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ПРАШАЊА ЗА ТЕСТ
ГРАЃАНСКО ПРАВО (МАТЕРИЈАЛНО И ПРОЦЕСНО)
1. Странката може да го отповика полномошното:
2. Кога странката има законски застапник, односно полномошник, доставувањето
се врши:
3. Доставувањето на писмената се врши:
4. Жалбата во доволен број примероци се поднесува до:
5. Ако жалба против првостепената пресуда изјавила само едната странка,
второстепениот суд:
6. Кога стасува обврската за враќање на долгот согласно Договор за заем?
7. Кои се обврски на заемопримачот?
8. Кога може заемодавачот да одбие да ја изврши својата обврска за предавање на
предметот?
9. Кога се смета дека е склучен договор за закуп?
10. Кои се состојки на договор за закуп?
11. Сосопственост е сопственост на повеќе лица:
12. Сите сосопственици имаат владение:
13. Сосопственикот кој има намера да го продаде својот дел:
14. Какви права имаат сосопствениците на кои не им е дадена понуда за продажба
15. Правото на сопственост се стекнува:
16. Како ќе постапи судот кога ќе утврди дека странката е парнично неспособна и
нема законски застапник?
17. Кои дејствија може да ги презема судот додека не се отстранат недостатоците во
парничната постапка?
18. Доколку судот утврди дека постојат недостатоци кои го попречуваат
понатамошното водење на постапката дали може да ја отфрли тужбата и во кој
случај?
19. Дали против решението со кое се определуваат мерки за отстранување на
недостатоците во парничната постапка е дозволена жалба?
20. Како ќе постапи судот со поднесоците кои се поднесени од полномошник, а кои
не се поднесени во доволен број примероци кога тие се поднесени во писмена
форма?
21. Како се доставува отказот на договорот?
22. Во кој рок работникот има право да се изјасни на понудата на работодавачот на
нов променет договор за вработување?
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23. Кога може да започне штрајкот на солидарност без спроведување на постапка за
помирување?
24. Каков акт подготвува и донесува работодавачот и синдикатот за време на
штрајк?
25. Колку најмалку дена изнесува отсуството на работничката која роди мртво дете
или детето умре пред истекот на отсуството поради бременост, раѓање и
родителство?
26. Кога второстепениот суд ќе утврди дека пресудата против која е изјавена жалба
се заснова на суштествена повреда на одредбите на парничната постапка или на
погрешно и не целосно утврдена фактичка состојба, а пресудата веќе еднаш била
укината:
27. Суштествена повреда на постапката секогаш постои:
28. За утврдување на вредноста на предметот на спорот, а заради утврдување на
составот на судот, се земаат:
29. Тужителот поденел до судот тужба за надомест на нематеријална штета, а
вредноста на спорот ја определил на 500.000,00 денари. Во поднесената тужба
навел дека бара да се ослободи од плаќање на такса за тужба. Со поднесената
тужба не прилижил доказ за својата имотна состојба. Каква одлука ќе донесе
судот:
30. Тужителката во парничната постапка ја застапува полномошник, кој не е
адвокат. Во даденото полномошно тужителката го овластила полномошникот да
ги презема сите дејствија во постапката. Дали врз основа на ова полномошно,
полноошникот може да ја повлече тужбата:
31. Кое е основно право на закуподавачот по договорот за закуп?
32. Која е основна обврска на закуподавачот?
33. Кои се основни права на закупопримачот?
34. Која е основна обврска на закупопримачот?
35. На кој начин престанува договор за закуп?
36. Какви права има сопственикот на земјиштето ако градителот на градежен објект,
кој имал одобрение за градба, бил несовесен, а сопственикот веднаш се
спротиставил на градбата:
37. Дали совесноста на држателот на стварта е кумулативен услов за стекнување
право на сопственост по основ на одржувачка:
38. Кога повеќе лица склучиле посебни правни дела заради стекнување право на
сопственост на иста подвижна ствар, кој ќе го стекне правото на сопственост:
39. Кој купувач на недвижен имот има појака правна основа, ако повеќе купувачи
склучиле со отуѓувачот правни дела заради стекнување сопственост на иста
недвижност а имотот не е предаден во владение на ниту еден купувач:
40. Што треба да докаже сопственикот со тужбата за поврат на индивидуално
определена ствар:
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41. За колку работни дена се зголемува годишниот одмор на работник кој не
наполнил 18 годишна возраст?
