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Uppgifter och svarsalternativ med facit  



1. Åbo Akademis gemensamma 

urvalsprov: B-del, rättsnotarie 
Välj ett (1) svarsalternativ som överensstämmer med följande påståenden. Rätt svar ger tio (+10) 

poäng. Fel svar ger tio minuspoäng (-10). Ett tomt svar ger noll (0) poäng. Det maximala poängantalet 

i urvalsprovets B-del är 420 poäng. 

Uppgift 1.1  
Juridik som lära betyder: 

1) Analys av rättslitteraturen 

2) Rättsreglernas tolkning och tillämpning 

3) Vad som är rätt och fel 

Uppgift 1.2  
En rättsregel är: 

1) En etisk norm i samhället 

2) Antagen och påbjuden i viss auktorativ ordning 

3) Ett organ som företräder samhällsbildning 

Uppgift 1.3  
FN:s säkerhetsråd har: 

1) 15 medlemmar, varav 4 är ständiga medlemmar 

2) 15 medlemmar, varav 5 är ständiga medlemmar 

3) 15 medlemmar, varav 6 är ständiga medlemmar 

Uppgift 1.4  
Schengensamarbetet handlar bland annat om: 

1) Erkännande av dom som meddelats i annat konventionsland 

2) Avskaffande av gränskontroll 

3) Verkställighet av dom som meddelats i annat konventionsland 

Uppgift 1.5  
I det så kallade Defrenne-målet fastslog EU-domstolen att 

1) EU-fördragen ger upphov till direkt effekt mellan enskilda rättssubjekt 



2) EU-fördragen ger upphov endast till direkt effekt mellan enskilda och staten 

3) EU-fördragen saknar direkt effekt 

Uppgift 1.6  
Med doktrin avses 

1) Den rättskälla som består av uttalanden av juridisk expertis om hur en viss rättsregel ska tolkas 

och förstås 

2) Praxis hos domstolar och rättstillämpande myndigheter 

3) Förabeten till lagar 

Uppgift 1.7  
Synonym till begreppet casus är: 

1) Olyckshändelse 

2) Uppsåt 

3) Vårdslöshet 

Uppgift 1.8  
Generalklausuler kännetecknas av att: 

1) De främst förekommer inom straffrätten 

2) De inte är intagna i skriven lag 

3) De är medvetet vagt formulerade 

Uppgift 1.9  
Obligationsrätt: 

1) Betecknar en rättighet som kan göras gällande gentemot tredje män 

2) Betecknar en rättighet som kan göras gällande enbart gentemot en motpart 

3) Betecknar mellanstatliga institutioner 

Uppgift 1.10  
Ett så kallat monistiskt synsätt innebär: 

1) Landets lagstiftningsmakt tillhör monarkin 

2) Folkrätt och nationell rätt betraktas som två beståndsdelar av samma rättssystem 

3) Att konventionen inte är bindande för enskilda och företag 



Uppgift 1.11  
Med laga fång avses: 

1) En laglig häktning 

2) Ett giltigt hyresavtal 

3) En giltig äganderättsövergång 

Uppgift 1.12  
Subsidiaritetsprincipen inom EU-rätten innebär: 

1) Beslut ska alltid fattas på EU-nivå 

2) Beslut ska alltid fattas på regional nivå 

3) Beslut ska inte fattas på högre nivå än vad som är nödvändigt 

Uppgift 1.13  
Vid den Internationella domstolen i Haag: 

1) Kan endast stater vara parter 

2) Kan stater och enskilda personer vara parter 

3) Kan stater, enskilda personer och internationella organisationer vara parter 

Uppgift 1.14  
ILO har utarbetat internationella konventioner inom 

1) Arbetsrättsliga frågor 

2) Regler inom kommunikationsområdet 

3) Upphovsrätt 

Uppgift 1.15  
Europarådet  

1) Är EU:s beslutsfattande organ 

2) Har som uppgift att ta fram de politiska riktlinjerna för prioriteringar och vidareutveckling av 

EU 

3) Ska värna om de mänskliga rättigheterna och demokratin i Europa 

Uppgift 1.16  
Med teleologisk tolkningsmetod avses  



1) Att tolka lagen efter dess ändamål 

2) En logisk-grammatikalisk analys av lagtexten 

3) Att lagtexten ska tolkas utvidgande 

Uppgift 1.17  
I vilka situationer kan den internationella brottmålsdomstolen agera: 

1) Endast när FN:s säkerhetsråd har beslutat om att hänföra en situation till domstolen 

2) Endast när en stat hänvisar ett fall till domstolen 

3) När en stat hänvisar ett fall till domstolen, när FN:s säkerhetsråd har beslutat om att hänföra 

en situation till domstolen eller när domstolen av egen vilja så beslutar  

Uppgift 1.18  
I äganderättsliga sammanhang innebär traditionsprincipen  

1) Att den rätta ägaren är den part som enlig tradition anses vara rätt ägare 

2) Att äganderätt till en sak övergår först i och med överlämnandet av saken från den ena 

personen till den andra 

3) Att avtal är bindande 

Uppgift 1.19  
I ett civilmål  

1) Får domstolen inte skjuta frågan ifrån sig med motivering att lag saknas 

2) Måste domstolen lägga ner ärendet om det saknas stöd i lag 

3) Får domstolen inte tillämpa sedvanerätt 

Uppgift 1.20  
I lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenten  

1) Rätt att ångra sig inom 7 dagar 

2) Rätt att ångra sig inom 14 dagar 

3) Rätt att ångra sig inom 30 dagar 

Uppgift 1.21  
I FN:s generalförsamling: 

