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Summary 
In Sweden there are rules of law limiting the absolute testamentary freedom. 

One of these is forced heirship which is regulated by law. These rules have 

practically been unchanged since the 1850s. The part of the inheritance 

reserved for next-of-kin through forced heirship is composed of half of the 

estate. There are practically no exceptions to this rule, but the next-of-kin 

who wishes his inheritance through forced heirship must do so by 

demanding adjustment of the will. During the 1990s the ECHR was 

incorporated into Swedish law. In connection with this the Swedish 

constitution was updated and the rule covering property protection was 

made stronger to better coincide with the ECHR. The purpose of this essay 

is to investigate whether the rule about forced heirship is in conflict with the 

rule about property protection in the constitution and the ECHR, and how 

this contradiction should be resolved. 

 

The property protection rule in the Swedish constitution was meant to be a 

specification of the rule in the ECHR. Despite this, the rules are not 

identical. Both rules comprise a protection from being deprived of one’s 

possessions, except in the “urgent public interest” respectively in the “public 

interest”. The essay examines whether the purposes motivating the rule 

about forced heirship can be deemed to fulfill such public interests. Tools 

used in the examination are proportionality assessment, and the margin of 

appreciation that gives the member countries freedom to interpret the 

convention. 

 

It is uncertain if forced heirship conflicts with the property protection rules. 

It has not been tried in Swedish court, nor in the European Court of Human 

Rights. My assessment is that the system of forced heirship conflicts with 

the property protection rule in the Swedish constitution, as the motives do 

not live up to the strict exception to the rule. However, it does not conflict 

with the ECHR, due to the broader exception combined with the margin of 
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appreciation, which gives the countries further autonomy to interpret the 

rule. 
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Sammanfattning 
I Sverige finns det lagregler som begränsar den absoluta testationsfriheten. 

En av dessa kallas laglotten och regleras i ärvdabalkens sjunde kapitel. 

Dessa regler har i stort sett varit oförändrade sedan 1850-talet. 

Laglottssystemet innebär att hälften av allas egendom är reserverad dennes 

bröstarvingar, i princip utan undantag, om de så kräver det genom jämkning 

av testamente. På 1990-talet inkorporerades EKMR i svensk rätt. I samband 

med detta uppdaterades egendomsskyddet i regeringsformen för att bättre 

stämma överens med Sveriges åtaganden på grund av konventionen. Syftet 

med denna uppsats är att undersöka om laglottssystemet strider mot 

egendomsskyddet i regeringsformen och EKMR, samt hur denna potentiella 

normkonflikt bör lösas. 

 

Egendomsskyddet i regeringsformen avsågs att vara en precisering av 

rättsregeln i EKMR. Trots det är reglerna inte identiska. Båda reglerna 

innebär ett skydd mot att ens egendom blir tagen i anspråk, undantaget när 

det görs för ett ”angeläget allmänt intresse” respektive ”allmänt intresse”. I 

uppsatsen undersöker jag om motiven till laglotten innebär sådant allmänt 

intressen som åsyftas i regeringsformen och EKMR. Vid analysen iakttas en 

proportionalitetsbedömning, samt den ”margin of appreciation” som ger 

medlemsländerna mer eller mindre frihet att tolka konventionen. 

 

Huruvida laglotten strider mot egendomsskyddet är inte klart. Det har 

varken prövats i svensk domstol eller Europadomstolen. Min bedömning är 

att laglotten strider mot regeringsformen, då de syften som motiverar 

laglotten inte lever upp till dess strikta undantag. Laglotten strider dock inte 

mot EKMR, då undantaget till konventionens egendomsskydd är bredare, 

samt medlemsländerna vid tolkningen av egendomsskyddet har fått en 

betydande tolkningsfrihet. 
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Förkortningar 
 
EKMR Europeiska konventionen om skydd för de    

mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 

 
FB  Föräldrabalken 
 
RF  Regeringsformen 
 
ÄB  Ärvdabalken 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 
Varje människas rätt till sin egendom är en utbredd och i stort sett 

oemotsagd princip i större delen av världen. Det är såväl en rättslig, som en 

moralisk princip. I Sverige åtnjuter egendomsskyddet stark ställning dels 

genom att det är stiftat i grundlag genom RF. Dessutom är Sverige bundna 

av egendomsskyddet i EKMR, som har ratificerats och inkorporerats i 

svensk rätt. Reglerna i dessa ser olika ut, men går ut på att ingens egendom 

får tas i anspråk utan dennes samtycke. Skyddet är inte absolut i endera 

regel, utan undantag kan göras.1  

 

När någon avlider, fördelas dennes kvarlåtenskap genom arv eller 

testamente. Friheten att fördela sin kvarlåtenskap genom testamente, och 

således göra avsteg från reglerna i ÄB, kallas testationsfriheten. Den kan ses 

som en utsträckning av rätten till sin egendom. Denna begränsas dock av 

reglerna om laglott, som tillförsäkrar varje bröstarvinge en halv arvslott 

oavsett testatorns vilja. Detta innebär en inskränkning i rätten att disponera 

fritt över sin egendom.  

 

Laglotten som rättsregel sträcker sig långt bak i tiden, till testamentets intåg 

på 1200-talet.2 Egendomsskyddet i dess nuvarande form infördes först på 

1990-talet. Därmed uppstod potentiellt en normkonflikt mellan en gammal, 

traditionsenlig regel och en ny, vars utsträckning inte var fastlagd än. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida införandet av 

egendomsskyddet i RF, samt ratificeringen och inkorporeringen av EKMR, 

gav upphov till en normkonflikt i det svenska rättssystemet mellan nämnda 
                                                   
1 RF 2:15 och EKMR tilläggsprotokoll nr. 1 art. 1. 
2 Singer & Brattström, Rätt arv s. 26. 
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rättsregler och laglotten. Syftet är vidare att reda ut om laglotten med 

anledning av detta fortfarande kan tillämpas i Sverige. 

 

1.3 Frågeställningar 
Vad blir konsekvenserna av en normkonflikt mellan laglotten och RF 

respektive EKMR? 

Strider laglotten mot egendomsskyddet i RF? 

Strider laglotten mot egendomsskyddet i EKMR? 

 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen är avgränsad till att endast behandla egendomsskyddet i RF och 

EKMR. Jag undersöker därmed ingen annan internationell eller nationell rätt 

som behandlar egendomsskyddet. De delar i egendomsskyddet som berörs 

är ianspråktagande av någons egendom. Det innebär att laglotten ska ställas 

mot följande delar av RF och EKMR: ”vars 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 förfogande […] 

utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”, 

respektive ”ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse 

och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna 

grundsatser”. 

