
KURSPLAN

Kurskod: ORB301

Obeståndsrätt, 7,5 hp
Law of Insolvency, 7,5 HE credits
____________________________________________________________________________

Beslutad: 2018-10-24
Beslutande: Institutionen för Ekonomi och IT
Gäller från: H18
____________________________________________________________________________

Kursens mål
Kursen syftar till att förbereda studenten för ett yrkesliv inom näringsliv eller offentlig sektor 
och hur en myndighet eller ett företag gör för att driva in sina utestående fordringar, i 
synnerhet i de fall då gäldenärer har betalningsproblem.
Kunskap och förståelse
Studenten skall:
• ha fördjupad kunskap och förståelse om de ekonomiska tvångsåtgärder som 

utsökningsrätten erbjuder i form av utmätning och handräckning samt kvarstad
• ha kunskap om frivilliga åtgärder i form av ackord och underhandsuppgörelser
• ha kunskap om tvångsåtgärder i form av företagsrekonstruktion, konkurs och 

skuldsanering
• ha kunskap om den straffrättsliga regleringen om brott i samband med 

näringsutövning och med särskild tonvikt på brott mot borgenärer.
Färdighet och förmåga
Studenten skall:
• ha förmåga att tillägna sig juridisk metod, dvs lära sig att kunna tillämpa juridiska 

arbetsmetoder
• ha förmåga att identifiera, analysera och angripa problem systematiskt
• ha förmåga att tillämpa rättsregler
• ha förmåga att argumentera samt att motivera lösningar på övertygande sätt.

Behörighetskrav
Juridisk översiktskurs 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Formerna för bedömning av studenternas prestationer
Kursen examineras genom skriftlig tentamen.

Kursens innehåll
Kursen innehåller en fördjupning av obeståndsrätten jämfört med juridisk översiktskurs. Om 
du avser att arbeta med företagsekonomi och redovisning i framtiden är kursen viktig för att 
kunna bedöma kreditrisk och möjligheterna att driva in fordringar samt vad som kan utgöra 
ekonomisk brottslighet. Kursens huvudavsnitt avser att ge fördjupade kunskaper inom 
obeståndsrätt och då särskilt när det gäller specialexekution, konkurs, skuldsanering, 
företagsrekonstruktion och ekobrott.
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KURSPLAN

Kurskod: ORB301

Övriga föreskrifter
Betygskala: Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd
Undervisningsspråk: Svenska

Generella regler för examination vid Högskolan Väst finns på www.hv.se.

Om den studerande har ett beslut/rekommendation om särskilt pedagogiskt stöd på grund av 
funktionsnedsättning har examinator rätt att examinera den studerande i en anpassad 
examinationsform.

Nivå
Grundnivå

Successiv fördjupning
G1F  - grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
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