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ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ
Советувањето е наменето за судии и судски соработници од граѓанските оддели на судовите од
сите апелациони подрачја, адвокати, нотари и извршители
КРАТОК ПРЕГЛЕД И ЦЕЛ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Советувањето се однесува на отворените прашања за граѓанската одговорност на нотари,
извршители и адвокати и можноста да се обезбеди обештетувањето на лицата кои трпат
штетни последици од професионална грешка. Регулираните професии се такви професии за
кои е потребно да се исполнат определени услови за да можат да се вршат, но и кои подлежат
на постојан надзор во текот на извршувањето. Припадниците на овие правни професии нотарите, извршителите и адвокатите за правилното вршење на својата дејност можат да
подлежат на дисциплинска, казнена и граѓанско правна одговорност. Постои едно право на
граѓанската одговорност - право на обештетување, надомест на настаната штета, кај сите
видови на професионална одговорност, за штета што ќе ја предизвикаат на трети лица во
вршење на професионалната дејност. Може да се забележи дека дисциплинското право е
различно кај различни видови на професии, додека кај граѓанската одговорност се работи за
надомест на штета која произлегува од професионална дејност. Кај дисциплинската
одговорност во прашање е казнување и изрекување на одредена санкција - на секое дејствие
кое е спротивно на правилата за професионално вршење на конкретната дејност. Тужбата за
граѓанска одговорност и тужбата (барањето) за дисциплинска одговорност се различни, можат
да се подигнат паралелно, сукцесивно, но дисциплинските органи не се врзани со граѓанската
јурисдикција. Кривичната одговорност е блиска со дисциплинската тие се исти по природа казнени, но се разликуваат во постапката за изрекување и по својот опфат.
Целта на советувањето е преку анализа на нормите за штета и надомест на штета, нормите за
договорот за осигурување од професионална грешка во Законот за облигационите односи и
нормите содржани во Законот за нотаријат, Законот за адвокатура и Законот за извршување за
одговорност за штета при вршење на професионалната дејност и задолжителното
професионално осигурување да се согледаат проблемите што настануваат во практиката.
МАТЕРИЈАЛИ
Регулатива: Закон за облигационите односи, Закон за нотаријат, Закон за адвокатура, Закон за
извршување;
Материјал: ПП презентација, публикации, судска пракса и др.работен материјал
МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Академија за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, Бул. „Јане Сандански“ бр.12, Ламела 1
ИЗЛАГАЧИ
проф.д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска, редовен професор на Правниот факултет„Јустинијан
Први“ Скопје
судија Лидија Димова, заменик претседател на Основен суд Велес
ЛИЦЕ ЗАДОЛЖЕНО ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОВЕТУВАЊЕТО
Снежана Димитровска, Snezana.Dimitrovska@jpacademy.gov.mk
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ПРОГРАМА
5 февруари 2019 (вторник)
10:00-12:00

Граѓанска одговорност на нотари, извршители и адвокати за надомест на штета
од професионална грешка


Прашања/Дискусија
Проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска
Судија Лидија Димова

12:00-12:30

Пауза за кафе

12:30-14:30

Надомест на штета од професионална одговорност на нотари, извршители и
адвокати-судска пракса


Прашања/Дискусија
Судија Лидија Димова
Проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска

14:30-14:45

Заклучоци
Излагачите

14:45-15:00

Пополнување на прашалниците за оцена на советувањето