 

Endast själva laglotten behandlas och dess relation till ovan nämnda 

rättsregler. I sammanhanget finns det mycket annat av intresse att diskutera, 

som inte avhandlas i denna uppsatsen. Hur själva jämkningen av laglotten 

går till och hur förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet påverkar 

situationen, är exempel på det. Även arvsrätt för efterlevande make kan bli 

aktuellt i samband med diskussion om särkullbarns arvsrätt, men omfattas 

inte heller av denna uppsats. Avgränsningarna görs då frågorna inte har 

bäring på uppsatsens slutsats. Övriga nordiska länders laglott berörs i 
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uppsatsen, men dessa diskuteras inte ingående. Syftet är inte att göra en 

komparativ studie. 

 

1.5 Metod, perspektiv och material 
En rättsdogmatisk metod med ett internationellt perspektiv, i och med att 

uppsatsen delvis syftar till att undersöka huruvida Sverige uppfyller sina 

åtaganden på grund av EKMR, har använts vid skrivandet av uppsatsen. 

Syftet med metoden är att med hjälp av förarbeten, praxis och doktrin 

fastställa vad som är gällande rätt. På detta sätt ska jag kunna besvara 

uppsatsens frågeställning. 

 

De främsta källorna i detta arbete har varit lagtext och dess förarbeten, samt 

konventionstexten. Då dessa är primärkällor har de varit det främsta 

verktyget för att objektivt tolka rättsreglerna. Efter dessa har praxis använts 

för de tillfällen domstolen avgett sin ståndpunkt rörande tolkningen av 

lagtext. För att komplettera detta har doktrin använts dels för att förstå 

bakgrunden till rättsreglerna, samt hur dessa har eller kan tolkas. 

 

1.6 Forskningsläge 
Forskningen inom detta område är begränsat. Inga utredningar har gjorts för 

att bedöma laglottens överensstämmelse med egendomsskyddet i vare sig 

RF eller EKMR. De studier som gjorts om laglotten, senast SOU 1981:85, 

går ut på att bedöma laglotten för sig, och huruvida den bör bevaras eller ej, 

och i så fall hur den bör vara utformad. De rättsliga förutsättningar för 

laglottens bibehållande har alltså inte undersökts. 

 

Det finns rikligt med doktrin som behandlar laglotten och egendomsskyddet 

var för sig. Gällande EKMR är Hans Danelius en auktoritet, och hans två 

böcker Mänskliga rättigheter och Mänskliga rättigheter i europeisk praxis 

ligger till grund för mycket av förståelsen kring hur EKMR ska tolkas. Dock 
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saknas diskussion i doktrinen om huruvida laglotten kan bevaras på grund 

av dess förenlighet med egendomsskyddet.   

 

Diskussion huruvida laglotten är grundlagsenlig, samt huruvida det är 

önskvärt att den bevaras, finns främst i juridiska tidskrifter, samt i 

dagstidningar.3 Bidrag till debatten finns även i återkommande motioner till 

riksdagen med syfte att avskaffa laglotten på grund av dess påstådda 

grundlagsstridighet.4 

 

1.7 Disposition 
Jag inleder i kapitel 2 med att reda ut konsekvenserna av en eventuell 

normkonflikt, alltså vad resultatet vore om laglotten visar sig strida mot RF 

och/eller EKMR. I kapitel 3 utreder jag hur RF:s lagregel om 

egendomsskydd är utformad, samt hur den bör tolkas. Sedan gör jag 

detsamma med egendomsskyddet i EKMR. Nästa steg är att i kapitel 4 

utreda hur reglerna kring laglotten är utformade, samt vilka syften som 

motiverar den. Slutligen ska jag i kapitel 5 analysera om laglotten innebär 

en inskränkning i egendomsskyddet i RF och EKMR, samt om den utgör ett 

berättigat undantag. Därmed ska jag komma fram till ifall laglotten är 

förenlig med egendomsskyddet i dessa rättsregler eller ej. Resultatet 

redovisar jag i slutsatsen, i kapitel 6. 

                                                   
3 Bl. a. Advokaten Svante Thorsell i DN och Bertil Strömberg med Viola Boström i 
Juridisk Tidskrift. 
4 Senast motion 2015/16:795. 
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2. Normkonflikt 
Första frågan jag ställer mig är vad konsekvenserna av en normkonflikt 

mellan laglotten i ÄB och egendomsskyddet i RF respektive EKMR skulle 

vara. Vad gäller om laglotten visar sig vara oförenlig med någon av dessa 

rättsregler, och hur förhåller sig egendomsskyddet i RF till det i EKMR? 

 
Regeringsformen 11 kap. 14 § 

RF 11:14 utgör lagprövningsrätten. Den innebär att domstol inte får tillämpa 

föreskrift som står i strid med bestämmelse i grundlag eller annan 

överordnad författning. RF har status som grundlag. Om det uppstår en 

konflikt mellan reglerna om laglotten i ÄB och egendomsskyddet i RF ska 

reglerna om laglott därför inte tillämpas. Lagprövning innebär att 

föreskriften inte ska tillämpas i det aktuella fallet, men innebär inte att själva 

föreskriften ogiltigförklaras.5 Innan 2010 skulle domstolen endast bortse 

från föreskriften om den uppenbarligen var i strid med överordnad norm, 

men i och med SFS 2010:1408 är uppenbarhet inte längre ett krav. 

 
Regeringsformen 2 kap. 19 § 

I samband med inkorporeringen av Europakonventionen infördes en ny 

regel i RF 2:19. Dess syfte var att markera konventionens betydelse.6 

Paragrafen stadgar att lag eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med 

Sveriges åtaganden på grund av EKMR. Trots att konventionen inte har 

status som grundlag, innebär denna regel att normlösningskonflikterna i RF 

11:14 ska tillämpas då svensk lag går emot ”Sveriges åtaganden på grund av 

Europakonventionen”. Denna formulering innebär att även 

tilläggsprotokollen omfattas.7 Om reglerna om laglott i ÄB strider mot 

egendomsskyddet i EKMR, ska reglerna om laglott därför inte tillämpas. 

 
 
 
 

                                                   
5 Karnov lagkommentar till RF 11:14. 
6 Karnov lagkommentar till RF 2:19. 
7 Jermsten, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 19 §, Lexino 2016-01-30, 4 kap. 
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Europakonventionen och regeringsformen 

Egendomsskyddet i RF kom till som en följd av inkorporeringen av 

EKMR.8 Trots detta syns det redan på ordalydelsen att rättsreglerna inte är 

identiska. Genom att ratificera EKMR åtog sig Sverige att efterleva 

konventionens skydd. Egendomsskyddet i EKMR är ett minimiskydd, till 

individens försvar, som Sverige måste följa. Det finns inget som hindrar 

Sverige att lagstifta om ett mer långtgående skydd. Mellan reglerna om 

egendomsskydd i EKMR och RF kan därmed ingen konflikt uppstå. 

Reglerna är kumulativa, och det är regeln som ger starkast skydd i det 

enskilda fallet som ska tillämpas.9 

 

                                                   
8 Prop. 1993/94:117 s. 15. 
9 Prop. 1993/94:117 s. 39. 
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3. Egendomsskyddet 

3.1 Regeringsformen 

3.1.1 Nuvarande reglering 
Var och ens rätt till sin egendom är skyddat enligt grundlag. Det är reglerat i 

RF 2:15 första stycket. Där finns egendomsskyddet, även kallat skyddet för 

äganderätten, reglerat. Paragrafen stadgar att vars 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 

förfogande. 

