РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
АКАДЕМИЈА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
ПАВЕЛ ШАТЕВ

ПРАШАЊА ЗА ТЕСТ
ГРАЃАНСКО ПРАВО (МАТЕРИЈАЛНО И ПРОЦЕСНО)
1. Со измените на Законот за парнична постапка кои што стапија во сила на 1.2.2016
година предвидена е облигаторна медијација:
2. Доколку за спорот помеѓу странките е дозволена медијација со поканата за
подготвително рочиште:
3. Ако странките на подготвително рочиште се согласат спорот да се решава во
постапка за медијација, судот ќе донесе:
4. Доколку странките на подготвително рочиште не се согласат спорот да се решава во
постапка за медијација:
5. Постапка пред Арбитража се поведува:
6. Против пресуда донесена од Арбитражен совет, странката:
7. Во спор од мала вредност постапката пред судот отпочнува со:
8. Повеќе лица можат со една тужба да тужат односно да бидат тужени:
9. Кои дејствија е овлстен да ги превзема замешувачот:
10. Тужителот може да јапрошири тужата према нов тужен:
11. Кога се бара изрекување на претходна мерка?

12. Кој е обемот на правото на родителот мајка во однос на родителот татко?
13. До кога трае законската обврска на родителите за издржување на децата?
14. Дали постои законска претпоставка дека недвижниот имот што ќе го стекнат

брачните другари во бракот е нивен заеднички имот или за тоа треба да склучат
договор?
15. Дали роднини можат да склучат брак?

16. Дали привремена мерка може да биде изречена пред поведување парница?
17. Дали во семејна заедница брачните другари можат да стекнуваат свој имот?
18. Во кој рок може да се бара поништување на брак склучен во заблуда?
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19. Дали децата и по полнолетството можат да бидат издржувани?
20. Дали постапката за утврдување вонбрачен имот
вонбрачниот другар го отуѓи имотот во текот на истата?

