ИНТЕРЕН ИСПИТ
ОСНОВИ НА ПРИВАТНО ПРАВО : ПРАШАЊА ЗА ДРЖАВНА МАТУРА - 2020/21
1.Кој е втемелувач на поделбата на јавното и на приватното право?
2.Од колку дела е составена Јустинијановата кодификација и кои се тие?
3.Кои се позначајните теории што ги дефинираат поимите јавно и приватно право?
4.Што претставува теоријата на строго право?
5.Наброј кои се основни граѓанско –правни институти?
6.Објасни го принципот Автономија на волјата?
7.Наброј кои се фирмалните извори во граѓанското право во кои се манифестираат граѓанско
правните норми?
8.Наброј ги субјекти на граѓанско правниот однос?
9.Наброј кои се способностите на физичкото лице?
10.Што претставува деловната способност на физичкото лице?
11. Што претставува деликтната способност на физичкото лице?
12.Наброј кои се атрибути на физичкото лице?
13.Што се подразбира под лично име на физичкото лице?
14.Дефинирај што претставува джавјанството?
15.Што претставува живеалиштето?
16. Што претставува престојувалиштето?
17.Наброј како се стекнува државјанството на РСМ?
18.Начини на престанување на државјанството на РСМ?
19.Видови правни лица според сопственоста?
20. Дефинирај што претставува правната способност на правното лице?
21.Наброј кои се атрибути на правните лица?
22. Какви можат да бидат човечките дејства?
23.Како ја формира својата волја правното лице?
24.Наброј какви можат да бидат човечките дејства?
25.Што претставува штетата?
26.Што претставува вината?
27.Што значи каузата?
28.Како се остварува стварното право?
29.Како се остварува облигационото право?
30. Наведи кои се трите облици на заштита на граѓанските субјективни права?
31.Наброј ги правните средства на тужениот?
32.Колку видови рокови на застареност постојат и кои се тие?
33.Дефинирај кои се битни елементи на правното дело?
34.Кога постои конклудентната форма на правното дело?
35.Кога постои реалната форма на правното дело?
36.Според што се врши поделбата на еднострани,двострани и повеќе страни правни дела?
37. Според што се врши поделбата на формални и неформални правни дела?
38.Дефинирај што претставува капаот?
39.Дефинирај што претставува правото на залог?
40.Наброј кои се основните карактеристики на застарувањето?
41.Какво може да биде полномошното во зависност од обемот на овластувањата?
42.Наброј на колку начини може да престане полномошното?
43.Каква карактеристика е стварноста или непосредноста?
44.Што претставува јавноста или публицитетот?
45.Дефинирај кои ствари се заменливи и незаменливи ствари/
46.Која ствар е наречена проста ствар?
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47.Што претставува единственоста на правото на сопственост?
48.Дефинирај што претставува државната сопственост?
49.Кое лице е наречено за несовесен држател?
50.Што може да биде субјект на владение?
51.Наброј како се прибавува владението?
52.Дефинирај што претставува службеноста според ЗСИДСП?
53.Наброј кои се видовите право од индустриска сопственост?
53.Дефинирај што се штити со трговската марка?
54.Што претставува авторското дело?

1. Граѓанската судска постапка се состои од?
2.Во Република Македонија, разграничувањето на парничната од вонпарничната постапка се врши
според која теорија?
3.Во втор степен,по жалба против одлуките на основните судови одлучува?
4. Кое начело преовладува во поглед на поведувањето на парничната постапка?
5. Кој ги избира Судиите во Основните судови ?
6. Која од наведените способности на странката во парничната постапка не е процесна
претпоставка?
7.Подготвителното рочиште?
9.Кога постојат со закон утврдени причини поради кои судот или една од странките не се во
состојба да ги преземаат процесните дејствија, настапува привремено застанување со постапката
кое се нареку
10. Вонредните правни лекови можат да се изјават против какви судски одкуки?
11 Дејства на жалбата?
12.начело на контррадикторност?
13.Начело на слободна оценка на доказите?
14.Начело на материјална вистина?
15. Парничната постапка, вообичаено, поминува низ следните стадиуми?
16.Наброј ги видовите тужби според природата на тужбеното барање ?
17.Наброј ги видовите тужби според прородата и дејството на субјективното право?
18. Доказното средство Признание на странката се јавува како?
19.Дефинирај ја жалбата?
20. Содржина на тужбата?
21.Причини поради кои може да се изјави жалбата?
22.Што претставува преиначувањето на тужбата и објасни ги видовите на преиначување на
тужбата?
23. Направи разлика помеѓу повлекување на тужба и одрекување од тужбено барање?
24.Врховниот суд на РМ одлучува?
25. ЗПП процесната способност ја изедначува со кој способност?
26. . Парничната постапка се поведува со поднесување?
27. Ако тужителот го зголеми тужбеното барање, станува збор за?
28.Вториот и најглавен стадиум на првостепената парнична постапка, како и на постапката во
целина го нарекуваме?
29.Што претставува гсп?
30.Адхезиона или придружна постапка?
31.Прејудициелно оли претходно прашање?
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32.Наброј ги формалните и материјалните извори на правото?
33.Дефинирај процесна способност?
34.Дефинирај постулациона способност?
35.Процесна легитимација ?
36.Каузална легитимација?
37.Тужител и тужен?
38.Застапници и полноможници?
39.Што претстауваат процесните дејства?
40.Дефинирај поднесок?
41.Definiraj Доставница?
42.Рок - definicija?
43.Рочиште - definicija?
44.Претпоставки за враќање во поранешна состојба?
45.Дефинирај доказ?
46.Видови докази во гсп?
47.На кого паѓа товарот на докажување во гсп?
48.Видови пресуди?
49.Фактичка и правна основа за донесување на пресуда?
50.Што претставува правниот лек?
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