RUOTSIINSUOMALATNEN KIELILAUTAKUNTA
SVERIGEFIN SKA SPRÅKNÄM}JDEN

JURIDIIKAN SANOJA

JURIDISKA ORD

Juridiikan sanoja

advokat asiariajaja
allmänfarliga brott yleisvaaralliset rikokset
allmänfarlig vårdslöshet yleisvaarall men
varomattomuus
allmänfarlig ödeläggelse yleisvaarallinen hävitys
allmänna arvsfonden yleinen perintörahasto
allmän åklagare yleinen syyttäjä
andel 1 bo pesäosuus
anhålla pidättää
anhållande pidättäminen
anhållen pidätetty
anhållningsbeslut pidättämispäätös
anordnande av olovlig offentlig tillställning
uvattomari julkisen tllaisuuden järjestäminen
antropologisk undersökning antropooginen
tutkimus
a-priori-san nol ikhet etukäteistodennäköisyys
arv perintö
arvinge perillinen; perijä
arvlåtare perinnönjättäjä
arvlös perinnötön
arvsanspråk perintövaatimus
arvsavstående perinnöstä luopuminen
arvsavsägelse perinnöstä luopuminen
arvsavtal perintösopimus
arvsberättigad perintöön oikeutettu;
perimiskelpoinen
arvsföljd perimysjärjestys
arvskifte permnnönjako
arvsk!ass periuisluokka
arvslott perintöosa; perintöosuus
arvsmål perintöjuttu
arvsordning perimysjärjestys
arvsrätt perintöoikeus
arvsskatt periritövero
arvstvist perintöriita
arvtagare perijä, perinnönsaaja
avkomling jälkeläinen
avlelse slittäminen, slitos
avstående från arv perinnöstä luopuminen
barnadråp lapsentappo
bedrägeri petos
bedrägligt beteende petollinen menettely
bedömning av barnets mognadsgrad lapsen
kehitysasteen määrittäminen
behållning säästö
behörighetsmissbruk toimivallan väärinkäyttö
beljugande av myndighet valheellisten
ausum ian esittäminen viranomaisesta
bestickning Iahjominen, lahjomisrikos
bevisförvanskning todisteiden vääristäminen
biostatistik biostatistiikka
biostatistisk bevisning biostatistinen todistelu
biostatistisk utvärdering biostatistinen arviointi
biparietal diameter, BPD biparietaalimitta
blodgruppsbestämning veriryhmämääritys
blodgruppsserologisk veriryhmäserologinen
blodgruppsstatistisk sannolikhet
veriryhmötilastollinen todennäköisyys
blod prov verikoe, verinäyte
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blodprovstagning verinäytteen ottaminen
blodundersökningslagen veritutkimusaki
bo pesö
bodelning pesänjako
bodelningsförrättare pesänjaon toimittaja
bodelningshandling pesänjakoasiakirja
bodräkt pesänkavallus
boets förkovran pesän kartuttaminen
bokföringsbrott kirjanpitorikos
borttestamenterad egendom testamentattu
omaisuus
boskillnad pesäero
bouppgivare pesänilmoittaja
bouppteckning perunkirjoitus; perukirja
bouppteckningsförrättning
perunkirjoitustoimitus
bouppteckningsinstrument perukirja
bouppteckningsprotokoll
perunkirjoituspöytäkirja
bouppteckningsvärde perunkirjoitusarvo
boutredning pesänselvitys
boutredningsman pesänsevittäjä
brott av krig sman sotiasrikos
brott mot allmän ordning rikos yleistä järjestystä
vastaan
brott mot allmän verksamhet rikos yleistä
toimintaa vastaan
brott mot familj perheeseen kohdistuva rikos
brott mot frihet och frid vapaute?n ja rauhaan
kohdistuva rikos
brott mot griftefrid hautarauhan rikkominen
brott mot liv och hälsa henkeen ja terveyteen
kohdistuva rikos
brott mot person henkilöön kohdistuva rikos
brott mot rikets säkerhet valtakunnan
turvall isuuteen kohdistuva rikos
brott mot rösthemlighet vaalisaaisuuden
rikkominen
brott mot staten valtioon kohdistuva rikos
brott mot tystnadsplikt vaitiotorikos,
vaitiolovevollisuuden rikkominen
brukande av något förfalskat väärennöksen
käyttäminen
brukande av osann urkund perättömiä tietoja
sisältävän asiakirjan käyttäminen
brytande av post- och telehemlighet posti~ ja
telesalaisuuden rikkominen
brästarvinge rintaperillinen
bördsmål syntyperäjuttu
bördstalan syntyperäkanne
citratblod sitraattiveri
civilmål riitajuttu, siviiijuttu
civilrätt siviilioikeus
djurplågeri eläinrääkkäys
dobbleri uhkapelin harjoittaminen
donator Iuovuttaja
dråp tappo
dödsbo kuolinpesä; perikunta; jäämistö
dödsboanmälan kuolinpesän ilmoittarninen
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dödsbodelägare kuolinpesän osakas;
perikunnan jäsen
dödsboets behållning kuolinpesän säästö
dödsboförvaltning jäämistönhallinto,
kuolinpesän hallinto
efterarv jälkiperintö
efterarvinge jälkiperillirien
efterlevande maka eloon jäänyt puoliso, jälkeen
elävä puoliso
efterlevande make eloon jääriyt puoliso, jälkeen
e!ävä puoliso
egenmäktighet med barn lapsen omavaltainen
haltuunotto
egenmäktigt förfarande omavaltainen menettely
enmansärende yhden miehen asia
enskild egendom yksitylnen omaisuus,
yksityisornaisuus
erkännande tunnustaminen
faderskap fastställt genom dom tuomiolla
vahvistettu isyys
faderskap fastställt genom erkännande
tunnustarmalla vahvistettu isyys
faderskapsavgörande isyysratkaisu, isyyden
ratkaiserninen
faderskapsbekräftelse isyyden vahvistaminen
faderskapsdiagnosti k isyysdiagnostiikka
faderskapsdom isyystuomio
faderskapserkännande isyyden tunnustaminen
faderskapsfastställelse isyyden vahvistaminen
faderskapsindex isyysindeksi
faderskapsi ndicium isyysindiisi, isyyttä koskeva
aihetod ste
faderskapsrnål isyysjuttu
faderskapspresumtion isyysolettama,
isyyspresumptio
faderskapssannolikhet isyyden todenriäköisyys
faderskapstalan isyyskanne
faderskapsuteslutning isyyden poissulkeminen
faderskapsutlåtande isyyslausunto
faderskapsutredning isyysselvitys,
isyystutkirnus, isyyden selvittäminen, isyyden
tutkiminen
faderskapsärende isyysasia
falsk angivelse väärä ilmianto
falsk tillvitelse väärä syytös
falskt åtal väärä syyte
familjerätt perheoikeus
familjerättsbyrå perheoikeustoimisto
fast egendom kiinteä omaisuus
fastställa boets behållning todeta pesän säästö
fastställande av faderskap isyyden
vahvistaminen
fastställelsedatum vahvistamispäivä
faststä!lelseår vahvistamisvuosi
felaktigt utpekad man virheellisesti isäksi väitetty
finka putka (ark.)
