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Sammanfattning 
I Ärvdabalkens (1958:637) (vidare ÄB) sjunde kapitel återfinns regler som begränsar en arvlå-
tares rätt att testamentera sin kvarlåtenskap. Dessa regler benämns som laglottsreglerna. Lag-
lottsreglernas syfte är att försäkra att de laglottsberättigade bröstarvingarna inte åsidosätts till 
förmån för övriga arvingar, samt att bröstarvingarna behandlas rättvist och lika sinsemellan.1 
Föräldrar har därmed en lagstadgad skyldighet att låta en del av kvarlåtenskapen tillfalla barnen. 
Laglotten är således ett krav om en kvotdel av kvarlåtenskapen som bröstarvingar kan fram-
ställa mot arvlåtaren, vilket inskränker arvlåtarens testationsfrihet.2 

Laglottsskyddet såsom det är utformat i ÄB är starkt förankrat i historiska värderingar. Den 
lagbestämda rätten för bröstarvingar att ärva sina föräldrar vann tidigt företräde framför arvlå-
tarens rätt att fritt disponera över sitt arv i Sverige. Grunden för det var att laglottsreglerna 
ansågs skapa en kontinuitet och en samhörighet mellan olika generationer, samtidigt som den 
ekonomiska välfärden i samhället främjades genom att kvarlåtenskapen från en arvlåtare till 
stor del kvarstannade inom familjen.3 

Egendomsskyddet i Regeringsformen (1974:152) (vidare RF) är ett skydd för äganderätten och 
det innebär ett skydd från ingripanden av det allmänna mot privat ägande. Paragrafen lyder 
”…genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskrän-
ker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna all-
männa intressen”. Därmed medför egendomsskyddet begräsningar i hur det allmänna får in-
skränka det privata ägandet, samt även i hur det allmänna får styra över hur enskilda förfogar 
över sin egendom.4 Vidare är Sverige bundna av Europeiska konventionen d. 4 nov. 1950 an-
gående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (vidare EKMR). 
Under 1990-talet gjordes ändringar av egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF för att lydelsen bättre 
skulle stämma överens med Sveriges antaganden enligt EKMR. I och med dessa ändringar 
växte sig egendomsskyddet i svensk rätt starkare. 5 Egendomsskyddet är fortfarande inte abso-
lut, men det ställer krav på att inskränkningar i enskildas ägande ska göras inom de ramar som 
2 kap. 15 § RF tillhandahåller.6  

Denna uppsats innefattar en analys avseende hur väl förenligt laglottsskyddet som inskränker 
personer rätt att disponera sitt arv är med egendomsskyddet. I utredningen kommer laglotts-
skyddets bakomliggande syften att redogöras för, samtidigt som 2 kap. 15 § RF samt egen-
domsskyddet i artikel 1 tilläggsprotokoll 1 (vidare art. 1 p. 1) EKMR analyseras. Utifrån det 
perspektivet kommer egendomsbegreppet diskuteras och slutsatser kring hur väl laglottsskyd-
det överensstämmer men egendomsskyddet kommer att presenteras.  
 

 

                                                 
1 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 299. 
2 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 1 §.  
3 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 51 ff.  
4 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 49. 
5 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 15 ff. 
6 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 49. 
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1. Inledning 

1.1 Inledande om ämnesval 

Att varje människa har rätt att råda över och behålla sin egendom är en väl utbredd rättslig såväl 
som moralisk princip i Sverige. Det enskilda ägandet innebär att individer själva får styra sitt 
handlande istället för att det mesta ska ägas och förvaltas av statliga organ. Det privata ägandet 
sammankopplas därför ofta med det liberala kulturarvet, som medfört att den personliga fri-
heten och äganderätten bildat en grund för hela vår samhällsordning.7 Genom RF har det så 
kallade egendomsskyddet erhållit sin starka ställning inom svensk rätt. I 2 kap. 15 § RF framgår 
att ingen ska behöva lämna ifrån sig sin egendom till det allmänna eller annan. Vidare är Sverige 
bundna av EKMR sedan Sveriges antagande av konventionen som svensk lag 1995. I art. 1 p. 
1 EKMR framgår att varje persons rätt till sin egendom ska lämnas okränkt. Bestämmelserna i 
RF och EKMR har något olika verkan men innebörden av dem är densamma. Egendomsskyddet 
innehar en stark ställning inom Sverige såväl som EU genom grundlags- och konventionsskyd-
det. Skyddet är dock inte absolut i vare sig RF eller EKMR utan inskränkningar får göras om 
dessa är välmotiverade och nödvändiga.  

När en person avlider kommer dennes kvarlåtenskap att fördelas antingen enligt den legala 
arvsordningen intagen i ÄB eller enligt ett av arvlåtaren upprättat testamente, vilket framgår av 
9 kap. ÄB. Rätten att upprätta ett testamente kan anses vara en förlängning av egendomsskyddet 
som berörts ovan, då det innebär att en person även efter sitt frånfälle får disponera över sina 
tillgångar. I 7 kap. ÄB har det dock införts bestämmelser om laglottskyddet för bröstarvingar. 
Laglottsskyddet verkar så att bröstarvingar har en ovillkorad rätt att erhålla en viss kvotdel av 
kvarlåtenskapen, oavsett om arvlåtaren upprättat ett testamente som säger annorlunda. Laglotts-
skyddet för bröstarvingar innebär därmed en direkt inskränkning i testationsfriheten.8  

I 7 kap. ÄB återfinns även regler kring hur förskott på arv som arvlåtaren ger till sina arvingar 
under sin livstid ska behandlas. Bakgrunden till dessa regleringar är att laglottsreglerna inte ska 
kunna kringgås genom olika förmögenhetsöverföringar. Dessa bestämmelser innebär dels en 
ytterligare dimension av laglottsskyddet dels att laglottsskyddet inte enbart inskränker testat-
ionsfriheten, utan även inverkar på rättshandlingar som arvlåtaren vidtar under sin livstid. Där-
med kan även bestämmelserna kring förskott på arv anses inskränka den privata äganderätten.9  

Av utredningen om ändringen av ÄB från 1925 framgår att det arvssystem som finns i Sverige 
har stora likheter med ett system som funnits sedan medeltiden. Laglottssystemet som inskrän-
ker arvlåtarens dispositionsrätt är således väl förankrat i historiska familjevärderingar som i 
vissa fall bedömts vara utdaterade.10 Det kan mot beaktande av laglottsskyddets ålderdomliga 
anor anföras argument om att det inte längre är vare sig välmotiverat eller nödvändigt.11 Det 
starka egendomsskydd som finns i Sverige har en betydligt nyare reglering som vann tillämp-
ning i Sverige i samband med inkorporeringen av EKMR. Ägandebegreppet har därmed vuxit 
sig starkare i förhållande till hur skyddet för det privata ägandet såg ut när laglottsreglerna 
                                                 
7 Brunfelter, U., Egendomsskyddet, grundlagen och europakonventionen, Timbro Förlag, 1986 [cit. Brunfelter, 
U., Egendomsskyddet, grundlagen…] s. 12.  
8 Brattström, M., Singer, A., Rätt arv – fördelning av kvarlåtenskap, uppl. 3, Iustus Förlag AB, Västerås, 2012 
[cit. Brattström, M., Singer, A., Rätt arv] s. 109. 
9 Se t.ex. 7 kap. 2 § ÄB samt 7 kap. 4 § ÄB.  
10 Se SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 51 ff. 
11 Se bl.a. SOU 1981:85 s. 207–212 avseende förslag om avskaffande av laglotten. 
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författades. Det är få utredningar som gjorts avseende hur väl motiverade laglottens inskränk-
ningar av egendomsskyddet är.12 Viktiga frågor väcks till följd därav i sammanhanget. Ska 
egendomsskyddet tillämpas även på arvsrättens område? Samt - hur väl förenligt är laglotts-
skyddet med den konventionsskyddade äganderätten? 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att granska laglottsskyddet i 7 kap. ÄB samt egendomsskyddet i 
såväl 2 kap. 15 § RF som art. 1 p. 1 EKMR för att klargöra på vilket sätt bestämmelserna för-
håller sig – eller inte förhåller sig – till varandra. För att finna svar på frågeställningen behöver 
det därmed initialt utredas huruvida egendomsskyddet överhuvudtaget ska tillämpas på arvs-
rättens område. Uppsatsens syfte har valts då jag finner det intressant att redogöra för laglotts-
skyddet och dess nödvändighet.13 För att underlätta för läsaren kan uppsatsens problemformu-
leringar ställas upp i frågeform: 

 

- Ska egendomsskyddet tillämpas på arvsrättens område? 
 

- Hur väl förenligt är laglottsskyddet med egendomsskyddet? 

Vid besvarande av frågan på vilket sätt laglottsskyddet förhåller sig till egendomsskyddet krävs 
först en utredning av gällande rätt i 7 kap. 1–4 §§ ÄB samt 2 kap. 15 § RF och art. 1 p. 1 EKMR. 
Såväl de avsedda bestämmelsernas ordalydelse som bakomliggande syften och intressen kom-
mer att redogöras för. Frågeställningarna fordrar vidare att de aktuella bestämmelserna sedan 
sätts in i en större kontext för en analys avseende hur väl förenligt laglottsskyddet är med egen-
domsskyddet. Det syftar till att ge uppsatsen en god underbyggnad. Förenligheten blir intressant 
särskilt med hänsyn till principen om Lex superior.14  

1.3 Metod och material  

Eftersom uppsatsen främst tar sikte på överväganden av formen de lege lata är den främsta 
metoden som används den rättsdogmatiska metoden. Det är omdiskuterat vad som innefattas i 
begreppet rättsdogmatik och därför kan det inte användas utan ett något närmare förtydli-
gande.15 

Rättsdogmatik torde enligt den allmänna uppfattningen innebära att de traditionella rättskäl-
lorna lag, förarbeten, praxis och juridisk litteratur granskas för att sedan utgöra den analytiska 
grunden för uppsatsen. I enlighet med begreppet har därför främst paragrafer i 6 kap. samt 7 
kap. ÄB studerats och analyserats. Fokus ligger på 7 kap. 1 § samt 7 kap. 4 § ÄB då det är dessa 
bestämmelser som reglerar laglottsskyddet och det förstärkta laglottsskyddet, men även 7 kap. 
2–3 och 6 kap. 1 §§ ÄB samt 14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen (2005:104) (vidare FAL) om-
fattas av framställningen. Därtill berörs 9 kap. 1 § ÄB, 10 kap. 1 § ÄB samt 11 kap. 1 § ÄB i 

                                                 
12 Se bl.a. SOU 1981:85 s. 207–212 avseende förslag om avskaffande av laglotten, samt Brattström, M., Singer, 
A., Rätt arv s. 229 ff.  
13 Se bl.a. SOU 1981:85 s. 207–212 avseende förslag om avskaffande av laglotten. 
14 Lex superior derogat legi inferiori, principen om att grundlag har företräde framför lag. Därmed har RF före-
träde framför ÄB.  
15 Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattande – Ämne, material, metod och argumentation, uppl. 2, 
Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 53. 
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framställningen. Analysen har även innefattat studier av förarbeten till ärvdabalken och doktrin 
för att en redogörelse av dess bakomliggande syften ska kunna göras. Även praxis har granskats 
då flertalet av de analyserade paragraferna är generellt författade vilket lämnar ett visst tolk-
ningsutrymme till domstolarna. Den anförda praxisen är inte uttömmande utan ett urval har 
gjorts. Den praxis som medtagits i framställningen är den mest citerade i doktrin och därmed 
den praxis som borde ha fått störst betydelse för de relevanta rättsfrågorna.16  

Vidare behandlar framställningen hur arvsrätten står i förhållande till äganderätten. Därför har 
även 2 kap. 15 § RF, vari egendomsskyddet stadgas, undersökts. I undersökningen har även 
förarbeten till lagrummet granskats. För att en analys av 2 kap. 15 § RF ska kunna göras fordras 
vidare en utredning av EKMR då svensk lag ska stå i korrelation till konventionen. Då EU-
rättsligt material behandlas i uppsatsen har jag tillika använt mig av den EU-rättsliga metoden. 
Metoden skapar riktlinjer för hur EU-rättsliga källor ska tillämpas i nationella sammanhang. 
Det har bland annat fastslagits i Europadomstolen att EU-rätt kan ha direkt effekt och därmed 
vinna företräde framför nationell rätt om en konflikt skulle uppstå.17 Medlemsstaterna har dess-
utom förbundit sig till att lojalt följa EU:s antaganden och tolka nationell rätt i ljuset av EU-
rätten. Det innebär att EU-rätten har en central betydelse för förståelsen av den svenska rätts-
ordningen.18 

Art. 1 p. 1 EKMR har därför studerats för att utröna egendomsskyddets omfattning avseende 
arvsrättsproblematiken. För att kunna besvara om egendomsskyddet ska tillämpas på arvsdis-
positioner har jag även i ett inledande skede beskrivit egendomsskyddets omfattning generellt 
för att bättre kunna skildra dess definition. Genom att granska doktrin har jag kunnat undersöka 
egendomsskyddet som helhet för att få en god överblick. Även praxis och överväganden från 
Europadomstolen har gåtts igenom.  Det bör dock påpekas att det råder en brist på praxis angå-
ende frågan om testationsfriheten kan anses innefattas i egendomsskyddet. Jag har enbart funnit 
ett rättsfall som behandlar frågan om dispositionsrätten innefattas i egendomsskyddet. Därför 
har det rättsfallet fått en central betydelse för framställningen.19 

Även SOU 1981:85 med förslag från Familjesakkunniga har granskats och redogjorts för i 
främst kapitel fyra för att skapa underbyggnad till mina egna reflektioner avseende huruvida 
laglottsbestämmelserna utgör legitima inskränkningar i egendomsskyddet.  

1.4 Avgränsningar 

I uppsatsen behandlas egendomsskyddet som det är formulerat i 2 kap. 15 § RF samt art. 1 p. 1 
EKMR. Ingen annan nationell eller internationell lagstiftning avseende egendomsskydd eller 
rätten till ägande kommer därmed att beröras. Egendomsskyddet har studerats som helhet men 
framställningen fokuserar på den fria dispositionsrätten som utgör en del av egendomsskyddet. 
Uppsatsen avgränsas även till att inte beröra ägande för juridiska personer. Därför görs heller 
ingen framställning av hur och vilka personer i ett företag kan föra talan om egendomsrätten. 

Uppsatsen kommer heller inte beskriva hur personer kan väcka talan för det fall att den fria 
dispositionsrätten åsidosatts.  

                                                 
16 Se Sandgren, C., Rättsvetenskap för uppsatsförfattande – Ämne, material, metod och argumentation, uppl. 2, 
Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007, s. 53. 
17 Se Case of Van Gend en Loos mot Nederlandse Administraie der Belastingen REG 1963.  
18 Korling, F., Zamboni, M., Juridisk metodlära, uppl. 1:4, Studentlitteratur AB, Lund, 2014, s. 109 ff.  
19 Se Case of Marckx v. Belgium, dom den 13 juni 1979. 
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Det är vidare enbart 1 art. 1 p. EKMR som kommer att studeras i framställningen. Andra artiklar 
såsom exempelvis artikel 14 EKMR om förbud mot diskriminering, som i vissa fall aktualiseras 
i Europadomstolen i samband med arvsfrågan, kommer inte behandlas.  

Vidare belyser uppsatsen laglottsskyddet för bröstarvingar i främst kap. 7 ÄB ur ett ägande-
rättsligt perspektiv. Även om det finns många andra intressanta aspekter av laglottsskyddet 
kommer dessa inte beröras i uppsatsen. Exempel på sådana aspekter är makes arvsrätt som blir 
intressant vid en diskussion om särkullbarns rätt till att direkt utfå sin laglott. Uppsatsen kon-
centreras på att utreda förhållandet mellan arvlåtare och bröstarvingar. Den legala arvsord-
ningen som legat till grund för laglottsreglerna kommer vidare inte beröras ingående då den 
inte är av intresse i sammanhanget. Det görs en historisk överblick i uppsatsen, men den har 
fokuserats på laglottsreglernas framväxt i den svenska rättsutvecklingen. Därmed behandlas 
enbart germansk och romersk rätt mycket översiktligt. Inte heller undantagsbestämmelsen från 
tillämpningen av 7 kap. 4 § ÄB kommer att behandlas mer än översiktligt.  

Det görs heller ingen komparativ studie av hur övriga nordiska länders laglottsskydd är utfor-
mat. 

1.5 Tidigare forskning  

Det finns sparsamt med utredningar avseende hur arvsrätten påverkas av äganderätten i RF och 
EKMR. De diskussioner som förts kring laglotten har varit inriktade på hur välmotiverat in-
greppet i testationsfriheten är med beaktande av de gamla anor som legat till grund för laglotts-
skyddet.20 

1.6 Disposition 

Uppsatsen kommer, utöver det inledande kapitlet, att presenteras i fyra kapitel. I framställning-
ens andra kapitel kommer laglottens nutida reglering och innebörd behandlas. Kapitlet syftar 
till att beskriva vad som motiverat laglottsskyddet samt att påvisa hur långt skyddet sträcker 
sig. Inledande görs även en kortare presentation av laglottsreglernas historiska bakgrund. 

I uppsatsens tredje kapitel presenteras egendomsskyddets utformning och räckvidd. Inlednings-
vis görs en redogörelse för egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF. Sedan utvidgas framställningen 
till att innefatta egendomsskyddet i art. 1 p. 1 EKMR, som verkat som förebild för det svenska 
egendomsskyddet. Kapitlet syftar till att utreda egendomsskyddets omfattning för att en analys 
ska kunna göras avseende huruvida den fria arvsdispositionsrätten kan anses innefattas i egen-
domsskyddet.  

Kapitel fyra syftar till att analysera kring de två föregående deskriptiva kapitlen. Kapitlet avser 
att ingående redogöra för de syften som motiverat laglottsskyddet samt vilken underbyggnad 
de har i dagsläget för att på så vis besvara frågeställningen avseende hur väl förenligt laglotts-
skyddet är med egendomsskyddet. Laglottsbestämmelsernas bakomliggande ändamål kommer 
därför delas upp i skilda underavsnitt och analyseras utifrån dels sakkunnigas reflektioner dels 
mina egna.  

I kapitel fem återfinns uppsatsens sammanfattade slutsatser.  