42. Колку изнесува правото на пауза за време на работното време за работник кој не
навршил 18 години возраст, а работи најмалку четири и пол часа дневно?
43. Кој пропишува кои работи смеат да ги вршат работници помлади од 18 години?
44. Во кој рок работодавачот може да му даде отказ на договорот за вработување од
лични причини на страна на работникот?
45. Кога најдоцна работодавачот е должен известувањето за планираните
колективни отпуштања да го достави до службата надлежна за посредување при
вработување?
46. Во завршен збор на рочиштето полномошниците на странките предјавиле
трошоци на постапката, но не приложиле специфициран трошковник. Судот им
определил рок од три дена за доставување на определено и специфицирано
барање за трошоците. Ниту еден од полномошниците во рок од 3 дена не
доставил определено писмено барање за трошоците. После еден месец
полномошникот на тужителот доставил писмен трошковник. Дали судот
правилно одлучил кога:
47. Кој е активно легитимиран да поднесе тужба за утврдување на ништавност на
договор за купопродажба:
48. Во кој рок може да се поднесе тужба за утврдување право на владение:
49. Правото да се бара поништување на рушлив договор престанува:
50. Адвокатот поднел и потпишал тужба како полномошник на тужителот. Кон
поднесената тужба не прилиожил полномошно. Како ќе постапи судот во врка со
поднесената тужба:
51. Кој одговара за навреда согласно Законот за граѓанска одговорност за клевета и
навреда:
52. Кој одговара за навреда сторена преку средства за јавно информирање?
53. Кои критериуми ќе ги примени судот при оценување на условите за исклучување
на одговорноста?
54. Во кој случај согласно Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета
судот досудува нематеријална штета за сторена навреда?
55. Каков вид на штета сторена со навреда може со тужба да бара оштетениот?
56. На кој начин се поведува постапка за утврдување на одговорност и надомест на
штета сторена со навреда?
57. Во кој рок застарува побарувањето на држателот на стварта за надомест на
нужните и корисните трошоци:
58. Каков надоместок може да бара несовесниот држател на стварта од сопственикот
на кого му е вратена стварта:
59. Дали секој заедничар посебно, може да располага со целата или со дел од сварта
врз која повеќе лица имаат право на сопсвеност:
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60. Како одговараат заедничарите за обврските настанати по повод заедничката
ствар:
61. Дали тужителот кој во моментот кога платил нешто што не е негова обврска да
ја плати, може да бара враќање на платениот паричен износ:
62. Дали тужителот има законска обврска во тужбата да го наведе единствениот
матичен број на тужениот?
63. Што е предмет на деклараторна тужба?
64. Кога може да се поднесе деклараторна тужба?
65. Што може тужителот да бара со конститутивна тужба?
66. Што може тужителот да бара со кондемнаторна тужба?
67. Во кој рок синдикатот има право да се изјасни за откажување на договорот,
после кој ќе се смета дека се согласил со одлуката на работодавачот?
68. Кои се основните потребни услови според Законот за работните односи кои
работникот треба да ги исполни за да може да оствари старосна пензија?
69. Работникот е должен на работодавачот да му го најави времето на започнување
на користењето и времето на завршување на отсуството поради бременост,
раѓање и родителство. Во кој рок?
70. Како треба да постапи работникот доколку смета дека работодавачот не му ги
обезбеди правата од работен однос или крши некое негово право од работен
однос?
71. Како може работникот да ги остварува паричните побарувања?