flermansärende monimiesasia
fosterfördrivning sikiönlähdetys
fostrets sitthöjd, CRL sikiön pää-perämitta
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fram kallande av fara för annan vaaran
aiheuttaminen toiselle
fri förfoganderätt vapaa määrääm isoikeus
frihetsberövande vapaudenrilsto
frihetskränkande otukt vapautta loukkaava
haureus
främjande av flykt paon edistäminen
främjande av otukt haureuden edistäminen
fylleri juopumus
fyndförseelse löytötavararikkomus
födelselängd syntymäpituus
födelsevikt syntymäpaino
förargelseväckande beteende pahennusta
herättävä käyttäytyminen
förberedelse till brott rikoksen valmistelu
föregivancie av allmän ställning virka-aseman
uskottelu
föregivande av ställning såsom advokat
asianajajan aseman uskottelu
förfalskning av fast märke maastomerkin
väärennys
förfalskningsbrott väärennysrikos
förförelse av ungdom nuoren henkilön
vietteleminen yhdyntään
förgripelse mot tjänsteman virkamiehen
vastustaminen
förgöring tappaminen, tuhoaminen
förhandsprövning ennakkoharkinta
förhör kuulustelu
förhöra kuulustella, kuulla
förledande av ungdom nuoren henki!ön viettely
förmånstagarförordnande edunsaajamääräys
förmögenhetsbrott omaisuusrikos
förneka faderskapet kieltää isyytensä
förnekande av underskrift oman allekirjoituksen
kieltäm men
förolämpning solvaus
förordnande av boutredningsman
pesänselvittäjän määrääminen
förordnande av god man för anställande av
bördstalan uskotun miehen määrääminen
syntyperäkannetta varten
förordnande i testamente testamentin määräys
förordnande om kvarlåtenskapjäämistöä
koskeva määräys
förrätta arvskifte toimittaa perinnönjako
förrätta bouppteckning toimittaa perunkirjoitus
förskingring kavallus
förskott på arv ennakkoperintö
försutten klanderfrist Iaiminlyöty määräaika,
menetetty määräaika
försvarare puolustaja
försvårande av skattekontroll verotarkastuksen
vaikeuttaminen
försättande i nödläge hädänalaiseen asemaan
saattaminen
försök till brott rikoksen yritys
förtal panettelu, parjaus
förtal av avliden vainajan panettelu
förundersökning esitutkinta
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förvanskande av familjeställning perheaseman
vääristäminen
förvanskning av urkund asiakirjan
vääristäminen
förverkande av arvsrätt perintöoikeuden
menettämnen
förvärv genom arv perintösaanto
föräldrabalken, FB vanhempainkaari
genetisk oförenlighet geneettinen ristiriitaisuus
genetisk utvärdering geneettinen arviointi
genfrekvens geenifrekvenssi
giftorätt avio-olkeus
giftorättsandel avio-osa
giftorättsfri egendom avio-oikeudesta vapaa
omaisuus
giftorättsgods avio-oikeusomaisuus
g ivan nsemi nation keinohedelmöltys luovuttajan
siemennesteeII
godkännande av erkännande tunnustamisen
hyvksyminen
god man uskottu mies
graviditetslängdsbestämning raskauden keston
määritys
gripa ottaa kiinni
gripande kiinniottaminen
gripen kiinni otettu
grov förskingring törkeä kavallus
grov kvinnofridskränkning törkeä naisrauhan
loukkaaminen
grov misshandel törkeä pahoinpitely
grov skadegörelse törkeä vahingonteko
grov stöld törkeä varkaus
grovt bedrägeri törkeä petos
grovt dobbleri törkeä uhkapelin harjoittaminen
grovt förtal törkeä panettelu, törkeä parjaus
grovt rattfylleri törkeä rattijuopumus
grovt nån törkeä ryöstö
grovt sabotage törkeä sabotaasi
grovt sexuellt utnyttjande av underårig törkeä
alaikäisen seksuaalinen hyvksikäyttö
grovt skattebedrägeri törkeä veropetos
grov urkundsförfalskning törkeä asiakirjan
väärennys
grov vå!dtKt törlfeä raiskaus
gåva genom testamentsförordnande
jäl kisäädöslahjoitus
gåvoskatt lahjavero
gåvotagare Iahjansaaja
gäldenärsbrott veTallisrikos
gärningsman rikoksentekijä
heiblod kokoveri
hemfridsbrott kotirauhan rikkominen
hets mot folkgrupp kansanryhmän vastainen
kiihotus
hindrande av förrättning toimituksen estäminen
HLA-systemet HLA-järjestelmä
HLA-typning HLA-tyypitys
häkta van gita
häktad vangittu
häkte tutkintavankeus
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häktning vangitseminen
häktningsbeslut vangitsemispäätös
häktningsframställning vangitsemisesitys
häktningsförhandling vangitsemiskäsittely
häktningsyrkande vangitsemisvaatinius
häleri kätkemisrikos, varastettuun tavaraan
ryhtyminen
häleriförseelse kätkemisrikkomus
hävande av faderskap isyyden kumoaminen
hävande av faderskapspresumtion
isyysolettaman kumoaminen
högmålsbrott valtiorikos
icke-fader ei-isä
icke-utesluten man pois sulkematon rnies
ifrågasätta faderskapet epäillä isyyttä
in brott murto
inbrottsstöld murtovarkaus
inbördes testamente keskinäinen testamentti
incest insesti, sukurutsa
ingå äktenskapsförord tehdä avioehtosopimus
insemination inseminaatio, keinohedelmöltys
inseminationslagen keinohedelmöitys!aki
interimistiskt avtal väliaikainen sopimus
intrång i förvar talleasiakirjaan kajoaminen, taHeesineeseen kajoaminen
intyg om utvecklingsgraden
kehitysastetodistus, todistus sikiön
kehitysasteesta
jämkning av laglott lakiosan tasaus
jämkning av testamente testamentin tasaus
kapning av luftfartyg ilma-aTuksen
kaappaaminen
klander av arvskifte perinnönjaon moite
klander av testamente testamentin moite
klanderfrist moiteaika
klandertalan moitekanne
klandertid moiteaika
klart osannolika män selvästi epätodennäköiset
miehet
kommunikationsskyldighet
kommunikointivelvojlisuus
konceptionstid siittämisaika
konceptionstidpunkt siittämisajankohta
konceptionstidsintervall siittämisaikaväli
konceptionstidstabell siittämisaikataulukko
konkurrerande faderskapsavgöranden
kilpailevat isyysratkaisut
konstgjord befruktning keinohede!möitys
koppleri paritus
kungörelse med vissa bestämmelser rörande
tillämpningen av lagen om beräkning av
strafftid asetus rangaistusajan laskemista
koskevan lain soveltamisesta annetuista
erityismääräyksistä
kvarlåtenskap jäämistö
kvinnofridskränkning naisrauhan loukkaaminen
kvotdel määräosa
laglott lakiosa
laglottsanspråk lakiosavaatimus
laglottsarvinge lakiosaperillinen
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lag om arvsskatt och gåvoskatt laki
perintöverosta ja lahjaverosta
lag om befruktning utanför kroppen laki kehon
ulkopuolisesta hedelmöityksestö
lag om beräkning av strafftid m.m. laki
rangaistusajan ym. laskemisesta
lag om blodundersökning m.m. vid utredning
av faderskap, blodundersökningslagen laki
veritutkirnuksista ym. isyyden selvittämisen
yhteydessä
lag om boskillnad laki pesäerosta
lag om dödsbo efter dansk, finsk, isländsk
eller norsk medborgare, som hade hemvist
här i riket, m.m. laki Ruotsissa asuneen
Tanskan, Suomen, Islannin tal Norjan
kansalaisen kuolinpesästä ym.
