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ДИСЦИПЛИНСКИОТ СОВЕТ ПРИ НОТАРСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, во совет составен од Весна Дончева, претседател на советот,
Александар Цацков, Илир Сулејмани, Лидија Рибарева и Ацо Колевски, членови на
советот, со записничар Тања Илиќ, во дисциплинската постапка против нотарот Г.М. од
С., по одржаната расправа согласно член 25 и 29 од Правилникот за дисциплинска
одговорност и дисциплинска постапка, во присуство на нотарот, на ден 25.5.2021 година,
го донесе следното :

РЕШЕНИЕ
Нотарот Г.М. од С., виновен е за сторена дисциплинска повреда од член 139 став
(1) алинеја 5) од Законот за нотаријатот, поради тоа што при вршењето на нотарската
служба во предметот УЗП бр. 1133/2019 – заверка на потпис на полномошно, на ден
25.03.2019 година, извршил заверка на потпис на полномошно издадено од лицето
Ј.Б.од С., иако истата при заверката не била лично

присутна кај нотарот, не се

потпишала на примерок од полномошното кој останал во архивата на нотарската
канцеларија, ниту пак се потпишала во Уписникот за заверки и потврди (УЗП), на кој
начин постапил спротивно на член 86 став (1) од Закон за нотаријатот, поради што се
казнува со дисциплинска мерка – јавна опомена.
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Дисциплинскиот совет од страна на Претседателот на Нотарската комора на Република
Северна Македонија, бр. 02-1473/1 од 19.10.2020 година, се укажува дека именуваниот
нотар постапувајќи на начин опишан во диспозитивот на решението сторил
дисциплинска повреда од член 139 став (1) алинеја 5) од Законот за нотаријатот, со
предлог спрема него да биде изречена соодветна дисциплинска мерка.
Во текот на дисциплинската постапка именуваниот нотар, во својата одбрана
изнесена со поднесокот од 17.3.2021 година и усно на расправата, наведе дека не сака
да се оправдува дека нема одговорност за своето пстапување, меѓутоа има околности
кои го довеле во положба да постапи на наведениот начин. Странките Ј и Б. Б. му се
клиенти, а Ј. му е подалечна братучетка, меѓу кои сега има одредени недоразбирања.
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Инаку, во поголем број нотарски предмети, пред и после составувањето на
полномошното, истите се јавуваат кај него за преземање на нотарски дејствија. Со
составеното полномошно не е предизвикана никаква штета за именуваните, ниту пак е
причинета на други лица. Станува збор за прва претставка која е поднесена против него,
а досега не е дисциплински казнуван.
Во текот на дисциплинската постапка, врз основа на оцена на наводите од
Предлогот за поведување на дисциплинска постапка, одбраната на нотарот и на
изведените докази, Дисциплинскиот совет утврди дека: по претходен договор со лицето
Ј.Б.од С., која на нотарот му е подалечна братучедка, истиот се согласил да изврши
заверка на нејзиниот потпис на полномошното издадено од нејзина страна и во нејзино
име, со кое се овластува лицето лицето Б.П. да склучи договор за лизинг, кое до нотарот
е доставено преку друго лице, на начин што истата дополнително ќе дојде кај него и ќе
се потпише на примерокот од полномошното кој останува во архивата на нотарот и во
Уписникот УЗП. Постапувајќи според договорот, нотарот заверката на потписот ја
извршил под УЗП бр.1133/2019 година, на ден 25.3.2019 година, во отсуство на лицето
Ј.Б., при што нејзиниот потпис е содржан само на примерокот од полномошното кое и’ е
доставен, а примерокот кој останал да се чува во архивата на нотарот не содржи
своерачен потпис на именуваната, а не е своерачно потпишана ниту во Уписникот УЗП.
Според наводот на нотарот, лицето Ј.Б.дополнително не дошла да се потпише на
полномошното и во Уписникот УЗП бидејќи, поради здравствени и семејни причини,
заминала во странство.
Според наоѓањето на Дисциплинскиот совет, ваквото постапување на нотарот не
е во согласност со членот 86 став (1) од Законот за нотаријатот („Сл. весник РМ“ бр.
72/16, 142/16 и 233/18). Имено, согласно со наведениот член 86 став (1) нотарот
потврдува дека странката во негово присуство своерачно ја потпишала исправата, или
ставила ракознак, или го признала потписот, односно ракознакот на писменото како свој.
Во конкретниов случај, според напредутврденото, нотарот не постапил согласно
цитираната законска одредба, бидејќи нотарската исправа – заверка на потписот, е
составена во отсуство на давателот на полномошното – лицето Ј.Б., при што истата
своерачно не се потпишала, ниту на примерокот од полномошното кој останало во
архивата на нотарот ниту, пак, своерачно се потпишала во Уписникот УЗП.
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Постапувајќи на ваков начин, нотарот сторил дисцплинска повреда по член 139
став (1) точка 5) од Законот за нотаријатот – „Непридржување кон законските одредби во
однос на формата на нотарската исправа“.
При ваквото утврдување, Дисциплинскиот совет ја ценеше одбраната на
нотарот, при што оцени дека нотарот не ги оспорува наводите од предлогот за
поведување на дисциплинска постапка, туку само дава појаснување поради кои причини
постапил на понапредутврдениот начин.
При одмерување на дисциплинската мерка, Дисциплинскиот совет ги ценеше
околностите од членот 133 став (2) од Закон за нотаријатот и членот 7 од Правилникот за
дисциплинска одговорност и дисциплинска постапка, кои се од влијание врз видот и
висината на казната. При тоа, Дисциплинскиот совет го имаше предвид фактот дека
нотарот, според евиденцијата која се води во Нотарската комора, досега не е
дисциплински казнуван, дека нема доказ на учесниците, или некое трето лице, да е
причинета штета, поради што е изречена дисциплинска мерка – јавна опомена.
Дисциплинскиот совет на Нотарската комора очекува дека изречената
дисциплинска мерка – јавна опомена, воспитно ќе влијае врз нотарот во иднина да не ја
повтори воочената грешка и дека своето работење ќе го усогласи со Закон за
нотаријатот и подзаконските акти, врз основа на кои ја врши нотарската служба.
Поради наведеното е одлучено како во диспозитивот на решението согласно
член 33 став (1) точка 2) од Правилникот за дисциплинска одговорност и дисциплинска
постапка на НКРСМ.
Дисциплински совет
на Нотарска комора на РСМ
Претседател
Весна Дончева

ПРАВНА ПОУКА: против решението може да се изјави жалба до второстепениот дисциплински орган во рок од 8 дена
по приемот на истото;

ДН: Нотарот;
Архивата;
По конечноста до Министерство за правда;
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