72. Со пресуда на Основниот суд Велес, тужбеното барање на тужителот за долг од
заем е усвоен. Во текот на расправата пред првостепениот суд се до заклучување
на истата, тужениот не приговорил на застареност на тужбеното барање. Таков
приговор истакнал за прв пат во жалбата против пресудата. Второстепениот суд
постапувајќи по жалбата:
73. Според карактерот на повластеното добро, стварните службености се делат на:
74. Дали роковите од 30 дена, односно една година за заштита на владението се:
75. Кога тужбеното барање не се однесува на паричен износ, како вредноста на
спорот се зема:
76. Тужителот поднел тужба против тужниот која е поднесена во име на тужителот
од негов полномошник- адвокат кој доставил и полномошно од тужителот. Во
адресните податоци за тужителот во тужбата, а и во полномошното недостасува
адресата на тужителот. До закажаното подготвително рочиште полномошникот
со поднесок го известил судот дека го откажува полномошното на тужителот
бидејќи подолг период нема контакт со тужителот. Судот по проверка на
адресата за тужителот преку МВР- централна пријавница ја дознал адресата за
тужителот според евиденцијата за лични карти, но во обид да го повика за
рочиште, поканата се вратила во судот со забелешка дека лицето е иселено од
таа адреса. Каква одлука ќе донесе судот:
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77. Тужителот поднел тужба за надомест на нематеријална штета, вредноста на
спорот изнесувала 1.200.000,00 денари. Тужбата е составена од полномошникадвокат. На главната расправа пред првостепениот суд за тужителот се јавил
адвокатски приправник, вработен кај адвокатот, со заменичко полномошно од
адвокатот и истиот превземал дејствија (застапување) за тужителот. Судот:
78. Со решение на Основниот суд во Гостивар усвоено е тужбеното барање на
тужителот за смеќавање на владение. Во решението, во поуката за правен лек,
судот навел дека незадоволната странка има право на жалба против тоа решение
во рок од 15 дена по приемот на решението. Тужениот изјавил жалба по 10 дена
од приемот на решението. Каква одлука ќе донесе првостепениот суд:
79. Спорот помеѓу странките е завршен со пресуда против која тужениот изјавил
жалба. Ова е нова пресуда- втора која ја донел првостепениот суд, откако
претходно еднаш веќе била укината првата пресуда од второстепениот суд.
Второстепениот суд утврдил дека фактичката состојба останала нецелосно
утврдена. Каква одлука ќе донесе второстепениот суд по жалбата:
80. Тужителот поднел тужба за смеќавање на владение во која тврди дека е
сопственик на парцелата на која тужениот на наведениот датум поставил парапет
и ограда. Како докази предложил да се изведат имотен лист во кој тој е запишан
како носител на правото на сопственост на парцелата, договор за купопродажба,
увид на лице место и распит на странки. Судот:
81. Тужителот поднел тужба за поништување на договорот за купопродажба кој го
склучил неговиот брачен другар како продавач со тужениот кој бил купувач на
деловниот простор. Во тужбата како тужени се двајцата, неговата сопруга како
продавач и купувачот. Тврди дека тој не знаел ниту дал согласност за
продажбата на деловниот простор на кој тужителот има право на сопственост на
½
идеален дел. Судот по изведение докази утврдил дека навистина тужителот е
сопстеник на ½ идеален дел од деловниот простор и дека не знаел за продажбата
ниту пак дал согласност за истата. Каква одлука ќе донесе судот:
82. Во кој рок се поднесува тужбата за утврдување на одговорност и надомест на
штета за навреда?
83. Кои се права на купувачот во случај кога навремено и уредно го известил
продавачот за недостатокот на предметот?
84. Доколку дојде до спор поради тоа дали недостатокот постоел во момент на
преминувње на ризикот односно дали пред преминување на ризикот постоела
причина поради која недостатокот се појавил после преминување на ризикот на
кого паѓа товарот на докажувањето на оваа околност?
85. Кога постојат материјални недостатоци на предметот?
86. Кои се основни состојки на договор за продажба?
87. Кои се обврски на продавачот во договорот за купопродажба?
88. Кои се права на купувачот по договорот за купопродажба?
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89. На кој начин доколку купувачот уредно и навремно го известил продавачот за
недостатокот на предметот се врши намалување на цената?
90. Кои се обврски на купувачот по договор за купопродажба?
