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Fastställande
 
Kursplanen är fastställd av Institutionsstyrelsen vid Institutionen för handelsrätt 2016-
10-12 och senast reviderad 2022-06-08. Den reviderade kursplanen gäller från och
med 2022-08-29, höstterminen 2022.

 

Allmänna uppgifter
 
Kursen kan ingå i ett flertal utbildningsprogram. Den kan även läsas som fristående
kurs.  
Undervisningsspråk: Svenska
Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men undervisningen och material på
engelska kan förekomma. 

Huvudområde Fördjupning

Handelsrätt G1F, Grundnivå, har mindre än 60 hp
kurs/er på grundnivå som
förkunskapskrav

 

Kursens mål
 
Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som: 

 

Kunskap och förståelse
- har fördjupade kunskaper om de grundläggande reglerna och principerna för EU:s
inre marknad och konkurrenspolitik samt sammanhängande svenska regler, 
- har förståelse för hur EU:s bestämmelser om de fyra ekonomiska friheterna (varor,
tjänster, personer och kapital) förhåller sig till regleringarna avseende konkurrens,
statligt stöd och upphandling, 
- har förståelse för hur EU:s regelverk samverkar med det svenska regelverket och hur
potentiella regelkonflikter kan lösas. 
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Färdighet och förmåga
- kan tolka och tillämpa EU-rättsliga källor och sammanhängande svenska rättskällor, 
- kan finna rättsligt adekvata lösningar för att förebygga eller lösa EU-rättsliga,
konkurrensrättsliga och upphandlingsrättsliga tvister, 
- kan muntligen och skriftligen referera och analysera rättsfall inom EU:s marknads-
och konkurrensrätt. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- kan tänka kritiskt beträffande EU-rättens och konkurrensrättens grundläggande
principer och målsättningar, 
- har insikt om att EU:s inremarknadsregler och konkurrenspolitik samt den
upphandlingsrättsliga regleringen både kan främja och begränsa ett företags
affärsstrategi. 

 

Kursens innehåll
 
Kursen behandlar grundprinciperna för EU:s inre marknad, med tonvikt på den
konkurrensrättsliga regleringen. Både EU:s regler och sammanhängande svenska
regler tas upp. Till EU:s konkurrensregler hör regler som riktar sig direkt till företag,
såsom förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande
ställning samt reglerna om företagskoncentrationer. Därutöver finns särskilda regler
om statligt stöd (som också ingår i konkurrenspolitiken) samt den särskilda
regleringen om offentlig upphandling, som numera är av central betydelse för
näringslivet. 
Inledningsvis förklaras hur EU:s inre marknad är uppbyggd och fungerar. Härefter
behandlas EU:s och Sveriges konkurrensregler, EU:s statsstödsregler och den särskilda
regleringen för offentlig upphandling. Samtliga rättsområden studeras ur ett
företagsperspektiv. 
Kursen syftar sammantaget till fördjupad kunskap kring såväl hur nämnda regelverk
tillämpas i praktiken som hur de samverkar med varandra. Sådan kunskap är av
central betydelse för ett företags samlade affärsstrategi på den svenska och
europeiska marknaden. 

 

Kursens genomförande
 
Undervisningen är i stor utsträckning problembaserad. Föreläsningar varvas med
gruppövningar och seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt. 

 

Kursens examination
 
Examination sker genom individuell skriftlig hemtentamen samt inlämningsuppgifter.
Inlämningsuppgifterna består av författande och muntlig redovisning av
rättsfallsreferat. Inlämningsuppgifterna måste vara fullgjorda för att studenten ska få
tentera. Samtliga inlämningsuppgifter och obligatoriska moment ska fullgöras under
en och samma kursomgång. 
Lunds universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder vidtas
gentemot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller
plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad
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tid. 
Om så krävs för att en student med varaktig funktionsnedsättning ska ges ett
likvärdigt examinationsalternativ jämfört med en student utan funktionsnedsättning,
så kan examinator efter samråd med universitetets avdelning för pedagogiskt stöd
fatta beslut om alternativ examinationsform för berörd student. 
Prov/moment för denna kurs finns i en bilaga i slutet av dokumentet.

 

Betyg
 
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänt, E, D, C, B, A.
  
Vid Ekonomihögskolan tillämpas en målrelaterad betygsskala A-U med
bokstavsbeteckningarna A-E för godkända resultat och bokstavsbeteckningen U för
icke godkända resultat. 
A (Utmärkt) Ett framstående resultat som är utmärkt vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. 
B (Mycket bra) Ett mycket bra resultat som karakteriseras av mycket bra teoretiskt
djup, praktisk relevans, analytisk förmåga samt självständighet. 
C (Bra) Ett bra resultat som karakteriseras av bra teoretiskt djup, praktisk relevans,
analytisk förmåga samt självständighet. 
D (Tillfredsställande) Ett resultat som är tillfredsställande vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. 
E (Tillräckligt) Ett resultat som möter minimikraven vad gäller teoretiskt djup, praktisk
relevans, analytisk förmåga och självständighet, men inte mer. 
U (Otillräckligt/Underkänt) Ett resultat som är otillräckligt vad gäller teoretiskt djup,
praktisk relevans, analytisk förmåga och självständighet. 
För att få godkänt på en kurs måste studenten få betyg E eller högre. 

 

Förkunskapskrav
 
 HARA40/HARA50 Juridisk översiktskurs samt HARG10 Marknadsföringsrätt och
immaterialrätt alternativt HARA40/HARA50 Juridisk
översiktskurs, HARA71 Kommersiella avtal och köp samt ytterligare 15 hp handelsrätt
på B-nivå eller motsvarande. 

 

Övrigt
 
Övergångsbestämmelser 
Vid nedläggning av kursen kommer, inom tre terminer efter kursens nedläggning, att
erbjudas tre extra tillfällen för tentamina till studerande som inte uppnått godkänt
resultat. 
Inom tre terminer kommer det även erbjudas möjlighet att vid tre tillfällen lämna in
för bedömning de inlämningsuppgifter som är ett krav för kursen. 
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Prov/moment för kursen HARG11, Handelsrätt: EU:s marknads- och

konkurrensrätt
 

Gäller från V16

 
1501   Inlämningsuppgift 1, 0,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1502   Inlämningsuppgift 2, 0,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
1503   Tentamen, 15,0 hp
            Betygsskala: Underkänd, Godkänd
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