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Abstract	
 
Expropriation is a legally forced procedure of which violates the property protection, 

guaranteed to everyone by the Swedish constitution as well as the European Convention on 

Human Rights. When the admissibility of expropriation or equivalent measure is questioned, 

the national Courts and authorities must ensure that the national law complies with the 

European Convention according to the Convention’s subsidiarity principle. This thesis aims to 

analyse the conditions under which the European Convention permits expropriation or 

equivalent measure and also to investigate how the European Court of Justice admissibility 

assessment relates to the corresponding assessment in Swedish case law from the precedential 

Courts.  

 

According to Article 1 of the first protocol of the European Convention, violations of the 

property protection may only be made in the publics interests and subject to the conditions 

provided for by law and by the general principles of international law. When the European 

Court of Justice must decide whether expropriation or equivalent measure is compatible with 

the property protection, the Court will analyse the circumstances based on three steps; 

Initially, it is examined whether the violation favours a public interest, which typically 

consists of social measures that benefit the public. Next, it will be examined whether 

sufficiently accessible, precise and foreseeable domestic law is provided for the interference 

and then finally, a proportionality assessment must be done.  The assessment must lead to the 

conclusion that the violation strikes a fair balance between the demands of the general interest 

of the community and the requirements of the protection of the individual's fundamental 

rights. The conclusion of the case law from the European Court of Justice is that the states are 

given a considerable scope to take the measurements considered necessary to meet such 

interests deemed to be general in each state.  

 

Regarding how the European Court of Justice’s admissibility assessment relates to the 

corresponding assessment in Swedish case law, it can be noted that the Supreme Court early 

has acknowledged the European Convention and the European Court of Justice’s case law as 

primary sources. However, in the European Court of Justice’s extensive and vague case law, it 

is difficult to determine the extent of the property protection, therefore the national courts and 

authorities with difficulty can guarantee the protection of property as in the European 

Convention.  



  

 

The investigation conducted by national law historically gives expression to a certain 

European scepticism, but, judging from recent Swedish case law, the European Convention 

and the interpretation of the European Court of Human Rights seems to be gaining greater 

importance since references to European law is made more frequently. 



  

Sammanfattning 

Expropriation är ett rättsligt tvångsförfarande som inskränker det egendomsskydd som 

garanteras var och en enligt såväl grundlag som Europakonventionen. Vid fråga om 

tillåtligheten av expropriation eller motsvarande åtgärd krävs enligt den konventionsrättsliga 

subsidiaritetsprincipen att nationella domstolar och myndigheter säkerställer att den nationella 

rättstillämpningen överensstämmer med Europakonventionens rättighetsskydd. Uppsatsen har 

till syfte att analysera under vilka förutsättningar expropriation eller motsvarande åtgärd tillåts 

enligt Europakonventionen samt att utreda hur Europadomstolens tillåtlighetsbedömning 

förhåller sig till motsvarande bedömning i svensk rättspraxis från de prejudicerande 

instanserna.  

 

Enligt artikel 1 i första tilläggsprotokollet till Europakonventionen får inskränkningar av 

egendomsskyddet endast göras för att tillgodose allmänna intressen enligt förutsättningar som 

anges i lagstiftning och av folkrättens allmänna grundsatser. När Europadomstolen har att 

avgöra om expropriation eller motsvarande åtgärd är förenlig med egendomsskyddet görs en 

prövning i tre led. Inledningsvis prövas huruvida inskränkningen ifråga tillgodoser ett allmänt 

intresse vilket typiskt sett utgörs av samhällsnyttiga åtgärder som gynnar allmänheten. 

Härefter prövas om åtgärden vidtagits med stöd av tillgänglig, tydlig och förutsägbar 

lagstiftning och slutligen görs en proportionalitetsbedömning av det allmänna intresse 

konventionsstaten avser att tillgodose och den enskildes rätt till sin egendom. Den slutsats 

som kan dras av Europadomstolens rättspraxis är att konventionsstaterna ges stort utrymme 

att vidta de åtgärder som konventionsstaterna bedömer vara nödvändiga för att möjliggöra 

tillgodoseendet av intressen som anses vara allmänna.  

 

Avseende hur Europadomstolens tillåtlighetsbedömning förhåller sig till motsvarande 

bedömning i svensk rättspraxis kan konstateras att Högsta domstolen tidigt erkänt 

Europakonventionen och Europadomstolens rättspraxis såsom primära rättskällor. Av 

Europadomstolens omfattande och svåröverskådliga rättspraxis är det emellertid svårt att 

avgöra egendomsskyddets omfattning varför nationella domstolar och myndigheter med 

svårighet kan garantera att egendomsskyddet i Europakonventionen tillförsäkras. Utredningen 

som gjorts av nationell rättspraxis ger historiskt sett uttryck för en viss europaskepsis men att 

döma av senare svensk rättspraxis tycks Europakonventionen och Europadomstolens tolkning 

av denna få allt större genomslag då hänvisning till europarätten görs mer frekvent.   
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1. Inledning	

1.1. Bakgrund	
Expropriation är ett rättsligt tvångsförfarande som fullbordas genom att ägaren av en fastighet 

tvingas överlåta äganderätten av del eller hela sin fastighet mot ekonomisk kompensation. 

Expropriation kan även ske genom att en fastighet tas i anspråk genom nyttjanderätt, 

servitutsrätt och annan särskild rätt. Syftet med tvångsåtgärden är att möjliggöra 

tillgodoseendet av angelägna allmänna intressen som äganderätten typiskt sett begränsar. 

Övervägande antalet beslut som fattas om expropriation lämnas åt stat eller kommun men 

under vissa förutsättningar kan tillåtelse även ges enskilt företag eller en förening. Både 

privatpersoner och juridiska personer som äger en fastighet riskerar att förlora sin egendom 

genom expropriation och åtgärden kan resultera i såväl omfattande ekonomiska förluster som 

förlust av egendom med affektionsvärde.    

 

I huvudsak regleras förutsättningarna för att fatta beslut om expropriation i 

expropriationslagen (1972:719) (ExprL). Åtgärdens tvångsvisa och inskränkande natur 

medför emellertid att de grundläggande villkoren för tillåtligheten av förfarandet återfinns i 

regeringsformen (1974:152) (RF) och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). 

 

Den inskränkning av äganderätten som expropriation innebär utgör en kränkning av det 

grundläggande egendomsskyddet.  Egendomsskyddet ger uttryck för varje fysisk eller juridisk 

persons rätt till respekt för äganderätten till sin egendom och andra rättigheter som denne 

åtnjuter.1 Egendomsskyddet är en universellt erkänd mänsklig rättighet som tillförsäkras var 

och en genom såväl nationell som internationell rätt.2 I artikel 1 i första tilläggsprotokollet till 

Europakonventionen (P 1-1 EKMR) fastslås att envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin 

egendom ska lämnas okränkt. En kränkning av egendomsskyddet får göras endast i det 

allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i enlighet med folkrättens 

allmänna grundsatser. I svensk rätt preciseras egendomsskyddet i 2 kap 15 § RF. Av 

bestämmelsen framgår att ingen kan tvingas avstå sin egendom utom när det krävs för att 
                                                
1 Nergelius, s. 11 ff.  
2 Åhman, Egendomsskyddet, s. 20. Bernitz, Rättighetsstadgans genomslag i svensk rätt, s. 790 f.  2 Åhman, Egendomsskyddet, s. 20. Bernitz, Rättighetsstadgans genomslag i svensk rätt, s. 790 f.  
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tillgodose angelägna allmänna intressen. Härutöver regleras skyddet för äganderätt även i 

artikel 17 första punkten Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 

(2010/C 83/02) (Rättighetsstadgan) och i artikel 17 i Förenta Nationernas allmänna förklaring 

om de mänskliga rättigheterna av den 20 december 1948 (FN-konventionen). Det kan således 

konstateras att egendomsskyddet är en väl erkänd mänsklig fri- och rättighet.  

 

I samband med att Europakonventionen inkorporerades i svensk rätt ändrades den svenska 

grundlagsbestämmelsen i syfte att precisera det egendomsskydd som Europakonventionen 

anger.3,4 Det egendomsskydd som svensk grundlag tryggar utgör därmed en nationell garanti 

av egendomsskyddet i Europakonventionen.5 Av intresse i det följande är huruvida det 

nationella egendomsskyddet garanterar samma omfattande skydd som Europakonventionen 

tillförsäkrar vid bedömningen av när expropriation tillåts.  

 

Att varje persons rätt till sin egendom anses skyddsvärd torde det inte finnas något tvivel om 

men skyddets omfattning kan emellertid diskuteras. Med risk för att ett alltför omfattande 

egendomsskydd försvårar tillgodoseendet av allmänna intressen kan en kränkning av 

egendomsskyddet under vissa förutsättningar motiveras. Som nämnts fastslås i P 1-1 EKMR 

att ingen ska berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under förutsättningar 

som anges i lag och av folkrättens allmänna grundsatser. Av denna grundsats följer således att 

den enskildes intresse av rätten till sin egendom under vissa förutsättningar kan ge vika för 

allmänna intressen. Vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att andra intressen än den 

enskildes ska anses vara av större vikt framgår inte av artikeln. Rättstillämparen lämnas med 

vaga hänvisningar till allmänna intressen och grundsatser samt nationell lagstiftning. Som ett 

resultat av artikelns lydelse lämnas stort utrymme åt konventionsstaterna att avgöra när en 

kränkning av egendomsskyddet anses tillåtlig.   

 

I svensk rätt har frågan om när en kränkning av egendomsskyddet kan anses tillåten avgjorts 

genom stiftande av lag innebärandes att egendom får tas i anspråk genom tvång för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen. Vad som avses med angelägna allmänna intressen 

framgår inte närmare av 2 kap 15 § RF utan detta måste avgöras från fall till fall med hänsyn 

till övrig lagstiftning på området. Inte heller i svensk rätt finns följaktligen egendomsskyddets 
                                                
3 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna (1994 års inkorporeringslag).  
4 Prop. 1993/94:117, s. 15 ff. 
5 A.a., s. 15 ff.  
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omfång klart preciserat i den bestämmelse som skyddar äganderätten. Till skillnad från 

Europarätten där förståelsen av rekvisitet allmänt intresse utvecklats i Europadomstolens 

rättspraxis, återfinns dock en närmare redogörelse av vilka intressen som kan anses allmänna 

och skyddsvärda i svensk lagstiftning. I de bestämmelser som följer av 2 kap ExprL anges de 

ändamål för vilka expropriation kan ske. De allmänna intressen som framgår av kapitlets 

bestämmelser är sådana intressen som bedömts vara av sådan dignitet att ett sådant 

tvångsförfarande som expropriation kan anses befogat. De olika ändamålen är emellertid inte 

klart avgränsade från varandra och härutöver finns för flera av ändamålen möjlighet till 

tvångsinlösen även enligt andra lagar.6 Den förhållandevis vaga lagstiftningen på området 

äventyrar en konsekvent tillämpning av gällande rätt och tillåtlighetsbedömningen riskerar att 

variera i stor utsträckning. Vad som utgör ett angeläget allmänt intresse blir i viss mån även 

föremål för politiska värderingar.  

 

Den risk för godtycklig rättstillämpning som nationell rätt ger upphov till avser 

Europakonventionen att begränsa. Europakonventionen gäller såsom svensk lag vilket medför 

att det egendomsskydd som garanteras i Europakonventionen ska genomsyra den svenska 

lagstiftningen och nationella rättstillämpningen.7 I 2 kap 19 § RF föreskrivs dessutom att lag 

eller annan föreskrift inte får meddelas i strid med Europakonventionen. Detta betyder att 

lagstiftaren har det primära ansvaret för att den inhemska rätten står i överensstämmelse med 

konventionen.8 Vidare har svenska myndigheter och domstolar en skyldighet att tolka och 

tillämpa Europakonventionen i enlighet med Europeiska domstolen för de mänskliga 

rättigheterna (Europadomstolen) tolkning. 9  Förhållandet mellan nationell rätt och 

Europakonventionen innebär att om svensk lag ger den enskilde mer långtgående fri- och 

rättigheter än Europakonventionen ska dessa tillämpas. I den mån Europakonventionen ger 

den enskilde ett mer omfattande skydd tillämpas Europakonventionen. 10 Vid fråga om 

tillåtligheten av expropriation är det egendomsskydd som envar tillförsäkras genom 

Europakonventionen följaktligen högst relevant. I varje enskilt fall där den enskildes rätt till 

sin egendom äventyras ska den enskildes intressen åtminstone tillvaratas i den omfattning 

som P 1-1 EKMR tillförsäkrar.  

