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Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2018-02-20 och gäller
från höstterminen 2018 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
För antagning till kursen krävs 30 hp från termin 1 och 15 hp från termin 2 på Juristprogrammet
(JALAW).

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- analysera och tillämpa rättskällor och principer inom processrätten,
- analysera och lösa processrättsliga frågeställningar med utgångspunkt i rättegångsbalken,
- redovisa kunskap inom såväl inom straffprocess och civilprocess som inom specialprocess och
- redovisa kunskap om hur EG-rätt och Konventionen om de mänskliga rättigheterna inverkar på
svensk rättskipning.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redovisa resultaten av olika processrättsliga problem och frågeställningar på ett självständigt och
adekvat sätt,
- redovisa hur en domstolsprocess går till och analysera förhållandet mellan materiell rätt respektive
processrätt och
- redovisa analyser och ståndpunkter såväl i muntlig som i skriftlig form, på ett sätt som
överensstämmer med verkliga processer.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- värdera olika rättskällors betydelse och ha god kännedom om hur olika processprinciper förhåller sig



till varandra och
- bedöma processrättsliga frågeställningar ur ett samhälleligt och etiskt perspektiv.

Innehåll
I kursen diskuteras processrättens funktioner och hur den förhåller sig till materiell lag. Inom
civilprocessen finns det olika synpunkter på om domstolens fokus bör ligga på handlingsdirigering
eller på konfliktlösning medan det inom straffprocessen är fokus på brottsutredning och rättssäkerhet.
Efter genomgång av olika principer och synsätt sker det i kursen en ganska strikt uppdelning mellan
straffprocess och civilprocess. Straffprocessen behandlas först och inleds med en genomgång av
reglerna för förundersökning och för straffprocessuella tvångsmedel. Därefter vidtar rättegångsspel i
brottmål, där studenten tilldelas en roll i processen, till exempel som domare, part, åklagare, försvarare
eller vittne. Studenten får i uppgift att i en mindre grupp med andra studenter formulera
rättegångsskrifter, till exempel stämningsansökan, häktningspromemoria, dom etcetera. I
civilprocessrättsdelen hålls inget rättegångsspel, men undervisningen innehåller delar av praktisk
tillämpning, till exempel i form av förlikningsförhandling. När det gäller så kallad specialprocess
berörs konkursrätt och utsökningsrätt endast perifert. I slutet av civilprocessrättsdelen hålls seminarier
om alternativ tvistlösning, det vill säga om skiljemannarätt, medling och andra alternativ till
domstolsprövning.

Undervisningsformer:
Kursens undervisning består av föreläsningar, rättegångsspel samt seminarier. I regel hålls
föreläsningar för att ge studenten en introduktion till processrätten medan studenten sedan kan
tillgodogöra sig fördjupade kunskaper under rättegångsspelet och seminarierna. Seminarierna bygger
på förberedelsefrågor som studenterna löser innan seminarierna.

I rättegångsspelet är studenterna indelade i grupper, där alla har en processuell roll. Närvaro vid
rättegångsspel och seminarier är obligatorisk. Frånvaro kompenseras med PM-uppgift.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras genom salstentamen, skriftliga PM-uppgifter samt muntliga
föredragningsuppgifter. Uppgifterna examineras individuellt.

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.
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