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АПСТРАКТ 

Во овој труд ќе стане збор за правното значење и заштитата на владението 

во Република Македонија. Во продолжение ќе бидат наброени видовите на 

владение, за на крај да бидат образложени правилата за престанок на 

владението. Владението е показател дека лицето што владее една ствар е и 

носител на правото врз таа ствар. Самото владение се јавува во два вида, како 

посебно овластување од едно право и чиста фактичка власт зад која не стои 

никакво право. Владението ужива правна заштита. Подолу во трудот е 

обработена и судската заштита на владението која се дава врз основа на тужба за 

смеќавање на владението и тужба за враќање на владението. Битно кај судската 

заштита е тоа што владетелската заштита се дава на последното фактичко 

владение на стварта, а не се расправа за правото на владение. Понатаму, во 

трудот се опфатени и заштитата на посредно владение, каде што тужба може да 

поднесе посредниот држател на стварта, судската заштита на совладението, 

заштитата на владението на наследниците и дозволената самопомош за 

неовластено вознемирување и одземање на владението. Во однос на начините на 

престанок на фактичката власт на стварта, наброени и обработени се начините 

кога стварта пропаднала, кога стварта се изгубила, кога е очигледно дека нема да 

биде вратена, кога владетелот со своја волја ја напуштил и кога стварта не му е 

одземена, а владетелот не остварил заштита на владението.  

 

Клучни зборови: недвижност, владетел, тужба, ствар, предмет. 
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1.ВОВЕД 

Една од претпоставките за остварување на секое стварно право, а посебно 

на правото на сопственост е носителот на правото да ја владее стварта што е 

предмет на правото. Во начело, содржината на правото не може да се оствари ако 

носителот не ја има стварта во свои раце, ако ја нема физичката власт врз неа. 

Поконкретно кажано, стварта не може ни да се користи, ниту пак со неа да се 

располага, доколку носителот ја нема во владение. Имено, за да се користи 

стварта треба да биде во власт на корисникот. За да се располага со неа, односно 

за да се пренесе правото врз друг, треба да се изврши нејзиното предавање на 

прибавувачот. Понекогаш поради оваа околност и самата сопственост се 

прикажува како право со три овластувања, на држење, користење и на 

располагање со стварта. Не ја исклучувам и можноста дека владението може да 

биде и парцијално овластување од едно право. 

Според ова, владението е показател дека лицето што владее една ствар е 

и носител на правото врз таа ствар. Меѓутоа, постојат и случаи кога владетелите 

на ствари не се и носители на права врз нив. Во таков случај владението 

претставува самостојна фактичка власт на држателот без правно покритие. Вакви 

ситуации не се ретки. На пример, крадецот на една ствар има власт врз неа, 

макар што нема право на неа. Купувачот на украдената ствар исто така не станува 

нејзин сопственик. Постојат и ситуации што се согласни со правниот поредок, при 

кои лицето што ја држи стварта нема право на неа. Тоа се нарекува детенција на 

туѓи ствари, при која држателот не претендира на правото врз стварта ниту пак ја 

користи, макар што ја држи. На пример, работникот ги држи средствата за работа 

на својот работодавач, па сепак не е владетел врз истите, наоѓачот на туѓа ствар 

исто така, истово важи за чувар на туѓа ствар или за лице што просто придржува 

туѓа ствар по барање на носителот на правото. Според класичното римско 

сваќање и лице што има право да користи туѓа ствар по некој договорен однос не 

е владетел туку детентор на стварта (закупец, послугопримач). Има дури и случаи 

кога едно лице држи ствар а воопшто не е свесен за тоа. На пример, некој по 

грешка ќе стави туѓа книга во својата чанта, при што има полно отсуство на волја 

да се држи таа ствар или т.н. механичко држење на туѓа ствар.  
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На таков начин владението се јавува во два вида, како посебно 

овластување од едно право (ius possidendi), и чиста фактичка власт, зад која не 

стои никакво право (ius possessionis).  

Владението во неговиот самостоен вид, како чиста фактичка власт, низ 

целата историја на правото претставува правно-релевантна категорија, макар што 

многу елементи од оваа правна институција во поново време поинаку се 

поставуваат.  

Владението ужива правна заштита. Во принцип секое, па и незаконско 

владение, како определена фактичка состојба на однос меѓу субјект и ствар, е 

правно заштитено. 

Овде се поставува едно прашање: зошто на владението му се дава заштита 

кога е јасно дека зад него не мора да стои право? За ова постојат повеќе теории. 

