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Tolkspråk

Poäng

Provnummer

Av möjliga

Procent

Betyg

Fråga/svar

1. Hur lång tid har man i normalfallet på sig att överklaga;
a) en dom av tingsrätten

b) ett beslut om häktning

2. När häktning skett skall åtal väckas inom viss tid.
a) Vilken är den i normalfallet vanligaste tiden för åtals väckande?

b) Vad menas med att en häktad person är ålagd restriktioner?

3.
a) Vad är en offentlig försvarare?
b) Vem utser offentlig försvarare?
c) Vilka uppgifter har en offentlig försvarare?
a)

b)
c)

Bedömare

För KK:s
noteringar
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4. Vilken är tingsrättens normala sammansättning vid:
a) en huvudförhandling i brottmål
b) en huvudförhandling i ett mål om vårdnad (tvistemål)
a)

b)

5. I en brottmålsprocess (huvudförhandling) förekommer alltid en
sakframställan.
a) Vad är det?
b) Vem gör den?
c) I vilket skede av förhandlingen görs den?
a)

b)

c)

6. I en huvudförhandling i brottmål förekommer förhör med olika
personer. Nämn tre typer av förhör som kan förekomma.

1.

2.
3.
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7.
a) Vad menas med slutplädering?
b) Vem gör en sådan?
c) I vilket skede av processen äger den rum?
a)

b)
c)

8. Ge ett exempel på;
a) brott mot rikets säkerhet
b) förfalskningsbrott
c) brott mot frihet och frid
a)
b)
c)

9. Vilka är de två vanligaste brottspåföljderna för ungdomar under 18 år?
a)
b)

10. Vad är i domstolssammanhang:
a) enskild överläggning?
b) Hur går den till?
c) När i tiden äger en sådan regelmässigt rum?
a)

b)

c)
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11. Hur lång är vid påföljden skyddstillsyn:
a) prövotiden
b) övervakningstiden (den vanligaste)
a)

b)

12. Vilka uppgifter har frivården?

13. Vad är personalia? Ge tre exempel.
1.

2.
3.

14. Vad menas med prövningstillstånd? Ge ett exempel.
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15. En tilltalad är vid vite delgiven stämning och kallelse till
huvudförhandling i ett brottmål vid tingsrätten men inställer sig
inte. Vad kan rätten göra i sådana fall? Nämn tre alternativa
lösningar.
1.
2.
3.

16. Vad känner du till om ”tvistemål om mindre värde”? Ge ett
exempel.

17. Vilket är det motstående intresset (motpart) till följande:
a) Anbud - ……………………………..
b) …………………...- Näringsidkare

c) ………………….. - Svarande

18. Vad känner du till om brottsofferfonden?
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19. Den normala påföljden vid grovt rattfylleri är fängelse. I vissa fall
kan dock annan påföljd dömas ut på grund av omständigheterna i
det individuella fallet. Ge tre exempel på hur en annan påföljd än
fängelse skulle kunna se ut.

1.

2.

3.

20. Vad känner du till om så kallad ”fotboja”? När kan man få en sådan
– ge exempel.

21. Vad menas med:
a) återvinning i konkurs? Ge ett exempel.
b) lönegaranti i samband med konkurs?

a)

b)
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22. Vad känner du till om utmätning? Ge exempel.

23. Vissa rättshandlingar i svensk rätt kräver viss form. Nämn
något/några formkrav vid:
a) köp av fast egendom
b) upprättande av testamente
a)

b)

24.

a) Vad menas med att en lagtext är.
1) dispositiv
2) tvingande
b) Vad är en laglott?

a – 1)
a– 2)
b)
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25. Lagboken är till väsentlig del indelad i så kallade ”balkar”.
Nämn sex (6) sådana balkar för full poäng.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