1) Finns samtliga medlemsländer representerade, med en röst vardera 



2) Finns samtliga medlemsländer representerade, med olika många röster beroende av 

invånarantal 

3) Finns 15 medlemmar 

Uppgift 1.22  
Följande av EU:s institutioner är helt oberoende av medlemsländerna  

1) EU-domstolen, Rådet och Europeiska centralbanken 

2) EU-domstolen, Kommissionen och Revisionsrätten 

3) EU-domstolen, Revisionsrätten och Europaparlamentet 

Uppgift 1.23  
Med lex patriae-principen avses  

1) Lagen i det land där personen har sitt hemvist 

2) Lagen i det land där den skadegörande handlingen företagits 

3) Lagen i det land där personen är medborgare 

Uppgift 1.24  
Följande sakområden ligger helt utanför EU:s beslutsfattande: 

1) Tull- och konkurrensfrågor 

2) Konsument- och miljöfrågor 

3) Finans- och bostadspolitik 

Uppgift 1.25  
I Ottawakonventionen intogs ett förbud mot  

1) Könsdiskriminering 

2) Barnarbetskraft 

3) Landminor 

Uppgift 1.26  
Med utomobligatoriska skadeståndsregler avses: 

1) En skadeståndssituation som har samband med ett avtalsförhållande 

2) En skadeståndssituation som ligger utanför ett avtalsförhållande 

3) En skada som uppkommer utanför arbetstid 



Uppgift 1.27  
När parterna har avtalat om en skiljeklausul: 

1) Så kan tvisten avgöras utanför domstol genom skiljemän 

2) Så kan äktenskapet upphöra till följd av skilsmässa 

3) Så avgörs tvisten vid de allmänna domstolarna 

Uppgift 1.28  
Djurrätt är ett nytt rättsområde som studerar: 

1) Människans intressen att nyttja djur 

2) Djurs relation till människan 

3) Juridiska spörsmål ur ett djurcentrerat perspektiv  

Uppgift 1.29  
I Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt artikel 13 identifieras djur som: 

1) Kännande varelser 

2) Levande varelser 

3) Skyddsobjekt 

Uppgift 1.30  
De lege lata betyder: 

1) Laga förfall 

2) Så som lagen är skriven 

3) Rättspraxis 

Uppgift 1.31  
Enkla rättigheter (”simple rights”) är: 

1) Är starka grundrättigheter 

2) Är svaga rättigheter 

3) Är inte rättigheter överhuvudtaget 

Uppgift 1.32  
Gällande djurskyddslagstiftning upprätthåller förtrycket av djur: 

1) Ja 



2) Nej 

3) Kanske 

Uppgift 1.33  
Djurs rättsliga status är:  

1) Är svagt i förhållande till människans motsvarande 

2) Är starkt i förhållande till människans motsvarande 

3) Är teoretiskt bedömt samma som människans  

Uppgift 1.34  
Nödvändighetsprincipen inom djurrätt betyder bland annat att: 

1) Djurs grundläggande rättigheter inte kan begränsas hur som helst 

2) Djur har samma rättigheter som människorna 

3) Djur inte kan tilldelas grundrättigheter 

Uppgift 1.35  
Försiktighetsprincipen inom djurrätt betyder att: 

1) Att människan bör utöva försiktighet i användningen av djur 

2) Att alla djur anses vara kännande om inte annat kan vetenskapligt bevisas 

3) Att lagstiftaren ska med försiktighet ta ställning till djurrättigheter i djurskyddslagstiftningen 

Uppgift 1.36  
Med proportionalitetsprincipen inom djurrätt avses: 

1) Att djur ska nyttjas i rätt proportion till sitt syfte 

2) Att djur inte ska nyttjas av människan oproportionerligt 

3) Att om djurs grundrättigheter begränsas bör det ske i rätt proportion till sitt syfte 

Uppgift 1.37  
Genom djurrättens läror kan: 

1) Djur skyddas på bästa möjliga sätt mot irrläror om djur 

2) Djurs och människors olika intressen balanseras 

3) Människan skyddas mot farliga djur 



Uppgift 1.38  
Djurs grundläggande rättigheter innebär att: 

1) Djur har samma rättigheter som människorna 

2) Rättigheterna är stipulerade i Finlands grundlag 

3) Djur har rätt att göra vad som helst som är arttypiskt för dem 

Uppgift 1.39  
Klimatfrågor anses: 

1) Vara politiska och därmed inte föremål för juridiska bedömningar överhuvudtaget 

2) Vara föremål för rättsprocesser 

3) Vara mål för privaträttsliga avtal 

Uppgift 1.40  
Myndighetsutövning innebär: 

1) Att myndigheten är organiserad i förvaltningsorganisationer 

2) Verksamhet som avser befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, 

disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande 

3) Att myndigheten kan fritt delegera förvaltningsuppgifter till privaträttsliga subjekt 

Uppgift 1.41  
Med bindande rättskälla avses: 

1) Endast prejudikaten  

2) Den rättsvetenskapliga litteraturen 

3) Den skrivna lagstiftningen 

Uppgift 1.42  
Juridiska begrepp fungerar som: 

1) Hjälpmedel för att veta vad som är rätt eller fel 

2) Sammanhållare av rättssystemet och hjälpmedel för förståelsen av enskilda rättsregler 

3) Rättskällor  



Facit 
Uppgift 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 

Rätt svar 2 2 2 2 1 1 1 3 
 

        

Uppgift 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 

Rätt svar 2 2 3 3 1 1 3 1 
         

Uppgift 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 

Rätt svar 3 2 1 2 1 2 3 3 
         

Uppgift 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 

Rätt svar 3 2 1 3 1 2 2 1 
         

Uppgift 1.33 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40 

Rätt svar 1 1 2 3 2 2 2 2 
         

Uppgift 1.41 1.42       

Rätt svar 3 2       

 


