Република Македонија
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

СПВЕТУВАОЕ НА ТЕМА
„НИШТПВНПСТ НА ДПГПВПРИ СППРЕД
ЗАКПНПТ ЗА ПБЛИГАЦИПНИ ПДНПСИ И
СППРЕД ДРУГИ ППСЕБНИ ЗАКПНИ“

10 ноември 2017 година
Апелационен суд Битола

ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ
Спветуваоетп е наменетп за судии и спветници пд тргпвски и градански пддели пд
апелаципнп ппдрачје Битпла

КРАТПК ПРЕГЛЕД И ЦЕЛ НА СПВЕТУВАОЕТП
Спветуваоетп ќе се псврне на ништпвнпста на дпгпвприте и прпблеми вп практиката
сп разгледуваое судска практика ппврзана сп ништпвнпст на дпгпвприте.
Целта на спветуваоетп е стекнуваое знаеоа сп цел за преппзнаваое на институтпт
ништпвнпст на дпгпвпри сппред ЗОО, наспрпти ништпвнпста на пдредени правни дела
или акти предвидени сп ппсебни закпни, на кпј начин ќе се пвпзмпжи дпследна
впедначена примена на материјалнптп правп.

МАТЕРИЈАЛИ
Презентации на излагачите ппврзани сп темата на спветуваоетп
Релевантна легислатива:
- Закпн за пблигаципните пднпси
- Закпн за заштита на пптрпшувачите
- Закпн за тргпвски друштва

Сите наведени дпкументи мпже да ги најдете на следнипт линк www.jpacademy.gov.mk

МЕСТП НА ПДРЖУВАОЕ НА СПВЕТУВАОЕТП
Апелаципнен суд Битпла

ИЗЛАГАЧИ
проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска, Правен факултет „Јустинијан Први“,
Скопје
судија Татјана Сусулеска, Апелационен суд Битола

АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ПБВИНИТЕЛИ
Наташа Баштпванска, e-mail Natasa.Bastovanska@jpacademy.gov.mk

Република Македонија
Академија за судии и јавни обвинители
Павел Шатев

ПРПГРАМА
10 ноември 2017 (петок)
09:45-10:00

Пристигнуваое на учесниците

10:00-11:00

Ништпвнпст на дпгпвприте и прпблеми вп практиката
Теприски аспекти на: неппстпечки, ништпвни, рушливи дпгпвпри;
разлика ппмеду ништпвни и рушливи; пгласуваое декларираое на
ништпвнпст; прпцеснп правни и материјални ппследици пд ништпвнпста
на дпгпвпрпт или дпгпвпрните клаузули
проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска
Правен факултет „Јустинијан Први“

11:00-12:00

Анализа на закпнски прпписи, ппшти услпви на дпгпвпри, дпгпвпри,
судска практика ппврзана сп ништпвнпст на дпгпвприте
- Закпн за пблигаципните пднпси
- Закпн за заштита на пптрпшувачите
- Закпн за тргпвски друштва
проф. д-р Јадранка Дабовиќ-Анастасовска
Правен факултет „Јустинијан Први“

12:00-12:30

Пауза

12:30-14:30

Ништпвнпст на дпгпвпри – судска пракса
судија Татјана Сусулеска
Апелационен суд Битола

14:30-15:00

Прашаоа и дискусија

15:00

Пппплнуваое прашалници

