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Utbildningskansliet
Består av studierektor, studievägledare samt studentexpeditionen. Chef för Utbildningskansliet är studierektor
Viktoria Pettersson.
Se öppettider nedan under resp. rubrik. Ändringar av öppettiderna anges på hemsidan (www.jurinst.su.se
under rubrikerna Utbildning/Utbildningskansliet).

Studentexpeditionen
Svarar för allmän utbildningsinformation, studieintyg, namn- och adressändringar mm.
Rum C 478, tfn: 08-16 32 18
Mottagningstid: måndag, onsdag och torsdag kl. 11-12.
Telefontid: måndag-torsdag kl. 09-10.
E-post: studentexpeditionen@juridicum.su.se

Studierektor
Allmän studievägledning, allmänna utbildningsfrågor, utbildningsärenden, tillgodoräknanden fristående kurser,
resursstudenter, vägledning examensarbete mm.
Viktoria Pettersson, rum C 454, tfn: 08-16 13 04
Mottagningstid: måndag och tisdag kl. 12.30-14.
Telefontid: måndag och tisdag kl. 09-10.
E-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se

Biträdande studierektor
Allmän studievägledning, svenska tillgodoräknanden av kurser inom juristprogrammet, fil. kand. programmet i
rättsvetenskap, mm.
Charlotta Lindström, rum C 445,tfn: 08-16 34 31
Mottagningstid: torsdag kl. 12.30-14.
Telefontid: torsdag kl. 09-10.
E-post: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se

Studievägledningen
Allmän studievägledning, studieplanering, antagningsfrågor, studieuppehåll, studieortsbyte, dispenser mm.
Jenny Nyman Hök, rum C 451, tfn: 08-16 20 84
Allmän studievägledning, huvudansvarig för antagning till juristprogrammet, studieavbrott, studieortsbyte mm.
Mottagningstid: måndag och tisdag kl. 12.30-14.
Telefontid: måndag och tisdag kl. 09-10.
E-post: jenny.nyman-hok@juridicum.su.se
Promi Hoque, Rum: C 448, Tfn: 08- 16 36 78
Allmän studievägledning, Huvudansvar för antagning till fristående kurser och kursplaner. Dispens för
examensarbete. Dispenser, m.m. Ansvarig för publicering av platsannonser.
E-post: promi.hoque@juridicum.su.se
Telefontider: måndag och onsdag kl. 09-10.
Mottagningstider: måndag och onsdag kl. 12.30-14.
Buster Sanderson, C 457, tfn: 08-16 33 15
Allmän studievägledning, huvudansvarig för antagning till specialkurser, dispenser, mm.
Mottagningstid: onsdag och torsdag kl. 12.30-14
Telefontid: onsdag och torsdag kl. 09-10
E-post: buster.sanderson@juridicum.su.se
Charlotta Lindström, rum C 445, tfn: 08-16 34 31
Allmän studievägledning, huvudansvarig för svenska tillgodoräknanden av kurser inom juristprogrammet, mm.
Mottagningstid: torsdag kl. 12.30-14.
Telefontid: torsdag kl. 09-10.
E-post: charlotta.lindstrom@juridicum.su.se
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Allmän information om specialkurserna
För information om kurserna såsom kursinnehåll, schema, osv. svarar i första hand
kursadministratörerna. Dessa kan nås via kursernas e-postadresser som finns angivna i
kursbeskrivningarna i denna katalog samt på hemsidan.
För mer information om antagningsförfarandet kontakta Buster Sanderson.
Telefontid: onsdag och torsdag kl. 09-10. Tel: 08-16 13 04.
Mottagningstid: onsdag och torsdag kl 12.30-14.
E-post: buster.sanderson@juridicum.su.se
I denna specialkurskatalog anges samtliga kurspoäng i högskolepoäng (hp). Specialkurs med
engelsk titel och engelsk kursbeskrivning ges på engelska.
Specialkurserna kan endast sökas av studenter på juristprogrammet om inte annat framgår av
kursplanen. Den som har tagit ut sin juristexamen äger inte tillträde till specialkurserna.
Specialkurserna kräver generellt en större arbetsinsats av studenterna än de obligatoriska kurserna
gör. Tänk på att det kan vara mycket svårt att ha andra åtaganden vid sidan av studierna! Se
respektive kurshemsida för en uppfattning om kursens upplägg och obligatoriska moment.
Ett allmänt förbehåll om kursutbudet måste göras. En kurs som erbjudits kan komma att ställas
in om det efter ansökningstidens utgång visar sig att det finns för få sökande eller om något annat
oförutsett inträffat. Sökande till sådan kurs kommer då att erbjudas plats alt. reservplats på någon
annan kurs eller eventuellt få genomgå kursen i form av läskurs.
Det maximala utrymmet för specialkurser i juristexamen är:
•

45 hp specialkurser

Tillgodoräknande: Man kan tillgodoräkna sig vissa juridiska kurser från annat lärosäte som
specialkurser. Man kan också tillgodoräkna sig vissa icke-juridiska kurser lästa vid någon annan
fakultet, som kan anses komplettera juristutbildningen. Generellt godkända kurser som icke-juridiska
specialkurser inom juristprogrammet är:
- Företagsekonomi:
- Kriminologi:
- Nationalekonomi:
- Statistik:
- Statsvetenskap:

Kurser på grund-, fortsättnings- och påbyggnadsnivå
Kriminologi I (grundkurs)
Kurser på grund-, fortsättnings- och påbyggnadsnivå
Grundkurs
Statsvetenskap I (grundkurs)

Tillgodoräknande kan göras av juridiska specialkurser om 30 hp samt ytterligare 15 hp icke-juridiska
specialkurser (förutsatt att dessa anses komplettera juristutbildningen).
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett hos bitr. studierektor Charlotta Lindström.
Ansökan om utländska tillgodoräknanden görs hos våra internationella koordinatorer för
internationella studier (för mer info se sida 41). Du kan bara ansöka om tillgodoräknande av kurser
som du redan genomgått och tenterat med godkänt resultat.
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Antagning
Antagningen till specialkurser görs av Utbildningskansliet – inte av kursföreståndare eller
kursadministratörer.

Urval
Studenten måste uppfylla det allmänna behörighetskravet och kursens ev. särskilda
förkunskapskrav som ska vara uppfyllda innan kursstart. Förkunskapskraven framgår ur
kursplanerna.
Behörighetskrav: För att vara behörig att söka specialkurs ska man ha tenterat minst 135 hp med
godkänt resultat av de obligatoriska kurserna på juristprogrammet senast den sista
ansökningsdagen (annars stryks ansökan), och minst 150 hp obligatoriska kurser på
juristprogrammet för att vara behörig att påbörja en specialkurs, dvs. vid kursstart. Dispens ges ej
från behörighetskraven.
Särskilda förkunskapskrav: Antagning till specialkurs sker alltid under förutsättning att de
särskilda förkunskapskraven är uppfyllda. Saknas vid kursstart betyg i någon av de kurser som
anges som särskilda förkunskapskrav för den sökta specialkursen måste dispens sökas hos
och erhållas av kursföreståndaren (ej av studievägledningen). Om kursföreståndaren avstyrker
dispensansökan kan ärendet hänskjutas till Överklagandenämnden för högskolan.
Dispensblanketter för särskilda förkunskapskrav för specialkurser finns att hämta på hemsidan.
Obs! Det kan vara svårt att erhålla dispens. Man ska vara medveten om detta då man, om man
blivit antagen till en specialkurs och inte erhåller dispens, inte kan ändra valet av specialkurser.
Kurserna har begränsat platsantal. Huvudregel är att kurser som ges på svenska har 35 platser och
att kurser som ges på engelska har 30 platser (undantag finns dock). Utbytesstudenter har förtur till
kurserna.
Det finns ingen platsgaranti på specialkurserna. Vid urvalet prövas främst sökandens behov av
utbildningen. Enligt praxis blir antalet examinerade och sedan godkända högskolepoäng på de
obligatoriska kurserna inom juristprogrammet vid ansökningstidens utgång, dvs. den 15 oktober
alt.15 april, utslagsgivande. Ju närmare examen, desto större anses sökandens behov av kursen
vara. Det är alltså antal godkända poäng på obligatoriska kurser inom juristprogrammet samt
antal specialkursregistreringar som beaktas. Ju fler godkända obligatoriska poäng och ju
färre specialkurser studenten har varit registrerad på desto högre prioritering.
Enbart godkända poäng på avslutade obligatoriska kurser beaktas vid urvalet, dvs. inte poäng
på specialkurser, examensarbete eller tillgodoräknade delar av kurser som behöver kompletteras.
Endast specialkursregistreringar från och med höstterminen 1992 beaktas.
Förtur: Studenter antagna till Juristprogrammet (JJUPG) har förtur till 45 hp specialkurser. Har man
varit registrerad på 45 hp eller fler specialkurser laceras man längre ner i antagningsordningen (sk.
överkursare).
Ingen hänsyn tas till betyg eller eventuella sidomeriter. Studenter som har lika många poäng och
specialkursregistreringar rangordnas genom lottning.
Observera att förturen förbrukas vid registrering på kursen (ej vid ansökan). Detta gäller
oberoende av om man kommit in efter att ha varit reserv vid den definitiva antagningen, kommit in
via kursadministratörens reservlista eller registrerat sig men ej tenterat kursen.
Överkursare:
Ansökningar från studenter som förbrukat sin förtur, dvs. överkursare som har varit registrerade på
45 hp eller fler specialkurser rangordnas enligt principen ju färre specialkursregistreringar desto
högre prioritering. Bland överkursansökningar med samma antal specialkursregistreringar är antal
obligatoriska poäng på juristprogrammet utslagsgivande.

4

Ansökan till specialkurser
Sista ansökningsdag är onsdagen den 15 april kl. 24!
Ansökningsförfarande
Specialkursansökan görs för hela nästkommande termin, dvs. till både A- och B-perioden hösten
2020. Två antagningar görs: en till A-periodens kurser och en till B-periodens kurser.
Ansökan till specialkurser görs i Fastreg i funktionen "Kursval". Specialkursvalet öppnar ca. 4 veckor
innan den sista ansökningsdagen.
Det är viktigt att formuläret blir komplett ifyllt, annars kan ansökan inte behandlas. Via Fastreg kan
du gå in och ändra ditt kursval så länge ansökningstiden pågår.
Obs! Ansökan kan göras till och med 15 april kl. 24, därefter stängs denna funktion och inga
ändringar eller byten av rangordning av de valda kurserna kan göras efter detta.
Tänk på att de särskilda förkunskapskrav som de olika specialkurserna har måste uppfyllas (alt. att
dispens måste sökas och erhållas av kursföreståndaren) senast vid kursstart (se ovan)!
Antagning sker till en kurs om 15 hp. Det är möjligt att söka fyra kurser per period, dvs. ett första-,
andra-, tredje- och fjärdehandsval. Det är viktigt att du söker kurserna i den rangordning som du
helst vill läsa dem då de lägre rangordnade kurserna stryks om du kommer in på en högre
rangordnad kurs.
Ex: Om man vid den preliminära antagningen antas till sitt förstahandsval stryks man automatiskt
från de lägre rangordnade kurserna. Om man däremot antas till sitt fjärdehandsval står man kvar
som reserv på de kurser som i ansökan rangordnats högre. Detta gäller även när den definitiva
antagningen görs – under förutsättning att man tackat ja till samtliga kurser vid bevakningen.
Antal högskolepoäng tagna på obligatoriska kurser inom juristprogrammet fram till och med sista
ansökningsdag, 15 april, ska anges i ansökan. För att poäng ska beaktas ska de ha examinerats
senast på ansökningsdagen (med godkänt resultat). Har du tillgodoräknade obligatoriska poäng,
som inte finns i LADOK, måste du komplettera din ansökan med en kopia av
tillgodoräknandebeslutet. Denna kopia scannas och skickas via mail till:
buster.sanderson@juridicum.su.se.
VIKTIGT: När ansökan har utförts syns ett kvittonummer längst ner på skärmen. Skriv ut och
spara denna sida med kvittonumret som bevis på att ansökan är utförd och har lagrats!
Det är varje students eget ansvar att göra detta som en säkerhetsåtgärd.
Juristprogramstudenter från annan juridisk fakultet:
Behöriga studenter från juristprogrammen i Göteborg, Lund, Umeå, Karlstad, Örebro och Uppsala
får läsa specialkurserna i mån av plats. Efter den ordinarie ansökningstidens utgång (15 april) kan
en student från annan juridisk fakultet kontakta kursadministratören för aktuell kurs för att skrivas
upp på reservlista. Om en plats blir ledig tar kursadministratören kontakt och då ska dels ett aktuellt
betygsutdrag dels ett aktuellt registreringsintyg (som visar vilka kurser studenten är registrerad på
under vårterminen alt. visar att studenten inte är registrerad på någon kurs) lämnas in. Dessa ska
vara daterade tidigast i april 2020.

5

Bevakning av plats
För att kunna få en specialkursplats måste man söka och sedan bevaka alla
plats/reservplatser.
Samtliga studenter måste bevaka sin plats/reservplats genom att tacka JA om de vill
behålla sina platser – annars förloras platsen!
HT 2020, period A:
Preliminär antagning: Resultatet av den preliminära antagningen kommer att anslås under vecka
21 (senast 20/5) i Fastreg under rubriken "Kursval", utanför Studentexpeditionen och på hemsidan.
Bevaka sin plats:
För att behålla sin plats respektive reservplats måste man tacka ja.
Detta kan endast göras i Fastreg senast fredag den 29 maj kl. 24, därefter stängs denna
funktion i Fastreg.
Bevakningen görs genom att gå in på "Kursval" och sedan rubriken "Här kan du bekräfta och se
resultatet av din ansökan". För att bevaka en plats måste resp. ruta under rubriken "Status" klickas
så att den bockas av.
Kontrollera att allt blev rätt genom att gå in i Fastreg igen efter det att du har bockat för rutan! Det
är ditt ansvar att kontrollera att du har bevakat platsen på korrekt sätt – annars förlorar du platsen.
OBS! Bevakas inte platsen enligt ovan, går den förlorad. Om man inte tackar ja, anses man ha
tackat nej och stryks från sin plats (förturen påverkas inte av detta).
Definitiv antagning: Besked om vilka som har antagits efter bevakningsperioden anslås i Fastreg
under rubrikerna "Kursval" och "Här kan du bekräfta och se resultatet av din ansökan", utanför
Studentexpeditionen samt på hemsidan under vecka 22 (senast 5/6).

HT 2020, period B:
Preliminär antagning: Resultatet av den preliminära antagningen kommer att anslås under vecka
40 (senast 28/9) i Fastreg under rubriken "Kursval", utanför Studentexpeditionen och på hemsidan.
Bevaka sin plats:
För att behålla sin plats respektive reservplats måste man tacka ja.
Detta kan endast göras i Fastreg senast måndag 5 oktober kl. 24, därefter stängs denna
funktion i Fastreg.
Bevakningen görs genom att gå in på "Kursval" och sedan rubriken "Här kan du bekräfta och se
resultatet av din ansökan". För att bevaka en plats måste resp. ruta under rubriken "Status" klickas
så att den bockas av.
Kontrollera att allt blev rätt genom att gå in i Fastreg igen efter det att du har bockat för rutan! Det
är ditt ansvar att kontrollera att du har bevakat platsen på korrekt sätt – annars förlorar du platsen.
OBS! Bevakas inte platsen enligt ovan, går den förlorad. Om man inte tackar ja, anses man ha
tackat nej och stryks från sin plats (förturen påverkas inte av detta).
Definitiv antagning: Besked om vilka som har antagits efter bevakningsperioden anslås i Fastreg
under rubrikerna "Kursval" och "Här kan du bekräfta och se resultatet av din ansökan", utanför
Studentexpeditionen samt på hemsidan under vecka 42 (senast 16/10).
Resterande platser: Efter att ansökningstiden gått ut hänvisas alla som är intresserade av att läsa
en specialkurs till kursadministratörernas/amanuensernas reservlistor. Eventuellt resterande platser
efter avslutad antagning fördelas av respektive kursadministratör.
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Efter avslutad antagning
Inför kursstarten skickar kursadministratören kallelse till både registreringstillfället och
introduktionsföreläsningen (via e-postadressen som finns angiven i Fastreg – kontrollera därför
gärna att e-postadressen är aktuell). Egna reservlistor upprättas av kursadministratörerna, som tas i
anspråk om det skulle bli platser över efter den ordinarie antagningen. Kontakta respektive
kursadministratör för att bli antecknad på dessa reservlistor.
Observera att förtur förbrukas även om man antas på detta sätt och tar en ledig plats.
Registrering på specialkurs: Registrering på specialkurs sker vid ett särskilt obligatoriskt
registreringstillfälle enligt särskild information från respektive kursadministratör ca 1 vecka innan
kursstart. Förhinder ska meddelas till kursadministratören innan denna registreringsdag. Man
förlorar sin plats på kursen vid utevaro om man inte har meddelat kursadministratören.
Reservantagning sker endast till och med första kursveckan.
Avregistrering: Om man ångrar sig/får förhinder och därmed inte avser att läsa den specialkurs
som man antagits till måste man begära avregistrering hos kursadministratören alternativt göra ett
tidigt avbrott i studentladok senast under den första kursveckan om man vill behålla sin förtur.
Annars inom 3 veckor från kursstart. Skäl att inte fullfölja kurs kan uppkomma även senare under
kursen, såsom tex. sjukdom. I sådana särskilda fall finns möjlighet att avregistrera sig från kursen
genom kontakt med studievägledningen. En begäran om avregistrering i dessa fall ska framställas
så snart det är möjligt. Det är inte möjligt att avregistrera sig senare än samma termin. Avregistrerar
man sig inte från en kurs man antagits till kommer registreringen att beaktas vid förnyad ansökan till
specialkurs, dvs. ta förtur i anspråk.