Според едно мислење, повредата на владението, и тогаш кога зад него не стои 

едно право, претставува акт на насилство, вид на неправо. Со заштитата на 

владението се штити општествениот мир. Според едно друго мислење, постои 

интерес на владетелот стварта да остане во негово владение. Се додека судот не 

одлучи дали владетелот има право да ја задржи стварта во свое владение тој има 

право да ја држи. Тоа е т.н. теорија на континуитет. Владението се штити зашто по 

правило зад него стои сопственоста. Заштитата на владението е дополнување на 

заштитата на сопственоста, зашто сопственичките тужби се поврзани со тешкотии.  

По мое мислење, како основно објаснување за владетелската заштита 

треба да се земе зачувувањето на општествениот мир. Ако се допушти лицата 

самовласно да одлучуваат во чие владение треба да остануваат стварите, ќе се 

предизвикува неред, бесправна состојба, што им е спротивна на целите на 

правото. Се разбира дека на ова објаснување се надоврзуваат и другите причини, 

како онаа дека зад владението често пати се крие и самото право, па преку 

владението се штити и самото право. Исто така е неспорно дека зад владението, 

како и зад правата воопшто, секогаш се кријат економските интереси на лицата. 

Меѓутоа, од гледна точка на правото се почитуваат само оние интереси што 

добиваат истовремено и правни квалитети. Секоја правна заштита мора да се 
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објасни со правни причини, макар што е надвор од секакво сомневање дека 

економските интереси во крајна линија се основа и за самото право.  

Владението има правно значење и во таа смисла што може да биде основа 

за стекнување односно губење на права. Така, врз основа на повеќегодишно 

владение на една ствар фактичката власт врз таа ствар за владетелот 

прераснува во право, а за поранешниот сопственик на таа ствар значи загуба на 

правото. Може да се заклучи дека правното значење на владението е 

повеќекратно. Затоа, е нормално и неговото регулирање со правото и неговата 

теоретска обработка во науката. Во врска со тоа може да се констатира дека во 

современите услови владението предизвикува бројни дилеми за неговото 

значење, природа, суштина, видови и дејство.  

 

2.ВИДОВИ НА ВЛАДЕНИЕ 

Во начело секаков вид на владение ужива заштита и има свое правно 

значење. Оттука не треба да се извлече заклучокот дека различните видови 

владение немаат различно правно значење и дејство. Затоа е неопходно да се 

одредат видовите на владението. Постојат повеќе видови владение моделирани 

според разни критериуми.1  

Според физичкиот однос меѓу владетелот и стварта, владението се 

разликува како: 

- Непорсредно владение, и 

- Посредно владение. 

Непосредно владение е она што го означува непосредниот однос меѓу 

владетелот и стварта. Во таа смисла закупецот е непосреден владетел, додека 

закуподавачот е посреден владетел, зашто тој ја изразува својата фактичка власт 

врз стварта преку закупецот.  

Според критериумот на потеклото, владението може да биде: 

 

- Самостојно владение, и 

- Изведено владение. 

                                                           
1
 Проф. д-р. Групче А. Култура-Скопје, (1985)  Стварно право- втор дел, стр. 219. 
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Првото владение постои тогаш кога владетелот мисли дека има едно 

самостојно право да ја владее стварта. Ова владение му одговара на 

сопственичкото владение од германското и на самостојното владение од 

швајцарското право. Изведено е она владение што се изведува од владението на 

друго лице. На пример, изведено е владението на закупецот , послугопримачот и 

др. Ова владение има многу сличности со претходното.  

Во правните системи на модерната концепција важна класификација на 

владението е онаа што се врши според природата на целта, односно според 

содржината на волјата на владетелот. Како што беше нагласено, според овој 

критериум се разликува: 

- Сопственичко владение, и 

- Употребно владение.  

Значењето на оваа поделба е во тоа што само првото може да доведе до 

претворање на владението во право.  

Горниве поделби на видовите на владението во литературата обично се 

врзуваат за т.н. модерна концепција на владението, но не и за она што 

произлегува од позитивното право. Со оглед на она што го изложив погоре, во 

врска со стварната и замислената разлика меѓу класичната и модерната 

концепција на владението, мислам дека за споменатата констатација нема место, 

т.е. дека горните класификации се реални и со оглед на нашево право.  