може

да

продолжи

ако

21. Доколку лицето на кое се проширува тужбата даде согласност за проширување на
тужбата према него:
22. Замешувачот е трето лице кое може да учествува во постапката што тече помеѓу
тужителот и тужениот со придружување на едната страна:
23. Во која фаза од постапката замешувачот може да стапи во парницата:
24. Секоја странка на замешувачот:
25. Замешувачот по стапувањето во парницата:
26. Ако замешувачот вложи правен лек, а таков правен лек не поднесе странката на
која и се придружил:
27. Странката може да даде предлог за спојување на повеќе парници што течат помеѓу
исти лице:
28. Подготвување на главната расправа опфаќа:
29. Против одлуките што ги донесува претседателот на советот во текот на
подготвување на главната расправа, а се однесуваат на управување на постапката
30. Претседателот на советот во текот на подготвување на главната расправа:
31. Во која фаза од постапката странките се должни да ги изнесат сите факти и докази
и да ги достават исправите кои имаат намера да ги употребат како доказ:
32. Ако на подготвително рочиште недојде тужителот кои што е уредно канет за
расправата, што ќе стори судот со тужбата:
33. Ако на подготвително рочиште која било од странките не дојде, а изостанокот го
оправда:
34. На подготвително рочиште судот ќе го определи денот и часот на одржување на
рочиштето за главна расправа и тоа во рок:
35. Во која форма судот донесува одлуки:
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36. Заистакнатиот приговор за немање на пасивна легитимација од страна на тужениот,
судот одлучува:
37. Доколку судот оцени врз основа на изведените докази дека тужбеното барање на
тужителот е основано, ќе донесе:
38. Во посложени предмети претседателот на советот и членовите на советот можат да
го одложат донесувањето на пресудата:
39. Во посложени предмети објавената пресуда мора писмено да се изработи:
40. Судот пресудата ја донесува и објавува:
41. Дали вонбрачен другар или партнер може да бара заштита од семејно насилство?
42. Дали децата од поништен брак наследуваат?
43. Кога наследуваат законски наследници од нареден наследен ред?
44. Како се прогласува тестамент?
45. Дали судот во семеен спор може да прибавува докази по службена должност?
46. Дали прибавување мислење од МЦСР во постапките за развод е задолжително?
47. Кој суд одлучува по барањето на брачниот другар за продолжување на рокот за
оспорување на татковство?
48. Кои одредби се применуваат во поглед на управувањето, располагањето,
утврдувањето на деловите и делбата на имотот на вонбрачните другари?
49. Кој е обемот на одговорноста на наследникот за долговите на оставителот?
50. До кога може да се бара делба на наследство?
51. Писмено изработената пресуда од судот:
52. Пресуда во постапка во спорови од мала вредност:
53. Ако се работи за спорни односи во кои што треба да се реши правно прашање:
54. Оргиналот на пресудата го потпишуваат:
55. Ако судот пропуштил да одлучи за сите барања, а странката во рок од 15 дена од
приемот на пресудата поднела предлог за дополнување на пресудата, судот:
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56. Доколку покрај предлог за дополнување на пресудата е поднесена и жалба против
донесената пресуда:
57. Поправање на пресуда односно решение поради очигледни технички грешки при
изготвување на истата, странката може да бара:
58. Поправањето на пресудата односно решението судот ќе го изврши:
59. Доколку жалбата на решението со кое првостепениот суд се огласил за месно
ненадлежен е поднесена по протекот на законски предвидениот рок, судот:
60. Пресуда или решение со кое се завршува спорот во постапка од мала вредност:
61. Кои лица се нужни наследници?
62. Кога се отвара наследството?
63. Кога преминува оставината врз наследиците?
64. Дали може да се отповика наследничка изјава?
65. До кога наследниците заеднички управуваат со наследството?
66. Колкав е обемот на обврските на законските наследници за долговите на
оставителот?
67. Колку средства за обезбедување може да определи судот во постапката за
обезбедување на побарувањето?
68. Како се засновува заложно право врз недвижност запишано во Катастарот?
69. Како се засновува заложно право врз подвижни предмети?
70. Кога не е дозволено определување на средство за обезбедување?
71. Кога не е допуштена привремена мерка?
72. Во кој рок е должен судот да го земе предметот во работа по предлогот за
обезбедување?
73. Дали може да се положи гаранција наместо изрекување привремена мерка?
74. Кое лице може да состави тестамент?
75. Кој може да биде сведок при составување на судски тестамент?
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76. Кога престанува важноста на усниот тестамент?
77. Во која постапка судот дава дозвола за склучување на брак?
78. Кој може да поднесе предлог за продолжување на родителското право и должност
по полнолетството?
79. Кој постапува како повереник на судот во оставинска постапка?
80. Кој врши надзор над вршењето на родителското право?
81. Дали застарува правото на на сопственикот за поднесување тужба, за поврат на
индивидуално определена ствар која е во фактичка власт на држателот?
82. Што треба да докаже сопственикот за да може да бара судска заштита на правото на
сопственост со тужба за поврат на ствар?
83. Во кој рок застарува правото на совесниот држател на стварта на надомест на нужни и
корисни трошоци, трошоци што ги имал во врска со одржувањето на стварта од сопственикот
на стварта?
84. Во кој рок застарува правото на сопственикот да бара од несовесниот држател на стварта
предавање на собраните плодови и надоместок за вредноста на плодовите што ги потрошил, ги
отуѓил, пропуштил да ги собере или ги уништил?
85. Ако правните основи на две лица кои се сметаат за претпоставени сопственици стварта ја
стекнале товарно, кое лице има посилна правна основа за да бара со тужба поврат на стварта?
86. Какво право на тужба за заштита на сопственост има сосопственикот, односно заедничкиот
сопственик на определен предмет?
87. Во кој рок според Законот за сопственост и други стварни права, може да се поднесе тужба
со барање да се изврши бришење на извршеното запишување поради неточност, или
неправилности на претходното запишување на определена недвижност?
88. Што се штити со тужба поради вознемирување на право на сопственост?
89. Дали кога со вознемирувањето на правото на сопственост е причинета штета, сопственикот
има право да бара штета од третото лице?
90. На кого се однесува заштитата и забраната од дискриминација?
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91. Што е дискриминација?
92. Што е директна дискриминација врз дискриминаторска основа?
93. Што е индиректна дискриминација врз дискриминаторска основа?
94. Што е виктимизација?
95. Кој може да поднесе тужба пред надлежен суд поради дискриминација?
96. Во постапката за судска заштита од дискриминација соодветно се применуваат одредбите?
97. Кој суд е месно е надлежен да постапува во постапката за заштита од дискриминација?
98. Кои барања можат да се истакнат со тужба поради повреда од дискриминација?
99. Кога може на предлог на странката да се одреди мерка за обезбедување за повреда на права
поради дискриминација?
100. Под кој услов судот ќе дозволи учество на замешувач во постапка за заштита од
дискриминација?
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