 

                                                 
20 Se bl.a. SOU 1981:85 s. 207–212 avseende förslag om avskaffande av laglotten. 
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2. Laglotten 

2.1 Rättshistorisk bakgrund  

Från utredningen om ändring av ärvdabalken från 1925 går att utläsa hur dagens arvsordning 
uppkommit. De svenska reglerna kring arvsrätt och däribland reglerna om laglott härstammar 
främst från den germanska rätten. Inom den germanska rätten fanns en grundläggande uppdel-
ning mellan en vid och en trängre arvskrets, benämnd gradualprincipen. Den trängre kretsen 
var bestående av avkomlingar, föräldrar och syskon och den vidare kretsen av övriga släk-
tingar.21  

Det var just det nära släktbandet som var centralt för den trängre kretsen av arvsberättigade. 
Denna krets av familjemedlemmar var i regel beroende av varandra för familjeförsörjningen 
och därför var det dessa personer som kom att ärva den avlidnes kvarlåtenskap. Om arvlåtaren 
inte hade släktningar inom den trängre arvskretsen kom de närmaste släktingarna från den vi-
dare kretsen att ärva kvarlåtenskapen. Kvarlåtenskapen utgjordes vanligtvis av en samförmö-
genhet, ofta bestående av jordägor. Arvsrätten var vidare inte beroende av arvlåtarens vilja utan 
den var bunden till den trängre och den vidare arvskretsen och arvsförordnanden var ett okänt 
fenomen. Att den lagbundna successionen stod över arvlåtarens vilja berodde främst på den 
enorma betydelse jordinnehavet hade för familjen och för de enskilde arvtagarna. Besittningen 
av jord var mycket angelägen för familjers ställning såväl ekonomiskt som socialt och därför 
var det av största intresse att jorden skulle övergå till övriga familjemedlemmar vid jordägarens 
frånfälle. Det var vid tidpunkten just detta intresse av fortsatt ägande inom familjen som direkt 
förhindrade utbredningen av testamenten.22  

Arvssystemet med den vidare och trängre kretsen av arvingar kom att ersättas av parentelprin-
cipen under medeltiden, varmed ett nytt system av arvsklasser inrättades. Arvlåtarens avkom-
lingar tillhörde den första parentelen, dennes föräldrar samt deras avkomlingar den andra pa-
rentelen och den tredje parentelen var bestående av arvlåtarens far- och morföräldrar samt deras 
avkomlingar. Om arvlåtaren efterlämnade arvtagare i första parentelen var det dessa som kom 
att ärva kvarlåtenskapen. Om det inte fanns några arvingar i första parentelen övergick arvet till 
arvingarna i andra parentelen och så vidare. Parentelprincipen bildade således arvsklasser av 
samma uppdelning som finns i ÄB:s nutida reglering.23  

När den romerska rätten fick sitt intåg runtom i Europa möttes den legala successionsordningen 
av den fria testationsrätten. Den romerska arvsordningen var anpassad efter ett mer framskridet 
stadssamhälle där hushållen hade bättre ekonomiska resurser, varmed de inte var lika beroende 
av arv för försörjningen. Inom de romerska lagarna var likabehandlingen av alla personer samt 
självbestämmanderätten avseende arvsfördelningen av central betydelse. Inom det romerska 
arvsystemet var således arvsordningen utelämnad till arvlåtarens egen disposition. Denne var 
därmed fri att själv välja sina arvtagare. Den germanska och romerska arvsrätten kom under 
åren att närma sig varandra, men det germanska tvångsarvet24 levde alltjämt kvar som det 
främsta arvssystemet i Sverige. Den romerska rätten fick dock ett visst genomslag främst i 
svenska städer där testamentet fick en större betydelse och laglottssystemet växte fram som en 

                                                 
21 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 45 ff. 
22 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 45 ff. 
23 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 45 ff. Se 2 kap. ÄB.  
24 Med det germanska tvångsarvet avses den arvsordning där arvlåtarens vilja fick stå tillbaka för en arvfördel-
ning som var lagfäst och således tvångsmässig. Den typen av arvsordning härstammar från den germanska rätten.   
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garanti för bröstarvingars arvsrätt. Bakom testationsfrihetens utbredning låg bland annat en för-
bättrad ekonomi i städerna, vilket innebar att arvets betydelse minskade för arvtagarna. Från 
redogörelsen ovan framgår således att arvsrätten behållit sina särdrag under århundraden.25 

Vidare framgår av utredningen från 1925 att de flesta arvsrättssystem innehåller någon sorts 
bestämmelse om laglott eller s.k. pliktdelsrätt, oavsett om arvssystemet utgår från den fria dis-
positionsrätten eller den legala arvsordningen. Laglottsreglerna skyddar ett visst värde för en 
viss arvtagare, även från ett eventuellt upprättat testamente som förordnar annorlunda. Även i 
den romerska rätten återfanns bestämmelser om laglotten. Det kan förefalla besynnerligt då 
familjefadern inom romersk rätt (arvlåtaren i de flesta fall) ansågs vara närmast oinskränkt i sin 
bestämmanderätt över familjen och dennes ekonomiska angelägenheter. Därmed var familjefa-
dern även fri att disponera sin kvarlåtenskap som denne önskade. Det som grundade laglotts-
reglerna var uppfattningen att en arvlåtare som uteslöt sina närmaste arvingar från arv genom 
upprättande av ett testamente hade uppträtt så pliktstridigt att testamentet i det närmaste kunde 
anses vara ogiltigt. Oaktat om familjefadern hade en oinskränkt makt att besluta om hur kvar-
låtenskapen skulle disponeras, hade denne även ett stort ansvar att se till så att familjen klarade 
sin försörjning med hjälp av kvarlåtenskapen. I den forna romerska rätten utgjorde laglotten en 
kvotdel av vad arvtagaren skulle erhållit enligt den legala arvsföljden.26  

De romerska och de germanska arvsreglerna såg därmed mycket olika ut, men de kom att leda 
till liknande resultat. Inom den romerska rätten var testationsrätten närmast obegränsad, bortsett 
från den kvotdel som tillförsäkrades de legala arvingarna genom laglottsskyddet. Inom den ger-
manska rätten var arvlåtaren tvingad att förbehålla en viss del av arvet till de legala arvingarna, 
medan arvlåtaren sedan var fri att disponera resterande del av kvarlåtenskapen såsom denne 
önskade. Därmed kom de legala arvingarna att erhålla en liknande del av arvet inom de båda 
systemen.27  

Det laglottsskydd som växte fram i svensk rätt hade två olika verkningar. Dels skulle reglerna 
försäkra att bröstarvingarna som var berättigade en laglott inte åsidosattes för andra arvingar, 
dels skulle reglerna se till att det skapades en rättvisa mellan de laglottsberättigade arvingarna. 
Det vill säga barnen till arvlåtaren tillförsäkrades sin laglott och att denna laglott var lika stor 
för alla barn. Reglerna kring laglotten ansågs vara väl överensstämmande med det allmänna 
rättsmedvetandet i det avseende att de flesta människor kände en stark samhörighet med sina 
barn och att en förälder efter sitt frånfälle allt som oftast gärna ser att dennes kvarlåtenskap 
tillfaller barnen.28  

Arvsrätten såsom den ser ut i ÄB är således starkt förankrad i historiska värderingar. Den lag-
bestämda arvsrätten vann företräde framför den testamentariska i Sverige då den ansågs skapa 
en kontinuitet och en samhörighet mellan olika generationer, samtidigt som den ekonomiska 
välfärden i samhället främjades genom att kvarlåtenskapen från en arvlåtare till stor del kvar-
stannade inom familjen.29 

 

                                                 
25 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 51 ff.  
26 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 289 ff.  
27 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 290 ff.  
28 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 299.  
29 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 51 ff.  
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2.2 Laglottens reglering och motiv  

Ärvdabalken 7 kap. 1 § lyder enligt följande: 

Hälften av den arvslott som enligt lag tillkommer bröstarvinge, utgör hans laglott. 

Kvarlåtenskapen efter en avliden delas in i två delar, den disponibla kvoten och laglotten. Lag-
lotten är hälften av vad som hade tillkommit en bröstarvinge om arvet fördelats enligt den legala 
ordningen utan inskränkning av testamente. Det innebär att laglotten är en kvotdel av det totala 
värdet på kvarlåtenskapen, som inte kan begränsas för bröstarvingar. Därmed medför laglotts-
reglerna en inskränkning i testationsfriheten.30 Laglotten är dock enbart till för arvlåtarens barn 
och om inte alla barn skulle vara vid liv, barnens barn etc. Det är därmed inte en rätt som till-
faller alla arvingar, utan enbart arvingarna i första parentelen (se 2 kap. 1 § ÄB). Laglotten är 
därtill individuell för varje bröstarvinge, och den innebär exempelvis att om en arvlåtare efter-
lämnar två barn så skulle deras arvslott vara ½ var av arvet, och laglotten blir således ¼ av det. 
Den resterande delen av kvarlåtenskapen – den disponibla kvoten – är arvlåtaren sålunda fri att 
testamentera så som denne önskar.31  

Laglotten tillfaller inte bröstarvingarna automatiskt vid ett dödsfall utan förutsättningen för att 
erhålla den är att bröstarvingen som vill få ut sin laglott begär en jämkning av testamentet som 
annars inskränker dennes arvsrätt. Det framgår av 7 kap. 3 § 1 st. ÄB. Jämkningen måste fram-
ställas inom sex månader från den dag då delgivning av testamentet gjordes för bröstarvingen. 
Ifall övriga bröstarvingar avstår från att begära jämkning påverkar inte det storleken på laglot-
terna, eftersom laglotterna är individuella. Jämkningsanspråket framförs vanligen vid boupp-
teckningssammanträdet.32 

Sedan reformen av Äktenskapsbalken (1987:230) (vidare ÄktB) som även föranledde ändringar 
i ÄB görs en markant åtskillnad mellan makars gemensamma barn och de barn som inte är även 
den efterlevande makens barn (så kallade särkullbarn) i laglottshänseende. Särkullbarn har all-
tid rätt att få ut sin laglott direkt vid arvlåtarens frånfälle, medan de gemensamma bröstarving-
arna får avvakta med att utfå sina laglotter till båda makarna gått bort. Det framgår av 7 kap. 3 
§ 2 st. ÄB samt 3 kap. 1 § ÄB. I kommentaren till 3 kap. 1 § ÄB uttrycks det att den efterlevande 
maken ärver de gemensamma barnens arvslotter och därmed även laglotter, med fri förfogan-
derätt. Om ett gemensamt barn påkallar jämkning av ett testamente för att utfå sin laglott kom-
mer därmed denna laglott att utfås från efterarvet vid den efterlevande makens död. Laglotten 
är därför enbart skyddad från testamentariska förordnanden och inte mot annan legal arvsrätt.33 

I realiteten innebär därmed detta att de gemensamma barnen inte har något laglottsskydd från 
den först avlidne föräldern. Skulle dock arvlåtaren testamenterat kvarlåtenskapen med full 
äganderätt till den efterlevande maken för att stärka dennes ställning har de gemensamma bar-
nen ett skydd för sin laglott. De kommer fortfarande inte utfå sin berättigade kvotdel av arvet 
vid arvlåtarens frånfälle men istället för att ärva hela kvarlåtenskapen med full äganderätt kom-
mer den kvarlevande maken ärva med fri förfoganderätt om barnen begär jämkning. Åtskillna-
den mellan de båda begreppen är att den fria äganderätten innebär ett fritt ägande medan den 
fria förfoganderätten innebär att den efterlevande maken får disponera över arvet men inte tes-
tamentera bort kvarlåtenskapen eller minska värdet på kvarlåtenskapen i väsentlig mån genom 
                                                 
30 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 1 §.  
31 Brattström, M., Singer, A., Rätt arv, s. 110. 
32 Brattström, M., Singer, A., Rätt arv, s. 110.  
33 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), inledningen till 7 kap. 
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gåva.34 Om den efterlevande maken äger med fri förfoganderätt kommer de gemensamma bar-
nens laglotter vara något mer skyddade tills dessa kan utfås i efterarvet.35 

Laglottsreglerna växte fram som en garanti för att bröstarvingarna skulle få en del av kvarlå-
tenskapen samtidigt som laglotten ansågs skapa rättvisa bröstarvingarna sinsemellan.36 I pro-
position 1986/87:1 till ändringen av ÄktB framgår att laglotten införts just för att förhindra att 
orättvisor skapas bröstarvingar emellan genom testamentariska förordnanden som gynnar end-
ast ett barn. Vidare ska reglerna förhindra att helt utomstående personer får ta del av kvarlåten-
skapen på arvlåtarens familjs bekostnad. Laglottsreglerna förhindrar därmed en arvlåtare från 
att göra en bröstarvinge helt arvlös.37 

Vidare framgår det dock av en undersökning som gjorts av sakkunniga i proposition 1986/87:1 
att det är förhållandevis ovanligt med testamentariska förordnanden till andra än de närmsta 
släktingarna. De sakkunniga menade därpå att laglottsreglerna inte har så stor betydelse i avse-
endet att få en del av kvarlåtenskapen att stanna kvar inom familjen. Dessutom belystes att 
arvingar i regel inte är beroende av arv för sin försörjning längre, vilket gjort laglottsreglerna 
något utdaterade. Däremot ansågs betydelsen av laglotten för att skapa rättvisa mellan bröstar-
vingarna kvarstå. Laglottsskyddet har även en stor betydelse för särkullbarn som av olika an-
ledningar annars kan komma att missgynnas då arvlåtaren fått nya familjeband.38  

2.3 Laglottens omfattning 

2.3.1 Förskott på arv 

Avsnitten ovan har belyst hur reglerna kring laglotten vuxit fram och hur bestämmelsen är ut-
tryckt i ÄB. I avsnitten nedan följer en redogörelse för de bestämmelser som kan verka som 
inskränkande eller ytterligare förstärkande av laglottsskyddet. Redogörelsen syftar till att skapa 
en större förståelse för läsaren avseende hur långt laglottsskyddet sträcker sig.  

Reglerna om avräkning av förskott på arv återfinns främst i ÄB:s sjätte kapitel. Dessa bestäm-
melser är tillämpliga på bröstarvingar. Vad en bröstarvinge erhållit av arvlåtaren i gåva under 
dennes livstid ska avräknas från bröstarvingens arvslott. Om reglerna inte fanns skulle följakt-
ligen gåvor som en bröstarvinge erhållit under arvlåtarens livstid förminska övriga bröstarving-
ars arvslotter, vilket skulle skapa en ojämn arvsfördelning trots laglottsskyddet. Därmed råder 
reglerna om avräkning från förskott på arv som en presumtion som är tillämpbar i normalfallen 
för att upprätthålla likabehandlingen av bröstarvingarna. Med normalfallen åsyftas de situat-
ioner då arvlåtaren inte uttalat att något annat avsetts med gåvan än att den ska avräknas från 
arvslotten.39  

Tanken om att skapa rättvisa mellan bröstarvingarna har därtill inneburit att reglerna om för-
skott på arv fått konsekvenser även i laglottssystemet. I 7 kap. 2 § förskrivs att allt det som en 
bröstarvinge erhållit av arvlåtaren under dennes livstid ska avräknas från laglotten. Paragrafen 
är även tillämplig om det endast finns en bröstarvinge eller om det finns flera bröstarvingar men 
de alla erhållit förskott på arv i form av exempelvis gåvor av samma värde. I dessa situationer 

                                                 
34 Se Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), inledningen till 3 kap.  
35 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), inledningen till 7 kap.  
36 Brattström, M., Singer, A., Rätt arv, s. 111.  
37 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. s. 79 ff.   
38 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. s. 79–80. Se vidare analys i kap. 4.  
39 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), inledningen till 6 kap.  
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har de facto likabehandlingen av bröstarvingarna redan uppnåtts, men reglerna om avräkning 
är fortfarande gällande. Resultatet därav är dock att om alla bröstarvingar redan erhållit förskott 
på arv till ett sådant värde som uppgår till deras laglotter kommer kvarlåtenskapen från arvlå-
taren utgöras av enbart en disponibel kvot. Arvlåtaren är då fri att testamentera hela arvet på 
vilket sätt denne vill. Avräkningen sker därmed oaktat om gåvorna bortgavs flera år tidigare 
och de inte längre finns kvar i arvingens besittning.40 

Skyldigheten för bröstarvingarna att avräkna förskottet från arv är dock inte absolut utan enbart 
en presumtion om att ett avdrag ska göras som ovan framhållits. Om arvlåtaren nedtecknat att 
förskottet inte ska räknas av eller om det annars framgår av omständigheterna vid gåvotillfället 
att avräkning inte avsetts kommer förskottet inte avräknas från laglotten då presumtionen bru-
tits. Vad som utgör sådana omständigheter framgår av 6 kap. 1 § ÄB. I kommentaren till para-
grafen omnämns exempelvis situationen då en arvlåtare faktiskt vill gynna en bröstarvinge 
framför de andra, då kommer ingen avräkning av förskottet att ske.41 

Vad arvlåtaren avsett kan framgå av en föreskrift i exempelvis en gåvohandling. Presumtionen 
om avräkning kan också brytas om arvlåtaren i sitt testamente uttryckt att en viss gåva inte ska 
avräknas från en bröstarvinges laglott.42 Värt att notera här är att det inte enbart är rena gåvor 
som ska avräknas utan även andra benefika dispositioner. Det kan vara exempelvis en försälj-
ning av något till ett underpris eller en avskrivning av en skuld. Det är dock inte varje värdeö-
verföring från en förälder till ett barn som anses utgöra ett förskott på arv. Exempelvis anses 
inte överföringar som en förälder gör för att uppfylla sin underhållskyldighet utgöra ett för-
skott.43  

Av vad som framgår ovan kan det därmed fastställas att bröstarvingar har en obetingad rätt att 
få ut sin laglott ur kvarlåtenskapen, och de kan således inte göras arvlösa. Denna rätt härstam-
mar från en idealbild om att föräldrar vanligen är angelägna att behandla sina barn lika. Det kan 
dock uppstå en situation då arvlåtaren ett flertal år innan sitt frånfälle givit bort egendom till en 
eller flera av bröstarvingarna till ett värde som vid gåvotillfället uppsteg till laglottskvoten. 
Trots att bröstarvingarna eventuellt förverkat gåvan eller att värdet markant minskat ska gåvans 
värde vid gåvotillfället avräknas från bröstarvingens berättigade laglott. Dessutom kan arvlåta-
ren skänka egendom av ett högt värde till en av bröstarvingarna, för att sedan föreskriva att 
gåvan inte ska utgöra ett förskott på arv. Innebörden därav är att reglerna om avräkning från 
förskott på arv kan ses som ett sätt att kringgå de tvingande laglottsreglerna enligt min mening. 
Arvlåtaren blir på så sätt fri att bestämma om laglottsvärdet ska utfås innan denne avlider eller 
om arvsordningen ska gå efter den legala följden.44 

2.3.2 Livförsäkringar 

Av 14 kap. 7 § 1 st. FAL framgår att försäkringsersättning som utgår vid dödsfall från den 
avlidnes livförsäkring till en förordnad förmånstagare inte ska inräknas i den avlidnes kvarlå-
tenskap. Anledningen därtill är att lagstiftaren avsett att ersättningen verkligen ska utges till den 

                                                 
40 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 2 §. 
41 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 §. Se dock avsnitt 2.3.3. 
42 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 §. 
43 Brattström, M., Singer, A., Rätt arv, s. 170 ff. Se även 6 kap. 2 § ÄB. 
44 Se Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 §. Se även Lind, G., Wa-
lin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 3 §. Se mer om hur detta lösts av lagstiftaren 
i avsnitt 2.3.3. 
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förordnade förmånstagaren utan hinder från övriga arvingar, då försäkringstagaren i regel har 
haft god grund för förordnandet. Dispositionen av förmånstagare till livförsäkring kan därmed 
användas som ett sätt att exempelvis stärka den efterlevande makens ställning gentemot bröstar-
vingar.45  

