
 

 
 

JURIDISKA	  FAKULTETEN	  
vid	  Lunds	  universitet	  

	  
	  
	  

Emelie	  Sandberg	  
	  
	  

Laglotten	  och	  dess	  förenlighet	  med	  egendoms-‐
skyddet	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

LAGF03	  Rättsvetenskaplig	  uppsats	  	  
	  

Kandidatuppsats	  på	  juristprogrammet	  
15	  högskolepoäng	  

	  
	  

Handledare:	  Marie	  Göransson	  
	  

Termin:	  VT	  2016	  
 



Innehåll 

 Summary 1 

 Sammanfattning 3 

 Förkortningar 4 

1. Inledning 5 

1.1. Allmänt 5 

1.2. Uppsatsens övergripande syfte  5 

1.3. Frågeställningar 6 

1.4. Avgränsningar 6 

1.5. Perspektiv, metod och material 6 

1.6. Forskningsläge 7 

1.7. Uppsatsens disposition 8 

2. Laglottssystemet 9 

2.1. Nuvarande reglering  9 

2.2. Laglottens primära syften  10 

2.3. Argumentation kring laglotten och egendomsskyddet  10 

3. Egendomsskyddet i regeringsformen 12 

4. Egendomsskyddet i Europakonventionen 14 

4.1. Europakonventionens tillämpning 14  

4.1.1.  Grunden för Europakonventionen  14 

4.1.2.  Europakonventionens möjligheter till undantag 14 

4.1.3.  Margin of appreciation 15 

4.1.4.  Rätten till prövning av Europakonventionens regler  15  

4.2. Egendomsskyddet 16 

4.2.1.  Allmänt om egendomsskyddet 16 

4.2.2.  I det allmännas intresse 18 

4.2.3.  Under de förutsättningar som angivas i lag och av folkrättens grundsatser 19 

4.2.4.  Envars rätt till sin egendom ska lämnas okränkt  20 



5. Personens rätt när den är avliden  22 

6. Analys  24 

7. Slutsats 29 

8. Käll- och litteraturförteckning 30 

8.1. Offentligt tryck 30 

8.2. Litteratur 30 

8.3. Rättsfallsförteckning 31 

8.4. Elektroniska källor  31 

 



 
1 

Summary 
This essay examines the system of direct heirs’ statutory share of inheritance and its 

compatibility with the protection rules of the Swedish Constitution and the Europe-

an Convention. The purpose of this essay is to illuminate if the direct heirs’ statutory 

portion is too much intervention in Protection of property. To achieve the purpose 

with the essay, a legal dogmatic method has been used.  Doctrine and motions have 

been used as well to provide an apprehension of how the European Convention 

works and how different lawyers and politicians look at this issue.  

 

The system of direct heirs’ statutory portion has its roots far back in time. Despite 

major changes in society the regulation with direct heirs’ statutory portion is the 

same. The primary purpose with direct heirs’ statutory portion is to protect the direct 

heirs’ from being disinherited. This works because regardless of their parents’ wishes, 

direct heirs’ are always entitled to half of their inheritance.  

 

There are many who believe that direct heirs’ statutory portion is a foreign institution 

in relation to what the society looks like today. Some argue that it is contrary to the 

protection of property as it is regulated both in the Constitution and in the European 

Convention. Despite the slightly different wording, they both cover similar regula-

tions. The regulation contains in both cases an opportunity for the authorities to 

make restrictions in the protection of property, with regard to an important public 

interest (Constitution) or to the public interest (European Convention). The Conven-

tion’s member states have been giving a certain margin of appreciation to determine 

what is covered by the public interest. What falls under the respective exceptions 

have not yet been examined by the European Court or the Supreme Court in Swe-

den, which makes the interpretation of the extent of these exemptions unclear.  

 

The fact that member states have a certain margin of appreciation to use in the 

application of the European Convention, together with the fact that the European 

Court has not examined it, makes it hard to determine if the direct heirs’ statutory 

portion would be contrary to the statutory protection rules in the European Conven-

tion and in the Swedish Constitution. The issue is that when a person is deprived of 

his property protection in this case, the person is already dead and cannot bring an 



 
2 

action before the European Court of Justice. Clarity on the issue is therefore difficult 

to obtain. My view is that the court would find it difficult to come to the conclusion 

that this is legitimate, since it is a very radical measure and the purpose is no longer 

relevant. 
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Sammanfattning 
I denna uppsats behandlas laglottens förenlighet med skyddsreglerna i regeringsfor-

men och Europakonventionen. Syftet med uppsatsen är att belysa om laglotten utgör 

ett för stort ingripande i egendomsskyddet. För att belysa detta på ett rättsligt sätt 

används rättsdogmatisk metod. Doktrin och motioner studeras för att ge en bild av 

hur Europakonventionen fungerar samt hur olika advokater och politiker ställer sig 

till frågeställningen.   

 

Systemet med laglott har sina rötter långt tillbaka i tiden. Trots stora förändringar i 

samhället är regleringen kring laglotten sig lik. Det primära syftet med laglotten är att 

skydda bröstarvingar från att bli arvlösa. Detta gör lagstiftaren genom att bröstar-

vingarna alltid har rätt till hälften av sin arvslott, oavsett föräldrarnas vilja.   

 

Många anser att laglotten är ett främmande institut i förhållande till hur dagens 

samhälle ser ut. Vissa menar att det strider mot egendomsskyddet såsom det finns 

stadgat både i regeringsformen och i Europakonventionen. Trots lite olika ordalydel-

ser avser de båda likartad reglering. Regleringen innehåller i båda fallen en möjlighet 

för myndigheter att göra inskränkningar i äganderätten, med hänsyn till angelägna 

allmänna intressen (regeringsformen) eller det allmännas intresse (Europakonvent-

ionen). Genom Europakonventionen har medlemsländerna fått en viss margin of 

appreciation för att fastställa vad som omfattas av det allmännas intresse. Vad som 

faller under de respektive undantagen har inte prövats av Europadomstolen eller av 

HD, vilket gör tolkningen av dessa undantags omfattning oklar.   

 

Omständigheten att medlemsländerna har ett visst skön att använda sig av vid 

tillämpning av Europakonventionen tillsammans med omständigheten att det inte 

prövats av Europadomstolen i något fall gör att det i dagens läge inte kan fastställas 

att laglotten skulle strida mot de stadgade skyddsreglerna. Problematiken kring 

frågeställningen ligger i att när en person berövas sitt egendomsskydd är den redan 

avliden och kan inte föra en talan inför Europadomstolen, klarhet i frågan är därför 

svår att få. Min uppfattning är att domstolen skulle ha svårt att komma fram till att 

inskränkningen i skyddsreglerna är legitim, då det är en väldigt ingripande åtgärd och 

då de grundläggande syftena för den svenska regleringen inte längre är aktuella.  
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Förkortningar 

 

 

  

DN Dagens nyheter 

Europakonventionen Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna  

HD Högsta domstolen  

JT Juridisk tidskrift 

LU Lagutskottets utlåtanden  
 

Prop. Proposition 

SOU Statens offentliga utredningar 
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1. Inledning 

1.1 Allmänt  

Enligt nuvarande reglering av arvsrätten tillfaller en del av arvet bröstarvingarna 

genom deras rätt till laglott. Detta oavsett vad som framgår av ett eventuellt testa-

mente.1 I praktiken innebär det att arvlåtaren inte kan bestämma fullständigt över 

egendomen och vad som händer med denna efter att personen avlidit.  

