ПРАШАЊА ЗА ТЕСТ - МЕЃУНАРОДНО ПРАВО
1. Со втемелувањето на правата на човекот во сите активности на Обединетите нации,
Повелбата на ООН:
2. Темелите на глобалниот систем на меѓународно-правната заштита на правата на човекот
се поставени со:
3. Фундаменталниот корпус на меѓународни документи за правата на човекот или т.н.
Меѓународна повелба за правата на човекот ја сочинуваат:
4. Во рамките на документите за заштита на човековите права на ООН спаѓа и:
5. Универзалната декларација за правата на човекот е првиот сеопфатен меѓународен
документ за правата на човекот кој ги предвидува:
6. Правото на живот, правото на слобода и сигурност и слободата од тортура предвидени
во меѓународните документи за правата на човекот се:
7. Слободата на изразување, слободата на движење и слободата на мирно собирање
предвидени во меѓународните документи за правата на човекот се:
8. Универзалната декларација за правата на човекот е меѓународен инструмент кој:
9. Членот 1 од двата меѓународни Пакта на ООН е идентичен и го прокламира:
10. Во екстензивната листа на права и слободи предвидени со Меѓународниот пакт за
граѓански и политички права, спаѓа и:
11. Меѓународниот документ на ООН кој (во својот член 27) предвидува заштита на правата
на малцинствата е:
12. Едни од правата предвидени со Меѓународниот пакт за граѓански и политички права се и:
13. Со Меѓународниот пакт за граѓански и политички права се формира посебен орган за
надзор на државите во почитувањето на правата содржани во овој документ. Тоа е:
14. Двата меѓународни Пакта (за граѓански и политички; и за економски,социјални и културни
права) се:
15. Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права го потврдува третманот на
економските, социјалните и културните права, како „програмски права“, што подразбира:
16. Во листата на права и слободи предвидени со Пактот за економски, социјални и културни
права спаѓа/ат и:
17. Во екстензивната листа на права и слободи предвидени со Меѓународниот пакт за
економски, социјални и културни права, спаѓа и:
18. Една од карактеристиките на Меѓународната конвенција за елиминирање на сите форми
на расна дискриминација е воведувањето на афирмативните акции под кои
подразбираме:
19. Меѓународната конвенција за елиминирање на сите форми на расна дискриминација (во
својот член 4) бара од државите:
20. Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација на жената, за разлика
од другите меѓународни инструменти што се однесуваат на промовирањето на
принципите на еднаквост и недискриминација, прави исчекор предвидувајќи, покрај
вообичаени обврски на државите, зајакнати со мерки на афирмативна акција и,
дополнително трето ниво на обврски за преземање на неопходни мерки за:
21. Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација на жената предвидува
обврски за државите со цел:
22. Конвенцијата за елиминирање на сите форми на дискриминација на жената бара од
државите:
23. Конвенцијата против тортура или друг суров, нехуман или понижувачки третман или
казнување, под актот на тортура подразбира:
24. Правото да не се биде подложен на тортура, согласно членот 2 од Конвенцијата против
тортура или друг суров, нехуман или понижувачки третман или казнување:
25. Согласно одредбите на Конвенцијата против тортура или друг суров, нехуман или
понижувачки третман или казнување (член 3), државите имаат обврска:
26. Основниот принцип врз кој треба да се темели имплементацијата на одредбите на
Конвенцијата за правата на детето е:
27. Факултативниот протокол за вклучување на децата во воените конфликти и
Факултативниот протокол за трговијата со деца, детската проституција и детската
порнографија се двата факултативни протоколи кон:

28. Факултативниот протокол за вклучување на децата во воените конфликти и
Факултативниот протокол за трговијата со деца, детската проституција и детската
порнографија се двата факултативни протоколи кон:
29. Меѓународната конвенција за заштита на правата на сите работници мигранти и
членовите на нивните семејства е:
30. Меѓународната конвенција за заштита на правата на сите работници мигранти и
членовите на нивните семејства е меѓународен договор кој има за цел:
31. Во рамките на меѓународните документи на ООН што ја покриваат областа на
човековите права, спаѓа и:
32. Според Меѓународната конвенција за заштита на сите лица од присилно исчезнување:
33. Основна карактеристика на моделот на контролни механизми предвиден на глобално
ниво со фундаменталните меѓународни договори за правата на човекот е:
34. Моделот на контролни механизми предвиден на глобално ниво со фундаменталните
меѓународни договори за правата на човекот предвидува:
35. Телото надлежно да ја следи имплементацијата на Меѓународниот пакт за граѓански и
политички права се нарекува:
36. Мнозинството од т.н. конвенциски тела предвидени со меѓународните договори за
правата на човекот се надлежни за:
37. Според системот на известување на државите, предвиден со фундаменталните
меѓународни договори за правата на човекот, државите се обврзуваат на:
38. Според системот на известување на државите предвиден со фундаменталните
меѓународни договори за правата на човекот, договорните тела ги оценуваат извештаите