lag om erkännande av nordiska
faderskapsavgöranden, NFL laki
pohjoismaisten isyysratkaisujen
tunnustamisesta
lag om homosexuella sambor laki
homoseksuaaleista avopareista
lag om inseniination laki keinohedelmöityksestä
lag om internationella rättsförhållanden
rörande dödsbo laki kuolinpesää koskevista
kansainväUsistä oikeussuhteista
lag om kriminalvård i anstalt laki
kriminaalihuollosta laitoksessa
lag om kvarlåtenskap efter den som hade
hemvist i Danmark, Finland, Island eller
Norge laki Tanskassa, Suomessa, Islannissa
tal Norjassa asuneen jäämistöstä
lag om registrerat partnerskap laki
rekisteröidystä parisuhteesta
lag om vissa internationella rättsförhållanden
rörande äktenskap och förmynderskap, IÄL
laki eräistä aviollittoon ja holhoukseen
liittyvistä kansainvälisistä oikeussuhteista
lag om åtgärder mot etnisk diskrirningering i
arbetslivet laki työelämässä tapahtuvan
etnisen syrjinnän vastaisista toim ista
lagparagraf lakipykälä
lagrum lainkohta
lagstadgad lakisääteinen, lakimääräinen
lagstiftning lainsäädäntö; lainsäädäntä
lagstridig lainvastainen, laiton
lagsäkning lainhaku
lagtrots lain uhmaaminen
lagöverträdare lainrikkoja
lagöverträdelse lainrikkomus, lairi rikkominen
langning päihteiden välitys t. salakauppa
legat erityisjälkisäädös, legaatti
legatarie erityisjälkisäädöksen saaja, legaatin
saaja
livstidsnyttjanderätt elinaikainen käyttöoikeus
Iivsvarig nyttjanderätt elinaikainen käyttöoikeus
lott osuus
Iuftfartssabotage ilmasabotaasi
lös egendom irtain omaisuus
lösöre irtaimisto
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lösörebo irtaimistopesä
läsöreföremål irtaimistoesine
makeinsemination keinohedelmöitys aviomiehen
siemennesteellä
man namån mot borgenärer puolueellisuus
velkojia kohtaan
mened väärä vala
missbruk av larmanordning hälytyslaitteen
väärinkäyttö
missbruk av urkund asiakirjan väärinkäyttö
missfirmelse mot tjänsteman virkamiehen
solvaaminen
misshandel pahoinpitely
misstänkt epäilty, rikoksesta epäitty
mord murha
mordbrand tuhopoltto, murhapoitto
muntligt testamente suullinen testamentti
mutbrott lahjontarikos
myndighetsmissbruk virka-aseman
väärinkäyttö, virkavaltan väärinkäyttö
människorov ihmisryöstö
märkesförfalskning merkin väärentäminen
narkotikabrott huumerikos
narkotikaförseelse huumerikkomus
nedlagd faderskapsutred ning keskeytetty
isyyden selvittäminen
nyttjanderättsavtal käyttöoikeussopimus
nyttjanderätt till egendom omaisuuden
käyttöoikeus
nädtestamente hätätilatestamentti
obefogad angivelse aiheeton ilmianto
obefogat åtal aiheeton syyte
ocker kiskonta
ockerpantning kiskontapanttaus
offentlig försvarare julkinen puolustaja
ofredande ahdistaminen, ahdistelu; hälritseminen
og iltigförklara testamente julistaa testamentti
mitättömäksi
ogiltigförklaring av faderskapserkännande
isyyden tunnustamisen mitättömäksi
julistaminen
ohörsamhet mot ordningsmakten
tottelemattomuus järjestysvaltaa vastaan
oldentifierade män miehet, joiden henkilöllisyyttä
el ole todettu
olaga diskriminering laiton syrjintä
olaga frihetsberövande laiton vapaudenrilsto
olaga giftermål laiton avioliitto
olaga hot laiton uhkaus
olaga intrång laiton tunkeutuminen
olaga jakt laiton metsästäminen
olaga spridande av efterbildning laiton
jäljennöksen levittäminen
olaga tvång laiton pakottaminen
olovlig avlyssning luvaton salakuuntelu
olovlig kraftavledning luvaton
sähkövoimankäyttö
olovlig rusdrycksförsäljning luvaton
väkijuomien myynti
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olovlig sprittillverkning luvaton alkoholin
valmistus
olovligt brukande luvaton käyttö
olovligt fiske luvaton kalastus
olovligt förfogande toisen omistusoikeuden
loukkaus
olovlig underrättelseverksamhet luvaton
tiedustelutoiminta
oredlighet mot borgenärer vilpillisyys velkojia
kohtaan
oredligt förfarande vUpillinen menettely
orubbat bo jakamaton pesä
osann försäkran perätön vakuutus
osann partsutsaga perätön asianosaisen
ausuma
osant intygande perättömän todistuksen
antaminen
oskiftat dädsbo jakamaton kuolinpesä
otillbörligt verkande vid röstning
asiaankuulumaton toiminta äänestyksen
yhteydessä
otillåtet förfarande med pornografisk bild
luvaton pornografisen kuvan käyttäminen
otuktigt beteende haureellinen käyttäytyminen
otukt med avkomling haureuden harjoittaminen
jälkeläisen kanssa
otukt med barn haureuden harjoittaminen lapsen
kanssa
otukt med syskon haureuden harjoittaminen
sisaruksen kanssa
otukt med ungdom haureuden harjoittaminen
nuoren henkHön kanssa
ovarsam utsaga varomaton lausuma
penningförfa!skning rahanväärennys
penninglegat rahalegaatti
positiv sannolikhet positiivinen todennäköisyys
positivt faderskapsindicium positlivinen
isyysindiisi
potentieU far potentiaalineri isä, mahdolUnen isä
presumera olettaa
presumtion olettama, presumUo
presumtiv far todennäkönen isä
på sannolika skäl misstänkt todennäköisin syin
epäilty
rasdiskriminering rotusyrjintö
rattfylleri rattijuopumus
rattonykterhet lievä rattijuopumus
rån ryöstö
rånförsök ryöstöyritys
rånmord ryöstömurha
rättegångsbalken oikeudenkäymiskaari
rättsgenetisk basundersökning
oikeusgeneettinen perustutkimus
rättsgenetisk undersökning i
faderskapsärende oikeusgeneettinen
tutkimus isyysasiassa
Rättskemiska laboratoriet Oikeuskemian
laboratorio
Rättsmedicinalverket Oikeuslääketieteen virasto
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rättsserologisk undersökning
oikeusserologinen tutkimus
sabotage sabotaasi
saklegat esinelegaatti
samfällt bo yhteinen pesä
samförvaltn ing av dädsbo kuolinpesän
yhteishaUinto
samhälisfarlig ryktesspridning yhteiskunnalle
vaarallisten huhujen levittäminen
samlagsrekvisitet yhdyntää koskeva
tunnusmerkistö
sannolika skäl todennäköset syyt
sannolikhetsavvägning todennäköisyyden
punnitseminen
sannolikhetsbedömning todennäköisyysarvio
sannolikhetsövervikt yli 50 %:n todennäköisyys
seksuellt utnyttjande seksuaalinen
hyväksikäyttö
sexualbrott seksuaalirikos
sexuellt ofredande seksuaalinen ahdistelu
sexuellt tvång seksuaalinen pakottaminen
sexuellt umgänge med avkomling seksuaalinen
kanssakäyminen jälkeläisen kanssa
sexuellt umgänge med barn seksuaalinen
kanssakäyminen lapsen kanssa
sexuellt umgänge med syskon seksuaalinen
kanssakäyminen sisaruksen kanssa