 

Rätten till skydd för sin egendom finns stadgat både i regeringsformen och i ett 

tilläggsprotokoll till Europakonventionen. Genom laglottsbestämmelserna har 

lagstiftaren gjort ett undantag till denna rättighet. Det fanns, redan innan Europa-

konventionen antogs, de som var kritiska till laglottssystemet och ansåg att det var en 

”obehörig inskränkning i testationsfriheten”2 och många förslag om att avskaffa den 

har lagts fram sedan dess.3  

 

Laglotten instiftades i ett samhälle som såg väldigt annorlunda ut jämfört med hur 

samhället ser ut idag. Normer och värderingar har förändrats, samtidigt som laglotts-

bestämmelsen är oförändrad.4 Frågan är då om det fortfarande, i ett samhälle där 

skyddsreglerna fått en större uppmärksamhet och starkare skydd, är legitimt att ha ett 

så ingripande undantag som laglotten innebär.  

 

1.2 Uppsatsens övergripande syfte 

Den övergripande avsikten med denna uppsats är att undersöka om den svenska 

regleringen gällande laglott överensstämmer med egendomsskyddet såsom det finns 

stadgat i Sveriges grundlag samt i Europakonventionen. Min avsikt är att belysa de 

olika argument som talar för respektive emot att laglotten är förenligt med skyddsreg-

lerna, för att sedan komma fram till en egen ståndpunkt i frågan i en avslutande 

analys.  

 

 

                                                
1 7 kap. 1 och 3 §§ ärvdabalken.   
2 LU 1928:21; SOU 1981:85 s. 208. 
3 Motion 1996/97:L417; Motion 2010/11:C207; Motion 2013/14:C294. 
4 Eriksson s. 180. 
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1.3 Frågeställningar  

Är laglotten förenlig med den rätt till ägande som varje enskild individ är tillförsäkrad 

enligt skyddsreglerna i regeringsformen och Europakonventionen?  

Utgör det faktum att personen redan är död att egendomsskyddet förändras? 

 

Den första frågan är den primära och huvudsakliga frågeställningen för denna 

uppsats.  

  

1.4 Avgränsningar 

Under detta ämne finns det möjligheter att göra komparativa studier. Jag fokusera 

emellertid främst på den svenska regleringen samt på regleringen i Europakonvent-

ionen. Jag tar uteslutande upp rättsregler gällande laglotten och dess förenlighet med 

äganderätten, även om diskussionen beträffande arvsrätt för efterlevande make samt 

sambor är väldigt aktuell. Omfattningen av denna uppsats täcker endast äganderätts-

skyddet såsom det är stadgat i Europakonventionen och regeringsformen och inte 

andra författningar som skyddar rätten till egendom och ägande. Annan internationell 

rätt, vid sidan av Europakonventionen, behandlas således inte.   

 

1.5 Perspektiv, metod och material  

Denna uppsats bygger främst på ett internationellt perspektiv, då Europakonvention-

en ligger i fokus, men även svensk rätt behandlas.  

 

För att uppnå syftet med denna uppsats använder jag mig av en rättsdogmatisk 

metod. Syftet med att använda denna metod är att fastställa den gällande rätten på 

området och därmed att få klarhet i hur regleringen ser ut. Det hjälper mig att 

besvara min frågeställning och därmed även uppsatsens syfte. Den primära och 

viktigaste källan jag använder mig av är lagtext, vilket enligt rättskälleläran väger 

tyngst. Jag belyser både svensk rätt och rättsregler från Europakonventionen. Även 

juridisk litteratur, lagförarbete samt prejudikat används för att ge en tydlig bild av hur 

systemet ser ut och är tänkt att fungera. Litteraturen är omfattande och ger en tydlig 

bild av Europakonventionen och dess funktionssätt. Hans Danelius är en författare 

vars verk används flitigt. Flertalet författare delar hans åsikter, hans studier saknar 
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således ej grund. Även verk som behandlar den svenska regleringen kring laglotten 

används.  

 

Jag använder mig av opinionsbildande artiklar och motioner för att få olika perspek-

tiv på laglotten och hur olika personer ser på förenligheten med de stadgade skydds-

reglerna.  

 

1.6 Forskningsläge  

Laglotten är ett ständigt diskuterat ämne, även om lagstiftningen inte genomgått 

någon förändring på drygt 150 år.5 Argumentationen kring laglottens förenlighet med 

grundlag samt Europakonventionen har diskuterats om än inte lika omfattande. 

Advokaten Svante Thorsell är en av dem som argumenterar starkt för att laglotten 

ska avskaffas, han menar att den strider mot den äganderätt vi har enligt grundlagen 

samt att ”laglotten är en gåva genom tvång”.6  

 

Trots aktiv argumentationen kring laglotten skedde senaste granskningen av laglotts-

systemet 1987, då lagstiftaren valde att behålla regleringen. Det har stått still från 

lagstiftarens håll sedan dess.7 

 

Doktrinen angående det konstitutionella skydd som finns samt om skyddet i Euro-

pakonventionen är allt annat än knapphändig. Det finns rikligt med litteratur som 

behandlar detta ämne, emellertid inte med arvsrätten i fokus. Hans Danelius är en 

författare inom doktrinen som gör en djupdykning kring hur detta skydd ska använ-

das i medlemsländerna och hur starkt det är. En viktig utgångspunkt för denna 

uppsats är därför hans verk Mänskliga rättigheter från 1993.  

 

Även doktrinen gällande laglotten är omfattande men det finns en avsaknad av 

böcker som behandlar laglotten på djupet och dess förenlighet med andra skyddsreg-

ler. 

                                                
5 Kungl. Förordningen 21/12 1857 angående vad i testamente givas må, så ock om gåva 
 av fast egendom. 
6 Svante Thorsell: ”Dags att Sverige avskaffar bröstarvingars rätt till arv”, DN Debatt, 
 <www.dn.se/debatt/dags-att-sverige-avskaffar-brostarvingars-ratt-till-arv/>, besökt 
 2016-04-12.  
7 Motion 2013/14:C294. 
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1.7 Uppsatsens disposition   

Jag inleder denna uppsats med en kort överblick över den rättsliga regleringen kring 

laglotten i 2 kap. för att läsaren lättare ska förstå problematiken i fråga. I 3 kap. 

behandlar jag den gällande rätten för äganderättsskyddet så som det finns stadgat i 

regeringsformen.  Vidare i 4 kap. behandlas Europakonventionens funktionssätt samt 

de materiella rekvisiten för egendomsskyddet i konventionen. I kap. 5 undersöks vad 

som sker med skyddsreglerna efter att en person avlidit. Avslutningsvis i 6 och 7 kap. 

besvaras den inledande frågeställningen i en avslutande analys och slutsats. 
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2. Laglottssystemet 

2.1 Nuvarande reglering   

Det finns två möjligheter att erhålla kvarlåtenskap från en avliden person, genom arv 

eller testamente. I ett testamente kan arvlåtaren besluta vem som ska erhålla kvarlå-

tenskapen efter att personen gått bort, testamentet betecknas därför som testators 

yttersta vilja.8 Rätten att besluta hur fördelningen av kvarlåtenskapen ska ske är således 

en lagstadgad rättighet i Sverige.  