Förändringar i kursutbudet
Förändringar från föregående läsår
Hösttermin
• Ny kurs: ”Public International Law” under höstterminens A-period.
• ”Maritime and Transportation Law” flyttas från A-perioden till B-perioden.
• Ny kurs: ”Den nya konstitutionella rätten” ges under höstterminens B-period.
• "Straffrätt och samhälle" ges inte under höstterminen 2020. Kursen ges nästa gång under
vårterminen 2021, A-perioden.
• ”Legal Systems and Methods” ges under höstterminen A-period.
Vårtermin
• ”Law and Economics” ställs in.
• “Civilprocess” ställs in.
• ”Entreprenadrätt” ges nu på vårterminens A-period.
• “Environmental Law across State” borders ges på vårterminens A-period.
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Profiler - studieår
Studieåret Finansmarknadens juridik
Sedan HT 11 kan man välja att delta i ett sammanhållet studieår avseende juridiken på
finansmarknaden bestående av två specialkurser under hösten och examensarbete under våren.
Specialkurserna består av FINANSMARKNAD OCH KREDIT, 15 hp och INSOLVENSRÄTT MED
SAKRÄTT, 15 hp. Kurserna ger en god förståelse av finansmarknadens funktion och reglering samt
av den civilrätt och insolvensrätt som är relevant på finansmarknaden och i samband med insolvens
generellt. Även det internationella perspektivet beaktas. Examensarbetet ska ansluta till studieårets
ämnesområden. Det kan utformas som en komplettering till kursinnehållet och utgöra en ytterligare
fördjupning av ett valt område eller läggas upp som ett projektarbete tillsammans med en av de
externa lärarna från kurserna. Ett projektarbete kan även initieras av externt uppkomna
frågeställningar. Studieåret skapar teoretisk och praktisk förståelse för de transaktioner och
frågeställningar som jurister verksamma inom området ställs inför samt kontakt med framtida
arbetsgivare såsom advokatbyråer, myndigheter och företag. Som lärare engageras i hög grad
praktiker från advokatbyråer, domstolar, finansiella institut och myndigheter.
Studieåret Folkrätten och individen
Detta sammanhållna studieår i folkrätt, består av specialkurserna HUMAN RIGHTS IN A GLOBAL
PERSPECTIVE, 15 hp och INTERNATIONAL CRIMINAL LAW, 15 hp samt ett examensarbete.
Läs mer under respektive kurs!

Ämneslika kurser i examen
- I examen får ej medräknas kurs som till ämnesinnehållet väsentligen överensstämmer med annan,
tidigare tenterad kurs. Är överensstämmelsen av mindre omfattning kan tillgodoräknande
ifrågakomma med hela poängantalet alternativt med 7,5 hp om kursen är på 15 hp.
- Betr. European Intellectual Property Law (ges inte längre), 15 hp och Experimentell
Immaterialrätt (ges inte längre), 15 hp gäller att de tillsammans endast motsvarar 22,5 hp i
examen.
- Betr. Arbetsrätt med EG-rättslig inriktning (ges inte längre), 15 hp och European and Swedish
Labour and Employment Law (ges inte längre), 15 hp gäller att endast en av dessa kurser kan
ingå i examen.
- Betr. Börsrätt och bolagsstyrning (ges inte längre), 15 hp och Börsrätt (ges inte längre), 15 hp
eller Aktiemarknadsrätt, 15 hp gäller att endast en av dessa kurser kan ingå i examen.
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SPECIALKURSER HÖSTTERMINEN 2020
HT A-period
Kurs
Bolagsrätt
Det straffrättsliga sanktionssystemet
och påföljdsbestämning
Equality Law
Finansmarknad och kredit
Human Rights in a Global Perspective
Legal English
Legal Systems and Methods
Medierätt
Miljörätt
Public International Law
Rättspsykologi
Skadeståndsrätt
HT B-period
Kurs
Aktiemarknadsrätt
Barnrätt
Bodelning och arvskifte
Comparative Law
Competition Law
Den nya konstitutionella rätten
EU Banking and Financial Integration Law
Företagsbeskattning
Försäkringsrätt
IT-rätt
Insolvensrätt med sakrätt
International Criminal Law
Kommersiell avtalsrätt
Maritime and Transportation Law
The Internal Market – Digital and Social
Challenges

15 hp
15 hp

Kursföreståndare (preliminärt)
Jan Andersson
Jack Ågren

15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp

Laura Carlson/Paul Lappalainen
Kelly Chen/Sara Göthlin
Jarna Petman
Nikola Hajdin
Marie Sandström
Jan Rosén
Anna Christiernsson
Pål Wrange
Anna Kaldal/Jenny Yourstone
Mia Carlsson

15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp

Kursföreståndare (preliminärt)
Svante Johansson
Anna Kaldal/Malou Andersson
J.Schüldt/T.Rother-Schirren
Laura Carlson
Marios Iacovides
Karin Åhman
Sideek Mohamed Seyad
Roger Österman
Marcus Radetzki
Cecilia Magnusson Sjöberg
Emil Elgebrant
Mark Klamberg
Jori Munukka
Johan Schelin
Jaan Paju
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SPECIALKURSER VÅRTERMIN 2021 *Obs Preliminärt*
VT A-period
Kurs
Avancerad immaterialrätt
Bolagsrätt
Entreprenadrätt
Environmental Law Across State Borders
EU Internal Market Law
Family Law Across Borders
Förundersökning
Förvaltningsprocess
Human Rights in a Global Perspective
Internationell skatterätt
Offentlig upphandling
Skadeståndsrätt
Straffrätt och samhälle
VT B-period

15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp

Kursföreståndare (preliminärt)
Per Jonas Nordell/Marianne Levin
Jan Andersson
Jori Munukka
Jonas Ebbesson
Claes Granmar
Michael Hellner/Laura Carlson
Anna Kaldal/ Katrin Lainpelto
Michaela Ribbing
David Fisher
Jérôme Monsenego
Andrea Sundstrand
Mia Carlsson
Dennis Martinsson

Kurs
American and English Business Law
Central fastighetsrätt
Cyber Law
EU External Trade Relations Law and Policy
International Commercial Dispute Resolution
International Law and the Global Economy
Internationell förmögenhetsrätt
Juridisk metodlära
Migrationsrätt
Praktisk europaprocess
Straffprocess, casekurs med bevisrättslig inriktning

15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp
15 hp

Kursföreståndare (preliminärt)
Laura Carlson/Lydia Lundstedt
Elisabeth Ahlinder
Stanley Greenstein
Claes Granmar
Patricia Shaughnessy
Pål Wrange
Michael Hellner
Marie Sandström
Louise Dane
Claes Granmar
Katrin Lainpelto

Straffrättens allmänna del

15 hp

Claes Lernestedt

Successionsrätt
The Global Labour Market and International
Labour Law

15 hp
15 hp

J.Schüldt/T.Rother-Schirren
Petra Herzfeld Olsson
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Kursbeskrivningar (i alfabetisk ordning) läsåret 2020
V.g. se hemsidan för senaste uppdatering av specialkurskatalogen
Eventuella frågor ang. kursinnehåll, kursupplägg, schema, osv. ska i första hand ställas till
kursadministratören/kurssekreteraren som nås via kursens e-postadress.

AKTIEMARKNADSRÄTT (förut Börsrätt), 15 hp
Kursföreståndare: Svante Johansson
Kurstid: HT-20 period B
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet, bland vilka den obligatoriska kursen i associationsrätt ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen avser att bibringa de studerande kunskaper och färdigheter
inom aktiemarknadsrättsliga frågor, däribland aktiemarknadens funktion, aktiemarknadens
aktörer, börsnoteringskrav, informationskrav enligt lag, avtal mm., prospektregler, förvärv av olika
slag, exempelvis takeovers, fusioner, inkråmsförvärv, tvångsinlösen och budplikt
samt marknadsmissbruksregler, flaggning, insiderregler. I viss utsträckning behandlas på kursen
också EU-regler på området.
Undervisning: Undervisningen ges i form av ca. 30 timmar föreläsningar, övningar och seminarier.
Examination: Examination sker i två delar, dels författandet av en promemoria och dels en skriftlig
tentamen.
E-post: akt@juridicum.su.se
Kursadministratör: Anna Wolme, rum C 804, tel: 08-16 21 04.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

AMERICAN AND ENGLISH BUSINESS LAW, 15 hp/15 ECTS credits
Course director: Laura Carlson
Course period: Spring semester-21 period B
Prerequisites for admission: Students taking this course should have successfully completed at
least 150 higher education credits of compulsory courses within the law programme. Foreign
undergraduate law students enrolled in the Dept. of Law at Stockholm University are also eligible to
take the course. Students must be sufficiently proficient in English to be able to participate in the
course.
Purpose of the course: The purpose of the course is to create a better understanding of the legal
environments for firms doing business in the United States and Great Britain, as well as strengthening
English legal writing and oral skills.
Content of the course: The course consists of two parts. The first is an introduction to the American
and English legal systems affecting businesses, including the common law, federalism as well as civil
and criminal procedure. The second consists of basic areas of the law as applicable for businesses.
The English segment focuses on the law of contracts, torts and company law. The American segment
focuses on contract law (common law, UCC and CISG), torts, products liability and corporate law.
Specific areas of regulatory enforcement in the United States are also examined, such as
environmental law. As English law is covered, comparisons are drawn between American and
European Union law, particularly with respect to the bifurcation of state power in each system as well
as with respect to substantive areas of the law such as the law of corporations.
Outline of the course: The course consists of seminars conducted in English in which students are
expected to actively participate. Active participation and attendance at the seminars is mandatory.
Students who cannot attend a seminar for an evidenced legitimate reason (for example, illness as
attested by a physician’s certificate) can do a make-up assignment. The moot court is mandatory with
no make-up available until the course is given in the following year.
Examination:
Grading is based on the following:
40 % for three writing assignments and an oral presentation,
- a one-page case brief (10 %),
- a three-page law firm associate memorandum (10 %),
- a four-page court brief (10 %),
- an oral presentation of the arguments presented in the court brief (10 %), and
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60 % for the written examination. All written assignments as well as examination answers must be in
English. Students must pass all examination moments to pass the course.
E-mail: spea@juridicum.su.se
Information: Johanna Hale, room C 975, phone: 08-16 22 46.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 pm.
AVANCERAD IMMATERIALRÄTT, 15 hp
Kursföreståndare: Per Jonas Nordell och Marianne Levin
Kurstid: VT-21 period A
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp. på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna i civilrätt, europarätt, straffrätt och processrätt
ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Den tekniska och ekonomiska utvecklingen leder till ständigt nya
utmaningar för den immaterialrättsliga lagstiftningen och dess tillämpning i Sverige, EU och
internationellt. Kursen syftar till att dels fördjupa och bredda, dels uppdatera materiella och
metodologiska kunskaper i immaterialrätt. I fokus står den svenska rättens aktuella tillstånd, som i
mycket betyder EU-baserad lagstiftning, ledning av EU-domstolens domar samt gränsöverskridande
tvister. Praxis är dynamisk antingen det handlar om prejudikat från svenska domstolar, främst Patenoch marknadsöverdomstolen, eller EU-domstolens tolkningsbesked, eller det europeiska
patentverkets avgöranden i registreringsärenden. Studenterna tränas särskilt i identifikation, analys
och lösning av konflikter kring en eller flera immaterialrätter.
Undervisning: Kursen omfattar cirka 55 timmar med föreläsningar, gruppövningar, seminarier samt
ett par studiebesök. Seminarier är obligatoriska, på föreläsningar krävs närvaro till åtminstone 80
procent. Till de tematiska seminarierna – om design, kännetecken, patent, upphovsrätt mm. − skriver
studenterna individuella PM och redovisar i grupp. Frånvaro från ett seminarietillfälle kan
kompenseras med en extra uppgift.
Examination: Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarieövningarna, inlämnade PM
samt en hemtentamen. Hemtentan går ut på att skriftligt analysera och föreslå lösningar på en
komplex immaterialrättslig situation för de inblandade parterna. Betyg sätts på basis av hemtentan
(80 procent), men kan korrigeras uppåt eller nedåt beroende av hur PM-uppgifterna har framställts
och framförts (20 procent).
E-post: avir@juridicum.su.se
Kursadministratör: Omid Dares, rum C 980, tel: 08-16 35 53.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

BARNRÄTT, 15 hp
Kursföreståndare: Anna Kaldal/Malou Andersson
Kurstid: HT-20 Period B
Förkunskapskrav: Godkända resultat i obligatoriska kurser om minst 150 poäng, bland vilka de
obligatoriska kurserna civilrätt 1/C samt förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt ska ingå.
Kursens innehåll: Kursen är problemorienterad och syftar till att förmedla djupgående teoretisk såväl
som praktiskt användbar kunskap om rättsregler och rättsprinciper inom området barnrätt. I kursen
behandlas barnets rättsliga ställning och relationer. Kursen tar sin utgångspunkt i folkrätten och
barnkonventionens artiklar 3 och 12 om barnets bästa och barnets rätt att komma till tals. I kursen
läggs särskild fokus på barnets ställning i myndighetsutredningar och domstolsprocesser. Därmed har
kursen beröring med flera traditionella rättsområden. Några centrala barnrättsliga områden avser
civilrättsliga frågeställningar rörande föräldraskap, vårdnad, boende och umgänge samt
offentligrättsliga frågeställningar om religion, undervisning, social barnavård och utlänningsrätt. Straffoch processrättsliga aspekter på frågan om barn som brottsoffer och barn som lagöverträdare ges
också stort utrymme i kursen. Barnets ställning i rättsprocessen och där tillhörande processrättsliga
frågor som talerätt och processbehörighet samt barns som vittnen ingår som centrala delar.
Undervisning: Kursen består av seminarier samt studiebesök. Varje seminarium har olika höga krav
på förberedelse och aktivitet från studenterna. Hur mycket som krävs för respektive
undervisningstillfälle kommer att framgå av läshänvisningar och annat förberedelsematerial. Dessa
instruktioner kommer att läggas ut löpande under kursmaterial på kurshemsidan. Om något nytt läggs
ut eller om något ändras meddelas detta via kurshemsidan under fliken Aktuellt.
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75 % närvaro kommer inte att krävas, däremot kommer närvaro att tas vid samtliga tillfällen vilket
kommer att kunna vägas in i studenternas slutliga betyg (se nedan Examination).
Examination: I specialkursen barnrätt ingår två obligatoriska examinationsmoment. Att författa en
hemtentamen samt att skriva en PM där närvaro vid ett PM-seminarium och opponering på ett annat
PM även är obligatoriskt. Hemtentamen samt PM kommer att väga lika tungt vid betygssättingen. Vid
PM-seminariet krävs närvaro för att få ett betyg i kursen. Det finns inga andra obligatoriska moment
och ingen närvaro. Däremot tas närvaro vid samtliga utbildningstillfällen. Vid betygssättningen
beaktas inte enbart de två obligatorierna utan även närvaro och aktivitet under samtliga tillfällen.
Hemtentamen: Hemtentamen är den första obligatoriska delen och innefattar att svara på angivna
frågeställningar samt att i tid skicka in tentamen. Det rekommenderas starkt att närvara vid
instruktionerna för hemtentamen. Där finns möjlighet att få svar på frågor och oklarheter. Alla
formkrav kommer att anges på själva hemtentamen när denna publiceras. PM: Den andra
obligatoriska delen är att författa en PM. Studenterna ska själva välja ett ämne som de vill behandla.
Ämnet måste godkännas av kursföreståndaren Anna Kaldal. När ämnet är godkänt ska det meddelas
till kursadministratören som i sin tur registrerar ämnet. Som student har man alltså ansvar för att dels
få sitt ämne godkänt, dels att maila kursadministratören som registrerar detta. För att uppfylla
obligatoriet krävs även att man närvarar vid ett PM-seminarium. Under PM-seminariet ska studenten
både opponera på en annan student och försvara sin egen PM. Datum för PM-seminarium finns på
schemat. Varje student behöver endast närvara vid ett av tillfällena. Det vill säga opponeringen och
redovisningen sker under samma dag. Vid vilket tillfälle varje student ska närvara meddelas via
kurshemsidan.
E-post: barnratt@juridicum.su.se
Kursadministratör: Lydia Fjällhed, rum C 770, tel: 08-16 11 90.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13 -15.

