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KAMMARKOLLEGIET
Förvaltningsrättsliga byrån

Prov för speciell kompetens
som rättstolk
Realiaprov
2006-02-08

Tolkspråk

Poäng

Provnummer

Av möjliga

Procent

Betyg

Fråga/svar
Alla frågorna är värda 3 poäng
1. Vad skall en stämningsansökan i brottmål innehålla?

2. Förklara innebörden av följande begrepp
a) Skönsmässig bedömning
b) God tro

Bedömare

För KK:s
noteringar
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3. Vad menas med delgivning? Hur går en sådan till? Ange två
exempel!

4. Vilken funktion har en nämndeman?

5. Nämn
a) två av våra grundlagar
b) Två nyttjanderätter

För KK:s
noteringar
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6. Fyll i den uteslutna motparten i följande fall
a) Åklagaren. /…………..( Huvudförhandling i brottmål avses)
b) Åklagaren./…………...( Häktningsförhandling avses)
c) …………./ Svarande ( huvudförhandling i tvistemål avses)

7. Två personer äger en fastighet med samäganderätt. En av personerna
vill sälja fastigheten; den andra personen vill inte sälja.
Kan försäljning ske? I så fall hur?

8. Vad betyder i juridiskt sammanhang följande förkortningar
a) NJA
b) HD
c) RÅ

För KK:s
noteringar
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9. Redogör för de olika momenten, ”gången”, i en brottsmålsprocess!

10. Vem beslutar om
a) gripande
b) anhållande
c) häktning
d) åtal

11. Vad gör ett målsägandebiträde? Vem utser biträdet? Hur ersätts
biträdet ekonomiskt?

För KK:s
noteringar
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12. A, 17 år gammal, alkoholpåverkad, står och hänger vid en husvägg För KK:s
i Stockholm. Plötsligt får han syn på B, som just parkerar sin nya bil,
noteringar
en Volvo, vid trottoarkanten. B kliver ur bilen, låser den inte och hastar
in i en närbutik. A, som registrerar att B lämnat kvar bilnyckeln, kan
inte motstå frestelsen. A går fram till Volvon, öppnar dörren, sätter sig
på förarplatsen, vrider om nyckeln och kör i väg. Efter en halvtimme
greps A i Södertälje. - En företagen alkotest visade en
alkoholkoncentration i blodet hos A på 1,2 promille. Vid visitationen
av A på polisstationen fann man också en liten bit hasch, 0,2 gram.
Vilka brott ( 4st) har A gjort sig skyldig till?

13. När domstolen skall avgöra var ett barn skall vårdas i samband med
skilsmässa finns flera möjligheter till lösning. Vilka? – Nämn (minst)
tre för helt rätt!
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14. Vad är ett äktenskapsförord?

15. När personalia föredras i en brottmålsrättegång kan det förekomma
dokument av olika slag. Ge exempel på tre sådana dokument!

16. En person som dömts till skyddstillsyn missköter sig. Vad kan
göras? Nämn (minst) två alternativ!

För KK:s
noteringar
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17. Vad menas med preskription?

18. Bertil Kluring, 18 år, har nyligen varit med och öppnat sin avlidne
fars testamente. Till sin förvåning fann han att fadern gjort honom
arvlös. All behållning skulle enligt testamentet tillfalla hans syster
Anna, 16 år. – Bertil vänder sig nu till en jurist och frågar vad han skall
göra åt saken. Vad svarar juristen?

19. Vilken är instansordningen i
a) de allmänna domstolarna
b) de förvaltningsrättsliga domstolarna

För KK:s
noteringar
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20. Påföljden fängelse kan ibland ”bytas ut” mot andra påföljder.
Vilka? Nämn tre för full poäng!

21. Vad menas med
a) dolus
b) culpa

22. Vilka uppgifter har
a) Frivården
b) En övervakningsnämnd

För KK:s
noteringar
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23. Glasmästaren Bertil Ruta får inte betalt enligt den faktura på 3 220
kr som han tillställt privatpersonen Anton Likvid. Fakturan avser
ersättning för utfört arbete jämte viss kostnad för material. –Hur går
Bertil tillväga för att få betalt?
a) Bertil kan ………….
b) Bertil kan ansöka om ………… hos …………..
c) Bertil kan ansöka om ………… hos …………..

24. a) Vad är ett skuldebrev?
b) Skuldebreven indelas vanligen i två olika kategorier. Vilka?
Förklara skillnaden mellan de olika typerna av skuldebreven!

För KK:s
noteringar
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25. Nämn tre specialdomstolar!

Poäng:
Sid 1 _______

Sid 6 ______

Sid 2 _______

Sid 7 ______

Sid 3 _______

Sid 8 ______

Sid 4 _______

Sid 9 ______

Sid 5 _______
Totalt:

___________

För KK:s
noteringar

