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10 НОВА МАКЕДОНИЈА

1 ГОДИНА СО  ВАС - ГЛАСИЛО НА КОМОРАТА 
НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ос нов ни от иде ал во бра кот е љу -
бо вта да трае веч но, но ко га ќе пре -
ста не, то гаш се ја ву ва ат имот ни те
проб ле ми, а ре ша ва ње то на тие се -
меј ни конф ли кти че сто мо же да би -
де те шко и да трае со го ди ни. 

Спо ред про фе со рот Ан гел Ри -
стов од прав ни от фа кул тет „Ју сти -
ни јан Пр ви“, во брач ни те и се меј -
ни те од но си, до ве ри те ли те и из вр -
ши те ли те нај че сто се со о чу ва ат со
проб ле ми по вр за ни со за ед нич ка -
та сопс тве ност на брач ни те парт не -
ри, од нос но што вле гу ва во по себ -
ни от, а што вле гу ва во за ед нич ки -
от имот. Се по ве ду ва ат, ве ли тој, суд -
ски спо ро ви за утвр ду ва ње то на уде -
лот во за ед нич ки от имот со кои се
одол жу ва из вр шу ва ње то.

Ри стов откри ва де ка со Гра ѓан -
ски от за ко ник, кој е во под го то вка,
се пред ла га про ме на на по стој ни -
от ре жим на за ед нич ка сопс тве -
ност на брач ни те парт не ри во со -
сопс тве ност на ед на кви де ло ви,
ако пред тоа не склу чат бра чен до -
го вор, кој исто та ка не е ре гу ли ран
во акту ел но то ма ке дон ско за ко но -
дав ство.

- За раз ли ка од дру ги те европ -
ски др жа ви и за раз ли ка од пос тсо -
ци ја ли стич ки те др жа ви што ги ре -
фор ми раа сво и те се меј ни за ко но -
дав ства, Ма ке до ни ја доц ни мно гу,
би деј ќи сѐ уште го не ма ме ре гу ли -
ра но брач ни от до го вор. Брач ни от
до го вор е та ков вид до го вор со кој
ид ни те или по стој ни те брач ни парт -
не ри ги уре ду ва ат сво и те имот ни
од но си за вре ме на бра кот, но и пос -
ле ди ци те по пре ста но кот на бра кот
или на раз во дот на бра кот. Со тоа
им се оста ва по го ле ма авто но ми ја
или сло бо да на брач ни те дру га ри
спо ред сво ја та вол ја или по тре ба да
ги уре дат имот ни те од но си, на на -
чин што е по и на ков од за кон ски от
имо тен ре жим - ве ли тој.

Ри стов по јас ну ва де ка во сог лас -
ност со за кон ски те де фи ни ции, по -
се бен имот е имо тот што го има ле
брач ни те дру га ри пред бра кот, но и
за вре ме на бра кот што го до би ле по
ос но ва на нас ледс тво или по да рок,
до де ка сѐ што ќе стек нат за вре ме на
бра кот со ра бо та се сме та за за ед нич -
ки имот. По стој ни от ре жим на за ед -
нич ка сопс тве ност нуж но или не ми -
нов но ба ра су дот да утвр ду ва удел.
Ва кви те мно гу број ни пар ни ци, ка де
што се утвр ду ва уде лот, по со чу ва тој,
ги оп то ва ру ва ат судс тво то, прав на -
та си гур ност, на ми ру ва ње то на до -

ве ри те ли те, пра ват го лем број проб -
ле ми за гра ѓа ни те, а нај те шко вли ја -
ние има ат врз де ца та на раз ве де ни -
те ро ди те ли, кои со го ди ни се влеч -
ка ат по су до ви за да утвр дат по го лем
удел во тој за ед нич ки имот.