 

Laglotten inskränker rätten för testatorn att testamentera som den behagar. Bröstar-

vingar tillhör första parantelen och enligt den legala arvsrätten ärver de sina avlidna 

föräldrar.9 Bröstarvingarna delar lika. Detta är deras arvslott. Laglotten består av 

hälften av denna arvslott.10 En avliden förälder kan ha valt att arvet ska tillfalla någon 

annan genom testamente. Bestämmelserna om laglott gör emellertid att en avliden 

förälder inte med bindande verkan kan testamentera bort den del som bröstarvingar 

alltid har rätt till. Skulle ett testamente ha skrivits som även omfattar laglotten kan en 

bröstarvinge påkalla jämkning inom sex månader och på så sätt erhålla rätten till 

laglotten.11 Därmed kan en bröstarvinge aldrig göras arvlös, även om detta är testa-

torns yttersta vilja.12   

 

Skyddet genom laglott träder in först när en förälder valt att testamentera bort 

egendomen till andra arvtagare eller utgiva en gåva som är oförenlig med skyddet 

enligt laglotten.13 Det är följaktligen först när en förälder uttryckligen inte vill att en 

bröstarvinge ska ärva som laglotten blir aktuell som skydd.  

 

Laglottssystemet finns i de flesta länder i Europa. De länder som valt att inte ha 

laglott anser att det kränker medborgarnas rätt att få disponera fritt över egendo-

men.14  

                                                
8 11 kap. 1 § ärvdabalken; Malmström s. 7.  
9 2 kap. 1 § ärvdabalken.  
10 7 kap. 1 § ärvdabalken.  
11 7 kap. 3 § ärvdabalken. 
12 Eriksson s. 179. 
13 7 kap. 4 § Ärvdabalken.  
14 Ulf Bergqvist & Erica Striby: ”Laglotten skyddar särkullsbarnen och bör inte avskaf-
 fas”, DN debatt, <www.dn.se/debatt/laglotten-skyddar-sarkullbarnen-och-bor-inte-
 avskaffas/>, besökt 2016-05-03.  
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2.2 Laglottens primära syften  

Syftet med bestämmelsen om laglott är framförallt att föräldrar inte ska göra bröstar-

vingar arvlösa, samt att de inte ska gynna en bröstarvinge framför en annan i för stor 

utsträckning.15 När bestämmelsen infördes såg samhället annorlunda ut jämfört med 

idag. Det var ett samhälle där avkomlingar i större utsträckning var i behov av arv för 

att kunna försörja sig. På den tiden fanns inte det skyddsnät som vi har idag genom 

socialförsäkringssystemet.16  

 

Den nuvarande regleringen beträffande laglott stiftades för Sveriges vidkommande 

1857.17 Europakonventionen antogs 1950.18 Skyddet för egendom, vilket finns 

reglerat i artikel 1 i tilläggsprotokoll 1 till konventionen, antogs 1952. Regeringsfor-

men stadgar ett liknande äganderättsskydd.19 Sverige ratificerade konventionen 195220 

och den gäller sedan 1995 som lag i Sverige.21 Det är således nästintill 100 år senare i 

förhållande till stadgandet av det nuvarande laglottssystemet. Utifrån de samhällsför-

ändringar som skett sedan 1857 till idag kan det ifrågasättas om syftet fortfarande 

finns kvar samt om laglottssystemet når upp till de krav som finns på individens 

rättigheter i dagens samhälle.  

 

2.3 Argumentation kring laglotten och egendomsskyddet 

Det finns ett flertal advokater och politiker som är kritiska till laglotten. Advokaten 

Svante Thorsell argumenterar för att laglotten är ett ”förlegat tvångsarv” och att det 

är en kränkning av den stadgade egendomsrätten i regeringsformen. Han vill se ett 

avskaffande av laglotten då det inte krävs i dagens samhälle för att skydda bröstar-

vingar. Han menar att en bröstarvinge kan agera väldigt illa och även brottsligt mot 

                                                
15 SOU 1925:43 s. 298.  
16 Eriksson s. 180.  
17 Kungl. Förordningen 21/12 1857 angående vad i testamente givas må, så ock om gåva 
 av fast egendom. 
18 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
 friheterna, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
 Rom 4 november 1950, SÖ 1952:35.   
19 2 kap. 15 § regeringsformen. 
20 Nilsson & Lundberg s. 98.  
21 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
 rättigheterna och de grundläggande friheterna. 
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en förälder men likväl ha rätt till kvarlåtenskapen samt att detta inte överensstämmer 

med de värderingar vi har i samhället idag.22  

 

Riksdagsledamoten Boriana Åberg anser att laglotten strider mot äganderättsskyddet 

och därför kan laglottssystemet inte vara rättfärdigat i dagens samhälle. Hon menar 

att alla är tillförsäkrade rättigheten att få besluta vad som sker med kvarlåtenskapen 

efter döden. Laglotten utgör ett så pass djupt intrång i det stadgade äganderättsskyd-

det att det inte längre kan anses legitimt.23  

 

Det finns personer som hävdar att frågan om det är förenligt eller inte är svår att 

besvara men att det i nuläget inte kan anses strida mot de stadgade skyddsreglerna i 

regeringsformen och Europakonventionen. De menar att det omfattas av ordalydel-

sen att inskränkningar får göras, däremot att det i framtiden skulle kunna komma ett 

avgörande från Europadomstolen som slår fast att det inte är en legitim inskränkning 

i äganderätten.24  

 

  

                                                
22 Svante Thorsell: ”Dags att Sverige avskaffar bröstarvingars rätt till arv”, DN Debatt, 
 <www.dn.se/debatt/dags-att-sverige-avskaffar-brostarvingars-ratt-till-arv/>, besökt 
 2016-04-12.  
23 Motion 2013/14:C294.  
24 Boström & Strömberg s. 250 ff. 
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3. Egendomsskyddet i regeringsformen 
I svensk rätt finns i grundlag fastslagit att enskilda har rätt till sin egendom. Där 

stadgas att var och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 

egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något 

annat sådant förfarande.25 Detta stadgande gäller för alla typer av rådighetsbegräns-

ningar.26 Enskildas förfoganderätt över sin egendom är således konstitutionellt 

skyddat i Sverige. I relation till testationsfriheten infrias skyddet men problematiken 

uppstår vid en jämförelse med laglottsbestämmelserna.  

 

Äganderättsskyddet i regeringsformen kan inskränkas om det tillgodoser angelägna 

allmänna intressen.27 Detta krav tillkom för att Sverige skulle uppfylla åtaganden 

enligt Europakonventionen i samband med förslag om en inkorporering av denna i 

svensk rätt.28 Det går således att begränsa möjligheten för enskilda att fritt förfoga 

över sin egendom, vilket lagstiftaren gjort genom undantaget med laglott. Inskränk-

ningen måste emellertid både påkallas av ett allmänt intresse samt att detta intresse är 

angeläget.29  

 

För att fastställa vad som krävs för att uppnå angelägna allmänna intressen får 

lagförarbeten granskas, då lagtexten saknar exempel. I propositionen till dagens 

lydelse av undantaget ges ett fåtal exempel på vad som kan inrymmas under ange-

lägna allmänna intressen. De intressen som främst kan anses omfattas av undantaget 

berör miljö- och naturvården, intresset för totalförsvar samt samhällets behov av 

mark och gator. Vissa remissinstanser yrkade på att det tydligt skulle framgå vad som 

föll under undantaget, emellertid ansåg utredningskommittén att denna bedömning 

ska göras i varje enskilt fall och detta med grund i att det ska vara acceptabelt i ett 

demokratiskt samhälle.30 Även i den utredning som legat till grund för propositionen 

konstaterades att det inte är möjligt att precisera vad som innefattas i begreppet 

angelägna allmänna intressen.31   

                                                
25 2 kap. 15 § regeringsformen. 
26 Bengtsson s. 31.  
27 2 kap. 15 § regeringsformen. 
28 SOU 1993:40 A s. 89. 
29 2 kap. 15 § regeringsformen. 
30 Prop. 1993/94:117 s. 15 f. 
31 SOU 1993:40 s. 90. 
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Bestämmelsens ordalydelse ger sken av att egendomsskyddet innebär ett starkt skydd. 

