
 

ТЕСТАМЕНТ СОСТАВЕН ПРЕД НОТАР  

КАКО ПОВЕРЕНИК НА СУДОТ 

 

Автор: М-р.Марија М. Јакимовска 

Ноември, 2019 год. 

 

1. Вовед 

По завршувањето на човековиот животен век, а со цел да се задржи 

вредноста на имотните и материјалните добра кои биле негова сопственост, 

настанува наследувањето. Оттаму, сè што моментално ни припаѓа нам, во иднина 

ќе го наследат нашите поколенија. Изразувањето на волјата на оставителот 

додека тој е сè уште жив во праксата е најдобриот начин за регулирање на 

наследните односи, а воедно е и најбезболен начин на сукцесија. Тоа е причината 

поради која оставителите најчесто одлучуваат својата оставина да ја распределат 

со тестамент. 

Завештавањето или тестаментот претставува лична изјава на волја со која 

оставителот одлучува на кој начин неговиот имот ќе биде распределен после 

неговата смрт. 

Во рамките на правните дефиниции, тестаментот претставува законски 

уреден облик на строго лична и валидна изјава во рамките на волјата на едно 

способно лице - тестатор или оставител (defunctus, decujus), со кој истото 

одредува како неговиот имот ќе биде распределен после неговата смрт и 

евентуално дава изјава и наредба во врска со својата смрт.1 

                                                             
1Проф.д-р Миле Хаџи Василев Вардарски - 1998 –  ер и оло и а од о лас а  а  раво о и  оли и ки е 

 а ки , с р.31 



Постојат повеќе форми и видови тестамент каде во рамките на правниот 

систем на Република Македонија најзастапен и најупотребуван е тестаментот 

составен пред нотар. 

2. Дефинирање на поимот тестамент составен пред нотар. 

Според законската рамка од Законот за наследување на Република 

Македонија,  завештателот може да ја искаже неговата последна волја кај нотар 

како повереник на судот. 

 Во правниот систем на Република Македонија не се предвидува постоење 

на посебен вид тестамент во форма на нотарски тестамент. Нотарите согласно 

Законот за нотаријат можат да состават тестамент во форма на нотарски акт 

според одредбите што важат за составување на судски тестамент содржани во 

Законот за наследување.   

               За разлика од Законот за наследување на Република Македонија, кој како 

lex generalis не го познава нотарскиот тестамент, во споредбеното право формата 

на нотарскиот тестамент е широко прифатена. Нотарскиот тестамент е прифатен 

во: италијанското право,  француското право,  шпанското право,  германското 

право,  руското право,  кинеското право,  јапонското право,  бугарското право, 

аргентинското право,  белгиското право,  бразилското право,  правото на Квебек,  

чешкото право,  грчкото право,  мексиканското право, холандското право, 

португалското право, полското право,  панамското право,  тајванското право,  

турското право,  правото на Венецуела  и др. Во државите од нашиот регион 

нотарскиот тестамент е воведен во законодавствата на Црна Гора,  Хрватска  и 

Република Српска.   

Согласно Законот за нотарите и нотарска дејност само нотарот може да 

состави тестамент во форма на нотарски акт.  

Согласно решенијата од компаративното право, нотарскиот тестамент е 

присутен во голем број држави, а имајќи ги предвид и сегашните ингеренции на 

нотарите во сферата на наследувањето, експертите сметаат дека неопходно е во 



идната реформа на наследното право да се предвиди нотарскиот тестамент како 

посебен вид на тестамент во рамките на Законот за наследување.   

Нотарот при вршење на својата работа  има обврска нотарските  работи да  

ги  врши  слободно,  независно,  самостојно,  стручно  и непристрасно врз основа 

на Уставот, закон, ратификувани меѓународни договори и други прописи и општи 

акти засновани врз закон.2 Ова секако се однесува и при неговите ингеренции при 

составување на тестаментот. 

Нотарот е должен како службено дејство да  одбие составување на 

тестамент  кое  е  спротивно  на  Уставот и законот, ратификуваните  меѓународни  

договори,  јавниот  ред  и  мир  и  кодексот  на професионалната етика  и морал. 

Нотарот не смее да посредува при склучување на правни работи или во врска со 

нив да даде гаранција или да даде друго обезбедување на странката. Одредбата 

од овој став се однесува и на лицата кои се вработени кај него и тој е должен да 

се грижи тие да не вршат такви работи3. 

Завештателот по своја волја доаѓа кај нотарот да состави тестамент. 

