
Kursbeskrivning: Specialkurs Insolvensrätt med sakrätt 
 
Välkommen 
Specialkursen Insolvensrätt med sakrätt går B-perioden höstterminen. Kursen omfattar 15 hp och den 
utgör Del II i studieåret Finansmarknadens Juridik, efter Finansmarknad och kredit, men den kan utan 
problem läsas självständigt oberoende av om man läst den tidigare kursen. 
 
Hybridundervisning: 
Kursen undervisas som huvudregel på plats, men kommer också ha en digital lösning för de studenter 
och lärare som på grund av Covid-19 inte kan delta på plats. Seminarier på plats kommer samtidigt 
sändas live på zoom. Ingen del av undervisningen kommer spelas in och publiceras. Det kommer 
specificeras i kursschemat vilka moment som tillåter deltagande på plats. 
 
Förkunskapskrav 
Godkända resultat i obligatoriska kurser inom juristprogrammet om minst 150 högskolepoäng. Det 
förutsätts att antagen studerande har sådana kunskaper i engelska språket som erfordras för att utan 
svårighet kunna tillgodogöra sig kurslitteratur på engelska. 
 
Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen måste avregistrera sig hos amanuensen 
alternativt på Studentexpeditionen inom en vecka från kursstart. 
 
Kursupplägg 
Undervisningen består av föreläsningar, seminarieövningar och rättegångsspel, totalt cirka 60 timmar. 
Föreläsningar och seminarieövningar varvas under kursens gång. Det görs ingen strikt uppdelning 
mellan dessa undervisningsformer och deltagande är visserligen frivilligt men det rekommenderas 
starkt att de studerande deltar på föreläsningarna då kursens examinationsmål svårligen uppnås enbart 
genom kurslitteratur- och rättsfallsstudier. 
 
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 individuellt och 
i grupp identifiera relevanta problemställningar samt uppställa relevanta (alternativa) förslag till 
lösningar. Kursen innehåller följande tre delmoment:  
 
1. Kreditsäkerhetsrätt: Civilrätten på kreditmarknaden. Avsnittet behandlar obligationsrättsliga och 
sakrättsliga frågor i samband med att det ställs kreditsäkerhet för lån och andra förpliktelser. 
Tyngdpunkten ligger på de centrala sakrättsliga principerna för lös egendom.  
 
2. Obeståndsrätt: Regelsystemen för hantering av juridiska och fysiska personers sviktande ekonomi. 
Avsnittet tar upp både processuella och materiella frågor inom obeståndsrätten, med tyngdpunkt på de 
materiella.  
 
3. Rättegångsspel: Ett realistiskt "case" kommer att presenteras, som innefattar en tvist som skall lösas 
i domstol. Det kan röra sig om en renodlat konkursrättslig tvist men även en tvist utom konkurs i 
anledning av inträdd eller befarad insolvens för part. Avsnittet utgör ett koncentrerat, problembaserat 
praktiskt arbete i mindre grupp över ett tilldelat fall inom kursens ämnesområden. 
 



Lärandemål 
Kunskap och förståelse 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 
– visa fördjupad kunskap i och förståelse för insolvensrättsliga frågeställningar och 
– visa fördjupad kunskap om insolvensrättens funktion, struktur och regelverk. 
 
Färdighet och förmåga 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 
– visa fördjupad förmåga att med hjälp av relevanta juridiska metoder tillämpa och tolka 
insolvensrättsliga regler samt bedöma insolvensrättsliga problem, och 
– visa fördjupad förmåga att med hjälpa av juridisk metod systematiskt, kritiskt och självständigt 
identifiera, formulera och analysera insolvensrättsliga frågeställningar. 
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: 
– bedöma och värdera insolvensrättsliga frågeställningar med hänsyn till relevanta ekonomiska och 
andra samhälleliga frågor. 
 
Förslag till fördjupning: 
Då kursen Insolvensrätt med sakrätt utgör en del av studieåret Finansmarknadens Juridik 
rekommenderas även specialkursen Finansmarknad och kredit, 15 hp samt att även examensarbete 
som ansluter till ämnesområdet genomförs.. Båda specialkurserna 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. Syftet med studieåret är att skapa 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.  
 
Obligatorier:  
Deltagande i rättegångsspelet är obligatoriskt och utgör krav för tillgodoräknande av godkänd 
tentamen.  
 