signaturförfalskning nimikirjoituksen
väärentäminen, nimimerkin väärentäminen
signifikansgränsen merkitsevyysraja
signifikant sannolikhetsövervikt merkitsevästi
yli 50 %:n todennäköisyys
sitta i orubbat bo ola jakamattomassa pesässä,
elää jakamattomassa pesässä, hallita
jakamatonta pesää
sitthöjd, CRL pää-perämitta
sjukförsäkringsbedrägeri sairausvakuutuspetos
självtäkt omankädenoikeus
skadegörelse vahingonteko
skattebedrägeri veropetos
skatteförseelse verorike, verorikkomus
skifta boet jakaa pesä
skifte omaisuuden jako
skifteshandling jakokirja
skiftesinstrument jakokirja
skifteslott jako-osa
skiftesman jakomies, pesänjakaja
skiftesyrkande jakovaatimus
skyddande av brottsling rikollisen suojaaminen
skymfande av rikssymbol valtakunnan
tunnusmerkin häpäiseminen
skäligen misstänkt syystä epäilty, aiheellisesti
epäilty
snatteri näpistys, näpistey
spermagivare spermanluovuttaja
spioneri vakoilu
spridande av gift eller smitta myrkyn tai
tartunnan levittäminen
stadigvarande förbindelse vakituinen suhde
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Statens rättskemiska laboratorium, SRL
ValUon oikeuskemian laboratorio
statens rättsläkarstation valtion
oikeuslääkäriasema
Statens Rättsserologiska Institut Valtiori
olkeusserologian laitos
stämpling till brott rikoksen yhteishanke,
rikoksen salaharike
stöld varkaus
stöldförsök varkauden yritys
störande av förrättning eller av allmän
sammankomst julkisen toimituksen tal yleisen
kokouksen hälritseminen
svindleri huijaus
tagande av olovlig väg luvaton alueella
Ilikkuminen
tagande av otillbörlig förmån vid röstning
asiaankuulumattoman etuuden ottaminen
äänestyksen yhteydessä
teoretisk uteslutningskapacitet teoreettinen
poissuljentateho
testamentariskt förordnande
testamenttimääräys
testamente testamentti, jälkisäädös
testamentera testamentata
testamenterad egendom jälkisäädösomaisuus
testamentsbestämmelse testamenttimääräys
testarnentsbevakning testamentin valvonta
testamentsexekutor testamentin
täytäntöönpanija, testamentin toimeenpanija
testamentsförordnande testamenttimääräys
testamentsklander testamentinmoite
testamentslott testamenttiosa
testamentsrriedel testamenttivarat
testamentstagare testamentinsaaja
testamentstvist testamenttiriita
testamentsvillkor testamentin ehto
testamentsvittne testamentin todistaja
testator testamentintekijä, testaattori
tiligrepp av fortskaffningsmedel ajoneuvon
anastaminen
tillgrepp av växtlighet kasviflisuuden
anastam in en
tillgreppsbrott anastusrikos
tillgångar och skulder varat ja velat
tillsvidarebeslut toistaiseksi voimassa oleva
päätös
tilläggsbouppteckning täydennysperunkirjoitus
tilläggstestarnente lisätestamentti
tjänstefel virkavirhe
tjänstemissbruk virka-aseman väärinkäyttö
trafikförseelse lilkennerikkomus
tredjemanserkännande kolmannen miehen
suorittama tunnustaminen
trolöshet mot huvudman päämiehen
luottamuksen pettäminen
tvegifte kaksinnaiminen
tvångsmedel vid blodundersökning
pakkotoimet veritutkimuksen yhteydessä
tänkbar far mahdollinen isä

Ruotsinsuomalainen kielilautakunta
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ultraljudsundersökning kaikututkimus,
ultraäänitutkimus
undandräkt vähälnen kavallus
underlåtenhet att avvärja allmänfara yleisen
vaaran ehkäisemisen laiminlyönti
undersökning rörande ärftliga egenskaper
perinnöllisten ominaisuuksien tutkiminen
undertryckande av urkund asiakirjan
salaaminen
universa!arvinge yleisperijä
universalförordnande yleisjälkisäädös
universaltestamente yleisjälkisäädös
universell testamentstagare yleisjälkisäädöksen
saaj a
universellt förordnande yleisjälkisäädöksen
määräys
uppgiftsskyldighet ilmoitusvelvollisuus
upplopp mellakka
uppmaning till brott rikokseen yllytys tal kehotus
uppror kapina
upprättande av testamente testamentin
laatiminen
uppvigling yllytys
urkundsförfalskning asiakirjan väärennys
uteslutningskapacitet poissuljentateho
utjämning tasinko
utpekad fader isäksi väitetty
utpressning kiristys
utredning tutkinta
utredningsskyldighet selvitysvelvollisuus
utvecklingsgradsintyg kehitysastetodistus
utvidgad rättsgenetisk undersökning laajempi
oikeusgeneettinen tutkimus
varusmuggling tavaran salakuljetus
villkorlig dom ehdollinen tuomio, ehdonalainen
tuomio
villkorlig frigivning ehdonalainen vapautus
våld eller hot mot tjänsteman väkivalta tal uhka
virkamiestä vastaan
våldförande väkivatlanteko
våldsamt motstånd väkivaltainen vastustaminen
våldsamt upplopp väkivaltainen mellakka
våldsbrott väkivaltarikos
våldtäkt raiskaus, väkisinmakaaminen
vållande till annans död kuolemantuottamus
vållande till kroppsskada eller sjukdom
ruumiinvamman tal sairauden tuottarnus
vårdnadshavare huoltaja
vård nadstvist huoltoriita
vårdslös deklaration huolimattomasti tehty
veroilmoitus
vårdslös försäkran varomaton vakuutus
vårdslöshet i trafik varomattomuus liikenteessä
vårdslöshet med gift eller smittämne
varomaton myrkyn tal tartunta-aineen käsittely
vårdslöshet med hemlig uppgift varornaton
salaisen tiedon käsittely
vårdslöshet mot borgenärer huolimattomuus
velkojia kohtaan
vårdslös tillvitelse huolimaton syytös
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yppandefärbud ilmaisukielto
yttersta vilja vilmeinen tahto
åklagare syyttjä
återkallelse av testamente testamentin
peruuttaminen
åverkan haaskaus
äktenskapsbalken, AktB avioliittokaari
äktenskapsförord avioehto, avioehtosopimus
äktenskapshinder avloeste
äktenskapsskillnad avloero
ämbetsbrott virkarikos
ändamålsbestämmelse tarkoitemääräys
ändringssökande muutoksenhaku;
muutoksenhakija
ändringsyrkande muutosvaatimus,
muutosehdotus
ärekränkning kunnianloukkaus
ärvdabalk perintökaari
övergrepp i rättssak väkivaltainen asiaan
puuttuminen oikeusjutussa
överklaga vaflttaa
överklagande vafltus; valittaminen
överklagandehänvisning vafltusosoitus
överklagbarhet valituskelpoisuus
överträdelse av myndighets bud viranomaisen
määräyksen rikkominen
övertygande uteslutning vahva poissuljenta
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regis ter

Hakemisto

ahdistaminen ofredande
ahdistelu ofredande
aiheelHsesti epäilty skäligen misstänkt
aiheeton ilmianto obefogad angivelse
aiheeton syyte obefogat åtal