 

Nuvarande lydelse infördes genom SFS 2010:1408, men är i princip 

identiskt till egendomsskyddet som infördes i SFS 1994:1468. Genom SFS 

1994:1468 infördes ett starkare egendomsskydd än vad som funnits i lag 

tidigare. Tidigare lag (SFS 1979:933) stadgade endast att medborgare vars 

egendom togs i anspråk hade rätt till ersättning. Det fanns dock inte något 

generellt förbud mot att egendomen skulle tas i anspråk. År 1994 infördes 

som huvudregel att varje medborgare skulle ha en rätt att inte bli fråntvingad 

sin egendom. Skyddet omfattar expropriation eller något annat sådant 

förfogande. Det är allmänt uttryckt, vilket innebär ett bredare skydd till 

skillnad från om det endast skulle gälla mot vissa specifika dispositioner. Ett 

undantag infördes dock, om det krävdes för att tillgodose angelägna 

allmänna intressen. I de fallen, skulle såsom tidigare, ersättning utgå. Rätten 

till ersättning är numera föreskriven i andra stycket i RF 2:15, och innebär 

en ovillkorlig rätt till full ersättning. Lagregelns tillkomst skedde i samband 

med att Sverige inkorporerade EKMR i svensk rätt. Regeln i RF skulle 

utgöra en precisering av egendomsskyddet som ställs upp i konventionens 

tilläggsprotokoll 1.10 Egendomsskyddet i RF kan därmed läsas i ljuset av 

EKMR. 

 

                                                   
10 Prop. 1993/94:117 s. 15. 
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Lagregeln blev 2010 flyttad från RF 2:18 till RF 2:15, och förutom viss 

språkändring utökades även skyddet från att tidigare endast gälla varje 

medborgare, till att gälla ”var och en”. Var och en omfattar varje fysisk och 

juridisk person.11 Skyddet utökades alltså till att omfatta en större grupp 

människor. 

 

3.1.2 Tolkning 
Lagregeln inleder med ett generellt stadgande att vars och ens egendom är 

tryggad. Detta konstruerar inte någon rättighet i sig, utan anger det 

övergripande syftet med bestämmelsen, som är att skydda var och ens 

egendom. Det fastslår principen att rättsordningen ska ge ett betryggande 

skydd för den enskildes egendom. Resten av paragrafen ska läsas i ljuset av 

detta.12 Den enskildas rättigheter bygger på det följande stadgandet att ingen 

kan tvingas avstå sin egendom (till det allmänna eller till någon enskild) 

genom expropriation eller något annat sådant förfogande. 

 

3.1.2.1 Expropriation eller något annat sådant 
förfogande 

Vad som menas med expropriation eller något annat sådant förfogande är 

inte helt tydligt. Tillkomsten av lagparagrafen föranledes av proposition 

1993/94:117. Den delen som berör egendomsskyddet i propositionen 

behandlar i huvudsak expropriation av fast egendom och vilken ersättning 

som ska utgå. Den behandlar till väldigt liten del andra dispositioner, och 

ger inga riktlinjer för hur lagregeln ska tolkas i förhållande till laglotten. 

Lagstiftaren gjorde troligtvis inte det övervägandet vid införandet av 

lagregeln. Uttrycket ”expropriation eller något annat sådant förfogande” 

avser olika former av tvångsövertaganden av en förmögenhetsrätt genom att 

den överförs eller tas i anspråk.13 Detta omfattar äganderätten, men även 

annan rätt med ekonomiskt värde såsom nyttjanderätt, servitut eller 

                                                   
11 Jermsten, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 15 §, Lexino 2015-07-01, 4 kap. 
12 Jermsten, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 15 §, Lexino 2015-07-01, 4 kap. 
13 Prop. 1993/94:117 s. 49. 
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vägrätt.14 Exempel på förfoganden som är att likställa med expropriation är 

nationalisering och socialisering.15 Det finns dock ingen uttömmande lista 

på vad som ska omfattas av begreppet. Ordalydelsen lämnar det öppet, 

vilket antyder att det bör ha en vid tolkning. Stöd för detta resonemang ger 

Ulf Brunfelter.16 Enligt honom kan lagstiftaren inte rättfärdiga 

inskränkningar i egendomsskyddet av den enda anledningen att andra 

förfaranden än expropriation inte nämns specifikt i lagtexten.17  

 

Skatt, böter, viten och exekutiva åtgärder, samt då egendom förstörs för att 

undvika risk för smitta, är förfoganden som förklarats inte omfattas av 

bestämmelsen överhuvudtaget.18 

 

3.1.2.2 Angeläget allmänt intresse 
Egendomsskyddet är som sagt inte absolut, utan har ett undantag. När det 

krävs för att uppfylla angelägna allmänna intressen kan avsteg göras från 

egendomsskyddet. Begreppet avser främst ingrepp vars syfte är att 

tillgodose naturvårds- och miljöintressen, totalförsvarsintressen eller 

samhällets behov av mark för bostäder, gator och andra 

kommunikationsleder.19 Det är ingen uttömmande lista. För att avgöra om 

ingreppet är av angeläget allmänt intresse ska det i varje enskilt fall 

bedömas om ingreppet kan anses vara acceptabelt i ett demokratiskt 

samhälle.20 I den bedömningen omfattas en proportionalitetsavvägning. I 

RÅ 1996 ref. 44 konstaterade regeringsrätten att en grundläggande princip 

är att en inskränkning från det allmänna i den enskildes rätt att använda sin 

egendom, förutsätter en rimlig balans mellan vad det allmänna vinner och 

den enskilde förlorar. Det angelägna allmänna intresset ska alltså väga 

tyngre än inskränkningen i egendomsskyddet för den enskilde, för att 

                                                   
14 Prop. 2009/10:80 s. 163. 
15 Prop. 2009/10:80 s. 164. 
16 Följande kommentar gällde en tidigare version av egendomsskyddet från 1980. 
Resonemanget är dock fortfarande aktuellt, då formuleringen ”expropriation eller något 
annat sådant förfogande” inte har ändrats sedan dess. 
17 Brunfelter, Egendomsskyddet s. 37. 
18 Prop. 2009/10:80 s. 163. 
19 Prop. 1993/94:117 s. 15. 
20 Prop. 1993/94:117 s. 16. 
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inskränkningen ska vara godtagbar. Domstolen utvecklade detta och 

förklarade att propositionen som ledde till införandet av egendomsskyddet i 

RF 2:15 poängterade att en proportionalitetsprincip hade vunnit hävd i 

svensk rätt.21 Vid proportionalitetsbedömningen ska det även beaktas att 

syftet med undantaget är att vara en sista utväg, en slags säkerhetsventil, 

som möjliggör att tvångsvis ta någons egendom i anspråk.22 

 

