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Praktisk europaprocess är den fördjupningskurs vid institutionen som särskilt behandlar systemet som 

tillskapats genom den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. Kursen ger en unik möjlighet att känna på det praktiska arbetet som ombud för en part i ett 

mål inför den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna rörande en kränkning av 

konventionen. Förutom teoretiska moment är kursen till stor del uppbyggd kring ett händelseförlopp 

(”case”) som även ligger till grund för den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga 

rättigheterna. I Stockholm finns tre advokatklubbar som deltar i tävlingen som äger rum i mitten av 

juni. Även om det ej är nödvändigt att läsa specialkursen i praktisk europaprocess för att tävla för en 

stockholmsklubb ger kursen de teoretiska kunskaperna om rättssystemet som behövs för att delta i 

tävlingen och då kursen bygger på samma ”case” skapas möjlighet att tävla och samtidigt få 

universitetspoäng. 

Kursdeltagarna är ofta mycket entusiastiska och får mersmak på att arbeta med frågor om mänskliga 

rättigheter. Mötet med såväl människorättsjurister och advokater som akademiker inspirerar och 

motiverar. I och med att ansvaret för den nordiska rättegångstävlingen separerades från kursen 

praktisk europaprocess kom dock vårens kurs att präglas av en del strukturella och organisatoriska 

utmaningar. Även om ord som ”fantastisk” och ”jättekul” används i spontana samtal var det bara fyra 

studenter som svarade på enkäten som ligger till grund för kursvärderingen och där framkom viss 

kritik rörande samordning mellan kursen och tävlingen samt placeringen av olika lärandemoment i 

schemat. För de som deltar i den nordiska rättegångstävlingen blir den individuella tentan ett extra 

moment som kan kännas betungande även om resultaten från tentan visar att det ej är ett strukturellt 

problem. När det gäller examination på avancerad nivå krävs individuell bedömning av kunskaper och 

att basera betyget endast på en gruppinlaga och muntlig presentation (såsom tidigare) är ej längre ett 

alternativ. Däremot arbetar vi just nu med att uppdatera kursens schema och kommer skräddarsy 

lärandeaktiviteterna. Vi ska också förbättra informationen om förhållandet mellan kurs och tävling och 

t.ex. förtydliga att Stockholms universitet (”SU”) ej ansvarar för att resursstudenter får extra stöd av 

advokatklubbarna. I tävlingen ingår lag från alla nordens länder och det faktum att tre lag kommer från 

Stockholm innebär ej att SU har ansvar för den färdighetsträning som tillhandahålls av de tävlande 

klubbarna. Medan en administratör ansvarar för kursen har vi en annan administratör som arbetar med 

tävlingen.  

Vi ser fram emot en uppdaterad specialkurs VT23 som koordineras med rättegångstävlingens nya 

organisation. Förhoppningsvis kommer vi även kunna återuppväcka det alumni-nätverk som nu har 

slumrat i några år och vi önskar dig välkommen att delta i lärandet om det värdegrundsbaserade 

juridiken!    

 

  