                                                
6 Se bl.a. fastighetsbildningslagen (1970:988), plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) och ledningsrättslagen 
(1973:1144).   
7 Nergelius, s. 28 ff. 
8 A.a., s. 28 f.  
9 Crafoord, s. 864.  
10 Prop. 1993/94:117, s. 39. Bernitz, Europakonventionens införlivande med svensk rätt, s. 264. 
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1.2. Syfte	
Uppsatsen avser analysera och systematisera Europadomstolens rättspraxis avseende 

expropriation eller motsvarande åtgärd i syfte att utreda under vilka omständigheter sådan typ 

av tvångsåtgärd kan anses tillåtlig. Analysen ämnar belysa hur Europadomstolens 

tillåtlighetsbedömning förhåller sig till motsvarande bedömning i svensk rättspraxis från de 

prejudicerande instanserna.  

1.3. Frågeställningar		
Följande frågeställningar avser att utredas för att uppnå det önskade syftet.  

 

– Under vilka förutsättningar anses expropriation tillåtligt i svensk rätt? 

– Vilka förutsättningar är avgörande för att Europadomstolen ska tillåta en 

inskränkning av egendomsskyddet enligt Europakonventionen genom expropriation 

eller motsvarande åtgärd?  

– Hur förhåller sig gällande nationell rättstillämpning i de prejudicerande instanserna 

till den rättspraxis som Europadomstolen utvecklat? 

1.4. Avgränsning	
Mot bakgrund av uppsatsens syfte begränsas innehållet såtillvida att begreppen 

egendomsskydd och expropriation behandlas i den omfattning som anses nödvändig för att 

besvara de uppställda frågeställningarna.  

 

Som redan framgått regleras egendomsskyddet och tillåtligheten av expropriation i både FN-

konventionen, Europakonventionen, Rättighetsstadgan och RF. Vidare finns särskilda 

bestämmelser om expropriation och dylika tvångsåtgärder föreskrivet i flera nationella 

författningar. Centralt för denna uppsats är dock endast egendomsskyddet såsom det kommer 

till uttryck i Europakonventionen respektive RF samt de förutsättningar för expropriation som 

anges i expropriationslagen. Expropriationslagen behandlas endast översiktligt eftersom 

uppsatsen i huvudsak behandlar tillåtligheten av expropriation enligt grundlag och 

Europakonventionen. 
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Europadomstolens avgöranden analyseras i syfte att belysa vilka omständigheter 

Europadomstolen tar hänsyn till vid tillåtlighetsbedömningen avseende expropriation. 

Följaktligen tas begränsad hänsyn till aktualiserad nationell lagstiftning i andra länder.  

 

Expropriation är ett rättsområde som i hög grad präglas av politiska intressen, särskilt 

avseende bedömningen av vad som utgör angelägna allmänna intressen. Uppsatsens syfte 

ämnar emellertid inte till en rättspolitisk analys, varför politiska frågeställningar inte 

behandlas.    

 

Redogörelsen av de rättsfall som berörs i uppsatsen avgränsas till att omfatta omständigheter 

som är relevanta för uppsatsens frågeställningar. Övriga, förvisso intressanta, diskussioner 

och omständigheter som kan komma att diskuteras i de olika rättsfallen bortses ifrån. 

1.5. Metod	och	material		

1.5.1. Dualistisk	metod		
Sveriges rättssystem är ett dualistiskt sådant. Detta medför att särskild åtgärd måste vidtas för 

att traktat som Sverige ingått ska bli gällande nationellt.11 I huvudsak används inkorporering 

och transformering för att införliva internationella överenskommelser. Inkorporering innebär 

att en lag stiftas av vilken det framgår att traktaten ska gälla som lag i landet. 12 

Transformering innebär att traktatförpliktelser inarbetas i befintlig eller särskild lagstiftning.13 

Europakonventionen och därtill hörande egendomsskydd som här är av betydelse är 

inkorporerad i svensk rätt genom 1994 års inkorporeringslag. Som ett resultat av 

inkorporeringen omfattas Sverige av en skyldighet att leva upp till de åtaganden som 

Europakonventionen avser att skydda.  

 

Det svenska dualistiska rättssystemet motiverar tillsammans med uppsatsens syfte att såväl 

rättsdogmatisk metod som europarättslig metod tillämpas. Rättsdogmatisk metod avser att 

tillämpas i syfte att systematisera och tolka den svenska lagstiftningen avseende tillåtligheten 

av expropriation. Europarättslig metod är aktuell att tillämpa då ämnet för uppsatsen i 

                                                
11 Ehrenkrona, s. 779. 
12 A.a., s. 781.  
13 A.a., s. 781.  
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huvudsak regleras i Europakonventionen och Europadomstolens rättspraxis. Europa-

konventionen såsom svensk lag ska tillämpas och tolkas i enlighet med den metod och 

rättspraxis som Europadomstolen har utvecklat.14  

1.5.2. Rättsdogmatisk	metod		
För att fastställa gällande rätt avseende tillåtligheten av expropriation tillämpas rättsdogmatisk 

metod. Metoden lämpar sig för att tolka och systematisera rätten med beaktande av 

rättskälleläran och syftet kan sägas vara att framställa juridiken som ett sammanhängande 

system.15,16 Här tjänar lagstiftning, lagförarbeten, rättspraxis och doktrin som rättskällor.17 

Redogörelsen av gällande rätt görs utifrån lagstiftning på området och tolkas med stöd av 

övriga rättskällor. I förarbeten till lagstiftning återfinns ofta utförlig motivering till 

lagstiftningens tillämplighet, syfte och mål. Rättspraxis belyser hur gällande rätt tillämpas i 

praktiken och vilka intressen som väger tyngst vid domstolens bedömning. Även doktrin har 

betydelse för förståelsen av lagstiftningens systematik och särskilt lagkommentarer till 

relevant lagstiftning. Samtliga rättskällor tillämpas för att presentera systematiken av gällande 

rätt i den omfattning som krävs för att uppfylla det önskade syftet.18  

 

Egendomsskyddet är grundläggande för uppsatsens frågeställningar och i nationell rätt 

garanteras skyddet i 2 kap 15 § RF. I brist på utförlig och beskrivande relevant lagstiftning 

tjänar övriga rättskällor en viktig roll för att kunna presentera lagstiftningens innehåll med 

större bestämdhet. Då uppsatsen ämnar utreda hur nationell rättstillämpning förhåller sig till 

Europakonventionen i allmänhet och Europadomstolens rättspraxis i synnerhet läggs särskilt 

vikt vid nationell rättspraxis i prejudicerande instanser. Denna avgränsning motiverar en 

redogörelse för de potentiella instanserna i mål om expropriation. För att presentera den 

fullständiga gången i sådana mål tjänar att nämnas att beslut om expropriation i första hand 

fattas av regeringen.19 I de fall beslutet överklagas hålls rättegång i mark- och miljödomstolen 

(MMD) som första instans. 20  Domar i MMD kan överklagas till Mark- och 

miljööverdomstolen (MÖD) och beslut som fattas i denna domstol kan vara prejudicerande.21 

                                                
14 Crafoord, s. 864. Reichel, s. 269 f.  
15 Peczenik, s. 249.  
16 Kleineman, s. 29. 
17 A.a., s. 21. 
18 A.a., s. 21. 
19 3 kap 1 § ExprL.  
20 5 kap § ExprL. 
21 Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt, s. 826 f.  
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Beslut som fattas i MÖD kan överklagas till Högsta domstolen (HD) vars avgöranden som 

utgångspunkt är prejudicerande. 22  Viktigt att påpeka här är emellertid att denna 

sammansättning av domstolar och instansordning infördes så sent som 2011. Detta innebär att 

äldre prejudicerande rättspraxis som studeras har avgjorts i b.la. Högsta 

förvaltningsdomstolen (HFD), tidigare benämnd Regeringsrätten. Avgörande här är att med 

stöd av rättsdogmatiken identifiera vilket prejudikatvärde rättsfallen har samt vilka generella 

slutsatser som kan dras av varje enskilt rättsfall. 

 

Att framställningen i huvudsak görs med beaktande av rättspraxis kan medföra en svårighet 

att, utifrån omständigheter i det enskilda fallet, utröna vilka omständigheter som kan sägas 

vara generellt avgörande för när expropriation tillåts. För att förebygga denna risk har ett 

omfattande material gåtts igenom och diskussionen föregås av en viss återhållsamhet vad 

avser slutsatser om omständigheter som kan sägas vara avgörande för 

tillåtlighetsbedömningen. Omständigheterna i det enskilda fallet har begränsad betydelse men 

den metod som domstolen använder för att komma fram till sitt beslut är av desto större 

värde. På grund härav läggs följaktligen stor vikt vid den metod som domstolen tillämpar vid 

tillåtlighetsbedömningen. 

1.5.3. Europarättslig	metod	

1.5.3.1. Rättslig	metodik		
Eftersom egendomsskyddet och tillåtligheten av expropriation regleras i Europakonventionen 

påverkas gällande rätt av europarätten. För förståelsen av europarätten som en del av gällande 

nationell rätt fordras att den valda metoden kompletteras med europarättslig metod. Med 

europarättslig metod torde avses den rättsliga metodik och de tolkningsmetoder som används 

vid tillämpning av Europarätten. Europakonventionen utgör ett eget system av rättighetsskydd 

och ska inte förväxlas med det rättighetsskydd som Europeiska unionen infört genom 

Rättighetsstadgan.23 Gemensamt för dessa rättssystem är emellertid den juridiska metod som 

tillämpas. De likheter som återfinns i de båda rättssystemen är den vikt som läggs vid 

                                                
22 Jfr 5 kap 1 § ExprL, 1 kap 2 § samt 5 kap 5 § lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar.  
23 Bernitz och Kjellgren, s. 147. 
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rättspraxis och allmänna principer och den dynamiska tolkningsmetoden som innebär att 

rätten ska förstås och tillämpas i en modern kontext.24 

 

Europakonventionens rättighetsskydd regleras i artiklar som återkommande är allmänt hållna 

och vagt formulerade, något som ger utrymme för varierad tolkning av rättens faktiska 

innebörd.25 Europakonventionen tillämpas och tolkas av Europadomstolen och det är först 

genom studiet av Europadomstolens rättspraxis som rättighetsskyddets faktiska omfattning 

kan presenteras i en tydligare kontext. Genom Europadomstolens domar är det därför av 

betydelse att urskilja och klargöra vilka principer och tolkningsmetoder som ligger till grund 

för Europadomstolens beslutsfattande.26  

1.5.3.2. Tolkningsmetoder	
Europadomstolens rättspraxis präglas av grundläggande tolkningsprinciper och hänvisningar 

görs i stor omfattning till tidigare avgöranden i syfte att upprätthålla rättssäkerhet och 

förutsägbarhet.27 I enlighet med den konventionsrättsliga subsidiaritetsprincipen är nationella 

domstolar och myndigheter skyldiga att iaktta Europakonventionen vid rättstillämpningen i 

syfte att säkerställa att den nationella rätten överensstämmer med konventionens 

rättighetsskydd.28 Genom fördragskonform tolkningsmetod tolkar svenska domstolar den 

nationella rätten så att denna överensstämmer med Europakonventionen och 

Europadomstolens rättspraxis.29 Vid den nationella tolkningen av Europakonventionen måste 

hänsyn tas till dess ändamål och syfte för att Europakonventionen ska få ett effektivt 

genomslag i nationell rätt.30  

 

Europakonvention ska tillämpas i enlighet med den dynamiska tolkningsmetoden. 31  Metoden 

innebär att artiklarna ska förstås och tillämpas i en modern kontext. Europakonventionen ska 

således tolkas som ett levande instrument i ljuset av samhällsutvecklingen och i 

överensstämmelse med de förändringar i rättsuppfattningen som konventionsstaterna ger 

                                                
24 Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt, s. 826 f.  
25 Palm, s. 739. 
26 Danelius, s. 55. Palm, s. 739 f.  
27 Palm, s. 740. 
28 Bernitz och Kjellgren, s. 148 f. Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt, s. 825.  
29 Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt, s. 828. Bernitz, Europakonventionens införlivande med 
svensk rätt, s. 267.  
30 Palm, s. 741 f.  
31 A.a., s. 742 ff.  
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uttryck för.32 I enlighet med principen om margin of appreciation, som närmast kan översättas 

i statens vida tolkningsutrymme eller medlemsstaternas utrymme för egen tolkning och 

tillämpning av Europakonventionen, åtnjuter konventionsstaterna frihet att tillämpa 

Europakonventionen med flexibilitet genom beaktande av inhemska förhållanden och 

nationella rättsliga traditioner.33 Det handlingsutrymme som lämnas till konventionsstaterna 

med stöd av principen margin of appreciation motiverar att Europadomstolen prövar huruvida 

den nationella rätten åtnjuter minst lika omfattande skydd som framgår av 

Europakonventionen.34 Följaktligen är det framförallt denna princip som uppsatser avser att 

belysa konsekvenserna av.  