Om förmånstagarförordnandet skulle föranleda ett oskäligt resultat för antingen den efterle-
vande maken eller bröstarvingarna kan dock förordnandet jämkas, vilket framgår av 14 kap. 7 
§ 2 st. FAL. I sådana fall kan istället en del av eller hela försäkringsersättningen tillfalla den 
jämkande maken eller bröstarvingen. Vid bedömningen om vad som utgör ett oskäligt resultat 
tas det in i beaktande vad som föranledde förordnandet samt övriga arvingars ekonomiska re-
surser. Det framgår dock i förarbetena till lagen att det sällan anses föranleda ett oskäligt resultat 
om det är just den efterlevande maken som erhåller försäkringsersättningen, och bröstarving-
arna är makarnas gemensamma barn. Skulle en bröstarvinge vara ett särkullbarn är dock möj-
ligheten större att en jämkning kan godtas.46  

Med den ovan framförda blir det därmed tydligt att livförsäkringar innehar en särställning i 
arvsrättssystemet. Utan hänsyn till laglottskyddet kan en make erhålla en mycket stor försäk-
ringsersättning med full äganderätt, vilket innebär att denne är fri att disponera ersättningen 
såsom denne behagar. Det finns till följd därav en viss fara i att livförsäkringar utnyttjas som 
ett sätt att fritt få disponera sitt arv utan hinder av arvsreglerna. Bröstarvingarnas skydd mot sin 
förälders omdömeslösa spenderande blir i det hänseendet nästintill obefintligt. Anledningen 
därtill är att lagstiftaren tagit hänsyn till att en förälder är underhållsskyldig för ett minderårigt 
barn och att vuxna barn vanligtvis inte är helt utelämnade till arv från en förälder för sin för-
sörjning. Reglerna kring förmånstagarförordnandet kan på så vis anses gå emot reglerna kring 
laglottsskyddet. I förarbetena till 7 kap. 1 § ÄB stadgas nämligen som ovan anförts att det är 
just intresset för barnen att erhålla en del av en avlidens förälders kvarlåtenskap som förhindrar 
arvlåtarens fria dispositionsrätt. Det framgår även i förarbetena till 14 kap. 7 § FAL att lagstif-
taren ansett att det finns situationer då en förälder är fullt berättigad att göra åtskillnad mellan 
barnen och att fördela sina tillgångar ojämnt. I denna bedömning tas det in i beaktande hur 
bröstarvingarnas ekonomiska förhållanden ser ut, då det anses utgöra en faktor som kan moti-
vera en ojämn fördelning.47 

I 14 kap. 7 § FAL har således samma avvägning gjorts som i 7 kap. 1 § ÄB avseende skyddet 
för bröstarvingar mot försäkringstagarens fria dispositionsrätt och därmed äganderätt. I den 
förra paragrafen har lagstiftaren gjort bedömningen att den fria dispositionsrätten bör väga 
tyngre än skyddet för arvingarna. Innan reformen av ÄktB 1987 var den motsvarande bestäm-
melsen i försäkringsavtalslagen (GFAL 104 § 2 st.) att försäkringsbeloppet skulle inräknas i 
kvarlåtenskapen avseende giftorätten och laglott. Vid reformen försvagades dock det skyddet 
till förmån för en förstärkning av försäkringstagarens dispositionsrätt.48  

Som klarlagts ovan styrs undantagandet av försäkringsersättning från kvarlåtenskapen av andra 
drivkrafter än laglottsskyddet. Det innebär en viss osäkerhet avseende hur försäkringsrätten står 
mot arvsrätten. Innan reformen 1987 ansågs förmånstagarförordnanden innefattas under be-
greppet benefik dispositionen, varmed försäkringsersättningen som presumtion skulle avräknas 

                                                 
45 Brattström, M., Singer, A., Rätt arv, s. 116–117.  
46 Prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. s. 104. Se även NJA 1995 s. 423.  
47 Prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. s. 104 ff.  
48 Se Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 §. 
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som ett förskott från arvet i enlighet med 6 kap. ÄB. Den presumtionen bröts dock i och med 
ändringen 1987 då det i förarbetena stiftades att försäkringstagaren måste anses ha goda grunder 
för att förordna någon som förmånstagare, samt att syftet är att ersättningen ska tillfalla den 
förordnade utan hinder från andra arvtagare.49 

I NJA 1995 s. 423 klargjorde HD att en förmånstagare aldrig är skyldig att avräkna försäkrings-
ersättning från livförsäkring som förskott på arv, om det inte föreskrivs att det var avsikten eller 
om det framgår av omständigheterna att det var vad försäkringstagaren avsåg. Följaktligen är 
reglerna om avräkning av försäkringsersättning i FAL omvända i förhållande till förskottsreg-
lerna i 6 kap. ÄB.50 Därmed kan det enligt min mening anses ha intagits en ståndpunkt i 14 kap. 
7 § FAL att försäkringsersättningen är en benefik disposition men att avräkning från arvslotten 
ändå inte ska ske då försäkringstagaren yttrat att så inte var avsikten genom förordnandet. Pre-
sumtionen är till följd därav omvänd.51 

Utgångspunkten är därmed att försäkringstagarens vilja är det styrande för utdelningen av för-
säkringsersättningen, oaktat om viljan är sådan att familjemedlemmarna behandlas olika. En 
jämkning kommer därmed sällan till stånd om den som begär jämkningen själv har ordnad eko-
nomi och god försörjningskapacitet.52 

2.3.3 Det förstärkta laglottsskyddet  

I förevarande avsnitt kommer det förstärkta laglottskyddet presenteras. Reglerna kring det för-
stärkta laglottskyddet är – vilket kommer redogöras för nedan – som en förlängning av reglerna 
om förskott på arv och en ytterligare dimension av laglottsskyddet.  

Det förstärka laglottsskyddet innebär att gåvor som en arvlåtare bortgivit under sin livstid, un-
der sådana omständigheter eller med villkor som är att liknas med ett testamentsförordnande, 
ska återbäras till kvarlåtenskapen. Det framgår av 7 kap. 4 § ÄB. Regeln syftar till att försäkra 
att laglottsreglerna inte kringgås genom att benefika rättshandlingar utförs av arvlåtaren, vilket 
kan vara fallet avseende reglerna om avräkning av förskott på arv. Gåvorna som träffas av be-
stämmelsen är som ovan anförts gåvor ad mortis causa, dvs. gåvor för dödsfalls skull. Det krävs 
dock inte att gåvogivaren avsett att kringgå laglottsreglerna, eller att denne ens insåg att gåvan 
föranledde ett kringgående. Det innebär en betydande skillnad från bestämmelserna i 6 kap. ÄB 
samt 7 kap. 2 § ÄB, i vilka arvlåtarens avsikt är det mest centrala.53 

I NJA 1973 s. 687 behandlades frågan om arvlåtarens avsikt att kringgå laglottsreglerna är av-
görande för att 7 kap. 4 § ÄB ska kunna tillämpas. Omständigheterna var sådana att N vid 77 
års ålder hade överlåtit majoriteten av aktierna i ett av honom ägt aktiebolag till sin son G. 
Bakgrunden till gåvan var att G arbetat i bolaget under lång tid och N avsåg uttrycka sin tack-
samhet över detta. I gåvobrevet nedtecknades även att gåvan inte skulle avräknas som ett för-
skott på arv efter N.54 

HD bedömde saken som att det stod klart att N gett bort aktierna till sin son G under sådana 
omständigheter att gåvan var att likställa med ett testamente. Avseende frågan om det varit N:s 

                                                 
49 Lind, G., Walin, G., Försäkringsavtalslagen (1 mars 2017, Zeteo), inledningen till 14 kap.  
50 NJA 1995 s. 423.  
51 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 §. 
52 Prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. s. 105.  
53 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 4 §. 
54 NJA 1973 s. 687.  
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avsikt att kringgå laglottsreglerna uttalade HD följande. 7 kap. 4 § ÄB syftar till att säkra lag-
lotten för bröstarvingar och förhindra att reglerna kringgås. HD anförde även att paragrafen 
likväl omfattar de gåvor som inte varit avsedda som ett kringgående laglottsreglerna. Paragrafen 
tar därmed sikte på gåvor som är att likställa med testamente, oaktat om det varit gåvogivarens 
avsikt eller inte.55  

En förutsättning som är fundamental för tillämpning av det förstärkta laglottsskyddet är att det 
rör sig om en gåva eller annan benefik disposition (se avsnitt 2.3.1 för närmare definition). 
Vidare krävs att gåvan ska varit avsedd att ordna gåvogivarens succession, dvs. ad mortis causa. 
Därmed anses gåvan kunna jämställas med ett testamentsförordnande.56  

Rättsfallet NJA 1985 s. 414 behandlar hur långt gåvobegreppet i 7 kap. 4 § ÄB sträcker sig. 
Här hade två makar sinsemellan företagit en rad rättshandlingar av vilka resultatet blev att ma-
kan fått den största delen av makarnas gemensamma egendom som sin enskilda egendom De 
rättshandlingar som företagits var ett flertal bodelningar och upprättande av äktenskapsförord. 
Frågan för HD att bedöma var vilka av dessa rättshandlingar som kunde jämkas för att ett sär-
kullbarn skulle kunna utfå sin laglott. HD ansåg inte att var och en av rättshandlingarna för sig 
kunde innefattas i gåvobegreppet. Däremot anförde HD att en rad rättshandlingar tillsammans 
kan utgöra en gåva som är att likställa med ett testamente. Om så inte var fallet hade regeln i 7 
kap. 4 § ÄB enkelt kunnat kringgås genom att gåvogivaren utför ett flertal rättshandlingar som 
isolerat sett inte kan anses utgöra en gåva, men som gör det tillsammans.57 

Det först upprättade äktenskapsförordet samt den första bodelningen innefattades dock inte 
inom gåvobegreppet enligt 7 kap. 4 § ÄB då dessa överföringar innefattades i makarnas frihet 
att råda över sin egendom. Däremot ansågs resterande förmögenhetsöverföringar vara gåvor att 
likställa med testamente då de innebar att en övervägande del av giftorättsgodset gjordes till 
makans enskilda egendom. Rättsfallet blir intressant då det visar på hur långt det förstärkta 
laglottsskyddet verkligen sträcker sig. HD betraktade i rättsfallet ett antal transaktioner som till 
synes inte utgjorde ordinära gåvor, som led i en förtäckt benefik disposition. Gåvobegreppet är 
således av extensiv karaktär.58 

I RH 2011:38 kom gåvobegreppet att prövas på nytt. Omständigheterna som förelåg var att det 
genomförts en bodelning mellan makarna L och B vari egendomen delades lika. Då L tidigare 
varit ägare till merparten av egendomen blev dock innebörden av bodelningen att B erhöll hälf-
ten av L:s egendom. Vidare upprättades ett äktenskapsförord vari B:s egendom gjordes till hen-
nes enskilda. Då L senare avled yrkade dennes särkullbarn på återgång av rättshandlingarna då 
de innebar en inskränkning av dennes laglott.59  

Hovrätten refererade till NJA 1985 s. 414 och fastställde att ett ordinärt äktenskapsförord samt 
en bodelning inom äktenskapet innebär sådana dispositioner av egendom som makarna bör få 
företa och bestämma fritt över. 7 kap. 4 § ÄB ansågs därmed inte vara tillämplig på egendoms-
överföringarna. Skillnaden mellan NJA 1985 s. 414 och RH 2011:38 är således att makarna i 
det första fallet företagit en rad rättshandlingar som även framstod som extraordinära och up-
penbart menade för att kringgå laglottsreglerna. I det senare fallet anfördes att makar borde 

                                                 
55 NJA 1973 s. 687.  
56 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 4 § ÄB. 
57 NJA 1985 s. 414.  
58 NJA 1985 s. 414.  
59 RH 2011:38. 
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anses fria att besluta om upprättande av ett äktenskapsförord samt bodelning, så länge dessa 
rättshandlingar framstår som ordinära. Det väsentliga för RH 2011:38 var att det inte ansågs 
föreligga något benefikt inslag i värdeöverföringarna.60 

Det som utmärker den avsedda typen av gåvor i 7 kap. 4 § ÄB är att det ofta inte sker en gåvo-
överföring av egendomen förrän gåvogivaren avlidit. Därmed innebär gåvan ingen ekonomisk 
konsekvens för gåvogivaren under dennes livstid. Dessa successionsordnande gåvor kategori-
seras in i två undertyper. Den ena typen är de gåvor som gåvogivaren skänker då döden är nära 
förestående då denne inte längre har samma intresse av egendomen. Om arvlåtaren tror att 
denne kommer gå bort inom en snar framtid på grund av sjukdom eller liknande kommer de 
gåvor som denne ger på sin dödsbädd innefattas inom 7 kap. 4 § ÄB. Vid den typen av gåva 
ska hänsyn tas till vilken tid som förflutit mellan gåvans överlämnade och dödstillfället.61 

Den andra typen av avsedda gåvor utgörs av gåvor som ges med villkor att likställa med ett 
testamente. Det kan exempelvis vara villkor om att gåvogivaren ska få fortsätta nyttja den bort-
givna egendomen under sin livstid. Ett exempel kan vara att en fastighet skänks till en bröstar-
vinge under gåvogivarens livstid, med förbehållet att gåvogivaren får fortsätta nyttja fastig-
heten. Avseende den typen av gåva fästs inte lika mycket vikt vid hur lång tid som passerat 
mellan gåvans överlämnande och gåvogivarens dödsfall. Istället är det centrala att det går att 
ana att huvudsyftet med gåvan varit att ordna gåvogivarens succession.62  

I NJA 1998 s. 534 berördes frågan vilka gåvor som är att likställa med testamente. Rättsfallet 
rör M.G som var gift och hade tre barn med en tidigare make. Genom ett gåvobrev skänkte hon 
en jordbruksfastighet som fanns i hennes ägo till Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, 
dock med förbehåll att M.G och hennes make skulle få fortsätta nyttja fastigheten.63  

HD konstaterade i rättsfallet att 7 kap. 4 § ÄB utgör ett undantag från huvudregeln om att en 
fastighetsägare är fri att själv råda över sin egendom, till skydd för laglotten. HD hade därför 
att avgöra om gåvan till akademin kunde anses utgöra ett sätt för M.G att ordna sin succession, 
eller om gåvan var för ett under hennes livstids riktat intresse. Det konstaterades att fastigheten 
skänkts till Akademin då M.G haft ett intresse av att fastigheten skulle hållas samman även 
efter hennes frånfälle, samt att hon var sjuk då gåvobrevet utfästes. Dessa omständigheter var 
dock inte tillräckliga för att gåvan skulle anses vara att likställa som testamente. Främst berodde 
detta på att HD bedömde att M.G faktiskt hade frånhänt sig besittningen av egendomen och att 
det nyttjade som hon hade kvar inte innebar någon egentlig inskränkning i Akademins besitt-
ning. M.G:s gåva till akademin hade följaktligen inneburit en ekonomisk konsekvens för henne 
och därför var inte gåvan att likställa med testamente.64 

Konsekvensen av tillämpningen av 7 kap. 4 § ÄB är att gåvan betraktas som ett testamente, 
varmed gåvan anses utgöra en del av den verkliga kvarlåtenskapen när laglotterna ska beräknas. 
Därmed ska den verkliga kvarlåtenskapen och värdet på gåvan räknas samman. Om en bröstar-
vinge sedan inte kan utfå hela sin laglott ur kvarlåtenskapen blir gåvomottagaren skyldig att 
återbära resterande värdet. Återbäringsskyldigheten får därmed en särskild effekt om skulderna 
                                                 
60 RH 2011:38 samt NJA 1985 s. 414.  
61 Brattström, M., Singer, A., Rätt arv, s. 113–114. Se även Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, 
Zeteo), kommentaren till 7 kap. 4 §. 
62 Brattström, M., Singer, A., Rätt arv, s. 113–114. Se även Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, 
Zeteo), kommentaren till 7 kap. 4 §. 
63 NJA 1998 s. 534.  
64 NJA 1998 s. 534.  
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i boet överstiger tillgångarna. Något som särskilt utmärker det förstärkta laglottsskyddet är att 
det är gåvans värde vid dödsfallet som betraktas, inte värdet vid gåvotillfället som är fallet i 7 
kap. 2 § ÄB. Om det gått lång tid sedan överföringen av gåvan kan det innebära att det skett en 
betydande värdeökning på gåvan.65 

För att utfå sin laglott måste dock den bröstarvinge som önskar erhålla sin laglott påkalla jämk-
ning inom ett år från det att bouppteckning avslutades. Det är även bröstarvingen som har be-
visbördan för att en gåva som kan anses innefattas inom bestämmelsen i 7 kap. 4 § ÄB överlåtits 
av arvlåtaren.66 

Återbäringsskyldigheten som används när 7 kap. 4 § ÄB är tillämplig på en gåva innebär att 
gåvan blir icke gällande till den del återbäringen avser. Det innebär såsom framgår i kommen-
taren till lagtexten att gåvan uppfattas som ett avtal som blir ogiltigförklarat, oavsett vad gåvo-
givaren haft för avsikt eller önskan. Gåvotagaren blir helt enkelt skyldig att ge tillbaka en viss 
del av gåvan eller åtminstone ersätta övriga bröstarvingar på annat sätt så att allas laglotter kan 
utfås. Skyddet för laglotten blir därmed särskilt starkt och gåvor får inte inkräkta på bröstar-
vingarnas rätt.67  

Regeln i 7 kap. 4 § ÄB får därmed en större effekt än reglerna om avräkning på förskott i 6 kap. 
ÄB då arvlåtarens avsikt lämnas utan avseende, då det är värdet vid dödsfallet som betraktas 
och då dessa gåvor är behäftade med en återbäringsskyldighet och inte enbart en avräknings-
skyldighet. Det förstärkta laglottsskyddet kan exempelvis särskilt skydda ett särkullbarn från 
en förälders benefika dispositioner till en ny make.68  

Även om en gåva är att likställa med testamentsförordnande förekommer dock situationer då 
de förstärkta laglottsreglerna inte ska tillämpas. Situationerna som avses är då särskilda skäl 
talar emot en tillämpning, exempelvis då en återbäring skulle verka alltför hårt mot gåvota-
garen. Undantagsbestämmelsen framgår i 7 kap. 4 § 1 st. ÄB. Undantagsbestämmelsen är såle-
des generellt utformad och det finns därmed ett utrymme för att innefatta ett flertal situationer 
under bestämmelsen.69 

 

 

 

 

 

 

                                                 
65 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 4 §. 
66 Brattström, M., Singer, A., Rätt arv, s. 114–115. Se även Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, 
Zeteo), kommentaren till 7 kap. 4 §. 
67 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 4 §. 
68 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 4 §. 
69 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 4 §. 
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3. Egendomsskyddet  

3.1 Regeringsformen  

Av 2 kap. 15 § 1 st. RF framgår att var och en är tryggad från att tvingas avstå sin egendom till 
det allmänna eller annan genom expropriation eller andra liknande förfoganden. Bestämmelsen 
ger därmed uttryck för egendomsskyddet. Regleringen som finns i RF har varit densamma se-
dan 1994 då en revision av den tidigare lydelsen SFS 1976:871 gjordes för att försäkra att det 
egendomsskydd som återfinns i svensk rätt skulle vara helt harmonierat med art. 1 p. 1 EKMR 
där egendomsskyddet finns intaget. Av paragrafen framgår dessutom att den som tvingas avstå 
sin egendom genom exempelvis expropriation ska vara försäkrad en ersättning för den förlust 
denne orsakas.70  