BODELNING OCH ARVSKIFTE, 15 hp
Kursföreståndare: Advokaterna Theddo Rother-Schirren och Johan Schüldt
Kurstid: HT-20 period B
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna civilrätt C/1 och skatterätt ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen behandlar bodelning och arvskifte ur främst civilrättslig
synvinkel. Kursen har flera syften. Ett primärt syfte är ge fördjupade kunskaper inom ämnesområdet.
Kursen bygger vidare på de kunskaper om den ekonomiska sidan av familjerätten som studenterna
inhämtat vid studierna i kursen CC/C1. Ett annat syfte är att ge praktisk färdighetsträning i ämnet.
Kursen innehåller därför betydande praktiska inslag. Med hjälp av flera praktikfall ges inblick i den
praktiska hanteringen och träning i att upprätta bouppteckning och avtal om bodelning och arvskifte.
Ett ytterligare syfte är att integrera vissa inkomstskattefrågor med civilrätten. Under kursen belyses
och diskuteras därför skattekonsekvenserna av olika civilrättsliga handlingsalternativ vid bodelning
och arvskifte. Vidare behandlas inkomstbeskattningen av dödsbon.
Undervisning: Kurstiden är 10 veckor och består av ca 60 timmar föreläsningar, seminarier och
gruppövningar. Undervisningen är obligatorisk. I undervisningen ingår praktikfall som ger poäng till
tentamen. För full poäng krävs att studenten deltar i grupparbetet med samt i redovisningen av
praktikfallet. Utöver de poänggivande praktikfallen ges även två poänggivande seminarier.
Examination: Kursen examineras genom en skriftlig tentamen. Betyget på kursen utgörs av
tentamensresultatet samt de poäng studenten erhållit vid arbetet med praktikfallen och seminarierna.
E-post: boarv@juridicum.su.se
Kursadministratör: Johanna Hale, rum C 975, tel: 08-16 22 46.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

BOLAGSRÄTT, 15 hp
Kursföreståndare: Professor Jan Andersson
Kurstid: HT-20 period A och VT-21 period A
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet bland vilka de kurserna civilrätt A-D och associationsrätt ska ingå.
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Kursens syfte och innehåll: Kursen avser att bibringa de studerande kunskaper och färdigheter
inom den del av associationsrätten som berör aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag och enkla
bolag med tyngdpunkten inom aktiebolagsrätten (inbegripet s.k. Corporate Governance). Kursen
kommer att avse lagstiftnings- och tillämpningsproblem inom området. Vidare syftar kursen till att
bibringa studenterna grundläggande kunskaper i teorin kring lagstiftningen som standardkontrakt,
agent- och principalproblematiken samt andra hithörande frågor även som vissa
grundläggande kunskaper avseende den s.k. Delawareeffekten och harmoniseringsfrågor inom EU.
Undervisning: Undervisningen ges huvudsakligen i form av seminarieövningar men även praktiska
tillämpningsövningar och föreläsningar kan förekomma. Undervisningen omfattar ca. 50 timmar.
Obligatorisk närvaro förekommer på kursen, särskilt vid seminarieövningar. Envar av kursdeltagarna
ska skriva en PM.
Examination: Examination sker i två delar, dels författandet av en promemoria och dels en skriftlig
eller muntlig tentamen.
E-post: bolag@juridicum.su.se
Kursadministratör: Anna Wolme, rum C 804, tel: 08-16 21 04.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.
CENTRAL FASTIGHETSRÄTT 15 hp
Kursföreståndare: Elisabeth Ahlinder
Kurstid: VT-21 period B
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet, varav den obligatoriska kursen CD ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om centrala frågor och
grundläggande principer inom fastighetsrätten men också att göra studenterna bekanta med nyare
strömningar, samtidigt som brytningspunkterna mellan det äldre och det nyare belyses.
Fastighetsrätten är på samma sätt som andra rättsområden under tryck på omvandling som ett led i
internationaliseringen och "den nya ekonomin". Nya avtalsformer uppträder som kan komma i konflikt
med den fastighetsrättsliga ordningen. Kursen kommer att i första hand behandla den kommersiella
sidan av fastighetsrätten och förändringarnas betydelse för affärsuppgörelser som inbegriper fast
egendom (och det gör de flesta större affärer). Bland de frågor som kursen avser att belysa märks
följande:
• Nya metoder och former för säkerhet i fast egendom – sale and lease back, paketering av
fastighet i bolag, ring fence mm.
• Tredimensionell fastighetsbildning – ett historiskt sett nytt fastighetsbegrepp har bildats, genom
vilket delar av byggnader och utrymmen under mark kan bli egna fastigheter. Möjligheten att
skapa 3D-fastigheter skapar nya rättsliga och ekonomiska möjligheter men också nya rättsliga
frågor.
• Tillbehör till fast egendom – reglerna är av stor ekonomisk betydelse, men stämmer de överens
med dagens verklighet?
• Den nya hyresrätten – inom lokalhyresrätten utvecklas nya idéer med rasande fart om vad som
bör och kan ligga i ett hyresavtal, men även när det gäller bostadshyra finns liknande tendenser.
Vad betyder detta, vad kan man göra idag och vad kräver nya regler?
• Metoder och regleringar för att trygga infrastrukturinvesteringar (tex. för bredband och 3Gmobiltelefoni).
• Utbrytning av fastighetstillbehör, inteckningsbefrielse vid avstyckning, pantsättning av byggnad på
ofri grund, kooperativ hyresrätt och andra nyheter.
• Förnyelse av bostadsrätten – vad är på gång? Ägarlägenheter?
• Fastighetsöverlåtelse – vad betyder verkligen de olika reglerna om nyttjanderättshavarens
ställning mm.?
• Ersättning och värdering – i en rad fall har fastighetsägaren (eller i något fall hyresgästen) rätt till
ersättning för en uppkommen skada (expropriation eller annan markåtkomst, obefogad
uppsägning av en lokalhyresgäst) och frågan är då hur denna skada ska uppskattas/värderas.
Undervisning: Huvuddelen av undervisningen kommer att ske som seminarier och övningar.
Närvarokrav på 75 % av undervisningstillfällena gäller.
Examination: Examinationen sker genom en PM-uppgift och genom en avslutande skriftlig tentamen.
E-post: cenf@juridicum.su.se
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Kursadministratör: Malin Atran, rum C 904, tel: 08-16 32 75.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-14.45.

COMPARATIVE LAW, 15 hp/15 ECTS credits
Course director: Laura Carlson
Course period: Autumn semester-20 Period-B
Prerequisites for admission: Students taking this course should have successfully completed at
least 150 higher education credits of compulsory courses within the law programme. Foreign
undergraduate law students enrolled in the Dept. of Law at Stockholm University are also eligible to
take the course. Students must be sufficiently proficient in English to be able to participate in the
course.
Purpose of the course: The purpose of the course is to prepare the student for the task of applied
comparative law, in which comparative research facilitates interpretations, legislation or harmonization
within national, regional or international legal systems, or serves as a basis for an academic analysis
of a specific legal issue.
Content of the course:The course is divided into three parts: (i) General issues of theory and
method; (ii) presentations of some of the major legal families and systems; and (iii) exploring specific
integrated topics, such as for example, discrimination or justice from a comparative perspective.
Outline of the course:The course consists of seminars conducted in English in which students are
expected to actively participate. Active participation and attendance at the seminars are mandatory.
Students who cannot attend a seminar for an evidenced legitimate reason (for example, illness as
attested by a physician’s certificate) can do a make-up assignment. The presentation, defense and
opposition of essays is mandatory with no make-up available until the course is given in the following
year.
Examination: Examination in the course is based on active participation in the seminars as well as
the essay moment. Each student is to author, present and defend an essay (between 4,000 and
6,000 words total) as well as opposing in writing and orally another student’s essay (between 500-600
words total). The student needs to pass each examination moment in order to pass the course.
E-mail:comp@juridicum.su.se
Information: Oskar Klingborn, rum C 798, phone: 08-16 28 70.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 pm.

COMPETITION LAW, 15 hp/15 ECTS credits
Course director: Björn Lundqvist
Course period: Autumn Semester-20 period B
Prerequisites for admission: The course is open to Swedish undergraduate law students with a
minimum of 150 higher education credits of compulsory courses within the law programme, including
the courses in civil law, criminal law, procedural law and EU law. The course is also open to foreign
undergraduate law students enrolled in the Dept. of Law at Stockholm University. The course is
taught entirely in English.
Purpose of the course: The aim of this course is to examine the legal rules of EC Competition Law
taking into account the underlying economic principles and wider policy issues. Students will upon
completion of the course have sufficient understanding of the subject to practice and research in the
field. The course concentrates on the foundations for the system of rules, consisting of Articles 101
and 102 of the EU Treaty and the Merger Regulation, which together are enforced in order to ensure
that effective competition’ prevails in EU markets. These legal sources regulate much business
activity using a complex balancing test to determine whether such activity is lawful competition or
unlawful anti-competitive conduct.
The course offers an economic perspective on these legal rules. It also offers a comparative
perspective, frequently referring to the way antitrust law in the USA deals with similar problems. It
looks at the application of the competition rules in certain contexts and sectors: “public undertakings”,
state aids, telecoms, media, banking and to some extent intellectual property rights
Outline of the course: The course consists of a series of lectures and seminars (2 hours each).
Each student has to write one memorandum in English (5 pages) and act as opponent on a
memorandum at one seminar. The study material constituting the required reading is all in English
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and amounts to about 1000 pages of text.
Examination: The course ends with a written examination. The questions are given in English and
should be answered in English. You are allowed to bring the course literature, all material handed out
during the course, your own notes made during the seminars and lectures as well as other relevant
material to the examination. Laptops and cell-phones are not allowed during the examination.
E-mail: compl@juridicum.su.se
Information: Asnate Maddalo, C 970, phone: 08-16 32 83.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 pm.

CYBER LAW, 15 hp /15 ECTS points
Course director: Stanley Greenstein
Course period: Spring semester-20 period B
Prerequisites for admission: Allowed to participate in the course are Swedish undergraduate law
students with a minimum of 150 higher education credits of compulsory courses within the law
programme. The course is also open to foreign undergraduate law students enrolled at the
Department of Law, Stockholm University.
Participation in the course does not require any technical competence.
Purpose and content of the course: The objective of the optional course is to provide the student
with a more specialized knowledge of the legal issues that arise as society becomes more reliant on
complex digital technologies. It is within this context that this course examines the relationship
between law and technology. A characteristic of the law versus technology relationship is that
technology is always far ahead of the law, which usually struggles to keep pace. This places extra
demands on the legal professional working within this area of law and requires a certain degree of
creativity and flexibility in finding solutions to the complex problems that arise, especially where the
traditional law is silent or inadequate. In order to study the relevant legal frameworks in relation to the
technical phenomena that arise, a basic level of information technology knowledge is provided during
the course.
The student who has completed the optional course shall have acquired insight into the demands
placed on a lawyer practicing in the field of technology and law. Also, the course addresses various
legal frameworks and European Union Law is generally used as a starting point. Moreover, other
forms of law are investigated, such as ‘soft law’ and international trends are also illuminated.
Some sub-fields of Cyber Law are treated in more detail, such as privacy and data protection,
profiling, predictive modelling, artificial intelligence, information retrieval, ethics and information
security. A main theme running through the course is the extent to which it is possible to regulate
modern digital technologies and thereby ensure a less vulnerable society.
Outline of the course: The course consists of approximately 60 hours of lectures and seminars, all
given in English. The course literature will consist of books and supplementary materials.
Examination: Grading is based on both written and oral examination.
E-mail: cyr@juridicum.su.se
Contact information: Johan Rosell, room C 836, phone: 08-16 14 26.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 p.m.

Den nya konstitutionella rätten, 15 hp
Kursföretåndare: Karin Åhman
Kurstid: HT-20 period B
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet
Kursens syfte och innehåll: Den svenska konstitutionella rätten har förändrats under främst 2000talet. Mycket beroende på europarättens inflytande men också beroende av de reformer som gjorts i
Regeringsformen (RF) 2010. Denna specialkurs i konstitutionell rätt tar främst sikte på den svenska
konstitutionella rätten ur både teoretiskt som praktiskt perspektiv som den har kommit att ändras
under 2000-talet. Främst behandlas den nya RF (ikraft 2011), men även Tryckfrihetsförordningen
(och Yttrandefrihetsgrundlagen) aktualiseras. Exempel på frågor som behandlas är relationen mellan
riksdag och regering respektive regering och myndigheter, kommunernas rättsliga ställning, skyddet
av grundläggande rättigheter, domstolarnas ställning, normgivningsmakten och konstitutionella frågor

16

i samband med lagstiftningsproceduren. Kursen utgår från dagsaktuella exempel och rätten
analyseras utifrån ett kritiskt perspektiv och genom att presentera alternativa synsätt. Som exempel
kan nämnas riksdagens roll som främsta lagstiftare, myndigheternas roll, domstolarnas rättsliga
ställning, konflikter mellan rättigheter och rättigheter för enskilda respektive för juridiska personer. En
del av kursen ägnas åt Europakonventionen och EU:s inverkan på den svenska konstitutionella rätten
i vid mening.
Undervisning: Uppdateras kontinuerligt på specialkurskatalogen som finns på hemsidan.
Examination: Uppdateras kontinuerligt på specialkurskatalogen som finns på hemsidan.
E-post: Kontaktuppgifter kommer inom kort
Kursadministratör: Vakant

DET STRAFFRÄTTSLIGA SANKTIONSSYSTEMET OCH PÅFÖLJDSBESTÄMNING, 15 hp
Kursföreståndare: Jack Ågren
Kurstid: HT-20 period A
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna straffrätt och processrätt ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen ska ge en god orientering i de kriminalpolitiska överväganden
som ligger bakom uppbyggnaden av det straffrättsliga påföljdssystemet samt fördjupade kunskaper i
utformningen av det svenska påföljdssystemet och regler för påföljdsbestämning. Kursen omfattar
vidare frågor om lagföring av särskilda grupper av lagöverträdare samt verkställighet av påföljder.
Undervisning: Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.
Examination: Examination består av PM, muntlig presentation samt skriftlig tentamen.
E-post: straffsan@juridicum.su.se
Kursadministratör: David Assadkhan, rum C 770, tel: 08-16 33 84.
Mottagnings- och telefontid: tisdagar och torsdagar kl.13-15.

ENTREPRENADRÄTT, 15 hp
Kursföreståndare: Professor Jori Munukka
Kurstid: HT-20 period A
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet.
Kursens syfte och innehåll: Specialkursen syftar till fördjupade kunskaper i entreprenadrätt. Fokus
ligger på affärsområdets standardavtalsreglering, särskilt svenska centrala avtal men likheter och
olikheter med andra nordiska länders reglering liksom de internationella standardavtalen
uppmärksammas. Vid sidan av entreprenadrätt i snäv mening behandlas anläggningsleveranser och
offentlig-privat samverkan, OPS. Kursen är problemorienterad och syftar till att förmedla såväl
teoretisk som praktiskt användbar kunskap. Trots avtalsregleringens relativt heltäckande karaktär gör
sig allmänna obligationsrättsliga principer sig alltmer gällande. Entreprenadrättens senare
framträdande utveckling i rättspraxis tillmäts stor vikt under kursen. Kärnan i kursen består av ett
rättegångsspel.
Undervisning: Ca 40 timmar seminarier. All undervisning är obligatorisk.
Examination: Skriftlig tentamen. Rättegångsspel.
E-post: entr@juridicum.su.se
Kursadministratör: Malin Atran, rum C 904, tel: 08-16 32 75.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

ENVIRONMENTAL LAW ACROSS STATE BORDERS, 15 hp/15 ECTS points
Course director: Professor Jonas Ebbesson
Course period: Spring semester-21 period A
Prerequisites for admission: Students taking this course should have successfully completed at
least 150 higher education credits of compulsory courses within the law programme. Foreign
undergraduate law students enrolled in the Department of Law at Stockholm University are also
eligible to take the course. Students should be sufficiently proficient in English to be able to participate
in the course.
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Purpose of the course: The purpose of the course is to give the students basic understanding of
environmental law and related issues in transboundary contexts, ie. international, supranational (EU)
and transnational law.
Content of the course: The transboundary dimensions of environmental law engages international
law, supranational legal regimes (essentially the EU) and transnational structures and methods (e.g.
extraterritorial application of national laws) for managing, resolving and controlling environmental
issues across state borders. Among these issues are legal regulations and procedures with respect to
climate change; air, water and soil pollution, nature conservation and biological diversity; and legal
control of wastes and hazardous substances. The course also covers thematic issues such as human
health in environmental contexts; dispute resolution; international institutions; environmental
protection and globalisation; trade and the environment; responsibility of transnational corporations;
human rights, participatory rights and the environment; and sanctions, compliance control, and the
achievement of common objectives.
Outline of the course: The course consists of lectures, seminars, and the writing of an essay. All
teaching is in English.
Examination: To be decided.
E-mail: xx
Contact information: xx
Information: xx

EQUALITY LAW, 15 hp/15 ECTS credits
Course directors: Laura Carlson and Paul Lappalainen
Course period: Autumn semester-20 period A
Prerequisites for admission: Students taking this course should have successfully completed at
least 150 higher education credits of compulsory courses within the law programme. Foreign
undergraduate law students enrolled in the Dept. of Law at Stockholm University are also eligible to
take the course. Students must be sufficiently proficient in English to be able to participate in the
course.
Course objective: The purpose of this course is to provide students with the opportunity to gain
deeper insights in the areas of equality and discrimination law. The course will examine legal and
policy responses to contemporary questions of inequality both domestically, regionally mainly on the
European level and internationally.
Course content: The course consists of three blocks. The first block focuses on the legal regulation
of equality issues historically from Swedish, EU, international and comparative perspectives. The
second block addresses legal theoretical approaches to equality issues, including, for example,
seminars on feminist legal theory, critical race theory, justice and intersectionality. The third block
examines issues integrating law and theory, such as access to justice and migration.
Outline of the course: The course consists of seminars conducted in English in which students are
expected to actively participate. Active participation and attendance at the seminars are mandatory.
Students who cannot attend a seminar for an evidenced legitimate reason (for example, illness as
attested by a physician’s certificate) can do a make-up assignment. The presentation, defense and
opposition of essays is mandatory with no make-up available until the course is given in the following
year.
Examination: Examination in the course is based on active participation in the seminars as well as
the essay moment. Each student is to author, present and defend an essay (between 4,000 and
6,000 words total) as well as opposing in writing and orally another student’s essay (between 500-600
words total). The student needs to pass each examination moment in order to pass the course.
E-mail: eql@juridicum.su.se
Contact information: Ann Melin, room C 975, phone: 08-16 32 93.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 p.m.
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EU BANKING AND FINANCIAL INTEGRATION LAW, 15 hp/15 ECTS credits
Course director: Jur. dr. Mohamed Sideek Seyad
Course period: Autumn semester-20 period B
Prerequisites for admission: Swedish undergraduate law students who wish to enrol should have
acquired a minimum of 150 higher education credits of compulsory courses within the law programme
and preferably have some basic knowledge in Community Law. Students who cannot satisfy the latter
requirement may be granted an exemption provided they are willing to read a textbook or articles
prescribed by the course director. Even undergraduate exchange law students who meet the above
criteria are eligible to apply for enrolment.
Purpose of the course: The underlying objective of this course is to enable the students to acquire a
deeper understanding of the EU Laws relating to banking and finance.
Some of the legal issues to be discussed in this course are, inter alia, a thorough presentation of the
Community rules on the free movement of capital supported by case law, public policy issues linked
to the free movement of capital such as the crime of money laundering, problems connected with
harmonisation of taxation of capital, tax fraud and evasion, legal progress made so far towards the
establishment of a common market in banking, investments and insurance services, EC rules on
consumer protection in the field of financial services, Maastricht rules for the establishment of
economic and monetary union, legal aspect of the single currency; the Euro, the impact of the
introduction of the Euro on the continuity of contracts, legal positions of Sweden to remain outside the
euroland etc.
Language: All lectures and seminars will be conducted in English.
Outline of the course: Attendance by 80 % on all seminars/lectures is compulsory. Each student
must also write a memo during the course and oppose on another student's memo.
Examination: The course will conclude with a written examination. Students are required to answer
all questions in English. No student will be penalised on grounds of grammatical inadequacies.
E-mail: bank@juridicum.su.se
Information: Karl Skorup Averås, room C 970, phone: 08-16 26 13.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 pm.

EU EXTERNAL TRADE RELATIONS LAW AND POLICY, 15 hp/15 ECTS credits
Course director: Claes Granmar
Course period: Spring semester-21 period B
Prerequisites for admission: The course is open to students who have obtained a minimum of 150
higher education credits of compulsory courses in the law program at Stockholm University. The
course is also open for foreign undergraduate law students enrolled at the Department of Law at
Stockholm University in accordance with the administrative rules and procedures.
Purpose of the course: In accordance with the division of powers within the European Union (EU),
the competence for a member state to develop external relations with countries not forming part of the
Union (third countries) has to a great extent been transferred from the national level to the EUinstitutions. We will focus on the shaping of a common commercial policy and the internal
coordination of the EU’s activities on the international arena with respect to investments and aid. The
Union is for the time being negotiating several trade agreements, e.g. with the USA and China, which
are likely to have a major impact on the economies and cultures within the EU. The EU has also
acceded to the multilateral agreements of the World Trade Organisation (WTO). Even if the European
Commissioner responsible for trade is the Swedish politician Cecilia Malmström, this is the only
course at a law program in Sweden providing an in-depth knowledge of the principles and
mechanisms behind the EU’s role on the international trade arena. In addition to common commercial
policy, the course covers the EU’s activities in the field of humanitarian aid and support to burgeoning
economies in less developed parts of the world. At the end of the course you should be able to
analyse, evaluate, and criticise the state of law. Ultimately you will solve given problems and present
the findings orally and in writing.
Outline of the course: The course is taught entirely in English. Teaching consists of lectures and
seminars. Participants are expected to read the specified material before each seminar and to come
prepared either to make a presentation of a paper or to participate actively in the class discussions.
Examination: The assessment and grading is based partly on a written “open book” exam and partly
on an essay. More information is provided for in the course syllabus about required reading, the
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subjects for each lecture and seminar, seminar assignments, and additional requirements and
instructions.
E-mail: etrlp@juridicum.su.se
Information: Asnate Maddalo, room C 970, phone: 08-16 32 83.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 pm.

EU INTERNAL MARKET LAW, 15 hp/15 ECTS credits
Course director: Claes Granmar
Course period: Spring semester-21 period A
Prerequisites for admission: The elective course is open to students at the law programme at the
Stockholm University, Department of Law, who have obtained a minimum of 150 higher education
credits (ECT:s) from compulsory courses. The course is open also for exchange students enrolled at
the Stockholm University, in accordance with the administrative rules and procedures of the
Department of Law. Good knowledge of English is required since in all the literature and learning
activities are in English.
Purpose and content of the course: The internal market is at the centre of the European unification
process. We will study the internal market in the context of constitutional law of the European Union
(EU). Hence, we will make inquiries into e.g. the conferral of competences from the Member States to
the Union, legislative procedures, the administration of justice and the effects that various sources of
EU law have. Ultimately, the consistent legal order is geared towards the realisation of fundamental
values and objectives. We focus in particular on the interrelations between the four main aspects of
internal market law: free movements; consumer protection and fair dealings; intellectual property
rights; and competition law. In fact, a deeper understanding of these four fields of law is possible only
in the light of this legal context. In addition, we will look at the evolution of a social dimension of the
Union and the EU citizenship. At the end of the course, you should be able to analyse, evaluate, and
criticise the sources of law. Ultimately you will be capable of solving given problems and present the
findings orally and in writing.
Outline of the course: All learning activities and material at the Course are in English. Teaching
consists of lectures and seminars and the participants are expected to read the instructions in the
syllabus and come prepared to the learning activities. Attendance at 80% of the lectures and 100% of
the seminars is required.
Examination: The assessment and grading is based on a written “open book” exam, an essay and
on the peer review of an essay written by another participant. More information is provided in the
course syllabus such as reading instructions, the topics for lectures and seminar, assignments, and
the criteria for grades.
E-mail: euiml@juridicum.su.se
Information: Asnate Maddalo room C 970, phone: 08-16 26 13.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 pm.

FAMILY LAW ACROSS BORDERS 15 hp/15 ECTS credits
Course directors: Docent Laura Carlson/Prof. Michael Hellner
Course period: Spring semester-21 period A
Prerequisites for admission: Students taking this course should have successfully completed at
least 150 higher education credits of compulsory courses within the law programme, including
passing the courses Civilrätt C and Administrative Procedure Law. It is useful, but not required, that
they also have passed the course in Private International Law. Foreign undergraduate law students
enrolled in the Dept. of Law at Stockholm University are also eligible to take the course. Students
must be sufficiently proficient in English to be able to participate in the course.
Course Objective: This advanced level 15-credit elective course has the objective of providing
students with the opportunity to gain deeper insight in the area of family law, across both geographical
and interdisciplinary boundaries. The course studies legal problems pertaining to the organization,
operation, and dissolution of the family in a more global context, and taking into consideration
research from other academic fields, such as medicine and behavioural science.
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The course also examines topics such as alternative families, issues of parenting in the context of
fertility treatments, the custody of children, child protection and adoption, as well as marriage and
annulment, child and spousal support, divorce, alimony, and property distribution upon divorce – all in
a comparative and cross-border perspective.
Course Content: This 10-week course addresses international aspects of family law, with seminars
focusing on topics such as human rights and family law, comparative family law, and private
international law issues in family law. The course will also encompass interdisciplinary seminars both
within the law, as well as across academic fields. The interdisciplinary seminars will include, for
example, family law, procedural law, private international law and public law as well as the connection
between the law and for example medicine, psychology and sociology.
Outline of the Course: The course consists of seminars conducted in English. Attendance of the
seminars is mandatory. Students who cannot attend a seminar for a legitimate reason (for example,
illness as attested by a physician’s certificate) can do a make-up in the form of a short paper on the
topic of the seminar (600 words, two A4 pages, 12 pt, 1.5 pt line spacing) which is due at the same
time as the essay.
The final seminar, during which the students essays are presented and defended is mandatory with
no make-up available.
Examination and Grading: Examination in the course is based on the written and oral presentation
of a longer essay (between 3,500 and 4,000 words total, which is awarded max 16 points, as well as
opposing in writing and orally another student’s essay (between 450-500 words total, 4 points.
A student can volunteer to lead a seminar together with the seminar instructor for an addition 5 points
in the course. Information as to this will be distributed at the first seminar (the first day of class), which
is mandatory.Depending on whether the student choses to lead a seminar or not either a total of 20
points (16 + 4) or 25 points can be received in the course (16 + 4 + 5). The student must pass the
essay and opposition in order to pass the course.
E-mail:flab@juridicum.su.se
Contact information: Johanna Hale, room C 975. phone: 08 -16 22 46.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 p.m.

FINANSMARKNAD OCH KREDIT, 15 hp
Kursen ingår i studieåret Finansmarknadens juridik
Sedan HT 11 kan man välja att delta i ett sammanhållet studieår avseende juridiken på
finansmarknaden bestående av två specialkurser under hösten och examensarbete under våren.
Specialkurserna består av FINANSMARKNAD OCH KREDIT, 15 hp och INSOLVENSRÄTT MED
SAKRÄTT, 15 hp. Kurserna ger en god förståelse av finansmarknadens funktion och reglering samt
av den civilrätt och insolvensrätt som är relevant på finansmarknaden och i samband med insolvens
generellt. Även det internationella perspektivet beaktas. Examensarbetet ska ansluta till studieårets
ämnesområden. Det kan utformas som en komplettering till kursinnehållet och utgöra en ytterligare
fördjupning av ett valt område eller läggas upp som ett projektarbete tillsammans med en av de
externa lärarna från kurserna. Ett projektarbete kan även initieras av externt uppkomna
frågeställningar. Studieåret skapar teoretisk och praktisk förståelse för de transaktioner och
frågeställningar som jurister verksamma inom området ställs inför samt kontakt med framtida
arbetsgivare såsom advokatbyråer, myndigheter och företag. Som lärare engageras i hög grad
praktiker från advokatbyråer, domstolar, finansiella institut och myndigheter.
Kursföreståndare: Kelly Chen/Sara Göthlin
Kurstid: HT-20 period A
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp avseende obligatoriska kurser
inom juristprogrammet.
Kursens syfte och innehåll: Kursen syftar till att ge deltagarna goda kunskaper om de finansiella
marknaderna och aktörerna med en träning av metodologiska färdigheter.
De speciella förhållandena på finansmarknaderna gör att såväl offentligrättsliga som privaträttsliga
frågor diskuteras och i ett visst komparativt perspektiv (både europeiskt och internationellt). Detta
innebär, att de finansiella aktörerna behandlas, liksom reglering och kontroll av det finansiella
systemet. Inlåningsverksamhet och utlåningsverksamhet är föremål för särskild belysning liksom
betalsystemet. Vidare behandlas frågor om centralkonton, bankers rådgivningsansvar, frågor om
garantigivning och borgen där banker är inblandade. Frågor om penningtvätt berörs.
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Med tanke på de speciella förhållanden som råder inom denna del av rättsordningen kommer även
vissa insolvensrättsliga frågor att beröras och ett visst IP-rättsligt perspektiv kommer att ges.
Undervisning: Undervisning ges i form av diskussionsföreläsningar och seminarier och omfattar 60
timmar. En del undervisning kommer att vara förlagd utanför universitetet i samband med studiebesök
och liknande vid banker och andra finansiella aktörer. All undervisning är obligatorisk. Ett stort antal
praktiskt verksamma personer från bank och myndigheter kommer att medverka. Studenterna
förutsätts ha goda kunskaper i engelska, då mycket av kurslitteraturen är på engelska.
Examination: Hemtenta under kursens gång och egen uppsats, som inlämnas vid kursens slut.
E-post: finkre@juridicum.su.se
Kursadministratör: Omid Dares, rum C 980, tel: 08-16 35 53.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

FÖRETAGSBESKATTNING, 15 hp
Kursföreståndare: Roger Österman
Kurstid: HT-20 period B
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet. Som särskilt förkunskapskrav för att tentera kursen gäller att godkända tentamen i
skatterätt och associationsrätt ska ha avlagts dessförinnan.
Kursens syfte och innehåll: Kursen syftar till att ge god kännedom om företagsbeskattningens
struktur samt att ge förmåga att lösa relativt komplicerade problem inom de viktigaste delområdena.
Särskild färdighetsträning ges genom ett praktikfall.
Avsikten är inte att alla företagsbeskattningsregler ska behandlas, utan istället sker fördjupning inom
de viktigaste delområdena. Större delen av kursen behandlar inkomstskatterättsliga problem vid
näringsverksamhet i aktiebolag. Vidare behandlas mervärdesskattefrågor relativt utförligt.
Undervisning: Undervisningen består av föreläsningar, övningar, seminarier och ett praktikfall.
Godkänt deltagande i praktikfallet ger poäng som beaktas vid examination.
Examination: Examination består av en skriftlig tentamen. Två tentamenstillfällen ges i slutet av varje
kursomgång. Vid betygssättningen beaktas poäng på tentamen (max. 37 poäng) och praktikfallet
(max. 3 poäng).
E-post: forebe@juridicum.su.se
Kursadministratör:,Lee Billing Graflund, rum C 804, tel: 08-16 15 97.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