 

Utöver de principer som nämnts ovan har proportionalitetsprincipen inte endast stort 

inflytande i Europadomstolens rättspraxis utan genomsyrar många av Europakonventionens 

fri- och rättigheter. 35   I denna kontext ger proportionalitetsprincipen uttryck för den 

avvägning som ska göras mellan det allmännas intressen och den enskildes intressen när den 

enskildes fri- och rättigheter äventyras.36 Slutligen tjänar att nämnas att Europakonventionen 

är avsedd att etablera en europeisk enhetlig minimistandard för de fri- och rättigheter som var 

och en åtnjuts. Detta innebär att Europakonventionen ska tolkas så att denna får samma 

materiella innehåll för alla konventionsstater i enlighet med den autonoma 

tolkningsprincipen.37 Begrepp som förekommer i Europakonventionen ska således ges en 

självständig betydelse oberoende av vilken innebörd begreppen har i de nationella 

rättssystemen. 38 Europadomstolen bör emellertid vara bunden av hur ett begrepp generellt 

tolkas inom de olika staterna.39 

 

Den nationella rättstillämparen ställs inför en utmaning vid tillämpning av Europa-

konventionen. Som ovan nämnts får Europakonventionen sitt innehåll i Europadomstolens 

rättspraxis. Europadomstolen rättspraxis tenderar emellertid att bli så pass omfattande att 

rätten kan upplevas svåröverskådlig, både för Europadomstolen vid sin egen rättstillämpning 

men särskilt för konventionsstaterna. Europadomstolens avgöranden måste förstås mot 

bakgrund av såväl tidigare som senare aktuella avgöranden. För att presentera rätten som en 
                                                
32 Danelius, s. 55. 
33 Åhman, Egendomsskyddet, s. 108 ff. Danelius, s. 56. 
34 Åhman, Egendomsskyddet, s. 92 ff. Palm, s. 746 f. 
35 Åhman, Egendomsskyddet, s. 112 f. Palm, s. 747.  
36 Palm, s. 747. 
37 Åhman, Egendomsskyddet, s. 105 ff. 
38 Danelius, s. 55 f. 
39 Åhman, Egendomsskyddet, s. 106.  
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helhet förutsätts att ett omfattande material studeras i en gemensam kontext. Att fastställa 

gällande rätt med stöd av framförallt rättspraxis medför vidare en svårighet att urskilja i 

vilken omfattning omständigheterna i det enskilda fallet påverkar domslutet. Särpräglade 

omständigheter kan medföra att rätten tolkas och tillämpas på ett särskilt sätt och det är därför 

viktigt att uppmärksamma om motsvarande bedömning lämpar sig i en annan juridisk kontext.  

1.6. Terminologi		
Begreppet egendomsskydd används i denna uppsats synonymt med begreppet äganderätt, en 

terminologi som används även i doktrin.40   

 

Begreppet egendomsberövande är en autonom definition i P 1-1 EKMR till 

Europakonventionen som omfattar åtgärder som innebär att den enskilde frånhänds 

äganderätten till sin egendom. I uppsatsen används begreppet synonymt med uttrycket 

expropriation eller motsvarande åtgärd för att tydliggöra att det är fråga om sådana åtgärder 

som kan jämföras med den svenska definitionen av begreppet expropriation.  

 
Principen margin of appreciation är en erkänd princip och med risk för att principen inte är 

möjlig att direkt översätta till svenska används principen engelska uttryck genomgående. 

Principen kan översättas som den handlingsfrihet eller bedömningsmarginal som ges 

konventionsstaterna att tolka och tillämpa gällande rätt – givetvis i enlighet med 

Europakonventionens grundläggande skydd men anpassad till den nationella rättsordningen.41 

 

Med äganderättsexpropriation avses sådan expropriation som innebär att en fastighet tas i 

anspråk med äganderätt. Begreppet rättighetsexpropriation ger uttryck för olika typer av 

rättigheter till fastighet som upplåts, upphävs eller begränsas. Begreppet expropriation 

används som ett samlat begrepp för både äganderättsexpropriation och 

rättighetsexpropriation. 

1.7. Disposition	
Mot bakgrund av att uppsatsens syfte är att analysera och systematisera Europadomstolens 

rättspraxis avseende förhållandet mellan expropriation och egendomsskyddet behandlas 

                                                
40 Se bl.a. Nergelius.  
41 Åhman, Egendomsskyddet, s. 32 f. 
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inledningsvis dessa begrepp. Denna redogörelse ämnar presentera de grunder som domstolen 

har att förhålla sig till vid tillåtlighetsbedömningen av expropriation. Vidare följer en analys 

av relevant rättspraxis från Europadomstolen. Analysen avser att belysa vilka argument som 

ligger till grund för Europadomstolens bedömning av att en kränkning av egendomsskyddet 

anses tillåtlig. Slutligen följer en diskussion av hur svensk rättspraxis på området förhåller sig 

till Europadomstolens tillåtlighetsbedömning. 
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2. Expropriation		

2.1. Avsaknad	av	legal	definition		
En lagstadgad definition av begreppet expropriation saknas. Med begreppet torde i vanligt 

juridiskt språkbruk avses tvångsmässigt avstående av fast egendom mot ersättning för 

tillgodoseendet av ett allmänt intresse.42 Av förarbeten till RF framgår att expropriation 

innebär att en förmögenhetsrätt tvångsvis överförs eller tas i anspråk. 43 Begreppet preciseras 

något i 1 kap 1 § ExprL av vilken det framgår att fastighet får tas i anspråk med äganderätt, 

nyttjanderätt, servitutsrätt eller annan särskild rätt. Begreppet expropriation ska ges en 

vidsträckt innebörd.44 Expropriation utgör således ett tvångsförvärv av äganderätten till en 

fastighet eller begränsar rådigheten av denna.45 Föremålen för expropriation är utöver fast 

egendom enligt den definition som framgår av 1 kap 1 § ExprL även samfällighet, andel i en 

fastighet, fiskefastigheter, vattenverk på annans grund, tomträtt, tillbehör till fastighet och i 

vissa fall även lös egendom såsom byggnad eller annan anläggning på fastighet samt särskild 

rätt såsom bostadsrätt, arrende, hyra och tomträtt.46  Expropriation får inte avse statens fasta 

egendom.47  

2.2. Olika	typer	av	expropriation		
Erkännandet av expropriation såsom rättsligsenligt institut är nödvändigt för att tillgodose 

sociala och ekonomiska intressen liksom intresset av att upprätthålla en hållbar miljö. Som 

ovan framgått finns olika typer av expropriation. Dessa brukar indelas i äganderätts-

expropriation och rättighetsexpropriation. Denna distinktion får särskild betydelse vid fråga 

om tillåtligheten av åtgärden samt den enskildes rätt till ersättning för kränkningen.48  

 

Med äganderättsexpropriation avses sådan expropriation som innebär att en fastighet tas i 

anspråk med äganderätt. 49 Detta medför att äganderätten av fastigheten övergår till den som 

                                                
42 Dahlsjö m.fl., s. 46 f. 
43 Prop. 2009/10:80, s. 163. 
44 Dahlsjö m.fl., s. 50 ff. 
45 1 kap 1 § ExprL. 
46 1 kap 1 § och 1 a § jordabalken (1970:994). 
47 Dahlsjö m.fl., s. 53 ff. 
48 Prop. 2009/10:80, s. 163 ff. 
49 Angående detta stycke, se Dahlsjö m.fl., s. 48.  
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beviljats expropriation. Äganderättsövergången kan avse såväl hela fastigheten som del av 

denna. Om fastighetsägaren går miste om endast del av sin fastighet görs detta rent praktiskt 

genom styckning. Äganderättsexpropriation är den vanligaste typen av expropriation och som 

huvudregel gäller att olika typer av rättigheter som belastar fastigheten utsläcks i samband 

med att fastigheten exproprieras.  

 

Rättighetsexpropriation innebär att nyttjanderätter som belastar en fastighet upphävs eller 

begränsas.50 Även den omständigheten att en nyttjanderätt upplåts på en fastighet utgör 

rättighetsexpropriation. Vid denna typ av expropriation behåller fastighetsägaren äganderätten 

till sin fastighet men dennes rätt att med frihet nyttja egendomen begränsas. Begränsningen 

kan ske genom nyttjanderätt, servitutsrätt, rätt till elektrisk kraft samt liknande rättigheter 

knutna till en fastighet.51  

2.3. Lagstiftning	på	området		
Förfarandet vid expropriation regleras i huvudsak i ExprL. Härutöver finns flera speciallagar 

som reglerar åtgärder som kan likställas med sådana intrång som egendomsskyddet avser att 

skydda. Som exempel kan nämnas PBL, väglagen (1871:948) och miljöbalken (1998:808).  

 

Expropriation anses vara en mycket ingripande åtgärd som kränker den enskildes rätt till sin 

egendom varför de grundläggande villkoren för tillåtligheten av förfarandet regleras i såväl 

RF som Europakonventionen. Egendomsskyddet och tillåtligheten av inskränkningar av 

skyddet genom expropriation eller motsvarande åtgärd regleras i 2 kap 15 § RF. Ett 

motsvarande konventionsrättsligt skydd av egendom återfinns i P 1-1 EKMR. Vilka krav som 

ställs för tillåtligheten av expropriation enligt svensk grundlag och Europakonventionen 

behandlas närmare i kapitel 3. Redan här förtjänar dock att framhållas att såväl RF som 

Europakonventionen uttryckligen uppställer ett krav om att expropriation eller motsvarande 

åtgärd endast får vidtas i syfte att tillvarata ett allmänt intresse. I RF preciseras kravet 

ytterligare genom att det allmänna intresset måste vara angeläget.  

                                                
50 Angående detta stycke, se A.a., s. 49 f.  
51 1 kap 1 § ExprL och 1 kap 2 § ExprL.  
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2.3.1. Expropriationsändamål		
I svensk rätt finns i 2 kap ExprL en uttömmande uppräkning av de ändamål för vilka 

expropriation får ske. I kapitlets inledande bestämmelser framgår att expropriation får ske för 

kommunala behov av tätbebyggelse, 52  ett allmänt behov av transport eller annan 

kommunikation,53 allmänna behov av elektrisk kraft och dylikt54 och behov av utrymme för 

betydande näringsverksamhet.55 Härutöver kan expropriation tillåtas för att upprätta skydd- 

eller säkerhetsområde, 56  för att tillgodose ett behov hos det militära försvaret 57  samt 

möjliggöra för staten att genomföra ändring av riksgränsen.58 Expropriation får vidare ske för 

att försätta eller hålla fastighet i tillfredsställande skick,59 för att tillgodose fiskevården60 och 

för att bevara kulturarv.61  Slutligen får expropriation ske enligt 2 kap ExprL för att bevara 

naturreservat, anläggning för friluftsliv och dylikt, 62  för att möjliggöra bedrivande av 

verksamhet av allmänt intresse63 samt för att möjliggöra för den som berättigats expropriation 

för investeringsändamål att tillgodoräkna sig värdestegring på fastighet i närområdet.64  

 

Expropriationsändamålen är inte klart avgränsade från varandra och dessutom finns 

speciallagar som reglerar motsvarande åtgärder som framgår av expropriationsändamålen.65 

Vilken bestämmelse som tillåtligheten beslutas med stöd av har ingen betydelse men den 

rättstillämpning som medför minst ingripande resultat ska givetvis tillämpas företrädesvis. 