Значајна поделба на владението е според околноста дали зад него стои 

некој правно важечки основ за владение или не стои. Според овој критериум 

владението се јавува како: 

- Законско владение, и 

- Незаконско владение. 

Законско е она владение што се базира врз некој правно важечки основ. 

Тоа обично е правно дело, а може да биде и наследување, административен или 

судски акт. Според тоа, ако владетелот и покрај законитоста на владението не 

станал сопственик на стварта, причината за тоа е во нешто друго. Ако на пример, 

наоѓач на туѓ предмет или крадец му го продаде на друг тој предмет. Владението 

на прибавувачот е законско. Разликувањето на владението како законско и 
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незаконско има значење при стекнувањето на правото на сопственост односно на 

соодветното право врз предмети во општествена сопственост по основ на 

одржувачка. По овој основ може да се стекне право само ако се има законско 

владение.  

Според критериумот дали владетелот знае за недостатоците на своето 

владение во однос на постоењето на правниот основ за него, владението се 

разликува како: 

- Совесно владение, и 

- Несовесно владение.  

Совесно е она владение кај кое владетелот верува дека неговото владение 

не е во спротивност со правото. Со други зборови, ако држателот е во заблуда за 

правото чијашто содржина ја врши, тој е совесен. Несовесен е оној што знае или 

со оглед на околностите можел да знае дека неговото владение нема своја правна 

основа, дека правото му припаѓа на некој друг. Ако, на пример, се купи некоја 

ствар под сомнителни околности, т.е. од крадец, купувачот знаел или можел да 

знае дека купува од несопственик, купува украдена ствар. Затоа, неговото 

владение, макар што е законско (поради купувањето), не е совесно. Совесноста е 

внатрешен, психолошки, а со тоа и етички, момент на односот меѓу субјектите. Во 

современите права, за разлика од римското право, совесноста треба да трае за 

сето време на владението. Ако совесноста подоцна отпадне се смета дека 

владението е несовесно. Совесноста се претпоставува. Тоа значи дека 

несовесноста треба да ја докажува спротивната страна.  

Совесноста и законитоста на владението не се идентични поими. Можно е 

владението да биде законско, а несовесно и обратно. Во последниов случај се 

зборува за т.н путативен основ. Совесниот владетел секогаш се третира 

поповолно одошто несовесниот држател на туѓа ствар.  

Според начинот како е прибавено владението, може да се разликува како: 

- Право (исправно) владение, и 

- Неправо (неисправно) владение. 

За неправо (неисправно) владение станува збор кога е прибавено со сила, 

лукавство и со злоупотреба на довербата. И законското владение може да биде 
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неправо (неисправно). Така, ако некој, што купил една ствар, со сила ја одземе од 

владението на претходникот, пред да му биде предадена според условите на 

договорот, неговото владение е неправо (неисправно). Исто така, ако некој ја 

злоупотреби довербата, па стварта што му е доверена ја задржи за себе, стекнува 

неправо владение.  

 

3.ПРИБАВУВАЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ВЛАДЕНИЕТО 

За да може да се оствари како фактичка власт врз стварите владението 

мора да се прибави. Прибавувањето може да стане на два основни начини: 

- Оригинерно прибавување, и 

- Деривативно прибавување. 

Оригинерното прибавување станува со оригинерни еднострани акти на 

владетелот. Во секој случај потребно е запоседнување на стварта, т.н. 

апрехензија на стварта. Без неа нема фактичка власт.  

Начините на прибавување на владението се мошне различни и зависат од 

природата на стварта што се прибавува. Сепак, секогаш е потребно да се создаде 

таков физички однос меѓу стварта и владетелот што ќе овозможи фактичко 

располагање со неа, поточно остварување на економските користи од нејзината 

употреба. Покрај тоа, се истакнува дека е потребно да се исклучи владението на 

трети лица врз стварите.2 Значи, стекнувањето на владението е фактичко 

прашање и битно е актот на стекнувањето да биде од таков интензитет што ќе 

создаде можност за фактичко располагање со стварта.  

Притоа, за стекнување на владението не е достатно само стварта да биде 

во апрехензија на едно лице, т.е. да се држи од него. Потребно е лицето уште и 

да манифестира волја стварта да ја држи за себе или во своја корист. Всушност, 

на овој начин владението се разликува од детенцијата.  

Науката не е единствена околу прашањето- дали за владението е потребна 

и деловна способност на владетелот? По мое мислење, делумната деловна 

способност може да се прифати како достатна за стекнување на владение, но 

полната деловна неспособност претставува пречка за ова стекнување.  