Enligt ordalydelsen i lagtexten kan var och en kan bli tvingade att avstå sin 

egendom dels till det allmänna, men även gentemot annan enskild, då det 

krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Exemplen som 

lagstiftaren gav i propositionen berör endast ianspråktagande av egendom av 

det allmänna. Det utesluter inte att det även kan finnas angelägna allmänna 

intressen som uppnås genom att någon tvingas avstå sin egendom till annan 

enskild. Som jag ska gå igenom i följande kapitel skulle detta till exempel 

kunna ske vid genomförande av social och ekonomisk politik.23 

 

3.2 Europakonventionen 

3.2.1 Nuvarande reglering 
År 1952 ratificerade Sverige EKMR.24 Konventionen inkorporerades i 

svensk rätt genom lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna. Därmed gäller konventionen, tillsammans med tilläggsprotokoll 

1, även som lag här i Sverige. I tilläggsprotokoll 1 artikel 1 stadgas 

egendomsskyddet. Artikeln dikterar att samtliga ska ha rätt till respekt för 

sin egendom. Den stadgar att ingen får berövas sin egendom annat än i det 

allmännas intresse, under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens 

allmänna grundsatser. Enligt artikel 5 tilläggsprotokollet, ska artikel 1 gälla 

på samma sätt som artiklarna i konventionen. 

 
                                                   
21 RÅ 1996 ref. 44, s. 4. 
22 Jermsten, Regeringsform (1974:152) 2 kap. 15 §, Lexino 2015-07-01, 5 kap. 
23 Se kap. 3.2.2.1. 
24 Prop. 1993/94:117 s. 11.  
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Utöver att EKMR med dess tilläggsprotokoll gäller som lag i Sverige, kan 

enskild som inte tillförsäkras sina rättigheter stämma Sverige inför 

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. För att domstolen ska ta 

upp målet måste den enskilde först ha uttömt samtliga inhemska 

rättsmedel.25 Endast den som påstår sig vara offer för en kränkning av 

konventionen har rätt att klaga till Europadomstolen. Detta omfattar den 

som lidit direkt skada, men kan även omfatta anhöriga i vissa fall.26 

 

3.2.2 Tolkning 
Europadomstolen klargjorde sin tolkning av artikeln i fallet ”Sporrong och 

Lönnroth mot Sverige”. Enligt domstolen är artikeln uppbyggd av tre olika 

normer. Den första, är av allmän natur och uttrycker den allmänna principen 

om respekt för äganderätten. Den andra gäller egendomsberövande och den 

tredje berör användning av egendom för allmänna intressen. De två senare 

ska tolkas i ljuset av den allmänna principen, men först när dessa inte har 

ansetts vara tillämpliga ska domstolen pröva den allmänna principen för sig 

själv.27 Bestämmelsen har då en självständig betydelse utöver vad som i 

övrigt föreskrivs i artikeln. 

 

Fallet ”Marckx mot Belgien” berörde arvsrätt och egendomsskydd. 

Europadomstolen kom fram till att rätten till egendom omfattade rätten att 

disponera över sin egendom på det sätt man ville, vilket även omfattar rätten 

att disponera över egendomen genom testamente.28 Skiljaktig var dock 

Judge Sir Gerald Fitzmaurice, som ansåg att det skulle framgått tydligare av 

lydelsen om meningen var att omfatta arvsrätt och testationsfrihet.29 Rätten 

till egendom skyddar endast rättigheter som redan existerar, inte 

förväntningar om att förvärva egendom i framtiden, även om 

förväntningarna är välgrundade.30 Som domstolen kom fram till kan 

                                                   
25 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 29. 
26 Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 24-25.  
27 Sporrong och Lönnroth mot Sverige, not 61. 
28 Marckx mot Belgien, not. 63. 
29 Marckx mot Belgien, skiljaktig mening av Judge Sir Gerald Fitzmaurice, not. 17. 
30 Danelius, Mänskliga rättigheter s. 248. 
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egendomsskyddet alltså innebära en rättighet för den som vill lämna 

egendom genom testamente, men inte för den som står att förvärva egendom 

genom testamente. Inget brott mot egendomsskyddet kan därmed uppstå 

gentemot den som inte får tillgång till testamenterad egendom.  

 

3.2.2.1 Allmännas intresse 
Enligt andra meningen i artikel 1 får egendom berövas endast om det görs 

för det allmännas intresse. Vad som omfattas av detta ska i första hand 

bedömas av de nationella organen, såsom domstolarna. I denna bedömning 

åtnjuter de en viss ”margin of appreciation”.31 Det innebär en viss 

rörelsefrihet vid bedömningen av vad som ska anses vara av allmänt 

intresse. På detta sätt kan olika länder tolka uttrycket mer eller mindre strikt, 

utan att bryta mot konventionen. I fallet ”James m fl. mot Storbritannien” 

motiverade Europadomstolen detta eftersom de nationella myndigheterna, 

på grund av ”sin direkta kunskap om sitt samhälle och dess behov”, är mest 

lämpade att göra denna bedömning. De anförde vidare att begreppet 

”allmännas intresse” i sig själv är extensivt, och att rörelsefriheten för 

lagstiftaren vid genomförandet av social och ekonomisk politik bör vara just 

vidsträckt. Europadomstolen har dock rätt att pröva om bedömningen är 

rimlig, men ska respektera den så länge den inte är utan grund.32 

 

Omfattningen av ”margin of appreciation” varierar beroende på vad som ska 

bedömas. Medlemsländernas tolkning av egendomsskyddet har 

Europadomstolen visat sig vara ovillig att underkänna.33 Vid bedömningen 

ska en proportionalitetsbedömning mellan det enskilda intresset och det 

allmänna intresset göras. För att övertagande av egendomen ska vara 

godtagbart, måste det allmänna intresset väga tyngre än den enskildas 

intresse till sin egendom. Därmed är det av stor vikt vilket allmänt intresse 

som görs gällande. Ett mer angeläget intresse motiverar större inskränkning 

i den enskildas egendom. Förutom omständigheterna i det specifika fallet, 

spelar det även en stor roll huruvida ersättning utgår till den enskilde eller 
                                                   
31 James m. fl. mot Storbritannien, not 46. 
32 James m. fl. mot Storbritannien, not 46. 
33 Darelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 57. 
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inte.34 Trots att rekvisitet som ska uppfyllas är ”i det allmännas intresse” 

omfattas även fall då egendom överförs till annan enskild person. Så kan 

vara fallet om överföringen till annan enskild är ett led i social eller 

ekonomisk politik i samhällets intresse. I fallet ”James m fl. mot 

Storbritannien” ansåg domstolen att egendomsberövande som genomförs 

enbart för att ge en privat förmån till en enskild, inte kan vara till det 

allmännas intresse. Att ta egendomen i syfte att öka social rättvisa i 

samhället ansågs dock kunna vara det. Det framfördes som viktigt att 

rättsregler som reglerar enskildas avtalsgrundande rättigheter och äganderätt 

gentemot varandra utformas rättvist, trots att de kan innebära att egendom 

tvångsvis överförs.35 

 

