
JURPRI K1 Offentlig rätt o Civilrätt 
 

 
Lagar och begränsningar 
Förbud mot att stjäla 
Skyldighet att betala skatt 
Rättighet till en ny mobiltelefon 
 
Offentlig rätt och civilrätt 
 
Offentlig rätt 
Fördelning och utövning av offentlig makt 
Vad en polis får göra 
Regler för rättegång 
Hur offentlig makt är organiserad: riksdag, regering och myndigheter. 
 
Civilrätt 
Relationer mellan enskilda 
Privatperson och butik 
Relation mellan företag 
 
Konstitutionell rätt 
Läran om grundlagarna: Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, 
yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. 
Vilken makt har de statliga organen, riksdag, regering och myndigheter? 
Mänskliga fri- och rättigheter. 
Demokratisk rättsstat: all makt utgår från folket. 
 
Internationell rätt 
Folkrätt - styr arbetet i internationella samarbeten, såsom FN 
EU-rätt - Medlemsländerna har överlåtit makt till EU 
Suveränitetsprincipen, varje stat har makten över sitt territorium. 
 
Straffrätt, processrätt och förvaltningsrätt 
Regler för hur offentlig makt får utövas gentemot enskilda. 
 
Straffrätt  
handlar om vilka handlingar som är straffbara och deras påföljder. 
 
Processrätt 
Processrätten anger spelreglerna för hur process i domstol går till. 
 
Förvaltningsrätt 
Hur myndigheter ska sköta sitt arbete 
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Civilrätt 
Många olika rättsområden: 
Familjerätt, Successionsrätt, Allmän avtalsrätt, Speciell avtalsrätt (kontraktsrätt, hyresrätt, 
arbetsrätt) 
 
Familjerätt 
Äktenskapets rättsverkningar 
Samboförhållandets rättsverkningar 
Föräldrars ansvar för sina barn 
Regler för förmyndarskap 
 
Successionsrätt 
Ärvdabalken 
Arv 
Testamente 
 
Allmän avtalsrätt 
Hur avtal ska ingås 
Hur avtalet ska tolkas 
Ogiltigförklaring av avtal 
 
Speciell avtalsrätt 
Köprätt, konsumenträtt, fastighetsrätt, hyresrätt, arbetsrätt 
 
Kontraktsrätt 
Följderna av ett avtal: skyldigheter och rättigheter 
 
Köprätt 
Reglerar köp mellan två privatpersoner eller två näringsidkare. 
 
Konsumenträtt 
Reglerar förhållandet vid köp mellan näringsidkare och privatperson. 
 
Fastighetsrätt 
Köp och ägande av fast egendom 
 
Hyresrätt 
Att hyra en lägenhet; avtalsbrott och följder 
 
Arbetsrätt 
Anställningsavtal, rättigheter och skyldigheter, kollektivavtal 
 
 
 
 

 
Lundberg E, Pauli M, Öman E (2015): Lex, Privatjuridik. Gleerups: Malmö. 2 



JURPRI K1 Offentlig rätt o Civilrätt 
 

 
Skadeståndsrätt 
När det ej finns ett avtal mellan parterna 
En fotboll krossar en fönsterruta 
 
Försäkringsrätt 
Avtalet reglerar villkoren när försäkringstagaren har rätt till ersättning. 
 

Sammanfattning enligt bilden nedan 
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