                                                           
2
 Проф. д-р. Групче А. Култура-Скопје, (1985)  Стварно право- втор дел, стр. 221. 
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Деривативно владение се стекнува со предавањето на стварта што е 

предмет на правно дело. Значи деривативно е она стекнување кое се базира на 

збир на правни факти меѓу кои како битен фигурира оној дека правниот 

претходник на стекнувачот е и носител на стекнатото право, додека пак, 

оригинерно е она стекнување кое се базира на збир на правни факти меѓу кои како 

битен не фигурира оној дека правниот претходник на стекнувачот е и носител на 

стекнатото право. 

Владението престанува со загуба на фактичката власт врз стварта. 

Меѓутоа, привременото губење на стварта од владението не значи дефинитивна 

загуба. Инаку, за губењето е достатно да престане било кој од двата есенцијални 

елементи, власт и волја. Владението се губи поради пропаст на стварта, поради 

одземање од страна на друг, поради губење на волја да се владее врз стварта и 

др. Не е губење на владението ако стварта му се даде на друго лице да ја држи за 

сметка на владетелот. Според тоа, губењето може да биде доброволно и 

спротивно на волјата на владетелот. Предавањето на стварта на нов владетел е 

типичен начин на доброволно престанување на владението.3 

Еднаш изгубено владение може повторно да се прибави со нова 

апрехензија (apprehensio- прибавување).  

 

4.ЗАШТИТА НА ВЛАДЕНИЕТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Заштитата на владението во Република Македонија, исто така е 

предвидена во Законот за сопственост и други стварни права. Владетелот на 

ствари и права има право на заштита на владението од смеќавање и одземање. 

Владетелот кој владението го стекнал со неовластено одземање од друг со сила, 

закана, заблуда, со измама или со злоупотреба на доверба има право да го штити 

своето владение. Тој нема право да го штити само од она лице од кое 

неовластено го одзел, но откако владението ќе му стане мирно, ќе може да го 

штити и од него. 

Право на заштита на владението од смеќавање и одземање има 

владетелот на стварта против секое лице кое го вознемирува или му го одзело 

                                                           
3
 Проф. д-р. Групче А. Култура-Скопје, (1985)  Стварно право- втор дел, стр. 223. 
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владението со поднесување тужба.4 Заштита може да бара непосредниот и 

посредниот владетел. Посредниот владетел може да побара заштита доколку 

непосредниот владетел тоа не го направил.  

Субјекти на заштита на владението се сите лица, без оглед на кој начин го 

прибавиле владението. Законот изречно предвидел дека се штити и владението 

до кое владетелот дошол со сила, закана, заблуда или злоупотреба на довербата. 

Единствено ваква заштита не може владетелот да побара против лицето од кого 

го одзел владението на незаконит начин. Ако владението е прибавено незаконито, 

така прибавеното владение е незаконско, тоа е манливо и како такво е 

незаконско, дури и тогаш кога постои полноважна правна основа, (на пример: 

склучен е договор за купопродажба и купувачот со сила го зел предметот на тој 

договор од продавачот и поради тоа, неговото владение е манливо и како такво 

незаконско, без оглед на тоа што е договорот за купопродажба како правна 

основа, полноважен). Исклучок од правилото дека стварта што е земена 

незаконски од дотогашниот држател, владението може да го штити и против 

сопственикот на стварта кога ова владение ќе стане мирно, односно кога со 

протек на време, по пат на одржувачка, незаконитиот владетел ќе стане законит 

држател на стварта. 

Правото на заштита на владението се остварува во рок од 30 дена од денот 

на сознанието за смеќавањето или одземањето и за сторителот, а најдоцна во рок 

од една година од настанатото смеќавање или одземање. Правото на заштита на 

владението се остварува во посебна постапка пред суд (постапка заради 

смеќавање или одземање на владение) или со самопомош. Владението, кое на 

владетелот му било одземено, не престанало ниту било прекинато ако 

владетелот, служејќи се со своето право на заштита на владението повторно го 

воспоставил или изнудил негово воспоставување. Значи, правото на заштита на 

владението се остварува во кратки преклузивни рокови со чиј протек конкретна 

владетелска заштита не може да се остварува бидејќи по протекот на овој рок 

правото се гасне. Законот предвидува два вакви преклузивни рока, односно 

релативен субјективен преклузивен рок кој не може да биде подолг од 30 дена од 

                                                           
4
 М-р Гелевски С. (2002). Закон за сопственост и други стварни права со коментар и судска практика. стр. 412.  
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денот на дознавањето за вознемирувањето и сторителот и апсолутен објективен 

