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ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО 

(Објавено во Сл. Весник на РМ, бр.156 од 06.12.2010 година) 

Член 1 

Во Законот за меѓународно приватно право ("Службен весник на Република 
Македонија" број 87/2007), по членот 12 се додава нов член 12-а, кој гласи: 

"Вообичаено престојувалиште 

Член 12-а 

(1) За примената на овој закон под вообичаено престојувалиште на физичко лице се 
смета местото во кое лицето има воспоставено траен центар на животните активности, 
при што не е неопходно да биде исполнета каква било формалност поврзана со 
пријавување или добивање на дозвола за престој од надлежните државни органи. При 
определувањето на тоа место посебно треба да се земат предвид околностите од 
личен или професионален карактер, кои произлегуваат од трајните врски на лицето со 
тоа место или од намерата да создаде такви врски. Ќе се смета дека физичкото лице 
има вообичаено престојувалиште во одредена држава, доколку на нејзина територија 
непрекинато престојува подолго од шест месеци. 

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, за примената на овој закон, под вообичаено 
престојувалиште на физичкото лице кое врши трговска активност се смета главното 
место во кое ја врши дејноста. 

(3) За примената на овој закон, под вообичаено престојувалиште за трговските 
друштва и за другите правни лица, се смета местото во кое се наоѓа главната управа на 
тоа лице. Кога настанот од кој произлегла штетата ќе се случи, или штетата ќе настане 
од работењето на подружница, претставништво или друга деловна единица, местото 
во кое се наоѓаат таа подружница, претставништво или друга деловна единица, ќе се 
смета како место на вообичаеното престојувалиште." 

Член 2 

Членот 31 се менува и гласи:  
"(1) Доколку вондоговорната обврска која произлегува од стекнување без основ, 
вклучувајќи и платени износи кои се погрешно примени, поврзана е со друг постоен 
однос меѓу странките, како што е односот што произлегува од договор или деликт и 
ако тој однос е тесно поврзан со стекнувањето без основ, за неа е меродавно правото 
со кое се уредува тој друг однос. 

(2) Кога врз основа на ставот (1) од овој член не може да се утврди меродавното право, 
а странките во времето кога се случил настанот кој го предизвикал стекнувањето без 
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основ имале вообичаено престојувалиште во иста држава, ќе се примени правото на 
таа држава. 

(3) Кога врз основа на ставовите (1) и (2) од овој член не може да се утврди 
меродавното право, за стекнувањето без основ ќе биде меродавно правото на 
државата во која настанало стекнувањето. 

(4) Кога од сите околности во случајот јасно произлегува дека вондоговорната обврска 
која произлегува од стекнувањето без основ е потесно поврзана со друга држава 
различна од државата наведена во ставовите (1), (2) и (3) на овој член, за стекнувањето 
без основ ќе биде меродавно правото на таа друга држава." 

Член 3 

Членот 32 се менува и гласи: 

"Работоводство без налог (Negotiorum gestio) 

Член 32 

(1) Доколку вондоговорната обврска што произлегува од работоводство без налог е 
поврзана со друг постоен однос меѓу странките, како што е односот што произлегува 
од договор или деликт и ако тој однос е тесно поврзан со неповиканото вршење туѓи 
работи, за неа е меродавно правото со кое се уредува тој друг однос. 

(2) Ако меродавното право за работоводство без налог не може да се утврди врз 
основа на ставот (1) на овој член, а двете странки имале вообичаено престојувалиште 
во иста држава во времето кога се случил настанот кој ја предизвикал штетата, ќе биде 
меродавно правото на таа држава. 

(3) Доколку меродавното право не може да се утврди врз основа на ставот (1) или (2) 
на овој член, меродавно ќе биде правото на државата во која се случило неповиканото 
вршење на туѓи работи. 

(4) Кога од сите околности во случајот јасно произлегува дека вондоговорната обврска 
што произлегува од неповикано вршење на туѓи работи е потесно поврзана со друга 
држава различна од државата наведена во ставовите (1), (2) и (3) на овој член, за 
работоводството без налог ќе биде меродавно правото на таа друга држава." 