91. На кој начин настанува облигационен однос со склучување на договор?
92. Дали совесноста или несовесноста на стекнувачот без основ е од влијание за
оценка на барањето за камата:
93. Дали и какво барање може да постави имателот на стварта од лицето кое
употребило туѓ предмет во своја корист:
94. Побиваното правно дејствие на должникот, доколку е усвоено тужбеното
барање, го губи дејството:
95. Рокот за подигање тужба за побивање на должниковите правни дејствија
изнесува:
96. Дали кај бесплатните и со нив изедначените располагања на должникот, услов е
на третото лице во чија корист е направено тоа располагање, да му било познато
или да можело да му биде познато дека со таквото располагање се нанесува
штета на доверителите на должникот:
97. Тужбата за побивање на должниковите правни дејствија се поднесува против:
98. За каква обврска може да биде договорена казна:
99. Дали е дозволена посебна жалба против решението на судот со кое се одбиваат
приговорите на странките вв со судската, месната и стварна надлежност, течење
на парница, правосилно пресудена работа или дека за предметот на спорот е
склучено судско порамнување, а судот одлучил веднаш да продолжи
расправањето за главната работа:
100. Дали е дозволена посебна жалба против решението на судот донесено на
главната расправа, со кое е уважен некој од приговорите на странките:
101. Кој го определува изведувањето на доказите на главната расправа и дали
решението се внесува во записникот од главна расправа:
102. До која фаза на постапката тужениот може да поднесе противтужба без
согласност на тужителот?
103. Што е објективно преиначување на тужба?
104. Во кој случај тужениот неможе да се противи на објективното преиначување?
105. Дали кога тужениот се противи на преиначување на тужбеното барање судот
може да дозволи преиначување?
106. На кој начин тужениот може да даде согласност за преиначување на тужбата?
107. Во кој случај судот ќе определи увид на лице место како доказно средство?
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108. Дали судот и во кој случај може во парничната постапка на трето лице да му
нареди да поднесе исправа?
109. Како ќе постапи судот доколку сведокот што е уредно повикан не дојде, а
изостанокот не го оправда?
110. Во кој случај судот во парнична постапка ќе определи вештачење со писмена
наредба?
111. Како се определува супер вештачење според одредбите од ЗПП?
112. Секоја од страните може да го откаже договорот за вработување:
113. Пред откажување на договорот за вработување од причина поради вина на
работникот, работодавачот мора: (член 73)
114. На кој начин работодавачот е должен да му го врачи отказот на договорот за
вработување на работникот?
115. Кој ја донесува одлуката за откажување на договорот за вработување и за
парична казна?
116. Кога започнува да тече отказниот рок на одлуката за отказ на договорот за
вработување?
117. Во колкаво времетраење е отсуството кое работодавачот е должен да му го
овозможи на работникот за време на отказниот рок поради барање на ново
вработување?
118. Работодавачот има обврска за информирање и консултирање на работниците
во установите доколку тие имаат над:
119. Кое време се смета за работен однос поминато кај работодавачот кој е должен
на работникот да му исплати испратнина во случај откажување на договорот за
вработување од деловни причини?
120. Во кој рок работникот може да му го откаже договорот за вработување на
работодавачот?
121. Кои се специфични и ризични групи работници?