преклузивен рок кој не може да биде подолг од една година од настанатото 

смеќавање или одземање без оглед на времето на субјективното сознание за 

смеќавањето или одземањето на владението и сторителот, со чиј протек 

предметниот спор за смеќавање или одземање на владение не може повеќе да се 

покрене бидејќи правото згаснало. За да не бидат пречекорени овие строго 

преклузивни рокови од страна на тужителот, потребно е да се имаат предвид и 

одредбите од парничната постапка кои се однесуваат на овие рокови и на итноста 

на постапката за смеќавање на владение.  

Судската заштита на владението се дава врз основа на: 

1) Тужба за смеќавање на владението, и  

2) Тужба за враќање на владението. 

Битно кај судската заштита е тоа што владетелската заштита се дава на 

последното фактичко владение на стварта, а не се расправа за правото на 

владение. Понатаму, смеќавање на тоа последно мирно владение, поради што 

предмет на тужбата е само докажување на фактите, додека секое истакнување 

евентуално право на стварта, т.е. дека стварта не му припаѓа на држателот, туку 

на тужениот како титулар на одредено стварно право на таа ствар е исклучено. 

Како активно легитимиран тужител на владетелската тужба се смета секој 

држател на стварта, без оглед на квалитетот на неговото владение, бидејќи во 

парниците за смеќавање на владение е исклучено правното претресување на 

правната основа на владението и совесноста на држателот. Во постапката по 

овие тужби се расправа само за фактите кои се однесуваат на последната 

фактичка состојба на владението, а не и на неговата правна основа или совесност 

и несовесност, ниту пак за надоместување на причинета штета. Лице овластено 

за поднесување тужба за заштита на владението е непосрениот држател на 

стварта, а лицето против кое е поднесена тужбата за заштита на владението е 

лицето чие владение е манливо (а тоа значи дека владението врз стварта го 

прибавило со сила, измама или злоупотреба на довербата) и кое во моментот на 

поднесување на тужбата ја држи стварта и против наследникот на тоа лице (кога 

се бара враќање на владението), односно лицето кое на друг начин го 
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вознемирува држателот на стварта.5 Тужениот во тужбите за смеќавање на 

владението може да се брани со ставање определени приговори. Така тој може да 

стави приговор на манливост на владението (дека тужителот ја прибавил стварта 

со сила, потајно или со злоупотреба на довербата), потоа приговор за 

ненавремено поднесување на тужбата за заштита на владението, поради што 

згаснало неговото право за судска заштита на владението. Меѓутоа, тужениот во 

спорот заради смеќавање на владение не може да става приговор дека стварта е 

негова зошто такви приговори се ставаат во постапка по петиторни тужби, но не и 

во постапка по посесорни тужби- владетелски тужби. 

Тужба за заштита на владението, покрај непосредниот држател, може да 

поднесе и посредниот држател. Таква тужба може да поднесе посредниот 

држател на стварта, но само тогаш кога непосредниот држател на стварта го 

загубил владението спротивно на својата волја. Посредниот држател може против 

непосредниот држател да поднесе тужба заради смеќавање на владение (на 

пример, закуподавецот против закупецот), како и обратно, непосредниот држател 

против посредниот држател на стварта (на пример, закупецот против 

закуподавецот). Во првиот случај, закупецот, за време на траење на закупот, врши 

такви дејствија за кои по договорот не бил овластен да ги чини, или по истекот на 

договорот за закуп не сака закупената ствар да ја врати на закуподавачот, па 

поради тоа врши вознемирување, односно одземање на владението на 

закуподавачот. Во вториот случај, на пример закуподавачот со определени 

фактички дејствија му пречи на закупецот во смисла на договорот закупената 

ствар да ја употребува и да ги прибира плодовите од неа, или стварта му ја одзел 

за времетраење на закупот, со што го вознемирил, односно му го одзел, 

непосредното владение на закупецот. Во ваквите спорови за заштита на 

посредното владение можат да се истакнуваат приговори за заштита на 

владението врз основа на договор за закуп. Така, закупецот ќе истакне приговор 

дека фактичката власт на стварта ја врши врз основа на договор за закуп, а 

закуподавачот врз свое право на сопственост.6 

                                                           
5
 М-р Гелевски С. (2002). Закон за сопственост и други стварни права со коментар и судска практика. стр. 416. 

