинетата
штета.
(4) Ако не е можно да се утврди кој е производител, за таков се смета секое лице кое го става
производот во промет, освен ако тоа лице во разумен рок не го извести оштетениот за лицето
од кое го набавило производот.
(5) Решението од претходната одредба се применува и кога не може да се утврди кој го увезол
производот, па и тогаш кога името, фирмата и називот на производителот се наведени на
производот.
Солидарна одговорност
Член 165-г
Ако повеќе лица одговараат за штетата предизвикана од неисправен производ, нивната
одговорност е солидарна.
Ослободување од одговорност
Член 165-д
(1) Производителот се ослободува од одговорност, ако докаже дека:
- не го пуштил производот во промет,
- од околностите на случајот произлегува дека неисправноста, а ни нејзината причина не
постоеле во моментот кога го пуштил производот во промет,
- производот не е произведен за продажба, давање во закуп или која било друга деловна цел,
како и дека не е произведен или пуштен во промет во рамките на неговата дејност,
- неисправноста е последица на присилните прописи кои биле на сила во моментот кога го
пуштил производот во промет,
- состојбата на науката или техничкото знаење, во моментот на ставање на производот во
промет, не овозможувале откривање на неисправноста и
- штетата настапила исклучиво поради дејствие на оштетениот или лицето за кое тој одговара,
односно дејствие на трето лице кое производителот не можел да го предвиди и чии
последици не можел да ги избегне или отстрани.
(2) Производителот на дел од производот се ослободува од одговорноста и ако докаже дека
неисправноста е предизвикана од конструкцијата на производот во кој е вграден овој дел или
произлегува од напатствијата добиени од производителот на производот во кој е вграден овој
дел.
(3) Одговорноста на производителот е делумна ако тој докаже дека за настанувањето на
штетата придонел самиот оштетен или лицето за кое тој одговара.
(4) Ако за настанувањето на штетата придонело и трето лице, тоа одговара солидарно со
производителот.

Забрана на договорно исклучување или ограничување на одговорноста
Член 165-ѓ
(1) Одговорноста на производителот не може со договор однапред да се исклучи или
ограничи.
(2) Секоја спротивна одредба е ништовна.
Рокови за остварување на правата
Член 165-е
(1) Побарувањето за надоместок на штетата предизвикана од неисправен производ застарува
во рок од три години од денот кога оштетениот дознал или морал да дознае за штетата,
неисправноста на производот и лицето кое е производител.
(2) Во секој случај, побарувањето за надоместок на штета предизвикана од неисправен
производ престанува со истекот на рокот од пет години, сметано од неговото ставање во
промет, освен ако пред истекот на овој рок е прекината застареноста поради поведување на
постапка пред суд или друг надлежен орган заради утврдување или остварување на
побарувањето за надоместок на штетата.
III-a. ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА ОД ЖИВОТНИ
Одговорност на имателот
Член 165-ж
(1) За штета причинета од животно одговара неговиот имател, било тоа да се наоѓа кај него,
било да се загубило или избегало.
(2) Имателот одговара и за штетата што вознемиреното животно ќе му ја причини на лицето
кое со добра волја настојувало да го укроти и задржи.
(3) Како имател, во смисла на овој член се подразбира сопственикот, закупецот,
послугопримачот, плодоуживателот и слично.
Животно доверено на чување или грижа на друг
Член 165-з
(1) За штетата причинета од животно дадено на користење, односно доверено на чување или
грижа на друг или доверено на чување или грижа на установа во рамките на нејзината редовна
дејност, одговараат другиот и установата, како што би одговарал и имателот.
(2) Имателот кој предал животно на друг за овој тоа да го користи, или го дал на чување или
грижа, должен е на другиот односно на чуварот да им укаже на маните на животното, ако ги
има, во спротивно ќе им одговара за штета солидарно со другиот.
Животно затекнато при причинување на штета
Член 165-ѕ

