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Tolkspråk

Poäng

Provnummer

Av möjliga

Procent

Betyg

Fråga/svar

1. Istället för att avtjäna ett fängelsestraff i anstalt, kan den dömde få
verkställa straffet genom en så kallad fotboja.
a) Vad är det?
b) Lämna en kort redogörelse för vilka förutsättningar som gäller
för en sådan åtgärd och innehållet i åtgärden.

2. En dom på skyddstillsyn innebär bl.a. att den dömde ställs under
övervakning. En skyddstillsyn är också förenad med en prövotid.
Hur lång är enligt huvudregeln
a) prövotiden?
b) övervakningstiden?

Bedömare
Bedömarens anm.
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Fråga/svar

3. De flesta personer som döms får avlägga en avgift till brottsofferfonden. Hur hög är avgiften och vad känner du i övrigt till om denna
fond?

4. Samhällstjänst/ungdomstjänst, dvs. arbete i ett antal timmar, är inte
någon självständig påföljd utan bestäms i förening med andra icke
frihetsberövande påföljder. Vilka? Nämn tre.

5. Vilka är de tre vanligaste häktningsskälen?

Bedömarens anm.
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Fråga/svar

6. Vem beslutar om
a) gripande?
b) anhållande?
c) häktning?

7. Vilka brott gör personerna A, B och C sig skyldiga till?
a) A talar medvetet osanning när han vittnar i en rättegång.
b) B påstår osant vid ett polisförhör att personen X har rånat honom.
c) C kontaktar Y innan en rättegång och hotar Y med stryk om
denne i rätten berättar på ett sätt som gör att C kommer att dömas.

Bedömarens anm.
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Fråga/svar

8. Vad menas med att någon har bevisbördan?
Beskriv och ge ett exempel.

9. a) Vilken är instansordningen i de allmänna domstolarna?
1.
2.
3.
b) Vilken är instansordningen i förvaltningsdomstolarna?
1.
2.
3.
10. Vilket är det bakomliggande syftet när rätten i ett brottmål beslutar
att inhämta
a) en personutredning om den tilltalade?
b) ett så kallat §7 intyg?

Bedömarens anm.
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Fråga/svar

11. Redogör för begreppet villkorlig frigivning.

12. Nämn tre tillgreppsbrott.

13. Vad menas med en företagsrekonstruktion? Redogör kortfattat för
bestämmelserna som reglerar denna företeelse.

Bedömarens anm.
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Fråga/svar

14. Vad kallas parterna i
a) ett brottmål?
b) ett tvistemål?

15. Vad betyder i juridiskt sammanhang förkortningarna
a) RF
b) JK
c) HD

16. Ibland hålls en rättegång inom ”stängda dörrar”. Vad menas med
det? Ge exempel på vid vilka mål det förekommer.

Bedömarens anm.
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Fråga/svar

17. Vem utser i ett brottmål
a) en offentlig försvarare?
b) ett målsägandebiträde?
c) ett ombud?

18. Förklara begreppen
a) servitut
b) laga förfall
c) laga kraft

19. Vad är ett näringsförbud? När aktualiseras ett sådant? Ge ett
exempel.

Bedömarens anm.
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20. Vad menas med ett godtrosförvärv? Ge ett exempel.

21. Nämn tre specialdomstolar.

22. Fyll i motstående part/begrepp
a) hyresvärd
b)
- arrendator
c) näringsidkare

-

d) fast egendom

-

e)

- arbetstagare

f) anbud

-

23. Vad menas med offentlighetsprincipen?
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Fråga/svar

Bedömarens anm.

24. Vad menas i rättegångssammanhang med
a) muntlighetsprincipen?
b) omedelbarhetsprincipen?

25. a) Vilken roll har en nämndeman vid en förhandling i tingsrätten?
b) Hur utses en nämndeman?
c) I vilka mål deltar en nämndeman vid tingsrätt?

Poäng:
Sid 1

_________

Sid 6

________

Sid 2

_________

Sid 7

________

Sid 3

_________

Sid 8

________

Sid 4

_________

Sid 9

________

Sid 5

_________

Totalt:

________