Även i propositionen har regeringen betonat att det ska vara garantier för den 

enskilda, vilket rättfärdigar en generös tolkning till den enskildas fördel.32 Regerings-

formen innehåller emellertid även fri- och rättigheter som inte får inskränkas.33 Sett i 

förhållande till dessa framkommer argument som talar emot en sådan generös 

tolkning av egendomsrätten, eftersom denna skyddsbestämmelse också stadgar 

möjlighet till undantag. Att egendomsskyddet inte är absolut talar således för att 

bestämmelsen inte ska tolkas frikostigt. Detta trots att propositionen till en reforme-

rad regeringsform anför att ”I regeringsformens bestämmelser om de grundläggande 

fri- och rättigheterna föreslås flera ändringar som syftar till att stärka och tydliggöra 

enskildas skydd mot intrång i fri- och rättigheterna från det allmännas sida”34 samt att 

”respekten för individens självbestämmande är grundläggande i en demokrati”35. 

 

 

  

                                                
32 Prop. 2009/10:80 s. 1. 
33 Se exempelvis de negativa opinionsfriheterna i 2 kap. 2 § regeringsformen.  
34 Prop. 2009/10:80 s. 1.  
35 Ibid s. 176.  
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4. Egendomsskyddet i Europakonventionen 
Detta kapitel inleds med en kort överblick över Europakonventionen och dess 

funktionssätt för att därefter gå vidare och granska de materiella rekvisit som er-

fordras för att en konventionsstat ska ha möjligheten att göra en legitim inskränkning 

i egendomsskyddet.  

 

4.1 Europakonventionens tillämpning 

4.1.1 Grunden för Europakonventionen  

Europakonventionen stiftades för att tillförsäkra den europeiska befolkningen de fri- 

och rättigheter som är grundläggande i ett demokratiskt samhälle. Enligt Europakon-

ventionen ska varje person som faller under jurisdiktionen vara tillförsäkrad de fri- 

och rättigheter som finns i konventionen samt i dess tilläggsprotokoll.36 Primärt är 

Europakonventionen avsedd att tillämpas genom att medlemsländernas lagstiftning 

ska överensstämma med konventionen och att konventionens bestämmelser ska 

läggas till grund vid eventuella domstolsprocesser i medlemsstaterna.37 Svensk 

rättstillämpning måste således överensstämma med Europakonventionens bestäm-

melser. De länder som tillträtt konventionen och de tillkommande protokollen är 

bundna av dessa och bestämmelserna i konventionstexten ska tillämpas i medlems-

länderna.38  
 

4.1.2 Europakonventionens möjligheter till undantag  

Under krig eller nödläge som hotar nationens existens får en medlemsstat underlåta 

att tillämpa bestämmelserna i Europakonventionen. Detta får ske i den utsträckning 

som det är absolut nödvändigt och under förutsättning att åtgärderna inte strider mot 

de övriga förpliktelser landet måste uppfylla enligt konventionen. Det är inte alla 

rättigheter som en medlemsstat får underlåta att tillämpa, egendomsrätten är emeller-

tid en av dessa.39  

 

 

                                                
36 Art. 1 Europakonventionen.  
37 Bernitz & Kjellgren s. 132. 
38 Art. 13 Europakonventionen; Nilsson & Lundberg s. 99. 
39 Art. 15 Europakonventionen.  
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4.1.3 Margin of appreciation  

Medlemsländerna har ett visst skön när de ska tolka en bestämmelse i Europakon-

ventionen eller något av dess tilläggsprotokoll. Det finns för länderna en viss be-

dömningsmarginal inom bestämmelsernas gränser, deras margin of appreciation. De 

europeiska organen har emellertid kontroll över hur medlemsländerna åtlyder 

bestämmelserna. Bedömningen om en inskränkning är nödvändig ligger primärt på 

den medlemsstat som vill instifta ett undantag till en skyddsregel. Staten har inte 

obegränsad frihet gällande detta, utan Europadomstolen kan komma med tillrättavis-

ning om en stat skulle överskrida sina befogenheter eller om de europeiska organen 

skulle anse att de inte utnyttjas på ett rimligt sätt. Det måste således vara en rimlig 

proportionalitetsbedömning gjord av medlemslandet mellan de behov som ligger i 

det allmännas intresse och ingreppet i den enskildas rättigheter. Det är en komplice-

rad uppgift att klart fastställa hur omfattande medlemsländernas margin of appreciat-

ion är. Det finns vissa fall då de nationella organen får större frihet än i andra. 

Exempel på tillfällen när friheten är stor gäller rikets säkerhet och reglering kring 

denna, då det är av väsentlig angelägenhet för medlemslandet. Gällande mindre 

viktiga intressen för en stat blir friheten mindre och de europeiska organen har större 

kontroll.40 Enligt Europadomstolen gynnar margin of appreciation mångfald inom 

konventionsländerna, samtidigt som de fasthåller att de grundläggande rättigheterna 

måste följas.41 Margin of appreciation beträffande egendomsskyddet behandlas 

nedan.42 

 

4.1.4 Rätten till prövning av Europakonventionens regler  

Europakonventionen är ett skydd för de enskilda medborgarnas fri- och rättigheter.  

För att upprätthålla detta skydd för medborgare i de fördragsslutande länderna, samt 

för att se till att konventionens rättsregler efterföljs, krävs det en möjlighet för 

enskilda rättssubjekt att föra talan inför ett europeiskt organ. Denna rättighet finns 

stadgad i konventionstexten.43 Främst är det Kommissionen som avgör om klagomå-

                                                
40 Danelius s. 187 f.  
41 Dean Spielmann: ”Whither the Margin of Appreciation?”, European court of human 
 rights, <www.echr.coe.int/Documents/Speech_20140320_London_ENG.pdf>, besökt 
 2016-04-19.  
42 Se nedan under kap. 4.2.1.  
43 Art. 19 och 34 Europakonventionen. 
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len anses berättigade. De kan sedan skicka ärendet vidare till ministerkommittén eller 

till Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.44  

Som ovan nämnts45 ligger ansvaret primärt på varje medlemsstat att hantera rättsreg-

lerna som finns i Europakonventionen. Det är därför ett krav för att kunna få saken 

prövad i Europadomstolen att den enskilda uttömt alla de inhemska möjligheterna till 

rättelse.46  

Skulle det svenska systemet med laglott utgöra en kränkning av Europakonvention-

ens skyddsregel finns det således en möjlighet för enskilda att föra talan inför dom-

stol. Denna möjlighet kan emellertid inte utnyttjas av testatorn, som blivit berövad på 

testationsrätten, då denna inte längre är i livet vid ett arvskifte.47 Sökanden ska ansöka 

inför Kommissionen inom sex månader efter slutligt beslut meddelats i hemlandet.48 

Ett slutligt beslut rörande arvskifte sker efter att testatorn dött och arvet ska fördelas, 

vilket gör hela prövningen komplicerad.  

 

4.2 Egendomsskyddet  

4.2.1 Allmänt om egendomsskyddet  

Medlemsländerna som tillträtt Europakonventionen är många till antalet och vid 

diskussioner om instiftande av ett stadgat äganderättsskydd var motsättningar stora 

mellan länder. Detta är anledningen till att äganderättsskyddet inte finns reglerat i den 

ursprungliga konventionen, utan i ett tilläggsprotokoll till denna.49 I tilläggsprotokoll-

et stadgas att i förhållandet mellan de höga fördragsslutande parterna ska artiklarna l-

4 i protokollet anses såsom tillägg till konventionen, och bestämmelser i tilläggspro-

tokollet tillämpas i enlighet härmed.50 Enligt artikeln ska således bestämmelser i 

tilläggsprotokollet anses jämbördiga med artiklar i huvudkonventionen.   