2.3.2. Proportionerlig	expropriation	
Som framgår av följande kapitel uppställs ett krav i både RF och Europakonventionen om att 

den åtgärd som kränker egendomsskyddet ska vara proportionerlig. Även i 2 kap ExprL 

återfinns ett uttryckligt krav om att en proportionalitetsbedömning ska göras när beslut om 

förestående expropriation ska fattas. Att rekvisiten i en bestämmelse är uppfyllda är 

följaktligen inte tillräckligt för att expropriation ska tillåtas enligt avsett 
                                                
52 2 kap 1 § ExprL. 
53 2 kap 2 § ExprL. 
54 2 kap 3 § ExprL. 
55 2 kap 4 § ExprL. 
56 2 kap 5 § ExprL. 
57 2 kap 6 § ExprL. 
58 2 kap 6 a § ExprL. 
59 2 kap 7 § ExprL. 
60 2 kap 7 a § ExprL. 
61 2 kap 8 § ExprL. 
62 2 kap 9 § ExprL. 
63 2 kap 10 § ExprL. 
64 2 kap 11 § ExprL. 
65 Dahlsjö m.fl., s. 89.  
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expropriationsändamål. Enligt 2 kap 12 § krävs att sökandens behov av den egendom som är 

föremål för expropriation ska vara av viss styrka, att olägenheterna av expropriationen inte 

överväger de fördelar som expropriationen medför samt att den exproprierade egendomen 

nyttjas för avsett ändamål.66 Expropriation får således ske endast om åtgärden efter en 

proportionalitetsbedömning av det allmännas intresse och den enskildes intressen motiverar 

en inskränkning av egendomsskyddet.67 Hänsyn ska tas till såväl ekonomiska som ideella 

värden. Av äldre förarbeten framgår att fastigheter som används bostadsändamål i görligaste 

mån ska undvika att tas i anspråk.68 Även företags behov av egendom t.ex. för planerad 

expandering har betydelse.69 Det allmännas ansvar för infrastruktur och samhällsutveckling är 

ett motstående intresse som den enskildes intressen ska vägas mot.70 Vid proportionalitets-

bedömningen ska enligt 2 kap 12 § ExprL hänsyn tas till om ändamålet kan tillgodoses på ett 

annat sätt.  

 

Proportionalitetsbedömningen får även betydelse då tillstånd till expropriation medgivits. I 

detta avseende prövas huruvida expropriationstillståndets innehåll kan anses proportionerligt. 

Vid en sådan prövning ska hänsyn tas till om ändamålet endast kan uppnås genom 

äganderättsexpropriation eller om avsett ändamål kan uppnås genom rättighetsexpropriation. 

                                                
66 A.a., s. 140. 
67 A.a., s. 139 ff.  
68 Prop. 1971:122, s. 159 f.  
69 Dahlsjö m.fl., s. 143.  
70 A.a., s. 143.  



  22  

3. Tillåtligheten	av	expropriation			

3.1. Egendomsskyddets	betydelse	för	tillåtligheten		

Tillåtligheten av expropriation i svensk rätt är avhängigt det egendomsskydd som garanteras i 

såväl grundlag som Europakonventionen. Egendomsskyddet utgör som begreppet antyder, 

enskildas rätt till respekt och skydd för sin egendom. I doktrin uttrycks egendomsskyddet 

synonymt med det juridiska fenomenet äganderätt. 71  Fenomenet torde otvivelaktigt 

konkurrera som en av de viktigaste institutionerna som finns i ett modernt samhälle.72 

Egendomsskyddet utgör en mänsklig rättighet vilken den enskilde åtnjuter gentemot stat och 

kommun och dess funktion är i första hand att skydda individen från godtyckliga berövanden 

av egendom.73 Egendomsskyddet beskrivs som en av de mest kontroversiella enskilda fri- och 

rättigheterna till följd av den ständiga politiska diskussion som förs om rättigheten och dess 

omfattning.74  De politiska intressen som präglar egendomsskyddet såväl nationellt som 

internationellt resulterar i att skyddets omfattning riskerar att variera i olika rättsordningar.  

 

Vad som närmare avses med egendomsskyddet i svensk rätt och i Europakonventionen som 

här är av betydelse presenteras i det följande. Presentationen syftar till att redogöra för när 

expropriation är tillåtet i svensk rätt respektive enligt Europakonventionen. När expropriation 

kan tillåtas och hur starkt egendomsskyddet är eller kan komma att bli i svensk rätt är i 

praktiken avhängigt de antal domar i Europadomstolen som behandlar egendomsskyddet 

eftersom att den nationella rätten i enlighet med subsidiaritetsprincipen ska garantera 

åtminstone motsvarande skydd.75 Detta innebär att det svenska egendomsskyddets faktiska 

innebörd följer även av det avsnitt som behandlar egendomsskyddet i Europakonventionen.  

 

                                                
71 Nergelius, s. 15.  
72 A.a., s. 11.  
73 Åhman, Egendomsskyddet, s. 20. 
74 Nergelius, s. 15.  
75 Bernitz och Kjellgren, s. 148 f. Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt, s. 825. 
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3.2. Egendomsskyddet	i	RF		
Före 2010 års grundlagsändring återfanns egendomsskyddet i 2 kap 18 § RF.76 Numera 

garanteras egendomsskyddet i 2 kap 15 § RF. Paragrafens första stycke som här är av 

betydelse fastslår vars och ens rätt att ha sin egendom tryggad mot vissa typer av ingrepp. 

Vidare anges när sådana ingrepp kan anses tillåtna. Bestämmelsen har följande lydelse. 

 

”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det 

allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande 

eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det 

krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.”77 

3.2.1. Vem	åtnjuter	skyddet	
Bestämmelsen omfattar såväl fysiska som juridiska personer.78 Paragrafen gör inte heller 

skillnad på medborgarskap utan tryggar alla som vistas i Sverige rätt till sin egendom.79 De 

fri- och rättigheter som RF garanterar gäller i huvudsak enbart gentemot det allmänna.80 Med 

begreppet det allmänna avses främst det allmännas verkställande organ, dvs. domstolar och 

andra myndigheter.81 2 kap 15 § RF föreskriver emellertid uttryckligen att skyddet gäller 

såväl mot det allmänna som mot enskild vilket innebär att ingen är berättigad att ianspråkta 

annans egendom utan särskilda skäl. Sammanfattningsvis kan konstateras att egendoms-

skyddet omfattar var och en både ur ett rättighetsperspektiv och ett förbudsperspektiv.  

3.2.2. Egendom	som	omfattas	av	skyddet		
Egendom som omfattas av skyddet är sådan egendom som innehas med äganderätt eller annan 

särskild rätt med ekonomiskt värde.82 Med egendom avses inte bara äganderätt till fast och lös 

egendom i civilrättslig mening. Även faktiska existerande rättigheter såsom fordringar och 

immateriella rättigheter omfattas. 83  Avseende inskränkning i användning av egendom 

omfattas endast mark och byggnad av skyddet vilket framgår direkt av paragrafens 

                                                
76 Lag (2010:1408) om ändring i regeringsformen.  
77 2 kap 15 § 1 st RF. [cit. RF]. 
78 Prop. 1975/76:209, s. 141. Prop. 1993/94:117, s. 48. 
79 Prop. 2009/10:80, s. 148 ff. 2 kap 25 § RF.  
80 Prop. 1975/76:209, s. 140.  
81 A.a., s. 140. 
82 SOU 1993:40, s. 46 f.  
83 A.a., s. 47. 
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ordalydelse. Eftersom att egendomsskyddet behandlas inom ramen för fastighetsrätten är det i 

huvudsak rätten till fast egendom som behandlas i det följande.  

3.2.3. Ingrepp	som	omfattas	av	skyddet		
Som framgår av lagtexten är de ingrepp som omfattas av skyddet dels expropriation, dels 

annat sådant förfogande samt rådighetsinskränkningar. Expropriation såsom rättsligt 

förfarande i svensk rätt behandlas närmare i kapitel 2. Med uttrycket ”annat sådant 

förfogande” har som exempel angivits nationalisering och socialisering av egendom.84 

Rådighetsinskränkningar utgör inskränkningar av hur mark och byggnader får regleras och 

nyttjas. Som exempel kan nämnas byggnadsförbud, användningsförbud, beslut om 

naturreservat och dylikt. Skyddet gäller inte bara den som äger mark eller byggnad utan även 

den som innehar sådan egendom med nyttjanderätt.85  

 

Exekutiva åtgärder, skatt, böter, viten och dylika inskränkningar av rätten att använda 

egendom utgör exempel på åtgärder som faller utanför stadgandet. Även inskränkningar som 

följer av avtal faller utanför paragrafens tillämpningsområde. Likaså gäller inte bestämmelsen 

då beslut fattas om exempelvis förstöring av egendom till följd av risk för smitta.86  

3.2.4. Tillåten	inskränkning	av	egendomsskyddet		
Av förarbeten till RF framgår att egendomsskyddet inte ovillkorligen kan tryggas. 87 

Expropriation eller motsvarande åtgärder är, trots dessas tvångsvisa karaktär, i vissa fall 

nödvändigt för att upprätthålla ett effektivt och fungerande samhälle. När det krävs för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen får den enskilde tåla vissa, mer eller mindre 

omfattande, inskränkningar. Vad som avses med angelägna allmänna intressen framgår inte 

av 2 kap 15 § RF. Istället återfinns en närmare precisering av vad som i svensk rätt erkänns 

som angelägna allmänna intressen i 2 kap ExprL. Dessa intressen behandlas mer ingående i 

kap 2.3.1. Vad som utgör angelägna allmänna intressen måste avgöras från fall till fall i 

enlighet med vad som kan anses acceptabelt från rättssäkerhetssynpunkt i ett modernt och 

                                                
84 Prop. 2009/10:80, s. 163 f. 
85 A.a., s. 164.  
86 A.a., s. 163 f. Prop. 1993/94:117, s. 49. 
87 Prop. 1993/94:117 s. 48. 
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demokratiskt samhälle. 88  Bedömningen blir därmed i viss mån föremål för politiska 

värderingar.89  

 

För att utröna om ett särskilt intresse kan anses uppfylla kravet om att det ska vara allmänt 

och angeläget måste en proportionalitetsbedömning göras. Vid denna bedömning görs en 

avvägning mellan det allmännas intresse och den enskildes intresse av sin egendom. 

Proportionalitetsbedömningen omfattar tre frågeställningar.90 Den inledande frågeställningen 

tar sikte på huruvida tvångsåtgärden är nödvändig för att uppnå det önskade syftet med 

åtgärden. Följande fråga att ta ställning till är om det finns mindre ingripande åtgärder för att 

uppnå syftet. Slutligen görs en allmän intresseavvägning av de motstående intressen som den 

enskilde och det allmänna ger uttryck för. Om det allmännas intresse av egendomen väger 

tyngre än den enskildes intressen vid denna bedömning anses tvångsåtgärden proportionerlig 

och därmed tillåten.91 

 

I förarbeten till lagstiftningen påpekas att kravet på angelägna allmänna intressen knyter an 

till sådana intressen som anses skyddsvärda enligt Europakonventionen.92 Vad som utgör 

angelägna allmänna intressen i svensk rätt måste följaktligen bedömas med hänsyn till 

egendomsskyddets utformning i Europakonventionen.   

3.3. Egendomsskyddet	i	Europakonventionen	

Skyddet för egendom anses vara den sannolikt viktigaste rättigheten i tilläggsprotokollen 

utöver rörelsefriheten och förbudet mot dödsstraff.93 Egendomsskyddet garanteras i P 1-1 

EKMR. Det kan ifrågasättas varför egendomsskyddet fastslås först i ett senare antaget 

tilläggsprotokoll med tanke på att egendomsskyddet ses som en av de viktigaste fri- och 

rättigheterna. Anledningen är de många politiska motsättningar som uttrycktes då 

konventionsstaterna skulle enas i ett gemensamt egendomsskydd i samband med att Europa-

konventionen skulle undertecknas den 4 november 1950.94 Flera medlemsstater ansåg att 

                                                
88 Prop. 2009/10:80, s. 164. 
89 Prop. 1993/94:117, s. 48. 
90 Helmius, s. 111.  
91 Bull och Sterzel, s. 90 f.  
92 Prop. 1993/94:117, s. 48. 
93 Nergelius, s. 61. 
94 Brunfelter, s. 40. Åhman, Egendomsskyddet, s. 118 ff. 
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egendomsskyddet skulle förbehållas varje enskild stat. Oaktat denna politiska konflikt intogs 

sedermera skyddet i ett särskilt tilläggsprotokoll till Europakonventionen.  

 

Europadomstolen har i rättspraxis uttalat att det väsentliga syftet med P 1-1 EKMR är att 

skydda en persons avnjutning av sin egendom i fred utan obehörig inblandning av staten.95 

Ändamålet med artikeln kan sägas vara att skydda mot godtyckliga egendomsberövanden.96 

Europadomstolen har vidare återkommande framhållit att P 1-1 EKMR innehåller tre 

rättsregler.97 Den första regeln framgår av första meningen i artikelns första stycke. Denna 

regel ger utryck för det grundläggande egendomsskyddet som innebär att ägaren till egendom 

har rätt att ostört nyttja och bruka sin egendom.  Den andra regeln återfinns i andra meningen 

i artikelns första stycke. Av denna regel framgår under vilka förutsättningar regeln i första 

meningen kan åsidosättas. Med andra ord uppställs de villkor som måste vara uppfyllda för att 

en kränkning av äganderätten kan anses tillåtlig. Den tredje och sista regeln i artikeln uttrycks 

i andra stycket och i detta stycke fastslås under vilka förutsättningar inskränkningar får göras 

av nyttjanderätt till egendom. Bestämmelsen har följande lydelse. 

