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Mål Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
 
Kunskap och förståelse:
- redogöra för rättsreglernas funktion och juridiska systematik
- redogöra för grundläggande kunskaper om de civilrättsliga reglerna
- identifiera juridiska problem.
 
Färdigheter och förmåga:
- hitta och tolka rättskällor
- förstå och tillämpa rättskällor för att kunna lösa juridiska problem
- söka ny kunskap gällande den rättsliga regleringen.
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- på en grundläggande nivå, diskutera eventuella brister i nuvarande civilrättslagstiftning
- värdera, analysera och argumentera för en motiverad slutsats av juridiska problem med
beaktande av relevanta rättsregler
- diskutera och reflektera över juridiska ställningstaganden.

Kursens innehåll Kursen inleds med allmän rättslära med orientering om rättsordningen, rättskällorna,
tolkningsmetoder och rättstillämpning, grundläggande juridiska begrepp och
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gränsdragningsfrågor. Dessutom studeras förhållandet mellan nationell rätt och EG:rätt.
 
Därefter är kursen indelad i följande huvudavsnitt:
- Personrätt - behandlar vem som får ingå avtal med bindande verkan.
- Allmän förmögenhetsrätt - här studeras allmän avtalsrätt (inkl. kontraktsrätt), köprätt,
marknadsrätt, fordringsrätt inklusive exekutionsrätt (kredit-, obestånd- och utsökningsrätt
samt summarisk process)fastighetsrätt, associationsrätt, arbetsrätt samt skadestånds- och
försäkringsrätt.
- Familjerätt - behandlar främst äktenskapets och samboendets ekonomiska- och övriga
rättsverkningar samt successionsrätten.
- Förvaltningsrätt - behandlar förhållandet mellan det offentliga och privata rättssubjekt. Här
studeras myndighetsbegreppet, myndighetsutövning, allmänna handlingar och sekretess samt
förvaltningsprocessen (inkl. genomgång av förvaltningsdomstolarna).
- Straff och processrätt - behandlar straff- och processrätten och dess grundprinciper (inkl.
genomgång av de allmänna domstolarna och specialdomstolarna).

Undervisning Föreläsningar, övningar och seminarier.

Förkunskaper Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller
1a1+1a2

Examinationsform Tentamen, inlämningsuppgifter och seminarier.

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

Övriga föreskrifter För momentet 0020 ges betyg U eller G.

Hållbar utveckling Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment 
0010   Tentamen 14 hp Betyg: AF

0020   Inlämningsuppgifter och seminarier 1 hp Betyg: UG


