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Det går bra att använda föregående upplaga, men studenten ansvarar själv för att kolla upp 

om det skett ändringar i böckerna. 

 

- Bodelning: Under äktenskap och vid skilsmässa, Teleman, Ö., 6 uppl. 2016  

 

- Testamentsrätt. En lärobok om rättshandlingar för dödsfalls skull, Agell, A, 3 uppl. 2003 

 

- Inkomstskatt - en läro- och handbok i skatterätt, Lodin, S-O, Lindencrona, G, Melz, P, 

Silfverberg, C, 16 uppl. 2017, avsnitt 3.1.2.1, 5.4-5.10 (ej avsnitt 5.5.2 och 5.9), 14.5 och 17.3  

Alternativt: motsvarande avsnitt i SKV:s handledningar, eller annan liknande rättskälla. 

 

- Rätt arv - Fördelning av kvarlåtenskap, Brattström M, Singer, 4 uppl. 2015.  

 

- SOU 1998:110: Makes arvsrätt, dödsboförvaltning och dödförklaring, Slutbetänkande av 

Ärvdabalksutredningen 

 

- Ds 2005:34: Några bodelningsfrågor finns under kursmat/sem 

 

- Prop 2006/07:32: Skadestånd och bodelning finns under kursmat/sem 

 

- Artikelkompendium kommer att läggas upp under kursmaterial innehållande 

 

o Agell, Anders: Familjerättsliga avtals rättsgiltighet, Tidskrift for rettsvitenskap, 1987 s 68 ff 

(25 sidor).  

o Höglund, Olle: Bodelning med efterlevande make såsom ensam arvinge - går det? Festskrift 

till Anders Agell, 1994 s. 271 ff. (12 sidor)  

o Silfverberg, Christer: Slopad arvs- och gåvoskatt, Skattenytt 2005 s. 13 ff. (15 sidor)  

o Teleman, Örjan: Lottläggning vid bodelning och arvskifte efter makes död, JT 2000-01 S. 

132 ff (14 sidor)  

 

 

 

Rekommenderad litteratur 

 

Utöver kurslitteraturen rekommenderas den som vill fördjupa sig ytterligare i rättsområdet att 

studera följande litteratur. 

 

Agell, Anders, Brattström, Margaretha: Äktenskap Samboende Parternskap, 5 uppl. 2011 



 

Agell, Anders: Nordisk äktenskapsrätt. En jämförande studie av dansk, finsk, isländsk, norsk, 

och svensk rätt med diskussion om reformbehov och harmoniseringsmöjligheter, Nord 

2003:2.  

 

Agell, Anders: Verkan av arvskifte när faderskapspresumtion senare blivit hävd. Ett av många 

tänkbara fall då deltagarkretsen vid arvskifte inte överensstämt med senare klarlagda 

förhållanden, JT 1997-98 s 1132 ff. (17 sidor).  

 