Нотарот во целост го сослушува завештателот, кој по своја волја и без присилба 

од никого ја искажува својата последна волја која сака да биде внесена во 

тестаментот. Нотарот го составува тестаментот во форма на нотарски акт според 

одредбите што важат за составување судски тестамент. 

3. Толкување на тестаментот 

Потребата од толкување на тестаментот произлегува од околноста што тој 

како еднострано правно дело служи како извор на создавање, промена или 

престанување на одделни правни односи и правни ситуации па, како и кај другите 

правни дела, при неговата реализација се појавува потреба од толкување. Општо 

познато е дека потребата од толкување не се јавува само кај примена на 

                                                             
2 Сл ж е  вес ик  а РМ - Зако  за  о ари а ,  л.3 
3 Проф. д-р Де а  Мицковиќ и  роф. д-р А  ел Рис ов – 2014 - Наслед о  раво, с р.133 



законските норми и правила туку и при утврдување на содржината на правни дела 

скучени intervivos и оние склучени во случај на смрт4. 

До толкување на тестаментот може да дојде доколку меѓу лицата што се 

заинтересирани во конкретниот случај настане спор за определени факти или 

околности што се внесени во тестаментот. 

Како предмет на толкувањето можат да се појават некои одредби внесени 

во содржината на тестаментот, а многу ретко и тестаментот во целост, иако секој 

збор во тестаментот може да биде спорен, па во таа смисла и толкуван од аспект 

на граматичките правила или од аспект на неговата логичка смисла. Зборовите 

можат да имаат, на пример, двојно па и повеќекратно значење. Определен израз 

може да биде употребен дури и погрешно, особено ако е тоа некој странски збор, 

сам по себе двосмислен и може да предизвика сомневање. Некои мисли на 

завештателот можат да бидат недовршени и неконкретизирани.  

Целта на толкувањето на тестаментот e откривање на вистинската намера 

на завештателот, и тоа во случаите кога тој во тестаментот не се изразил доволно 

јасно. Имајќи го предвид ова, под изразот вистинска намера на завештателот 

треба да се сфати утврдување на сето она од кое се раководел завештателот при 

составувањето на тестаментот, како и на она што сакал да го постигне со тоа т.е. 

утврдување на мотивите, причините и желбата токму на таков начин да се 

направи распоред на имотот во случај на смрт. 

Утврдувањето на вистинската намера, односно на волјата на завештателот 

треба да даде одговор на прашањето што сакал тој да постигне кога одлучил да 

состави тестамент. Во теоријата се разликуваат два вида толкување на 

тестаментот. 

Толкувањето може да се јави како основно и дополнително. Поделбата 

тргнува од предметот на толкување. 

                                                             
4 Проф. д-р Миле Хаџи Василев Вардарски, Наслед о  раво, с р.270 



Основното толкување на тестаментот е сврзано со утврдување на 

значењето на одделните одредби на тестаментот врз основа на толкување на 

одделните изрази што се употребени во него. Ова толкување може да има за цел 

да објасни некоја спорна одредба со утврдување на околности и факти што се 

наоѓаат надвор од тестаментот.  

Вистинската намера на завештателот поавтентично може да се утврди 

преку утврдување на факти и околности што ги нема во тестаментот, што 

вообичаено се случува кога некоја одредба ќе стане спорна околу прашањето која 

е вистинската намера на завештателот. Со толкување на одделни одредби од 

тестаментот не може да се менува или да се дополнува неговата содржина. Така, 

на пример, ако завештателот пропуштил да го означи името на легаторот, не 

давајќи дури ни индикации за него, или пропуштил да го определи предметот на 

легатот, тоа нема да може да се надомести со толкување на тестаментот. 

Нецелосните изјави што не содржат ни индикации за утврдување на вистинската 

волја на завештателот, ќе се сметаат како да не постојат во тестаметот. 

Дополнителното толкување на тестаментот се однесува на некоја околност 

или факт што произведува дејство врз целиот тестамент или врз одделни негови 

одредби. Со дополнителното толкување треба веродостојно и без какво и да било 

сомневање да се утврди претпоставената волја на завештателот. Во овој случај 

одделни одредби на тестаментот ќе се протолкуваат согласно новонастанатите 

околности, при што и во овој случај не смее да се напушти основната намера на 

завешателот5. 

Нашето наследно право предвидува дополнително, супсидијарно правило 

за толкување на тестаментот кое се применува во случаите кога не може да се 

утврди  вистинската намера на завештателот, кога останале сомневања и 

двоумења, односно различно е протолкувана волјата. Во Законот за наследување 

важи правилото дека треба да се прифати она толкување што е поповолно за 

наследникот. 

