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Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
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Kursplan
Kontraktsrätt med ersättningsrätt

Kurskod: JPG004
Kursens
benämning:

Kontraktsrätt med ersättningsrätt
Contract Law with Damage Law

Högskolepoäng: 15
Utbildningsnivå: Grundnivå
Successiv
fördjupning:

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå
som förkunskapskrav (G1F)

Huvudområde:
RVA (Rättsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2022-08-24 och
gäller från vårterminen 2023 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Registrerad på kurserna JPG001 Juridisk grund och Allmän rättslära I 15 hp och JPG002
Offentlig rätt 15 hp.

Lärandemål
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för centrala förmögenhetsrättsliga principer,
2. värdera förmögenhetsrättsliga principer och förhålla dem till varandra,
3. söka efter information i förmögenhetsrättsliga rättskällor,
4. tolka och tillämpa förmögenhetsrättsliga rättskällor,
5. identifiera och analysera förmögenhetsrättsliga problem,
6. värdera rättslig argumentation på det förmögenhetsrättsliga området,
7. argumentera för lösningar på förmögenhetsrättsliga problem och
8. reflektera kring avtalets och skadeståndets samhälleliga betydelse.



Innehåll
Kursen behandlar ingående förmögenhetsrätten, inbegripet allmän och speciell avtalsrätt,
fordringsrätt samt ersättningsrätt med fokus på allmän skadeståndsrätt. Inom den speciella
avtalsrätten behandlas bland annat köp av lös och fast egendom samt konsumenträtt. Inom
fordringsrätten läggs tonvikt på enkla och löpande skuldebrev. I mellanmansrätten berörs
bland annat fullmakt, kommission och handelsagentur. Inom den allmänna avtalsrätten
behandlas bland annat standardavtalsrätten.

Kursens undervisning består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna bygger på
uppgifter som studenterna löser före seminarierna. Närvaro vid seminarier är obligatorisk.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Samtliga lärandemål examineras genom salstentamen, individuella skriftliga PM-uppgifter
samt aktivt deltagande vid diskussionsseminarier.

Om studenten har ett beslut från Karlstads universitet om riktat 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.


