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Ämne

Juridik och rättsvetenskap

Beslut

Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott (del) 2011-10-04.
Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Tillträde till undervisning och examination har studerande som uppfyller det generella kravet för tillträde till
specialkurser genom godkända examina på obligatoriska kurser inom Juristprogrammet om minst 150
högskolepoäng. Som särskilt förkunskapskrav fordras godkänd tentamen i kursen Civilrätt 1 (familjerätt).
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Successionsrätt i teori och praktik

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursen behandlar successionsrätten ur främst civilrättslig synvinkel, men även skatterättsliga och
allmänjuridiska problem kommer att beröras. I kursen behandlas i huvudsak frågor rörande arvsordningen,
makes arvsrätt, förskott på arv, laglott, upprättande, tolkning och klander av testamente samt boutredning.
Kursen belyser även vissa frågeställningar ur ett internationellt perspektiv.
Kursen har som primärt syfte är ge fördjupade kunskaper inom ämnesområdet och kan läsas som en
fördjupning av specialkursen Bodelning och arvskifte.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- identifiera problem inom successionsrätten,
- tillämpa reglerna inom successionsrätten på vanligt förekommande situationer,
- i samverkan med andra genomföra rättsutredningar och presentera resultatet av dessa såväl skriftligt som
muntligt,
- sammanställa, analysera och värdera de bärande principerna på rättsområdet vid lösande av praktiska och
teoretiska problem,
- genomföra en boutredning.
Undervisning

Kurstiden är 10 veckor.
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och övningsuppgifter. All undervisning är i obligatorisk
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om inte annat särskilt anges.
Kunskapskontroll och examination

Kursens lärandemål examineras dels genom en skriftlig tentamen, dels genom skriftliga och muntliga
presentationer i samband med grupparbeten och övningsuppgifter.
För att bli godkänd på kursen fordras att samtliga lärandemål för kursen är uppfyllda.
Student som underkänts vid ordinarie examination bereds tillfälle till ny examination.
Som betyg används något av vitsorden Med beröm godkänd (AB), Icke utan beröm godkänd (Ba), Godkänd
(B) eller Underkänd (U).
Vid examinationstillfälle som anordnas efter den 1 juli 2008 har student som begär det rätt att få betyg enligt
en målrelaterad sjugradig betygskala. Begäran skall framställas av studenten före examinationstillfället på sätt
som fastställes av Juridiska institutionen. Betyget enligt den sjugradiga skalan ges i sådant fall i stället för det
ordinarie betyget. Som godkända betyg enligt den sjugradiga betygsskalan används något av vitsorden A, B,
C, D eller E. Underkända betyg är Fx och F.
Övrigt

Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 16 januari 2012.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av Juridiska fakultetens utbildningsutskott.
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