                                                             
5 Проф. д-р Миле Хаџи Василев Вардарски, Наслед о  раво, с р.272 



Законот тргнува од претпоставката дека кога завештателот не се изразил 

јасно, го посакува она решение на кое упатуваат правилата што важат за законско 

наследување. Ваквиот став на Законот нашол потврда и во судската практика 

каде судот слободно ги оценува доказите, ги утврдува фактите, но е должен да го 

има предвид правилото на материјалното право (според кое во случај на 

сомневање, треба да се земе предвид она што е поповолно за законските 

наследници). 

4. Ингеренции на нотарите при составување на тестамент 

Една од најголемите ингеренции на нотарот во рамките на составување на 

тестаментот е создавање на изворник за записи за тестамент, кој нотарот го 

чува во својата архива, како и останатите нотарски акти, со таа разлика што е 

должен да го достави на надлежниот општински суд веднаш штом дознае за 

смртта на лицето чиј тестамент се наоѓа кај него во архивата. Тоа е еден од 

исклучоците од правилата никогаш да не се издаде изворникот на нотарскиот акт.  

Преписот од записникот на тестаментот кој го составил нотарот или кој е на 

чување, нотарот може да го издаде само на оставителот кој сè уште е жив, на 

негов полномошник, врз основа на специјално полномоштво кое е заверено во 

рамките на прописите, или на лице одредено во тестаментот, а после смртта на 

завештателот, преписот може да се издаде веднаш по прогласувањето на 

тестаментот  

Во рамките на ингеренциите на нотарот тој може по желба на странката да 

го состави според неговото кажување записот за тестаментот, според правила кои 

важат за судскиот тестамент, односно според правилата на вонпарничната 

постапка. 

5. Потпишување и зачувување на тестаментот 

Кога тестаментот се потпишува пред нотар тогаш и нотарот е должен  

тестаментот своерачно да го потпише на крајот. Покрај потписот тој ќе го стави и 

својот службен печат. Над потписот на нотарот се ставаат потписите на 



учесниците и сведоците кои учествувале при составувањето на тестаментот. 

Доколку истиот се состои од повеќе  страници, нотарот, учесниците  и сведоците 

по правило ја потпишуваат секоја страница од нотарскиот акт. Ако учесникот не 

знае да пишува, нотарот ќе го забележи тоа во исправата. Ако тој не може да 

пишува во исправата ќе се наведе и причината за тоа.  

          Ако странката не знае или не може да пишува, при ставање на 

ракознак на исправите составени или потврдени од страна на нотар, освен ако со 

закон поинаку не е утврдено, ќе се повикаат по нејзино барање двајца сведоци кои 

ги исполнуваат законските услови да бидат сведоци и кои не смеат да имаат каква 

било корист од исправата што се составува или потврдува. Ако со закон поинаку 

не е определено, во согласност со странките и со одобрение на нотарот, можат да 

се исклучат сведоците, а нотарот тоа ќе го забележи во исправата. 

Откако тестаментот е потпишан истиот се запечатува (по правило со восок), 

се става во посебен затворен плик и се чува настрана од другите списи.  

Ако на нотарот којшто го чува тестаментот во своето седиште, му престане 

службата или ако го премести своето седиште на подрачјето на друг надлежен 

суд, неговите списи, книги, како и сите други документи кои службено му се 

предадени, како и печатите и штембилите што се прогласени за неважечки, ќе ги 

преземе на чување надлежниот суд. Нотарот е должен сите нотарски исправи што 

сам ги составил, како и исправите што ги презел, да ги обезбеди и да ги чува 

одделно од другите акти.6 

Во однос на потпишувањето, потписот во принцип го сочинува неговото 

лично име и презиме, меѓутоа може да биде и потпис со кој завештателот се 

служи во правниот промет, како и псевдоним ако под него бил пошироо познат во 

околината. Сето тоа под услови на постоење јасна намера на тестаторот за 

сочинување на самиот тестамент.7 

                                                             
6Сл ж е  вес ик  а Р.Македо и а - Зако  за  о ари а   а Ре   лика Македо и а,  ле  37 
7Jadranka Đorđević - 2011 – Наслеђивање из еђ  о и а а и зако а: с р. 275 



После потписот не може да се внесуваат иницијали на завештателот. Во 

поединечните правни пракси и држави, дозволено е и потпишување со иницијали 

доколку од тоа може да се утврди очигледната намера дека на тој начин сакал да 

биде именуван на крајот тестаментот. Во македонското наследно право тоа не е 

практика.  

