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PRÓF Í VERÐBRÉFAVIÐSKIPTUM 
I. HLUTI 

 

 
Ágrip úr réttarfari 

 
 
 Prófnúmer  próftaka: 

 
  ……………………………………………………….......... 

 
 

 Námsgrein til prófs: Ágrip úr réttarfari (35%) 

ATH. Prófið er tvískipt: Íslensk réttarskipun og Evrópuréttur, 
fræðikerfi lögfræðinnar (65%), ágrip úr réttarfari (35%).  

 Prófdagur: 30. október 2017  Kl.: 16:00-20:00 

 Próftími alls: 4 klst.  Prófblöð 
vegna þessa 
hluta 
prófsins 
(þ.m.t. 
forsíða): 2 

 

 Leyfileg hjálpargögn: Lög og reglugerðir  Fylgiblöð:  Engin  

 
 

 Leiðbeiningar: Lestu spurningarnar vel áður en þú svarar og farðu vandlega yfir úrlausnir áður en 
þú skilar þeim inn. Ekki er ætlast til að próftakar láti kalla til umsjónarmann prófs, 
en gera má ráð fyrir að hann komi tvisvar á prófstað, á fyrstu og síðustu 
klukkustund próftíma. Með prófstað er átt við auglýstan prófstað 
verðbréfaviðskiptaprófs. 

Ef prófið fer fram í tölvuveri er úrlausnum skilað á rafrænu formi.  

Ef prófi er skilað í Excel forriti skal sýna alla útreikninga og lita þá Excel-reiti sem 
innihalda svör gula. 

 
 

 

SÝNA BER SKILRÍKI VIÐ UPPHAF PRÓFS. 

ÖLL PRÓFBLÖÐ OG ALLAR PRÓFARKIR SKAL SKILMERKILEGA  AUÐKENNA MEÐ PRÓFNÚMERI. 

Í LOK PRÓFS SKAL PRÓFBLAÐI OG LAUSUM PRÓFÖRKUM SKILAÐ.  

VANDAÐU FRÁGANG. 

GANGI ÞÉR VEL. 
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1. Ritgerð (20,0%) 
 
Lýsið stuttlega eftirfarandi hugtökum: 
 
(i) Gerðardómur (6%) 
(ii) Greiðslustöðvun (7%) 
(iii) Meginreglan um jafnræði aðila fyrir dómi (7%) 
 
2. Raunhæft verkefni (5,0%) 
 
J á fjárkröfu á hendur B skv. skuldabréfi. Krafan féll í gjalddaga fyrir 30 dögum síðan og hefur B ekki 
greitt kröfuna. Í skuldabréfinu er bein aðfararheimild. Farðu yfir hvaða leiðir J hefur til að innheimta 
fjárkröfuna á hendur B og hvort J þurfi að viðhafa einhverjar ráðstafanir gagnvart B áður en J grípur til 
einhverra þessara leiða. 
 
3. Fullyrðingar (10,0%) 
 
Athugið eftirfarandi: 
 
(i) Hver fullyrðing vegur 2,0%. 
(ii) Dregið er frá 2,0% fyrir hvert rangt svar. 
(iii) Sé látið hjá líða að svara telst svarið hvorki rétt né rangt. 
(iv) Aðeins einn svarmöguleiki telst réttur. 
 
1. Þegar nauðasamningur skuldara hefur verið staðfestur af héraðsdómi bindur hann ekki þá 

kröfuhafa skuldarans sem greiddu atkvæði gegn frumvarpi til nauðasamningsins: 
 ( ) Rétt 
 ( ) Rangt 
 
2. Skuldari getur sjálfur krafist gjaldþrotaskipta á búi sínu: 
 ( ) Rétt  
 ( )  Rangt 
 
3.  Meginreglan er sú að stefna á aðila á heimilisvarnarþingi, þ.e. fyrir þeim héraðsdómstól þar 

sem aðilinn á lögheimili eða fasta búsetu: 
 ( ) Rétt  
 ( )  Rangt 
 
4.  Aðfararheimildirnar eru tæmandi taldar í 1. mgr. 1. gr. aðfararlaga nr. 90/1989: 
 ( ) Rétt  
 ( )  Rangt 
 
5. Dómur Hæstaréttar í máli sem birtur er á bls. 2 í dómasafni réttarins fyrir árið 1990 (þ.e. Hrd. 

1990, 2 – „Aðskilnaðarmálið“) fjallaði m.a. um hvort aðili hafi lögvarða hagsmuni af því að fá 
úrlausn um hvort ákvæði EES-samningsins standist 2. gr. stjórnarskrárinnar. 

 ( ) Rétt  
 ( ) Rangt 
 
 
 