122. Кој е активно легитимиран да поднесе тужба за поништување на рушлив
договор:
123. Дали судот по службена должност внимава на рокот за поништување на
рушлив договор:
124. Договорот за купопродажба е рушлив договор кога:
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125. Роковите за поништување на рушливите договори се:
126. Договорот за купопродажба е апсолутно ништовен:
127. Полномошникот на странката, кој е адвокат во фаза на доставување на
второстепената одлука со која правосилно е завршена постапката го променил
живеалиштето и за тоа не го исвестил судот. Судот доставата ќе ја изврши:
128. Доставувањето на писменото е уредно извршено, ако:
129. Полномошник на странка во парнична постапка, може да биде:
130. Писмената се доставуваат само:
131. Тужителот кој е наркоман со ограничена деловна способност склучил договор
за заем со тужениот. Истиот поднел тужба преку старател за поништување на
договорот за заем. Каква одлука ќе донесе судот:
132. Тужителот како дародавач склучил договор за дар со тужениот како
даропримач на ден 01.01.2005 година. Тужителот поднел тужба за поништување
на договорот на 01.02.20017 година, со тужбено барање да се поништи
договорот, бидејќи го склучил под принува. Тужениот не го оспорува тужбеното
барање и остава судот да одлучи врз основа на расположливите докази. Каква
одлука ќе донесе судот:
133. Тужителот поднел тужба за поништување на договорот за закуп склучен
помеѓу прво тужениот- мајката на тужителот како закуподавач и втортужениотНН лице како заупопримач. Првотужената не е сопственик на деловниот
простор, сопственик е синот, сега тужител по основ на наследство од неговиот
покоен дедо. Каква одлука ќе донесе судот:
134. Тужителот поднел тужба во судот на ден 13.10.2016 година, во тужбата навел
дека тужениот му го смеќава владението на патот на начин што го оневозможил
да поминува низ патот, бидејќи му поставил врата на самиот пат. Поставувањето
на вратата тужениот го направил на ден 12.10.2015 година. Каква одлука ќе
донесе судот:
135. Во текот на постапката судот утврдил дека тужителот живеел во куќа која ја
изградил 1970 година и за доѓање до куќата користел дел од парцелата,
сопственост на тужениот и тоа како пристапна патека. Неспорно утврдено е дека
тужениот се противел на користењето на оваа патека. Тужителот со поднесената
тужба во 2001 година бара да му се утврди стварна службеност на спорниот пат
по основ на оддршка. Каква одлука ќе донесе судот:
136. Каква треба да биде изјавата на волја на страните при склучување на
договорот?
137. Каква може да биде последицата доколку изјавата за склучување на договорот
не е направена слободно и сериозно?
138. Во каква форма можат да се склучат договорите?
139. Кога формата на договорите се смета дека е писмена?
140. Кој може да биде основот за застапување?
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141. Во каква форма треба да се склучи договор за хипотека?
142. Која општа процесна претпоставка за донесување на пресуда поради
изостанок?
143. Кои се причини поради кои може да се побива пресуда со жалба?
144. Какви одлуки може да донесе вторстепен суд во постапката по жалба?
145. Кои можат да бидат причини за жалба на пресуда поради изостанок?
146. До која фаза на постапката странките можат да изнесуваат нови факти и да
предлагаат нови докази:
147. Дали странката, законскиот застапник или полномошникот имаат право
непосредно да им поставуваат прашања на сведоците:
148. Дали судот во записникот за главна расправа ќе го внесе прашањето што
советот го одбил:
149. Дали советот /судијата поединец, може да ја заклучи главната расправа иако
останало да се прибават списи со докази потребни за одлучување:
150. Во кој рок мора да се закаже и заврши главната расправа која е повторно
отворена заради дополнување на постапката:
151. Дали судот е должен да ги покани странките или нивните полномошници за
главната расправа која е повторно отворена:
152. Исклучувањето на јавноста не се однесува на:
153. Дали решението за исклучување на јавноста мора да биде образложено и јавно
објавено:
154. Дали е дозволена посебна жалба против решението за исклучување на
јавноста:
155. Дали судот може да дозволи на расправата на која е исклучена јавноста да
присуствуваат одредени лица, ако може, под кои услови:
156. Кој суд е надлежен за делба на заеднички предмет или имот , ако имотот се
наоѓа на подрачје на повеќе судови:
157. Дали кон предлогот за делба на недвижност се приложува доказ за
сопственост:
158. Како ќе постапи судот доколку утврди дека е спорно правото на заедничкиот
предмет кој е предмет на делбата:
159. Дали судот во постапката за делба на заеднички предмет може да донесе
одлука со која на некој учесник ќе му припадне предмет од поголема вредност
од онаа на која има право на сопственост:
160. Како се определува висината на материјалната штета?
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161. Дали судот и во кој случај може да досуди справедлив паричен надоместок за
идна нематеријална штета?
162. Кога е несомнено дека штетата ја причинило некое од две или повеќе
определени лица кои на некој начин се меѓусебно поврзани, а не може да се
утврди кое од нив ја причинило штетата, како одговараат овие лица?
163. Дали давателот на издршката по смртта на примателот на издршката одговара
за неговите долгови?
164. Во случај на смрт на давателот на издршката, дали и на кого преминуваат
неговите обврски?
165. Дали дарувачот може да го раскине договорот и да го отповика направениот
дар?
166. Дали закуподавецот може да врши измени на закупениот предмет за време на
траењето на закупот?
167. Кој имот може да биде предмет на договор за отстапување на имот за време на
живот?
168. Кај договорот за дело под кој услов и во кој рок нарачувачот може да се
повика на скриен недостаток?
169. На што се ограничува расправањето за тужбата поради смеќавање на
владение?
170. Во каква форма треба да биде составен договорот за дар во кој е договорено
предметот да биде предаден по смртта на дарувачот:
171. Дали даропримачот може да го избегне отповикувањето на договорот за дар
поради немање средства на живот и под кои услови?
172. Во случај на задоцнување на исполнување на паричен дар, дали дарувачот
должи казнена камата и од кога?
173. Ако во моментот на предавањето закупениот предмет има некој недостаток кој
неможе да се острани, какво право има закупецот?
174. Ако се утврди дека на трет му припаѓа некое право кое сосема го исклучува
правото на закупецот на употребата на предметот, што се случува со договорот
за закуп и каква е обврската на закуподавецот?
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175. Ако закупецот и по опомената од закуподавецот го употребува предметот
спротивно на договорот или на неговата намена или го занемарува неговото
одржување, па постои опасност од значителна штета за закуподавецот,кои се
правата на закуподавецот?
176. Ако плодоуживањето или доживотната рента кај договорот за отстапување на
имот за време на живот се договорени за отстапителот и за неговиот брачен
другар заедно, во случај на смрт на едниот од нив, што се случува со правото на
плодоуживањето и рентата?
177. Доколку со договорот за отстапување на имот за време на живот не бил
опфатен брачниот другар на отстапителот, какви се неговите права?
178. Дали отстапителот може да го отповика договорот за отстапување на имот за
време на живот?
179. Кај договорот за дело дали и во кој случај вршителот на работата може да се
ослободи од обврската за предавање на завршената работа?
180. До која возраст на детето работничката има право на неплатено отсуство од
работа по завршувањето на отсуството од работа поради бременост, раѓање и
родителство? (член 170-а ЗРО)
181. Колку години треба да имаат младите работници за да можат да уживаат
посебна заштита според Законот за работни односи?
182. Постоењето на опасноста од настапување на инвалидност со наод, оцена и
мислење ја утврдува:
183. Која меѓународна организација има најголемо значење во донесување на
правни акти од областа на работното (трудово) законодавство на меѓународно
ниво?
184. Кои најзначајни акти донесува Мeѓународна организација на трудот?
185. Во кои спорови може да има меѓународна медијација?
186. Постапката за учество во медијација започнува со:
187. Облигациониот договор при неговото склучување:
188. Кога одлуката за арбитража е конечна и задолжителна за двете страни?
189. Дали против одлуката на арбитражата за работен спор е допуштен спор пред
надлежен суд?
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190. Во случај на откажување на договорот за вработување од деловни причини
работодавачот е должен:
191. Колку време може да трае паричната казна што работодавачот може да му ја
изрече на работникот?
192. Каде работодавачот е должен да ги истакне Правилата за работниот ред и
дисциплина?
193. Откажување на договорот за вработување поради кршење на работниот ред и
дисциплина или работните обврски, може да биде:
194. Кога работодавачот може на повозрасен работник да му одреди прекувремена
или ноќна работа?
195. Кое правило во парничната постапка важи за ноторните-општопознати факти?
196. Како ќе одлучи судот ако не може врз основа на изведените докази со
сигурност да утврди некој факт?
197. Кои факти во парничната постапка не треба да се докажуваат?