Своерачното потпишување не може да се изврши со факсимил. Ова е така 

затоа што текстот е самиот по себе автентичен, но има ситуации кога некој друг во 

свој интерес тврди дека завештателот не сакал да се потпише, па некој додатно го 

ставил факсимилот на неговиот потпис. Многу често се случува во рамките на 

судскиот тестамент, потписот да го стави судијата, правното лице или сведоците, 

ако самиот составувач и творец на тестаментот не е во состојба да стави потпис 

на истиот, кога најчесто му се дозволува своерачно да остави знак, со што ја 

потврдува  својата слободна волја. Меѓутоа, со цел да се потврди валидноста на 

тестаментот, судијата и останатите службеници на судот секогаш најпрво му го 

читаат тестаментот на оставителот за да се осигураат дека истиот е свесен за 

изјавата во тестаментот.  

Во рамките на полноважноста на тестаментот, треба да се напомене 

фактот дека правната сигурност е едно од основните начела врз кои се темели 

секој правен систем. Непостоење на обврската за наведување потпис и датум кај 

тестаментот може да доведе до ништовност на тестаментот, како и да доведе до 

лесна манипулација со истите. 

6.  Сведоци во тестаментот 

При составување на тестаментот се потребни  најчесто двајца до тројца 

сведоци. Сведок на составување мора да биде полнолетно лице, освен ако со 

овој закон поинаку не е предвидено. Тоа мора да знае да чита и да пишува и да го 

разбира јазикот на кој е составен тестаментот.8  

Сведок на составување на тестамент не може да биде:  

                                                             
8 Сл ж е  вес ик  а РМ - Зако  за  аслед вање  а РМ,  л. 49-53 



а) Лице кое не може да сведочи поради својата душевна состојба;  

б) Лице кое може да има некоја корист од работата при чие склучување 

сведочело; 

в) Лице кое со странката или со оној кој со нотарскиот акт би требало 

да добие некоја корист, или со самиот нотар е во однос поради кој може да бара 

изземање на нотарот. 

Ако со Законот поинаку не е предвидено, сведоците на тестаментот мора да 

бидат присутни кога истиот им се чита на учесниците и кога тие го потпишуваат. 

Немиот или глувонемиот оставител кој знае да чита и пишува мора на 

тестаментот своерачно да напише дека го прочитал и дека го одобрува. Тие 

изјави мора да бидат внесени во тестаментот пред потписот. Глувиот оставител 

кој знае да чита, мора сам да го прочита актот и изрично да изјави дека го 

прочитал и дека тој одговара на неговата волја. Доколку глувиот оставител не 

знае да чита или ако немиот и глувонемиот не знаат да читаат и пишуваат, мора 

покрај сведоците на актот да се повика и толкувач.  

При составувањето на тестаментот преведувачот, односно толкувачот мора 

да се доволно способни, соодветно образовани и писмени и да го знаат јазикот кој 

е во службена употреба и јазикот на завештателот, ако овој се служи со друг јазик, 

односно ако е тој нем и знаците преку кои се разбира со толкувачот. 

Сведоци при составување на тестамент не можат да бидат брачниот другар 

и потомците на завештателот и неговите посвоеници и нивните потомци, неговите 

предци и посвоители, неговите роднини во странична линија заклучно со четврти 

степен и брачните другари на овие лица. Тестаментарните сведоци се секогаш 

услов за полноважност кај тестаментот составен пред нотар во вид на нотарски 

акт и за разлика од сведоците во кривичната и во правната постапка, не мора да 

ја прифатат оваа улога, бидејќи тестаментарен сведок не претставува граѓанска 

должност.  



Кога мора да се состави тестаментот без одлагање, секое лице кое е 

подобно за тоа е пожелно да ја прифати улогата на сведок. Овие сведоци би 

требало без одлагање да напишат изјава на завештателот, и што побргу треба да 

ја предадат лично кај надлежните судски органи, или усно да ја повторат пред 

судијата, изнесувајќи каде, кога и во какви околности завештателот ја изјавил 

својата последна волја. 

Неизвршувањето на овие должности од страна на сведоците нема да 

доведе до ништавност на тестаментот, но може да предизвика имотно 

оштетување. На пример, доколку сведоците навремено не го пријават 

тестаментот, имотот ќе се распредели според законскиот ред на наследување.  

