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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse
- redogöra för juridisk metod inom de rättsområden som kursen omfattar
- övergripande beskriva och förklara regler avseende associationsrätt och obeståndsrätt
- beskriva centrala regler inom områdena bolagsrätt och obeståndsrätt
- översiktligt redogöra för straffrättsliga regler för
områdena bolagsrätt och obeståndsrätt.
Färdighet och förmåga
- att använda juridisk metod inom de rättsområden som kursen omfattar
- identifiera och tillämpa centrala regler och principer rörande borgenärsskydd och
minoritetsskydd samt fördelningen av medel till borgenärerna i en obeståndssituation.
- behärska regler för obestånd och kunna föreslå lösningar i syfte att minska borgenärernas
risker.
- tillämpa centrala regler inom områdena bolagsrätt och obeståndsrätt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
- argumentera för lösningar på juridiska problem inom de rättsområden som behandlas i
kursen, med beaktande av rättsregler

Sida 1
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

- diskutera och reflektera över juridiska ställningstaganden inom de rättsområden som
behandlas i kursen.
Kursens innehåll

I kursen behandlas olika bolagsformer med fokus på de principiella huvudlinjerna
borgenärsskydd och minoritetsskydd. Konsekvenserna av en utmätning respektive konkurs tas
upp, liksom möjligheterna för en borgenär att skydda sig mot negativa verkningar av att en
motpart kommer på obestånd. Förmögenhetsbrott behandlas och då särskilt sådana brott som
är riktade mot ett bolag, dess ägare eller dess borgenärer, exempelvis i en obeståndssituation.
Principerna för regler rörande olika typer av skuldebrev tas upp, och sätts in i ett större
sammanhang. I kursen behandlas även företagsrekonstruktion (inklusive ackord) och
skuldsanering.

Undervisning

Föreläsningar, övningar och seminarier

Förkunskaper

Juridisk översiktskurs 15 hp eller Handelsrättslig översiktskurs 15 hp.

Examinationsform

Tentamen, inlämninguppgifter och seminarier.

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

För moment 0020 ges betyget U eller G.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Tentamen
0020 Inlämningsuppgifter och seminarier

14 hp

Betyg: AF

1 hp

Betyg: UG

Sida 2
Högskolan i Gävle accepterar inte fusk i någon form. Plagiat är en form av fusk, som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till
exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer materialet som ditt eget. Högskolan använder antiplagiatsystem för att förebygga och upptäcka
fusk i samband med skriftliga inlämningsuppgifter.

