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Huvudområde:
RVA (Rättsvetenskap)

Beslut om fastställande
Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2019-02-20 och gäller från
höstterminen 2019 vid Karlstads universitet.

Behörighetskrav
Godkänd termin 1 och 2 på Juristprogrammet (JALAW) samt minst 30 hp godkända från följande kurser
JPG006 Straffrätt 10 hp, JPG007 Processrätt 20 hp, JPG008 Förvaltningsrätt och förvaltningsprocess 12
hp, JPG009 Familjerätt 8 hp och JPG010 Allmän rättslära II 10 hp.

Lärandemål
Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- redogöra för allmän sakrätt, kredit- och säkerhetsrätt, utsökningsrätt, företagsrekonstruktion, konkurs
samt ekonomiska brott och andra därtill hörande rättsområden och
- redogöra för kunskaper avseende sambandet mellan förmögenhetsrättsliga frågor och vissa
straffrättsliga frågor.



Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
- identifiera och analysera juridiska frågeställningar med utgångspunkt i kredit- och obeståndsrätt och
- avgöra när misstanke föreligger om ekonomiska brott vid företagsrekonstruktion och konkurs.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna
- reflektera över de olika insolvensrättliga reglernas och Brottsbalkens samhälleliga funktion och
- reflektera över den egna juristrollens betydelse i de olika funktionerna inom företagsrekonstruktion och
konkurs samt den roll ombud för borgenärsfunktionen har.

Innehåll
Kursen omfattar rättsområdena kreditsäkerhetsrätt, sakrätt, insolvensrätt och ekonomiska brott vid
insolvens. Till ämnen som kan tas upp hör allmän avtalsrätt, köprätt och associationsrätt, sakrättsliga
regler bland annat om leverantörers kreditsäkerhet (återtagandeförbehåll, konsignation och kommission),
lagerfinansiering, leasingfinansiering, traditions- och denuntiationsreglernas betydelse och
tillämpningsfrågor vid panträtt, säkerhetsöverlåtelse, företagsinteckning och factoring. Kursen omfattar
också lagen om företagsrekonstruktion i teori och praktik och frågor som hör samman med offentligt
ackord, rekonstruktörens ansvar samt gäldenärens avtal. Utöver det behandlas konkurslagen och därmed
sammanhängande spörsmål såsom bland annat obligations- och sakrättsliga frågeställningar och vissa
straffrättsliga frågor, förmånsrättsordningen, efterställda fordringar, återvinning i konkurs, abandonering
av egendom från konkursbo, konkursförvaltarens roll och ansvar samt hantering av gäldenärens avtal i
konkurs. I kursen ingår ett moment med ekonomisk brottslighet som företrädesvis behandlar 11 kap.
Brottsbalken och därmed tillhörande brott. Kursen tar också upp aktuella reformfrågor och pågående
lagstiftningsprojekt.

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.