на државите:
39. Согласно постапката за поднесување на индивидуални жалби/комуникации во рамките
на контролните механизми предвидени со фундаменталните меѓународни договори за
правата на човекот на ООН, договорните тела примаат и разгледуваат:
40. Согласно постапката за поднесување на индивидуални жалби/комуникации во рамките
на контролните механизми предвидени со фундаменталните меѓународни договори за
правата на човекот на ООН, индивидуалната жалба/комуникација ќе се смета за
допуштена, доколку:
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Членот 2 од ЕКЧП се однесува на:
Со пресудата на ЕСЧП во случајот РАДКО v. РМ, ЕСЧП констатирал повреда на членот:
Членот 1 од ЕКЧП предвидува обврска:
Принципот " Nulla poena sine lege" е предвиден во:
Со членот 9 од ЕКЧП се гарантира:
Правото на основање и придружување кон синдикатите за заштита на интересите се
гарантира со :
Правото на сопственост е загарантирано со:
ЕСЧП во случајот Руфи Османи v. РМ:
Трите правила развиени во судската пракса на Европскиот суд за човекови права во
рамките на членот 1 од Протоколот бр.1 на ЕКЧП кои се користат за определување на
природата на попречувањето на правото на сопственост се следниве:
Попречувањето на правото од членот 9 на ЕКЧП во светло на одредбите од истиот, може
да биде оправдано доколку претставува резултат на преземени мерки:
Членот 7 од ЕКЧП го гарантира следново правно начело:
Апликантот НН е лице кое поради резултат на доживеана тешка сообраќајна незгода, не
е способен самиот да се движи. Училиштето кое тој го посетува, а кое е единствено во
местото каде што живее, нема обезбедено соодветен пристап и услови за посетување на
настава од страна на лица со посебни потреби. По кој член од конвенцијата тој може да
го основа својот жалбен навод во врска со наставата:
Во предметот Сашо Георгиев v. РМ, ЕСЧП утврдил повреда на членот 2 од ЕКЧП од
аспект на :
За повреда на членот 9 од ЕКЧП кој ја гарантира слободата на вероисповест:
Членот 14 ја забранува дискриминацијата по основ:
Државата со закон забранува носење на верски обележја ( на пр.крст). Дали за ваквата
околност можеш да поднесеш апликација пред Европскиот суд за човекови права?
Која од наведените изјави е точна:
Членот 11 од ЕКЧП:

59. Забраната за дискриминација:
60. Дали висината на досудениот надомест во случај на експропријација може да доведе
самиот по себе до повреда на ЕКЧП?
61. Во што се состои разликата помеѓу член 14 од ЕКЧП и протокол 12 од ЕКЧП?
62. Како е дефинирана дискриминацијата од чл.14 од ЕКЧП согласно праксата на ЕСЧП.
63. Зошто ЕСЧП сметал дека во предметот KIYUTIN vs RUSSIA app. 2700/10, постоела
повреда на членот 14 во врска со членот 8 од ЕКЧП?
64. Согласно праксата на ЕСЧП, со членот 2 од протокол 1 од ЕКЧП се заштитува правото на
образование на:
65. Согласно праксата на ЕСЧП, опфатот на правата загарантирани со членот 2 од протокол
1 од ЕКЧП се протега на:
66. Слободата за изразување на религијата или убедувањето загарантирана со чл.9 од
ЕКЧП:
67. Одбивањето на националните органи да ја запишат припадноста на определена религија
во личната карта на жалителот односно во предметот Sinan Isik vs. Turkey бр.21924/05,
довело до повреда на:
68. Членот 12 од ЕКЧП го гарантира правото:
69. Граѓанското партнерство помеѓу две лица од ист пол и правата кои произлегуваат од
истото ужива заштита по кој член од Конвенцијата:
70. Одбивањето на националните власти да дозволат склучување на брак помеѓу едно
обвинето лице и друго лице кое е сведок во постапката, во предметот Frasik vs.Poland
бр.22933/02:
71. Членот 2 од ЕКЧП создава обврски за државата кои низ судската пракса на ЕСЧП се
дефинирани како:
72. Во пресудата Китановски против РМ бр.15191/12, ЕСЧП утврдил повреда на членот 2 од
ЕКЧП од кој од наведените аспекти:
73. Материјалната (суштинска) повреда на членот 2 од ЕКЧП во предметот Китановски
против РМ бр.15191/12 се состоела во следново:
74. Во предметот Китановска Станојковиќ и други против РМ бр 2319/14 на ЕСЧП, државата
ја повредила обврската која произлегува од членот 2 на ЕКЧП во својот:
75. Ефикасна, независна, темелна и брза истрага се атрибути кои произлегуваат како
обврска за државата од членот 2 од ЕКЧП во својот:
76. Во предметот Здружение на граѓани Радко против РМ бр.74651/01, ЕСЧП утврди повреда
на членот 11 од ЕКЧП од причина што:
77. Која од наведените мерки била предмет на жалбените наводи за повреда на членот 11
од ЕКЧП во случајот Османи против РМ бр.50841/99 за која жалителот тврдел дека му ја
ограничила слободата на здружување и собирање?
78. Во предметот Стојановски и други против РМ бр.14174/09, ЕСЧП утврди повреда на
членот 1 од Протокол 1 од ЕКЧП од причини што одлуката по барањето на жалителите за
денационализација била:
79. Во предметот Василевски против РМ бр.22653/08, ЕСЧП утврди повреда на членот 1 од
Протокол 1 од ЕКЧП од причина што домашната одлука за одземање на возилото на
жалителот:
80. Во предметот Андоноски против РМ бр.16225/08, ЕСЧП утврди повреда на членот 1 од
Протокол 1 од ЕКЧП од причина што домашната одлука за одземање на возилото поради
превезување на мигранти:

