JURIDISKA INSTITUTIONEN

HRF055

Juridik för ekonomer - avancerad kurs, 15 högskolepoäng

Advanced Course in Commercial Law II, 15 credits
Avancerad nivå / Second Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Handelshögskolans fakultetsnämnd 2007-06-28 och senast
reviderad 2019-02-27 av Juridiska institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från
och med 2019-09-01, höstterminen 2019.
Utbildningsområde: Juridiskt 100 %
Ansvarig institution: Juridiska institutionen
Inplacering

Kursen kan läsas som fristående kurs och/eller inom ramen för Handelshögskolans 1åriga kurspaket Avancerad externredovisning med juridik. Kursen kan också, enligt
särskilt beslut, erbjudas inom ramen för uppdragsutbildning.
Huvudområde

Fördjupning

-

A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er
på grundnivå som förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Utöver grundläggande behörighet krävs för tillträde till kursen godkänt resultat om 15
högskolepoäng handelsrätt i form av Juridisk översiktskurs, Grundkurs i Handelsrätt
eller motsvarande samt godkända studier om minst 60 högskolepoäng företagsekonomi.
Lärandemål

Efter genomgången kurs med godkänt resultat skall den studerande ha
• kunskaper om hur särskild avtalsrätt rörande t ex köp av fast egendom, tjänst,
lokalhyra, leasing, entreprenad eller liknande tillämpas.
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• fördjupade kunskaper i kontraktsrätt avseende avtals ingående i kommersiella
situationer
• fördjupade kunskaper i associationsrätt utifrån ett ekonomperspektiv med särskild
tonvikt på aktiebolag, enkla bolag och handelsbolag/kommanditbolag samt
kombinationer av desamma.
• fördjupade kunskaper om krediters rättsliga reglering, främst reglerna om
fordringar och värdepapper och om olika former av kreditsäkerheter.
• kunskaper om frivilliga åtgärder och tvångsåtgärder vid betalningssvårigheter och
obestånd.
• kunskaper om förmögenhetsbrotten med särskild tonvikt på brott mot borgenärer i
samband med obestånd.
• grundläggande förståelse för hur regelverken används i praktiken inom företag.

Innehåll

Kursen innehåller tre delmoment men där en så hög grad av integrering som möjligt
eftersträvas.
Kontraktsrätt
Avsnittet behandlar olika typer av kommersiella avtal kring t ex leasing, lokalhyra,
entreprenad, köp av tjänster och de speciella problem som uppkommer när fast
egendom t ex köps i bolagsform. Fokus ligger på olika avtalskonstruktioner och de
problem som uppkommer kring avtalstolkningen framförallt mot bakgrund av den
omfattande användningen av standardavtal. I momentet ingår även frågeställningar
både kring due diligence-förfaranden och kring användandet av mellanmän i
kommersiella situationer.
Associationsrätt
Avsnittet behandlar associationsrätt med huvudinriktning på aktiebolag med där även
enkla bolag och handelsbolag/kommanditbolag berörs. Tonvikten är lagd på regler om
bolagens interna organisation och ledning, bolagens förhållande till utomstående samt
bolagsorganens ansvar både extern och internt. I aktiebolagsfallet läggs även vikt vid
regler om finansiering resp skydd för bolagets egna kapital. Utöver detta berörs
kombinationer av de olika bolagsformerna och olika bolagsrättsliga avtal.
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Obeståndsrätt
Avsnittet omfattar kredit- och obeståndsrätt och behandlar:
• sakrätt d v s regler om avtalsparternas förhållande till utomstående samt konflikter
med motpartens borgenärer om denne hamnar på obestånd.
• reglerna som kringgärdar fordringar och värdepapper och vilka kreditsäkerheter
(både personsäkerheter som borgen och garanti och realsäkerhet som
fastighetspant, företagshypotek och factoring) som kan bli aktuella.
• hanterandet av företag i ekonomisk kris genom ackord, företagsrekonstruktion,
likvidation och konkurs med särskild tonvikt på regler som styr utdelning i konkurs.
• den del av straffrätten som rör förmögenhetsbrott i samband med näringsutövning
och särskilt brott mot borgenärer vid obestånd resp de brott som omfattas av
revisorns anmälningsskyldighet.

Former för undervisning

Undervisningen baseras på temaveckor där utvalda aktuella frågor inom resp
delmoment berörs genom föreläsningar, seminarier och återföring. Övriga delar av
innehållet i kursen förutsätts studenterna läsa in på egen hand.
Kursen avslutas med en due diligence-uppgift eller motsvarande inlämningsuppgift
avsedd att genomföras i grupp och de poäng som erhålls ingår vid betygssättningen på
kursen.
Studerande som underkänts två gånger på kursen har rätt att begära att en annan lärare
utses som examinator. Sådan begäran skall ställas skriftligen till Juridiska institutionens
studierektor.
Provkoder
Inlämningsuppgift, provkod 0010
Tentamen, provkod 0011
Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

De första sex lärandemålen examineras genom skriftlig tentamen. Det sjunde
lärandemålet examineras genom att i grupp genomföra en Due diligence eller
motsvarande inlämningsuppgift.
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Betyg

På kursen ges något av betygen Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U).
För godkänt krävs minst 50 procent av de sammanlagda poäng som erhållits vid
tentamen och inlämningsuppgiften. För betyget väl godkänd krävs 75 %.

Kursvärdering

Juridiska institutionen är skyldig att utvärdera samtliga kurser som institutionen ger.
Kursutvärdering sammanställs i enlighet med den gällande ordningen vid Juridiska
institutionen. Samtliga kursutvärderingar behandlas i Utbildningsnämnden som
ansvarar för att justeringar genomförs om så erfordras. Student som är behjälplig med
sammanställandet av kursutvärderingen har rätt till viss ersättning samt intyg.
Övrigt

Särskilda studieanvisningar erhålls i kurs-pm i samband med kursstart.
Ikraftträdande och övergångsregler
Denna kurs gavs första gången höstterminen 2007.
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