I andra stycket av artikeln framgår att skatter, böter viten och andra pålagor 

inte omfattas av bestämmelsen. Detta finns inte i den svenska lagtexten, 

men konstaterades i propositionen att det även skulle undantas 

egendomsskyddet i RF.36 

 

3.2.2.2 Under förutsättningar som anges i lag och av 
folkrättens allmänna grundsatser 

Undantag till egendomsskyddet ska vara stadgat i lag och förenliga med 

folkrättens grundsatser. Att de ska vara stadgade i lag innebär även att de 

ska uppfylla kraven som konventionen ställer på inhemsk lagstiftning. Det 

innebär att föreskrifterna ska vara tillgängliga och tillräckligt precisa att 

ingreppet mot äganderätten kan anses vara förutsägbart. Det ska dessutom 

tillfredsställa rimliga rättssäkerhetskrav.  

 

Genom avgörandet i fallet ”James m. fl. mot Storbritannien” och ”Lithgow 

m. fl. mot Storbritannien” klargjordes vad som menas med ”folkrättens 

allmänna grundsatser”. Formuleringen gäller endast utlänningars rätt till 

ersättning vid ianspråktagande av deras egendom. Den inhemska 

                                                   
34 Danelius, Mänskliga rättigheter s. 250. 
35 James m. fl. mot Storbritannien, not 39-41. 
36 Se kap. 3.1.2.1. 
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befolkningen får istället stödja sig på att ersättningen är en viktig del i 

proportionalitetsbedömningen.37 

 

                                                   
37 James m. fl. mot Storbritannien, not 58-66 & Leighton m. fl. mot Storbritannien, not 111-
119. 
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4. Laglotten 

4.1 Nuvarande reglering 
Kvarlåtenskapen efter en avliden omfattas av dennes dödsbo, och ska som 

huvudregel fördelas genom arv enligt reglerna i ÄB. Reglerna om 

fördelningen finns i 2 och 3 kap. och arvet ska i första hand utgå till 

bröstarvingar eller make/maka. Avsteg kan endast göras genom upprättandet 

av ett testamente, i enlighet med 9 kap. ÄB. Detta kallas testationsfriheten, 

och innebär att var och en har rätt att bestämma hur sin egendom ska 

fördelas vid dödsfall. Det finns dock ett undantag till detta, benämnt 

laglotten. Laglotten utläses genom en kombination av ÄB 7:1 och 7:3, som 

tillsammans stadgar att halva arvslotten ska utgöra bröstarvinges laglott, och 

att denna ska utfås vid jämkning av testamente. Jämkning av testamente blir 

endast aktuellt ifall den avlidne testamenterat bort så stor del av sin 

kvarlåtenskap att det inte finns nog för att täcka laglotten. Endast 

bröstarvingen har rätt att begära sin laglott. Enligt principen om istadarätten, 

omfattar detta även bröstarvingens bröstarvingar i rakt nedstigande led. 

Övrig familj såsom föräldrar eller syskon omfattas inte av reglerna om 

laglott. Laglottssystemets säkerställer alltså endast att ingen av 

bröstarvingarna lämnas arvlös. 

 

4.2 Syftet med laglotten 
Nuvarande reglering av laglotten är i princip densamma som den som kom 

till år 1857, och dess rötter sträcker sig tillbaka till testamentets införande i 

Sverige.38 Laglotten har genomgått en del ändringar sedan dess, men 

principen att halva kvarlåtenskapen ska vara reserverad för bröstarvingarna 

har bestått. Medan lagregeln har bestått, har motiven till att bevara den 

förändrats i takt med samhället. 

 

                                                   
38 Se kap. 1.1.  
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När laglotten behandlades i proposition 1928:17, ansågs den otvivelaktigt 

vara en av de arvsrättsliga normer, som trängt in i folkuppfattning, och vars 

berättigande var oomtvistat hos folket. Att föreslå någon ändring i 

laglottsinstitutet kunde enligt lagberedningen uppenbarligen ej komma 

ifråga.39 Den ståndpunkten delas inte längre av alla, och inför en 

omarbetning av äktenskapsbalken överlämnade familjelagssakkunniga SOU 

1981:85. I denna föreslog de att rätten till laglott skulle avskaffas. Dock var 

tre av de sakkunniga skiljaktiga, och ansåg att laglotten skulle bevaras.40 

Laglotten bevarades, och i utredningen diskuterades grundligt vilka syften 

den var avsedd att uppfylla. 

 

Enligt familjelagssakkunniga uppfyller laglottsinstitutet främst två syften. 

Det första är att säkra en del av den avlidnes kvarlåtenskap åt 

bröstarvingarna. Grunden till detta är den ”ekonomiska och sociala 

samhörighet som normalt föreligger mellan arvlåtare och arvingar och som 

utgör grunden för arvsrätten överhuvud”. De citerade vidare lagberedningen 

i SOU 1925:43, som ansåg att det är ”naturligt och följdriktigt, att där 

arvsrättens grund är starkast, arvsrätten förtätas på ett sådant sätt, att en viss 

del av arvet förbehålles arvingarna i form av laglottsrätt”.41 En fördel i 

samband med detta, är att förälder inte kan använda arvet som 

påtryckningsmedel angående barnets livsval, såsom val av yrke eller 

familj.42 

 

Det andra syftet är att säkra rättvisa bröstarvingarna emellan. Även ifall den 

avlidne velat gynna en bröstarvinge framför den andra, ska denne ändå vara 

tillförsäkrad sin laglott.43 På detta sätt kan inte den avlidne göra en 

bröstarvinge totalt arvlös till den andres förmån. Denna rättvisa som kan 

skipas konstaterades dock vara en ofullkomlig rättvisa, då förälder som vill 

gynna en av bröstarvingarna ändå kan göra det genom att testamentera 

                                                   
39 Prop. 1928:17 s. 69. 
40 SOU 1981:85 s. 86. 
41 SOU 1981:85 s. 207. 
42 SOU 1981:85 s. 209. 
43 SOU 1981:85 s. 207. 
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denne hela det övriga disponibla beloppet.44 Familjelagssakkunniga hävdade 

att riskerna för särbehandling är större när en avliden även hade barn från 

tidigare äktenskap, så kallade särkullbarn. Dessa löper större risk att bli 

arvlösa på grund av testamente då föräldern väljer att gynna sin nya familj.45 

I propositionen som följde utvecklades detta vidare, med förklaringen att en 

förälder som bildat en ny familj ofta kan ha bristande kontakt med sitt 

tidigare barn, relationen påverkas av den nya familjen och dess 

motsättningar gentemot den tidigare, och en potentiell vilja från föräldern att 

skära av förbindelsen helt med sin forna familj. Detta ansågs vara ett 

problem särskilt då det vid propositionens skrivande endast var ett tiotal år 

sedan det genomfördes en reform som införde arvsrätt efter fadern för barn 

till föräldrar som inte var gifta med varandra. Innan detta har slagit igenom i 

den allmänna uppfattningen ansåg de att det vore för tidigt att avskaffa 

laglotten. Risken vore att reformen som gav dessa barn arvsrätt skulle 

omintetgöras, genom att de systematiskt skulle bortses från i testamente.46 

 