6
 М-р Гелевски С. (2002). Закон за сопственост и други стварни права со коментар и судска практика. стр. 419.  
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Во однос на судската заштита на совладението е пропишано дека секој 

совладетел е овластен да го штити совладението пред суд од неовластено 

смеќавање или одземање на трето лице, а од другите совладетели само ако 

потполно го исклучиле од дотогашното  совладение или битно му го ограничиле 

дотогашниот начин на извршување на фактичката власт. Фактичката власт на 

една ствар може да биде поделена помеѓу повеќе лица на два начина. Според 

првиот, кога вршењето на фактичката власт е поделено така да секој совладетел 

поседува по природа еден определен дел од заедничката ствар поради што вака 

реалниот дел од заедничката ствар се смета како самостојна целина и секој од 

постојните сосопственици фактичката власт ја врши самостојно на својот реален 

дел. Во ваков случај, ваквите реално поестоечки сосопственички делови 

укажуваат дека само, спрема надвор, спрема трети лица се појавува како целина. 

Според вториот начин, кога фактичката власт на една физички неподелена ствар 

е поделена помеѓу повеќе лица во идеални делови (на пример, 1/3, 2/3 или 1/5), а 

доколку деловите не се изречно определени се претпоставува дека постои 

совладение во еднакви делови. Овде не постојат реални делови поради што 

одделен совладетел нема исклучива фактичка власт на некој материјален дел од 

заедничката ствар, туку сите постојни совладетели вршат фактичка власт на сите 

делови на заедничката ствар, а притоа мораат да се придржуваат кон овие две 

правила: а) постојното владение на секој совладетел да се однесува на целата 

заедничка ствар, и б) во вршењето на ваквата фактичка власт на заедничката 

ствар, спрема постојните идеални делови секој од совладетелите е должен да се 

воздржува од оние дејствија со кои би го попречил или оневозможил вршењето на 

фактичката власт на останатите содржатели.  

Законот за сопственост и други стварни права ја предвидува и заштитата на 

владението на наследниците. Владението на оставителот преминува на 

наследниците во моментот на смртта на оставителот, без оглед кога наследникот 

ја стекнал фактичката власт на наследената ствар.7 Пропуст во стариот Закон за 

основните сопственосно-правни односи, е тоа што не беше предвидена заштитата 

на владението на наследниците, а ова изречно се чини со Законот за сопственост 

                                                           
7
 М-р Гелевски С. (2002). Закон за сопственост и други стварни права со коментар и судска практика. стр. 424.  
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и други стварни права. Таа заштита наследниците ја уживаат од моментот на 

смртта на оставителот, под услов да се примат за наследници. Времето од смртта 

на оставителот до фактичкото предавање на наследената ствар на наследникот 

се вика т.н. „спиритуализиран“ вид на владение, зошто и без фактичка власт на 

наследникот настанува фактичка власт без негова волја во моментот на смртта на 

оставителот и без оглед кога наследникот ја примил фактичката власт на стварта, 

односно владението.  

 Законот предвидува и самопомош како исклучителна, дозволена и условена 

можност на самозаштита на постојното владение по пат на сопствени сили и 

средства, без учество на органите на државната власт. Самопомошта како правен 

инструмент на самозаштита на владението, може да се употребува, односно е 

допуштена, ако се исполнети овие претпоставки:  

А) Опасноста да е непосредна, т.е. временски непосредно да започнала и 

да трае, ако е во прашање вознемирување, а во случај на одземање на владение 

да се работи за одземено владение или додека се уште трае, се настојува 

непосредно да се врати; 

Б) Самопомошта да е нужна, т.е. да е неопходно потребна поради 

претстојната блиска опасност и отсутноста и недостапноста на помошта од 

државните органи и претстои нанесување на ненадоместлива штета, и 

В) Начинот на нејзиното вршење да одговара на приликите во кои постои 

опасност, т.е. на потребата конкретниот начин на вршење на самопомош се 

укажува како сразмерно соодветен во однос на начинот и интензитетот на 

неовластено преземената опасност за смеќавање, односно одземање на 

предметот. Дали начинот на вршењето на самопомош вистински одговара на 

приликите во кои постоела опасност е фактичко прашање кое судот ќе го решава 

од случај до случај според конкретно постоечките околности. 

