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Fastställd av Juridiska fakultetens utbildningsutskott 2014-02-05.
Teknisk revidering av Studentavdelningen 2019-05-02.
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 resultat på obligatoriska kurser om minst 150 högskolepoäng inom
juristprogrammet, bland vilka godkända resultat i de obligatoriska kurserna Civilrätt C och Förvaltningsrätt
ska ingå.
Tillträde bereds även utbytesstudenter som är antagna vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.
Kursens uppläggning
Provkod
0100

Benämning
Gränsöverskridande familjerätt

Högskolepoäng
15

Kursens innehåll

Kursens pedagogik är problemorienterad och syftar till att förmedla djupgående och praktiskt användbar
kunskap om familjerätt över nationella gränser. Ämnet ska också studeras tvärvetenskapligt, t.ex. med hjälp
av sociologi och beteendevetenskap. I fokus för studiet står de rättsliga problem som kan uppstå när det gäller
organisation, funktion och upplösning av familjer i en global kontext. I kursen studeras frågeställningar
rörande regleringen av alternativa familjekonstellationer, föräldraskap, barnafödande, vård av barn, adoption
och äktenskap samt samboende och bodelning.
Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
- visa fördjupade insikter i juridisk metod och terminologi på familjerätts område ur ett nationellt, EU-rättsligt
och internationellt perspektiv liksom ur tvärvetenskapliga perspektiv,
- identifiera, lösa och analysera avancerade och komplexa juridiska problem på familjerättens områdeur ett
nationellt, europeiskt och internationellt perspektiv,
- utifrån olika rättsteoretiska perspektiv självständigt argumentera för och bedöma olika lösningars
konsekvenser ur såväl ett partsperspektiv som ett allmänt samhälleligt perspektiv,
- visa förmåga att med utgångspunkt i teoribildning inom andra vetenskaper kunna analysera och värdera de
familjerättsliga reglerna i en etisk och samhällelig kontext samt
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- självständigt författa och försvara en rättsvetenskaplig uppsats samt opponera på en annan students uppsats.
Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier. All undervisning är obligatorisk och det krävs aktiv närvaro för att
uppfylla obligatoriet. Med aktiv närvaro avses att studenten har förberett sig inför seminariet och är beredd att
delta i diskussionen. Den student som på grund av godtagbara skäl inte har kunnat delta vid ett
seminarietillfälle kan kompensera sin frånvaro genom att författa en promemoria rörande den aktuella
frågeställningen. Möjligheten att genom en promemoria kompensera för frånvaro gäller dock endast för högst
25 procent av seminarierna.
Därutöver ska studenten presentera och försvara sin uppsats samt opponera på en annan students uppsats
under ett slutseminarium. Deltagande i presentationen av den egna uppsatsen samt oppositionen på annan
students uppsats vid slutseminarium är obligatoriskt och ingen dispens från närvarokravet ges.
Under kursens gång kan studenten välja att inleda och – tillsammans med seminarieläraren – leda ett av
kursens seminarier. Inledningen skall bestå av en introduktion till seminariets tematik. Studenten förväntas
också ta aktiv del i den efterföljande diskussionen. Insatsen bedöms och betyget läggs samman med
uppsatsbetyget och betyget på oppositionen.
Undervisningen sker på engelska.
Kunskapskontroll och examination

Examination sker dels genom muntliga och skriftliga presentationer av längre uppsatser och oppositionen av
en annan students uppsats, dels genom den frivilliga seminarieinledningen. Väljer studenten att endast skriva
och presentera uppsatsen samt opponera på en annan students arbete utgör uppsatsen 80 % och oppositionen
20 % av det totala resultatet. Väljer studenten att inleda ett seminarium motsvarar uppsatsen 64 %,
oppositionen 16 % och seminarieinledningen 20 % av det totala resultatet.
Betyg på kursen sätts efter en sammanvägning av de individuella prestationerna i de olika
examinationsmomenten.
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. Studerande som fått
godkänt betyg har inte rätt att genomgå ny examination för högre betyg. Student som underkänts två gånger
av samma examinator har rätt att kräva annan examinator vid ytterligare försök. Det gäller dock inte om
särskilda skäl talar emot att en annan examinator ska utses.
Som betyg används något av vitsorden A (Utmärkt), B (Mycket bra), C (Bra), D (Tillfredsställande) eller E
(Tillräckligt). Underkända betyg är Fx (Otillräckligt) eller F (Helt otillräckligt).
Övrigt

Ikraftträdande
Dessa bestämmelser träder i kraft den 1 juli 2014.
Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av respektive kursföreståndare. För information om kurslitteratur hänvisas till kursens
webbplats. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig senast en månad före kursstart.
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