 

”Envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom ska 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.  

Ovanstående bestämmelser inskränka likväl icke en stats rätt att genomföra sådan 

lagstiftning som staten finner erforderligt för att reglera nyttjandet av viss egendom i 

överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att säkerställa betalning av skatter 

och andra pålagor eller av böter och viten.”98 

 

P 1-1 EKMR är allmänt hållen och det är först genom Europadomstolens rättspraxis som 

egendomsskyddet får sin faktiska innebörd. När en kränkning av egendomsskyddet genom 

expropriation eller motsvarande åtgärd anses konventionsenlig förutsätts således att 

Europadomstolens rättspraxis analyseras.   

                                                
95 Se bl.a. Broniowski v. Poland, judgement of 22 June 2004, European Court of Human Rights, series A, no. 
31443/96.  
96 Åhman, Egendomsskyddet, s. 145. 
97 Se bl.a. Sporrong and Lönnroth v. Sweden, judgement of 23 September 1982, European Court of Human 
Rights, series A, no. 7151/75 och James and others v. The United Kingdom, judgement of 21 February 1986, 
European Court of Human Rights, series A, no. 8793/79. 
98 P 1-1 EKMR [cit. EKMR]. 
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3.3.1. Europadomstolen		
Genom elfte tilläggsprotokollet utsågs Europadomstolen till den domstol som behandlar alla 

mål som rör Europakonventionen. Beroende på målets karaktär avgörs detta av en domare, tre 

domare i s.k. tremannakommitté, i förening av sju domare i s.k. kammare, eller av en 

sammansättning av sjutton domare i s.k. stor kammare. Oavsett i vilken sammansättning dom 

avkunnas utgörs Europadomstolens domar av en rättslig sakprövning som består i att ta 

ställning till om Europakonventionen har överträtts eller inte.99 Europadomstolen kan utdöma 

skadestånd till klaganden men det förekommer även att domstolen anser att konstaterandet av 

en kränkning utgör en tillräcklig gottgörelse.100 Europarådets ministerkommitté övervakar att 

konventionsstaterna verkställer Europadomstolens avgöranden korrekt. Verkställandet sker 

genom att lagstiftning stiftas eller att andra generella åtgärder vidtas. 101   För att 

Europakonventionen ska få genomslag är det särskilt viktigt att konventionsstaterna anpassar 

gällande rätt att överensstämma med Europadomstolens avgöranden. Görs sådan anpassning 

minskar antalet mål i Europadomstolen och garantin för egendomsskyddet kan upprätthållas i 

inhemsk rätt och prövas av nationella domstolar.102  

 

Avgöranden som fattas i stor kammare kan anses ha särskilt stort prejudikatvärde.103 I 

enlighet med den dynamiska tolkningsmetod ska Europadomstolen tolka och tillämpa 

Europakonventionen i en modern kontext med hänsyn till samhällsutvecklingen och i enlighet 

med de förändringar i rättsuppfattningen som konventionsstaterna ger uttryck för.104 Som 

ovan framgått har Europadomstolen poängterat att Europakonventionen är ett levande 

instrument som måste tolkas och anpassas till det moderna samhälle som rätten verkar i. Som 

ett resultat av Europadomstolens dynamiska rättsskapande kan konstateras att principiella 

uttalanden som görs i senare rättspraxis är av större vikt än uttalanden i äldre rättspraxis. Att 

döma av Europadomstolens senare domar anses emellertid uttalanden som gjorts i äldre 

rättspraxis fortfarande högst relevanta i många avseenden. Europadomstolen hänvisar 

nämligen frekvent till både modern och äldre rättspraxis. I rättsfallet Herrmann mot 

Tyskland105 uttalade Europadomstolen att det inte finns någon formell bundenhet att följa 

tidigare avgöranden men att kraven på rättsäkerhet, förutsägbarhet och jämlikhet inför lagen 

                                                
99 Danelius, s. 37 f. 
100 A.a., s. 38. 
101 A.a., s. 37 f. 
102 A.a., s. 41. 
103 A.a., s. 22 f. 
104 A.a., s. 55. 
105 Herrmann v. Germany, judgement of 26 June 2012, European Court of Human Rights, series A, no. 9300/07.  
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motiverar att tidigare prejudikat följs om det inte finns goda skäl att avvika från den 

rättspraxis som etablerats. Europadomstolen måste emellertid ta hänsyn till samhälls-

utvecklingen och anpassa sin rättsutveckling därefter. Det bör även framhållas att 

Europakonventionen inte gäller retroaktivt.106 Detta innebär att de förpliktelser som framgår 

av Europakonventionen och Europadomstolens rättspraxis gäller först från den tidpunkt då 

Europakonventionen blev gällande nationell rätt. 107  

 

Antalet domar som behandlar egendomsskyddet är många och Europadomstolens rättspraxis 

har ökat avsevärt. Som ett resultat av den mängden rättspraxis som finns på området anses 

egendomsskyddets utveckling och närmare innebörd svåröverskådlig.108 På grund härav och i 

enlighet med den dynamiska tolkningsmetoden redovisas senare rättspraxis, särskilt 

uppmärksammade fall och sådana domar som Europadomstolen återkommande hänvisar till. 

Viktigt att framhålla är att framställningen inte är fullständig och att det med största 

sannolikhet etableras ny rättspraxis i framtiden som i vissa avseenden urholkar den gällande 

rätt som presenteras här. Relevansen av framställningen nedan kan emellertid motiveras av att 

rätten, trots sin dynamiska karaktär, i mångt och mycket ger uttryck för grundläggande 

rättsprinciper som inte torde underkännas på mycket lång sikt.  

3.3.2. Ramen	för	Europadomstolens	prövning		
I de flesta fall som studerats i denna uppsats föregås Europadomstolens prövning av en 

redogörelse av ramen för den aktuella prövningen. Europadomstolen är endast behörig att 

pröva omständigheter som inträffade efter att konventionsstaten ratificerade första 

tilläggsprotokollet. Hänsyn kan emellertid tas till händelser som inträffat även för 

ratificeringen.109  P 1-1 EKMR innehåller som nämnts tre rättsregler som Europadomstolen 

har att förhålla sig till vid fråga om kränkning av artikeln.110 Det är inte alltid möjligt att 

klassificera enligt vilken regel som prövningen ska göras. I rättsfallet Broniowski mot 

Polen111 fastslog Europadomstolen att den påstådda överträdelsen inte kunde klassificeras i en 

                                                
106 Danelius, s. 49. 
107 A.a., 49. 
108 Nergelius, s. 63. 
109 Zwierzyński v. Poland, judgement of 19 June 2001, European Court of Human Rights, series A, no. 
34049/96. 
110 Se bl.a. Zwierzyński v. Poland, judgement of 19 June 2001, European Court of Human Rights, series A, no. 
34049/96, Sargsyan v. Azerbaijan, judgement of 16 June 2015, European Court of Human Rights, series A, no. 
40167/06 och Broniowski v. Poland, judgement of 22 June 2004, European Court of Human Rights, series A, no. 
31443/96.  
111 Broniowski v. Poland, judgement of 22 June 2004, European Court of Human Rights, series A, no. 31443/96.  
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särskild kategori till följd av ärendets komplexitet och prövade därför rättsfrågan inom ramen 

för den allmänna regeln i första stycket. I rättsfallet James m.fl. mot Förenta Konungariket112 

konstaterade Europadomstolen att inskränkningen ifråga inte utgjorde ett sådant 

egendomsberövande som avses i första stycket andra meningen och inte heller kontroll av 

användning av egendom enligt andra stycket. Genom att utesluta två av tre rättsregler i 

artikeln prövade Europadomstolen den allmänna regeln i första stycket genom att ta ställning 

till lagligheten och syftet med den vidtagna åtgärden. 

 

Europadomstolens prövning av åtgärders förenlighet med egendomsskyddet utgör en 

bedömning i flera led, detta oavsett enligt vilken regel den påstådda kränkningen prövas. 

Prövningen inleds med att avgöra om artikeln är tillämplig. 113 Europadomstolen tar härvid 

ställning till om sökanden är ägare eller rättighetsinnehavare av sådan typ av egendom som 

skyddet omfattar. Följande fråga att ta ställning till är huruvida en kränkning av 

egendomsskyddet förekommit.114 Här måste bedömas om inskränkningen ifråga är en sådan 

typ av inskränkning som artikeln avser att skydda mot. Europadomstolen har uttalat att det 

inte är tillräckligt att endast ta ställning till om det är fråga om expropriation eller 

motsvarande åtgärd i formell mening, hänsyn måste tas till omständigheterna i det enskilda 

fallet. Detta eftersom att Europakonventionen endast avser att skydda rättigheter som är 

praktiskt motiverade och effektiva. Slutligen görs en bedömning av om kränkningen kan 

anses motiverad med hänsyn till egendomsskyddets omfattning. 115  Av betydelse för 

uppsatsens frågeställningar är att utreda hur Europadomstolens tillåtlighetsbedömning ser ut 

avseende expropriation eller motsvarande åtgärd. I huvudsak analyseras följaktligen den 

bedömning som görs i det tredje och sista ledet av Europadomstolens prövning.  

3.3.3. Vem	åtnjuter	skyddet	
Europakonventionens fri- och rättigheter tillförsäkras varje fysisk person och, i relevanta 

delar, även alla juridiska personer som befinner sig i en konventionsstat. Detta fastslås i 

artikel 1 i Europakonventionen. Egendomsskyddet som här är av intresse avser att skydda 

                                                
112 James and others v. The United Kingdom, judgement of 21 February 1986, European Court of Human Rights, 
series A, no. 8793/79. 
113 Se bl.a. Broniowski v. Poland, judgement of 22 June 2004, European Court of Human Rights, series A, no. 
31443/96.  
114 Se bl.a. Carbonara and Ventura v. Italy, judgement of 30 May 2000, European Court of Human Rights, series 
A, no. 24638/94 och Brumărescu v. Romania, judgement of 23 January 2001, European Court of Human Rights, 
series A, no. 28342/95. 
115 Nergelius, s. 25. SOU 2008:99, s. 84. 
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såväl fysiska som juridiska personer. 116  Egendomsskyddet åtnjuts därmed alla, oavsett 

medborgarskap och rättssubjekt. Primärt krävs emellertid att det finns ett nära samröre och 

intresse med egendomen ifråga samt att klaganden kan visa en ekonomisk förlust till följd av 

den egendomskränkande åtgärd som vidtagits.117 Vilka juridiska personer som omfattas av 

egendomsskyddet berörs inte närmare här men det tjänar att framhållas att det är endast i 

exceptionella fall som t.ex. aktieägare tillåts föra talan om det ägande bolaget utsatts för ett 

ingrepp i äganderätten.118 

 

Samtliga som åtnjuter egendomsskyddet enligt ovan kan göra gällande detta inledningsvis i 

inhemsk domstol men sedermera även i Europadomstolen. Det är emellertid endast den som 

anser sig ha blivit utsatt för en kränkning, direkt och i vissa fall indirekt, och är ett sådant 

rättssubjekt som åtnjuter Europakonventionens skydd som har rätt att klaga hos 

Europadomstolen.119 Klagorätten framgår av artikel 34 i Europakonventionen.   

3.3.4. Egendom	som	omfattas	av	skyddet	
Vilken typ av egendom som omfattas av egendomsskyddet är avgörande för när den enskilde 

kan göra gällande sin rätt enligt P 1-1 EKMR.120 Det framgår inte av artikeln vilken typ av 

egendom som omfattas av skyddet. Begreppets innebörd har utvecklats i Europadomstolens 

rättspraxis och torde komma att utvecklas vidare.  

 

Känt är att begrepp som förekommer i Europakonventionen ska ges en autonom tolkning.121 

Detta innebär att begreppet egendom ska ges en tolkning som är enhetlig för samtliga 

konventionsstater oberoende av den nationella definitionen i varje konventionsstat.122 Syftet 

med denna tolkningsprincip är att begreppet ska ge uttryck för en gemensam minimistandard 

som samtliga konventionsstater har att förhålla sig till.123  

 

                                                
116 Åhman, Egendomsskyddet, s. 146 ff. 
117 A.a., s. 156.  
118 Vilka juridiska personer som omfattas av skyddet behandlas ingående i Åhman, Egendomsskyddet, s. 146 ff.  
119 Åhman, Egendomsskyddet, s. 147.  
120 A.a., s. 157 ff.  
121 Se bl.a. Broniowski v. Poland, judgement of 22 June 2004, European Court of Human Rights, series A, no. 
31443/96.  
122 Danelius, s. 55 f. 
123 A.a., s. 539.  



