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СОВЕТУВАЊЕ НА ТЕМА
„ЕУ РЕГУЛАТИВА ЗА НАДЛЕЖНОСТ,
ПРИЗНАВАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА
СУДСКИТЕ ОДЛУКИ ВО БРАЧНИТЕ
СПОРОВИ ПОВРЗАНИ СО РОДИТЕЛСКА
ОДГОВОРНОСТ (БРИСЕЛ 2)“

6 декември 2019 година
Академија за судии и јавни обвинители

ЦЕЛНА ГРУПА НА УЧЕСНИЦИ
Советувањето е наменето за судии од граѓански оддели и стручни соработници од сите
апелациони подрачја, претставници на ЦСР и адвокати.

КРАТОК ПРЕГЛЕД И ЦЕЛ НА СОВЕТУВАЊЕТО
Советувањето ќе се осврне на нормативна анализа на одредбите од позитивните
правни акти во нашиот правен систем и правото на Европската Унија кои се однесуваат
на определување на меѓународна надлежност во брачните спорови и споровите
поврзани со родителската одговорност. Во овој контекст, фокусот исто така ќе биде
ставен и на постапката за признавање и извршување на судските одлуки во оваа
правна област.
Целта на советувањето е да се даде одговор на дилемите кои евентуално се јавуваат
во практичната примена на одредбите од нашето законодавство, во областа на
брачните спорови и споровите поврзани со родителска одговорност, како и да се дадат
насоки за идно подобрување и осовременување на позитивните правни акти кои се
применуваат во нашата држава. Исто така, целта на советувањето е и да се поттикнат
одредени имплементациско-практични прашања кои би се појавиле во иднина, кога ќе
започне примената на Регулативата Брисел IIa во нашиот правен систем.

МАТЕРИЈАЛИ
Презентации на излагачите поврзани со темата на советувањето
Релевантна легислатива:
- Закон за семејството
- Закон за Меѓународно приватно право
- Регулатива на Советот (ЕЗ) бр. 2201/2003 од 27 ноември 2003 година за
надлежност, признавање и извршување на судските одлуки во брачните
спорови и во работите поврзани со родителската одговорност и за укинување
на Регулативата (ЕЗ) бр. 1347/2000
- Регулатива на Советот (ЕУ) бр. 2019/1111 од 25 јуни 2019 година за надлежност,
признавање и извршување на одлуките во брачните спорови и во работите
поврзани со родителската одговорност и за меѓународно грабнување на деца
(ревидиран текст)
- Хашка Конвенцијата за граѓанско - правните аспекти на меѓународното
грабнување на деца од 25 октомври 1980 година
Дел од наведените документи
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бул. „Јане Сандански“ бр.12
Ламела 3

ИЗЛАГАЧИ
доц. д-р Мирјана Ристовска, Правен факултет Кичево
г. Среќко Митовски, судија на Основен суд Прилеп
г-ѓа Зора Треневска, судија во пензија, Апелационен суд Скопје

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

ПРОГРАМА
6 декември 2019 (петок)
09:45-10:00

Пристигнување на учесниците

10:00-11:15

Регулатива на Советот (ЕЗ) бр. 2201/2003 од 27 ноември 2003 година за
надлежност, признавање и извршување на судските одлуки во брачните
спорови и во работите поврзани со родителската одговорност и за
укинување на Регулативата (ЕЗ) бр. 1347/2000 (Регулатива Брисел IIa)
 Прашања и дискусија
доц. д-р Мирјана Ристовска

11:15-11:45

Кафе пауза

11:45-13:00

Домашно законодавство за надлежност и извршување во семејните
спорови со меѓународен елемент
 Прашања и дискусија
г. Среќко Митовски

13:00-13:15

Пауза

13:15-14:30

Признавање странски судски одлуки
 Прашања и дискусија
г-ѓа Зора Треневска

14:30-15:00

Отворена дискусија - прашања и дилеми, заклучни согледувања
доц. д-р Мирјана Ристовска
г. Среќко Митовски
г-ѓа Зора Треневска

15:00

Пополнување прашалници

