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 Prófnúmer  próftaka: 

 

  ……………………………………………………….......... 

 

 Námsgrein til prófs: Ágrip úr réttarfari (25%)  

ATH. Prófið er þrískipt: Sjá sérstök prófblöð vegna, ábyrgðir 
(25%), Íslensk réttarskipun og Evrópuréttur, fræðikerfi 
lögfræðinnar (50%)   

 Prófdagur:   30. október 2010  Kl.:   0900-1300 

 Úrlausnartími:   4   klst.  Prófblöð: 2 (þ.m.t. forsíða) 

 Leyfileg hjálpargögn: Lög og reglugerðir  Fylgiblöð:  …… 

 

 

 Leiðbeiningar: Lestu spurningarnar vel áður en þú svarar, notaðu öll leyfileg hjálpargögn og farðu 
vandlega yfir úrlausnir þínar 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 hér átt 
við auglýstan prófstað verðbréfaviðskiptaprófs, í Reykjavík.  

 

 

SÝNA BER SKILRÍKI VIÐ UPPHAF PRÓFS. 

ALLAR LAUSAR PRÓFARKIR SKULU TRYGGILEGA AUÐKENNDAR MEÐ PRÓFNÚMERI ÞÍNU. 

Í LOK PRÓFS SKAL PRÓFBLAÐI OG LAUSUM PRÓFÖRKUM SKILAÐ. 

SVARA BER Á SÉR ÖRK SPURNINGUM 1. OG 2. EN KROSSASPURNINGUM Í LIÐ ÞRJÚ Á 

PRÓFBLAÐIÐ SJÁLFT. 

VANDAÐU FRÁGANG. 

 

GANGI ÞÉR VEL. 
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Ágrip úr réttarfari  (25%) 
 

1. Gerið grein fyrir helstu sönnunargögnum sem almennt er byggt á í einkamálum. (10%) 

 

2. Gerið grein fyrir í stuttu máli réttaráhrifum þess ef aðili einkamáls í héraði sækir ekki 

dómþing við þingfestingu máls. (5%) 

 

3.  Fullyrðingar (10%) 

 

Takið afstöðu til eftirfarandi fullyrðinga 

Athugið eftirfarandi: 

1. Að vægi hverrar fullyrðingar er jafnt (2,5%) 

2. Að dregið er frá 0,75% fyrir hvert rangt svar. 

3. Ef þið takið ekki afstöðu til fullyrðingar telst svarið hvorki rétt né rangt. 

4. Lesið fullyrðingar vandlega yfir áður en svarað er. 

 

1. Skuldara er aldrei heimilt að krefjast sjálfur gjaldþrotaskipta á búi sínu. 

(    )  Rétt 

      (    )  Rangt 

 

2.  Nauðasamningur felur í sér að skuldari fjárkröfu er neyddur af kröfuhöfum til 

þess að undirgangast ákveðna samningsskilmála. 

(    )  Rétt 

      (    )  Rangt  

 

3. Þegar aðför fer fram til fullnustu kröfu um annað en peningargreiðslu nefnist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

það fjárnám. 

(    )  Rétt 

(    )  Rangt  

 

4. Fjárnám er ein af nauðungasöluheimildum íslensks réttar. 

(    )  Rétt 

(    )  Rangt  