I prop. 1993/94:117 avseende inkorporeringen av EKMR i svensk rätt framgår att bakgrunden 
till den reviderade regleringen i RF var att se till att egendomsskyddet försäkrade att var och 
ens egendom lämnades okränkt. Innan ändringen sträckte sig egendomsskyddet i RF enbart till 
att försäkra ersättning för en person som tvingats avstå sin egendom. Således uppfattas den 
nuvarande regleringen i RF vid en första anblick som avsedd att bereda svenska medborgare 
och andra ett starkt egendomsskydd.71  

Egendomsskyddet i RF är ett skydd för äganderätten och det innebär ett skydd från ingripanden 
från det allmänna mot enskild egendom. Paragrafen lyder ”…genom expropriation eller något 
annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller bygg-
nad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen”. Därav framgår att 
skyddet främst tar sikte på ingrepp som expropriation eller andra liknande förfoganden. Vad 
som avses med expropriation är något svårt att tyda utifrån lydelsen i paragrafen, men i prop. 
1993/94:117 anges att det innebär olika typer av tvångsövertaganden av en förmögenhetsrätt.72 
Själva begreppet förmögenhetsrätt definieras ytterligare i prop. 2009/10:80 såsom äganderätt 
eller annan rätt som har ett ekonomiskt värde, till exempelvis en nyttjanderätt.73 

Eftersom ordalydelsen i paragrafen i övrigt är tämligen generell signalerar det dock om att en 
rad olika ingripande förfoganden kan innefattas i skyddssfären. I prop. 2009/10:80 anges att 
andra förfoganden som är att likställa med expropriation exempelvis kan vara nationalisering 
eller socialisering av egendom samt andra rådighetsinskränkningar. Det innebär helt enkelt 
olika förfoganden då staten tar över privat egendom. Utanför paragrafens tillämpningsområde 
faller förfoganden såsom beskattning, viten och exekutiva åtgärder. Andra dispositioner såsom 
laglottsskyddets inverkan på äganderätten behandlas överhuvudtaget inte i förarbetena till la-
gen. Antagligen beror detta på att lagstiftaren inte gjorde sådana avväganden vid införandet av 
den nya regleringen. Av paragrafens ordalydelse får jag uppfattningen om att det främst är 
tvångsmässiga egendomsövertaganden av staten som omfattas av egendomsskyddet. För att 

                                                 
70 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 253.  
71 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 15 ff. Se dock 
nedan avsnitt 3.2. 
72 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 49. 
73 Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 163 ff. 
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kunna utreda huruvida arvsrätten kan anses vara en del av egendomsskyddet i RF och EKMR 
krävs därför en närmare undersökning av art. 1 p. 1 i EKMR.74  

3.2 Godtagbara inskränkningar 

Trots att det anges i 2 kap. 15 § 1 st. RF att var och ens egendom ska vara tryggad från olika 
typer av ingrepp innebär inte lydelsen något absolut skydd. Av formuleringen i paragrafen följer 
även att inskränkningar får göras, men enbart om de är för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen.75  

Av prop. 1993/94:117 framgår att syftet med regleringen i 2 kap. 15 § RF inte varit att tillför-
säkra ett heltäckande skydd för all egendom utan enbart att verka betryggande för enskilda. 
Skyddet har inte kunnat göras ovillkorligt eftersom det är nödvändigt att det allmänna kan in-
skränka egendomsskyddet för samhälleliga behov. I propositionen framgår att sådana behov 
exempelvis kan vara att tillgodose naturvårds- och miljöintressen, försvarsändamål, bostads- 
eller vägbyggnadsändamål och liknande.76 

För att det allmänna ska kunna utöva sin funktion krävs därför att det i egendomsskyddet införts 
en möjlighet till inskränkningar om de är för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse. Det 
följer vidare av propositionen att kriteriet angelägna allmänna intressen måste vara uppfyllt för 
att ingrepp på en enskilds egendomsskydd ska kunna göras genom exempelvis lagstiftning eller 
myndighetsbeslut. Dock har det inte ansetts möjligt att närmare skapa en bestämd definition av 
lydelsen ”angelägna allmänna intressen”. Ingreppet på egendomsskyddet måste dock enligt lag-
stiftaren kunna motiveras med hänsyn till behovet av att tillgodose olika krav från allmänheten 
såsom de som uppräknats ovan. Dessa krav skiftar efter samhällets behov och det politiska 
klimatet varför begreppets innebörd tillika kommer att skifta. En avvägning måste även alltid 
göras med vad som är godtagbart i ett modernt och demokratiskt samhälle. Dessutom måste 
ingrepp i egendomsskyddet stå i korrelation med godtagbara ingrepp i art. 1 p. 1 EKMR.77  

Vid en bokstavstolkning av vad som kan anses utgöra en berättigad inskränkning av egendoms-
skyddet blir det tydligt att enskilda intressen inte kan rättfärdiga en inskränkning. Allmänna 
intressen har i viss mån definierats av lagstiftaren såsom exempelvis miljö-, bostads-, kommu-
nikations- eller trafikintressen. Därmed innebär allmänt intresse att det rör sig om något som 
tillgodoser ett gemensamt samhälleligt behov. Problem kan dock enligt min mening uppstå när 
det ska avgöras vad som utgör ett angeläget sådant intresse. Då vägledning avseende begreppet 
utelämnats från förarbetena blir det för mig antagligt att begreppet ska tolkas på ett sådant sätt 
att ingrepp kan anses vara angelägna om de verkar för ett allmänt intresse och inte är ogrundade 
och överflödiga i ett modernt demokratiskt samhälle. Således har lydelsen en extensiv tillämp-
ning.78  

I rättsfallet RÅ 1999 ref. 76 prövades frågan om berättigade inskränkningar i egendomsskyddet 
när regeringen beslutade att stänga ner kärnkraftsreaktorn Barsebäck 1. Vid bedömningen tog 
rätten hänsyn till lämpligheten och nödvändigheten i ingreppet på egendomsskyddet. Sedan 

                                                 
74 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 49 samt prop. 
2009/10:80 En reformerad grundlag, s. 163 ff. Se avsnitt 3.4 avseende egendomsskyddet i EKMR.  
75 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 49. 
76 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 49. 
77 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 49. 
78 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 49. 
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gjordes även en proportionalitetsbedömning med hänvisning till EKMR. Vad den enskilde för-
lorar på ingreppet på dennes egendom måste därmed stå i rimlig proportion till det behov som 
det allmänna försöker tillgodose med ingreppet. Rätten betonar även att myndigheter ofta har 
ett betydande handlingsutrymme och att ett ingrepp sällan innebär en oproportionerlig inskränk-
ning om det inte råder ett klart missförhållande mellan det allmänna intresset och belastningen 
för den enskilde.79  

Vid en återblick till själva egendomsskyddet i 2 kap. 15 § 1 st. RF förefaller inte längre skyddet 
lika starkt. Då inskränkningar får göras är skyddet inte absolut. Att inskränkningar kan göras 
utan att det anges att de måste stiftas i lag innebär att skyddet inte ens är relativt. Följaktligen 
har inte egendomsskyddet samma dignitet som det vid första anblick kan verka ha. Det krävs 
dock en närmare redogörelse för egendomsskyddet i art. 1 p. 1 EKMR innan några närmare 
slutsatser kring skyddets omfattning kan dras, då lydelsen i RF ska ses i ljuset av konvent-
ionen.80 

3.3 Svensk lag i förhållande till EKMR 

Sverige har förbundit sig till att genomföra EKMR i svensk rätt sedan antagandet av konvent-
ionen 1995. I förarbetena till inkorporeringen av EKMR framgår att Sverige är förpliktigat att 
lojalt följa de åtaganden som följer av konventionen. Dessutom gäller den allmänna principen 
om föredragskonform tolkning i de fördragsslutande staterna. Principen innebär att svensk lag 
ska tolkas så att den överensstämmer med konventionen och den praxis som vuxit fram avse-
ende dess tillämpning. Skulle det finnas en motstridighet mellan en konventionsbestämmelse 
och en föreskrift i lag ska lagtillämparen se till att det är konventionsbestämmelsen som vinner 
genomslag.81  

Om det skulle uppstå en konflikt mellan en konventionsbestämmelse och en svensk lagregel 
har lagtillämparen först att avgöra om det är en verklig konflikt som föreligger. Bland annat 
kan lagtillämparen söka i Europadomstolens praxis för att på så vis förvissa sig om hur kon-
ventionsbestämmelsen ska tillämpas. Sedan måste lagtillämparen även konstatera vad som är 
innebörden av den svenska lagregeln och hur den ska tillämpas. Om det sedan skulle visa sig 
att den svenska lagregeln är motstridig till konventionsbestämmelsen kan lagtillämparen utreda 
om det finns en möjlighet att ge den svenska lagregeln en sådan tolkning så att den anses för-
enlig med konventionen.82 

Det förekommer dock lagbestämmelser som är så klara i sin lydelse att de inte lämnar något 
utrymme för en tolkning som förenar lagen med en konventionsbestämmelse. I sådana fall fö-
religger en direkt konflikt mellan två lagrum och lagtillämparen måste då göra en avvägning av 
vilket lagrums tillämpning som ska vinna företräde. Rättstillämparen har i den situationen ett 
antal principer att använda sig av. Antingen kan rättstillämparen använda sig att principen om 
lex posterior som innebär att tillämpningen av yngre lag går före äldre lag, för det fall att den 
svenska lagbestämmelsen utfärdades före inkorporeringen av EKMR. Rättstillämparen kan 
också använda sig av principen lex specialis som betyder att speciallag går före allmänt hållen 

                                                 
79 RÅ 1999 ref. 76.  
80 Se 2 kap. 20 § RF avseende hur begränsningar får göras av fri- och rättigheter. 
81 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 7 ff.  
82 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 36 ff.  
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lag. Avseende den principen blir det dock svårare att på förhand bedöma vilken lagbestämmelse 
som kommer att få företräde.83  

Angående hur konventionen ska tolkas bör det vidare uppmärksammas att konventionen är av-
sedd att utgöra ett levande instrument som tar hänsyn till samhällsutvecklingen och därför är 
dynamisk i sin tillämpning. Det är därmed inte omständigheterna då konventionen skrevs under 
av medlemsstaterna som vägs in i konventionstillämpningen. Det innebär även som Åhman 
påpekar att Europadomstolen får en viss lagskapande roll då den måste se till hur konventionens 
syfte förverkligas bäst efter det rådande samhällsklimatet. Det är därför av stor betydelse att de 
svenska rättstillämparna inte enbart ser till den direkta lydelsen i konventionen utan att den 
föränderliga tillämpningen av konventionsbestämmelserna följs.84  

Exempelvis har artikel 8 i EKMR om respekt för privatliv en viss innebörd efter ordalydelsen. 
Europadomstolen har dock genom sin rättstillämpning fastslagit att det strider mot art. 8 att 
kriminalisera homosexualitet. Det tvingar således medlemsstaterna att följa Europadomstolens 
praxis framför konventionens direkta ordalydelse, även om praxisen var en annan då konvent-
ionen antogs. För att återkoppla till uppsatsens ämne skulle detta enligt min mening innebära 
att svenska domstolar måste se egendomsskyddet och äganderätten i enlighet med dess tillämp-
ning som fastslagits av Europadomstolen och inte i enlighet med hur egendomsbegreppet defi-
nierades då konventionen inkorporerades i svensk lag 1995. Europadomstolens roll är således 
”policy-skapandes” snarare än dömande såsom Åhman uttrycker det. Det resonemanget grun-
das på att Europadomstolen är skyldiga att se till att rättigheterna uppfylls på ett effektivt sätt.85 

Genom praxis från Europadomstolen har även principen om staternas vida handlingsutrymme 
(margin of appreciation) vuxit fram. Principen innebär att staterna har ett visst utrymme för 
tolkning som inte faller inom Europadomstolens kontroll. Det grundar sig på idén om att sta-
terna själva är bäst lämpade att bedöma vad som krävs för att lösa vissa problem eller upprätt-
hålla vissa rättigheter. Med andra ord innebär principen att så länge staten håller sig inom sitt 
utrymme är staten fri att använda sig av en viss metod för att förhindra ingrepp i rättigheterna. 
I vissa frågor är staternas handlingsutrymme större, vilket beror på att Europadomstolen haft 
svårt för att hitta en gemensam standard för alla medlemsstater i de frågorna. I frågor rörande 
nationell säkerhet, moralfrågor eller frågor rörande ekonomisk och social struktur är i regel 
medlemsstaternas handlingsutrymme stort.86  

Gällande tillämpningen av art. 1 p. 1 EKMR har Europadomstolen vidare givit staterna ett vitt 
tolkningsutrymme. I fallet Sporrong-Lönnroth mot Sverige bedömdes frågan om staten in-
skränkt klagandenas rätt till sin egendom. Fallet avsåg långa expropriationstillstånd och bygg-
nadsförbud och de olägenheter som detta medförde för två fastighetsägare. Domstolen gjorde i 
rättsfallet bedömningen att ingreppen på klagandenas nyttjande av egendom inte föll inom 
några av artikelns legitima undantag. Då domstolen fann att Sverige gjort ingrepp på egendoms-
skyddet av anledningar att härleda till stadsplanering och utveckling bedömde domstolen att 
tolkningsutrymmet för Sverige skulle vara vidsträckt. Således lämnades bedömningen avseende 

                                                 
83 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 37 f.  
84 Åhman, K., Egendomsskyddet. Äganderätten enligt artikel 1 första tilläggsprotokollet till den Europeiska kon-
ventionen om de mänskliga fri- och rättigheterna, Iustus Förlag, Uppsala, 2000 [cit. Åhman, K., Egendomsskyd-
det] s. 92 f. 
85 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 93 ff.  
86 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 108 f.  
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vad som gjorde godtagbara ingrepp i det allmännas intresse till svensk rättstillämpning. Dom-
stolens bedömning grundades på tanken om att de inhemska domstolarna är bättre lämpade att 
bedöma vad som kan anses utgöra behov i det allmännas intresse.87 

Slutligen tar Europadomstolen hänsyn till proportionalitetsprincipen vid bedömningen om vil-
ket tolkningsutrymme som ska lämnas till medlemsstaterna. Det görs således en avvägning 
mellan statens och den enskilda individens intressen. Proportionalitetsprincipen innebär tillika 
att staterna förväntas använda sig av den minst ingripande metoden när ingrepp i rättigheter 
görs, samt att ingreppet inte får vara onödigt stort mot beaktande av det syfte som föranleder 
ingreppet.88 

3.4 Egendomsskyddet i EKMR 

Art. 1 p. 1 1 st. EKMR lyder enligt följande:  

 

Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall lämnas okränkt. Ingen må berövas sin egendom 
annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som angivas i lag och av folkrättens allmänna 
grundsatser. 

 

Vidare framgår det av artikelns andra stycke att egendomsskyddet inte inskränker medlemssta-
ternas rätt att stifta lagar som krävs för att reglera användandet av viss egendom på ett sätt som 
överensstämmer med det allmännas intresse. Staterna är även fria att stifta lagar som krävs för 
att säkerställa betalning av skatter och andra pålagor, böter och viten.  

Art. 1 p. 1 EKMR ger således uttryck för ett egendomsskydd av samma principer som i 2 kap. 
15 § RF. Bakgrunden till intresset av det skydd för enskilda individers äganderätt är de dikta-
toriska regimer som styrde i Europa under 1900-talet. Ändamålet bakom bestämmelsen är så-
ledes att skydda mot statliga egendomsberövanden av godtycklig karaktär. Godtyckligheten tar 
avsprång i ingripanden från det allmännas sida då individer tvingas lämna ifrån sig egendom 
utan att lagstöd för ingripandet finns eller då de lagar som finns tillämpas diskriminerande. 
Skyddet för det privata ägandet innefattar även ett skydd för ingripanden utan ersättning för den 
förlust som individen orsakas. Vid antagandet av artikeln var författarna även måna om att po-
ängtera att artikeln inte ska tillämpas för att skydda en viss samhällsordning till fördel för en av 
Kommissionen vald politik. De kontraktsslutande staterna är fria att själva bestämma över sina 
politiska, ekonomiska och sociala angelägenheter.89  

För att utreda artikelns tillämplighet närmare krävs även en kortare redogörelse för vilka per-
soner som skyddas av artikeln. Artikeln lyder att envar som både fysisk och juridisk person har 
rätt att få sin egendom respekterad. Det innebär att skyddet inte enbart avser fysiska individer 
utan även organisationer och andra juridiska personer. Anledningen till att även juridiska per-
soner omfattats i artikeln är att skyddet avser ekonomiska aktiviteter och att överlåtelser ofta 
sker på en marknad där olika typer av juridiska personer verkar. Således syftar lydelsen till att 
upprätthålla en fri marknad där även företag har en talerätt.90 

                                                 
87 Case of Sporrong and Lönnroth, dom den 23 september 1982.  
88 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 112 f.  
89 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 144 f. 
90 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 146 f. 
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3.4.1 Egendomsbegreppet 

Av central betydelse för denna framställning är att redogöra för vilken egendom som skyddas 
av art. 1 p. 1 EKMR. Egendomen måste ha ett visst ekonomiskt värde för att artikeln ska vara 
tillämplig, vilket härrör sig till att artikeln ska skydda just den ekonomiska friheten för enskilda. 
Ett ingrepp i form av att staten exproprierar egendom av ett ringa värde skulle således innebära 
att ingreppet i konventionens mening inte betraktas som ett intrång i egendomsskyddet. Åhman 
påtalar att en intressant frågeställning i sammanhanget är just huruvida ekonomiska och sociala 
rättigheter innefattas i egendomsbegreppet. Europadomstolen har fastställt en egen definition 
av vilken egendom som omfattas av skyddet i art. 1. Domstolen har bedömt att såväl materiell 
som immateriell egendom omfattas av egendomsskyddet. Den materiella egendomen kan vara 
både fast och lös och den immateriella egendomen kan exempelvis bestå av ekonomiska rättig-
heter. Egendomen måste också finnas i klagandens ägor, och det går inte att hävda en framtida 
rätt till egendom på grund av arv och liknande.91 

Åhman fastställer tillika att egendom kan vara av personlig karaktär eller ha så kallade sociala 
implikationer. Det förra innebär egendom som brukas för privat syfte såsom ett bostadshus eller 
smycken. Egendom med sociala implikationer anses ha en större påverkan på fler än bara egen-
domsinnehavaren och ofta innehas den typen av egendom för kommersiella syften. Exempel på 
sådan egendom kan vara jordbruksfastigheter och skog. Vid en bedömning av hur egendom 
omfattas av skyddet kan slutsatsen dras att det är den personliga och privata egendomen som 
åtnjuter starkast skydd, medan den socialt bundna egendomen har ett svagare skydd. Således 
har staterna större handlingsutrymme då det gäller att expropriera ett skogsområde än då det rör 
ett bostadshus.92 

Vidare diskuterar Åhman hur fri- och rättigheterna i EKMR ska tolkas. Det har stor betydelse 
vid bedömningen om vad som kan tänkas att falla inom egendomsskyddet och vad som inte gör 
det. Det framgår att rättigheterna ska tolkas generöst och till förmån för de enskilda individerna. 
Det beror på att konventionen är avsedd att vara lagskapande för medlemsstaterna och inte bara 
ett avtal mellan länder. Vissa fri- och rättigheter lämnar dock mer utrymme för medlemsstater-
nas egna bedömningar då de har en nära koppling till politik och ekonomi. Egendomsskyddet 
är en rättighet som har nära anknytning till ekonomiska och politiska aspekter för medlemssta-
terna. Det för resonemanget åter till principen om staternas vida tolkningsutrymme som presen-
terats i avsnitt 3.3. Staten har som konstaterats givits ett vitt utrymme för att bedöma vad som 
utgör angelägna ingrepp i enskilda individers egendomsskydd. Det verkar så att det egendoms-
skydd som ska tolkas generöst blir något mindre skyddande.93  