ajoneuvon anastaminen tillgrepp av
fortskaffningsmedel
anastusrikos tillgreppsbrott
antropologinen tutkimus antropologisk
undersökning
asetus rangaistusajan laskemista koskevan
lain sov&tamisesta annetuista
erityismääräyksistä kungörelse med vissa
bestämmelser rörande tillämpningen av lagen
om beräkning av straiftid
asiaankuulumaton toiminta äänestyksen
yhteydessä otillbörligt verkande vid röstning
asiaankuulumattOman etuuden ottaminen
äänestyksen yhteydessä tagande av
otillbörlig förmån vid röstning
asiakirjan salaaminen undertryckande av urkund
asiakirjan väärennys urkundsförfalskning
asiakirjan väärinkäyttä missbruk av urkund
asiakirjan vääristäminen förvanskning av
urkund
asianajaja advokat
asianajajan aseman uskottelu föregivande av
ställning såsom advokat
avioehto äktenskapsförord
avioehtosopimus äktenskapsförord
avioero äktenskapsskillnad
avioeste äktenskapshinder
avioliittokaari äktenskapsbalken, ÄktB
avio-oikeudesta vapaa omaisuus giftorättsfri
egendom
avio-oikeus giftorätt
avio-oikeusomaisuuS giftorättsgods
avio-osa giftorättsandel
biostatistiikka biostatistik
biostatistinen arviointi biostatistisk utvärdering
biostatistinen todistelu biostatistisk bevisning
biparietaalimitta biparietal diameter, BPD
edunsaajamääräyS förmånstagarförordnande
ehdollinen tuomio villkorlig dom
ehdonaainen tuomio villkorlig dom
ehdonalainen vapautus villkorlig frigivning
ei-isä icke-fader
elinaikainen käyttöoikeus livstidsnyttjanderätt,
Iivsvarig nyttjanderätt
eloon jäänyt puoliso efterlevande maka,
efterlevande make
eläinrääkkäys djurplågeri
elää jakamattomassa pesässä sitta i orubbat bo
ennakkoharkinta förhandsprövning
ennakkoperintö förskott på arv
epäillä isyyttä ifrågasätta faderskapet
epäilty misstänkt
erityisjälkisäädöksen saaja legatarie
erityisjälkisäädös legat
esinelegaatti saklegat
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esitutkinta förundersökning
etukäteistodennäköiSYYS a-priori-sannolikhet
geenifrekvenssi genfrekvens
geneettinen arviointi genetisk utvärdering
geneettinen ristiriitaisuus genetisk oförenlighet
haaskaus åverkan
hallita jakamatonta pesää sitta i orubbat bo
haureellinen käyttäytyminen otuktigt beteende
haureuden edistäminen främjande av otukt
haureuden harjoittaminen jälkelälsen kanssa
otukt med avkomling
haureuden harjoittaminen lapsen kanssa otukt
med barn
haureuden harjoittaminen nuoren henkilön
kanssa otukt med ungdom
haureuden harjoittaminen sisaruksen kanssa
otukt med syskon
hautarauhan rikkominen brott mot griftefrid
henkeen ja terveyteen kohdistuva rikos brott
mot liv och hälsa
henkiläön kohdistuva rikos brott mot person
HLA-järjestelmä H LA-systemet
HLA-tyypitys HLA-typning
huijaus svindleri
huolimaton syytäs vårdslös tillvitelse
huolimattomasti tehty veroilmoitus vårdsiös
deklaration
huolimattomuus velkojia kohtaan vårdslöshet
mot borgenärer
huoltaja vård nadshavare
huoltoriita vårdnadstvist
huumerikkomus narkotikaförseelse
huumerikos narkotikabrott
hädänalaiseen asemaan saattaminen
försättande i nödläge
häiritseminen ofredande
hälytyslaitteen väärinkäyttö missbruk av
larmanord ning
hätätilatestamentti nödtestamente
ihmisryöstö människorov
iImaaluksen kaappaaminen kapning av
luftfartyg
itmaisukielto yppandeförbud
ilmasabotaasi luftfartssabotage
ilmoitusvelvollisuus uppgiftsskyldighet
inseminaatio insemination
insesti incest
irtaimisto lösöre
irtaimistoesine lösöreföremål
irtaimistopesä lösörebo
irtain omaisuus lös egendom
isyyden kumoaminen hävande av faderskap
isyyden poissulkeminen faderskapsuteslutning
isyyden ratkaiseminen faderskapsavgörande
isyyden selvittäminen faderskapsutredning
isyyden todennäköisyys faderskapssannolikhet
isyyden tunnustaminen faderskapserkännande
isyyden tunnustamisen mitättömäksi
julistaminen ogiltigförklaring av
faderskapserkännande
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isyyden tutkiminen faderskapsutredning
isyyden vahvistaminen faderskapsbekräftelSe
isyyden vahvistaminen faderskapsfaststäl lelse
isyyden vahvistaminen fastställande av
faderskap
isyysasia faderskapsärende
isyysdiagnostiikka faderskapsdiagnoStik
isyysindeksi faderskapsiridex
isyysindiisi faderskapsindicium
isyysjuttu faderskapsmål
isyyskanne faderskapstalan
isyyslausunto faderskapsutlåtande
isyysolettama faderskapspresumtiofl
isyysolettaman kumoaminen hävande av
faderskapspresumtiofl
isyyspresumptio faderskapspresumtiofl
isyysratkaisu faderskapsavgörande
isyysselvitys faderskapsutredning
isyystuomio faderskapsdom
isyystutkimus faderskapsutredning
isyyttä koskeva aihetodiste faderskapsindicium
isäksi väitetty utpekad fader
jakaa pesä skifta boet
jakamaton kuolinpesä oskiftat dödsbo
jakamaton pesä orubbat bo
jakokirja skiftesharid ting
jakokirja skiftesinstrument
jakomies skiftesman
jako-osa skifteslott
jakovaatimus skiftesyrkande
julistaa testamentti mitättömäksi ogiltigförklara
testamente
julkinen puolustaja offentlig försvarare
julkisen toimituksen tai yleisen kokouksen
hälritseminen störande av förrättning eller av
allmän sammankomst
juopumus fylleri
jälkeen elävä puoliso efterlevande maka,
efterlevande make
jälkeläinen avkomling
jälkiperillinen efterarvinge
jälkiperintö efterarv
jälkisäädös testamente
jälkisäädöslahjoitus gåva genom
testamentsförordnande
jälkisäädösomaisuuS testamenterad egendom
jäämistö kvarlåtenskap, dödsbo
jäämistönhallinto dödsboförvaltn ing
jäämistöä koskeva määräys förordnande om
kvarlåtenskap
kaikututkimus ultraljudsundersökning
kaksinnaiminefl tvegifte
kansanryhmän vastainen kiihotus hets mot
folkg rupp
kapina uppror
kasvillisuuden anastaminen tillgrepp av
växtlighet
kavallus förskingring
kehitysastetodistus utvecklingsgradsintyg
kehitysastetodistus intyg om utvecklingsgraden
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keinohedelmöltys konstgjord befruktning,
insemination
keinohedelmäitys aviomiehen
siemennesteellä makeinsemination
keinohedelmöityslaki inseminationslagen
keinohedelmöitys Iuovuttajan siemennesteellä
givarinsemination
keskeytetty isyyden selvittäminen nedlagd
faderskapsutredning
keskinäinen testamentti inbördes testamente
kieltää isyytensä förneka faderskapet
kiinni otettu gripen
kiinniottaminen gripande
kiinteä omaisuus fast egendom