- Од тие при чи ни се пред ла га да
се во ве де ре жим на со сопс тве ност
ка де што тие де ло ви се опре де ле -
ни, зна чи на се кој од брач ни те дру -
га ри да му при па ѓа по ло ви на. Но
има те мож ност и да не се при ме ну -
ва тој ре жим ако склу чи те бра чен

до го вор, ка де што мо же те да се до -
го во ри те имо тот да би де 30 спре ма
70, 40 спре ма 60, или, пак, по се бен
имот. Во се кој слу чај, ова е ед на од
по но ви те ре фор ми во со вре ме ни -
те за ко но дав ства ка де што се уви -
де ло де ка на тој на чин, ако не сте
склу чи ле бра чен до го вор, има те 50
от сто по дел ба и на тој на чин има те
мно гу по чи ста си ту а ци ја и не ма те
по тре ба да оди те на суд да се до ка -
жу ва уде лот - ве ли тој.

Во Ко мо ра та на из вр ши те ли по -

со чу ва ат де ка се слу чу ва гра ѓа ни да
се жа лат де ка по сто јат си ту а ции ко -
га пред мет на из вр шу ва ње по ра ди
долг бил за ед нич ки от имот што го
на пра вил ед ни от бра чен парт нер.
Про фе со рот Ри стов по јас ну ва де ка
ако по себ ни от дел од имо тот на
парт не рот не е до во лен за да се на -
ми ри дол гот, то гаш се нав ле гу ва во
за ед нич ки от имот, но во де лот на
парт не рот што го на пра вил дол гот.

- Ако дол го ви те не вле гу ва ат во
по тре би те на за ед нич ко то до ма -

ќинс тво, тие се на ми ру ва ат пр вич -
но со по себ ни от дел од имо тот на
парт не рот. Ако тој не е до во лен, то -
гаш се нав ле гу ва во оној дел што тие
за ед но го стек на ле во вре ме тра е -
ње то на брач на та за ед ни ца. На при -
мер ку пи ле авто мо бил, во тој слу чај
из вр ши те лот ќе мо же да ба ра из вр -
шу ва ње на по ло ви на од авто мо би -
лот и да се про да де авто мо би лот...
Но не мо же брач ни от парт нер да од -
го ва ра со сво јот дел. Ако не е до вол -
но тоа, ќе се че ка по на та му долж -
ни кот да се стек не со имот. Не мо -
же дру ги от да од го ва ра со сво јот дел
од за ед нич ки от имот. Ако се во ди
ста нот на име на парт не рот што ги
на пра вил дол го ви те, пр вин тре ба
да се утвр ди да ли е тоа при ват на
сопс тве ност или ста ну ва збор за
стан што за ед нич ки го ку пи ле парт -
не ри те. Ако е не го ва сопс тве ност,
во тој слу чај це ли от стан ќе мо же да
би де пред мет на из вр шу ва ње. Ако
е во за ед нич ка сопс тве ност, се утвр -
ду ва удел и ту ка се соз да ва проб лем.
Нај че сто из вр ши те ли те одат на
прет по ста вка на ед на по ло ви на и
из вр шу ва ат ед на по ло ви на - го про -
да ва ат ста нот и дру га та по ло ви на
му ја да ва ат на дру ги от парт нер. Ако
не е до вол но, по сег ну ва ат по дру ги
средс тва или че ка ат. Исто то тоа ва -
жи и за вон брач ни парт не ри, би деј -
ќи тие се изед на чи ја со брач ни те
парт не ри - ве ли Ри стов.

Тој наг ла су ва де ка Гра ѓан ски от
за ко ник нај го ле ми ре фор ми ќе пре -
тр пи ток му во сфе ра та на се меј но -
то за ко но дав ство, за тоа што, ка ко
што на ве ду ва ат екс пер ти те, не ма
пре тр пе но по го ле ми зна чај ни ре -
фор ми со де це нии.