(1) Сопственикот, односно корисникот на земјиштето има право животното кое ја причинува
штетата на неговиот имот, да го фати и да го задржи кај себе до надоместувањето на штетата.
(2) Тој е должен, без одлагање да го извести имателот на животното за штетата и
задржувањето, а ако не знае кој е имателот, надлежниот орган на локалната самоуправа.
(3) Ако имателот не ја надомести штетата во разумен рок, во поглед на надоместувањето
соодветно се применуваат правилата за правото на задржување уредени со овој закон.
Штета причинета од дивеч
Член 165-и
(1) За штетата причинета од дивеч одговара корисникот на отворено или затворено ловиште.
(2) За штетата причинета од дивеч за кој е пропишана трајна забрана на ловење одговара
државата, доколку не докаже дека штетата настанала по вина на оштетениот.
(3) Во поглед на одговорноста предвидена со претходните правила соодветно ќе се
применуваат одредбите за одговорност врз основа на вина, односно опасен предмет или
вршење опасна дејност, освен ако со посебен закон поинаку не е предвидено.
III-б. ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТА ОД ГРАДЕЖ
Член 165-ј
(1) Сопственикот на зграда, односно друг градеж одговара за штетата која ќе биде причинета
со нивно уривање или од падот на некој нивен дел или на кој било друг начин.
(2) Тој се ослободува од одговорноста ако докаже дека штетата настанала поради виша сила
или со вина на оштетениот.
(3) Сопственикот има право да бара надоместок од лицата кои се виновни за настанувањето на
штетата.
(4) Овие одредби се применуваат и на владетелот кој зградата или градежот ги држи како да е
сопственик.
(5) Во поглед на одговорноста предвидена со претходните правила соодветно ќе се
применуваат одредбите за одговорност и надоместок на штета предвидени со овој закон,
освен ако со посебен закон поинаку не е предвидено.
(6) Овие одредби не ја исклучуваат солидарната одговорност на нарачувачот и изведувачот на
работи врз недвижност за штетата што ќе ја претрпи трето лице, согласно со овој закон.
Отсек 6
ПОСЕБНИ СЛУЧАИ НА ОДГОВОРНОСТА
Одговорност поради терористички акти, јавни демонстрации или манифестации
Член 166

(1) За штета настаната од смрт, телесна повреда или оштетување, односно уништување на
имотот на физичко или правно лице, поради акти на насилство или терор, како и при јавни
демонстрации и манифестации одговара државата, без оглед на постоењето на вина, освен
ако поинаку не е определено со друг закон.
(2) Организаторите, учесниците, поттикнувачите и помагачите во актите на насилство или
терор, во јавните демонстрации и манифестации, што се насочени кон подривање на
уставното уредување немаат право на надомест на штета според оваа основа.
(3) Државата има право и обврска да бара надомест на исплатениот износ од лицето кое ја
предизвикало штетата.
(4) Тоа право застарува во роковите пропишани за застареноста на побарувањата за надомест
на штета.
Одговорност поради дела на корупција
Член 167
(1) За штета настаната од некое дело на корупција сторено од државните службеници при
вршење на нивните функции одговара државата, односно органите на локалната самоуправа,
во чии органи вршеле функција државните службеници.
(2) Државата, односно органите на локалната самоуправа, има право и обврска да бара
надомест за исплатениот износ од лицето кое ја предизвикало штетата.
(3) Правото од став (2) на овој член застарува во роковите пропишани за застареност на
побарувања за надомест на штета.
Член 168
Бришан со 04/02.
Одговорност за штета направена од меѓународни воени или други организации
Член 169
(1) За штета направена на правни и физички лица на територија на Република Македонија, од
лица ангажирани во меѓународни воени или други организации со кои Република Македонија
склучила договор, одговара државата.
(2) Државата има право и обврска да бара надомест на исплатениот износ од меѓународната
воена или друга организација или од лицето кое директно ја предизвикало штетата.
Одговорност на организаторот на приредби
Член 170
Организаторот на собирање на поголем број луѓе во затворен или на отворен простор
одговара за штетата настаната од смрт или телесна повреда што некој ќе ја претрпи поради
вонредни околности што можат да настанат во такви прилики, како што е бранување на
масите, општ неред и слично, без оглед на постоењето на вина.

Одговорност поради недавање на неопходна помош
Член 171
(1) Тој што без опасност за себеси нема да му даде помош на лице чиј живот или здравје се
очигледно загрозени, одговара за штетата што настанала од тоа, ако тој според околностите на
случајот морал да ја предвиди таа штета.
(2) Ако околностите на случајот и други околности бараат примена на начелото на
справедливост, судот може штетникот да го ослободи од обврската за надоместок на штетата.
Одговорност во врска со обврска за склучување на договор
Член 172
Лице кое според законот е обврзано да склучи некој договор, должно е да ја надомести
штетата ако на барање од заинтересираното лице без одлагање не го склучи тој договор.
Одговорност во врска со вршење на работи од јавен интерес
Член 173
Правните лица што вршат комунална и друга слична дејност од јавен интерес одговараат за
штетата ако без оправдана причина ја запрат или нередовно ја вршат својата услуга.