Правото на самопомош мора да се врши мошне рестриктивно и така што 

при остварување на нападот врз владението да се настојува да не се оштетат 

стварите на напаѓачот, ниту пак да му се нанесат телесни повреди. Тоа никогаш 

не смее да се врши повеќе од она што е нужно да се отстрани непосредната 

опасност од нападот врз владението, зошто во спротивен случај самопомошта 
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станува спротивна. Значи, нападот на владението се брани со дозволени 

средства. Законот не содржи одредби за видовите на самопомош, но може да се 

претпостави дека тој ја познава како дефанзивната, така и офанзивната 

самопомош. Првата се состои од право на самоодбрана на своето владение од 

недозволена повреда, а втората од право на враќање на одземената ствар. 

Правото на самопомош е логична последица на признавањето на фактичката 

власт врз стварта и определениот економски интерес на држателот неговото 

владение да биде брането. Мерките што држателот ги избрал за одбрана на 

своето владение од противправниот напад на трето лице, мора да се движат во 

рамките на одбраната, а тоа значи дека мора да се применуваат мерки што се 

оправдани со оглед на околностите на дадениот случај. Иако законот нема 

изречни одредби во таа смисла, правото на самопомош по исклучок мора да 

содржи и овластување за воспоставување на поранешна состојба на владението, 

а тоа значи на држателот да му биде признаено правото  да си ја врати стварта 

кога таа му е одземена и притоа да не ги пречекори претпоставките што треба да 

бидат исполнети за вршењето на правото на самопомош содржани во овој член. 

Притоа правото на враќање на стварта одземена од владение треба да се врши 

веднаш, ако одземената ствар е подвижна, а кај неподвижната ствар, веднаш по 

нејзиното одземање држателот треба да ги преземе потребните чекори низ 

самопомош да си ја врати таа недвижност.  

 

5.ПРЕСТАНОК НА ВЛАДЕНИЕТО 

Правилата за престанок на владението на ствари, т.е. држателот да 

престане да ја врши фактичката власт на стварите, се пропишани во Законот за 

сопственост и други стварни права. Тие начини на престанок на фактичката власт 

на стварта се: кога стварта е пропаднала, кога стварта се изгубила, кога е 

очигледно дека нема да биде вратена, кога владетелот со своја волја ја напуштил 

и кога стварта не му е одземена, а тој не остварил заштита на владението.  

За владението да се изгуби со престанок на вршење на фактичката власт, 

потребно е фактичката власт претходно да постоела на страната на држателот во 

вид на негова временски трајна манифестација на непосредно просторно 
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остварување на фактичката власт на поседуваната ствар, која спрема надвор 

видливо се манифестирала, како трети лица објективно би се запознале со 

конкретно постоечкиот фактички однос на држателот, спрема поседуваната ствар.  

Држателот владението може да го загуби по своја волја и спротивно на 

својата волја. По своја волја стварта држателот ќе ја загуби кога држателот 

едноставно ќе ја отфрли (на пример ќе го фрли весникот во корпа за отпадоци), 

изразувајќи ја на тој начин војлата дека стварта понатаму не сака да ја држи. 

Меѓутоа, таа волја е „природна“ волја и неа може да ја има и лице со ограничена 

деловна способност. По своја волја држателот ќе престане да ја врши фактичката 

власт на стварта и тогаш кога врз основа на некое правно дело (на пример со 

договор за купопродажба) стварта ќе му ја предаде на друго лице. Спротивно на 

волјата на држателот, тој може да ја изгуби фактичката власт врз стварта кога 

трето лице ќе му ја одземе стварта или кога тој стварта ќе ја изгуби. Без оглед на 

волјата на држателот фактичката власт на стварта ја губи кога таа објективно 

пропаднала.8  

Што се однесува до привремената спреченост да се врши фактичката власт 

на стварта, нејзиното постоење или непостоење се врши во зависност од 

конкретните околности на случајот. 

 Во секој случај, се цени дали претходно вршена фактичка власт на стварта 

е од привремен или траен карактер. А покрај тоа, оваа привремена спреченост 

треба да се сфати во поширока смисла на зборот, а не само во потесен смисол. 

До таква привремена спреченост доаѓа, на пример, во случај на болест или 

привремена отсутност на држателот, во случај на привремено затурање на 

клучевите од автомобилот, без намера да биде напуштена и фактичката власт врз 

него.  