Trots det vida tolkningsutrymme som givits medlemsstaterna har dock Europadomstolen haft 
en förmåga att innefatta alltfler förhållanden i begreppet egendom. Det väcker frågan om Euro-
padomstolen haft en avsikt att utöka skyddet för det privata ägandet. Genom att begreppets 
tillämpningsområde utvidgas det skyddsvärda området. Det innebär således att egendomsskyd-
det stärks trots att medlemsstaterna i princip själva får bedöma hur ingrepp får göras, då staterna 
fortfarande måste förhålla sig till konventionen då det rör egendom som omfattas av lydelsen i 
art. 1 p. 1 EKMR.94 

                                                 
91 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 157 ff.  
92 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 162 f.  
93 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 194. 
94 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 195 ff.  
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Det framgår av rättsfallet Marckx mot Belgien att en arvlåtares rätt att förfoga över sin egendom 
för dödsfalls skull, såsom en dispositionsrätt, omfattas av egendomsskyddet i art. 1 p. 1 EKMR. 
Rättsfallet är såväl välkänt som ofta citerat då det i rättsfallet fastställdes att syftet med art. 1 är 
att garantera äganderätten. Rättsfallet medförde således att det privata ägandet per se kunde 
garanteras, då egendomsskyddet inte enbart avsåg statliga konfiskationer av egendom. Paula 
Marckx framställde i rättsfallet klagan å sin och sin dotters vägnar. Vid tidpunkten för avgö-
randet var rättsläget så i Belgien att barn födda utom äktenskap behandlades annorlunda gente-
mot dem som fötts inom ett äktenskap. För att modern ens skulle anses vara förälder till ett barn 
som fötts utom ett äktenskap var modern tvungen att erkänna föräldraskapet alternativt fastställa 
föräldraskapet genom en domstolsprocess. Det innebar således att barn födda utom äktenskap 
inte erhöll samma status i en familj och de ansågs inte vara besläktade med moderns familj. Det 
medförde följaktligen även konsekvenser i arvsmässiga sammanhang. Barnet som fötts utom 
äktenskap kunde inte ärva sin moder direkt, utan det krävdes att en domstol fastställde att barnet 
hade rätt till en del av kvarlåtenskapen.95  

Klaganden anförde således att den belgiska lagen stred mot art. 1 p. 1 EKMR då den förhindrade 
såväl dotterns rätt till arv som moderns rätt att disponera sitt arv som hon önskade. Avseende 
dotterns rätt till del av kvarlåtenskapen efter moderns frånfälle konstaterade domstolen att arti-
keln inte är tillämplig då den enbart avser ett skydd för egendom som en person redan äger. 
Avseende Marckxs rätt resonerade dock Europadomstolen annorlunda. Domstolen fastställde 
att rätten att disponera över sin egendom de facto är en såväl traditionell som fundamental del 
av äganderätten. Domstolen fann därför att Belgien kränkt dispositionsrätten inom äganderätten 
då lagen dessutom var diskriminerande.96 

Europadomstolen uttalade vidare i rättsfallet att medlemsstaterna är fria att införa lagar som 
inskränker äganderätten i den mån inskränkningen är nödvändig för det allmänna intresset. Se-
dan är det medlemsstaterna själva som har att bedöma vad som utgör just ”allmänna intresset” 
då det utgör del av staternas vida handlings- och tolkningsutrymme.97  

Tre av domarna var dock skiljaktiga i domen avseende frågan om dispositionsrätten ska omfat-
tas av egendomsskyddet. Domare Fitzmaurice ansåg inte att rätten att disponera över sin egen-
dom var en logisk och oundviklig följd av äganderätten, såsom majoriteten anfört. Fitzmaurice 
betonade att det var att sträcka skyddet i art. 1 p. 1 EKMR alldeles för långt. För att inordna 
dispositionsrätten i egendomsskyddet var artikelns lydelse tvungen att sträckas långt bortom 
den traditionella meningen, ansåg Fitzmaurice. Trots de skiljaktiga kan det dock konstateras av 
rättsfallet att arvsdispositionsrätten är en del av äganderätten och således något som skyddas av 
såväl EKMR som RF. Dispositionsrätten är enligt min mening starkt knuten till äganderätten 
då ett ägande utan rätt till nyttjande inte är ett riktigt ägande. Egendomsskyddet innefattar där-
med även en rätt för en egendomsägare att ingå juridiska förbindelser med andra människor 
genom exempelvis gåva, försäljning och arvsdispositioner.98 

                                                 
95 Case of Marckx v. Belgium, dom den 13 juni 1979.  
96 Case of Marckx v. Belgium, dom den 13 juni 1979.  
97 Case of Marckx v. Belgium, dom den 13 juni 1979. 
98 Case of Marckx v. Belgium, dom den 13 juni 1979.   
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3.4.2 Ingrepp i egendomsskyddet 

Efter att ha fastställt vad som innefattas i egendomsbegreppet är det även av intresse för fram-
ställningen att utreda vad som anses utgöra ingrepp i egendomsskyddet. Ingrepp i egendoms-
skyddet sker i regel genom berövande eller nyttjandeinskränkning från staten. Åhman beskriver 
vidare att ingrepp i egendomsskyddet kan härröra från tre olika källor. Dessa källor är lag, dom 
från domstol eller från ett myndighetsbeslut. Även faktiskt handlande från en myndighetsperson 
eller en person som företräder det allmänna kan dock utgöra ingrepp i egendomsskyddet.99 

Ingreppen kan sedan klassificeras efter olika svårighetsgrad. De grövsta ingreppen avser de fall 
då egendom beslagtas och äganderätten övergår på staten, utan att någon ersättning till den 
enskilde utgår. Ingrepp kan även avse expropriation eller nationalisering, som vanligtvis rör 
fast egendom, då ersättning i regel alltid erläggas för den egendom som den enskilde förlorar. 
Ett sådant ingrepp anses till följd av ersättningen som utgår vara mindre grovt. Dessa ingrepp 
benämns som berövanden, då den enskilde förlorar äganderätten till sin egendom. Det finns 
även en rad andra ingrepp som omfattas av art. 1 p. 1 EKMR, vari själva ägandet för egendomen 
inte övergår på staten. Dessa ingrepp kan exempelvis vara reglering av fast egendom i form av 
byggförbud, hyreskontroll osv. Ersättning utgår nästan aldrig för dessa typer av nyttjande-
ingrepp, då ägandet inte övergår från den enskilde till staten. För att det ska anses utgöra ett 
ingrepp i egendomsskyddet måste egendomens ekonomiska värde påverkas i negativ bemär-
kelse.100 

Intressant avseende dessa ingrepp är att nyttjandet kan inskränkas på ett sådant sätt att den 
enskilde inte längre kan disponera över sin egendom, varmed effekten blir densamma som om 
äganderätten övergått på staten. Sådana ingrepp benämns därför som de facto expropriation.101 
I fallet Papamichalopoulos mot Grekland användes begreppet de facto expropriation för första 
gången. I fallet var klagandena oförmögna att använda såväl som sälja eller skänka sin egendom 
varmed egendomen ansågs överförd till staten, även om den i teorin fortfarande tillhörde kla-
ganden. Fallet ger således uttryck för att även tolkningen av vad som utgör ingrepp i ägande-
rätten är extensiv.102 

En annan företeelse som Europadomstolen anser utgöra ingrepp i egendomsskyddet är så kal-
lade ingrepp sui generis103. Denna typ av ingrepp utgör ett alternativ till de övriga ingreppen 
berövande eller nyttjandeinskränkning. Ingreppet innebär inte att staten försöker reglera nytt-
jandet av privat egendom och heller inte att äganderätten övergår på staten. Ingreppen sui ge-
neris kan därmed beskrivas enkelt som andra typer av inskränkningar i den enskildes respekt 
för sin egendom. Genom att bedöma att även sui generis-ingrepp utgör intrång i äganderätten 
kan domstolen därmed ha ett mer nyanserat förhållandesätt till egendomsskyddets omfattning. 
Ingreppen sui generis överensstämmer som framgått inte helt med lydelsen enligt art. 1 p. 1 
EKMR och därför behöver inte Europadomstolen inordna dessa ingrepp i artikelns rekvisit. 
Istället prövar domstolen om ingreppet sui generis har stöd i lag och om det är i det allmännas 
intresse. Domstolens tolkning av ingrepps-begreppet är därmed extensiv och även något oför-
utsägbar. Denna form av ingrepp i äganderätten blir särskilt intressant med hänsyn till laglotts-
reglerna och hur de inverkar på äganderätten och testationsfriheten. Laglottsreglerna innebär 
inte att staten tar över förfogandet av någon egendom per se, men då arvlåtaren blir förhindrad 
att disponera sin egendom som denne önskar hindras ändå äganderätten. Med hänsyn till den 

                                                 
99 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 198–199.  
100 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 201 ff.  
101 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 202. 
102 Case of Papamichalopoulo v. Greece, dom den 24 juni 1993.  
103 Definitionen av begreppet är unik eller i särställning.  
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extensiva tolkning av vad som utgör ingrepp i egendomsskyddet kan det konstateras att lag-
lottsreglerna med största sannolikhet skulle anses utgöra en inskränkning i egendomsskyddet.104   

3.4.3 Godtagbara inskränkningar 

Av avsnittet ovan följer vad som anses utgöra ingrepp i egendomsskyddet enligt lydelsen i art. 
1 p. 1 EKMR. Alla ingrepp i äganderätten anses inte utgöra en inskränkning av konventions-
skyddet, utan en del av dem utgör så kallade legitima och godtagbara inskränkningar. Ett första 
rekvisit för att ingreppet ska anses acceptabelt är att ingreppet sker i ett allmänt intresse. Det 
innebär att staten måste kunna visa att ingreppet i egendomsskyddet främjar ett visst behov som 
är i linje med den statliga verksamheten.105  

Att staten kan påvisa att ett ingrepp har främjat ett allmänt intresse är väsentligt för att ingreppet 
ska beaktas som legitimt och i linje med konventionen. Skulle staten exempelvis företa ingrepp 
grundat på enbart politiska skäl skulle ingreppet inte anses utgöra ett godtagbart sådant och det 
skulle därmed strida mot art. 1 p. 1 EKMR. Typiska skäl som anses vara av allmänt intresse är 
sociala och ekonomiska sådana. Begreppen är enligt min mening tämligen intetsägande och vad 
som ryms inom dem är svårt att förutse. Staten har därför också ett vitt tolkningsutrymme av-
seende vad som krävs för att främja samhället, och därför kan detta rekvisit uppfattas som den 
största svagheten hos egendomsskyddet. Även ingrepp i egendomsskyddet som enbart gynnar 
en mindre grupp individer har kunnat godtas så länge åtgärderna vidtagits i linje med en politik 
som i slutändan gynnar samhället i stort och inte enbart några få.106 

Vidare behöver ingreppet i egendomsskyddet ha stöd i lag i enlighet med det så kallade laglig-
hetskravet. Det innebär att det för att ett ingrepp ska anses vara legitimt ska det ha stöd i den 
inhemska rättsordningen. Stödet måste inte finnas i ett specifikt lagrum men ingreppet måste 
åtminstone ha tillkommit i enlighet med demokratiska principer såsom Åhman fastställer. Vi-
dare ska ingreppet vara i linje med den bestämmelse som legitimerar ingreppet. Således måste 
bestämmelsen vara förutsägbar och med vissa kvalitetskrav. Inskränkningar i egendomsskyddet 
måste exempelvis som ovan framgått vara i linje med det allmänna intresset. Ingreppet ska även 
uppfylla kravet på nödvändighet i ett demokratiskt samhälle.107  

Det sista kriteriet som intagits i art. 1 p. 1 EKMR för att en inskränkning av egendomsskyddet 
ska anses vara konventionsenlig är att den sker enligt folkrättens allmänna grundsatser. Det 
innebär i korta drag att inskränkningen måste vara förenlig med de allmänna folkrättsliga prin-
ciper som gäller som överordnade de nationella lagarna. Exempelvis kan en stat föreskriva att 
ersättning inte måste utgå för expropriation som rör utlänningar i staten. En sådan bestämmelse 
skulle dock strida mot den folkrättsliga principen om icke-diskriminering och inskränkningen i 
ersättningsrätten skulle anses strida mot konventionen även om inskränkningen följde statens 
egen rättsordning.108  

Slutligen gäller även ett proportionalitetskrav mellan staternas allmänna intressen av att in-
skränka egendomsskyddet och enskilda individers intresse av att inskränkningar i egendoms-
skyddet inte ska göras. Det måste därmed finnas en balans mellan de mål staten vill åstadkomma 
och de medel som staten tar till för att nå målet. Proportionalitetsprincipen har inneburit att 
                                                 
104 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 227 ff.  
105 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 260 f.  
106 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 262 ff.  
107 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 267 ff.  
108 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 276 ff.  
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Europadomstolen fått en mer allsidig makt avseende att bedöma hur ingripande åtgärder i egen-
domsskyddet som kan godtas. Vid bedömningen om ett ingrepp anses proportionerligt eller inte 
tar Europadomstolen stor hänsyn till om ersättning har utgått för egendom som berövats den 
enskilde eller inte. Ett berövande av egendom utan att ersättning sedan utgår som kompensation 
anses i regel vara såväl godtyckligt som oproportionerligt. Vidare tar domstolen hänsyn till 
faktorer som förekomsten av processuella rättigheter, lagens kvalité, lagens syfte, om myndig-
heterna agerat korrekt samt möjligheterna för en stat att nå samma syfte med mindre ingripande 
åtgärder. Särskilt den sista aspekten är intressant utifrån laglottsreglernas inskränkning i testat-
ionsrätten. Av framställningen ovan framgår trots allt att sakkunniga konstaterat att de syften 
som motiverat laglotten eventuellt gått förlorade.109 

3.5 Testationsfriheten 

I följande avsnitt ska testationsfriheten beskrivas något mer ingående för att en tydligare jäm-
förelse mellan testationsfriheten och egendomsskyddet sedan ska kunna göras.  

När en arvlåtare, även kallad testator, upprättar ett testamente sätts den legala arvsordningen åt 
sidan. Istället för att följa lagens arvsfördelning kommer således kvarlåtenskapen från testatorn 
att fördelas efter dennes vilja, som den kommit till uttryck i testamentet. Det här framgår av 11 
kap. ÄB. Ett testamente är således en handling vari testatorn får en möjlighet att styra över hur 
dennes egendom ska disponeras även efter dennes frånfälle. I svensk rätt råder dessutom en 
princip om att testatorns vilja ska respekteras så långt som möjligt, vilket framgår av 11 kap. 1 
§ ÄB. Den så kallade viljeprincipen tillämpas med en subjektiv tolkning som innebär att testa-
torns vilja styr oavsett hur viljan uttryckts i ett testamente. Därmed kan tämligen långtgående 
tolkningar göras av testamentet med hänsyn till testatorns vilja. Anledningen till viljans starka 
ställning är att testamentsförordnanden är en handling av givmildhet, och att testatorn har rätt 
att välja hur dennes arv ska fördelas. Testatorn har därtill alltid rätt att återkalla ett upprättat 
testamente. Det går inte för en testamentstagare att påstå att denne förlitat sig på ett testaments-
förordnande, om detta återkallats.110 

För att uppfylla testatorns vilja görs till och med tolkningar som är så kallat hypotetiska. An-
ledningen därtill är att det anses vanskligt för en testator att upprätta ett testamente för framti-
den, då förhållanden och omständigheter kan förändras. Därmed görs i vissa fall tolkningar som 
att testatorn känt till de förändringar som inträtt sedan testamentet upprättats. Dessa vittgående 
tolkningar görs av den anledningen att testamentet anses utgöra ett utlopp för den privata ägan-
derätten, som sträcker sig bortom arvlåtarens bortgång. Testamenten är därmed i princip den 
enda rättshandling för döds skull som godkänns av lagen.111 

Såsom framgått ovan av framställningen är det inte särskilt vanligt förekommande med testat-
ionsförordnanden. Det kan ge en indikation på att de flesta är nöjda med den arvsordning som 
finns intagen i ÄB. Det kan även tyda på att många har den uppfattningen att lagen oavsett deras 
önskan kommer träda in och begränsa testamentets verkan. Något som även är intressant i den 
här aspekten är att ett upprättat testamente tyder på att testatorn med största sannolikhet har 

                                                 
109 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 361 ff. Se även SOU 1981:85 s. 207–212 avseende förslag om avskaffande 
av laglotten. 
110 Brattström, M., Singer, A., Rätt arv, s. 88 samt Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kom-
mentaren till 11 kap. 1 §. 
111 Brattström, M., Singer, A., Rätt arv, s. 88 samt Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kom-
mentaren till 11 kap. 1 §. 
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goda grunder för att önska att dennes kvarlåtenskap ska fördelas på ett annat sätt än lagen före-
skriver. Det finns därmed klara skäl för att låta testamentet styra hur kvarlåtenskapen dispone-
ras.112 

Av 9 kap. 1 § ÄB framgår vilka personer som har testationshabilitet, och därmed har rätt att 
upprätta ett testamente. I regel måste testatorn ha fyllt 18 år. Undantag gäller dock då testatorn 
är under 18 år och redan är gift eller då denne fyllt 16 år och äger egendom. Testationshabilite-
ten härleds till reglerna i 9 kap. 1 § Föräldrabalken (1949:381) (vidare FB) vari det föreskrivs 
att personer under 18 år anses vara omyndiga och därmed får de inte råda över sin egendom. 
Det här sambandet mellan testationshabilitet och rättslig förfoganderätt ger enligt mig uttryck 
för det faktum att testationsfriheten har en direkt koppling till äganderätten, då omyndiga inte 
anses kunna disponera över sin egen egendom.113 

Det råder även stränga formkrav för upprättande av testamente. Det har sin grund i att testatorn 
ska vara skyddad från förhastade och ogenomtänkta testamentsförordnanden. Huvudregeln i 
enlighet med 10 kap. 1 § ÄB är att ett testamente ska upprättas skriftligen vilket syftar till att 
undvika oklarheter som kan leda till tvister. Därtill stadgas i paragrafen att underskrivandet av 
testamentet ska bevittnas av två stycken vittnen som också ska skriva under testamentet. Kravet 
på bevittnande har intagits dels för att bevisa testamentets existens och testatorns vilja, dels för 
att bekräfta att testatorn varit i skick att med bindande verkan förordna om sin kvarlåtenskap.114  

Vidare följer det av 10 kap. 4 § 1 st. ÄB att inte är vem som helst får vara testamentsvittne. 
Personer som är under 15 år eller lider av en psykisk störning med följd att de inte kan förstå 
betydelsen av bevittnandet får inte vara testamentsvittnen. Inte heller testatorns släktningar i 
rätt upp- och nedåtstigande led eller dennes make, sambo eller syskon får vara vittne. Det har 
sin grund i att det då skulle komma att uppstå en sorts jävssituation då dessa personer är de som 
skulle ärva arvlåtaren för det fall inget testamente hade upprättats. Det kan därmed föranleda 
att dessa personer försöker påverka testatorn att inte utforma ett testamente eller liknande. För 
att ytterligare förhindra yttre påverkan anges i 10 kap. 4 § 2 st. ÄB att inte heller personer som 
anges i testamentet får bevittna dess undertecknade. Personer som är make, sambo eller släkt 
till testamentstagare på ett sådant sätt som anges i första stycket får inte heller bevittna testa-
mentet.115 