- Под по кро ви телс тво на про фе -
со рот Га ле Га лев, кој е ра ко во ди тел
на овој про ект, ве ќе се за вр ше ни два
де ла - де лот за об ли га ци ски од но -
си, кни га тре та, и де лот за нас лед -
но прав ни од но си, кни га че твр та.
Ко ми си ја та за се меј но пра во, под
водс тво на про фе со рот Де јан Миц -
ко виќ, ве ќе ра бо ти на де лот се меј -
но прав ни од но си, за кој мо жам да
ка жам де ка ќе пре тр пи нај го ле ми
про ме ни, имај ќи пред вид де ка
брач ни те и се меј ни те од но си не ја
од ми ну ва ат ни ту Ма ке до ни ја би деј -
ќи има ме го ле ма екс пан зи ја на раз -
во ди на бра ко ви, а тие раз во ди на
бра ко ви соз да ва ат го лем број дру -
ги проб ле ми и реф ле ксии на дру ги
ин сти ту ти од се меј но то пра во - по -
со чу ва Ри стов.

Бра чен до го вор е лек за ле сен раз вод

За раз ли ка од европ ско-кон ти нен тал но то пра во,
ка де што пред мет на бра чен до го вор мо же да би дат
са мо имот ни од но си, анг ло са ксон ско то пра во доз во -
лу ва да се уре ду ва ат и лич ни те од но си. 

- До го во ри те со кои се уре ду ва ат лич ни те од но си
нај че сто има ат би зар ни кла у зу ли. Та ква е на при мер
кла у зу ла та на не верс тво во брач ни от до го вор по ме -
ѓу хо ли вуд ски те акте ри Ке трин Зе та Џонс и Мајкл
Даг лас, ко ја пред ви ду ва де ка ако Мајкл Даг лас ја из -
не ве ри Ке трин Зе та Џонс, тоа ќе го чи ни не кол ку ми -
ли о ни до ла ри. Има те кла у зу ли што пред ви ду ва ат да
мо же да дој де све кр ва та на го сти, но да не смее да
прес пие; ако со пру га та по ка чи не кол ку ки ло гра ми
од пр вич ни те, пред да ста пи во брак, ќе тре ба да пла -

ќа одре де ни каз не ни пе на ли. Ду ри има те кла у зу ла
’но дај перс’ - брач ни те парт не ри се до го ва ра ат да не -
ма ат де ца, ка ко и кла у зу ла кој ќе го зе ме ку че то..., па
до уре ду ва ње се ксу ал ни од но си - не кои парт не ри се
до го ва ра ат да има ат се ксу ал ни од но си три па ти во
не де ла та, не кои два па ти во де нот итн. Зна чи ва кви -
от кон цепт е не при фат лив во европ ско-кон ти нен тал -
но то пра во, ка де што пред мет на бра чен до го вор мо -
же да би дат са мо имот ни те од но си. Во на ше то пра -
во ва кви те кла у зу ли ќе се сме та ат за ни штов ни. Не
мо же су дот да утвр ду ва да ли не кој из не ве рил или не
из не ве рил, ко га ние одам на го исфр лив ме тој кон -
цепт на утвр ду ва ње ви на кај раз во дот на брак. Зна -
чи, бра кот е не ус пе шен и се раз ве ду ва. 

Ако со пру га та се зде бе ли, ќе пла ќа пе на ли

Де ца та се тие што најм но гу стра да ат
при раз вод на ро ди те ли те, ед ног лас ни се
екс пер ти те. Осум од де сет ро ди те ли што
ја пре зе ма ат гри жа та за де ца та по раз во -
дот се мај ки. Би деј ќи се гаш ни от си стем
про из ве ду ва по ве ќе не за до волс тво откол -
ку за до волс тво, од пр ва та дет ска ам ба са -
да во све тот „Ме ѓа ши“ се за ла га ат за вос -
по ста ву ва ње на т.н. пра вен ин сти тут „За -
ед нич ко ро ди телс тво“.