Examination 
Examination sker dels genom deltagande i projektarbete, dels genom skriftligt prov (tentamen) vid 
kursens slut. De båda delarna ges samma vikt, 50/50. Projektarbete och tentamen ger max 20 poäng 
vardera och totalt kan således 40 poäng uppnås. Poängfördelningen för betyg på kursen brukar vara:  
B = 20-26 p,  
BA = 27-31 p,  
AB = 32-40 p. 
Betygssättningen kommer att ske enligt denna skala.  
För att få godkänt på kursen krävs minst 10 poäng på projektdelen och 10 poäng på tentamen. 
 
Till tentamen får medtagas: 
Författningssamlingen i kredit- och obeståndsrätt,  
EU-rätt och associationsrätt och/eller lagbok.  
Rättsfallssamlingen.  
OBS: I lagtextsamling och lagbok samt rättsfalssamling är alla anteckningar tillåtna. 
 
Anmälan till tentamen 
Studenter anmäler sig själva till tentamen i Fastreg senast 3 dagar innan tentatillfället. Anmälan till 
tentamen är obligatorisk! Det är INTE möjligt att efteranmäla sig på plats i salen utan det är således 



endast de studenter som har anmält sig i fastreg inom utsatt tid som kommer att få tentera. Studenter 
från andra fakulteter kan kontakta amanuensen för information om och pinkod till Fastreg. 
 
Krav för deltagande i undervisningen 
 
Registrering 
En student som avser att läsa en kurs ska vara registrerad senast andra kursdagen. 
 
Omregistrering 
Omregistrering på kursen görs av kursadministratören. 
 
Avregistrering 
Studenter som av olika anledningar inte avser att läsa kursen måste avregistrera sig inom tre 
veckor efter kursstart. Detta görs via studentkontot under aktuell kurs på www.mitt.su.se/ . 
Detta är av stor vikt då de på så sätt räknas som förstagångsregistrerade när de registrerar sig nästa 
gång och därmed är garanterade en plats i gruppundervisningen. Sista datum för tidigt avbrott 
beräknas från måndagen i den vecka som kursen startar och tre veckor framåt. Sista dag är alltid en 
söndag. 
 
Obs! Avregistreringar kan få konsekvenser för rätten till studiemedel. Kontakta CSN för mer 
information! 
 
Tidigt avbrott: 
Sista datum för tidigt avbrott beräknas från måndagen i den vecka som kursen startar och tre veckor 
framåt. Sista dag är alltid en söndag. 
 
Särskilt pedagogiskt stöd vid högskolestudier 
 
Allmänt  
Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga 
funktionsnedsättningar. Stödet som erbjuds beror på den enskildes situation och är till för att 
underlätta studierna. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. För att ta 
del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan. Detta gör du genom att logga in i systemet Nais 
via länk på studentavdelningens hemsida och fylla i webbformuläret.  
 
För att fullfölja ansökan måste du bifoga ett intyg som bekräftar en varaktig funktionsnedsättning. Du 
hittar hemsidan via Stockholms universitet > Utbildning > Studera med funktionsnedsättning > Ansök 
om stöd och anpassningar  
 
När ansökan är mottagen kontaktas du av studentavdelningen för att boka ett personligt möte. Du som 
har beviljats stöd ska sedan ta kontakt med din institutions kontaktperson och lämna in det intyg som 
studentavdelningen utfärdat. Kontaktperson vid Juridiska institutionen är studierektor Viktoria 
Pettersson, tfn: 08-16 13 04 eller e-post: viktoria.pettersson@juridicum.su.se.  
 
Examination 
Observera att du senast 3 veckor före varje examinationstillfälle måste meddela 
kursadministratör/amanuens att examination med stöd ska genomföras så att eventuella extra åtgärder 
kan vidtas. Om anmälan inkommer senare kan institutionen inte garantera att examinationen kan 
genomföras såsom önskas. Notera också att för stödåtgärder som löper över hel kurs (t.ex. 
anteckningshjälp) eller mer ingripande åtgärder måste du i god tid men senast vid kursstart kontakta 
aktuell kursadministratör/amanuens och meddela att du önskar dessa stödåtgärder.  
 
Studentinflytande och kursutveckling  

mailto:viktoria.pettersson@juridicum.su.se


Efter kursens slut skickas en digital kursutvärdering till studenterna och publiceras även på Athena. 
Utvärderingen har stor betydelse för kvalitetssäkring av kursens innehåll och pedagogiska upplägg och 
studenterna uppmanas därför att besvara den. Kursen utvecklas kontinuerligt och de synpunkter och 
idéer som framförs i kursutvärderingen övervägs alltid noga. 
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