198. Кои одредби од ЗПП судот ќе ги примени ако треба да се разгледа предмет
што се наоѓа кај една од странките, кај трето лице, кај државен орган или кај
организација или друго лице или институција на која и е доверено вршење на
јавно овластување?
199. Како ќе постапи судот ако се сомнева во автентичноста на исправата, која е
доставена од одреден орган или институција?
200. Доколку судот прибавува исправи од трето лице дали истото има право на
трошоци во постапката?
201. Во кој случај судот ќе врши тонско снимање на рочиштето?
202. На кој начин странката може да побара од судот да и наложи на другата
странка или на трето лице да го достави до судот документот кој се наоѓа кај
нив?
203. Што треба да содржи барањето на една од странките за доставување на
документи кои се наоѓаат кај другата странка или трето лице?
204. Во кој рок се доставува барањето за прибавување документи на спротивната
странка или третот лице на одговор?
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205. Какво право има странката, нејзиниот законски застапник или полномошник,
која го предложила вештакот при негово сослушување на расправа?
206. Дали може да сослуша како сведок лице кое со својот исказ би ја повредило
должноста за чување на службена или воена тајна?
207. Која е обврската на странката која предлага определено лице да се сослуша
како сведок?
208. Како ќе постапи судот со сведоците кои поради старост, болест или тешки
телесни недостатоци не можат да се јават на поканата?
209. Како ќе постапи судот кога на едно рочиште треба да се сослушаат повеќе
сведоци?
210. Во кој случај сведоците можат да се соочат?
211. Како ќе се сослуша сведокот кој не го знае јазикот на кој се води постапката?
212. Доколку на сведокот му е изречена парична казна поради недоаѓање на покана
на судот, дали истата може да се отповика?
213. Како ќе постапи судот ако е потребно воено лице или лице вработено во
полицијата присилно да се доведе заради сведочење?
214. Какво право има сведокот во парничната постапка?
215. Дали постои законска обврска за сопствениците, односно корисниците на
превозни средства за склучување договор со осигурително друштво за
осигурување на патниците од последици на несреќен случај - незгода и по кој
закон?
216. Што се осигурува со договорот за осигурување од автомобилска одговорност?
217. Кои правила се применуваат во случај на несреќа предизвикана од моторно
возило во движење што е причинета со исклучива вина на еден имател?
218. Како одговараат имателите на моторни возила за штетата што ќе ја претрпат
трети лица?
219. Колкава може да биде висината на обврската на друштвото за осигурување
која произлегува од осигурувањето од автомобилска одговорност?
220. Дали може да се смета за полноважен договорот за дар на движен предмет ако
е склучен во усмена форм ?
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221. Кај договор за дар со товар или налог и дали наследниците на дарувачот може
да го раскинат договорот за дар заради неизвршување на товарот или налогот?
222. Каков вид на договор е договорот за дар според обврските на договрните
страни?
223. Дали и во кој случај дарувачот одговара за материјалните недостатоци на
предметот ако тие биле скриени?
224. Во кој рок престанува правото на дарувачот за раскинување и отповикување
на дарот поради крајна неблагодарност?
225. Колкава е важноста на полномошното издадено од давателот на издршката и
во какава форма треба да биде издадено?
226. Ако според договорот за доживотна издршка, договарачите живеат заедно,
дали и во кој случај може да се бара од судот раскинување на договорот?
227. Дали договорот за закуп е строго формален договор?
228. Кај договорот за закуп која договорна страна е должна да го одржува
предметот во исправна состојба за време на траењето на закупот и заради тоа да
врши потребни поправки на него?
229. Кај договорот за закуп на чиј товар паѓаат ситните поправки за редовна
употреба на предметот?
230. Кои се условите за полноважност на договорот за отстапување на имот за
време на живот?
231. Во каква форма се склучува договорот за отстапување на имот за време на
живот?
232. Кои се обврските на нарачателот кај договорот за дело?
233. Кај договорот за дело кои се последиците ако нарачувачот не ја прими
правилно извршената работа?
234. Во кој рок треба да заврши започнатата постапка за смеќавање на владение
пред превостепениот суд?