Член 4 

По членот 32 се додава нов член 32-а, кој гласи: 

"Одговорност за дејствија кои му претходат на склучувањето на договор (Culpa in 
contrahendo) 
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Член 32-а 

(1) За вондоговорната обврска настаната поради дејствија кои му претходат на 
склучувањето на договор, без оглед дали договорот навистина бил склучен или не, 
меродавно е правото на државата кое е или би било определено како меродавно за 
тој договор согласно со одредбите на овој закон, доколку тој би бил склучен. 

(2) Кога меродавното право не може да биде определено според ставот (1) на овој 
член, меродавно е:  
а) правото на државата во која настанала штета од дејствието преземено пред 
склучувањето на договорот, независно од тоа во која држава се случил настанот кој ја 
предизвикал штетата и независно од државата или државите во кои настанале 
индиректни последици од тој настан или  
б) кога странките имале вообичаено престојувалиште во иста држава во моментот кога 
се случил настанот кој ја предизвикал штетата, правото на таа држава или  
в) кога од околностите на случајот очигледно произлегува дека вондоговорната 
обврска, што настанала од дејствијата кои му претходат на склучувањето на договор, 
очигледно потесно е поврзана со друга држава, различна од онаа определена во 
точките а) и б) на овој став, правото на таа друга држава." 

Член 5 

Членот 33 се менува и гласи: 

"Вондоговорна одговорност за штета - општо правило 

Член 33 

(1) За вондоговорна одговорност за штета, меродавно е правото на државата каде што 
настанала штетата, без оглед на државата во која се случил настанот што ја 
предизвикал штетата и без оглед на државата или државите во кои се случиле 
индиректни последици од тој настан, освен ако поинаку не е предвидено со овој 
закон. 

(2) Доколку лицето од кое се бара одговорност и оштетеното лице имаат вообичаено 
престојувалиште во истата држава во времето кога настанала штетата, меродавно е 
правото на таа држава. 

(3) Кога од сите околности на случајот јасно произлегува дека односот очигледно 
потесно е поврзан со држава различна од онаа што е наведена во ставовите (1) и (2) на 
овој член, меродавно е правото на таа друга држава. Очигледно потесната врска со 
друга држава може да се заснова особено на претходна врска меѓу странките, како 
што е на пример, договор, кој тесно е поврзан со односниот деликтен однос." 
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Член 6 

По членот 33 се додаваат седум нови члена 33-а, 33-б, 33-в, 33-г, 33-д, 33-ѓ и 33-е, кои 
гласат: 

"Одговорност за штета предизвикана од користење на производ 

Член 33-а 

(1) За вондоговорна одговорност за штета предизвикана од користење на производ 
независно од членот 33 став (2) на овој закон, меродавно е:  
а) правото на државата во која оштетеното лице имало вообичаено престојувалиште 
во времето кога настанала штетата, ако производот бил рекламиран во таа земја, или 
доколку тоа не е случај;  
б) правото на државата во која производот бил купен, ако производот бил рекламиран 
во таа земја, или доколку тоа не е случај и  
в) правото на државата во која настанала штетата, ако производот бил рекламиран во 
таа земја. 

(2) Во секој случај правото на државата во која лицето од кое се бара одговорност има 
вообичаено престојувалиште ќе биде меродавно, ако тоа лице не можело разумно да 
го предвиди рекламирањето на производот или на производ од ист тип, во земјата чие 
право е меродавно согласно со ставот (1) точки а), б) или в) од овој член. 

(3) Кога од сите околности на случајот јасно произлегува дека деликтот е очигледно 
потесно поврзан со држава различна од онаа што е наведена во ставот (1) на овој член, 
меродавно е правото на таа друга држава. Очигледно потесната врска со друга држава 
може да се заснова особено на претходна врска меѓу странките, како што е на пример, 
договор, кој е тесно поврзан со односниот деликт. 