FÖRSÄKRINGSRÄTT, 15 hp
Kursföreståndare: Professor Marcus Radetzki
Kurstid: HT-20 period B
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna i civilrätt ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen omfattar rättsreglerna rörande försäkringsavtal,
försäkringsrörelse samt försäkringsförmedlare. Härutöver behandlas standardavtal beträffande ett
antal vanligt förekommande försäkringstyper, däribland hemförsäkring, företagsförsäkring och
livförsäkring. Internationella (särskilt europeiska) förhållanden beaktas. Undervisningen är
metodorienterad. Målsättningen är att varje deltagare skall ges de verktyg som krävs för att
självständigt kunna identifiera och hantera ett stort antal och i vissa fall komplexa försäkringsrättsliga
problem.
Undervisning: Undervisningen ges i form av en seminarieserie.
Examination: Obligatorisk närvaro vid seminarier, PM samt skriftlig tentamen.
E-post: forrat@juridicum.su.se
Kursadministratör: Johan Rosell, rum C 836, tel: 08-16 14 26.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

FÖRUNDERSÖKNING, 15 hp
Kursföreståndare: Anna Kaldal/Katrin Lainpelto
Kurstid: VT-21 period A
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Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna straffrätt och processrätt ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen syftar till att fördjupa kunskapen om förundersökningens teori
och praktik, dvs. om hur en utredning av ett brott går till från förundersökningens inledande till
åtalsbeslut. I den teoretiska delen avhandlas åklagarens, försvarets, den misstänktes och
målsägandens rättigheter och skyldigheter, men också spaningsmetoder, kriminalteknik, rättsmedicin,
rättspsykologi och förhörsteknik. I den praktiska delen genomförs ett antal fiktiva förundersökningar
avseende skilda brottstyper, ett arbete som kräver tillgänglighet utöver schemat. Kursen läses med
fördel tillsammans med specialkursen Straffprocess – casekurs med bevisrättslig inriktning (STRP-P)
eftersom studenterna då kan följa ett och samma case från förundersökningens inledande till
huvudförhandling i tingsrätt.
Undervisning: Kursen omfattar tre steg. I steg ett (bassteget) ska deltagarna, genom seminarier och
övningar, tillgodogöra sig baskunskaper i de för kursen centrala ämnena. Steg två
(tillämpningssteget) bygger på casemetodik och deltagarna ska, mot bakgrund av fyra brottmålstyper,
bedriva en brottsutredning samt producera ett fullständigt förundersökningsprotokoll (som sedan
ligger till grund för rättegångsspelen i specialkursen Straffprocess). I steg 3 (fördjupningssteget) ska
deltagarna författa en individuell promemoria som behandlar en juridisk frågeställning av relevans för
förundersökningen. I detta steg ingår även försvars- och oppositionsseminarier och momentet kan
ses som förberedande inför kursen Examensarbete.
Examination: Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarier och seminarieövningar,
deltagande i casearbetet, författandet av en individuell promemoria samt prestationer under såväl
försvars- och oppositionsseminarierna.
E-post: forund@juridicum.su.se
Kursadministratör: Susanne Larsson, rum C 784, tel: 08-16 21 68
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

FÖRVALTNINGSPROCESS, 15 hp
Kursföreståndare: Michaela Ribbing
Kurstid: VT-21 period A
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet, bland vilka de obligatoriska kurserna statsrätt och förvaltningsrätt ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen avser att ge de studerande sådana fördjupade kunskaper i
förvaltningsprocessrätt som gör dem skickade att lösa kvalificerade juridiska uppgifter inom ramen för
tjänstgöring i förvaltningsdomstol eller som företrädare/ombud för parter i förvaltningsprocesser.
Tonvikten ligger på de processuell regler som gäller i förvaltningsdomstol samt på de principer som
utvecklats i praxis avseende förvaltningsprocessen. Vid sidan av de allmänna förfarandelagarna
studeras även ett urval särskilda processordningar, t.ex. rättsprövningsinstitutet. Träning ges i att
författa domstolsrelaterade handlingar. Föredragning är en central del inför förvaltningsdomstolens
slutbehandling av ett mål. Under föredragningen redogör föredraganden, inför en eller flera domare,
bl.a. för vad som har hänt i målet, ger en analys av den rättsliga situationen och lämnar förslag till
beslut. En viktig uppgift för den som ska föredra ett mål är att upprätta en sk.
föredragningspromemoria, vilken ligger till grund för målets föredragning. På kursen ges övning både i
att författa en föredragningspromemoria och föredragningsmetodik genom momentet
”Föredragningsspelet”.
Undervisning: Undervisningen ges i form av seminarieövningar, vilka dock även innehåller moment
av föreläsningar. Vidare ingår praktiska övningar i form av ett föredragningsspel, vilket innefattar ett
antal uppgifter som ska redovisas skriftligen och muntligen. Dessa uppgifter löses i grupp. I kursen
kan även ingå besök på kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen.
Examination: Kursens mål examineras genom två delmoment; de obligatoriska skrivuppgifterna inkl.
den muntliga redovisningen och en skriftlig tentamen.
E-post: forvaltningsprocess@juridicum.su.se
Kursadministratör: Milica Vavan, rum C 896, tel: 08-16 29 63.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

HUMAN RIGHTS IN A GLOBAL PERSPECTIVE, 15 hp/15 ECTS credits
Kursen ingår i studieåret Folkrätten och individen
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Från och med HT 16 kan man välja att delta i ett sammanhållet studieår avseende folkrätt bestående
av två specialkurser och examensarbete. Specialkurserna består av HUMAN RIGHTS IN A GLOBAL
PERSPECTIVE, 15 hp och INTERNATIONAL CRIMINAL LAW, 15 hp. Kurserna ger en god
förståelse av hur stater respektive individer är ansvariga att följa folkrättsliga regler i syfte att skydda
människor från övergrepp och hur eventuella överträdelse kan sanktioneras. Examensarbetet ska
ansluta till studieårets ämnesområden. Det kan utformas som en komplettering till kursinnehållet och
utgöra en ytterligare fördjupning av ett valt område med en av lärarna från kurserna. Ett projektarbete
kan även initieras av externt uppkomna frågeställningar. Studieåret skapar teoretisk och praktisk
förståelse för aktuella utmaningar och frågeställningar som praktiskt verksamma jurister, stater och
internationella institutioner möter. Som lärare engageras utöver disputerade lärare i hög grad
praktiker från frivilligorganisationer, myndigheter och internationella organisationer.”
Course director: Spring: David Fischer and Autumn: Jarna Petaman
Course period: Spring semester-21 period A and Autumn semester-19, period A
Admission requirements: Swedish undergraduate law students with a minimum of 150 higher
education credits of compulsory courses within the law programme. The course is also open to
foreign undergraduate law students enrolled in the Department of Law at Stockholm University.
Purpose and contents of the course: The course seeks to provide an overview of the international
law of human rights. Starting with the historical, philosophical and political dimensions of the subject,
the course proceeds to introduce the various substantive rights, including civil & political rights;
economic, social & cultural rights; and third generation rights.
Various special rights areas will also be covered, including women’s rights and children’s rights. The
course also covers mechanisms of supervision, including inter-state checks and controls, the UN
system, regional systems (Europe, Africa, the Americas) and the role of NGOs (e.g. Amnesty
International, Human Rights Watch).
The course concludes with various current themes, such as cultural relativism; religion and human
rights; international prosecution of grave breaches; and the role and obligations of corporate entities.
Outline of the course: The course consists of a series of lectures and seminars. Discussions will
build both on concrete examples and principled and theoretical considerations. Oral and written
presentations, including a mock legal clinic, are course requirements. Details about the course are
given in a special time-table and in the special reading instructions.
Examination: There is a exam but a part of the examination will take place during the course through
written and oral presentations.
E-mail: hrgp@juridicum.su.se
Contact information: Sara Freeman, room C 898, phone: 08-16 25 75.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 p.m.

INSOLVENSRÄTT MED SAKRÄTT, 15 hp
Kursen ingår i studieåret Finansmarknadens juridik
Sedan HT 11 kan man välja att delta i ett sammanhållet studieår avseende juridiken på
finansmarknaden bestående av två specialkurser under hösten och examensarbete under våren..
Specialkurserna består av FINANSMARKNAD OCH KREDIT, 15 hp och INSOLVENSRÄTT MED
SAKRÄTT, 15 hp. Kurserna ger en god förståelse av finansmarknadens funktion och reglering samt
av den civilrätt och insolvensrätt som är relevant på finansmarknaden och i samband med insolvens
generellt. Även det internationella perspektivet beaktas. Examensarbetet ska ansluta till studieårets
ämnesområden. Det kan utformas som en komplettering till kursinnehållet och utgöra en ytterligare
fördjupning av ett valt område eller läggas upp som ett projektarbete tillsammans med en av de
externa lärarna från kurserna. Ett projektarbete kan även initieras av externt uppkomna
frågeställningar. Studieåret skapar teoretisk och praktisk förståelse för de transaktioner och
frågeställningar som jurister verksamma inom området ställs inför samt kontakt med framtida
arbetsgivare såsom advokatbyråer, myndigheter och företag. Som lärare engageras i hög grad
praktiker från advokatbyråer, domstolar, finansiella institut och myndigheter.
Kursföreståndare: Emil Elgebrant
Kurstid: HT-20 period B
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet samt läsförmåga på engelska.
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Kursens syfte och innehåll: Kursen ger inblick i och grundläggande kunskaper i internationell
insolvensrätt samt fördjupade kunskaper i svensk sakrätt och insolvensrätt. Härutöver ska den
studerande ges tillfälle att i projektform få tillämpa i kursen förmedlade kunskaper och därvid öva sin
förmåga att identifiera relevanta problemställningar samt uppställa relevanta (alternativa) förslag till
lösningar.
Kursen innehåller följande delmoment:
1. Kreditsäkerhetsrätt. Avsnittet behandlar obligationsrättsliga och sakrättsliga frågor i samband med
finansiering och kredit samt ställande av säkerhet, särskilt vad gäller borgenärsskyddet vid insolvens.
2. Obeståndsrätt. Regelsystem för ordnad reträtt av företag med sviktande ekonomi. Avsnittet tar upp
både processuella och materiella frågor inom obeståndsrätten, med tyngdpunkt på de materiella.
3. Gränsöverskridande insolvens. IP och sakrätt. IP och insolvensrätt. EU:s Insolvensförordning.
4. Projektarbete i form av rättegångsspel. Meningen är att varje student ska arbeta med en konkret
frågeställning inom kursens ämnesområden.
Undervisning: Ca 65 timmar bestående av föreläsningar, seminarier, lektionsundervisning och
projektarbete.
Examination: Projektarbete samt skriftlig tentamen.
E-post: insolv@juridicum.su.se
Kursadministratör: Omid Dares, rum C 980, tel: 08-16 35 53.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

INTERNATIONAL COMMERCIAL DISPUTE RESOLUTION, 15 hp/15 ECTS points
Course director: Patricia Shaughnessy
Course period: Spring semester-20 period B
Prerequisites for admission: The course is open to undergraduate students at Stockholm
University with a minimum of (150 hp/ECTS) of compulsory courses within the law programme as well
as foreign undergraduate law students enrolled in the Department of Law at Stockholm University.
Purpose of the course: To provide an introduction to and an understanding of the legal framework,
theory, and practice of resolving international commercial disputes in a range of contexts and
procedures.
Outline of the course: Today many businesses, large and small, make transactions across state
borders and when disputes arise a party may have to resolve the dispute either in a foreign court or in
a non-judicial forum. Today most business contracts provide for private dispute resolution and in
some contexts particular private forums may be designated by applicable conventions, treaties, or
other instruments. Commercial lawyers working with dispute resolution need to understand and be
able to work within the framework and practice of a variety of forums, including commercial arbitration,
investment arbitration, adjudication, specialised forums, mediation, dispute boards, etc. This course
will introduce students to the range of forums and form for resolving commercial disputes with an
international character and will also provide students with an understanding of the differing procedural
approaches and advocacy cultures that are encountered when working in varied forums and with
lawyers, laws, decision-makers, and procedures from other legal systems. A varied approach to
teaching will be used including lectures, seminars, group work, mock exercises and problem solving.
Examination: The course examination will include mock dispute resolution exercises, written
assignments, oral presentations and a final exam. 80% attendance will be required.
E-mail: ical@juridicum.su.se
Information: Omid Dares, rum C 980, tel: 08-16 35 53.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 pm.

INTERNATIONAL CRIMINAL LAW, 15 hp/15 ECTS credits
Kursen ingår i studieåret Folkrätten och individen
Från och med HT 16 kan man välja att delta i ett sammanhållet studieår avseende folkrätt bestående
av två specialkurser och examensarbete. Specialkurserna består av HUMAN RIGHTS IN A GLOBAL
PERSPECTIVE, 15 hp och INTERNATIONAL CRIMINAL LAW, 15 hp. Kurserna ger en god
förståelse av hur stater respektive individer är ansvariga att följa folkrättsliga regler i syfte att skydda
människor från övergrepp och hur eventuella överträdelse kan sanktioneras. Examensarbetet ska
ansluta till studieårets ämnesområden. Det kan utformas som en komplettering till kursinnehållet och
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utgöra en ytterligare fördjupning av ett valt område med en av lärarna från kurserna. Ett projektarbete
kan även initieras av externt uppkomna frågeställningar. Studieåret skapar teoretisk och praktisk
förståelse för aktuella utmaningar och frågeställningar som praktiskt verksamma jurister, stater och
internationella institutioner möter. Som lärare engageras utöver disputerade lärare i hög grad
praktiker från frivilligorganisationer, myndigheter och internationella organisationer.”
Course director: Mark Klamberg
Course period: Autumn semester-20 period B
Prerequisites for admission: Allowed to participate in the course are Swedish undergraduate law
students with a minimum of 150 higher education credits of compulsory courses within the law
programme. The course is also open to foreign undergraduate law students enrolled in the
Department of Law at Stockholm University. It is desirable that the applicants have already taken the
general courses in criminal law and public international law.
Purpose and content of the course: The course is given as an advanced course in international
law, with specific focus on both national and international law aspects of criminal jurisdiction. The
basic objective of the course is to give comprehensive knowledge and analysis of legal principles and
procedural rules, with respect to crime and punishment in an international perspective. The course
consists of a thorough treatment of the history of international criminal law, basic concepts
(international crimes, grave breaches of international humanitarian law, individual responsibility, state
responsibility etc.), and issues related to criminal process at fully international forums (The
Nuremberg Tribunal, International Criminal Court [ICC], International Criminal Tribunal for Former
Yugoslavia [ICTY], International Criminal Tribunal for Rwanda), at semi-international courts (Special
Court for Sierra Leone, Special Tribunal for Cambodia), and at national courts (Belgium and Iraq).
Outline of the course: The course consists of about 55 hours of lectures and seminars, all given in
English. The literature will include one book and a booklet consisting of complementary materials.
Examination: The examination consists of participation in seminars, written motions, moot court and
an individual paper.
E-mail: icl@juridicum.su.se
Contact information: Sara Freeman, room C 898, phone: 08-16 25 75.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 p.m.

INTERNATIONAL LAW AND THE GLOBAL ECONOMY, 15 hp/15 ECTS credits
Course director: Professor Pål Wrange
Course period: Spring semester-21 period B
Prerequisites for admission: Eligible to apply for admission to this course are Swedish
undergraduate law students with a minimum of 150 higher education credits of compulsory courses
within the law programme as well as foreign undergraduate law students enrolled in the Department
of Law at Stockholm University.
Purpose and content of the course: Today, the economy is global but its regulation is fragmented.
This course will give students an understanding of the legal principles, mechanisms and general
structure of international economic law (IEcL) – including trade law, investment law and financing – as
well as of how they relate to other fields of international law, such as human rights and international
environmental law. After the course students should be able to critically assess and apply the core
principles and methodology of IEcL.
The course will be of interest as an introduction for students who want to specialize in international
economic law or in domestic private or public law in which international regulations of the economy
are relevant, such as international commerce, investments, financing and diplomacy. The course will
also be useful for students that want to pursue careers in general public international law (PIL), since
it focuses on issues that are of increasing importance but are often neglected in general courses in
PIL. It will further be of interest for students who want to specialize in human rights law or international
environmental law; economic issues are often important in both fields, but usually not covered by the
expertise of the practitioners in those areas. Lastly, the course will be important for students who want
to work in development.
Language: All lectures and seminars will be conducted in English, as well as the examination.
Outline of the course: The course is divided into six parts. The first part restates some basic
concepts of international law. In the second part, we will learn about the general structure of
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international economic law as well as other relevant areas of international law which interact with
IEcL. The third part will focus on the first of our international economic law areas, namely international
investment law. Part four takes a closer look at international trade law in general and the WTO in
particular. The fifth part completes substantive international economic law by focusing on international
financing. The final section contains mainly exercises and examination.
Examination: The examination consists of several parts: one early, small written exam on general
PIL; the writing of a case study, the presentation and the defence of the case study and the review of
another student’s case study; participation in a moot court/negotiation; and a written exam – including
two take-home questions -- at the end of the course.
E-mail: ile@juridicum.su.se
Information: Sara Freeman, room C 898, phone: 08-16 25 75.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 pm.