För att återknyta till egendomsskyddet i RF och EKMR som berörts ovan kan det konstateras 
att rättigheten att disponera över sina tillgångar genom ett testamentsförordnande även efter ens 
frånfälle är en del utav egendomsskyddet. Det har sin grund i att ett fritt ägande kräver att ägaren 
tillåts att inte bara behålla sin egendom utan även fritt använda och disponera den. Såsom fram-
gått av avsnitt 3.4.2 kan även nyttjandeinskränkningar anses utgöra ett hinder i den privata 
äganderätten.116 Skyddet i art. 1 p. 1 EKMR är tillskapat för att försäkra att enskilda individers 
tillgångar skyddas från det allmänna. Sverige får dock genom exempelvis lagstiftning inskränka 
testationsfriheten och därigenom även egendomsskyddet, men inskränkningarna måste vara så-
väl nödvändiga som proportionerliga. Särskilt avseende egendom av privat karaktär, som ofta 

                                                 
112 Brattström, M., Singer, A., Rätt arv, s. 89.  
113 Brattström, M., Singer, A., Rätt arv, s. 91.  
114 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 10 kap. 1 §. 
115 Brattström, M., Singer, A., Rätt arv, s. 92 f.  
116 Se bl.a. Case of Marckx v. Belgium, dom den 13 juni 1979. 
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förekommer i testamenten, ska egendomsskyddet vara starkt vilket framgått ovan.117 Laglotts-
bestämmelserna innebär visserligen inte att någon särskild egendom beslagtas av staten, men 
bestämmelserna innebär tillika att arvlåtaren förhindras att fritt disponera sin egendom. Det 
utgör enligt Europadomstolens definition ett ingrepp sui generis.118 I nästkommande kapitel 
kommer resonemanget kring laglottens nödvändighet och proportionerlighet utvecklas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
117 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 162 f. 
118 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 227 ff. 
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4. Laglotten som angeläget allmänt intresse 

4.1 Laglottsskyddets rättviseaspekt  

Som framgått ovan i framställningen är det inte särskilt vanligt förekommande med testaments-
förordnanden i Sverige. Laglottsskyddet aktualiseras enbart i de situationer då det finns ett tes-
tamentsförordnande som inte inkluderar arvlåtarens alla bröstarvingar och någon av dem begär 
jämkning. Således kommer laglottsskyddet innebära att kvarlåtenskapen fördelas på ett sätt som 
direkt strider mot arvlåtarens vilja då testamentet jämkas och sätts ur spel. Det är de situation-
erna som detta kapitel tar sikte på. Av kapitel 3 har det framgått att arvsdispositioner utgör en 
del av egendomsskyddet. Redogörelsen i följande kapitel avser att påvisa huruvida laglotten 
med dess bakomliggande syften kan anses utgöra sådana angelägna allmänna intressen som 
krävs för att skapa en legitim och nödvändig inskränkning i egendomsskyddet enligt 2 kap. 15 
§ RF och art. 1 p. 1 EKMR.119 

Laglottsinstitutet är främst motiverat av två syften. Ett av dessa syften är att skapa en rättvisa 
bröstarvingar emellan och att garantera att ingen bröstarvinge görs helt arvlös. Genom att införa 
en likadelningsprincip i laglottsreglerna förhindras arvlåtare från att gynna en eller flera bröstar-
vingar till nackdel för övriga bröstarvingar. I prop. 1986/87:1 framgår att det främst är särkull-
barn som kan anses vara beroende av laglottsreglerna. Skulle laglottsbestämmelserna inte fin-
nas föreligger det en risk för att bröstarvingar från ett tidigare äktenskap skulle missgynnas till 
förmån för antingen en ny make eller för bröstarvingar inom det nya äktenskapet och att sär-
kullbarn skulle utestängas från arv.120 

I SOU 1981:85 gjorde Familjesakkunniga en genomgående analys av laglottens motivering 
med hänsyn till den ställning som efterlevande make hamnade i innan reglerna om efterarv för 
gemensamma bröstarvingar inrättades. I utredningen uppges att det redan 1928 då ÄB fick sin 
moderna utformning funnits betänkligheter till laglottens inskränkningar i testationsfriheten. I 
första lagutskottet hade en reservation gjorts år 1928 av två ledamöter som ansåg att laglottens 
inskränkning i äganderätten var obehörig. Sedan riksdagen 1928 har närmare hundra år förflutit 
och samhällsutvecklingen har fortskridit. Den privata äganderätten har fått en starkare inne-
börd.121  

De familjesakkunniga påtalade vidare i utredningen från 1981 att likadelningen visserligen kan 
ha en viss betydelse då arvfördelningen bröstarvingar mellan annars kunde användas som ett 
slags påtryckningsmedel mot arvingarna. Föräldrar kan genom testamentsförordnanden för-
ordna om att exempelvis de bröstarvingar som väljer lämpligast utbildning får ta del av hela 
kvarlåtenskapen. Likväl framhölls det i SOU 1981:85 att den rättvisa som uppnås genom lag-
lottsreglerna är ofullständig. Om en arvlåtare är fast besluten om att gynna en bröstarvinge 
framför övriga kommer inte laglotten och dess begränsning om en halv arvslott innebära att 
någon större rättvisa skipas. Om en avliden efterlämnar två barn och enbart en av dem är med-
tagen i ett upprättat testamente skulle ett utkrävande av laglotten från det missgynnade barnet 

                                                 
119 Se avsnitt 3.2 samt 3.4.3.  
120 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. s. 79 ff.  
121 SOU 1981:85 äktenskapsbalk – förslag av Familjelagssakkunniga, s. 207 f.  
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innebära att denne utfår en fjärdedel av kvarlåtenskapen. Arvlåtaren är fortfarande fri att dispo-
nera resterande tre fjärdedelar av kvarlåtenskapen såsom denne önskar och således kan allt det 
övergå till en av bröstarvingarna. Därmed kan testamentsförordnanden i den bemärkelsen fort-
farande användas som påtryckningsmedel, även om det var något som lagstiftaren avsett att 
motverka. Den disponibla kvoten kommer i de flesta fall innebära att en arvlåtare är fri att 
fördela arvet mycket ojämnt trots laglottsreglerna som upprättats för att förebygga just det.122  

Ytterligare en aspekt av laglottsskyddets rättvisesyfte som är intressant att belysa är att olika 
regler gäller för särkullbarn och gemensamma bröstarvingar. Såsom belysts ovan i avsnitt 2.2 
finns en markant skillnad i hur laglotten utfås mellan dessa grupper av arvingar. Enligt 7 kap. 
3 § 2 st. ÄB ärver den efterlevande maken de gemensamma barnens arvslotter inklusive laglot-
ter med fri förfoganderätt medan särkullbarn har rätt att få ut sina laglotter direkt efter arvlåta-
rens frånfälle. Den åtskillnad som gjorts innebär att särkullbarn alternativt de gemensamma 
barnen kan komma att missgynnas stort i arvsfördelningen. Särkullbarn som kan göra anspråk 
på sin laglott direkt kan komma att erhålla ett större del av kvarlåtenskapen gentemot de ge-
mensamma barnen som ärver sin laglott ur efterarvet från den efterlevande maken. Vilket blir 
beroende av hur den efterlevande maken förvaltar arvet. Olikbehandlingen av gemensamma 
bröstarvingar och särkullbarn innebär således enligt min mening att någon rättvisa mellan 
bröstarvingar i realiteten inte kan garanteras då laglotterna som utfås kan vara av mycket vari-
erande storlek.123 

Därtill bör regleringen i 7 kap. 4 § ÄB belysas. Det förstärkta laglottsskyddet innebär som lyfts 
fram ovan en förlängning av laglottsreglerna som sträcker sig bortom arvsdispositioner då reg-
lerna även inkluderar rättshandlingar som arvlåtaren vidtar under sin livstid. Såsom framgått i 
avsnitt 2.3.3 har det förstärkta laglottsskyddet en extensiv tillämpning vilket innebär att en rad 
olika rättshandlingar innefattas. Det förstärkta laglottsskyddet medför att gåvor som är att lik-
ställa med testamentsförordnanden från arvlåtaren kan förklaras ogiltiga om de inkräktar på 
bröstarvingarnas laglotter. Därtill är det gåvans värde vid dödsfallet som betraktas. Det innebär 
följaktligen att en bröstarvinge som mottagit en gåva åtskilliga år före arvlåtarens dödsfall och 
förvaltat gåvan väl så att dess värde ökat, kan bli skyldig att återbära stora summor till kvarlå-
tenskapen. Bröstarvingen behöver inte varit införstådd i att gåvan var att likställa med ett testa-
mentsförordnande.124 

Det förstärkta laglottsskyddet är därmed att betrakta som en mycket stor inskränkning i den 
privata äganderätten för arvlåtaren men även för gåvotagaren. 7 kap. 4 § ÄB är dessutom gene-
rellt utformad vilket föranleder att det är svårt att förutse vilka rättshandlingar som är att lik-
ställa med testamente. Jag anser inte att det förstärkta laglottsskyddet innebär att arv fördelas 
rättvist mellan bröstarvingar. Det kan finnas goda skäl för en arvlåtare att vilja skänka en gåva 
till en bröstarvinge om denne exempelvis har sämre ekonomiska möjligheter än övriga, eller då 
bröstarvingen gjort sig förtjänt av gåvan. Istället för att denne bröstarvinge gynnas leder 7 kap. 
4 § ÄB närmast till att denne missgynnas då en återbäringsskyldighet som kan innebära stora 
förluster inträder för bröstarvingen vid arvlåtarens dödsfall. Om bröstarvingen mottagit en gåva 

                                                 
122 SOU 1981:85 äktenskapsbalk – förslag av Familjelagssakkunniga, s. 209 f.  
123 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), inledningen till 7 kap. 
124 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 4 § ÄB. 
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och en värdeökning skett kommer det snarare vara övriga bröstarvingar som gynnas när gåvan 
återbärs till kvarlåtenskapen. Således kan det förstärkta laglottsskyddet komma att innebära att 
även bröstarvingar känner sig förhindrade från att disponera en gåva från sina föräldrar då de 
befarar en värdeökning, vilket utgör en ytterligare aspekt av egendomssinskränkning. Det före-
faller inte särskilt rättvist enligt mig.125  

Det kan mot bakgrund av det ovan framförda ifrågasättas vilken rättvisa som lagstiftaren avsett 
med laglottsreglerna. Att alla bröstarvingar skulle erhålla lika del i arvet är som framgått ovan 
uteslutet. Det som laglottsreglerna åstadkommer är enbart att ingen bröstarvinge lämnas helt 
lottlös. Det kan dock ifrågasättas hur långt det allmänna ska få inskränka testationsfriheten för 
att garantera att så inte sker. Enligt min mening kan det föreligga situationer då det finns goda 
skäl för att klart gynna en bröstarvinge framför övriga. Det kan röra sig om en situation då 
arvlåtaren har för avsikt att gynna ett särkullbarn då arvlåtaren vet att övriga bröstarvingar kom-
mer erhålla ett stort arv av den andre efterlevande maken. Då finns enligt min mening grund för 
att låta särkullbarnet ta del av hela kvarlåtenskapen medan övriga lämnas lottlösa. Det kan även 
föreligga en situation då en bröstarvinge lider av en sjukdom eller ett handikapp vilket föranle-
der att denne kommer ha svårare att ordna sin försörjning än övriga bröstarvingar. Även då kan 
det vara berättigat att denne erhåller hela kvarlåtenskapen.126  

Det kan diskuteras kring varför inte en arvlåtare ska vara fri att besluta om vilken bröstarvinge 
som ska gynnas eller missgynnas. I 14 kap. 7 § FAL om förmånstagarförordnanden har lagstif-
taren ansett att det är möjligt att skapa en ordning där rättvisetänket har fått stå tillbaka mot den 
fria dispositionsrätten. I kommentaren till lagen framgår att försäkringstagaren i regel har goda 
grunder för att förordna en viss förmånstagare och att dennes vilja därför ska vara styrande.127 

Jag anser inte att laglottsreglerna uppfyller rättvisesyftet mot bakgrund av det ovan anförda. 
Reglerna kan visserligen garantera att en bröstarvinge inte görs helt lottlös men i övrigt är reg-
lerna både något otillfredsställande samt i vissa fall för långtgående. Vidare är laglottsskydds-
bestämmelserna ålderdomliga i den bemärkelsen att de utgår från ett tankesätt om att familje-
konstellationer är på ett visst sätt, där det förutsätts att särkullbarn kommer att missgynnas 
framför gemensamma bröstarvingar. Laglottsreglerna är statiska i sin tillämpning vilket föran-
leder att dess syfte i vissa fall går förlorat. Dessutom är det att sätta alldeles för stor tilltro till 
laglottssystemet som räddningsmekanism att tro att problem med maktbalanser inom familjer 
kan lösas av att bröstarvingar tilldelas en kvot av kvarlåtenskapen.128   

4.2 Laglottsskyddet ur en ekonomisk synvinkel 

Ett andra syfte med laglottsskyddet är att garantera att en del av kvarlåtenskapen stannar hos 
arvlåtarens bröstarvingar. Det är således ett socialt såväl som ekonomiskt skydd som avses 
åstadkommas med laglottsreglerna. I prop. 1986/87:1 framgår dock återigen att det är ovanligt 
med att testamenten upprättas till förmån för personer som inte är nära besläktade med arvlåta-
ren. Därför fastslogs i propositionen att syftet med att garantera att en del av kvarlåtenskapen 
gynnar den närmaste familjen redan gått förlorat i viss mån.129 

                                                 
125 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 4 § ÄB. 
126 Prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. s. 104 ff. 
127 Prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. s. 104 ff. 
128 Se SOU 1981:85 äktenskapsbalk – förslag av Familjelagssakkunniga, s. 207 ff. 
129 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. s. 79 f.  
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Familjesakkunniga påtalade i utredningen 1981 att laglottssystemet fick sin utformning under 
mitten av 1800-talet då arvejordssystemet avskaffades. Det gamla systemet byggde på att ärvd 
fast egendom skulle kvarbli inom släkten. Då det obligatoriska släktarvet avskaffades fordrades 
något annat som begränsade testationsfriheten för att garantera familjemedlemmar en del av 
kvarlåtenskapen. Grunden för att begränsa testationsfriheten var som framgått i avsnitt 2.1 att 
arvet var av avgörande betydelse för främst bröstarvingars försörjning, och att lagstiftaren ville 
förhindra att hela arvet tillföll andra än dem. De familjesakkunniga framhöll att det torde vara 
få som i det moderna samhället är beroende av arvet från föräldrarna för sin egen försörjning. 
Då laglottsreglerna infördes var det inte ovanligt med att en förälder avled och efterlämnade 
minderåriga barn som ännu inte var arbetsföra. I nutid har medellivslängden ökat vilket innebär 
att de flesta arvtagare själva är i medelåldern då deras föräldrar avlider. Därmed är det heller 
inte avlägset att anta att dessa arvtagare redan försörjer sig själva och har en ordnad ekonomi. 
Det kan enligt min mening även anföras att det traditionella förhållningssättet till att arvet ska 
säkra övriga familjemedlemmars försörjning bytts ut mot sociala och ekonomiska skyddsnät 
under senare delen av 1900-talet med såväl socialbidrag som arbetslöshetskassa. Det innebär 
att det främst anbelangar samhället och inte arvlåtare att hjälpa dem som inte kan försörja sig 
själva.130 

Utifrån perspektivet att arvlåtaren ska anses skyldig att sörja för sina bröstarvingar kan en jäm-
förelse göras till FB. I 7 kap. 1 § FB framgår att en förälder är underhållsskyldig för sitt barn 
till denne fyllt 18 år eller som mest 21 år. Bestämmelsen är tydlig och innebär således att en 
förälder inte är skyldig att dela med sig av sin egendom till sina barn när de nått vuxen ålder. 
Därför framstår det som ogrundat att en person ska anses underhållsskyldig för alla sina bröstar-
vingar på nytt enbart på grund av denne avlider, oaktat vilken ålder dessa är i.131 

Vidare bör det även belysas att försörjningsbehovet bröstarvingar emellan kan variera kraftigt. 
Det kan föreligga en situation då en bröstarvinge är i stort behov av hela kvarlåtenskapen från 
en förälder. Laglottsskyddet som ska försäkra bröstarvingarnas ekonomi förhindrar dock en 
sådan arvsdisposition. På samma sätt som laglotten kan anses vara en garanti för en bröstar-
vinges försörjning skulle därmed den fria testationsrätten kunna anses vara ett ekonomiskt 
hjälpmedel enligt min mening. Genom testamentsförordnanden kan arvlåtaren fördela sin kvar-
låtenskap på ett sätt så att de som är i störst behov av arvet tilldelas detta. Det har som framgått 
konstaterats att de som upprättar ett testamente i regel har goda grunder för det. Utifrån det 
ovan anförda kan det fastställas att bröstarvingars ekonomiska intresse av laglottsskyddet har 
förändrats sedan reglerna antogs. Det beror främst på att medellivslängden ökat vilket innebär 
att de flesta arvtagare själva är i medelåldern och har ordnad försörjning då arvlåtaren avlider. 
Därtill är det sällan testamenten upprättas till nackdel för bröstarvingarna.132  

4.3 Laglottsskyddets sociala perspektiv 

Laglottsbestämmelserna anses därtill ha ett socialt syfte, genom att verka för att familjer knyts 
samman och bröstarvingarnas plats i samhället tryggas. Den starka skyldigheten att ta hand om 
sina barn i socialt hänseende var en av grunderna till laglottsreglernas framväxt då bröstarvingar 

                                                 
130 SOU 1981:85 äktenskapsbalk – förslag av Familjelagssakkunniga, s. 207 f.  
131 Se prop. 2000/01:134 Underhåll till barn som fyllt 18 år, s. 13.  
132 Se SOU 1981:85 äktenskapsbalk – förslag av Familjelagssakkunniga, s. 207 f. 
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i regel var i stort behov av arv avseende främst familjens jordägor för att skapa sig en starkare 
ställning i samhället.133 

Laglottsskyddet bygger på en stark tradition och på ett känslomässigt band mellan arvlåtare och 
arvtagare. Det starka släktskapsbandet som ansågs föreligga mellan förälder och barn då lag-
lottsskyddet stiftades föranledde att reglerna låg i god linje med det allmänna rättsmedvetandet. 
Föräldrar hade ett stort behov av att försäkra sig om att deras kvarlåtenskap blev väl omhänder-
tagen och barnen hade ett behov av exempelvis familjens jordägor övergick på dem i arv efter 
föräldrarnas frånfälle. Laglottsskyddet uppfyllde således en stark nyttoaspekt då reglerna för-
anledde en försäkran om att bröstarvingar inte skulle hamna i socialt utanförskap, då föräldrarna 
blev skyldiga att tillförsäkra dem en del av sin kvarlåtenskap. Samtidigt skyddades släktens 
egendom.134 