I äganderättsskyddet stadgas att varje enskild person ska ha rätt till respekt för sin 

egendom. Denna rättighet får enligt andra meningen inskränkas. För att en inskränk-

                                                
44 Brunfelter s. 42.  
45 Se ovan under kap. 4.1.3.   
46 Art. 35 Europakonventionen. 
47 Se nedan under kap. 5.   
48 Art. 35 Europakonventionen. 
49 Brunfelter s. 40.  
50 Art. 5 i tilläggsprotokoll 1 Europakonventionen. 
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ning i egendomsskyddet ska anses legitim fordras det att åtgärden vidtas i det allmän-

nas intresse samt under de förutsättningarna som anges i lag och av folkrättens 

allmänna grundsatser. Enligt andra stycket i egendomsskyddet får en stat lagstifta 

som staten finner nödvändigt för att reglera nyttjandet av egendom i överensstäm-

melse med det allmännas intresse, för att säkerställa betalning av skatter och andra 

pålagor eller av böter och viten.51 För att kunna utnyttja andra meningen samt andra 

stycket och göra intrång i äganderätten måste proportionalitetsprincipen vara upp-

fylld. Det innebär att en avvägning ska göras mellan den enskildas lidande av att inte 

erhålla skyddet och de allmännas intresse av undantaget.52 Bedömningen om kraven 

enligt andra meningen är uppfyllda ligger primärt på nationella organ.53 Det är inte 

helt strikt hur denna bestämmelse är tänkt att tillämpas. Den lagstiftande makten i 

medlemsländerna åtnjuter här sin margin of appreciation.54 I förhållande till ekono-

misk och social politik är margin of appreciation vidsträckt. De europeiska organen 

ingriper inte i denna lagstiftning så länge den inte är uppenbart utan rimlig grund.55 

Margin of appreciation gällande laglotten är således bred.  

Enligt Europadomstolen består skyddsregeln i tilläggsprotokollet av tre olika nor-

mer.56  Den första regeln markerar en allmän princip gällande rätten till egendom, där 

den inleder med principen om respekt för äganderätten. De två senare avser skilda 

fall av äganderättsingrepp.57 Principen om respekt för äganderätten är den som 

aktualiseras i fall med laglott.  

Egendomsskyddet skyddar redan förvärvad egendom, inte rätten att i framtiden 

förvärva egendom. Rätten att erhålla kvarlåtenskap från en avliden person är således 

inte skyddad genom denna bestämmelse.58 Rätten till testationsfrihet faller möjligtvis 

under bestämmelsen, detta kommer att beröras mer ingående nedan.59  

Andra stadganden i Europakonventionen som kan aktualiseras gällande frågan om 

arv är artikel 8 och artikel 14. I artikel 8 stadgas det inledningsvis att var och en har 

                                                
51 Art. 1 i tilläggsprotokoll 1 Europakonventionen.  
52 Nilsson & Lundberg s. 108. 
53 Regeringen, parlament, domstolar osv.  
54 Se ovan under kap. 4.1.3.  
55 Bengtsson s. 31. 
56 Sporrong & Lönnroth mot Sverige, no. 7151/75, 23 september 1982, punkt 61.  
57 Danelius s. 249.  
58 Marckx mot Belgien, no. 6833/74, 13 juni 1979, punkt 50.  
59 Se nedan under kap. 4.2.4. 
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rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv. Vidare i artikelns andra stycke stadgas att 

vissa intrång får göras av den offentliga myndigheten genom lag om det är nödvän-

digt med hänsyn till bland annat den nationella säkerheten. Artikel 14 i Europakon-

ventionen stadgar ett diskrimineringsförbud för att säkerställa att ingen åtskillnad 

görs på diskriminerande grunder. Dessa artiklar behandlas vidare i samband med 

Europadomstolens rättsfall.60  

 

4.2.2 I det allmännas intresse 

En första förutsättning för att åsidosätta rättsreglerna i egendomsskyddet är att det 

omfattas av det allmännas intresse. Hur denna bedömning görs är inte helt tydligt. I 

fallet James m.fl., som inte behandlande laglott men som berörde liknande spörsmål, 

bedömde Europadomstolen att de nationella institutionerna var mer lämpade att göra 

bedömningen av vad som omfattas av de allmännas intresse än de europeiska orga-

nen. Detta på den grund att nationella organ har större insikt om de behov som 

föreligger i samhället.61 De har således lättare att bedöma vad som innefattas i det 

allmännas intresse och följaktligen även rätten att göra den första bedömningen i 

frågan. Är bedömningen inte uppenbarligen utan rimlig grund ska den accepteras.62  

 

Margin of appreciation innebär i sig inte att det enskilda intresset blir utan värde. Det 

allmänna intresset i frågan ska vägas mot det enskilda intresset. Blir resultatet av 

proportionalitetsbedömningen att det enskilda intresset bör vika i ett enskilt fall kan 

det vara berättigat med äganderättsinskränkning.63 I fallet James m.fl. ansåg klagan-

den att det inte kunde ligga i det allmännas intresse då det överförs från en enskild 

person till en annan enskild person. Domstolen fastställde i fallet att även rättsregler 

som föreskriver överföring av egendom till en annan enskild person kan vara legi-

tima. Detta kunde enligt domstolen anses acceptabelt då det kan vara i samhällets 

intresse att bedriva en sådan ekonomisk politik. Det krävs inte att det är överförande 

till förmån för staten och det allmänna i varje enskilt fall för att det ska kunna godtas 

såsom i det allmännas intresse.64 En viktig aspekt i sammanhanget är emellertid att 

det ska vara rättvisa rättsregler, även om det är ett tvång att det ska överföras från en 

                                                
60 Se nedan under kap. 4.2.4. 
61 James m.fl. mot Storbritannien, no. 8793/79, 21 februari 1986, punkt 46. 
62 Danelius s. 249 f.  
63 Ibid s. 250 f.  
64 James m.fl. mot Storbritannien, no. 8793/79, 21 februari 1986, punkt 39-41. 
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person till en annan kan det vara legitimt så länge det inte är diskriminerande.65 

Applicerat på Sverige talar detta för att det kan anses legitimt att ha kvar laglotten i 

arvssystemet, då det kan omfattas av det allmännas intresse oaktat nyttan för det 

allmänna.  

 

4.2.3 Under de förutsättningar som angivas i lag och av folkrättens 
grundsatser 

Ett annat krav som måste vara uppfyllt för att det ska vara en tillåten inskränkning 

enligt konventionen är att det ska finnas stadgat i lag. Ett inskränkande av äganderät-

ten måste vara förutsebart. Lagen måste följaktligen uppfylla kraven på lättillgänglig-

het samt vara tillräckligt precis. Rimliga säkerhetskrav måste uppfyllas för att det ska 

vara en tillåten inskränkning.66  

Att det ska följa folkrättens allmänna grundsatser innebär enligt lagförarbetet till 

Europakonventionen att utländska rättssubjekt ska ha rätt till ersättning vid ägande-

rättsberövande. Diskussioner har förts kring hur detta uttalande ska tolkas. Det berör 

endast frågan gällande utländska rättssubjekts egendomsskydd, och inte hur ersätt-

ning till inhemska medborgare ska regleras. Europakonventionen ger emellertid 

rättigheter till alla och inte endast utländska rättssubjekt.67 I fallet Lithgow m.fl. 

fastställde domstolen den ståndpunkt som de redan slagit fast i James m.fl., nämligen 

att hänvisningen till folkrätten endast är ett skydd för utländska rättssubjekts rätt till 

ersättning vid egendomsberövande. Detta trots jurisdiktionsstadgandet i artikel 1 i 

konventionen.68  

Proportionalitetsbedömningen ska uppfyllas för att berövandet ska anses legitimt. 