INTERNATIONELL FÖRMÖGENHETSRÄTT, 15 hp
Kursföreståndare: Professor Michael Hellner
Kurstid: VT-20 B-perioden
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända högskolepoäng på obligatoriska
kurser inom juristprogrammet bland vilka den obligatoriska kursen i internationell privaträtt ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen syftar till att ge fördjupad kännedom om den internationella
förmögenhetsrätten, särskilt EU:s s.k. civilrättsliga samarbete undantaget den internationella
familjerätten.
Särskilt kommer kursen att behandla vissa av ämnets allmänna frågor, viss svensk och internationell
lag och praxis av relevans samt de tre grundläggande EU-förordningarna inom rättsområdet,
nämligen de s.k. Bryssel I-, Rom I-, och Rom II-förordningarna.
Kursen syftar inte enbart till att studenterna ska lära sig gällande rätt utan också att de ska anlägga
ett kritiskt perspektiv på reglerna samt tillägna sig det slags strategiska tänkande de kommer att
behöva kunna som praktiskt verksamma jurister.
Undervisning: Undervisningen består av föreläsningar, obligatoriska seminarier vid vilka studenterna
förväntas delta aktivt samt en skriftlig PM.
Examination: Examination består av en skriftlig salstentamen, aktivt deltagande i de obligatoriska
seminarierna samt en PM. Vid betygssättningen beaktas poäng på tentamen och PM.
E-mail: ifr@juridicum.su.se
Kursadministratör: Oskar Klingborn, rum C 798, tel: 08-16 28 70.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

INTERNATIONELL SKATTERÄTT, 15 hp
Kursföreståndare: Jérôme Monsenego,
Kurstid: VT-21 period A
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet bland vilka den obligatoriska kursen skatterätt ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen ska ge deltagarna ett internationellt perspektiv på skatterätten.
Meningen är att blanda teori och praktik. Kursen behandlar i huvudsak intern svensk internationell
skatterätt samt dubbelbeskattningsavtalsrätt. Därutöver behandlar kursen även skatterätten inom EU
liksom - om än endast i stora drag - skatterätten i ett eller flera EU-länder samt USA. Kontakta ämnet
för vidare information.
Undervisning: Undervisningen är till största delen problemorienterad och ges huvudsakligen i form
av föreläsningar och seminarier. Kursen innehåller även ett moment där du i grupp ska lösa ett casearbete om internationell omstrukturering.
Examination: En skriftlig salstentamen.
E-post: hskatt@juridicum.su.se
Kursadministratör: Anna Wolme, C 804, Tel: 08-16 21 04.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.
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IT-RÄTT, 15 hp
Kursföreståndare: Cecilia Magnusson Sjöberg
Kurstid: HT-20 period B
Förkunskapskrav: Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det
generella kravet för tillträde till specialkurser genom godkända resultat i obligatoriska kurser om minst
150 högskolepoäng inom juristprogrammet, i vilka den obligatoriska kursen Rättsinformatik (6 hp)
eller motsvarande kurs ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Samhällets digitalisering förändrar förutsättningarna för
rättsutvecklingen. Traditionellt utformade regelverk måste tillämpas i digitala miljöer samtidigt som itsystem behöver anpassas för att uppfylla rättsliga krav. Det räcker inte längre att låta juridiken
fungera som en reaktiv konfliktlösningsmekanism när det uppstår problem vid användning av
informations- och kommunikationstekniken. I stället behövs proaktiva juridiska lösningar som i ett
tidigt skede byggs in i e-applikationer av skilda slag. IT-rätten är tvärjuridisk och kursen ger
fördjupade kunskaper om rättsliga problemställningar från skilda rättsområden.
Exempel på frågor som behandlas under kursen:
• Informations- och yttrandefrihet på nätet och dess avvägning mot andra intressen
• Upphovsrätt i en digital miljö, t.ex. i relation till fildelning, rättsligt skydd för datorprogram och
databasskydd
• Integritetsskydd vid behandling av personuppgifter
• Utformning av avtal för IT-relaterade produkter och tjänster.
• Ansvarsfrågor i samband med länkning och tillhandahållande av olika typer av
kommunikationstjänster.
• Principiella rättsliga konsekvenser av internets karaktär, t.ex. lagvals- och jurisdiktionsfrågor.
Undervisning: Kursen består av tre block. Det första blocket ägnas åt litteraturstudier och
föreläsningar. Det andra blocket består av seminarier och avslutas med en skriftlig hemtentamen. Det
tredje blocket består av praktikerseminarier, där vi besöker företag, myndigheter och advokatbyråer.
Denna del avslutas med författande av en promemoria med anknytande opponering. Dessutom
genomförs ett avtalsspel för att illustrera den rättsliga problematiken kring köp av IT-relaterade
produkter och tjänster.
Examination: Skriftligt prov (40 %), muntliga insatser (20 %) och skrivuppgift (40 %).
E-post: itratt@juridicum.su.se
Kursadministratör: Johan Mörlin, rum C 798 tel: 08-16 49 05.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15

JURIDISK METODLÄRA, 15 hp
Kursföreståndare: Professor Marie Sandström
Kurstid: VT-21 period B
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna rättshistoria och allmän rättslära ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: I kursen behandlas den juridiska metodläran ur ett rättsgenetiskt
perspektiv, dvs. metodläran framställes i sin utveckling med särskild hänsyn till den gällande rättens
metodfrågor. Med utgångspunkt i de hävdvunna principerna för juridisk argumentation ska sådana
drivkrafter bakom den juridiska metodlärans utveckling undersökas och analyseras som t.ex. rättens
pågående internationalisering, EG-rätten, kritiken av rättspositivismen och den juridiska doktrinens
ställning som rättskälla. Kursen ska ge en överblick över och jämförelse mellan olika rättstraditioner
såsom tex. common law respektive civil law systemen.
Undervisning: Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier med inlagda praktiska
övningar. Närvaro vid seminarier och redovisning av PM är obligatorisk.
Examination: Examination sker i form av muntligt eller skriftligt redovisad PM-uppgift och skriftligt
prov vid kursens slut. PM-uppgiften kan ge motsvarande 25 % av tentamensresultatet.
E-post: spej@juridicum.su.se
Kursadministratör: Sara Elg, rum C 798, tel: 08-16 25 58.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.
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KOMMERSIELL AVTALSRÄTT, 15 hp
Kursföreståndare: Jori Munukka
Kurstid: HT-20 period B
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet.
Kursens syfte och innehåll: Kursen avser att ge fördjupade kunskaper inom vissa delar av
avtalsrätten, särskilt den allmänna avtalsrätten. Bla. behandlas allmänna avtalsvillkors betydelse vid
utvecklingen av ett mera nyanserat kontraktssystem än vad lagstiftningen tillhandahåller, framväxten
av sk. transnationella principer, och relational contract theory. I kursen ingår ett grupparbete där en
PM ska författas på engelska. Som en del av uppgiften ingår att presentera sin egen grupps arbete
och opponera på andra gruppers arbete. Arbetet med PM-uppgiften betygsätts och ger upp till 6
poäng som tillgodoräknas på tentamen.
Undervisning: Undervisningen bedrivs i seminarieform, och omfattar totalt ca. 80 timmar. All
undervisning är obligatorisk.
Examination: Skriftlig tentamen. Gruppromemoria, presentation och opposition.
E-post: spek@juridicum.su.se
Kursadministratör: Malin Atran, rum C 904, tel: 08-16 32 75.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.
LEGAL ENGLISH, 15 hp/15 ECTS points
Course director: Nicola Hajdin
Course period: Autumn semester-20 period A
Prerequisites for admission: The course is open to undergraduate students at Stockholm
University with a minimum of (150 hp/ECTS) of compulsory courses within the law programme, as
well as foreign undergraduate law students enrolled at Stockholm University.
Purpose of the course: This course helps students develop their skills and knowledge of linguistic
and rhetorical aspects of English usage in legal contexts from the perspective of non-native English
users. This course can help exchange students (both in-coming and out-going) prepare for
studying other legal courses that are conducted in English.
Outline of the course: Legal English is an upper-level 1O-week, 15-credit elective course that
examines modern English usage and rhetoric in a variety of legal contexts, with particular focus
on using English in international commercial law contexts. Students will study the use of English
in both academic and legal practice work. The course will help students develop the capacity to
effectively perform legal work in English by critically analyzing a variety of English legal texts,
formulating and writing their own legal texts in English, and reviewing and editing their own and
others' work. Students will also prepare and make oral presentations in English. The rhetorical
forms used in English in a variety of situations will be studied and practiced, such as
communicating to inform about and describe legal positions, predict legal consequences, present
legal arguments, and to persuade students to actively work to develop their skills and knowledge
in a series of exercise, assignments and work-shops.
Examination: Student performance will be examined through submitted and presented
assignments. The course material teaching, and assignments are all in English.
E-mail: jueng@juridicum.su.se
Information: Karl Skorup Averås, room C 970, phone: 08-16 26 13.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 pm.

LEGAL SYSTEMS AND METHODS, 15 hp/15 ECTS points
Course director: Professor Marie Sandström
Course period: Autumn semester-20 period A
Prerequisites for admission: Swedish undergraduate law students should have completed at least
150 higher education credits of compulsory courses within the law programme. Foreign
undergraduate law students enrolled in the Department of Law at Stockholm University are also
eligible to take the course. Students must be sufficiently proficient in English to be able to participate.
Purpose of the course: As a result of the ongoing internationalization of legal work it’s no longer
possible to rely solely on the knowledge of a single legal system. The modern lawyer, operating in an
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international or internationalized setting, will sooner or later come into contact with other legal
traditions and the outcome will depend on his or her insights into the workings of the foreign legal
system. The main purpose of this course is to give law students tools to successfully negotiate the
difficulties that arise from clashing legal traditions in everyday legal work.
Outline of the course: Students will be given an introduction to the main legal systems of the world,
with a particular emphasis on legal reasoning and method. The syllabus focuses on the doctrine of
legal sources and its practical application within different legal traditions. Some of the topics
addressed in lectures and seminars are conventions concerning statute interpretation and gap-filling
(analogies), the use of precedents, customs and doctrinal propositions as legal arguments. Practical
exercises and case studies help students to develop inter-cultural legal communication skills and
strategies.
Examination: Grading is based on both written and oral examination.
E-mail: legal@juridicum.su.se
Information: Sara Elg, rum C 798, tel: 08- 16 25 58.
Office hours: Tuesday and Thursday 1-3 pm.

MARITIME AND TRANSPORTATION LAW, 15 hp/15 ECTS credits
Course director: Johan Schelin
Course period: Autumn semester-20 period B. Evening course.
Prerequisites for admission: For admission the student must fulfil the general conditions for entry to
specialized courses and have approved examinations on courses of at least 150 higher education
credits of compulsory courses within the law program. Other students may be admitted if they have
considerable practical experience within the field.
Purpose and content of the course: The course gives an overview of the general law of
transportation, with emphasis on carriage of goods and the conditions of maritime law. The general
law of transportation is the part concerned with contracts of carriage and treats such topics as the
following:
• Contracting for carriage
• types of contracts used for transportation
• the use of documents such as charterparties, bills of loading and waybills
• the relationship between carriage and the sale of goods carried
• ancillary transactions such as insurance and banking contracts
Passenger transportation is covered more briefly. The course also gives glimpses of problems of the
special law of transport, i.e. the part dealing mainly with the means and ways of transport. This is
considered mainly for maritime law and covers such matters as the following:
• use of waterways in the light of international and domestic law
• legal aspects of vessels, including nationality, sale, ownership and management
• finance and security aspects, such as building, sale, lease and mortgage
• seamen’s law including master’s role and powers
• ship owner’s liability and its limitations, including liability for oil pollution
• general average, collision and salvage
• marine insurance
• shipping and environmental law aspects
Outline of the course: Teaching is in the form of lectures and compulsory seminars.
Examination: Written papers and obligatory seminars. The course ends with a written examination.
E-mail: marit@juridicum.su.se
Information: Moa Allard, room C 936, phone: 08-16 32 87.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 pm.

MEDIERÄTT, 15 hp
Kursföreståndare: Professor Jan Rosén
Kurstid: HT-20 period A
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna statsrätt, civilrätt 1-3 (alt. civilrätt A, B och D),
straffrätt, processrätt och förvaltningsrätt med förvaltningsprocessrätt ska ingå.
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Kursens syfte och innehåll: Kursen syftar till att ge en fördjupad helhetsbild av medierätten baserad
främst på civilrättslig och offentligrättslig grund, men ger också perspektiv på medierättens
straffrättsliga beröringspunkter. Kursen griper således över traditionella blockgränser inom
juristutbildningen. Tonvikten läggs på rätten till medieinnehåll, å ena sidan, och enskildas skydd mot
offentliga yttranden och annan information i medieutbudet, å den andra, men berör också offentlig
kontroll över press, film, radio/tv och publicistisk verksamhet. Stort utrymme ges åt
rättsskyddsfrågorna i de moderna nätmiljöerna, sociala media, ip- och webb-tv och generellt i
elektroniska eller digitala media.
Undervisning: Ca 40 timmar i form av föreläsningar och seminarier. Ett omfattande rättegångsspel
hålls inom kursens ram.
Obligatorier: Närvaro vid lektionstillfällena och (godkänt) genomförande av tilldelad uppgift vid
rättegångsspelet.
Examination: Individuell skriftlig examination.
E-post: medie@juridicum.su.se
Kursadministratör: Johan Mörlin, rum C 798, tel: 08-16 49 05.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

MIGRATIONSRÄTT, 15 hp
Kursföreståndare: Louise Dane
Kurstid: VT-21 period B
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna processrätt och förvaltningsrätt ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen syftar till att ge såväl teoretisk som praktisk kunskap i
migrationsrätt. Genom föreläsningar och seminarier fördjupas studenternas kunskaper i
förvaltningsrätt och förvaltningsprocessrätt på migrationsrättens område. Då handläggningen av
migrationsärenden också aktualiserar andra kunskapsområden, behandlar kursen även bevisteori och
utsageanalys, mänskliga fri- och rättigheter, relevant EU-rätt, asylrätt samt information om
flyktingsituationen i världen. Delar av kursen bygger på s.k. casemetodik. Här tilldelas kursdeltagarna
olika roller och grupper för att utföra handläggning av fall; från asylansökan till slutligt beslut eller dom.
Inom ramen för detta moment tillämpar studenterna sina teoretiska kunskaper och utformar inlagor,
beslut, överklaganden och domar. Vissa uppgifter löses individuellt, andra i mindre grupper.
Utförandet bygger på realistiska förutsättningar och deltagarna förväntas utföra sina uppgifter som om
det vore frågan om ett verkligt förfarande.
Undervisning: Undervisningen består av lektioner, seminarier, studiebesök samt rättegångsspel.
Examination: Genom författande av ett PM samt genom deltagande i rättegångsspel, vilket
inkluderar författande av inlagor/beslut samt överklagande/bemötande/dom.
E-post: migrat@juridicum.su.se
Kursadministratör: Josephina Bergwall, rum C 760, tel: 08-16 21 47.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

MILJÖRÄTT, 15 hp
Kursföreståndare: Anna Christiernsson
Kurstid: HT-20 period A
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet.
Kursens syfte och innehåll: Kursen Miljörätt är en specialkurs på avancerad nivå som behandlar
det rättsliga skyddet av den yttre miljön och människors hälsa. Detta innefattar rättsregler och rättsliga
processer om skydd för människors hälsa, luft, vatten, mark, natur och biologisk mångfald samt
rättslig kontroll av avfall och kemiska produkter. Det innefattar även kopplingen mellan miljöskydd och
mänskliga rättigheter. I kursen behandlas den miljörättsliga regleringen utifrån såväl styrnings- som
konflikthantering- och rättviseperspektiv. Särskilt uppmärksammas rättens förmåga att förhindra och
begränsa olika miljöeffekter och styra mot uppfyllandet av övergripande mål samt att hantera de olika
intressekonflikter som kan aktualiseras på miljöområdet. I kursen läggs tyngdpunkten på den svenska
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miljörätten, men även EU:s miljörätt och internationell miljörätt omfattas, främst från ett svenskt
perspektiv.
Undervisning: Utöver föreläsningar innefattar undervisningen seminarier, processpel, skriftligt arbete
samt muntlig redovisning.
Examination: Kursen examineras genom författande av PM, muntlig presentation samt en skriftlig
tentamen. Dessutom ger aktivt deltagande vid seminarier och processpelet examinationspoäng.
E-post: miljo@juridicum.su.se
Kursadministratör: Josephina Bergwall, rum C 760, tel: 08-16 21 47.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

