СТУДИИ НА СЛУЧАЈ ГРАЃАНСКО ПРАВО

1.Намалување на издршка
Бракот на тужителот и мајката на тужениот бил разведен со пресуда со која тужениот бил
доверен на мајката а тужителот задолжен со издршка од 3.000 денари во иднина до
промена на околностите. Во тој период тужениот бил на возраст од 6 години. Сега е на
возраст од 10 години и е редовен ученик.Тужителот во меѓувреме склучил брак во кој му
се родил син кој е на возраст од 2 години. Платата му е непроменета како во време на
досудувањето на издршката. Сопругата е редовно вработена. За разлика од него, мајката
на тужениот има зголемени приходи на име плата а сега и дополнителни приходи на име
закупнина во висина на една просечна плата. Смета дека постојат променети околности
кои влијаат издршката да се намали на 2.000 денари.

2. Привремена мерка за обезбедување на побарување
Тужителката против тужениот, поранешен брачен другар, поднела тужба за утврдување
право на сопственост на имот стекнат во брак. Со тужбата истакнала и предлог за
издавање привремена мерка за обезбедување на побарувањето. Навела дека со тужениот
склучиле брак на ден 18.05.2003 год. а при поднесување на предметната тужба е во тек
постапка за развод на бракот. Во текот на 2004 год. со заеднички средства купиле стан во
површина од 60 м.кв. Меѓутоа, во станот не се вселиле туку продолжиле да живеат кај
нејзините родители како и во наредните 5 години а купениот стан го издавале под закуп.
Во текот на 2008 година решиле повторно да инвестираат во недвижен имот и купиле
уште еден стан во површина од 75 м.кв. за кој подигнале хипотекарен кредит, за што
претходно купениот стан го ставиле под хипотека Во станот се вселиле откако комплетно
го опремиле со покуќнина. Купиле и земјиште, плац во површина од 700 м.кв. како и 2
возила и тоа ПМВ Цитроен Ц3 и ПМВ Пасат. Двајцата биле вработени со високи
примања. Целиот недвижен и подвижен имот е на име на тужениот.Тужениот без
согласност на тужената го отуѓил ПМВ Цитроен Ц3 а по одредени трансакции непознати
за тужителката, купеното земјиште е запишано и на други две лица непознати за неа. Од
разделбата и нејзиното заминување со заедничкото дете кај нејзините родители,
владението врз целиот имот го има тужениот. Бидејќи целиот имот е запишан на име на
тужениот, кој со своето однесување на самостојно располагање ја прави веројатна
опасноста од осуетување на правото на тужителката врз истиот предлага судот да издаде
привремена мерка – забрана на тужениот да врши било каков пренос на правото на
сопственост и било какво отуѓување или оптоварување на имотот.Предлага докази –

договори за купопродажба на двата стана, договори за купување на возилата, Имотни
листови, потврди за плата, фотокопија од лична карта за поранешно и сегашно
живеалиште.