  31  

Begreppet ska vidare ges en vidsträckt innebörd. 124  För att viss egendom ska anses 

skyddsvärd ska denna utgöra en individuell och privatägd egendom av inte ringa ekonomisk 

art som tillhör den klagande.125 Artikeln avser att skydda både fast och lös egendom samt 

andra typer av tillgångar. 126  Avgörande för att sådana tillgångar ska omfattas av 

egendomsskyddet är att innehavaren av tillgången ifråga kan argumentera för att denne haft 

en legitim förväntan om att tillgången ska realiseras.127 Begreppet omfattar såväl fastigheter 

som andra materiella ting men även fordringar inbegripet skatter, ekonomiska sanktioner och 

andra pålagor, immateriella rättigheter och tillstånd av olika slag.128 Sammanfattningsvis kan 

konstateras att begreppet egendom omfattar i princip allt som kan omsättas i pengar och mer 

därtill, viktigt är att egendomen är av visst ekonomiskt värde som inte anses obetydligt. Om 

viss egendom omfattas av skyddet blir slutligen föremål för en bedömning i varje enskilt 

fall.129 

3.3.5. Ingrepp	som	omfattas	av	skyddet		
Huruvida en kränkning av egendomsskyddet är tillåten enligt P 1-1 EKMR förutsätter att det 

kan konstateras att den åtgärd som vidtagits utgör ett ingrepp enligt Europakonventionens 

mening. 130  Artikeln avser att skydda mot egendomsberövande och rådighets-

inskränkningar.131 Egendomsberövande avser som begreppet antyder, då äganderätten till 

egendom går helt förlorad.132 Att begreppet egendomsberövande används torde vara ett 

resultat av den autonoma tolkningsmetoden som innebär att Europakonventionens terminologi 

ska vara enhetlig och självständig. Begreppet får antas vara synonymt med den svenska 

definitionen av expropriation. I det följande används därför begreppet egendomsberövande 

synonymt med uttrycket expropriation eller motsvarande åtgärd för att tydliggöra att det är 
                                                
124 A.a., s. 571.  
125 Kopecký v. Slovakia, judgement of 28 September 2004, European Court of Human Rights, series A, no. 
44912/98.  
126 Åhman, Egendomsskyddet, s. 157 f. Bruncrona v. Finland, judgement of 16 November 2004, European Court 
of Human Rights, series A, no. 41673/98.  
127 Gratzinger and Gratzingerova v. The Czech Republic, judgement of 10 July 2002, European Court of Human 
Rights, series A, no. 39794/98.  
128 Åhman, Egendomsskyddet, s. 159 ff. Danelius, s. 571 ff. Broniowski v. Poland, judgement of 22 June 2004, 
European Court of Human Rights, series A, no. 31443/96.  
129 Iatridis v. Greece, judgement of 25 March 1999, European Court of Human Rights, series A, no. 31107/96. 
Brosset-Triboulet and other v. France, judgement of 29 March 2010, European Court of Human Rights, series A, 
no. 34078/02. 
130 Åhman, Egendomsskyddet, s. 198 ff. 
131 I rättspraxis har utvecklats en tredje typ av ingrepp av s.k. sui generis karaktär. En sådant ingrepp innebär att 
åtgärden varken utgör ett egendomsberövande eller ses som en rådighetsinskränkning utan utgör en allmän 
kränkning av egendomsskyddet. Denna typ av ingrepp behandlas inte närmare i enlighet med det resonemang 
som förs i doktrin, se Åhman, Egendomsskyddet, ss. 227–239.  
132 Åhman, Egendomsskyddet, s. 246.  
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fråga om sådana åtgärder som kan jämföras med expropriation enligt den svenska 

definitionen. Rådighetsinskränkningar är den vanligaste formen av ingrepp och innebär att 

konventionsstaten reglerar formerna för egendomens nyttjande istället för att beröva denna.133  

Det är framförallt fråga om ingrepp i en individs möjligheter att exklusivt bruka sin egendom 

eller förfoga över denna. Olika typer av rådighetsinskränkningar kan avse inskränkningar i 

rätten att bebygga egendom, begränsningar i rätten att nyttja egendomen för olika ändamål 

samt rätten att överlåta egendomen.134 Även när ett förvisso rättsenligt ingrepp förekommit, 

kan möjligheten att klaga finnas. Den omständighet att den ekonomiska ersättning som 

lämnats inte kan anses stå i rimlig proportion till den skada som uppkommit ger upphov till 

klagorätt och kan därmed ses som ett sådant ingrepp som omfattas av egendomsskyddet.135  

Ingreppet måste vara av viss grad av intensitet och styrka för att ingreppet ifråga ska omfattas 

av skyddet.136  

3.3.6. Tillåten	inskränkning	av	egendomsskyddet	
Egendomsskyddet utgör inte en absolut rättighet, något som framgår tydligt av artikelns andra 

och tredje regel. Inskränkningar av egendomsskyddet får således göras under förutsättning att 

ingreppet kan motiveras med stöd av Europadomstolens tillåtlighetsbedömning.137 Enligt 

ordalydelsen i artikelns första stycke krävs att egendomsberövande vidtas i det allmännas 

intresse och i enlighet med lag samt att hänsyn tas till folkrättens allmänna grundsatser. I 

andra stycket anges inte ordagrant när rådighetsinskränkningar kan anses tillåtna. Utrymme 

lämnas åt konventionsstaterna att stifta lag som behandlar frågan om när sådan typ av 

inskränkning ska tillåtas. Det krav som uppställs för tillåtligheten av inskränkningar i 

egendomsskyddet är följaktligen förbehållet nationell lagstiftare. Att sådant förbehåll ges 

varje konventionsstat innebär emellertid inte endast att den inhemska lagstiftningen är 

avgörande för vad som anses utgöra en tillåten kränkning av egendomsskyddet. Som redan 

framhållits ska den nationella rättstillämpningen ske i ljuset av Europakonventionen och det 

är därför Europakonventionens innebörd som Europadomstolen har att förhålla sig till vid 

Europadomstolens prövning av huruvida den nationella rätten tillvaratar det rättighetsskydd 

som garanteras var och en. Det är dock endast när det framstår som uppenbart att den 

nationella tillåtlighetsbedömningen saknar rimlig grund som Europadomstolen har möjlighet 

                                                
133 A.a., s. 306.  
134 Danelius, s. 595.  
135 A.a., s. 26. 
136 Åhman, Egendomsskyddet, s. 203 ff.  
137 Nergelius, s. 25. SOU 2008:99, s. 84. 
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att ingripa.138 Europadomstolen är därmed återhållsam i sin överprövning av nationella 

avgöranden och den nationella bedömningen respekteras såvida den inte framstår som 

orimlig.139 

 

Av Europadomstolens domar i mål om expropriation eller motsvarande åtgärd framgår 

huruvida den åtgärd som vidtagits utgör en kränkning av egendomsskyddet. För att komma 

till denna slutsats krävs att Europadomstolen gör en tillåtlighetsbedömning av åtgärden enligt 

de krav som uppställs i P 1-1 EKMR. Tillåtlighetsbedömningen uttrycks i artikeln och kan 

brytas ned i tre konkreta frågor att ta ställning till. Den första frågan att avgöra till är huruvida 

den aktuella kränkningen görs för att tillgodose ett allmänt intresse.  Den andra frågan att 

bedöma är om den kränkande åtgärden vidtas med stöd i lag och i enlighet med folkrättens 

allmänna grundsatser. Vad som föreskrivs om folkrättens allmänna grundsatser bortses ifrån i 

det följande då denna hänvisning torde ha begränsad praktisk betydelse.140 Den tredje och 

sista frågan att avgöra är om kränkningen ifråga kan anses proportionerlig. Analysen syftar 

således till att utreda hur dessa frågor bedöms i Europadomstolen. Analysen disponeras 

såtillvida att kravet på allmänna intressen behandlas i kapitel 3.3.6.1, laglighetskravet i kapitel 

3.3.6.2 och proportionalitetskravet i 3.3.6.3.  

3.3.6.1. Kravet	på	allmänna	intressen		
Av P 1-1 EKMR framgår att en konventionsenlig kränkning förutsätter att åtgärden vidtas i 

det allmännas intresse. Vad som avses med allmänna intressen framgår inte av artikeln och 

begreppets närmare innebörd har utvecklats i Europakonventionens rättspraxis. Vad som i 

allmänhet kan sägas vara allmänna intressen i Europakonventionens mening är i första hand 

samhällsnyttiga åtgärder som gynnar allmänheten.141 Egendomsberövanden som sker endast 

för att tillgodose en enskilds intressen kan inte anses vara en åtgärd vidtagen i det allmännas 

intresse. Europadomstolen har emellertid fastslagit att åtgärder inte måste gynna hela eller ens 

en avsevärd del av samhället. Det är således tillräckligt att åtgärden vidtas i syfte att uppnå 

ökad social rättvisa i samhället.142 Egendom kan därför komma att överföras till ett enskilt 

                                                
138 SOU 2008:99, s. 85. 
139 Danelius, s. 57. 
140 Se resonemang som förs i Danelius, s. 594.  
141 Åhman, Egendomsskyddet, s. 265. 
142 James and others v. The United Kingdom, judgement of 21 February 1986, European Court of Human Rights, 
series A, no. 8793/79. 
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rättssubjekt i det allmännas intresse och motiveras genom att åtgärden genomförs till 

fullföljande av en legitim social, ekonomisk eller annan politik.143  

 

I enlighet med principen om margin of appreciation har konventionsstaterna emellertid ett 

stort handlingsutrymme avseende tolkningen av begreppet. 144  Europadomstolen har i 

rättspraxis uttryckt att nationella myndigheter är, på grund av sin direkta kunskap om sitt 

samhälle och dess behov, mer lämpade än Europadomstolen själv att värdera vad som är i det 

allmännas intresse.145 Det är endast då det uppenbarligen saknas ett allmänt intresse eller då 

det allmänna intresset inte anses tillräckligt angeläget som Europadomstolen kan fatta beslut 

om att den enskildes egendomsskydd kränkts.146  Kravet på allmänintresse innebär att 

konventionsstaten måste visa att ingreppet främjar ett särskilt allmänt behov.147 Trots det 

utrymme som ges åt konventionsstaterna att avgöra vad som utgör allmänna intressen kan 

Europadomstolen i egenskap av kontrollerande organ överpröva om de nationella organen 

utnyttjar sitt utrymme för egen tolkning på ett rimligt och proportionerligt sätt. I följande fall 

tar Europadomstolen därmed ställning till om det aktuella egendomsberövandet tillgodoser 

vad som inom ramen för Europakonventionen utgör ett allmänt intresse.   

 

Kravet på att åtgärder som vidtas i strid med egendomsskyddet ska ske i det allmännas 

intresse behandlades ingående i domen James m.fl. mot Förenade Konungariket.148 Domen är 

från 1986 och avgjordes i stor kammare. Bakgrunden i målet kan sammanfattas enligt 

följande. En hyresrättsreform implementerades och konsekvensen av denna var att 

bostadshyresgäster med långa hyresavtal gavs rätt att förvärva bostaden eller att förlänga 

hyresavtalet vid dess förfallodag. De sökande, i fortsättningen fastighetsägarna, hävdade att 

reformen kränkte egendomsskyddet i P 1-1 EKMR. Som skäl angavs att denna typ av 

tvångsförsäljning endast gynnade enskilda hyresgäster och inte det allmännas intressen. 

Fastighetsägarna ansåg att reformen begränsade fastighetsägarnas möjlighet att förfoga över 

sin egendom och att dessa tvingades sälja sin egendom till ett undermåligt pris till förmån för 

privatpersoner som senare kunde sälja egendomen till ett betydligt högre pris. 