OFFENTLIG UPPHANDLING, 15 hp
Kursföreståndare: Andrea Sundstrand
Kurstid: VT-21 period A
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet.
Kursens syfte och innehåll: Kursens syfte och innehåll: Kursen omfattar ingående studier i det
upphandlingsrättsliga regelverket. Relevant lagstiftning studeras i sin helhet mot bakgrund av
bakomliggande EU-direktiv och andra bestämmelser i unionsrätten. Även praxis från EU-domstolen
och principiellt viktiga nationella avgöranden behandlas. Kursens teoretiska delar varvas med
praktiska exempel, fallstudier och övningar i processföring och argumentation.
Undervisning: Kursen inleds första veckan med en intensiv grundkurs med efterföljande dugga.
Undervisningen därefter koncentreras på de viktigaste sakområdena inom ämnet och genomförs av
några av Sveriges främsta experter. Studenterna jobbar även i grupper med att utforma ansökningar,
svaromål och domsskrivning i olika upphandlingsmål. Varje grupp erhåller en advokat och/eller en
biträdande jurist som ”coach”. Varje student skriver även en egen PM på vilken det ges individuell
feedback. I kursen ingår även studiebesök på bl.a. Upphandlingsmyndigheten och Högsta
förvaltningsdomstolen.
Examination: Examination sker genom en dugga efter första veckan, genom författande av en
individuell promemoria och en promemoria i grupp, genom aktiv närvaro vid samtliga seminarier samt
genom författande i grupp av inlagor till de olika fallövningarna. De tre första examinationsgrunderna
är betygsgrundande.
E-post: offupp@juridicum.su.se
Kursadministratör: Valentina Barrios, rum C 764, tel: 08-16 23 54.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

PRAKTISK EUROPAPROCESS, 15 hp
Kursföreståndare: Claes Granmar
Kurstid: VT-21 period B
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet.
Kursens syfte och innehåll: Sedan gammalt har rättegångstävlingar (”Moot Court Competitions)”
intagit en framträdande plats i juristutbildningen i England och Förenta Staterna. Alltsedan läsåret
1984/85 har juris studerande vid Stockholms universitet erbjudits möjligheten att delta i en sådan
rättegångstävling med deltagande lag från samtliga nordiska länder. Tävlingen rör en påstådd
kränkning av en eller flera rättigheter i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Således är tävlingen en fingerad rättegång
inför den Europeiska Domstolen för mänskliga rättigheter (Europadomstolen) och den omfattar en
skriftväxling och en muntlig pläderingssession. Parterna i processen är, å ena sidan klaganden vars
rättigheter påstås vara kränkta och å andra sidan den fiktiva unionen ”Norden” som antas ha
ratificerat Europakonventionen. Studenternas prestationer vid pläderingssessionen bedöms av en
domarpanel som rekryteras från de nordiska ländernas Högsta domstolar samt från
Europadomstolen. Sessionen äger normalt rum i början av juni på en lördag och en söndag, i en av
de nordiska högsta domstolarna, och domarpanelerna består av en President och flera domare. I ett
Stockholmslag genomför tävlingen inom ramen för specialkursen Praktisk Europaprocess. Syftet med
kursen är att ge studenten fördjupad kunskap i och förståelse av EKMR-systemet. Kursen syftar även
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till att ge fördjupad förmåga att i praktiken arbeta som juridiskt ombud och utforma en argumentation
som presenteras i skriftväxling och muntlig plädering. På kursen finns 24 platser och studenterna
antas i vanlig ordning av den juridiska institutionen. Därefter delas studenterna in klubbar som förstås
av en aktivt verksam advokat.
Undervisning: På kursen sker undervisning genom föreläsningar på Stockholms universitet samt
genom seminarier och praktiska pläderingsövningar som anordnas av respektive advokatklubb. I
fokus står det ”händelseförlopp” som ligger till grund för skriftväxlingen och pläderingssessionen.
Under kursens första del arbetar studenterna i grupp med att utarbeta inlagor som ska insändas till
tävlingsledningen som består av framstående experter på EKMR-systemet. Därefter ges studenterna
träning i konsten att strukturera och genomföra pläderingar. I advokatklubbarna utbildas studenterna
av praktiskt verksamma jurister med expertkunskap. Själva pläderingssessionerna är formativa
såtillvida att den ger betydande erfarenhet. Sessionerna är organiserade i ett cup-system där de
tävlande lagen från såväl Stockholm som de andra nordiska universiteten är seedade allteftersom hur
de lyckats i skriftväxlingen. I samband med pläderingssessionerna ges också möjlighet att träffa
domarna i en bankett vid vilken också advokaterna och andra som är delaktiga kan vara med.
Examination: Examination sker genom en dugga efter det att den skriftliga inlagan har insänts.
Vidare sker examination genom bedömning av muntligt framförande vid ett pläderingsgenrep. För
godkänt resultat krävs aktiv närvaro vid samtliga föreläsningar och seminarier som anordnas inom
ramen för kursen samt deltagande i författandet i grupp av inlagan.
Tävlingen äger rum på närbesläktade nordiska språk (svenska, danska, isländska och norska).
E-post: spepeu@juridicum.su.se
Kursadministratör: Karl Skorup Averås , rum C 970, tel: 08-16 26 13.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

PUBLIC INTERNATIONAL LAW, 15 hp/15 ECTS credits
Course director: Pål Wrange
Course period: Autumn semester-20 period A
Prerequisites for admission: Eligible to apply for admission to this course are Swedish
undergraduate law students with a minimum of 150 higher education credits of compulsory courses
within the law programme as well as foreign undergraduate law students enrolled in the Department
of Law at Stockholm University.
Purpose and content of the course: The course aims to provide in-depth knowledge of the central
issues and fundamental principles of international law as well as to familiarize students with recent
trends in the subject. The course covers the general parts of international law, such as the subjects
and sources of international law, the relationship between national and international law, state
responsibility, jurisdiction and immunity, and dispute resolution. The course also includes a study of
some of the special regulations like the international regulation of the use of force and human rights.
The course will be of interest for students who want to specialize in international law or in areas of
domestic law in which international regulations are relevant, as is the case for many areas of law.
Language: All lectures and seminars as well as the examination will be conducted in English.
Outline of the course: The course starts with a general orientation in the subject. The teaching is
conducted in the form of lessons and seminars. During the course, students will investigate a specific
legal problem or challenge which will be presented in an essay. Participation in the introduction and in
seminars is compulsory. Students who cannot attend a seminar for a verified legitimate reason (for
example, illness as attested by a physician’s certificate) can do a make-up assignment. Exemptions
are not granted for oral presentations. Participation in other lessons is voluntary. Details of the scope
and structure of the teaching are given in the course guide.
Examination: The course's objectives are examined through an assessment of the individual thesis,
participation in seminars and through a written exam. If a task is completed too late, credit is
deducted. To be approved, approved results are required at all stages. Participation in the seminar is
assessed by pass/fail. The other examinations are graded and taken into account in the final course
grade: 50% for the individual essay, and 50% for the written exam.
E-mail: pil@juridicum.su.se
Information: Sara Freeman, room C 898, phone: 08-16 25 75.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 pm.
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RÄTTSPSYKOLOGI, 15 hp
Kursföreståndare: Anna Kaldal & Jenny Yourstone
Kurstid: HT-20 period A
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna straffrätt och processrätt ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen består av tre moment:
1. Grundläggande kunskaper i rättspsykologi. Momentet ger, med ett rättspsykologiskt fokus, en
grundläggande orientering i perceptions- och minnespsykologi, social kognition, samt personlighetsoch utvecklingspsykologi. Grundläggande teoretiska och empiriska kunskaper om uppmärksamhet
och minne behandlas. Även centrala frågeställningar inom socialpsykologi och dess applikation i
rättsliga sammanhang behandlas.
2. Tillämpade rättspsykologiska frågeställningar. Här studeras förmågan att minnas och att
kommunicera minnen av traumatiska händelser hos såväl vuxna som barn, genuin och simulerad
minnesförlust, samt skillnaden mellan falska och genuina minnen. Vidare behandlas intervjutekniker i
samband med polisförhör, vittneskonfrontationer samt gärningsmannaprofilering. I momentet belyses
även reaktioner hos, och bemötande av personer som drabbats av brott.
3. Fördjupning. Ett valfritt ämne inom det rättspsykologiska området behandlas och rapporteras i form
av en promemoria. I promemorian ska teori och forskningsresultat gällande det aktuella
problemområdet presenteras och kritiskt diskuteras. Promemorian ventileras genom opposition.
Undervisning: Undervisningen består av lektioner, gruppövningar och seminarier. Seminarierna som
ges på kursen är obligatoriska. Resterande undervisning är inte obligatorisk men närvaro
rekommenderas då information både från kurslitteraturen och från undervisningen ligger till grund för
den skriftliga tentamen och även påverkar slutomdömet.
Examination: Delmoment ett och två avslutas med en skriftlig tentamen, som ges betyget godkänd
eller underkänd. Fördjupningsmomentet examineras genom författandet av ett PM i tillämpad
rättspsykologi jämte ett slutseminarium där detta PM försvaras och diskuteras i grupp.
E-post: rattsps@juridicum.su.se
Kursadministratör: Harald Himmelmo, rum C 770, tel: 08-16 38 17.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

SKADESTÅNDSRÄTT, 15 hp.
Kursföreståndare: Mia Carlsson
Kurstid: VT-21 period A, HT-20 period A
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända högskolepoäng på obligatoriska
kurser inom juristprogrammet.
Kursens syfte och innehåll: Den övergripande målsättningen med kursen är att ge studenten såväl
breda som fördjupade kunskaper i skadeståndsrätt med emfas på utomobligatorisk skadeståndsrätt.
Kursen syftar bland annat till att ge studenten ingående kunskap och förståelse för
skadeståndsrättens särskilda beståndsdelar och systematik. Förutom studier av skadeståndsrättens
begrepp och principer kommer undervisningen också att ge utrymme åt skadeståndsrättsliga frågor
och problem som aktualiseras i rättsutvecklingen på området. Syftet är att studenten självständigt ska
kunna förstå, analysera och hitta lösningar på skadeståndsrättsliga problem, såväl i en traditionell
kontext som i nya rättsmiljöer. Under kursen läggs särskild vikt vid kritisk analys av rättskällorna, och
då särskilt rättsfallen. Vidare diskuteras skadeståndsrättens roll i det omgivande samhället samt dess
vetenskapliga grund.
Undervisning: Ca. 50 timmar seminarier. Inom ramen för seminarieundervisningen görs även ett
studiebesök hos Justitiekanslern. All undervisning är obligatorisk.
Examination: Skriftlig tentamen.
E-post: skade@juridicum.su.se
Administratör: Malin Atran, rum C 904, telefon: 08-16 32 75.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13–15.

STRAFFPROCESS – CASEKURS MED BEVISTÄTTSLIG INRIKTNING, 15 hp
Kursföreståndare: Katrin Lainpelto
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Kurstid: VT-21 period B
Förkunskapskrav: 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom juristprogrammet
bland vilka de obligatoriska kurserna straffrätt och processrätt ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen bygger på problembaserat lärande och casemetodik och syftar
till att fördjupa deltagarnas kunskaper om straffprocessen. Ett särskilt fokus läggs vid bevisrättsliga
frågeställningar, bevisrättens särställning i förhållande till gällande rätt samt den juridiska
bevisprövningens behov av kunskap från andra vetenskapsområden (tex. beteendevetenskap och
naturvetenskap). I detta ingår en förståelse för juridikens samspel med andra vetenskaper samt de
metod- och tillämpningsfrågor som den externa kunskapsinhämtningen kan innebära. Kursen läses
med fördel tillsammans med specialkursen Förundersökning (FÖRUND-P) eftersom deltagarna då
kan följa ett och samma case från förundersökningens inledande till huvudförhandling i tingsrätt.
Undervisning: Kursen omfattar tre steg. I steg ett (bassteget) ska deltagarna, genom seminarier och
övningar, tillgodogöra sig baskunskaper i de för kursen centrala ämnena. I detta ingår att tillgodogöra
sig kunskap och aktuell forskning från andra vetenskapsområden av relevans för den juridiska
bevisprövningen. I steg två (tillämpningssteget), som bygger på casemetodik, tilldelas deltagarna
olika roller i fyra rättegångsspel (vars grundförutsättningar har tillskapats på specialkursen
Förundersökning). Rättegångsspelen illustrerar särskilda svårigheter vad gäller bevisföring och
bevisvärdering i fyra typer av brottmål. I steg tre (fördjupningssteget) ska deltagarna författa en
individuell promemoria på bevisrättens område. I detta steg ingår försvars- och oppositionsseminarier
där varje deltagare ska försvara sitt eget arbete samt opponera på en annan deltagares arbete. Under
kursens tre steg ska deltagarna dessutom bygga en kursportfölj som presenteras i slutet av kursen.
Examination: Examination sker genom aktiv närvaro vid seminarier och övningstillfällen, deltagande i
rättegångsspelen, författandet av en individuell promemoria, prestationer under såväl försvars- som
oppositionsseminarierna samt förmåga till självreflektion i presentationen av kursportföljen.
E-post: strp@juridicum.su.se
Kursadministratör: Harald Himmelmo, rum C 770, tel: 08-16 38 17.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

STRAFFRÄTT OCH SAMHÄLLE, 15 hp
Kursföreståndare: Dennis Martinsson
Kurstid: VT-21 period A
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna straffrätt, processrätt och allmän rättslära ska
ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen syftar till att, utifrån ett straffrättsligt sammanhang, ge studenten
en fördjupad förmåga att analysera förhållandet mellan juridik och politik samt rättens roll i samhället.
Kursen är inriktad på sådana frågeställningar som brukar betecknas som rättspolitiska och
kriminalpolitiska.
Kursen genomsyras av tre perspektiv: (1) ett rättsstatligt perspektiv, (2) ett kriminaliseringsperspektiv,
(3) ett aktörsperspektiv. Dessa tre perspektiv kan vid enskilda undervisningstillfällen kombineras eller
behandlas vart och ett för sig. Tanken är att de teman som diskuteras under kursen ska vara
någorlunda aktuella i den breda samhällsdebatten, varför det mellan olika kursomgångar kan variera
vilka lagförslag, debattinlägg och liknande som står i fokus.
Eftersom kursen fokuserar på rätten utifrån ett mer övergripande perspektiv, med betoning på mötet
mellan juridik och politik, betyder det att kursen över huvud taget inte är inriktad på gällande rätt.
Under kursen används i stället gällande rätt för att illustrera större rättspolitiska frågor; ett exempel på
detta är relationen mellan lagstiftaren och Högsta domstolen. Diskussionen koncentrerar sig då på
den större frågan (relationen mellan dessa aktörer) genom att analysera och kritiskt granska olika
straffrättsliga rättsfall och lagförslag som varit föremål för debatt. På så vis kan kursen sägas
behandla generella frågor om rätten, såsom vem eller vilka som ska ha inflytande över utformningen
av rätten, m.m.
Undervisning: Undervisningen ges framför allt i form av seminarier. All seminarieundervisning är
obligatorisk, såvida inget annat meddelas av kursföreståndaren. Kursen innehåller också
föreläsningsmoment, men de förekommer i begränsad utsträckning.
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Examination: Examination sker genom författande av ett skriftligt arbete som utgör 1/3 av
kursbetyget och genom en skriftlig salstentamen som utgör 2/3 av kursbetyget. Härutöver sker
examination i form av aktiv närvaro på seminarierna.
E-post: strsam@juridicum.su.se
Kursadministratör: Harald Himmelmo, rum C 770, tel: 08-16 38 17.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

