ПРАШАЊА ЗА ТЕСТ - СУДСКА ПСИХИЈАТРИЈА
Судската психијатрија е?
Одреди што е најточно во однос на тоа што се проценува во каква постапка?
Деловна способност се проценува во ?
Непресметлив е сторител кој во времето на извршување на кривичното дело не можел
да го сфати значењето на своето дело поради :
5. Кривично одговорен е сторителот на кривично дело кој со употреба на кое средство се
довел во состојба да не може да го сфати значењето на своето дело, а пред делото имал
умисла или го сторил од небрежност?
6. Клептоман кој краде е :
1.
2.
3.
4.

Сфаќањето на значењето на своето дело е :
Actiones liberae in causa значи :
Еxpertisis post mortem почесто се прави во :
За да се изрече мерката на безбедност - задолжително психијатриско лекување и чување
во здравствена установа, неопходно е да бидат исполнети условите :
11. Мерката - задолжително психијатриско лекување на слобода се изрекува
12. Мерката - задолжително психијатриско лекување на слобода може да трае до
7.
8.
9.
10.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Зголемено претставување на постојните телесни или душевни растројства или тегоби е
Дело извршено под влијание на императивни перцептивни измами има елементи за
Активност сторена под влијание на присилни мисли има елементи за
Лицата со делузивна идеја во врска со идејата се
Дело сторено под влијание на идеи на прогон има елементи за
Kaj депресии, при самоубиства, може да се сретнат :

19. Во параноја има
20. При делузивна идеја на љубомора загрозени се :
21. Основни афекти се
22. Кое од наведените тврдења поврзани за афектот има значение во судскиот процес ?
23. Растројство на личноста, окарактеризирано со непочитување на општествените обврски
и груба незаинтересираност за чувствата на другите. Постои голема неусогласеност меѓу
однесувањето, не се менува лесно наспроти неповолните искуства, вклучувајќи ја тука и
казната. Ваквите лица одвај поднесуваат фрустрации; прагот за испразнување на
агресијата, вклучувајќи го и насилството, им е низок; имаат тенденција да ги обвинуваат
другите, или да нудат уверливи рационализации на односите што ги довеле во конфликт
со општеството.
24. Растројство на личноста, окарактеризирано со конечна тенденција да се постапува
импулсивно и без водење сметка за последиците; расположението е непредвидливо и
каприциозно. Има склоност кон емоционални избивања и неспособност да се контролира
експлозивното однесување. Постои склоност кон расправија и конфликти со други,
особено кога се оневозможуваат или критикуваат импулсивните акти.
25. Кое тврдење е најточно :
26. Кое е растројството кое се дијагностицира врз основа на длабокото намалување или
отсуство во волевото движење и на нормалниот одговор на надворешните стимули како
што се светлина, врева и допир? ( испитувањето и иследувањето не даваат докази за
соматска причина. Кон тоа постои позитивен доказ за психогено предизвикување во вид
на неодамнешни стресни настани или проблеми.)
27. Во стручната литература постои терминот "невротичен криминалитет" којшто
психодинамски се објаснува со:
28. Постои и денес во некои примитивни средини како единствен начин на морално
задоволување. Со векови во нашата средина, и не само во нашата, најтипичен пример
на незаконски заснован надомест на нематеријалната штета е постоењето на?
29. Кои се синонимите на изразот „нематеријална штета“?

30. Висината на надоместот за присутната нематеријална штета ја одредува?
31. Во најголем број случаи на настанување на нематеријална штета, оштетувањата
настануваат под влијание на кои три етиолошки фактори?
32. Четирите класични основи на нематеријалната штета се:
33. Во судската практика е вообичаено да се зборува за кои видови на страв?
34. Чувство на континуирана, ретко пароксизмална болка, односно чувство на присутност на
непостоечкиот, ампутираниот дел од телото се нарекува?
35. Судската психијатрија се бави со :
36. Биолошки непресметливи лица се
37. Во кривичниот закон се дефинира
38. Клептоман кој силува е
39. Неспособноста да се управува со своите постапки е под влијание на
40. За да се изрече мерката на безбедност - задолжително психијатриско лекување и чување
во здравствена установа, неопходно е да бидат исполнети условите :