Што се однесува до непосредното владение, тоа се губи тогаш кога 

посредниот држател ја напуштил стварта врз која имал такво владение. Тоа се 

губи и тогаш кога непосредниот држател со своја волја, но спротивно на волјата 

на посредниот држател, го напуштил непосредното владение над стварта.  

 

                                                           
8
 М-р Гелевски С. (2002). Закон за сопственост и други стварни права со коментар и судска практика. стр. 431.  
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6.ЗАКЛУЧОК 

Од сето погоре наведено, можеме да заклучиме дека една од најбитните 

претпоставки за остварување на секое стварно право, а посебно на правото на 

сопственост е носителот на правото да ја владее стварта што е предмет на 

правото, односно содржината на правото не може да се оствари ако носителот не 

ја има стварта во свои раце, ако ја нема физичката власт врз неа. Може да се 

заклучи дека правното значење на владението е повеќекратно. Затоа, е нормално 

и неговото регулирање со правото и неговата теоретска обработка во науката. Во 

врска со тоа може да се констатира дека во современите услови владението 

предизвикува бројни дилеми за неговото значење, природа, суштина, видови и 

дејство.  

Битно во овој труд е да се подвлече дека владението ужива правна 

заштита. Во принцип секое, па и незаконско владение, како определена фактичка 

состојба на однос меѓу субјект и ствар, е правно заштитено. Секаков вид на 

владение ужива заштита и има свое правно значење. Но, оттука не треба да се 

извлече заклучокот дека различните видови владение немаат различно правно 

значење и дејство. 

Понатаму, остварувањето на фактчката власт врз стварите зависи од 

прибавувањето на владението. Прибавувањето може да се оствари на два 

основни начина како оригинерно прибавување и деривативно прибавување. 

Деривативно е она стекнување кое се базира на збир на правни факти меѓу кои 

како битен фигурира оној дека правниот претходник на стекнувачот е и носител на 

стекнатото право, додека пак, оригинерно е она стекнување кое се базира на збир 

на правни факти меѓу кои како битен не фигурира оној дека правниот претходник 

на стекнувачот е и носител на стекнатото право. 

Владетелот на ствари и права има право на заштита на владението од 

смеќавање и одземање. Оттука и судската заштита на владението се дава врз 

основа на тужбата за смеќавање на владението и тужбата за враќање на 

владението. Овде треба да се подвлече дека како активно легитимиран тужител 

на владетелската тужба се смета секој држател на стварта, без оглед на 

квалитетот на неговото владение, бидејќи во парниците за смеќавање на 
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владение е исклучено правното претресување на правната основа на владението 

и совесноста на држателот. Во постапката по овие тужби се расправа само за 

фактите кои се однесуваат на последната фактичка состојба на владението, а не 

и на неговата правна основа или совесност и несовесност, ниту пак за 

надоместување на причинета штета. Лице овластено за поднесување тужба за 

заштита на владението е непосрениот држател на стварта, а лицето против кое е 

поднесена тужбата за заштита на владението е лицето чие владение е манливо, а 

тоа значи дека владението врз стварта го прибавило со сила, измама или 

злоупотреба на довербата и кое, во моментот на поднесување на тужбата ја држи 

стварта и против наследникот на тоа лице, односно лицето кое на друг начин го 

вознемирува држателот на стварта.  

Интересно е да се напомене и тоа дека законот ја предвидува и 

самопомошта како исклучителна, дозволена и условена можност на самозаштита 

на постојното владение по пат на сопствени сили и средства, без учество на 

органите на државната власт кога опасноста е непосредна, самопомошта е нужна 

и начинот на нејзиното вршење да одговара на приликите во кои постои опасност. 

Владението престанува со загуба на фактичката власт врз стварта. 

Меѓутоа, привременото губење на стварта од владението не значи дефинитивна 

загуба. Еднаш изгубено владение може повторно да се прибави со нова 

апрехензија.  

Секое истражување истражувачот може да го доведе во ситуација што ќе се 

запраша што ќе биде неговиот придонес, особено кога како предмет на 

истражување се има вонредно сложена и многу обработувана тема. Ако од ова 

„море“ проблеми и дилеми разрешивме само некои тогаш целта на трудов 

веројатно ќе биде исполнета. Но, ако со овој труд сме успеале да се доближиме 

до можноста да дадеме една реална, рељефна слика за владението, тогаш ќе 

бидеме задоволни бидејќи со тоа ќе биде отворен патот за натамошно изучување 

на оваа проблематика. 
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