STRAFFRÄTTENS ALLMÄNNA DEL, 15 hp
Kursföreståndare: Claes Lernestedt
Kurstid: VT-21 period B
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet bland vilka de obligatoriska kurserna processrätt och straffrätt ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper inom, samt fördjupad
förståelse för, regelverket i straffrättens allmänna del. Den syftar också till att ge ökad förståelse för
hur olika slags gruppbaserade eller strukturella perspektiv kan anläggas på straffrätten. Kursen tänks
vidare ge möjligheter till fördjupad reflexion rörande straffrättslig (och annars juridisk) metod och
argumentation.
På kursen behandlas reglerna för tillskrivande av ansvar i straffrättens allmänna del. Fördjupad
behandling sker av bland annat brottsbegreppet, uppsåt och oaktsamhet, rättfärdigande och
ursäktande omständigheter (däribland exempelvis nödvärn, nöd, samtycke, excess, tillbakaträdande),
förstadier (försök, förberedelse, stämpling), medverkansfrågor och psykisk störning (otillräknelighet
mm). Mer övergripande föreläsningar varvas med (ofta rättsfalls- eller casebaserade) seminarier.
Ett mindre moment av kursen (”mm.”, som poängmässigt utgör en tredjedel av kursen) behandlar
valda frågor som aktualiseras av straffrättens umgänge med strukturella perspektiv, inte minst av den
kritik som riktats mot straffrätten (och dess världs- och individbild) från företrädare för sådana
perspektiv. De frågor som här behandlas relateras till kursens huvudspår på ett sådant sätt att de
bidrar till fördjupade kunskaper om vad som i olika sammanhang, i fråga om utformning såväl som
tillämpning, kan förväntas av straffrätten.
Undervisning: Undervisningen ges i första hand i form av seminarier och föreläsningar. Varje
studerande ska författa ett större skriftligt arbete, som också skall presenteras muntligt.
Undervisningen innehåller obligatoriska moment, vars omfattning bestäms av kursföreståndaren.
Examination: Skriftlig tentamen (straffrättens allmänna del) respektive författande och presentation
av pm (”mm.”).
E-post: strall@juridicum.su.se
Kursadministratör: David Assadkhan, rum C 770, tel: 08-16 33 84.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

SUCCESSIONSRÄTT, 15 HP
Kursföreståndare: Advokaterna Theddo Rother-Schirren och Johan Schüldt
Kurstid: VT-21 Period B
Förkunskapskrav: Generellt krav på 150 tenterade och godkända hp på obligatoriska kurser inom
juristprogrammet bland vilka den obligatoriska kursen civilrätt C (familjerätt) ska ingå.
Kursens syfte och innehåll: Kursen behandlar successionsrätten ur främst civilrättslig synvinkel
men även skatterättsliga och allmänjuridiska problem kommer att beröras. Kursen har som primärt
syfte att ge fördjupade kunskaper inom ämnesområdet. Kursen bygger vidare på de kunskaper som
studenterna inhämtat vid studierna i ämnet CC och eventuellt specialkursen Bodelning och arvskifte.
Kursen är tänkt som ytterligare fördjupning av Bodelning och arvskifte med speciell inriktning på arvsoch testamentsrätt dock utan formellt krav på genomgång av denna kurs.
I kursen behandlas följande delområden:
- Arvsordningen
- Makes arvsrätt
- Förskott på arv
- Laglott
- Testamente, upprättande, tolkning och klander
- Bodelning
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- Några internationella frågor
Undervisning: Kurstiden är 10 veckor. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och
specialövningar. Undervisning är obligatorisk. Vid kursen medverkar även externa lärare med speciell
kompetens på området. Ett av de viktigaste momenten under kursen består av att skriva PM, både i
grupp och individuellt. Utöver PM-skrivandet är arbetet med seminarieuppgifter och analys av de i
seminarierna aktuella rättsfallen och rättsfrågorna en central del. Under kursen anordnas även
studiebesök.
Examination: Kursen examineras dels genom en skriftlig tentamen dels genom aktivt deltagande vid
undervisningen. Både skriftliga och muntliga presentationer bedöms. För att bli godkänd på kursen
fordras att samtliga mål för kursen är uppfyllda.
E-post: succ@juridicum.su.se
Kursadministratör: Johanna Hale, rum C 975, tel: 08-16 22 46.
Mottagnings- och telefontid: tisdag och torsdag kl. 13-15.

THE GLOBAL LABOUR MARKET AND INTERNATIONAL LABOUR LAW, 15 hp/15 ECTS
credits
Course director: Petra Herzfeld Olsson
Course period: Spring semester-21 period B
Admission requirements: Swedish undergraduate law students with a minimum of 150 higher
education credits of compulsory courses within the law programme including a passing grade in the
obligatory course, Private Law/Civilrätt C. This upper level elective course is also open to foreign
undergraduate law students enrolled in the Department of Law at Stockholm University. A high
degree of English proficiency is required of the students in order to be able to pass the course.
Purpose and contents of the course: Individuals today are crossing national borders to a greater
degree than before due to employment needs. Many are labour migrants. Some work within lowerskilled jobs, within, for example, the agricultural and hospitality sectors. Others are highly skilled
engineers, posted internationally by large corporations. The focus of this course is to deepen the
students’ knowledge as to the governing regulations with respect to labour mobility and the effects
that are the result of the interplay between the different legal rules. The issues raised by employment
access and terms and conditions of employment are complex and governed by different legal
structures, employment law, migration law, international private law, human rights law and trade law,
invoked on the national, regional (specifically EU) and international levels. The applicable law reflects
different and sometimes competing interests like increased trade, risk for social dumping,
protectionism and safeguarding of human rights. Throughout the course, theories on how to establish
a fair balance between these interests will be explored.
Outline of the course: The course consists of a series of mandatory seminars in which students are
to actively participate.
Examination: Examination of the course consists of three moments: active participation in the
seminars, the essay and an written examination. As to the essay, the students are to author, present
and defend an essay, as well as oppose another student’s essay.
E-mail: glmil@juridicum.su.se
Information: Josephina Bergvall, phone: 08-16 21 47, room C760, Office hours: Tuesdays and
Thursdays 1-3 pm

THE INTERNAL MARKET – Digital and Social Challenges, 15 hp/15 ECTS credits
Course director: Jaan Paju
Course period: Autumn Semester-20s period B
Prerequisites for admission: The course is open to Swedish undergraduate law students with a
minimum of 150 higher education credits of compulsory courses within the law programme. as well as
foreign undergraduate law students enrolled in the Department of Law at Stockholm University.
The course is taught entirely in English.
Content of the course: The course considers the legal rules and principles that govern the EU's
internal market taking as a starting point the provisions in the Treaty on the Functioning of the
European Union regarding free movement of goods, people, workers, services and establishments.
Particular focus is on the increasingly prominent digital and social dimensions of the internal market.
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The importance of EU citizenship for access to social rights as well as the development of a multifaceted anti-discrimination policy comprises a central theme in the course. In addition to primary law,
EU harmonisation legislation in the area is studied, as well as other "softer" forms of cooperation,
such as the social dialogue. As for the digital dimension, legal challenges are being presented and
critically discussed.
The aim of the course is for students to acquire thorough knowledge and the ability to critically
review and analyse the substantive rules and problems that distinguish EU law and policy cooperation
within this area. The student shall also obtain insight into the challenges that increased economic
integration brings for Member States' different models of social security, welfare and solidarity, with
the Scandinavian model taken as an example. The course encourages critical reflection about the
advantages and disadvantages of different national and supranational solutions, as well as their
economic and social implications. In addition the students obtain insight into the legal challenges that
face the digitalization of the internal market.
Outline of the course: A series of lectures on selected parts of EU internal market law, digital law
initiatives and social welfare law;
Teacher-led tutorials in smaller groups, that link to the lectures and aim to improve understanding as
well as prepare students for the subsequent seminars;
Interactive seminars on selected subjects in EU internal market law and social welfare law. The
students work with analysis of case law from the Court of Justice of the European Union as well as
other materials, using relevant EU legal and social science doctrine. The students prepare written and
oral assignments that involve application, investigation and argumentation and present the results
during seminars, both individually and as a group.
Examination: Examination is based on active participation in the seminars, the essay memorandum,
as well as a written examination. When the student has completed assignments in a group, the
individual student's achievement is checked with questions at the seminars.
E-mail: imsd@juridicum.su.se
Information: Asnate Maddalo, C 970, phone: 08-16 32 83.
Office hours: Tuesdays and Thursdays 1-3 pm.

Förtursplatser för juridikstuderande
För studerande på juristprogrammet som med godkänt resultat tenterat obligatoriska kurser inom
juristprogrammet om sammanlagt 150 hp finns HT20 förtursplatser till en fristående kurs i nedan
angiven omfattning. Vid urval rangordnas de behöriga sökande efter antal poäng på kurser inom
juristprogrammet som tenterats med godkänt resultat.
OBS! Kurserna söks via www.antagning.se (ej i Fastreg). Sista ansökningsdag: 15 april.
Se informationen "Anmälan till kurs inom program" om detta på specialkurshemsidan:
www.juridicum.su.se/jurweb/utbildning/specialkurser.
KURS:
- Företagsekonomi I, 30 hp
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Studier utomlands
Allmän information
Som student på juristprogrammet har du möjlighet att studera juridik under en eller två terminer vid
något av våra partneruniversitet runt om i världen. Vi har utbytesavtal med andra juridiska institutioner
i nästan alla världsdelar, du hittar alla aktuella utbytesdestinationer på vår hemsida. Utbytesstudier
innebär att vi har kommit överens med dessa utvalda universitet utomlands om att “byta studenter”
med varandra. Tack vare dessa utbytesavtal slipper du som student betala (eventuella)
terminsavgifter vid värduniversiteten. Studieresultaten från värduniversitetet ska även tillgodoräknas
efter hemkomst till Stockholm (mer om tillgodoräknande nedan). Det ställs inte lägre krav på en
utbytesstudent vid värderingen av studierna, utan värdering sker efter samma riktlinjer som för en
"inhemsk" student.
Erasmus+ är ett EU-program för student- och lärarutbyten inom Europa. Programmet bygger på
nätverk för samarbete mellan enskilda institutioner och är ett utbytesprogram mellan EU- och EFTAländerna.
Nordplus är motsvarande program för utbyten inom Norden.
Övriga utbyten som sker enligt bilaterala avtal fungerar i princip på samma sätt som Erasmus+ och
Nordplus, dvs. urval, antagning och tillgodoräknande sker efter samma principer.
Observera att den som söker och blir antagen till ett utbyte själv måste vara beredd att eventuellt
ordna bostad, visum och/eller kompletterande försäkring mm. Vanligtvis finns det stödfunktioner för
detta via värduniversiteten
Antagning och urval
Grundläggande behörighet att söka till utbytesstudier är att studenten har uppnått 120hp inom
juristprogrammet före sista ansökningsdag. Ytterligare behörighetskrav är att alla civilrättsämnen,
straffrätt och processrätt skall vara tenterade med godkända resultat. Sökanden som inte uppfyller
behörighetskraven på ovan uppräknade kurser kan fortfarande söka men kommer att prioriteras i
sista hand i sin urvalsgrupp.
Alla sökanden rangordnas efter ett meritvärde. Högsta prioritet får den student som har bäst
meritvärde i kombination med flest antal grundkurspoäng. Det finns två urvalsgrupper där studenter
rangordnas i inbördes ordning efter meritvärdet. Urvalsgrupp 1 består av studenter som har mellan
150-210 hp och urvalsgrupp 2 av studenter som uppnått 120-149,5 hp. Meritvärdet i sig baseras på
ett betygssnitt på de avklarade grundkurserna inom juristprogrammet. Urvalsgrupp 1 prioriteras före
grupp 2. Den student som är eller har varit aktiv i den Internationella Fadderverksamheten i Juridiska
föreningen ges ytterligare meritvärde om 0,3. Intyg krävs från Juridiska föreningen. Studenter som
varit aktiva i Juridiska Linjerådet genom att sitta i de styrande organen eller i Mångfaldsprojektet
(omfattning minst 15h/år) får 0,1 extra meritvärde per år, upp till max 2 år (0,2) om hen kan uppvisa
intyg på deltagande.
Kursadministratörer vid Juridiska institutionen tilldelas 0,5 extra meritvärde, även här krävs ett intyg.
Studenter som varit iväg på tidigare utbyte via Stockholms universitet eller via Juridiska institutionen
är välkomna att söka nya utbytesstudier, dock prioriteras dessa studenter efter alla som ännu inte
varit iväg på utbyte.
Finansiering
Studierna finansieras med studiemedel men det finns även möjlighet att söka Juridiska fakultetens
donationsstipendier: www.su.se under "utbildning", ”studentservice” och "stipendier". Sista
ansökningsdag för dessa stipendier brukar vara någon gång i mitten på april. Studenter som åker på
Erasmus+ och Nordplus-platser är berättigade till stipendier inom utbytesprogrammet
(Erasmusstudenter har inom Erasmus+ ett tak på 12 månader). Dessa studenter kan därför ej ansöka
om donationsstipendiet.
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Tillgodoräknande av kurser
Studierna, eller delar av dem, tillgodoräknas som specialkurser inom juristprogrammet. Observera att
detta inte har något med examensansökan att göra, kurserna blir enbart valbara för att kunna plockas
in i examen. För att kurserna ska kunna läggas in i LADOK måste en ansökan om tillgodoräknande
lämnas in. Denna blankett finns i blankettarkivet på hemsidan och skickas till Office of International
Affairs. Till ansökan ska en vidimerad kopia av betyg, en studentrapport samt ett s.k. Learning
Agreement bifogas. Alla studenter som åker via institutionens eller de centrala avtalen får mer
information om detta i anslutning till hemfärden från värduniversitetet.
I undantagsfall beviljas tillgodoräknande av obligatorisk kurs inom juristprogrammet.
Observera att betygen från utbytesstudier inte översätts vid tillgodoräknande. Bifoga därför
alltid en kopia på dina originalbetyg från utlandsvistelsen med dina ansökningshandlingar när
du söker arbete eller notarietjänstgöring. Domstolsverket översätter betygen från
utlandsvistelsen vid ansökan till notarietjänstgöring.

Studieplatser utomlands
De länder och universitet där utbytesplatser erbjuds kan variera något från år till år. Inom Nordplusprogrammet erbjuds platser i samtliga nordiska/baltiska länder vid universitet i Aarhus, Köpenhamn,
Odense, Bergen, Oslo, Tromsö, Reykjavik, Helsingfors, Åbo, Rovaniemi, Riga och Vilnius. Inom
Erasmus-programmet erbjuds under läsåret ca 150 terminsplatser vid universitet i flera olika länder i
Europa. Under läsåret erbjuds dessutom ca 50 terminsplatser enligt bilaterala avtal vid universitet i
Brasilien, Chile, Israel, Filippinerna, Singapore, Argentina, Peru, Kanada, Australien, Nya Zeeland,
Kina och USA.
Utbytesplatserna för nästkommande läsår utlyses genom publicering på Juridicums hemsida två
gånger per år, vanligtvis under vårterminen. De flesta platserna (Europa, Norden, Kanada,
Singapore, Israel, USA och Kina) utlyses under början av vårterminen med sista ansökningsdag i
mitten av februari. Platserna till Argentina, Australien, Brasilien, Chile, Nya Zeeland, Filippinerna och
Peru utlyses i slutet av april med sista ansökningsdag i mitten av maj. Observera att det alltid kan
finnas restplatser från föregående utlysning vilket gör att valbara länder och lärosäten kan frångå
ovanstående indelning.
I första hand förväntas de sökande själva bekanta sig med universiteten i fråga via internet (se länkar
på www.jurinst.su.se eller användning av Google rekommenderas). Kursutbud för föregående
akademiska läsår kan ge en bra indikation på vilka kurser som erbjuds vid respektive värduniversitet.
I övrigt hänvisas till aktuell utlysning. Ytterligare frågor besvaras av koordinatorerna på internationella
kontoret, C465 och C467 under mottagnings- och telefontiderna, eller via e-post:
exchange@juridicum.su.se.
FÖRLUST AV FÖRTURSPOÄNG TILL SPECIALKURSER
Att tacka ja till en erbjuden utbytesplats är detsamma som att förbruka denna. Studenter som
utan giltigt skäl väljer att inte åka på bekräftat utbyte, eller avbryter sitt pågående utbyte, utan
giltigt skäl (läkarintyg) förlorar sin förtur till specialkurserna. Platsen anses förbrukad oavsett om
studenten de facto åker ut på utbytet eller ej. Nominerade studenter som utan giltigt skäl (läkarintyg)
väljer att inte åka på/avbryter utbytet kommer i kommande sökomgångar prioriteras lägre än
studenter som ej varit på utbyte tidigare samt de som fullföljt tidigare utbyte.
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