Familjelagssakkunniga ansåg att laglotten bygger mer på känslomässighet 

än på värdemässig funktion. De ansåg att faktum att inte bli helt utträngd ur 

”sitt gamla hem” kan innebära något värdefullt i sig. Dock kan bröstarvinge 

inte alltid räkna med egendom med affektionsvärde, utan kan få nöja sig 

med ekonomisk ersättning.47  

 

Familjelagssakkunniga resonerade vidare om ursprunget till laglotten. De 

ansåg att den betydelse för den enskildes försörjningsmöjligheter som 

innehavet av egendom, särskilt fast egendom, förr hade gjorde det naturligt 

att vilja sätta en gräns för testationsfriheten. Samma skäl ansåg de även 

kunde åberopas i viss mån under 1920-talet, när arvsrätten 

moderniserades.48 Numera konstaterade de dock att ingen på samma sätt är 

beroende av ett arv för sin försörjning. En orsak är att medellivslängden har 

ökat, vilket innebär att bröstarvingarna idag oftast är vuxna människor med 
                                                   
44 SOU 1981:85 s. 209. 
45 SOU 1981:85 s. 209. 
46 Prop. 1986/87:1 s. 80. 
47 SOU 1981:85 s. 209. 
48 SOU 1981:85 s. 207. 
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egen försörjning, istället för ensamma och oförsörjda barn som det oftare 

kunde vara förr. Om den avlidne lämnar underåriga barn efter sig, finns det 

idag barnpensioner och försäkringar som tar hand om dessa.49 

 

Ytterligare syfte som framställdes var att skydda äldre människor. Om 

testationsfriheten var fullständig skulle det vara enklare att söka utnyttja 

äldres svaghet till att ändra deras testamente och utfå deras egendom. Även 

nordisk gemenskap framhölls som ett syfte för att bevara laglotten.50 Detta 

utvecklades vidare i propositionen som följde, då det konstaterades att de 

övriga nordiska länderna ställt sig helt avvisande till att avskaffa 

laglottsinstitutet.51 

 

                                                   
49 SOU 1981:85 s. 208. 
50 SOU 1981:85 s. 487. 
51 Prop. 1986/87:1 s. 80. 
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5. Analys 

5.1 Laglotten och RF 

5.1.1 Laglotten en inskränking i 
egendomsskyddet? 

Första steget i min analys är att utreda huruvida laglotten utgör en 

inskränkning i egendomsskyddet i RF 2:15. Där stadgas att var och ens 

egendom är tryggad mot expropriation eller något annat sådant förfogande. 

Expropriation saknar legaldefinition, men laglott till bröstarvingarna faller 

utanför ordets vanliga betydelse. Lagregeln har dock lämnats öppen i och 

med uttrycket ”något annat sådant förfogande”. I förarbetena ges det vissa 

exempel på sådana förfogande, men inte tillräckligt för att definiera 

uttryckets yttre gräns. Med stöd av Ulf Brunfelters resonemang,52 bör inte 

denna lucka i lagtexten leda till att lagstiftaren godtyckligt, och med alltför 

stor frihet, kan lagstifta om inskränkningar i egendomsskyddet så länge det 

inte är via just expropriation. Detta bör innebära en vid tolkning av 

begreppet. I propositionen uteslöts bland annat böter och viten, då de inte 

var inte avsedda att falla in under denna bestämmelse. Att inte laglotten 

uteslöts kan tyda på att den ska omfattas av uttrycket ”annat sådant 

förfogande”. 

 

Genom att läsa uttrycket i ljuset av EKMR ges ytterligare stöd för en vid 

tolkning. EKMR:s artikel om egendomsskyddet innehåller en självständig 

norm som stadgar att var och ens egendom ska respekteras. Denna är alltid 

tillämplig oavsett vilket förfogande som lett till inskränkning i 

egendomsskyddet. I EKMR används även det bredare uttrycket ”berövas” 

som motsvarighet till ”tvingas avstå sin egendom […] genom expropriation 

eller något annat sådant förfogande”. Trots att de båda reglerna inte är 

identiska, är det enligt mig en rimlig tolkning att de har samma 

                                                   
52 Se kap. 3.1.2.1. 
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skyddsintresse. Det sagda innebär att RF, för att bäst stämma överens med 

EKMR, bör tolkas vitt. 

 

Emot detta står den fortsatta lydelsen av paragrafen, som behandlar rätten 

till ersättning vid ett ingripande enligt paragrafen. En rätt till ersättning vid 

samtliga fall då laglotten inskränker i egendomsskyddet vore praktiskt inte 

möjligt, och inte heller önskvärt. Detta tyder på att laglotten inte bör falla in 

under tillämpligheten av RF 2:15. 

 

Sammantaget anser jag inte detta räcker som en motvikt till det sagda ovan. 

En praktisk omöjlighet att tillerkänna ekonomisk kompensation räcker i min 

mening inte som grund för att undanta laglotten från tillämpligheten av 

paragrafen. Utfallet blir snarare att kompensationstvånget som uppstår leder 

till att laglotten blir än mer oförenlig med egendomsskyddet. Med anledning 

av detta kommer jag fram till att laglotten innebär en inskränkning av 

egendomsskyddet i RF. 

 

5.1.2 Uppfyller laglotten kravet på angelägna 
allmänna intressen? 

Laglottsinstitutet är endast grundlagsenligt ifall det krävs för att tillgodose 

angelägna allmänna intressen. Därmed blir syftet med laglotten högst 

relevant för att avgöra huruvida den strider mot RF. De intressen som ska 

uppfyllas ska vara reella, och åtgärden som vidtas ska innebära att dessa 

faktiskt uppfylls. Att enbart hävda att åtgärder vidtas för det allmänna 

innebär inte att ett undantag från egendomsskyddet är berättigat. Det måste 

objektivt kunna konstateras att så är faktum. Därmed ska de intressen som 

påståtts motivera laglotten värderas, och bedömas ifall de utgör intressen 

som är reella idag. I samband med detta ska jag utvärdera ifall motiven 

innebär sådana angelägna allmänna intressen som berättigar ett undantag i 

egendomsskyddet, och uppskatta ifall laglotten är en proportionerlig åtgärd 

för att uppnå dem. 
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5.1.2.1 Det ekonomiska motivet 
Det rent ekonomiska argumentet går främst ut på att föräldrar har en 