kilpailevat isyysratkaisut konkurrerande
faderskapsavgöranden
kiristys utpressning
kirjanpitorikos bokföringsbrott
kiskonta ocker
kiskontapanttaus ockerpantning
kokoveri helbiod
kolmannen miehen suorittama tunnustaminen
tredjemanserkännande
kommunikointivelvolliSUUS
kommunikationsskytdighet
kotirauhan rikkominen hemfridsbrott
kunnianloukkaus ärekränkning
kuolemantuottamus vållande till annans död
kuolinpesän ilmoittaminen dödsboanmälan
kuolinpesän osakas dödsbodelägare
kuolinpesän säästö dödsboets behållning
kuolinpesän yhteishallinto samförvaltning av
dödsbo
kuo!inpesä dödsbo
kuolinpesän hallinto dödsboförvaltning
kuulla förhöra
kuulusteHa förhöra
kuulustelu förhör
kätkemisrikkomus häleriförseelse
kätkemisrikos häleri
käyttöoikeussopimus nyttjanderättsavtal
laajempi oikeusgeneettinen tutkimus utvidgad
rättsgenetisk undersökning
Iahjansaaja gåvotagare
lahjavero gåvoskatt
iahjominen bestickning
Iahjomisrikos bestickning
Iahjontarikos mutbrott
Iaiminlyöty määräaika försutten klanderfrist
lainhaku lagsökning
Iainkohta lagrum
lainrikkoja lagöverträdare
lain rikkominen lagöverträdelse
lainrikkomus lagöverträdelse
Iainsäädäntä lagstiftning
Iainsäädäntö lagstiftning
lain uhmaaminen lagtrots
lainvastainen lagstridig
laiton lagstridig, olaga
laiton avioliitto olaga giftermål
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laiton jäljennöksen levittäminen olaga
spridande av efterbildning
laiton metsästäminen olaga jakt
laiton pakottaminen olaga tvång
laiton syrjintä olaga diskriminering
laiton tunkeutuminen olaga intrång
laiton uhkaus olaga hot
laiton vapaudenrusto olaga frihetsberövande
laki eräistä avioliittoon ja holhoukseen
liittyvistä kansainvälisistä oikeussuhteista
lag om vissa internationella rättsförhållanden
rörande äktenskap och förmynderskap, IÅL
laki homoseksuaaleista avopareista lag om
homosexuella sambor
laki kehon ulkopuolisesta hedelmöityksestä
lag om befruktning utanför kroppen
laki keinohedelmöitykseStä lag om insemination
laki kriminaalihuollosta laitoksessa lag om
kriminalvård i anstalt
laki kuolinpesää koskevista kansainvälisistä
oikeussuhteista lag om internationella
rättsförhållanden rörande dödsbo
lakimääräinen lagstadgad
lakiosa laglott
lakiosan tasaus jämkning av lag lott
lakiosaperillinen laglottsarvinge
lakiosavaatimus lag lottsanspråk
laki perintöverosta ja Iahjaverosta lag om
arvsskatt och gåvoskatt
laki pesäerosta lag om boskillnad
laki pohjoismaisten isyysratkaisujen
tunnustamisesta lag om erkännande av
nordiska faderskapsavgöranden, NFL
Iakipykälä lagparagraf
laki rekisteröidystä parisuhteesta lag om
registrerat partnerskap
laki Ruotsissa asuneen Tanskan, Suomen,
Islannin tal Norjan kansalaisen
kuolinpesästä ym. lag on dödsbo efter dansk,
finsk, isländsk eller norsk medborgare, som
hade hemvist här i riket, mm.
Iakisääteinen lagstadgad
laki Tanskassa, Suomessa, Islannissa tal
Norjassa asuneen jäämistöstä lag om
kvarlåtenskap efter den som hade hemvist i
Danmark, Finland, Island eller Norge
laki työelämässä tapahtuvan etnisen syrjinnän
vastaisista toimista lag om åtgärder mot
etnisk diskrimingering i arbetslivet
laki veritutkimuksista ym. isyyden
selvittämisen yhteydessä lag om
blodundersökning mm. vid utredning av
faderskap, blodundersökningslagen
lapsen kehitysasteen määrittäminen
bedömning av barnets mognadsgrad
lapsen omavaltainen haltuunotto
egenmäktighet med barn
lapsentappo barnadråp
laskemisesta lag om beräkning av straiftid m.m.
legaatin saaja legatarie
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legaatti legat
lievä rattijuopumus rattonykterhet
Iiikennerikkomus trafikförseelse
lisätestamentti tilläggstestamente
luovuttaja donator
luvaton alkoholin valmistus olovlig
sprittillverkning
luvaton alueella Iiikkuminen tagande av olovlig
väg
luvaton kalastus olovligt fiske
luvaton käyttö olovligt brukande
luvaton pornografisen kuvan käyttäminen
otillåtet förfarande med pornografisk bild
luvaton salakuuntelu olovlig avlyssning
luvaton sähkövoimankäyttö olovlig
kraftavledning
luvaton tiedustelutoiminta olovlig
underrättelseverksamhet
luvaton väkijuomien myynti olovlig
rusdrycksförsäljning
luvattoman julkisen tilaisuuden järjestäminen
anordnande av olovlig offentlig tillställning
Iöytötavararikkomus fyndförseelse
maastomerkin väärennys förfalskning av fast
märke
mahdollinen isä potentiell far
mahdollinen isä tänkbar far
mellakka upplopp
menetetty määräaika försutten klanderfrist
merkin väärentäminen märkesförfatskning
merkitsevyysraja signifikansgränsen
merkitsevästi yli 50 %:n todennäköisyys
signifikant sannolikhetsövervikt
miehet, joiden henkilöllisyyttä el ole todettu
oidentifierade män
moiteaika klanderfrist
moiteaika klandertid
moitekanne klandertalan
monimiesasia flermansärende
murha mord
murhapoitto mordbrand
murto inbrott
murtovarkaus inbrottsstöld
muutoksenhakija ändringsökande
muutoksenhaku ändringssökande
muutosehdotus ändringsyrkande
muutosvaatimus ändringsyrkande
myrkyn tal tartunnan levittäminen spridande av
gift eller smitta
määräosa kvotdel
naisrauhan loukkaaminen kvinnofridskränkning
nimikirjoituksen väärentäminen
signaturförfalskning
nimimerkin väärentäminen signaturförfalskning
nuoren henkilön vietteleminen yhdyntään
förförelse av ungdom
nuoren henkilön viettely förledande av ungdom
näpistely snatteri
näpistys snatteri
oikeudenkäymiskaari rättegångsbalken
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oikeusgeneettinen perustutkimus rättsgenetisk
basundersökning
oikeusgeneettinen tutkimus isyysasiassa
rättsgenetisk undersökning i faderskapsärende
Oikeuskemian laboratorio Rättskemiska
laboratoriet
Oikeuslääketieteen virasto Rättsmedicinalverket
oikeusserologinen tutkimus rättsserologisk
undersökning
olettaa presumera
olettama presumtion
olla jakamattomassa pesässä sitta i orubbat bo
omaisuuden jako skifte
omaisuuden käyttöoikeus nyttjanderätt till
egendom
omaisuusrikos förmögenhetsbrott
oman allekirjoituksen kieltäminen förnekande
av underskrift
omankädenoikeus självtäkt
omavaltainen menettely egenmäktigt förfarande
osuus lott
ottaa kiinni gripa
pahennusta herättävä käyttäytyminen
förargelseväckande beteende
pahoinpitely misshandel
pakkotoimet veritutkimuksen yhteydessä