Europadomstolen poängterade att konventionsstaterna på grund av den direkta kunskap de har 
                                                
143 Danelius, s. 590 f. 
144 Danelius, s. 57. 
145 James and others v. The United Kingdom, judgement of 21 February 1986, European Court of Human Rights, 
series A, no. 8793/79.  
146  Åhman, Egendomsskyddet, s. 260 ff.  
147 A.a., s. 260.  
148 James and others v. The United Kingdom, judgement of 21 February 1986, European Court of Human Rights, 
series A, no. 8793/79. 
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av sitt samhälle och dess behov är bäst lämpade att värdera vad som är i det allmännas 

intresse. Även de mycket olika åsikterna som råder i konventionsstaterna avseende politiska, 

ekonomiska och sociala frågor motiverar att konventionsstaterna ges utrymme att avgöra vad 

som är i det allmännas intresse. Inom ramen för Europakonventionen är de nationella organ 

således fria att avgöra vad som utgör ett allmänt intresse. Den rörelsefrihet som ges 

konventionsstaterna ska respekteras av Europadomstolen och endast då det framstår som 

uppenbart att bedömningen av vad som utgör allmänna intressen är utan rimlig grund kan 

Europadomstolen underkänna konventionsstatens bedömning. Europadomstolens uttalande 

ger uttryck för konventionsstaternas margin of appreciation och har bekräftats i övervägande 

rättsfall som studerats.149 Europadomstolen konstaterade även att uttrycket ” i allmänhetens 

intresse” inte utesluter att äganderättsöverföring av egendom kan ske till enskild. Att 

överföringen ska vidtas i det allmännas intresse ställer således inte krav på att egendomen ska 

användas av det allmänna eller att allmänheten till fullo eller till betydande del kan dra direkt 

nytta av egendomen. Egendom som övergår till en enskild person kan således främja ett 

allmänt intresse under vissa förutsättningar. Om kränkningen sker utan annan anledning än att 

ge privata förmåner till enskild står det emellertid klart att det inte kan vara en åtgärd som 

tillgodoser ett allmänt intresse. Bidrar åtgärden till att främja social rättvisa i samhället eller 

tillgodoser en politik som kan anses legitim kan äganderättsöverföring till enskild motiveras 

av ett allmänt intresse. I förevarande mål ansåg Europadomstolen att reformen som 

garanterade besittning till hem tillgodosåg ett allmänt intresse trots att reformen i praktiken 

inte gav någon direkt fördel till det allmänna. Detta eftersom att syftet med lagstiftningen var 

att eliminera en social orättvisa mot hyresgästers moraliska rätt till sin bostad. 

Europadomstolen gjorde avsteg från tidigare rättspraxis och de principiella uttalanden som 

gjordes i domen från 1986 står sig än idag. Att Europadomstolen återkommande hänvisar till 

domen får anses utgöra en bekräftelse av att domen utgör gällande rätt trots de decennier som 

förflutit sedan domen avkunnades. Konsekvensen av de uttalanden som gjordes är att 

betydligt fler fall av expropriation eller motsvarande åtgärd anses tillgodose allmänna 

intressen eftersom att begreppet även omfattar äganderättsöverföringar till enskilda.  

 

                                                
149 Se bl.a. Ališić and others v. Bosnia and Herzegovina, Croatia, Serbia, Slovenia and the former Yugoslav 
Republic of Macedonia, judgement of 16 July 2014, European Court of Human Rights, series A, no. 60642/08. 
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I rättsfallet the former king of Greece m.fl. mot Grekland150 som avgjordes år 2000 i kammare 

fråntogs medlemmar av den grekiska kungafamiljen sin egendom till förmån för statligt 

ägande utan ersättning med stöd av inhemsk lagstiftning. Europadomstolen ansåg att 

lagstiftningen uppfyllde kravet på allmänt intresse eftersom åtgärden utgjorde ett led i 

övergången från monarki till republik. Europadomstolen upprepade i enlighet med tidigare 

rättspraxis att konventionsstaten är bäst lämpad att avgöra vad som är i det allmännas intresse 

på grund av dess direkta kunskaper om sitt samhälle och dess behov. Europadomstolen ansåg 

att det var nödvändigt för den grekiska staten att lösa ett problem som de ansåg skadligt för 

dess status som republik. Europadomstolen ansåg således att det övergripande målet med 

lagstiftningen varit i det allmännas intresse.  

 

Även i rättsfallet Broniowski mot Polen151  som avgjordes år 2004 i stor kammare påpekade 

Europadomstolen att grundläggande förändringar av ett lands system såsom övergången från 

en diktatur till demokratisk regeringsform och förändringar av konventionsstaters politiska, 

juridiska och ekonomiska struktur utgör exempel på allmänna intressen som kan behöva 

tillgodoses genom egendomsinskränkningar. Europadomstolen klargjorde även att det krav 

som ställs på att åtgärder som inskränker egendomsskyddet ska tillgodose ett allmänt intresse 

gäller enligt artikelns samtliga tre rättsregler. I förevarande fall uttalade Europadomstolen 

liksom tidigare att det är upp till konventionsstaterna att bedöma vad som är i det allmännas 

intresse och att begreppet nödvändigtvis är omfattande.   

 

I rättsfallet Chabauty mot Frankrike152 som avgjordes år 2012 i stor kammare hade de 

klagande motsatt sig jakt på sin mark som ingick i en sammanslagning av jaktmarker enligt 

lag. Sammanslagningen innebar att fastighetsägarna gick miste om exklusiva jakträttigheter 

på sin egen fastighet men gavs rätt att jaga i hela det område som omfattades av 

sammanslagningen. Ägare av mark med en yta överstigande en viss storlek hade rätt att 

motsätta sig att deras mark ingick i sammanslagningen. Europadomstolen påpekade i detta 

hänseende att sådan skillnad i behandling är diskriminerande om den saknar objektiv och 

rimlig motivering genom att lagstiftningen inte garanterar ett legitimt mål eller om 

avvägningen av skyddsintressen inte framstår som proportionerlig. Europadomstolen menade 

att konventionsstaterna i detta avseende åtnjuter viss frihet att avgöra om en sådan skillnad 
                                                
150 The former king of Greece and others v. Greece, judgement of 30 November 2000, European Court of Human 
Rights, series A, no. 25701/94. 
151 Broniowski v. Poland, judgement of 22 June 2004, European Court of Human Rights, series A, no. 31443/96.  
152 Chabauty v. France, judgement of 4 October 2012, European Court of Human Rights, series A, no. 57412/08.  
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kan anses motiverad. Omfattningen av konventionsstaternas handlingsfrihet varierar beroende 

på omständigheterna, egendomens beskaffenhet och övrig bakgrund. Europadomstolen ansåg 

att stor frihet skulle lämnas åt konventionsstaten. Detta motiverades av att lagstiftningen fanns 

för att kontrollera användningen av egendom i likhet med det utrymme som ges i andra 

stycket av P 1-1 EKMR. Lagstiftningen som motiverade sammanslagning av jaktmarker 

ansågs ha utformats av ett allmänt intresse för att reglera jaktutövningen och uppmuntra 

rationell förvaltning. Lagstiftningen innebar endast att fastighetsägaren förlorade ensamrätten 

till jakt på fastigheten och dessutom fick möjlighet att nyttja annan mark, inklusive sin egen, 

och erhöll ersättning. Framförallt med hänsyn till principen om margin of appreciation ansågs 

P 1-1 EKMR inte kränkt.  

 

Sammantaget kan konstateras att Europadomstolen i enlighet med principen om margin of 

appreciation lämnar stort utrymme till konventionsstaterna att avgöra vad som utgör allmänna 

intressen. Den handlingsfrihet som ges har ett gott syfte som bevarar konventionsstaters 

kultur och intressen. Det finns emellertid risk för att det bedömningsutrymme som ges 

konventionsstaterna urholkar Europakonventionens grundläggande skydd. Konventions-

staternas bedömning av vad som utgör allmänna intressen riskerar att avvika i sådant 

avseende att den mängd intressen som görs gällande och godtas såsom allmänna blir alltför 

många. Vad som riskerar att förbigås är under vilka förutsättningar ingreppet sker samt det 

övriga skydd som ges individen enligt nationell lagstiftning.  Europadomstolens påstående om 

att konventionsstaternas bedömning ska respekteras utom när det framstår som uppenbart att 

bedömningen saknar rimlig grund ger uttryck för ett stort fritt skön. Det kan diskuteras om 

bedömningsutrymmet som ges tenderar att stärka det allmännas ställning i större utsträckning 

än vad som kan betraktas lämpligt för upprätthållandet av egendomsskyddet. Som exempel 

kan nämnas konsekvensen av de uttalanden som gjordes i James m.fl. mot Förenade 

Konungariket 153  angående äganderättsöverföringar till enskilda. Uttalandet innebär att 

betydligt fler fall av expropriation eller motsvarande åtgärd anses tillgodose allmänna 

intressen. Den rättspraxis som etablerats ger upphov till svårigheter i bedömningen av vad 

som faller inom allmänna intressen. Det kan ifrågasättas hur stor krets av enskilda som ska 

beröras av beslutet för att detta ska anses tillgodose allmänna intressen. Att 

handlingsutrymmet innefattar åtgärder som vidtas som ett led i större samhälleliga reformer 

                                                
153 The former king of Greece and others v. Greece, judgement of 30 November 2000, European Court of 
Human Rights, series A, no. 25701/94. 
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får emellertid antas självklart under förutsättning att reformen ifråga har ett legitimt och 

demokratiskt ändamål.  

3.3.6.2. Laglighetskravet	
I P 1-1 EKMR anges vidare att en kränkning av egendomsskyddet får göras endast under 

förutsättningar som anges i lag. Detta s.k. laglighetsrekvisit ställer krav på att alla åtgärder 

som vidtas har stöd i inhemsk lagstiftning. Vid en första anblick kan frågan om 

laglighetskravet är uppfyllt med enkelhet besvarat jakande genom att ta del av innehållet i den 

nationella lagstiftningen. Laglighetsrekvisitet innebär emellertid att lagstiftningens innehåll 

ska vara tillgänglig och tillräcklig för att uppfylla kravet på förutsägbarhet.154 Lagstiftningen 

ska vidare upprätthålla rimlig nivå av rättssäkerhet och uppställa vissa processuella 

garantier.155 Vad som rent faktiskt avses med lag i denna bemärkelse är sådana rättskällor som 

anses rättssäkra. Vid bedömningen av om den aktuella tvångsåtgärden finns reglerad i lag 

utgår Europadomstolen från den inhemska rättens ställning och auktoritet i 

konventionsstaten.156 Den fråga som Europadomstolen rent faktiskt tar ställning till vid 

bedömningen av laglighetskravet är således huruvida den inhemska lagstiftningen uppfyller 

det kvalitetskrav som ställs.157  

 

I rättsfallet Belvedere Alberghiera S.R.L. mot Italien158 som avgjordes år 2000 i kammare la 

Europadomstolen vikt vid den inhemska rätten och tolkningen av denna. Det sökande bolaget 

ägde en fastighet vid vattnet på vilken bolaget bedrev hotellverksamhet. Kommunen där 

fastigheten var belägen fattade beslut om vägbygge som sträckte sig över bolagets fastighet. 

Kommunen tog marken i besittning och påbörjade vägbyggnadsarbetet utan att ersätta 

fastighetsägaren. Europadomstolen påpekade att expropriation förutsätter tillgängligt, precist 

och förutsägbart lagstöd. I förevarande fall ansåg Europadomstolen att rättspraxis angående 

denna typ av expropriation hade utvecklats på ett sätt som gjorde att den inhemska rättsregeln 

tillämpades inkonsekvent, en faktor som domstolen menade kunde leda till oförutsägbara och 

                                                
154 Se bl.a. Lithgow and others v. The United Kingdom, judgement of 8 July 1986, European Court of Human 
Rights, series A, no. 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81 and 9405/81, Hentrich v. France, 
judgement of 3 July 1997, European Court of Human Rights, series A, no. 13616/88 och Iatridis v. Greece, 
judgement of 25 March 1999, European Court of Human Rights, series A, no. 31107/96. 
155 SOU 2008:99, s. 85. Åhman, Egendomsskyddet, s. 273.  
156 Åhman, Egendomsskyddet, s. 270 f.  
157 James and others v. The United Kingdom, judgement of 21 February 1986, European Court of Human Rights, 
series A, no. 8793/79. 
158 Belvedere Alberghiera S.R.L. v. Italy, judgement of 30 May 2000, European Court of Human Rights, series 
A, no. 31524/96. 
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godtyckliga resultat. Europadomstolen ansåg sig tvungen bedöma huruvida konventionsstaten 

tolkade och tillämpade gällande nationell rätt för att försäkra sig om att tillämpningen var 

förenlig med Europakonventionen. Särskilt med hänsyn till att beslutet om expropriation 

upphävts av regional domstol på grund av att åtgärden ansågs olaglig och inte uppfyllde 

kravet på allmänt intresse ansåg Europadomstolen att gällande rätt inte tillämpades i enlighet 

med P 1-1 EKMR.  