För att det ska vara en tillåten inskränkning i skyddet måste statens egna medborgare 

också erhålla rätten till ersättning när de berövas egendom. Hänvisningen till folkrät-

ten, och den innebörd den fått genom prejudikat, förlorar följaktligen sin betydelse.69  

 

 

                                                
65 James m.fl. mot Storbritannien, no. 8793/79, 21 februari 1986, punkt 46.  
66 Danelius s. 252.  
67 Ibid. 
68 James m.fl. mot Storbritannien, no. 8793/79, 21 februari 1986, punkt 58-61; Lithgow m.fl. 
 mot Storbritannien, no. 9405/81, 8 juli 1986, punkt 111-112.  
69 Se ovan under kap. 4.2.1. 
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4.2.4 Envars rätt till sin egendom ska lämnas okränkt 

I egendomsskyddet stadgas inledningsvis en allmän bestämmelse om att rätten till 

egendom ska lämnas okränkt. Denna bestämmelse är självständig i förhållande till 

vad som annars är stadgat i skyddsregeln. Ett äganderättsingrepp kan strida mot detta 

inledande stadgandet i egendomsskyddet, detta även om det inte handlar om egen-

domsberövande eller ingrepp för att reglera egendomsnyttjande i allmännas intresse.70 

Ett avgörande gällande laglotten och dess förenlighet med skyddsreglerna har inte 

uppkommit i Europadomstolen, likväl skulle det kunna omfattas av egendomsskyd-

det genom detta första inledningsstadgande.  

Marckx mot Belgien, ett avgörande som däremot har kommit upp i Europadomsto-

len, behandlar rätten till testamentsfrihet. Fallet gäller en mor som testamenterade 

egendom till en utomäktenskaplig dotter. Dottern fick inte samma rätt till arvet enligt 

belgisk lag som en dotter född inom äktenskapet hade haft. Domstolen gjorde 

bedömningen att det inte i sig innebar kränkning av egendomsskyddet att ha be-

stämmelser om hur arv ska fördelas. Domstolen konstaterar inledningsvis att första 

stycket garanterar rätten att fritt kunna förfoga över sin egendom och att denna rätt 

ska lämnas okränkt. Domstolen fastslår även att förfoganderätten över egendomen 

utgör en traditionell och grundläggande aspekt av rätten till ägande.71 Den går sedan 

vidare och konstaterar att andra stycket emellertid gör det möjligt för medlemslän-

derna att instifta undantag om de anses nödvändiga och enligt allmänna intressen.72 

För bedömningen av vad som är nödvändigt för att uppfylla de allmänna intressena 

är det upp till varje konventionsland att utnyttja deras margin of appreciation. 

Domstolen gick sedan vidare till att göra en bedömning av egendomsskyddet till-

sammans med artiklarna 8 och 14, och bedömde då att rätten till skydd för sin 

egendom tillsammans med rätten till familjelivet samt diskrimineringsförbudet ledde 

till att fallet utgjorde en kränkning av konventionen.73 Moderns rättighet att få 

testamentera som hon önskade hade således blivit kränkt vid en kombination av 

dessa bestämmelser. Dotterns rättigheter i detta fall ansågs inte vara kränkta då hon 

                                                
70 Danelius s. 256.  
71 Marckx mot Belgien, no. 6833/74, 13 juni 1979, punkt 63.  
72 Ibid, punkt 63-64.  
73 Ibid, punkt 32-34.  
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inte ägde moderns egendom och då egendomsskyddet inte skyddar rätten till att taga 

arv.74   

Domstolens ledamöter var i fallet inte eniga om arv överhuvudtaget omfattades av 

egendomsskyddet. Vissa av de skiljaktiga domarna ansåg att arvsfrågan inte kunde 

appliceras på denna bestämmelse. Argumentet som fördes var att om arv skulle 

omfattats hade det tydligare framgått utifrån bestämmelsens lydelse. Vidare ansågs 

det att artikeln endast existerar för att skydda ingrepp från staten när de tar egendom 

i besittning.75 Det är emellertid inte alla domare som delar denna uppfattning och 

majoriteten menar att artikeln kan utgöra grund även för äganderätt gällande arvskifte 

och fri testamentsrätt.76  

Marckx mot Belgien är intressant trots att det inte behandlar laglottssystemet speci-

fikt. Klargörandet anger att arvsrättsbestämmelserna inte ensamt i detta fall utgör 

kränkning av egendomsskyddet, detta även om skyddet för egendom som stadgas 

kan utnyttjas för att tillförsäkra testationsfrihet. För att domstolen skulle komma 

fram till att en kränkning var förhanden krävdes det en kombination av artikeln med 

någon av artiklarna 8 eller 14. Fallet bekräftar att majoriteten i Europadomstolen 

anser att egendomsskyddet kan omfatta arvsrätt.  

 

  

                                                
74 Marckx mot Belgien, no. 6833/74, 13 juni 1979, punkt 50.  
75 Ibid, dissenting opinion of judge Sir Gerald Fitzmaurice, punkt 17. 
76 Marckx mot Belgien, no. 6833/74, 13 juni 1979, punkt 63. 
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5. Personens rätt när den är avliden   
Så länge en person är i livet har den förfoganderätt över sin egendom, och erhåller 

möjligheten att besluta i stort sett helt hur den vill förfoga över tillgångarna. Skillna-

den inträder när personen avlider, då personen förlorar bestämmanderätten över den 

del som utgör laglott. Detta gäller oavsett om föräldern avfattat ett testamente för att 

garantera arvet till någon annan. När personen inte längre är i livet sätter rättsreglerna 

inte längre personens vilja i första hand. Då blir istället skyddet för bröstarvingar och 

deras rätt till arv av högre skyddsvärde.   

 

Utgör det svenska systemet en kränkning av Europakonventionen finns möjligheten 

för enskilda rättssubjekt att föra talan inför de olika europeiska organen.77 Möjlighet-

en att föra talan mot en tvingande laglottsbestämmelse bortfaller emellertid på den 

grund att den person som påtvingas att fördela egendom redan avlidit när den 

rättsliga möjligheten inträder.  

 

Det finns de författare som anser att äganderätten inte är fullständig om personen 

inte får avgöra vem egendomen ska överlåtas till, oavsett om personen är i livet eller 

inte. John Stuart Mill, inflytelserik liberal ideolog under 1800-talet, var av den upp-

fattningen att testamentsrätten är en viktig del av äganderätten och att de skäl som 

talar för att enskilda ska ha detta skydd även gäller för rätten att fritt testamentera. 

Även författare i modern tid delar denna uppfattning. Testationsrätten är rätten att 

giva gåva, och ska vara lika central del av egendomsskyddet som när personer 

överlåter egendom i livet.78 

 

Det finns författare som motsätter sig denna uppfattning och som gör en uppdelning 

av äganderätten. De menar att rätten att få testamentera bort sin egendom som 

personen önskar inte är en del av äganderätten på samma sätt som dispositionsrätten 

under tiden personen är i livet. En förklaring är att rättigheterna försvinner när 

personen avlider, och att de rättshandlingar som företagits dessförinnan inte längre 

                                                
77 Se ovan under kap. 4.1.4.   
78 Boström s. 102. 
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blir gällande fullt ut.79 Det råder således delad mening kring hur egendomsskyddet 

ska förstås.  