tvångsmedel vid blodu ndersökning
panettelu förtal
paon edistäminen främjande av flykt
paritus koppleri
parjaus förtal
perheaseman vääristäminen förvanskande av
familjeställning
perheeseen kohdistuva rikos brott mot familj
perheoikeus familjerätt
perheoikeustoimisto familjerättsbyrå
perijä arvinge
perijä arvtagare
perikunnan jäsen dödsbodelägare
perikunta dödsbo
perillinen arvinge
periHisluokka arvsklass
perimiskelpoinen arvsberättigad
perimysjärjestys arvsföljd
perimysjärjestys arvsordnihg
perinnöllisten ominaisuuksien tutkiminen
undersökning rörande ärftliga egenskaper
perinnönjako arvskifte
perinnönjaon moite klander av arvskifte
perinnönjättäjä arvlåtare
perinnänsaaja arvtagare
perinnöstä Iuopuminen arvsavstående
perinnöstä Iuopuminen arvsavsägelse
perinnöstä Iuopuminen avstående från arv
perinnötön arvlös
perintö arv
perintöjuttu arvsmål
perintökaari ärvdabalk
perintöoikeuden menettäminen förverkande av
arvsrätt
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perintöoikeus arvsrätt
perintöosa anislott
perintäosuus arvslott
perintörlita arvstvist
perintösaanto förvärv genom arv
perintösopimus arvsavtal
perintövaatimus arvsanspråk
perintävero arvsskatt
perintöön oikeutettu arvsberättigad
perukirja bouppteckning
perukirja bouppteckningsinstrument
perunkirjoitusarvo bouppteckningsvärde
perunkirjoitus bouppteckning
perunkirjoituspöytäkirja
bouppteckningsprotokoll
perunkirjoitustoimitus
bouppteckningsförrättning
perättömiä tietoja sisältävän asiakirjan
käyttäminen brukande av osann urkund
perättömän todistuksen antaminen osant
intygande
perätön asianosaisen lausuma osann
partsutsaga
perätän vakuutus osann försäkran
pesä bo
pesäero boskillnad
pesänilmoittaja bouppgivare
pesänjakaja skiftesman
pesänjako bodelning
pesänjakoasiakirja bodelningshandling
pesänjaon toimittaja bodelningsförrättare
pesän kartuttaminen boets förkovran
pesänkavallus bodräkt
pesänsevittäjä boutredningsman
pesänselvittäjän määrääminen förord nande av
boutred n ingsman
pesänselvitys boutredning
pesäosuus andel i bo
petollinen menettely bedrägligt beteende
petos bedrägeri
pidätetty anhållen
pidättäminen anhållande
pidättämispäätös anhållningsbeslut
pidättää anhålla
poissuljentateho uteslutningskapacitet
pois sulkematon mies icke-utesluten man
positiivinen isyysindiisi positivt
faderskapsindicium
positiivinen todennäköisyys positiv sannolikhet
posti-ja telesalaisuuden rikkominen brytande
av post- och telehemlighet
potentiaalinen isä potentiell far
presumtio presumtion
puolueellisuus velkojia kohtaan man namån
mot borgenärer
puolustaja försvarare
putka (ark.) finka
päämiehen Iuottamuksen pettäminen trolöshet
mot huvudman
pää-perämitta sitthöjd, CRL

Hakemisto

rahalegaatti penninglegat
rahanväärennys penningförfalskning
raiskaus våldtäkt
raskauden keston määritys
graviditets!ängdsbeStämflirlg
rattijuopumus rattfylleri
riitajuttu civilmål
rikokseen yllytys tai kehotus uppmaning till
brott
rikoksentekijä gärningsman
rikoksen salahanke stämpling till brott
rikoksen valmistelu förberedelse till brott
rikoksen yhteishanke stämpling till brott
rikoksen yritys försök till brott
rikoksesta epäilty misstänkt
rikollisen suojaaminen skyddande av brottsling
rikos yleistä järjestystä vastaan brott mot
allmän ordning
rikos yleistä toimintaa vastaan brott mot allmän
verksamhet
rintaperillinen bröstarvinge
rotusyrjintä rasdiskriminering
ruumiinvamman tai sairauden tuottamus
vållande till kroppsskada eller sjukdom
ryöstä rån
ryöstömurha rånmord
ryöstöyritys rånförsök
sabotaasi sabotage
sairausvakuutuspetos sjukförsäkringsbedrägeri
salakauppa langning
seksuaalinen ahdistelu sexuellt ofredande
seksuaalinen hyväksikäyttö seksuellt
utnyttjande
seksuaalinen kanssakäyminen jälkelälsen
kanssa sexuellt umgänge med avkomling
seksuaalinen kanssakäyminen lapsen kanssa
sexuellt umgänge med barn
seksuaalinen kanssakäyminen sisaruksen
kanssa sexuellt umgänge med syskon
seksuaalinen pakottaminen sexuellt tvång
seksuaalirikos sexualbrott
selvitysvelvollisUus utredningsskyldighet
selvästi epätodennäkäiset miehet klart
osannolika män
siitos avlelse
siittäminen avlelse
siittämisaika konceptionstid
siittämisaikataulukko konceptionstidstabell
siittämisaikaväli konceptionstidsintervall
siittämisajankohta konceptionstidpunkt
sikiönlähdetys fosterfördrivning
sikiön pää-perämitta fostrets sitthöjd, CRL
sitraattiveri citratblod
siviiHjuttu civilmål
siviilioikeus civilrätt
solvaus förolämpning
sotilasrikos brott av krigsman
spermanluovuttaja spermagivare
sukurutsa incest
suullinen testamentti muntligt testamente
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syntymäpaino födelsevikt
syntymäpituus födelselängd
syntyperäjuttu bördsmål
syntyperäkanfle bördstalan
syystä epäilty skäligen misstänkt
syyttäjä åklagare
säästö behållning
talleasiakirjaan kajoaminen intrång i förvar
talle-esineeseen kajoaminen intrång i förvar
tappaminen förgöring
tappo dråp
tarkoitemääräys ändamålsbestämmelse
tasinko utjämning
tavaran salakuljetus varusmuggling
tehdä avioehtosopimus ingå äktenskapsförord
teoreettinen poissuljentateho teoretisk
uteslutningskapacitet
testaattori testator
testamentata testamentera
testamentattu omaisuus borttestamenterad
egendom
testamentin ehto testamentsvillkor
testamentin laatiminen upprättande av
testamente
testamentin moite klander av testamente
testamentinmoite testamentsklander
testamentin määräys förordnande j testamente
testamentin peruuttaminen återkallelse av
testamente
testamentinsaaja testamentstagare
testamentin tasaus jämkning av testamente
testamentintekijä testator
testamentin todistaja testamentsvittne
testamentin toimeenpanija testamentsexekutor
testamentin täytäntöönpanija
testamentsexekutor
testamentin valvonta testamentsbevakning
testamentti testamente
testamenttimääräys testamentariskt förordnande
testamenttimääräys testamentsbestämmelse
testamenttimääräys testamentsförordnande
testamenttiosa testamentslott
testamenttiriita testamentstvist
testamenttivarat testamentsmedel
todennäköinenisä presumtiv far
todennäkölset syyt sannolika skäl
todennäköisin syin epäilty på sannolika skäl
misstänkt
todennäköisyyden punnitseminen
sannolikhetsavvägning
