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Examination i konstitutionell rätt vid advokatexamen delkurs 3 

Allmänt om examinationen 

En examination avseende kursavsnittet konstitutionell rätt på advokatexamen delkurs 3 
införs med start vårterminen 2016 för den som går delkurs 3 efter 1 januari 2016. 
Examinationskravet gäller inte retroaktivt för den som gått delkurs 3 innan 1 januari 2016. 
Examinationen är skriftlig och består av en essäfråga och fyra flervalsfrågor. Skrivtiden är 45 
minuter. Examinationen genomförs i direkt anslutning till kursdagen om konstitutionell rätt, 
delkurs 3, på Fågelbrohus. För att bli godkänd på advokatexamen, och därmed kunna söka 
inträde i Advokatsamfundet, krävs godkänt resultat på såväl denna examination som på den 
muntliga examinationen avseende god advokatsed. Man kan emellertid gå upp på den 
muntliga examinationen avseende god advokatsed utan att först ha ett godkänt 
examensresultat i konstitutionell rätt.  

 

FÖRNYAD EXAMINATION 
Den som underkänns vid första examinationstillfället har rätt att genomgå förnyad 
examination två gånger. Anmälan till nytt examinationstillfälle (vilka sker i samband med 
varje delkurs 3, konstitutionell rätt) görs till kursinfo@advokatsamfundet.se mot en 
administrativ avgift om 500 kr. Den som inte uppnått godkänt resultat efter tre 
examinationer måste genomgå delkurs 3 på nytt för att kunna gå upp på ny examination. Till 
sådan kurs sker anmälan på vanligt sätt och normal kursavgift gäller. 

 

HJÄLPMEDEL 
Tillåtet hjälpmedel vid examinationen är enbart traditionell tryckt lagbok utan anteckningar, 
upplaga 2015 eller senare. Enkel markering i lagboken (med t.ex. färgetikett) i syfte att visa 
var lagtext börjar, eller understrykning, är dock tillåten. Andra tryckta författningssamlingar 
är inte tillåtna och inte heller lagbok eller författningstexter på läsplatta, eller på annat sätt 
genom elektroniska medier så som mobiltelefon. Examinand ombedes lämna ifrån sig all 
sådan utrustning i samband med examinationen. Egen lagbok måste medföras av varje 
examinand. Det är inte tillåtet att låna lagböcker av annan examinand under examinationen. 

 

BEDÖMNING – EXAMENSRESULTAT 
Rättning av examinationen görs av de tre lärare i konstitutionell rätt som undervisar vid 
respektive kurs- och examenstillfälle. En lärare beslutar om godkänt examensresultat. För 
underkänt examensresultat krävs att minst två lärare gör samma bedömning. Resultat 
meddelas examinand per e-post fredag eftermiddag två dagar efter examinationen. 
Underkänd examinand får i samband med beskedet ta del av en svarsmall för 
examensfrågorna. Ett underkänt examensresultat kan inte överklagas.    

 

LEGITIMATION 
Examinanden ska kunna identifiera sig vid examinationen med ID, körkort eller pass.  
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Examinationen inriktas huvudsakligen mot följande författningar 

Regeringsformen 

 1 kap., 2 kap., 7 kap. 8 kap. 11 kap. och 12 kap. Särskild vikt bör läggas vid RF 2 och 8 

kap. 

Europakonventionen 

 Artikel 1-14, Första tilläggsprotokollet, Fjärde tilläggsprotokollet, Sjätte 

tilläggsprotokollet, Sjunde tilläggsprotokollet och Trettonde tilläggsprotokollet.  

Tryckfrihetsförordningen 

 1 kap., 2 kap., 3 kap. 

Yttrandefrihetsgrundlagen 

 1 kap., 2 kap. 

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 

Lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut 

Lagen (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens 

domstol 

Lagen (2009:1058) om förtursförklaring i domstol 

Förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten 

 

ÖVRIGT 
Utöver ovanstående förutsätts grundläggande kunskaper i allmän processrätt 
(rättegångsbalken) och allmän förvaltningsprocessrätt (lagen (1971:289) om allmänna 
förvaltningsdomstolar, förvaltningsprocesslagen (1971:291) och förvaltningslagen 
(1986:223)).  

(Boken Regeringsformen – en kommentar av Thomas Bull, Fredrik Sterzel (ISBN 

9789144106526, Studentlitteratur, 2015) utgör kurslitteratur och ska läsas före kurs samt 

medtas till kursen.) 