 

  

                                                
79 Boström s. 102.  
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6. Analys  
Frågeställningen och grunden för denna analys gäller om laglotten är förenlig med 

den rätt till ägande som varje enskild individ är tillförsäkrad enligt skyddsreglerna i 

regeringsformen och Europakonventionen. Även frågan om det faktum att personen 

redan är avliden gör att egendomsskyddet förändras kommer att behandlas. Då 

regleringen är väldigt likartad i regeringsformen och Europakonventionen kommer 

de att behandlas gemensamt i denna avslutande analys och slutsats.    

 

Syftet med laglotten är att skydda bröstarvingar från att bli arvlösa samt att det inte 

ska bli orättvist dem emellan. Detta är argument som funnits under lång tid och som 

i dagens samhälle tappat lite av sitt värde eftersom de flesta kan försörja sig själv utan 

att vara i behov av arv. Det har tillkommit Europakonventionen samt starkare 

konstitutionellt skydd i Sverige beträffande äganderätten sedan nuvarande laglottsbe-

stämmelse stiftades. Att syftet inte längre är lika relevant, samt att det finns starkare 

skydd för rätten till ägande gör att frågan uppstår om det är lagenligt att ha institutet 

laglott i dagens samhälle.  

 

Ser man till den omständigheten att laglottsbestämmelsen träder in och blir aktuell 

först efter att ett testamente formulerats som inskränker bröstarvingens rätt till arv 

blir kritiken mot laglotten ännu starkare. Det kan tyckas naturligt att bröstarvingar 

ärver sina föräldrar, och det gör de enligt legala arvsordningen i de fall då föräldrarna 

inte genom testamente visat sin vilja att annan ska erhålla kvarlåtenskapen. En 

bröstarvinge vars föräldrar väljer att utforma ett testamente som reducerar arvet har 

sannolikt gjort något som gör att denna person inte är förtjänt eller i behov av 

kvarlåtenskapen.  Att bröstarvingen då ska ha rätt till sin laglott är ett kränkande av 

föräldrarnas testationsfrihet och därigenom även förfoganderätten över egendomen. 

Även om personen redan avlidit när denna fördelning av arvet sker är det en om-

ständighet som personen känner till när den är i livet. I likhet med Svante Thorsell 

anser jag att en bröstarvinges rätt till arv står så starkt att lagstiftaren val att begränsa 

äganderätten på detta sätt är ett för kraftigt inskränkande.80 Att ett avskaffande av 

laglotten skulle kunna leda till orättvisa mellan bröstarvingar i ett fåtal fall är onekli-

gen en risk. Denna risk kan emellertid inte bedömas vara så avskräckande att den 

                                                
80 Se ovan under kap. 2.3. 
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legitimerar ett sådant inskränkande i testationsfriheten som laglotten innebär. Det 

finns fall då bröstarvingar beter sig brottsligt eller är totalt ointresserade av sina 

föräldrar, men de har likväl rätt att erhålla kvarlåtenskapen. Dessa fall hör sannolikt 

till undantagen, men i de fall då omständigheterna inte är sådana ärver bröstarvingar-

na enligt den legala arvsordningen.  

 

För att det ska finnas rätt att göra inskränkning i äganderättsskyddet fordras ett 

allmänt intresse som gör inskränkningen legitim, vilket kommer till uttryck i både 

regeringsformen och Europakonventionen. Det ska dessutom enligt regeringsformen 

vara ett angeläget allmänt intresse som ska tillgodoses, vilket borde innebära att högre 

krav fordras för att kunna stifta undantag enligt regeringsformen jämfört med 

Europakonventionen. Ser man till samhällsförändringarna som skett tillsammans 

med omständigheten att det ska vara ett angeläget allmänt intresse är det möjligen inte 

en tidsenlig inskränkning. När laglotten stiftades tillgodosågs sannolikt ett allmänt 

intresse beträffande försörjning som inte föreligger i dagens samhälle. Det är fortfa-

rande oklart vad som innefattas i allmänna intressen, men enligt lagförarbetena till 

stadgandet i regeringsformen gäller det främst miljö, försvar samt samhällets behov 

av mark. Laglotten främjar inget av dessa syften och jag har svårt att föreställa mig att 

laglotten skulle uppfylla ett liknande allmänt intresse, då det endast innebär kvarlåten-

skap från en enskild person till en annan enskild person. Emellertid har domstolen 

redan slagit fast att det likväl kan falla under begreppet, även om det inte avser nytta 

för allmänheten. Det är således svårt att se att syftet med laglott skulle falla under 

allmänt intresse i dagens samhälle, även om det inte enligt Europakonventionen 

fordras ett angeläget intresse. Laglottens syfte att skydda bröstarvingar träder endast in 

i de fall då föräldrarna uttryckligen inte vill att bröstarvingarna ska erhålla arvet. I 

dagens samhälle är de stadgade fri- och rättigheterna fundamentala och att detta syfte 

skulle vara viktigare än att infria skyddsreglerna är inte sannolikt.  

 

Jag kan emellertid se ett annat syfte, som inte var avgörande vid lagreglernas till-

komst. Laglotten skyddar bröstarvingar vid de tillfällen då någon kan ha föranlett 

exempelvis dementa föräldrar att skriva ett för dem gynnande testamente i slutskedet 

av livet. Reglerna om laglott gör att eventuellt testamente, om det skulle anses giltigt 

och inte kan angripas på annat sätt, ändå inte kan utnyttjas fullt ut. Detta skulle 

kunna vara ett syfte som uppfylls genom laglotten, även om jag tvivlar på att det 
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skulle nå upp till allmänna intressen. Det är endast ett aktuellt syfte i ett fåtal fall, och 

med hänsyn till att laglotten gäller för alla borde det inte vara av avgörande karaktär. 

Det är emellertid ett syfte som gynnar skyddet för egendom. Föräldrar som blivit 

föranledda att skriva ett testamente som inte uttrycker deras egentliga vilja, önskar 

sannolikt att egendomen går till bröstarvingarna istället. Andra krav som också måste 

vara införlivade enligt Europakonventionen är att de ska uppfylla de krav som 

stadgas i lag och av folkrättens allmänna grundsatser. Dessa stadganden innebär i sig 

ingen problematik för laglotten, då den finns lättillgänglig och tydligt reglerad i lag, 

samt inte innebär något äganderättsberövande som kräver ersättning.  

 

Proportionalitetsbedömningen som ska göras i enighet med Europakonventionen ska 

väga intresset mellan det allmänna och ingreppet som det innebär för den enskilda. 

Att de europeiska organen skulle komma fram till att det är proportionerligt att välja 

att göra denna inskränkning i äganderätten är knappast troligt. Detta med hänsyn till 

att de grundläggande skyddsreglerna som är stadgade i Europakonventionen ska 

följas. Inskränkningar är undantag, och i detta fall ett väldigt ingripande undantag då 

laglotten omfattar hälften av kvarlåtenskapen. Emellertid talar detta även för att 

skyddet inte är så starkt. Hade Europakonventionen ansett att skyddet skulle vara 

starkt för den enskilde hade de inte stadgat ett undantag som endast fordrar allmänna 

intressen samt andra relativt låga krav. Detta framgår också av regeringsformen. Det 

finns regler i regeringsformen som inte får inskränkas, men egendomsskyddet tillhör 

inte dessa.  