todennäköisyysarvio sannolikhetsbedömning
todeta pesän säästö fastställa boets behållning
todisteiden vääristäminen bevisförvanskning
todistus sikiön kehitysasteesta intyg om
utvecklingsgraden
toimittaa perinnönjako förrätta arvskifte
toimittaa perunkirjoitus förrätta bouppteckning
toimituksen estäminen hindrande av förrättn ing
toimivallan väärinkäyttö behörighetsmissbruk

Hakemisto

toisen omjstusoikeuden loukkaus olovligt
förfogande
toistaiseksi voimassa oleva päätös
tillsvidarebeslut
tottelemattomuus järjestysvaltaa vastaan
ohörsamhet mot ordningsmakten
tuhoaminen förgöring
tuhopoitto mordbrand
tunnustamalla vahvistettu isyys faderskap
fastställt genom erkännande
tunnustaminen erkännande
tunnustamisen hyväksyminen godkännande av
erkännande
tuomiolla vahvistettu isyys faderskap fastställt
genom dom
tutkinta utredning
tutkintavankeus häkte
täydennysperunkiriOitUS tilläggsbouppteCkning
törkeä alaikäisen seksuaalinen hyväksikäyttä
grovt sexuellt utnyttjande av underårig
törkeä asiakirjan väärennys grov
urkundsförfalskning
törkeä kavallus grov förskingring
törkeä naisrauhan loukkaaminen grov
kvinnofridskränkniflg
törkeä pahoinpitely grov misshandel
törkeä panettelu grovt förtal
törkeä parjaus grovt förtal
törkeä petos grovt bedrägeri
törkeä raiskaus grov våldtäkt
törkeä rattijuopumus grovt rattfylleri
törkeä ryöstä grovt rån
törkeä sabotaasi grovt sabotage
törkeä uhkapelin harjoittaminen grovt dobbleri
törkeä vahingonteko grov skadegörelse
törkeä varkaus grov stöld
törkeä veropetos grovt skattebedrägeri
uhkapelin harjoittaminen dobbleri
ultraäänitutkifliuS ultraljudsundersökning
uskottu mies god man
uskotun miehen määrääminen
syntyperäkannetta varten förordnande av
god man för anställande av bördstalan
vaalisalaisuuden rikkominen brott mot
:östhemlighet
vaaran aiheuttaminefl toiselle framkallande av
fara för annan
vahingonteko skadegörelse
vahva poissuljenta övertygande uteslutning
vahvistamispäiVä fastställelsedatUm
vahvistamisVUOSi fastställelseår
vainajan panettelu förtal av avliden
vaitiolorikos brott mot tystnadsplikt
vaitiolovelvollisuuden rikkominen brott mot
tystnadsplikt
vakituinen suhde stadigvarande förbindelse
vakoilu spioneri
valheellisten lausumien esittäminen
viranomaisesta beljugande av myndighet
valittaa överklaga
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valituskelpoisuUS överklagbarhet
valitusosoitus överklagandehänvisning
valittaminen överklagande
valitus överklagande
valtakunnan tunnusmerkin häpäiseminen
skymfande av rikssymbol
valtakunnan turvallisuuteen kohdistuva rikos
brott mot rikets säkerhet
Valtion olkeuskemian laboratorio Statens
rättskemiska laboratorium, SRL
valtion oikeuslääkäriasema statens
rättsläkarstation
Valtion oikeusserologian laitos Statens
Rättsserologiska Institut
valtioon kohdistuva rikos brott mot staten
valtiorikos högmålsbrott
vangita häkta
vangitseminen häktning
vangitsemisesityS häktningsframställning
vangitsemiskäsittely häktningsförhandling
vangitsemispäätöS häktningsbeslut
vangitsemisvaatimUS häktningsyrkande
vangittu häktad
vanhempainkaari föräldrabalken, FB
vapaa määräämisoikeus fri förfoganderätt
vapaudenriistO frihetsberövande
vapauteen ja rauhaan kohdistuva rikos brott
mot frihet och frid
vapautta loukkaava haureus frihetskränkande
otukt
varastettuun tavaraan ryhtyminen häleri
varat ja velat tillgångar och skulder
varkauden yritys stöldförsök
varkaus stöld
varomaton lausuma ovarsam utsaga
varomaton myrkyn tai tartunta-alneen käsittely
vårdslöshet med gift eller smittämne
varomaton salaisen tiedon käsittely
vårdslöshet med hemlig uppgift
varomaton vakuutus vårdsiös försäkran
varomattomuUs Iiikenteessä vårdslöshet i trafik
velallisrikos gäldenärsbrott
verikoe blodprov
verinäyte blodprov
verinäytteen ottaminen blodprovstagning
veriryhmämääritys blodgruppsbestämning
veriryhmäserOloginefl blodgruppsserolOgisk
veriryhmätilastolliflefl todennäkäisyys
blodgruppsstatistiSk sannolikhet
veritutkimuslaki blod undersökningslagen
veropetos skattebedrägeri
verorike skatteförseelse
verorikkomus skatteförseelse
verotarkastuksen vaikeuttaminen försvårande
av skattekontroll
viimeinen tahto yttersta vilja
vilpillinen menettely oredligt förfarande
vilpillisyys velkojia kohtaan oredlighet mot
borgenärer

Hakemisto

viranomaisen määräyksen rikkominen
överträdelse av myndighets bud
virheellisesti isäksi väitetty felaktigt utpekad
man
virka-aseman uskotteiu föregivande av allmän
ställning
virka-aseman väärinkäyttö tjänstemissbruk
virka-aseman väärinkäyttö myndighetsmissbruk
virkamiehen soivaaminen missfirmelse mot
tjänsteman
virkamiehen vastustaminen förgripelse mot
tjänsteman
virkarikos ämbetsbrott
virkavallan väärinkäyttö myndighetsmissbruk
virkavirhe tjänstefel
vähäinen kavaHus undandräkt
väkisinmakaaminen våldtäkt
väkivallanteko våldförande
väkivaltainen aslaan puuttuminen
oikeusjutussa övergrepp i rättssak
väkivaltainen mellakka våldsamt upplopp
väkivaltainen vastustaminen våldsamt
motstånd
väkivaltarikos våldsbrott
väkivalta tal uhka virkamiestä vastaan våld
eller hot mot tjänsteman
välialkainen sopimus interimistiskt avtal
väärennysrikos förfalskningsbrott
väärennöksen käyttäminen brukande av något
förfalskat
väärä jim lanto falsk angivelse
väärä syyte falskt åtal
väärä syytös falsk tillvitelse
väärä vala mened
yhden miehen asia enmansärende
yhdyntää koskeva tunnusmerkistö
samlagsrekvisitet
yhteinen pesä samfällt bo
yhteiskunnalle vaarallisten huhujen
levittäminen samhällsfarlig ryktesspridning
yksityinen omaisuus enskild egendom
yksityisomaisuus enskild egendom
yieinen perintörahasto allmänna arvsfonden
yieinen syyttäjä allmän åklagare
yleisen vaaran ehkäisemisen iaiminiyönt
underlåtenhet att avvärja allmänfara
yleisjälkisäädöksen määräys universellt
förordnande
yleisjälkisäädöksen saaja universell
testamentstagare
yleisjälkisäädös universalförordnande
yieisjäikisäädös universaltestamente
yleisperijä universalarvinge
yieisvaarailinen hävitys allmänfarlig
ödeläggelse
yieisvaarailinen varomattomuus allmänfarlig
vårdslöshet
yleisvaarailiset rikokset allmänfarliga brott
yli 50 %:n todennäköisyys san nolikhetsövervikt
yliytys uppvigling
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