skyldighet att försörja sina barn. Exempel på detta är bland annat 

underhållsskyldigheten föräldrar har gentemot sina barn. Denna skyldighet 

avslutas dock när barnet fyllt 18 år eller gått ut gymnasiet.53 Frågan är 

vilken anledning det finns att åter bli ”underhållsskyldig” genom laglotten, 

endast på grund att man avlider. Skyldigheten att ta hand om sina barn var 

en av grunderna till att laglotten ursprungligen växte fram. Förr var det 

eventuellt ett väldigt bra argument. Ägandet av mark utgjorde den viktigaste 

inkomstkällan, och var och en hade inte samma möjlighet att säkra sin 

försörjning genom förvärvsarbete. Det var inte heller ovanligt att föräldrar 

gick bort och lämnade unga barn som inte hade hunnit befästa sin egna 

ekonomi. Idag är situationen dock annorlunda. Den främsta inkomstkällan 

är eget förvärvsarbete, och var och en är därmed inte lika beroende av 

ersättning eller arv från sina föräldrar. Den genomsnittliga livslängden har 

ökat, och bröstarvingar är idag oftast redan vuxna när det är dags att få ut 

sitt arv. I de fall ett ungt barn, eller vuxen, inte har en ekonomisk 

självständighet när föräldern går bort, finns det idag ett utbyggt skyddsnät 

som efterser att alla har en viss ekonomisk trygghet. Laglotten innebär 

snarare en trevlig ”gåva” från sina föräldrar, men inget någon inte klarar sig 

utan. Det ekonomiska intresset, som säkrandet av bröstarvingars försörjning 

innebär, skulle enligt Europadomstolens uttalanden kunna falla in under 

allmänt intresse, såsom genomförande av ekonomisk politik. På grund av 

anledningarna anförda ovan, har motivet i dagens Sverige dock förlorat 

betydelse och bör knappast längre räknas som ett angeläget allmänt intresse.  

 

I samband med ovanstående argument har möjligheten för föräldrar att 

utnyttja hotet om arvlöshet vid påtryckningar angående viktiga livsval 

ansetts vara oroväckande. Som konstaterat ovan bör inte detta inge för 

mycket oro, då arvets roll för barnets fortsatta försörjning oftast inte är av 

avgörande betydelse. Detta argumentet försvagas därför i samma mån som 

det ovan.  
                                                   
53 FB 7:1. 
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Det finns självklart enskilda fall där ett arv kan ha väldigt stor betydelse. 

Det kan vara ifall arvtagaren befinner sig i en särskilt utsatt situation eller då 

det rör sig om en större förmögenhet. En laglott som påverkar samtliga 

människors testamente är dock en väldigt oproportionerlig åtgärd för att 

endast beröra dessa fallen. 

 

5.1.2.2 De känslomässiga motiven 
Jämlikhet mellan bröstarvingar har framhållits som en viktig anledning att 

bevara laglotten. Bortsett från den ekonomiska aspekten ovan innebär detta 

främst ett känslomässigt eller moraliskt motiv till laglotten, vars rättvisa 

endast bygger på blodsband eller adoption. Det är en rigid rättvisa som 

förutsätter att varje fall där laglott ska fördelas är likadant. Därmed lider den 

av en del brister.  

 

Den första är att regleringen inte tar i beaktning diverse olika 

familjekonstellationer som finns. På grund av laglotten kan förälder inte 

alltid fritt justera fördelningen av sin kvarlåtenskap för att spegla de verkliga 

familjeförhållanden. Föräldern kan till exempel ha uppfostrat ett eller flera 

barn, och varit dess förälder, utan att någon formell adoption skett. I dessa 

fall får de barnen en sämre ställning än bröstarvingar trots att de i realiteten 

haft väldigt lika förhållanden till testatorn.  

 

En annan omständighet som inte påverkar den lika rätten till laglotten är 

bröstarvingens eget agerande. Det finns endast ett få antal situationer där 

eget handlande leder till laglottsrätten påverkas. Det sker i princip endast om 

bröstarvinge orsakat testatorns död genom uppsåtlig handling.54 Att ett av 

barnen tagit hand om föräldern en stor del av dennes liv, samtidigt som det 

andra barnet behandlat föräldern förkastligt och inte haft någonting 

gemensamt med denne förutom blodsbandet, påverkar inte rätten till 

laglotten. Den i laglottsinstitutet föreskrivna rättvisan återspeglar därmed 

                                                   
54 ÄB 15:1. 
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inte alltid det som bör vara moraliskt rättvist i varje enskilt fall. Ofta bör 

testamentet bättre återspegla vad som är rättvist i dessa fall.  

 

Det är inte endast hur väl eller illa arvingen behandlat sin förälder som kan 

påverka testamentets utformning. En stor skillnad i behov av arv kan finnas 

hos olika barn. Då anser jag det inte vara ett rimligt syfte med laglotten, att 

hindra förälder att ge sitt arv till det barnet som haft det svårare i livet, 

kanske på grund av ett handikapp, än till det barn som är mer framgångsrikt. 

 

På grund av det ovan anförda anser jag att rättvisa bröstarvingar emellan 

inte bör klassas som ett angeläget allmänt intresse. En rättvisa som ska 

appliceras på samtliga fall oberoende av omständigheterna är på grund av 

dess många brister inget som kan anses vara ett angeläget allmänt intresse. 

Om det skulle vara det, anser jag ändå att utformningen av laglotten skulle 

behöva vara mer flexibel för att anses proportionerlig. Större möjlighet att 

inkludera eller exkludera någon till klassen av bröstarvingar skulle behövas. 

 

En aspekt till detta är dock att särkullbarn godtyckligt skulle kunna 

bortprioriteras i förälders testamente. Lagstiftaren anser att en allmän 

uppfattning om alla barns lika arvsrätt ännu inte har slagit igenom, och 

fruktar att en fullständig testationsfrihet i hög grad skulle utesluta barn från 

tidigare förhållanden, och därmed undergräva arvsreformen från 1970-talet. 

Genomdrivandet av social politik som syftar att jämställa samtliga barn är 

enligt mig ett angeläget allmänt intresse. På grund av den utbredda 

godtyckligheten i testamenterandet stämmer inte argumenten anförda i 

paragraferna ovan lika väl in på dessa fall. Det var dock längesen reformen 

genomfördes, och för att stödja sig på argumentet bör nyare undersökningar 

på ämnet genomföras. Metoden för att uppnå syftet anser jag även vara fel 

vald. Ett laglottssystem som inverkar på samtliga testamenten, endast för att 

säkerställa särkullbarns rättigheter uppfyller inte kravet på proportionalitet. 

En metod med mera specifika inskränkningar bör istället väljas för att uppnå 

målet. 
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Utöver detta anses laglotten vara motiverad för att barn ska få ”ta del av det 

gamla hemmet”. Såsom genomförande av social politik, skulle detta kunna 

innebära ett allmänt intresse. Jag ställer mig dock tveksamt till att intresset 

kan betraktas så angeläget att berättiga en inskränkning i egendomsskyddet. 

