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Kurskod: JPG009
Kursens benämning: Familjerätt

Family Law
Högskolepoäng: 8
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 2018-09-11 och gäller
från vårterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
30 hp från termin 1 och 15 hp från termin 2 på juristprogrammet (JALAW).

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redovisa kunskap inom den sociala familjerätten,
- redovisa kunskap inom den ekonomiska familjerätten och
- redovisa kunskap om centrala arvs- och testamentsrättsliga principer.

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- bedöma det ekonomiska utfallet vid upplösning av äktenskap eller samboförhållande,
- upprätta enklare familjerättsliga handlingar,
- muntligen uttrycka sig sammanhängande, logiskt och retoriskt strukturerat med hänsyn till
framställningens innehåll och
- med angivande av relevanta rättskällor analysera och argumentera kring rättsliga problem inom den
sociala och ekonomiska familjerätten samt inom successionsrätt och beskriva hur problemen kan eller
bör lösas.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- relatera till de olika målsättningar som finns med den sociala och ekonomiska familjerätten,
- självständigt värdera familjerättens innehåll,
- redovisa för hur bestämmelserna på det familjerättsliga området fungerar socialt och ekonomiskt och



- anta perspektivet barnets bästa när familjerättsliga problem löses.

Innehåll
Kursen behandlar familje- och successionsrätt i ett civilrättsligt perspektiv och är indelad i tre delar.
Den första delen behandlar barn- och föräldrarätt, den andra äktenskap och samboende och den
avslutande delen arvs- och testamentsrätt.

Fokus i barn- och föräldrarätt ligger på barns rättigheter och behandlar bland annat barns rätt till namn
och information om sitt ursprung, fastställande av rättsligt föräldraskap och frågor om vårdnad, boende
och umgänge.

Del två täcker bland annat äktenskaps ingående och upplösning. I detta sammanhang undersöks de
rättsverkningar som uppstår till följd av ett äktenskap det vill säga underhållsskyldighet, giftorätt och
arvsrätt. I giftorätts- och bodelningsmomenten görs en granskning av makars egendomsförhållanden
under äktenskap. Följaktligen undersöks och tillämpas de regler som gäller när makars egendom delas
genom bodelning vid äktenskapets upplösning eller under ett pågående äktenskap. I
samborättsdelmoment utreds frågorna kring ingående och upplösning av samboskap,
egendomsförhållanden mellan sambor, samt vilken egendom som omfattas vid bodelning i
samboförhållanden. Genom övningar tillämpas de regler som gäller vid bodelning mellan makar och
sambor.

I successionsrättsmomenten behandlas bland annat förutsättningarna för och grundläggande principer
beträffande arvsrätt, successionsrätt och efterarvsrätt, såsom den legala arvsordningen, arvsklasser,
laglott, omfattningen av efterlevande makars rättigheter samt testamente.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Se separat dokument.

Examination
Kursens mål examineras individuellt genom salstentamen, skriftligt PM samt aktivt deltagande under
obligatoriska seminarier.

Betyg
Kursen bedöms enligt betygsskalan Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba),
Godkänd (B) och 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
Regler för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karlstads universitet reglerar studenters
och anställdas skyldigheter och rättigheter.
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