JURIDISKA INSTITUTIONEN

HRO203

Familjerätt, 6 högskolepoäng

Family Law, 6 credits
Grundnivå / First Cycle
Fastställande

Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2018-09-10 att gälla från och med
2019-01-21, vårterminen 2019.
Utbildningsområde: Juridiskt 100 %
Ansvarig institution: Juridiska institutionen
Inplacering

Kursen ges på andra terminen på juristprogrammet. För att kunna läsa kursen krävs att
studenten är registrerad på juristprogrammet.
Kursen kan ingå i följande program: 1) Juristprogrammet (S2JUR)
Huvudområde

Fördjupning

-

G1N, Grundnivå, har endast gymnasiala
förkunskapskrav

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och Historia A, Samhällskunskap A eller Historia
1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 1/A1).
Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten visa grundläggande kunskaper i och förståelse för:
1. ämnet familjerätt i allmänhet och för de familjerättsliga regler som behandlas på
kursen i synnerhet,
2. grundläggande kunskaper om de värderingar och politiska överväganden som ligger
till grund för de familjerättsliga regler som behandlas på kursen
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3. sådana samhälls- och familjeförhållanden som påverkar människors livsvillkor, samt
4. mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Efter avslutad kurs skall studenten visa grundläggande färdighet och förmåga att:
5. identifiera och analysera familjerättsliga målkonflikter på såväl samhälls- som
individnivå,
6. individuellt och i samverkan med andra tillämpa förvärvade kunskaper för att
förutse, förebygga och lösa rättsliga konflikter på familjerättsområdet,
7. utforma basala familjerättsliga avtal och testamenten,
8. kritiskt granska regler, rättsfall och litteratur, samt
9. uttrycka sig väl i tal och skrift.
Efter avslutad kurs skall studenten visa grundläggande förmåga:
10. att inom området göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga och
samhälleliga frågor, såsom de mänskliga rättigheterna och etiska aspekter,
11. till ett självständigt och kritiskt förhållningssätt gentemot rättssystemet,
12. till ett professionellt förhållningssätt, samt
13. att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin
kompetens.

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om, och färdigheter i att tillämpa,
centrala familjerättsliga regler: Familjen som rättslig entitet (familjebegrepp, betydelsen
av familjerelationer på olika rättsområde, familjerättspolitik, våld i nära relationer);
familjerelationers uppkomst och upphörande (samlevnadsrätt, barn- och
föräldrarätt, namnrätt); successionsrätt (arvs- och testamentsrätt); familjerättslig
personrätt (förmynderskap, ställföreträdarskap för hjälpbehövande vuxna,
framtidsfullmakter), samt; familjerättsliga aspekter på associations- och
förmögenhetsrätten.

Former för undervisning

Undervisning sker i form av föreläsningar, övningar och seminarier
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Undervisningsspråk: svenska
Former för bedömning

Kursens lärandemål examineras dels genom deltagande i seminarier och grupparbeten
där studenten inför seminariet i samverkan med andra skall identifiera, formulera och
analysera frågeställningar samt planera och genomföra arbeten på en grundläggande
nivå inom givna tidsramar, dels genom ett avslutande skriftligt prov.
Den student som underkänts på något provmoment vid minst två tillfällen har rätt att
begära att annan examinator utses. Begäran skall ställas skriftligen till studierektor på
Juridiska institutionen.
Resultat från examination ska meddelas student snarast eller senast 15 arbetsdagar efter
examinationstillfället. Betyg ska meddelas student senast 15 arbetsdagar efter kursens
slut. Dessa 15 arbetsdagar kan efter beslut av prefekt eller motsvarande utsträckas till 25
arbetsdagar vid examination som innebär att examinator ska bedöma ett mycket
omfattande examinationsunderlag. Oförutsedd fördröjning ska meddelas student och
avhjälpas skyndsamt (Regler för examination på grundnivå och avancerad nivå vid
Göteborgs universitet, p. 28).
I det fall en kurs har upphört eller genomgått större förändringar ska studenten i
normalfallet garanteras tillgång till minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie
provtillfälle) under en tid av åtminstone ett år med utgångspunkt i kursens tidigare
uppläggning.

Betyg

På kursen ges något av betygen Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd
(BA), Godkänd (B) och Underkänd (U).
Kursvärdering

Juridiska institutionen är skyldig att utvärdera samtliga kurser som ges vid
institutionen. Kursvärdering skall därför sammanställas i enlighet med den gällande
ordningen vid Juridiska institutionen. Student som är behjälplig med sammanställandes
av kursvärderingen har rätt till viss ersättning samt intyg.
Resultatet och eventuella förändringar i kursens upplägg ska förmedlas både till de
studenter som genomförde värderingen och till de studenter som ska påbörja kursen.
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Övrigt

Övergångsregler
Denna kurs ges för första gången våren 2019.
Denna kurs motsvarar delmomentet Ekonomisk familjerätt på kursen Civilrätt, 30
hp,(HRO200). Den student som inte klarat det skriftliga provet på momentet
ekonomisk familjerätt (provkod 2003) måste läsa kursen Familjerätt, 6hp, (HRO203)
enligt ny ordning i dess helhet.
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