Нелојална конкуренција и дејствија кои ја ограничуваат слободната конкуренција 

Член 33-б 

(1) За вондоговорна одговорност за штета што произлегува од дејствие на нелојална 
конкуренција меродавно е правото на државата во која се засегнати, или веројатно е 
да бидат засегнати, конкуренцијата или колективните интереси на потрошувачите. 

(2) Кога дејствието на нелојалната конкуренција ги засегнува исклучиво интересите на 
одреден конкурент, се применуваат одредбите од членот 33 на овој закон. 

(3) За вондоговорна обврска настаната поради ограничување на конкуренцијата 
меродавно е правото на државата чиј пазар е или веројатно е да биде засегнат. 
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(4) Примената на правото што е определено како меродавно право според ставовите 
(1), (2) и (3) на овој член, не може да се исклучи со спогодба склучена согласно со 
членот 33-ѓ од овој закон. 

Еколошка штета 

Член 33-в 

За вондоговорна одговорност за еколошка штета или штета претрпена од страна на 
лица или имот како резултат на таква штета, меродавно е правото определено во 
членот 33 став (1) од овој закон, освен ако лицето кое бара надоместок за штета 
избере да ја заснова својата тужба врз правото на земјата во која се случил настанот од 
кој произлегла штетата. 

Повреда на правата на интелектуална сопственост 

Член 33-г 

(1) За вондоговорна одговорност за штета што произлегува од повреда на правото на 
интелектуална сопственост меродавно е правото на државата во која се бара заштита. 

(2) Примената на правото што е определено како меродавно право според ставот (1) 
од овој член, не може да се исклучи со спогодба склучена согласно со членот 33-ѓ од 
овој закон. 

Одговорност за протестно дејствување на работници или работодавачи 

Член 33-д 

Без оглед на одредбата од членот 33 став (2) на овој закон, за вондоговорната 
одговорност на одредено лице во својство на работник или работодавач, или на 
организациите кои ги застапуваат своите професионални интереси, за штетата 
предизвикана со протестно дејствување на работниците или работодавачите како што 
е штрајк или лок аут (lock out), кое е преземено или би можело да биде преземено, 
меродавно е правото на државата во која таквото протестно дејствување било или ќе 
биде преземено. 

Избор на меродавно право за вондоговорните обврски 

Член 33-ѓ 

(1) Странките можат да го договорат меродавното право за нивните вондоговорни 
обврски:  
а) со договор склучен по случувањето на настанот кој ја предизвикал штетата или  
б) со договор кој е слободно склучен пред да се случи настанот кој ја предизвикал 
штетата, доколку сите страни вршат трговски работи. 
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(2) Изборот на меродавното право од ставот (1) на овој член, мора да биде изречен 
или со разумна сигурност да произлегува од околностите на случајот и тој да не ги 
засега правата на трети лица. 

(3) Доколку сите релевантни елементи на ситуацијата во времето кога се случил 
настанот кој ја предизвикал штетата, се наоѓаат во друга земја, која не е земјата чие 
право е избрано како меродавно, изборот на страните нема да влијае на примената на 
одредбите од правото на таа друга земја чија примена не може да се исклучи со 
договор. 

Правила за безбедноста и поведението 

Член 33-е 

При определувањето на меродавно право за вондоговорните обврски врз основа на 
овој закон, при оценувањето на поведението на лицето од кое се бара одговорност, ќе 
се води сметка во онаа мера во која е соодветно, за правилата за безбедноста и за 
правилата за поведението кои биле во сила во местото и во времето на настанот од кој 
произлегла одговорноста." 

Член 7 

Одредбите од членовите 2,3,4,5 и 6 на овој закон ќе престанат да важат со 
пристапувањето на Република Македонија во Европската унија. 

Член 8 

Одредбите од овој закон нема да се применуваат на односите кои настанале пред 
денот на започнувањето на примената на овој закон. 

Член 9 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник 
на Република Македонија", а ќе започне да се применува шест месеци од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

 