 

Europadomstolen har poängterat att egendomsskyddet täcker testationsfriheten men 

att det är legitimt med inskränkningar i vissa fall. I Marckx mot Belgien kom domsto-

len fram till att det inte utgjorde en kränkning av bestämmelserna om den endast 

beaktade egendomsskyddet. Domstolen fastställde i det fallet att det krävdes kombi-

nation med andra artiklar för att en kränkning av bestämmelsen skulle kunna ske. 

Min åsikt är att det är en rimlig slutsats gjord av Europadomstolen i Marckx mot 

Belgien. I det fallet var kränkningen av familjelivet samt diskrimineringen påtaglig, 

varför en kombination av dessa var på sin plats. Emellertid anser jag att det skulle 

kunna vara en kränkning av endast egendomsskyddet även om det finns möjlighet till 

undantag. Modern fick i fallet inte testamentera på samma villkor till sin dotter född 

utom äktenskapet som till en dotter som hade varit född inom äktenskapet. Det är 
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diskriminerande, men även en kränkning av endast testationsfriheten. Med hänsyn till 

detta skulle domstolen kunna gå på endast egendomsskyddet, och inte blott konsta-

tera att möjlighet till undantag finns. Domstolens inställning till rättsreglerna ger 

antydanden om att bestämmelsen inte kan kränkas då undantag är berättigade, varför 

bestämmelsen är meningslös så länge det inte finns någon annan konventionsregel att 

kombinera den med.  Syftet kan emellertid inte vara detta, då det är en grundläggande 

rättighet som tillförsäkras enskilda rättssubjekt. Det borde innebära att fallet med 

laglott skulle kunna utgöra en kränkning av egendomsskyddet endast.  

 

Laglottsbestämmelserna är lika för alla, vilket innebär att det inte är aktuellt att 

tillämpa diskrimineringsbestämmelsen. Det innebär inte heller någon kränkning av 

skyddet för familjelivet på den grund att laglotten inte utgör någon inskränkning i 

familjebildningar och inget intrång i respekten för familjelivet. Detta leder till att en 

eventuell prövning av laglotten inte skulle kunna utgöra en kränkning av skyddsreg-

lerna på den grund att det vid kombination av någon av dessa artiklar gör det. 

Europadomstolen har i tidigare domar uttalat att skyddsregeln inleder med ett 

stadgande av en allmän bestämmelse om rätten till ägande, och att testationsfriheten 

utgör en del av detta.81 Även om det finns ett stadgat undantag ska bestämmelserna 

primärt uppfyllas, och i detta fall ska de följas om det inte finns allmänna intressen 

som förordnar annat. Med hänsyn till att syfte saknas som når upp till allmänna 

intressen uppfylls inte de krav som ställs för att kunna göra acceptabelt undantaget i 

skyddet. En proportionalitetsbedömning skulle sannolikt inte leda till slutsatsen att 

eventuella syften med laglotten skulle stå sig starkare än egendomsskyddet. Inskränk-

ningen i egendomsskyddet kan i vissa fall bli väldigt kraftig genom laglotten, då 

hälften av kvarlåtenskapen från en förälder kan gå till en bröstarvinge som inte är 

moraliskt förtjänt av detta, varför inskränkningen inte skulle vara lagenlig. Detta även 

om det inte finns en kombination av andra bestämmelser i konventionen. Uttalanden 

i förarbetet till en reformerad regeringsform talar för detta då de poängterar att 

enskildas självbestämmande är grundläggande i en demokrati.82 Det skulle således 

innebära en kränkning av egendomsskyddet i regeringsformen, men även i Europa-

konventionen, trots att det endast fordras allmänna intressen för att göra denna 

inskränkning.  

                                                
81 Se ovan under kap. 4.2.4.  
82 Ibid, kap. 3. 
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Det finns emellertid även argument som talar för att laglotten inte innebär en kränk-

ning av skyddsbestämmelserna. Är bedömningen av medlemslandet inte uppenbarligen 

utan rimlig grund ska bedömningen accepteras av de europeiska organen.83 Att be-

stämmelsen ger en så vid margin of appreciation för medlemsländerna innebär att det 

krävs väldigt ingripande och orimliga åtgärder för att de europeiska organen ska se 

det som en icke legitim inskränkning. Laglotten innebär i sig ingen kränkning av 

bestämmelserna under tiden en person är i livet. Att personen inte längre är i livet när 

kränkningen sker kan leda till att det inte betraktas lika inskränkande. Tanken att 

rätten till egendom gäller fram till döden är inte helt främmande. Försvinner rättig-

heterna vid livets upphörande förekommer det inte heller någon rättighetsgrundande 

regel som kan kränkas efter döden. Detta skulle kunna vara anledningen till att 

laglottsbestämmelserna inte utgör en kränkning av skyddet. Inskränkningen med 

laglott innebär att bestämmanderätten mer eller mindre upphör efter döden eftersom 

att laglottsbestämmelsen inte respekterar denna del av testamentet fullt ut. Att 

testamentet anses vara testatorns yttersta vilja och något som ska följas talar emeller-

tid för att detta skydd borde stå sig starkt även efter personens död, det är ju inte 

förrän efter denna tid som testamentet faktiskt blir relevant. Skulle skyddet förloras 

med döden försvinner syftet med testamente.  

 

När det gäller laglott är det endast den person som avlidit vars rättigheter kan ha 

blivit kränkta. Problematiken ligger i att en avliden person inte har möjlighet att 

tillvarata sina intressen i en domstolsprocess. Att få till en prövning angående detta i 

Europadomstolen ser därför ut att vara avlägset. Detta kan vara en anledning till att 

det fortfarande inte är fastställt om det är en tillåten inskränkning, något enskilt 

rättssubjekt har inte haft möjlighet att föra denna talan.  

 

Ett annat argument som talar för att domstolen skulle kunna komma fram till 

slutsatsen att det är acceptabelt är att det ser väldigt lika ut i stora delar av Europa. 

Många medlemsländer har kvar bestämmelserna om laglott, varför Europadomstolen 

möjligen anser att det är acceptabelt och att laglotten innefattas i den margin of 

appreciation som föreligger. 

 

                                                
83 Se ovan under kap. 4.2.1.    
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7. Slutsats 
Det finns delade meningar kring egendomsskyddet efter att en person avlidit. Det 

bör inte vara någon åtskillnad på rättigheten endast på den grund att personen inte 

längre är i livet. Detta med hänsyn till att testationsfriheten omfattas av egendoms-

skyddet, samt inte blir relevant förrän personen avlider. Hade omständigheterna varit 

sådana hade regleringen kring testamente samt testatorns yttersta vilja förlorat sin 

relevans.  

 

Det är svårt att fastställa om laglotten strider mot egendomsskyddet. Flertalet argu-

ment talar för att det skulle kunna innebära en kränkning, men det finns även argu-

ment som talar för att det inte är tillräckligt ingripande för att utgöra en kränkning av 

skyddsreglerna. Att medlemsländerna har möjlighet att göra inskränkningar samt att 

använda sig av sin margin of appreciation, som accepteras av Europadomstolen så 

länge den inte är utan uppenbart rimligt grund, talar för att det finns rättsligt stöd för 

laglotten. Med hänsyn till att laglotten inte är en nödvändig inskränkning som gynnar 

allmänna intressen, framförallt inte de angelägna intressena som krävs enligt rege-

ringsformen, är det enligt min mening inte ett legitimt undantag från skyddsreglerna. 

Min slutsats är att laglotten innebär en kränkning av skyddsreglerna då de inte når 

upp till kravet på allmänna intressen, detta trots den generösa margin of appreciation 

som föreligger. För att uppnå fullständig klarhet i frågan fordras ett avgörande 

gällande laglott från Europadomstolen.  
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