I modern tid är samhällsordningen dock en annan. Det moderna samhället har influerats starkt 
av det liberala tankesättet, vilket föranlett att jämställdhet, frihet och självständighet har blivit 
centralt i vår samhällsordning.135 Då laglottsinstitutet stiftades var ofta barnen väl lämpade att 
ta över exempelvis jordägorna då de varit med och skött om ägorna under sin uppväxt. Gene-
rationsskiftena avseende exempelvis företag som en arvlåtare grundat och byggt upp kan vara 
betydligt mer betungande. Då arvtagarna i regel är äldre när arvskiften sker har de generellt sett 
redan byggt upp sina egna liv och startat en egen förvärvsverksamhet ofta skild från sina för-
äldrars. Det innebär att det kan argumenteras för att samhörighetsbehovet avseende just bröst-
arvingarnas chans att skapa sig en plats i samhället är en något föråldrad företeelse. Det före-
kommer dock givetvis fortfarande att bröstarvingar ärver en del av eller ett helt företag från 
sina föräldrar, varvid samhörighetsperspektivet i viss mån lever vidare.  Dock kan det även 
hävdas att generationsskiftena i viss mån försvårats av laglottsreglerna. Om endast en bröstar-
vinge ansetts lämpad att ta över ett företag från arvlåtaren kommer denne tvingas lösa ut reste-
rande bröstarvingar vilket för många kan vara mycket betungande och kostsamt varvid företag 
eventuellt måste avyttras som följd.136 

Det bör därvid framhållas att bröstarvingar finner ett stort känslomässigt värde i att erhålla en 
del av kvarlåtenskapen från sina föräldrar och att det stärker bröstarvingars känsla av solidaritet. 
Det symboliska och sentimentala värdet av laglotten anses därför leva vidare. Till denna del bör 
det dock anföras att det i de flesta fall är en förälders önskan att dennes barn ska erhålla kvar-
låtenskapen. Enligt min mening förefaller det heller inte lika stärkande för solidariteten mellan 
förälder och barn att en bröstarvinge erhåller en del av arvet som arvlåtaren inte önskat att 
bröstarvingen ska erhålla. Laglotten har som påvisats just den effekten, att kvarlåtenskapen 
fördelas på ett sätt som strider mot arvlåtarens vilja. Därmed är det snarare den legala arvsord-
ningen som verkar för att skapa samhörighet mellan arvlåtare och arvinge, inte laglottsreg-
lerna.137 

                                                 
133 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 45 ff. 
134 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 298 f.  
135 Brunfelter, U., Egendomsskyddet, grundlagen och europakonventionen, Timbro Förlag, 1986, s. 12.  
136 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), inledningen till 7 kap. 
137 Se Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), inledningen till 7 kap. 
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4.4 Laglottsskyddet som legitim inskränkning i egendomsskyddet 

Den första frågeställningen för uppsatsen besvarades i föregående kapitel med ett konstaterande 
om att Europadomstolen har fastställt att arvsdispositionsrätten utgör en del av egendomsskyd-
det genom domstolens tillämpning av art. 1 p. 1 EKMR.138 Då Sverige förbundit sig att sedan 
antagandet av EKMR som svensk lag 1995 lojalt följa antagandena ska därmed svensk lag stå 
i korrelation med konventionen. Därtill ska svenska domstolar tolka egendomsskyddet i 2 kap. 
15 § RF i överensstämmelse med såväl konventionens rena ordalydelse som dess tillämpning 
som den vuxit fram i praxis. Innebörden av det är att arvsdispositionsrätten därmed utgör en del 
av egendomsskyddet även i Sverige. Laglottsskyddet som inskränker testationsfriheten innebär 
därför en inskränkning av egendomsskyddet. Det fastställandet utgjorde följaktligen första ste-
get i undersökningen om huruvida laglottsskyddet kan anses förenligt med egendomsskyddet 
eller inte.139  

Nästa analytiska del i framställningen består av att utreda huruvida laglottsskyddet kan anses 
stå i överensstämmelse med de krav som ställs på inskränkningar i egendomsskyddet. Därför 
blir de syften som presenterats i avsnitten ovan högst centrala för att påvisa laglottsskyddets 
förenlighet med egendomsskyddet. Regleringen av egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF lyder 
”Vars och ens egendom är tryggad… utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna 
intressen. [författarens förkortning]”. Laglottsskyddet är därför endast förenligt med egen-
domsskyddet om det krävs för att uppfylla angelägna allmänna intressen. Egendomsskyddets 
reglering i RF har således fått en striktare reglering än art. 1 p. 1 EKMR som enbart ställer krav 
på att inskränkningar i egendomsskyddet ska tillgodose allmänna intressen. Det krävs därför 
inte att dessa intressen tillika ska vara angelägna enligt den minimistandard som bestämts av 
EKMR. Det fordras följaktligen mer av inskränkningar som det allmänna gör i egendomsskyd-
det i Sverige.140 

Brunfelter poängterar att det av art. 1 p. 1 EKMR framgår att egendomsskyddet inte är ett ab-
solut skydd utan ett relativt sådant som bereder medlemsstaterna ett brett handlingsutrymme att 
vidta åtgärder som är nödvändiga i ett föränderligt samhälle. Vad egendomsskyddet syftar till 
att skydda är därmed inte en viss samhällsordning utan snarare ett upprätthållande av vissa 
principer om hur förändringar i samhällsstrukturen får gå till. Dessa principer blir av stor bety-
delse för att undvika ingripanden i det privata ägandet som är av godtycklig eller diskrimine-
rande karaktär. Med hjälp av egendomsskyddet skapas därmed ett kvalitetskrav på den lagstift-
ning som stiftas kring ingrepp i egendomsskyddet, samt ett hänsynstagande till en proport-
ionalitet mellan mål och medel.141  

Egendomsskyddet har en funktion av att upprätthålla ett visst förtroende mellan staten och de 
enskilda och det beskrivs av Brunfelter som ett slags försäkringssystem. Egendomsskyddet ska 
skydda medborgarna mot politiska risker och ekonomiska förluster som i det närmaste är oför-
utsebara och mycket svåra att värja sig mot. Om det finns ett tillräckligt stort allmänt intresse 
kan en person tvingas avstå sin egendom genom exempelvis expropriation, vilket är en risk de 

                                                 
138 Case of Marckx v. Belgium, dom den 13 juni 1979. 
139 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 7 ff. 
140 Se Åhman, K., Egendomsskyddet s. 262 ff. 
141 Brunfelter, U., Egendomsskyddet, grundlagen… s. 88 f.  
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flesta enskilda med ett privat ägande tvingas tåla. Den som utsätts för den typen av uppoffring 
kompenseras då ekonomiskt av staten som en ersättning för denna risk.142  

De långtgående ingrepp som dessa typer av ägandeväxlingar innebär för enskilda medför även 
att egendomsskyddet innehar en central funktion som intresseavvägning för att upprätthålla ba-
lansen mellan stat och enskilda. Handlingsfriheten för individer är central i en marknadseko-
nomi som Brunfelter framhåller, och mot detta vägs det kollektiva samhällssystemet som har 
ett behov av offentlig planering och intervention. Egendomsskyddet ska således stå sig mot 
skiftande viljor från de som för tillfället är styrande genom att ställa krav på att alla ingrepp 
måste vara proportionerliga i förhållande till det intresse de ska tillgodose.143 

Medlemsstaterna tillerkänns även som tidigare framförts ett brett tolkningsutrymme avseende 
vad som utgör ingrepp i allmänhetens intresse. Det beror bland annat på att Europadomstolen 
har ansett att medlemsstaterna själv är bäst lämpade att avgöra huruvida ingrepp av anledningar 
att härleda till exempelvis ekonomiska eller sociala angelägenheter är nödvändiga. Det medför 
att det direkta skyddet för privat egendom är tämligen svagt. Så länge Europadomstolen anser 
att en stat agerat inom sin bedömningsmarginal anses ingen kränkning av art. 1 p. 1 EKMR ha 
skett.144 

Laglottsskyddet motiveras som ovan framgått främst av ekonomiska och sociala skäl vilket 
medför att jag får uppfattningen om att Sveriges bedömningsmarginal avseende vad som utgör 
allmänna intressen är stort enligt Europadomstolens mått. Därmed kan det även konstateras att 
laglottsskyddet med stor sannolikhet hade ansetts falla inom staternas vida bedömningsmargi-
nal, även om laglottsskyddets motiv i det moderna samhället är något urholkade. Därmed kan 
laglottsreglerna med största sannolikhet anses utgöra en legitim inskränkning av egendoms-
skyddet i art. 1 p. 1 EKMR. Bedömningen kan dock bli en annan om laglottsskyddet granskas 
utifrån formuleringen av egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF.145  

4.5 Vem är i behov av laglottsskyddet? 

Laglottsskyddets motiverades vid dess tillkomst dels av ett intresse av att en del av kvarlåten-
skapen skulle kvarstanna hos bröstarvingarna, dels av att bröstarvingarna skulle behandlas jäm-
likt.146  

Som framgått av avsnitten ovan kan dock dessa syften svårligen anses motiverade i det moderna 
samhället. Utifrån en rättviseaspekt är laglottsreglerna tämligen otillfredsställande mot bak-
grund av det ovan anförda. Samtidigt är det konstaterat att bröstarvingar inte har samma behov 
av arv för att ordna sin egen försörjning. Det beror dels på att de flesta bröstarvingar själva är i 
arbetsför ålder då deras föräldrar avlider, dels att sociala och ekonomiska skyddsnät som sam-
hället tillhandahåller medför att behovet av arv för försörjningen minskat.147 

Familjesakkunniga konstaterade redan år 1981 mot bakgrund av det ovan anförda att ett avskaf-
fade av laglotten inte skulle vara en alltför långtgående reform avseende förhållandet mellan 

                                                 
142 Brunfelter, U., Egendomsskyddet, grundlagen… s. 89 f.  
143 Brunfelter, U., Egendomsskyddet, grundlagen… s. 90 f.  
144 Se case of Sporrong and Lönnroth, dom den 23 september 1982. 
145 Se SOU 1981:85 äktenskapsbalk – förslag av Familjelagssakkunniga, s. 207 ff. samt case of Sporrong and 
Lönnroth, dom den 23 september 1982. 
146 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 299.  
147 SOU 1981:85 äktenskapsbalk – förslag av Familjelagssakkunniga, s. 207 ff.  
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arvlåtaren och efterlevande make samt de gemensamma bröstarvingarna. Skyddsbehovet an-
sågs därmed inte längre vara angeläget med hänsyn till gemensamma bröstarvingar då de i regel 
behandlas rättvist och samhället i övrigt tillhandahåller goda försörjningsmöjligheter. Situat-
ionen för särkullbarn ansågs dock av familjesakkunniga som en annan då det bedömdes före-
ligga en fortsatt risk för att de skulle komma att missgynnas om laglotten avskaffades.148 

Vidare framförde dock de familjesakkunniga att de bedömde att tiden var inne för att avskaffa 
laglotten till förmån för en total testationsfrihet. Argumenten som framfördes var laglottsskyd-
dets föråldrade bakgrundsmotiv samt att ett avskaffande skulle verka för att stärka den efterle-
vande makens ställning. Laglottsskyddet upphävdes inte år 1981 men jag anser att de välmoti-
verade bedömningarna som lyftes fram i utredningen ger fog för en utgångspunkt om att lag-
lotten som angeläget allmänt intresse är svårmotiverat.149  

Avseende särkullbarn framfördes år 1998 i en utredning att dessa i regel har en betydligt bättre 
ställning än när laglottsreglerna antogs. Det beror bland annat på att det är vanligt att personer 
gifter sig fler än en gång och att de även får barn i olika äktenskap eller relationer. I utredningen 
framgick att det därför inte går att urskilja relationer mellan föräldrar och särkullbarn som sär-
skilt dåliga jämfört med andra familjerelationer. Det betonades även i utredningen från 1998 att 
testationsfriheten bör få företräde framför skyddet för särkullbarn och övriga bröstarvingar. 
Skälen för det var främst att en person som huvudregel ska få råda över sin egendom även efter 
sitt frånfälle vilket bekräftats av Europadomstolen. Laglottsinstitutet begränsar inte enbart tes-
tationsfriheten för en arvlåtare utan inverkar även på gåvor från arvlåtaren som är att likställa 
med testamente. Det är vidare inte enbart sedvanliga gåvor som innefattas i begreppet utan även 
andra dispositioner såsom rättshandlingar inom äktenskap innefattas av det förstärkta laglotts-
skyddet i 7 kap. 4 § ÄB. Laglottsskyddet kan därför få oanat långtgående verkningar inte minst 
för en efterlevande make. Dessa verkningar kan inte anses stå i rimlig proportion till det be-
gränsade skyddsintresse som laglottsreglerna har.150 

Därmed kan det fastställas att de personer som anses ha det största behovet av laglottsskyddet 
är särkullbarnen, samtidigt som det fastställts att även deras skyddsbehov försvagats. Det kan 
dock vara så att äldre generationer fortfarande har för avsikt att missgynna sina särkullbarn 
vilket innebär att ett visst behov lever kvar. Frågan är då hur proportionerligt det är att inskränka 
alla personers rätt att disponera sin egendom såväl under sin livstid som efter sitt frånfälle till 
skydd för en mindre grupp vars skyddsbehov är ovisst. Som framhållits kan det anses motiverat 
att genom inskränkningar i egendomsskyddet främja en specifik grupp i samhället om det i 
slutändan gynnar samhället som helhet. Jag har dock svårt att förutse på vilket sätt samhället 
som helhet gynnas av att främst särkullbarnens arvsrätt säkras. Därtill håller distinktionen mel-
lan inom- och utomäktenskapliga barn på att försvinna vilket innebär att även särkullbarnens 
skyddsbehov generellt sett kan anses ha försvagats väsentligt.151 Särskilt det förstärkta laglott-
skyddet framstår som oproportionerligt då dess konsekvenser kan vara svåröverskådliga och i 
vissa fall mycket ingripande i egendomsskyddet för såväl arvlåtare som personer som erhållit 
en gåva med återgångskrav.152 

                                                 
148 SOU 1981:85 äktenskapsbalk – förslag av Familjelagssakkunniga, s. 209. 
149 SOU 1981:85 äktenskapsbalk – förslag av Familjelagssakkunniga, s. 211 f.  
150 SOU 1998:110 makes arvsrätt, dödsboförvaltning och dödförklaring, s. 221 ff.  
151 Se Åhman, K., Egendomsskyddet s. 262 ff. 
152 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 4 § ÄB. 
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För att återkoppla till rättsfallet RÅ 1999 ref. 76 avseende nedstängning av Barsebäck 1 kan 
följande sägas. Vid en bedömning av huruvida ett ingrepp i egendomsskyddet kan anses vara 
legitimt fäster rätten vikt vid lämpligheten och nödvändigheten i ingreppet. Därtill ska en pro-
portionalitetsbedömning göras.153 

Att driva igenom en social politik som ska verka för att skapa jämställhet mellan gemensamma 
bröstarvingar och särkullbarn kan enligt min mening anses utgöra ett angeläget allmänt intresse. 
På grund av en viss godtycklighet i skyddsbehovet anser jag dock att det är svårt att konstatera 
att laglottsreglerna är nödvändiga på samma sätt som när de antogs. Därtill kan även laglotts-
systemets lämplighet ifrågasättas då skyddet i vissa delar är ofullständigt. Därför vågar jag påstå 
att metoden att använda sig av ett laglottsskydd som dessutom sträcker sig bortom arvsdispo-
sitioner till andra rättshandlingar som en arvlåtare vidtar under sin livstid är en alltför ingripande 
åtgärd. Det kan dock svårligen dras någon vidare slutsats innan vidare forskning på ämnet 
görs.154  

För att återgå till vad som framfördes inledningsvis i framställningen kan det konstateras att 
reglerna i 2 kap. 15 § RF och art. 1 p. 1 EKMR har något olika verkan men att innebörden av 
bestämmelserna är densamma. Laglottsskyddet innebär en inskränkning av egendomsskyddet i 
såväl RF som EKMR. Vad som legitimerar inskränkningar i bestämmelserna skiljer sig dock 
åt. I EKMR uppställs endast som krav att ingrepp ska vara av allmänt intresse. Det stadgandet 
i förenlighet med att medlemsstaterna tillerkänts en vid bedömningsmarginal avseende sociala 
angelägenheter medför att laglottsskyddet med största sannolikhet inte innebär en kränkning av 
art. 1 p. 1 EKMR.155 

I 2 kap. 15 § RF har som åtskillnad mot art. 1 p. 1 EKMR ett krav på att ingrepp enbart får göras 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse ställts upp. Trots att svensk lag ska stå i korre-
lation med EKMR uppställs inget hinder för medlemsstaterna att sätta en högre standard i in-
hemsk lagstiftning. Laglottssystemet i Sverige är väl förankrat i historiska värderingar och ett 
annat samhällssystem. I takt med att ägandebegreppet vuxit sig starkare är det därför svårt att 
finna argument för att påvisa laglottsskyddets nödvändighet i det moderna samhället. Det med-
för att jag som besvarande av uppsatsens andra frågeställning bedömer att laglottsskyddet med 
stor sannolikhet inte kan anses utgöra ett angeläget allmänt intresse. Därmed kan laglottsskyd-
dets förenlighet med egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF starkt ifrågasättas. Det främsta skälet 
därtill är att laglottsskyddet kan verka mycket ingripande avseende främst det förstärkta lag-
lottsskyddet. Det kan svårligen anses stå i proportion till de ovissa syften som laglottsreglerna 
söker uppnå.156 

 

 

 

 

 

                                                 
153 RÅ 1999 ref. 76.  
154 Se SOU 1998:110 makes arvsrätt, dödsboförvaltning och dödförklaring, s. 221 ff. 
155 Se case of Sporrong and Lönnroth, dom den 23 september 1982. 
156 SOU 1981:85 äktenskapsbalk – förslag av Familjelagssakkunniga, s. 209. 
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5. Sammanfattade slutsatser  
I uppsatsen har laglottsskyddet utretts ur ett äganderättsligt perspektiv. Framställningen har 
syftat till att utreda på vilket sätt laglottsbestämmelserna kan anses vara förenliga med egen-
domsskyddet i 2 kap. 15 § RF samt art. 1 p. 1 EKMR. 

