ПРАШАЊА ЗА ТЕСТ - ГРАЃАНСКО ПРАВО
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Какви права се правата на филмските продуценти?
Авторското право може да се пренесе со?
Творецот на авторското делои и носител на моралните права е?
Авторското право трае?
Авторот секогаш е?
Авторот на авторско дела има?
Во спор за повреда на авторско право, Ревизија може да се поднесе?
Во спор за повреда на авторско право, во прв степен суди?
За да има важност ерга омнес, Договорот за лиценца на авторско право?
Предметите за повреда на авторско право во прв степен надлежни се да ги судат?
Компјутерските програми се сметаат како авторско дело?
Во спор за повреда на авторско право, доколку се бара да бидат издадени привремени
мерки, се применува?
Автори на музичко авторско дела се?
Како авторско дело не се сметаат?
Како авторско дело се смета и
Дали авторот може да се откаже од исклучивите морални авторски права?
Делата од народното творештво се користат?
Кога авторското дело е резултат на коавторско, траењето се смета?
Согласно Законот за авторско право и сродните права, преносот на материјалните
авторски права се врши со?
Спорните и нејасните одредби од договорот за пренос на авторско дело се толкуваат?
Преносот на материјалното авторско право може да биде?
Ништовно е пренесувањето на?
За издавање на некое дело во електронски облик потребно е да се склучи?
Надоместокот кај издавачкиот договор може да биде определен во?
Во случај кога авторското дело е создадено од работен однос, се смета дека
материјалните права на тоа дело ?
За повреда на авторско право носителот на правото може да бара, штета и тоа?
Граѓанска казна за повреда на авторско право може да се бара само доколку?
Граѓанска казна за повреда на авторско право изнесува?
Враќање на користа стекната од недозволеното користење на авторско право, се врши
согласно прописите на?
Авторот има право да побара поседувачот да му го предаде оригиналот на ликовното или
фотографското дело?
Правото на следство е право кое му следува на?
Авторот има право да се спротивстави на менување, деформирање или сакатење на
делото само доколку?
Материјалните права ги штитат
Авторот ги има следните исклучиви материјални права на делото?

35. Во случај кога издавачот сака да ги уништи примероците на делото останати во залиха, тој
е должен?
36. Заради обезбедување на докази авторот односно носителот на авторското право може?
37. Лицето чие авторско право е повредено има право да бара пресудата со која му е уважено
делумно и/или во целост тужбеното барање да биде објавена?
38. За неовластено користење на туѓо авторско дело односно за повреда на туѓо авторско
право, македонското законодавство предвидува?
39. Извршувањето на авторско право е дозволено ?
40. Доколку сопственикот на архитектонскиот објект има намера делото да го преработи,
должен е таа преработка првенствено да му ја понуди на?