Som konstaterat finns det ingen garanti för att arvinge faktiskt får ta del av 

egendom med affektionsvärde, utan laglotten kan ofta innebära ren 

ekonomisk ersättning. Därmed bör en reglering, som bättre uppnår sitt syfte 

väljas framför den nuvarande laglotten. I nuvarande utformning anser jag 

inte laglotten vara en proportionell åtgärd för att uppnå detta mål. 

 

5.1.2.3 Övriga motiv 
En grupp som åsyftas att skyddas genom regleringen av laglotten är de 

äldre. Genom att laglotten finns menar man att det blir svårare att utfå 

någons egendom genom att lura denna att ändra sitt testamente. Det är 

tveksamt om detta skulle kunna utgöra ett allmänt intresse, då syftet är att 

skydda enskildas tillgångar, genom att göra inskränkningar i andras med 

hjälp av laglotten. Det är även ett typexempel på en rättsregel som är alltför 

ingripande i förhållande till vad den ska uppnå. En reglering som påverkar i 

princip alla som lämnar arv i Sverige, på ett väldigt ingripande sätt, för att 

åtgärda de specifika fall där äldre blir lurade, är inte försvarbart. För att 

åtgärda detta problem finns särskilda regler i 13 och 15 kap. ÄB. Om de 

bedöms vara otillräckliga är det i första hand de som bör ändras. 

 

Även nordisk samhörighet har framförts som syfte för att bevara laglotten. 

Lagstiftaren har dock inte i något annat familjerättsligt sammanhang under 

de senaste decennierna värnat om den nordiska rättslikheten.55 Nordisk 

konformitet kan till viss del vara eftersträvansvärt, men det är enligt mig 

långt ifrån vad som menas med angelägna allmänna intressen i detta 

sammanhanget. 

 

                                                   
55 Singer & Brattström, Rätt arv s. 200. 
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5.2 Laglotten och EKMR 
Egendomsskyddet i EKMR är minst lika vidsträckt som det i RF. Enligt 

EKMR får ingen ”berövas” sin egendom. Detta uttryck begränsas inte till att 

endast omfatta ”expropriation eller något annat sådant förfogande”. Under 

uttrycket faller samtliga tillfällen då enskild ”berövas” sin egendom in. 

Därmed omfattas ianspråktagande av egendom genom laglotten av detta 

uttryck. Detta resonemang får stöd från Europadomstolen, som i fallet 

”Marckx mot Belgien” kom fram till att testationsfriheten omfattades av 

egendomsskyddet i EKMR. Utöver detta, konstaterade Europadomstolen i 

fallet ”James m. fl. mot Storbritannien” att trots att det inte framgår i 

konventionstexten, gäller artikeln även när egendomsöverföringen sker 

individer emellan, och inte endast när den sker direkt till det allmänna. Av 

dessa anledningar anser jag att laglotten innebär en inskränkning i 

egendomsskyddet i EKMR. 

 

Ett undantag till regeln är berättigat om det görs i det allmännas intresse. 

Redan här syns det att det ställs ett mycket lägre krav än i RF för kunna göra 

inskränkningar i egendomsskyddet. Vid tillämpningen av EKMR, har varje 

land en viss frihet att tolka reglerna i enlighet med landets värderingar. 

Angående ekonomiska och sociala frågor, såsom äganderätten, har denna 

frihet bedömts vara betydande. Det ger utrymme att göra större undantag 

från egendomsskyddet. 

 

Något som står emot detta är första meningen i EKMR:s regel om 

egendomsskydd. Den stadgar att ”varje fysisk eller juridisk person skall ha 

rätt till respekt för sin egendom”. Resten av artikeln ska läsas i ljuset av 

detta, och normen ska i sista hand tillämpas självständigt. Då resten av 

artikeln läses i ljuset av detta, leder till till en tolkning som innebär ett 

starkare egendomsskydd än annars. 

 

Trots detta väger argumenten som talar för en vid tolkning av ”allmänt 

intresse” tyngst. Medlemsländerna har en omfattande ”margin of 
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appreciation” att tolka vad som ska vara ett berättigat undantag till 

egendomsskyddet. Utöver det ska Europadomstolen endast ändra detta om 

tolkningen inte anses vara rimlig. Trots att de intressen som motiverar 

laglotten enligt mig inte är angelägna allmänna intressen i RF:s mening, 

anser jag det inte vara en orimlig tolkning att de är allmänna intressen i 

EKMR:s mening. 

 

Även vid undantag från EKMR ska en proportionalitetsbedömning utföras. 

Bedömningen skiljer sig från den som gjorts tidigare, i och med att 

inskränkningen i egendomsskyddet nu ställs mot ”allmänt intresse” i stället 

för ”angeläget allmänt intresse”. Då ”allmänt intresse” är ett lägre ställt 

krav, uppfyller laglotten detta kravet i högre grad. Vid 

proportionalitetsbedömningen innebär det att större inskränkningar i 

egendomsskyddet är berättigade. Även vid denna bedömningen tillkommer 

den friheten som ”margin of appreciation” innebär, vilken i detta fallet är 

extensiv. 
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6. Slutsats 
Det råder delade rättsliga meningar huruvida laglotten överhuvudtaget 

omfattas om reglerna om egendomsskydd i RF och EKMR. Det är oklart 

exakt vad som menas med ”expropriation eller något annat sådant 

förfogande” i RF och ”berövas” i EKMR. Vilka undantag som är 

berättigade på grund av ”angelägna allmänna intressen” respektive 

”allmänna intressen” är inte heller helt tydligt. Frågan har varken klargjorts 

av lagstiftaren, tagits upp av svensk domstol eller behandlats i 

Europadomstolen. 

  

Min slutsats i frågan är att laglotten innebär en inskränkning i 

egendomsskyddet i både RF och EKMR. Möjligheten att göra undantag från 

de två rättsreglerna är dock olika. Främst av tre anledningar är möjligheterna 

större att göra undantag från EKMR. Det första är det mindre strikta 

uttrycket ”allmänna intressen”. Det andra är den extensiva rörelsefriheten, 

den så kallade ”margin of appreciation”, som medlemsländerna har vid 

tolkningen av egendomsskyddet i EKMR. Det tredje, som är en extension av 

den förra, är att Europadomstolen ska acceptera medlemsländernas tolkning 

så länge den inte anses vara orimlig. På grund av detta anser jag laglotten 

vara en berättigad inskränkning av EKMR, och kan därmed tillämpas 

parallellt med konventionen. 

 

Egendomsskyddet i RF avsågs att vara en precisering av egendomsskyddet i 

EKMR. Rättsregeln i RF utformades dock långt ifrån identiskt till den i 

EKMR, och de bör därmed inte tolkas på exakt samma sätt. Möjligheten att 

göra undantag från egendomsskyddet i RF är mycket snävare. Sammantaget 

kommer jag fram till att laglotten inte är ett berättigat undantag, utan strider 

mot egendomsskyddet i RF. På grund av normkonfliktsreglerna bör 

laglotten inte tillämpas, då den är grundlagsstridig. 
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