
Dnr: JPAP02/20211

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Juridik

Kursplan

Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning

Kurskod: JPAP02

Kursens
benämning:

Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning
Criminal Law Sanctions and Sentencing

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Successiv
fördjupning:

Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav (A1N)

Huvudområde:
RVA (Rättsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-09-09 och gäller från
vårterminen 2021 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
60 hp från termin 1-2 och 90 hp från termin 3-6 på Juristprogrammet (JALAW), vari JPG006 Straffrätt 10
hp, och JPG007 Processrätt 20 hp, ska ingå. Motsvarandebedömning kan göras.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. visa fördjupad kunskap om det påföljdsrättsliga systemets utformning samt aktuellt forsknings- och
utvecklingsarbete inom det påföljdsrättsliga området,
2. visa fördjupad kunskap om centrala begrepp, rättsregler och rättsprinciper inom det påföljdsrättsliga
området, 
3. visa fördjupad kunskap om de rättspolitiska och rättsideologiska skäl som ligger till grund för



påföljdssystemet och
4. visa kunskap om internationella inslag på det påföljdsrättsliga området. 

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
5. identifiera, formulera och avgränsa relevanta frågeställningar inom det påföljdsrättsliga området,
6. tillämpa rättsregler och rättsprinciper på frågeställningar inom ramen för det straffrättsliga
sanktionsområdet, 
7. använda olika tolknings- och tillämpningsmetoder för att systematiskt och självständigt identifiera,
formulera och analysera påföljdsrättsliga frågeställningar samt argumentera för svar på dessa,
8. planera och genomföra redovisningsuppgifter såväl muntligt som skriftligt inom givna tidsramar och
9. redovisa resultat av straffrättsliga analyser såväl skriftligt som muntligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
10. utreda och analysera frågeställningar på påföljdsområdet samt göra bedömningar med hänsyn till
behovet och betydelsen av ett straffrättsligt sanktionssystem, och
11. självständigt och kritiskt reflektera kring påföljdssystemet.

Innehåll
Det straffrättsliga sanktionssystemet och påföljdsbestämning är en specialkurs inom ramen för
juristprogrammet. Den övergripande målsättningen med kursen är att bibringa studenten fördjupad
förmåga att identifiera, analysera och lösa straffrättsliga problem med särskilt fokus på påföljdssystemet
och påföljdsbestämning. En sådan fördjupad förmåga förutsätter en mycket god förståelse för gällande
regelverk och de rättspolitiska skäl som ligger till grund för regleringen, samt för de metodologiska
förutsättningarna som gäller inom rättsområdet. 
Kursen har som ytterligare målsättning att bidra till fördjupad förståelse för behovet och betydelsen av ett
straffrättsligt sanktionssystem ur ett vidare samhälleligt perspektiv och ge studenten fördjupad förmåga
att bedöma samhälleliga konsekvenser av att tillämpa rättsregler och rättsprinciper på olika fråge- och
problemställningar inom ramen för det straffrättsliga sanktionssystemet. 
Kursen syftar därtill att belysa kriminalpolitiska trender både i Sverige och internationellt.
Kursen innehåller följande huvudmoment:
- Straffrättsideologiska utgångspunkter 
- Det straffrättsliga sanktionssystemets struktur och påföljdsbestämning 
- Straffverkställighet
- Preskription och registrering av påföljder
- Förverkande
- Aktuella kriminalpolitiska frågeställningar samt trender inom kriminalpolitiken i Sverige och
internationellt.

Undervisningsformer:
Undervisningen sker i form av en kombination av föreläsningar och seminarier. Undervisningen har
utformats i syfte att uppmuntra och stimulera studenten till att nå fördjupad kunskap genom ett aktivt
förhållningssätt.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Lärandemål 1-2, 4-7 och 9-10 examineras genom en salstentamen.
Lärandemål 1-2, 5-7 och 9-10 examineras även genom ett skriftligt individuellt PM samt genom en
muntlig individuell presentation.
Lärandemål 8 examineras genom ett skriftligt individuellt PM samt genom en muntlig individuell



presentation.
Lärandemål 3 och 11 examineras genom ett skriftligt individuellt PM.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om särskilt pedagogiskt stöd på grund av
dokumenterad funktionsnedsättning har examinator rätt att ge studenten en anpassad examination eller
att låta studenten genomföra examinationen på ett alternativt sätt.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd
(B) eller Underkänd (U).

Kvalitetsuppföljning
Under och efter kursen sker en uppföljning av måluppfyllelse och förutsättningar för lärande i kursen.
Dess främsta syfte är att bidra till förbättringar. Studenternas erfarenheter och synpunkter är ett av
underlagen för granskningen, och inhämtas i enlighet med gällande regelverk. Studenterna informeras om
resultaten och eventuella beslut om åtgärder.

Kursbevis
Kursbevis utfärdas på begäran.

Övrigt
Gällande regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar
studenters och anställdas skyldigheter och rättigheter.