I kapitel två redogjordes för laglottens framväxt, nutida formulering samt omfattning. Laglotts-
reglernas syfte är som framhållits ovan att försäkra att laglottsberättigade bröstarvingar inte 
åsidosätts av andra arvingar, samt att bröstarvingarna sinsemellan behandlas rättvist och lika. 
Föräldrar har därmed en lagstadgad skyldighet att låta en del av deras kvarlåtenskap tillfalla 
barnen. Laglotten är således ett minimikrav som bröstarvingar kan framställa mot arvlåtaren 
vilket inskränker arvlåtarens testationsfrihet.157 

I proposition 1986/87:1 som berörts ovan gjordes dock en utredning av sakkunniga vari det 
framgick att många av de syften som laglotten avsåg att förverkliga skulle uppfyllas även utan 
tvångsbestämmelsen. Det föreföll i utredningen som att det är förhållandevis ovanligt med tes-
tamentariska förordnanden till andra personer än just familjen, samtidigt som barn sällan längre 
är beroende av arv från föräldrarna för sin försörjning. Utredningen blir intressant just av den 
anledningen att laglotten utgör en tydlig inskränkning av den fria dispositionsrätten. Därav bör 
inskränkningen vara välmotiverad och nödvändig, något som kan ifrågasättas med det ovan 
nämnda. Om det i de flesta fall är bröstarvingarna som erhåller kvarlåtenskapen är laglottsskyd-
det i den aspekten verkningslöst och överflödigt.158  

För att bygga ut argumentationen om laglottens eventuella överflödighet belystes även 14 kap. 
7 § FAL. Livförsäkringar är en nyare företeelse som drivs av andra syften än vad laglottsreg-
lerna drivs av. Utgångspunkten är som ovan påvisats att ersättning från livförsäkring är ett be-
lopp som kommer undandras från arvlåtarens kvarlåtenskap. Anledningen därtill är att försäk-
ringstagarens vilja med förordnandet anses styrande. Familjemedlemmarnas rätt till arvet har 
de facto fått stå tillbaka mot den fria dispositionsrätten i det avseendet. Hänsyn tas även till att 
bröstarvingar i regel har goda ekonomiska förutsättningar utan att försäkringsersättningen ska 
behöva tillräknas samtliga arvingar.159 

Även det förstärkta laglottsskyddet i 7 kap. 4 § ÄB utgör som framgått en del av laglottsskyddet. 
Skyddet i 7 kap. 4 § ÄB sträcker sig till att begränsa möjligheten för en arvlåtare att företa 
rättshandlingar såsom gåvor under dennes livstid, förutsatt att gåvan är att likställa med ett tes-
tamentsförordnande. Av rättsfallen som berörts i avsnitt 2.3.3 framgår tydligt att gåvobegreppet 
är extensivt och att även rättshandlingar som företas makar emellan kan anses träffas av be-
stämmelsen och återgångskravet. Det förstärkta laglottsskyddet innebär således en stor in-
skränkning av den fria dispositionsrätten som dessutom kan sträcka sig över flertalet år innan 
en övergång av arv ens blir aktuell. Som framgått är dessutom bestämmelsen avseende det för-
stärkta laglottsskyddet generellt utformad och flytande i sin tillämpning. I rättsfall NJA 1985 s. 

                                                 
157 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 299. 
158 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. s. 80.  
159 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 6 kap. 1 §. 
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414 ansåg HD att en rad olika rättshandlingar som enskilt inte kunde uppfattas som gåvor var 
att likställa med testamente, och kunde omfattas av återgångskravet i 7 kap. 4 § ÄB.160  

I och med den ofta extensiva tolkningen av främst gåvobegreppet föranleder det mig att dra 
slutsatsen att det inte längre enbart är ett minimiarvsanspråk som bröstarvingar kan framställa 
utan att laglottsbestämmelsen emellanåt kan bli mycket omfattande i sin tillämpning. Det ovan 
anförda innebär att det väcks frågor avseende hur väl motiverad inskränkningen i äganderätten 
som laglotten utgör är. Det förstärkta laglottsskyddet är uppenbart inte enbart en inskränkning 
i testationsfriheten utan det innebär även en begränsning av äganderätten under arvlåtarens livs-
tid.161 

I kapitel tre har egendomsskyddets formulering och innebörd i såväl RF som EKMR redogjorts 
för. Därtill har innebörden av testationsfriheten byggts ut med syfte att jämföra hur egendoms-
skyddet förhåller sig till rätten att fritt disponera sitt arv. 

Vid en bokstavstolkning av egendomsskyddet i 2 kap. 15 § RF som framhållits ovan i avsnitt 
3.1 framgår att var och en är skyddad från att till det allmänna tvingas avstå sin egendom genom 
expropriation eller andra liknande sådana förfaranden. Innebörden av skyddet är således enligt 
min mening något svår att tyda vilket medför att det fordrades en närmare genomgång av de 
bakomliggande syftena till lagtexten. Av bland annat propositionen till inkorporeringen av 
EKMR i den svenska grundlagen framgår att det är främst situationer då staten beslagtar fast 
egendom som innefattas i egendomsskyddet enligt den svenska lydelsen. Huruvida tvångsmäss-
iga övertaganden av lös egendom eller andra typer av nyttjandeinskränkningar omfattas av 
egendomsskyddet har inte vidare utretts eller redogjorts för i vare sig propositionen eller i öv-
riga utredningar.162 

För att besvara den första frågeställningen för uppsatsen avseende huruvida egendomsskyddet 
ska tillämpas på arvsrättens område var dock en utvidgad utredning av Europadomstolens till-
lämpning av EKMR och egendomsskyddet erforderlig. Anledningen till att jag använde mig av 
det tillvägagångssättet är att Sverige sedan EKMR antogs har förbundit sig att lojalt följa anta-
gandena som framgår av konventionen. Det innebär att svensk lag ska tolkas så att den stämmer 
överens med konventionen, men även så att den stämmer överens med den praxis som vuxit 
fram avseende hur konventionen ska tillämpas. Det är därför inte tillräckligt att Sverige följer 
och tillämpar den rena bokstavslydelsen av egendomsskyddet, utan tillämpningen ska även in-
nefatta definitioner av egendomsskyddet som vuxit fram i praxis. Därför har Europadomstolen 
även en sorts lagskapande roll för de konventionsslutande staterna, vilket fått en stor betydelse 
för den här framställningen.163  

Av den klara ordalydelsen av egendomsskyddet i art. 1 p. 1 EKMR följer att var och ens rätt till 
egendom ska lämnas okränkt och att ingen må berövas sin egendom. Utifrån detta förefaller 
svensk rätt stå i god korrelation till lydelsen i EKMR. Var och en ska vara skyddad från egen-
domsberövanden. I min analys har jag dock funnit att begreppet egendom definieras mycket 

                                                 
160 NJA 1985 s. 414.  
161 RH 2011:38.  
162 Se prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 49 f.  
163 Prop. 1993/94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor, s. 7 ff.  
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bredare av Europadomstolen än vad som gjorts i svensk praxis. Det ter sig som att Europadom-
stolen har haft för avsikt att utvidga skyddssfären i egendomsskyddet och att skyddet därmed 
fått en mycket extensiv tillämpning. Även om staterna är fria att i princip själva avgöra hur 
olika inskränkningar i egendomsskyddet får göras till följd av det vida tolkningsutrymmet som 
gäller för sociala och ekonomiska angelägenheter, måste de ändå förhålla sig egendomsskyd-
dets omfattning given av Europadomstolen.164  

I det välciterade rättsfallet Marckx mot Belgien avseende en arvlåtares rätt att bestämma över 
fördelningen av sin kvarlåtenskap, gjordes bedömningen att arvsdispositionsrätten är en del av 
egendomsskyddet i art. 1 p. 1 EKMR. Europadomstolen ansåg att rätten att disponera över sin 
egendom är en traditionell såväl som fundamental del av äganderätten. Egendomsskyddet har 
således givits en extensiv tillämpning.165 Genom att fastställa att även sui generis-ingrepp in-
nebär intrång i egendomsskyddet har dessutom Europadomstolen skapat sig ett stort utrymme 
för att bedöma vad som kan tänkas inkräkta på egendomsskyddet. Den typen av ingrepp innebär 
som ovan redogjorts för varken ett berövande eller en inskränkning i en persons nyttjanderätt. 
Istället är sui generis-ingreppen avsedda att utgöra ett alternativ till de övriga ingreppen. Enligt 
min mening sänder det därmed signaler om att lydelsen i 2 kap. 15 § RF är för snäv då paragra-
fen nästan uteslutande tar sikte på expropriation och liknande sådana förfaranden.166 

Såsom fastställts i rättsfallet Marckx mot Belgien utgör rätten att fritt disponera över sitt arv en 
del av egendomsskyddet vilket då besvarar första frågeställningen för uppsatsen. Europadom-
stolen anser att äganderätten och förfoganderätten är starkt sammankopplade, vilket förefaller 
vara en naturlig lösning enligt mig. Om det inte var på det sättet skulle det allmänna genom 
lagar och beslut kunna inskränka förfoganderätten av enskildas egendom på ett sådant sätt så 
att den verkliga äganderätten de facto går förlorad. Resonemanget kan sammankopplas med 
begreppen fri förfoganderätt och full äganderätt. En person som ärver egendom med fri förfo-
ganderätt är fri att spendera eller sälja egendomen, men det finns inskränkningar i hur denne får 
disponera sin egendom. Exempelvis får inte arvtagaren skänka bort en stor del av egendomen 
eller testamentera bort den. Full äganderätt är dock ett ägande utan inskränkningar som innebär 
att arvtagaren inte behöver ta hänsyn till övriga arvingar. Följden är således att äganderätten 
enligt arvsrättens såväl som Europadomstolens definition kräver ett ägande utan inskränkningar 
i hur egendomen ska nyttjas. Att förhindra en person att använda sin egendom som denne önskar 
är därmed en indirekt inskränkning i äganderätten. Hinder i testationsfriheten som exempelvis 
laglottsreglerna medför föranleder således att egendomsskyddet begränsas.167  

Egendomsskyddet syftar som ovan framgått till att skydda från diktatoriska regimer samt till 
att förespråka personlig frihet vilket utgör grunden för vår demokrati. Ett system med ägande-
rätten i centrum lämnar ett stort utrymme för den enskildes självständighet. Den enskilde ska 
vara fri att skapa en ekonomisk trygghet för sig själv utan att inblandning från det allmänna 
sker. Friheten att förfoga över sin egendom är således starkt förankrad med äganderätten och 
därmed anser jag det otvivelaktigt att rätten att välja hur ens arv ska disponeras utgör en naturlig 

                                                 
164 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 195 ff.  
165 Case of Marckx v. Belgium, dom den 13 juni 1979.  
166 Åhman, K., Egendomsskyddet s. 227 ff.  
167 Se avsnitt 2.2.  
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del av skyddet för egendom.168 Dock hindras inte enbart testationsfriheten av laglottsreglerna. 
Som framgått i avsnitt 2.3.3 innebär exempelvis det förstärkta laglottsskyddet även en begräns-
ning av äganderätten under arvlåtarens livstid. Det hinder som laglottsreglerna innebär för tes-
tationsfriheten och även det fria ägandet i övrigt är således inte betydelselöst eller litet, varför 
utredningen vidare syftat till att påvisa huruvida syftena som motiverat laglottsskyddet fortfa-
rande är angelägna och nödvändiga.169  

I kapitel fyra har laglottsreglernas bakomliggande syften analyserats utifrån deras angelägenhet 
kan anses vara i det moderna samhället. Anledningen till analysen är att besvara uppsatsens 
andra frågeställning avseende hur väl förenligt laglottsskyddet är med egendomsskyddet.  

Laglottsskyddet är som fastslagits enbart förenligt med egendomsskyddet om det är nödvändigt 
för att uppfylla angelägna allmänna intressen. Egendomsskyddets reglering i RF har således en 
striktare reglering är i art. 1 p. 1 EKMR.170 Såsom Brunfelter poängterar är dock inte egen-
domsskyddet ett absolut skydd utan ett relativt sådant som bereder medlemsstaterna ett brett 
handlingsutrymme att vidta åtgärder som är nödvändiga i ett föränderligt samhälle. Egendoms-
skyddet är därmed inte avsett att skapa en viss samhällsordning utan att minimera risken för att 
ingripanden i det privata ägandet är av godtycklig eller diskriminerande karaktär. Med hjälp av 
egendomsskyddet skapas därmed ett kvalitetskrav på den lagstiftning som stiftas kring ingrepp 
i egendomsskyddet, samt ett hänsynstagande till proportionalitet mellan mål och medel. Där-
med har det fastslagits i uppsatsen att just proportionalitet är av central betydelse för ingrepp i 
egendomsskyddet.171  

För att besvara uppsatsens andra frågeställning har laglottsreglernas bakomliggande syften ana-
lyserats. Laglottsskyddet är som framgått delvis motiverat utifrån ett rättvisesyfte. Därmed ska 
laglotten garantera att ingen bröstarvinge görs helt arvlös, samt att arvet fördelas lika bröstar-
vingarna emellan. I uppsatsen har det dock kunnat påvisas att den rättvisa som uppnås med 
laglottsreglerna är tämligen ofullständig. Det beror på laglottens begräsning till enbart en kvot-
del av kvarlåtenskapen. Om en arvlåtare har för avsikt att gynna en bröstarvinge framför övriga 
kommer således laglottsskyddet inte innebära att någon större rättvisa skipas. Den disponibla 
kvoten medför att arvlåtaren är tämligen fri i sina möjligheter att styra över hur arvet dispone-
ras.172 

Därtill innebär det förstärkta laglottsskyddet en förlängning av laglottsskyddets verkningar. En 
bröstarvinge kan erhålla en gåva under arvlåtarens livstid som denne förvaltar väl vilket even-
tuellt kan medföra att gåvans värde ökar. Vid arvlåtarens bortgång kan en sådan gåva anses vara 
att jämställa med ett testamentsförordnande vilket innebär att gåvotagaren blir återbäringsskyl-
dig till dödsboet under vissa omständigheter. Då det även är gåvans värde vid arvlåtarens döds-
fall som ska återbäras kan det orsaka stora konsekvenser för den gåvotagare som eventuellt 
varit oförutseende om återbäringsskyldigheten. Huruvida det förstärkta laglottsskyddet verkar 

                                                 
168 Se Brunfelter, U., Egendomsskyddet, grundlagen och europakonventionen, Timbro Förlag, 1986, s. 12. 
169 Se Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 4 § ÄB. 
170 Se Åhman, K., Egendomsskyddet s. 262 ff. 
171 Brunfelter, U., Egendomsskyddet, grundlagen… s. 88 f.  
172 SOU 1981:85 äktenskapsbalk – förslag av Familjelagssakkunniga, s. 209 f.  
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för att skapa en rättvis arvsfördelning mellan bröstarvingarna kan därför ifrågasättas.173 Det blir 
särskilt intressant då en jämförelse görs med 14 kap. 7 § FAL avseende förmånstagarförord-
nanden. I förarbeten till paragrafen har lagstiftaren påpekat att försäkringstagaren i regel har 
goda grunder för att förordna om en viss förmånstagare och att det därför är försäkringstagarens 
vilja som ska vara styrande. I FAL har således den fria viljan fått en framträdande roll medan 
rättvisetänket fått stå tillbaka. Det tyder därmed på att en sådan ordning är möjlig och att det 
allmänna eventuellt inte måste inkräkta på dispositionsrätten för att kvarlåtenskapen ska förde-
las rättvist.174 

Ett andra syfte med laglottsskyddet är att garantera att en del av kvarlåtenskapen stannar inom 
den närmsta familjen för att säkra arvtagarnas försörjning.175 Familjesakkunniga har dock be-
tonat att de flesta bröstarvingar är i medelåldern då föräldrarna avlider. Det innebär att de flesta 
arvtagare då har en ordnad ekonomi och att de försörjer sig själva. Därtill har det i samhället 
vuxit fram ett starkt socialt såväl som ekonomiskt skyddsnät för att underlätta för dem som inte 
kan försörja sig själva. Därmed är inte längre bröstarvingar beroende av arv från föräldrarna på 
samma sätt som när laglottsreglerna antogs.176 

Vidare har laglottsbestämmelserna ett socialt syfte, genom att verka för att familjer knyts sam-
man och bröstarvingarnas plats i samhället tryggas. På samma sätt som bröstarvingar i regel 
inte är beroende av arv för sin försörjning längre kan de flesta heller inte anses beroende av arv 
för att skapa sig en plats i samhället.177 

Laglottsreglernas främsta syfte kan därför mot bakgrund av det ovan anförda anses vara att 
verka för att skapa en jämställdhet mellan gemensamma bröstarvingar och särkullbarn. Att bi-
behålla laglottsreglerna ur en rättviseaspekt samt för att motverka diskriminering kan enligt min 
mening anses utgöra ett angeläget allmänt intresse. Särkullbarnens skyddsintresse är som fram-
gått dock inte lika angeläget i det moderna samhället till följd av andra familjekonstellationer 
och därmed förändringar i acceptansen av särkullbarn. Därför kan laglottsreglernas legitima 
inskränkning i egendomsskyddet ifrågasättas. Särskilt då främst det förstärkta laglottsskyddet 
utgör en stor inskränkning i dispositionsrätten, vilket svårligen kan anses proportionerligt med 
hänsyn till laglottsreglernas ovissa nödvändighet.178  

Avslutningsvis ska därmed uppsatsens andra frågeställning besvaras med någorlunda visshet. 
Syftena bakom laglottsskyddet kan sannolikt inte anses utgöra sådana angelägna allmänna in-
tressen som krävs för att ingrepp i egendomsskyddet ska anses vara legitima. Därmed är inte 
laglottsskyddet förenligt med egendomsskyddet. I takt med att ägandebegreppet fått en starkare 
innebörd i samhället under slutet av 90-talet har laglottssystemets proportionalitet och nödvän-

                                                 
173 Lind, G., Walin, G., Ärvdabalken (1 mars 2017, Zeteo), kommentaren till 7 kap. 4 § ÄB. 
174 Prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. s. 104 ff. 
175 Prop. 1986/87:1 om äktenskapsbalk m.m. s. 79 f.  
176 SOU 1981:85 äktenskapsbalk – förslag av Familjelagssakkunniga, s. 207 f.  
177 SOU 1925:43, Förslag till lag om arv, s. 45 ff. 
178 Se SOU 1998:110 makes arvsrätt, dödsboförvaltning och dödförklaring, s. 221 ff. 
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dighet försvagats avsevärt. Det krävs därmed mer för att motivera ett ingrepp i egendomsskyd-
det varför jag bedömer att det krävs ytterligare utredning avseende hur väl motiverat laglotts-
skyddet är i det moderna samhället.179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
179 Se SOU 1981:85 äktenskapsbalk – förslag av Familjelagssakkunniga, s. 209. 
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Prop. 2000/01:134 Underhåll till barn som fyllt 18 år. 

Prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag. 

SOU 1925:43 Förslag till lag om arv. 

SOU 1981:85 Äktenskapsbalk – förslag av Familjelagssakkunniga.  
 
SOU 1998:110 Makes arvsrätt, dödsboförvaltning och dödförklaring.  

 

Rättsfall 

Svenska rättsfall 

Högsta domstolen 

NJA 1973 s. 687 

NJA 1985 s. 414 

NJA 1995 s. 423 

NJA 1998 s. 534 
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Regeringsrätten 

RÅ 1999 ref. 76 

 

Hovrätten för nedre Norrland  

RH 2011:38 

 

Europadomstolen 

Case of Marckx v. Belgium, dom den 13 juni 1979. 

Case of Sporrong and Lönnroth, dom den 23 september 1982. 

Case of Papamichalopoulo v. Greece, dom den 24 juni 1993. 

Case of Van Gend en Loos mot Nederlandse Administraie der Belastingen REG 1963. 

 

Författningar 

Europeiska konventionen d. 4 nov. 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 

Försäkringsavtalslag (2005:104) 

Föräldrabalk (1949:381) 

Regeringsformen (1974:152) 

Äktenskapsbalk (1987:230) 

Ärvdabalk (1958:637) 

 

Elektroniska källor 

Försäkringsavtalslagen 

Lind, Göran, Walin, Gösta, Försäkringsavtalslagen (1 mars 2017, Zeteo), inledningen till 14 
kap. 
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