7. Заклучни согледувања 

Со донесувањето на Законот за нотаријат и со неговата имплементација 

беа остварени зацртаните цели. Имено, судовите беа растоварени од неспорните 

предмети, со што се подобри ефикасноста на судството, а истовремено граѓаните 

на многу побрз, поедноставен и поефикасен начин ги остваруваа своите права.  

Со донесувањето на Новелата на Законот за облигационите односи од 2008 

година,  и  Законот за вонпранична постапка од 2008 година,  меѓу другото, 

нотарите се стекнаа со исклучително големи ингеренции во сферата на 

наследувањето и оставинската постапка. Со донесувањето на ЗВП нотарите 

станаа повереници на судот и се здобија со надлежности во поглед на 

расправањето на оставината.9 

Во македонското наследно право не постои решение според кое во 

моментот на смртта би се знаело дали едно лице има составено тестамент и каде 

тој се наоѓа. Поради тоа во практиката често доаѓа до ситуации кога ниту 

наследниците па дури ни нотарот којшто ја водел оставинската постапка не знаат 

дека постои тестамент, поради што наследството се распределува врз основа на 

нормите на законското наследување. Постојат и случаи кога некој од 
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наследниците ја знае содржината на тестаментот, но го премолчува тој факт со 

цел да не се реализира последната волјата на тестаторот. Како резултат на 

ваквите состојби, кои се должат на непостоењето на правната регулатива со која 

ќе се евидентираат на едно место фактите на постоењето, чувањето и 

прогласувањето на тестаментите, доаѓа до повреда на принципот на правна 

сигурност. Со ова се доведува во прашање и остварувањето на последната волја 

на завештателот, за чие остварување е задолжена и државата. 

Во споредбеното право постојат законодавства кои го имаат ставено во 

употреба Регистарот на тестаменти како систем што овозможува 

наследниците и надлежните органи да бидат запознаени со тоа дали оставителот 

има тестамент и каде тој се наоѓа. Според одредбите на новиот Холандски 

граѓански законик, ако тестаментот бил составен пред нотар, нотарот е должен да 

го извести Централниот регистар на тестаменти во Хаг дека прогласил одреден 

јавен тестамент или дека му е предаден тестамент на чување. Овие тестаменти 

остануваат на чување кај нотарот, додека вонредните тестаменти се праќаат во 

Централниот регистар на тестаменти во затворена форма. Имајќи ги предвид 

овие законски решенија во холандското право, по смртта на одредено лице 

нотарот најпрво е должен да изврши увид во Централниот регистар, со цел да 

утврди дали оставителот има составено тестаментот. Слично како и во Холандија, 

Комората на нотарите и во Чешката Република е надлежна за администрирање на 

Централниот регистар на тестаменти, кој претставува регистар на јавни 

тестаменти, како и на тестаменти што се депонирани кај нотарите. Нотарот, или 

судот како јавен орган, кој ќе состави тестамент има обврска да го извести 

Централниот регистар. 

Тенденцијата за воведување на Регистар на тестаменти кој е една од 

позначајните новини кои се воведени со реформите на наследните права на 

државите е присутна и во рамките на Европската Унија како дел од процесот на 

хармонизација на наследното право. Во таа насока, Европската комисија смета 

дека е потребно да се овозможи регистрирање на тестаментите од сите држави 



членки, со цел да се олесни нивното барање и да се избегнат можните 

злоупотреби, особено во случај кога тестаментите се направени во друга држава. 

Тргнувајќи од наведените проблеми кои се присутни во практиката, но и врз 

основа на споредбеноправните решенија, експертите сметаат дека е потребно да 

се воведе регистар на тестаменти и во македонското законодавство, за чие 

водење би била надлежна Нотарската комора на Република Македонија. Со тоа 

би се овозможило исполнување на последната волја на оставителот, би се 

олеснило остварувањето на наследните права на наследниците, а истовремено 

би се олеснила работата на нотарите и би се зајакнала правната сигурност во 

сферата на наследувањето. 

Токму  појавата и честото користење на тестаментот во Р.Македонија го 

покажува современиот пристап во законодавните рамки на оваа област во нашата 

земја. Во рамките на горенаведените наоди може да се увиди дека Македонија се 

наоѓа на вистинскиот пат кон задоволување на потребите и желбите на своите 

граѓани, особено во врска со нивната грижа за сопствениот имот, како и за 

нивните идни генерации, овозможувајќи им достоен живот  по нивната смрт. 
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