- Со ед на кво и за ед нич ко ро ди телс тво
и по раз во дот си те об вр ски би би ле сраз -
мер но по де ле ни. Двај ца та ро ди те ли ќе
има ат ед на кво вре ме на ви ду ва ње со де -
те то, за не го ва гри жа, вос пи ту ва ње и пра -
ви лен раст и раз вој, но и ед на кви фи нан -
си ски об вр ски за по тре би те на де те то -
ве ли ди ре кто рот на „Ме ѓа ши“, Дра ги
Зми ја нац

Од пр ва та дет ска та амбaса да уве ру ва -
ат де ка на овој на чин ќе се из бег не проб -
ле мот со не ква ли тет но то ро ди телс тву ва -
ње, но и со нап ла та та на али мен та ци ја та.
По ра неш ни те брач ни парт не ри, ве ли Зми -
ја нац, на ме сто да нав ле гу ва ат во конф -
ликт око лу де ца та, ќе има ат за ед нич ка цел
да му се по све тат ма кси мал но на сво е то

де те, на кое двај ца та ро ди те ли му се по -
треб ни ед на кво.

- Со за ед нич ко то ро ди телс тво и по раз -
во дот до би ва ат си те. Де те то ќе има двај -
ца ро ди те ли што ед на кво ќе се гри жат и
ќе вло жу ва ат не са мо вре ме ту ку и па ри за
не го ви от пра ви лен раст и раз вој. Не ма да
има ро ди те ли што са ми ќе го под не сат то -
ва рот со се којд нев ни те об вр ски око лу де -
ца та. А не ма да има ни ту ро ди те ли што ќе
би дат тре ти ра ни са мо ка ко пла ќа чи на
али мен та ци ја, без да има ат мож ност по -
се ри оз но да се вклу чат во одг ле ду ва ње то
на сво и те де ца. Со спо де ле но то ро ди телс -
тво и по раз во дот ќе се из бег нат не до раз -
би ра ња та што се по ја ву ва ат ко га ро ди те -
лот не са ка да пла ќа али мен та ци ја за де -
те то и по крај из врш на та суд ска пре су да. 

А ова ќе му по мог не и на су дот да не се
ма чи за утвр ду ва ње на ви си на та на али мен -
та ци ја та, за тоа што ед на кво то ста ра телс -
тво по драз би ра не са мо ед на кво ко ли чес -
тво и пра во на вре ме за гри жа и вос пи ту ва -
ње на де те то ту ку и ед на кво фи нан си ра ње
во сог лас ност со ви си на та на средс тва та на
двај ца та ро ди те ли за по тре би те на де те то
- об јас ну ва пр ви от чо век на „Ме ѓа ши“.

Со „за ед нич ко то ро ди телс тво“ 
до би ва ат си теКо мо ра та на из вр ши те ли на

Ма ке до ни ја (КИРМ) му до де ли
пла ке та за ус пеш но из вр шу ва ње
на из вр ши тел ска та деј ност за
2015 го ди на на Гор дан Стан ко виќ,
из вр ши тел име ну ван за по драч -
је то на Ос но вен суд Скоп је 1 и Ос -
но вен суд Скоп је 2.

Пла ке та та се до де лу ва се ко -
ја го ди на, из ми на ти ве три го ди -
ни, на из вр ши те лот што во те кот
на го ди на та нап ла тил најм но гу
средс тва за до ве ри те ли те. Цел -
та е пот тик ну ва ње на ефи кас но -
ста на из вр шу ва ње на суд ски те
од лу ки. 

Стан ко виќ, ка ко што по со чу -
ва, из ми на та ва го ди на нап ла тил
560 ми ли о ни де на ри, најм но гу од
прав ни ли ца. 

- По сто е ње то на пра вич на пре -
су да са ма по се бе не ма ни ка кво
зна че ње ако не ма ре а ли за ци ја.
Пра вил но то и на вре ме но из вр шу -
ва ње на суд ски те од лу ки е од
клуч но зна че ње за функ ци о ни ра -
ње то на це ло куп ни от пра вен си -
стем и на ос тва ру ва ње на пра ва -
та на стран ки те - ве ли Стан ко виќ. 

Пла ке та за нај ус пе шен из вр ши тел


