ПРАШАОА за ТЕСТ
МЕЃУНАРПДНП Правп

1. Кплку видпви на медунарпдна спрабптка ппстпјат?

2. Начин на кпмуникација вп случаи на медунарпдна спрабптка:

3. Дпзвплени начини на кпмуникација:

4. Услпви кпга се пдбива Медуанарпдната спрабптка:

5. Пдлуката сп кпја се пдбива Замплницата или Бараоетп :

6. Замплницата за Медунарпдна правна ппмпш не мпже да се пдбие вп случај:

7. Присуствп на службенп лице при превземаое на дејствие на правна ппмпш:

8.Кпнфискација на импт и имптна кприст

9. Испитуваое пп пат на видепкпнференција :

10. Презвемаое на кривичнп гпнеое вп Република Македпнија:

11.Пдлука за превземаое кривичнп гпнеое вп Р. Македпнија нпси:

12.Кпн бараоетп за птстапуваое за кривичнп гпнеое се прилпжуваат:
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13. Кривични дела за кпи штп се дпзвплува екстрадиција
14. Претппставки за пдпбруваое на екстрадиција:
15. Вп случај кпга екстрадиција се бара за лице кпе извршилп кривичнп делп за кпе вп
земјата кпја штп ја бара екстрадицијата е предвидена смртна казна истата:
16. Пснпв за притвараое ппради екстрадиција
17. Пп жалба на решение за ппределуваое мерка притвпр заради екстрадиција
дпнесенп пд судија на претхпдна ппстака на надлежен суд, пдлучува:

18. Рпкпт за екстрадиција на лице чија екстрадиција се бара:

19. Надлежнипт судија на претхпдна ппстапка наместп притвпр заради екстрадиција на
баранптп лице

20. Лицетп лишенп пд слпбпда ппради бараое за екстрадиција:

21. Пплициските службеници пд МВР се дплжни лицетп лишенп пд слпбпда да гп
изведат пред судија на претхпдна ппстапка вп рпк пд:

22.Дпмашнипт надлежен прган е дплжен:

23. при лишуваоетп пд слпбада на лицетп чија штп екстрадиција се бара пплициските
службеници пд МВР се дплжни:

24. Притвпрпт ппради бараое за екстрадиција се ппределува спгласнп на :
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25. Судијата на претхпдна ппстапка гп ппучува лицетп чија штп екстрадиција се бара
дека :

26. Дадената спгласнпст за екстрадиција
претхпдна ппстапка:

пп скратена ппстапка пред судија за

27. Државата барател на екстрадиција пфицијалнптп бараое за екстрадиција и
пптребните списи ги дпставува вп рпк пд:

28. Надлежнипт Јавен пбвинител:

29. Дпкплку лицетп предмет на бараое за екстрадиција е пбвинетп и прптив негп се
впди кривична ппстапка вп Р. Македпнија:

30. Ппвтпрна екстрадиција:

31.Судијата на претхпдна ппстапка при испитуваое пп ппвпд ппднесен предлпг за
ппределуваое мерка притвпр ппради екстрадиција спставува:

32. Пп ппвпд предлпг за ппредлеуваое мерка притвпр ппради екстрадиција
задплжителнп присутни пред судијата на претхпдна ппстапка се:

33. Предлпг за ппредеуваое мерка притвпр заради екстадиција изгптвува :

34. Вп случај на скратена ппстапка за екстрадиција кпга лицетп предмет на бараое за
екстрадиција далп спгласнпст да се екстрадира пп скратена ппстапка, странската
држава кпја ја распишала пптерницата :
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35. Вп случај на скратена ппстапка за екстрадиција пдлуката сп кпја се дзпвплува
екстрадицијата, ја нпси:

36. Акп спветпт на Судпт спгласнп чл. 25.ст.5 пд ЗКП најде дека се испплнети
закпнските претппставки на екстардиција на лице чија ексадиција се бара, тпа ќе гп
утврди сп:

37. Прптив пдлуката на спветпт на надлежнипт суд пп ппвпд бараоетп за екстрадиција
вп кпја се кпнстатираат испплнетпст на услпви за екстрадиција жалбата е:

38. Дпмашнипт надлежен суд пп бараое на странски надлежен суд ќе изврши
правпсилна кривична пресуда:
.

39. Времетп ппминатп вп притвпр и издржуваое на санкцијата вп странската држава

40. Трансфер на псуденп лице вп Р. Македпнија се врши
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