Uppgift 1 - Redogör för vad som utgör de allmänna lärorna i ett
rättsområde!

Uppgift 1 – Facit
Allmänna läror är rättsliga begrepp, principer och institut.
Med hjälp av rättsliga begrepp kan man beskriva de rättsliga normerna. Rättsliga
begrepp är t.ex. sak, skyldighet och rättshandling.
Med rättsliga principer förstår man centrala normativa värden och målsättningar,
t.ex. avtalsfrihetsprincipen, konkurrensfrihetsprincipen, skälighetsprincipen och
principen om skyddet av svagare.
Rättsliga institut kan indelas i juridiska konstruktioner, juridiska förfaranden och
tematiska helheter som bildar en funktionell, lagbestämd eller annars normativ
enhet.
Juridiska konstruktioner är t.ex. samäganderätt, dödsbo och lagfart.
Juridiska förfaranden är t.ex. rättegång eller förfarande i nämnd istället för domstol.
Tematiska helheter är t.ex. fastighetsköp, lösöreköp eller prisavdrag som påföljd vid
fel i köpeföremålet

Uppgift 2 - Placera följande begrepp i rätt ruta:
a) rättskällor

e) rättsordning

b) rättskapacitet

f) rättssubjekt

c) rättsnorm

g) rättshandlingsförmåga

d) rättssystem

1. Helhet av dels rättsnormer som framkommer uttryckligen ur författningar och
dels sådana normer som man får information om på annat sätt.
2. Förmågan att inneha rättigheter och skyldigheter.
3. Vanligen lagar, förarbeten till lagar och prejudikat.
4. Anger t.ex. vad som är påbjudet, tillåtet eller förbjudet.
5. Den som kan inneha rättigheter och skyldigheter.
6. En systematisk syn på rättsordningen och denna syn har utvecklats inom
rättsvetenskapen.
7. En persons möjligheter att själv bestämma om sina rättigheter och skyldigheter.

Uppgift 2 – Facit
1. E
2. B
3. A
4. C
5. F
6. D
7. G

Uppgift 3 - Förklara hur privaträttens grundläggande värderingar
håller på att förändras!

Uppgift 3 – Facit
De grundläggande värderingarna förändras genom att en betydande del av den
offentliga rättens värderingar har lagts till grund också för privaträtten.
Privatautonomin är inte längre en uteslutande utgångspunkt för privaträtten, utan
det har även införts element som betonar det allmänna intresset. Privaträtten har på
så sätt fått en mer styrande funktion. Genom privaträttsliga normer försöker man
påverka innehållet i verksamheten på marknaden så att även det allmänna intresset
beaktas.