 

Även i rättsfallet Carbonara och Ventura mot Italien159 som avgjordes i kammare år 2000 

poängterade Europadomstolen att den nationella lagstiftningen måste vara tillräckligt 

tillgänglig, exakt och förutsägbar. Europadomstolen ansåg inte lagstiftningen förutsägbar då 

sökanden först 20 år efter ett egendomsberövande fått bekräftat att den nationella domstolens 

beslut var gällande genom inskrivning i ett nationellt register, förmodligen motsvarigheten till 

det svenska fastighetsregistret. Europadomstolen ansåg vidare att rättspraxis som behandlade 

den aktuella lagstiftningen hade utvecklas på ett sådant sätt att lagstiftningen tillämpades 

inkonsekvent. Europadomstolen menade att detta var en faktor som kunde leda till 

oförutsägbar och godtyckliga resultat vid rättstillämpningen och fastslog att så var fallet. 

Även i detta rättsfall underkändes således lagstiftningen för att ha tillämpats inkonsekvent. 

Rättsfallen ger uttryck för att lagstiftningen måste garantera en enhetlig och förutsägbar 

rättstillämpning. 

 

I rättsfallet the former king of Greece m.fl. mot Grekland160 som ovan redogjorts för menade 

Europadomstolen att laglighetskravet är det viktigaste kravet i P 1-1 EKMR eftersom 

laglighetskravet framgår av såväl första som andra stycket i artikeln. Europadomstolen 

hänvisade även till rättsstatsprincipen som en naturlig del av Europakonventionens artiklar. 

Kravet på att lagstiftningen ska vara tillräckligt tillgänglig och precis uppställdes även i detta 

rättsfall liksom många andra.161  

 

                                                
159 Carbonara and Ventura v. Italy, judgement of 30 May 2000, European Court of Human Rights, series A, no. 
24638/94. 
160 The former king of Greece and others v. Greece, judgement of 30 November 2000, European Court of Human 
Rights, series A, no. 25701/94. 
161 Se bl.a. Broniowski v. Poland, judgement of 22 June 2004, European Court of Human Rights, series A, no. 
31443/96.  
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I rättsfallet J.A. Pye (Oxford) Ltd och J.A. Pye (Oxford) Land Lth mot Förenade 

konungariket162 som avgjordes i stor kammare 2007 gick markägare miste om sin egendom 

till förmån för ett företag som, tidigare enligt avtal men vid tiden för målet utan tillstånd, 

bedrev sin verksamhet på fastigheten. Efter 12 år fastställdes att företaget hade rätt att 

registreras som ägare till egendomen på grund av markägarens passivitet.  Europadomstolen 

betonade att konventionsstaterna har rätt att reglera användningen och överföring av 

fastighetsägande genom lagstiftning. Europadomstolen menade att denna frihet 

överensstämmer med Europadomstolens syn på att konventionsstaterna ska ges frihet att 

bedriva socialpolitik i enlighet med den inhemska uppfattning som finns om egendomens 

betydelse och skyddsvärde. Europadomstolen ansåg därför att det var tillåtet att lagstiftaren 

värderade ett långvarigt ostridigt innehav av en fastighet och därför stiftade lag för att skydda 

värdet. Lagstiftningen som sådan ansågs inte vara uppenbart utan rimlig grund. 

Europadomstolen drog således slutsatsen att det fanns ett allmänt intresse som 

konventionsstaten hade frihet att tillgodose, i detta fall genom lagstiftning som inte kunde 

anses orimlig. Europadomstolen påpekade att lagstiftningen hade funnits under en längre tid 

och att denna inte kunde upplevas som främmande eller som en överraskning.  

 

I rättsfallet Vistins och Perepjolkins mot Lettland163 som avgjordes i stor kammare år 2014 

redogjorde Europadomstolen för de allmänna principer som kravet på lagstiftning innefattar 

och framhöll följande. Laglighetskravet innefattar rättsstatsprincipen som är en 

grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle och inneboende i samtliga artiklar i 

Europakonventionen. Förekomsten av en nationell rättslig grund är emellertid inte tillräckligt 

för att laglighetskravet ska anses uppfyllt. Lagstiftningen måste vara av viss kvalitet och 

förenlig med rättsstatsprincipen och ge garantier mot godtycklig rättstillämpning. De rättsliga 

normer som ligger till grund för egendomsberövandet måste vara tillräckligt tillgängliga, 

exakta och förutsägbara. Kravet på förutsägbarhet beror i stor utsträckning på innehållet i 

rättsregeln, det område som regeln är avsedd att täcka samt antalet och statusen för dem som 

rättsregeln adresseras till. I synnerhet anses en regel förutsägbar om den innefattar 

skyddsåtgärder mot godtyckliga inskränkningar. Lagstiftningen i fråga måste åtminstone 

föreskriva motsvarande skydd som P 1-1 EKMR garanterar. Avseende lagstiftningens 

innehåll uttalade Europadomstolen liksom i tidigare rättsfall att konventionsstaten i princip är 
                                                
162 J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A Pye (Oxford) Land Ltd v. the United Kingdom, judgement of 30 August 2007, 
European Court of Human Rights, series A, no. 44302/02. 
163 Vistiņš and Perepjolkins v. Latvia, judgement of 25 March 2014, European Court of Human Rights, series A, 
no. 71243/01.  
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bäst lämpad att utforma lagstiftningen efter konventionsstatens behov. Särskilt när det gäller 

lagstiftning präglad av konventionsstatens sociala och ekonomiska politik ska stort utrymme 

lämnas åt konventionsstaten att utforma sin egen lagstiftning. Avseende lagstiftningens 

räckvidd gäller rent allmänt att denna ska vara allmänt tillämplig i konventionsstaten i 

enlighet med rättsstatsprincipen. I vissa exceptionella fall finns visst utrymme att stifta lagar 

som uppställer särskilda villkor som gäller för ett fåtal individer. Europakonventionen 

konstaterade att beslut om att anta lagar om expropriation i många fall är ett resultat av sociala 

och ekonomiska politiska diskussioner och att konventionsstaten åtnjuter stor handlingsfrihet 

på grund härav. Endast då lagstiftningen framstår som uppenbart orimlig har 

Europakonventionen möjlighet att ingripa avseende lagstiftningens innehåll. Eftersom att 

konventionsstaten i förevarande fall hade gjort gällande att expropriationen var nödvändig för 

att renovera och bygga ut hamnen i Riga och Europadomstolen saknade övertygande 

bevisning för att denna motivering uppenbarligen saknade rimlig grund ansågs 

lagstiftningskravet uppfyllt. 

 

Av vad som ovan redovisats kan slutsatsen dras att laglighetsrekvisitet uppställer ett krav om 

att den inhemska lagstiftningen ska vara av viss kvalitet. Lagstiftningen ska vara tillräckligt 

tillgänglig, tydlig och förutsägbar. Lagstiftningen ska utformas på ett sådant sett att denna 

tillämpas konsekvent och inte ger upphov till godtyckliga resultat. Konventionsstaterna ska 

ges frihet att utforma sin egen lagstiftning i enlighet med principen om margin of 

appreciation. Lagstiftningen måste åtminstone föreskriva motsvarande skydd som P 1-1 

EKMR garanterar. Endast då lagstiftningen framstår som uppenbart orimlig kan Europa-

domstolen underkänna den inhemska lagstiftningen.  

3.3.6.3. Proportionalitetskravet	
I rättspraxis framhåller Europadomstolen vikten av att en eventuell kränkning av egendoms-

skyddet alltid ska göras med beaktande av proportionalitetsprincipen.164 Det allmänna intresse 

som i det enskilda fallet kan motivera en kränkning ska vägas mot den enskildes rätt till sin 

egendom. Här görs en bedömning av vad den enskilde riskerar att gå miste om i förhållande 

till det mål som avser att uppnås. Vidare ska beaktas om det funnits alternativa mindre 

ingripande åtgärder för att tillvarata det allmännas intresse. Det måste därmed finnas en 

                                                
164 Danelius, s. 57 f. 
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balans mellan de medel som används och de mål som eftersträvas.165 Här torde andra 

konventionsstater och dessas lösningar tjäna som föredöme. Viss vägledning kan således ges 

om en annan konventionsstat reglerat motsvarande intressekonflikt mer proportionerligt. En 

helhetsbedömning ska slutligen göras i varje fall med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda målet. Domstolen tar härvid hänsyn till om klaganden får anses bära en orimlig 

börda.  

 

Konventionsstaternas margin of appreciation utgör en integrerad del av proportionalitets-

bedömningen och Europadomstolen ska följaktligen lämna utrymme åt konventionsstaterna 

att göra sin egen bedömning av vad som kan anses proportionerligt i den inhemska 

rättsordningen.166 Hur långtgående staternas egen bedömningsmarginal får anses vara blir 

dock slutligen en fråga för Europadomstolen att avgöra. Utrymmet är inte begränsat men 

såvida inskränkningen inte kan anses sakna orimliga grunder finns utrymme för 

konventionsstaten att avgöra hur starkt egendomsskyddet ska vara.   

 

Vilka omständigheter som är avgörande för proportionalitetsbedömningen varierar givetvis 

från fall till fall. Även inom ramen för proportionalitetsprincipen kan den inhemska 

lagstiftningen och allmänintresset komma att diskuteras liksom andra omständigheter såsom 

effektiviteten av den nationella handläggningen, möjligheten att överpröva beslutet och 

individens agerande. 167 Europadomstolen har tydligt uttalat att huruvida den enskilde 

berättigas ersättning för inskränkningen har stor betydelse för bedömningen. 168  Om 

egendomsberövandet kan anses proportionerligt beror därmed på om den enskilde tillerkänns 

ersättning i någon form.169 Härvid har Europadomstolen fastslagit att egendomsberövande 

utan ersättning endast undantagsvis kan anses konventionsenligt.170 Endast då exceptionella 

förhållanden föreligger kan avsaknaden av ersättning godtas.171 För att en inskränkning 

överhuvudtaget ska ses som proportionerlig förutsätts således i de allra flesta fall att någon 

form av ersättning utgår. Inget krav uppställs emellertid på att ersättningen ska motsvara det 

                                                
165 Åhman, Egendomsskyddet, s. 361.  
166 A.a., s. 112.  
167 A.a., s. 371 ff.  
168 A.a., s. 363.  
169 Danelius, s. 581 ff.  
170 A.a., s. 57 f. 
171 James and others v. The United Kingdom, judgement of 21 February 1986, European Court of Human Rights, 
series A, no. 8793/79. 
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fulla värdet av egendomen. 172  Ersättningens storlek ska dock ha någon relation till 

egendomens värde.173  

 

Vid proportionalitetsbedömningen görs viss skillnad beroende på om det rör sig om ett 

egendomsberövande eller är fråga om någon form av rådighetsinskränkning. Då den enskilde 

utsatts för ett egendomsberövande agerar Europadomstolen mer restriktivt i sin bedömning till 

förmån för den enskilde. Konventionsstaterna ges större frihet att bedöma proportionaliteten 

av rådighetsinskränkningar. 174  Avseende olika typer av rådighetsinskränkningar tillåter 

Europadomstolen relativt betungande inskränkningar i egendomsskyddet.175 När vidtagna 

rådighetsinskränkningar kan anses proportionerliga avgörs således i huvudsak av 

konventionsstaten.  

 

I samtliga rättsfall som studerats har Europadomstolen avslutat sin prövning av kränkningens 

förenlighet med Europakonventionen genom att göra en proportionalitetsbedömning utom i de 

fall det kunnat konstateras redan tidigare i bedömningen att kränkningen är otillåten på grund 

av avsaknaden av lagstiftning eller allmänintresse. I rättsfallet Iatridis mot Grekland176 som 

avgjordes år 1999 i stor kammare poängterade domstolen att någon proportionalitets-

bedömning inte måste göras om det kan konstateras att den inskränkning av egendomsskyddet 

som förekommit uppenbarligen strider mot lagstiftning. Proportionalitetsbedömningen är 

således endast relevant när det kan konstateras att den inskränkande åtgärden vidtagits i 

enlighet med kvalitativ lagstiftning för att tillgodose ett allmänt intresse.  

 

I målet Sporrong- och Lönnroth mot Sverige177 som avgjordes i stor kammare år 1982 gjordes 

ett flertal viktiga uttalanden. Exceptionellt med rättsfallet är, utöver att Europadomstolen för 

första gången avkunnade en dom enligt vilken ett nordiskt land ansågs ha kränkt 

Europakonventionen, att omständigheterna i målet var sådana att Europadomstolen för första 

gången gavs tillfälle att i detalj analysera artikeln ifråga.178 I det aktuella målet hade två 

fastigheter varit belagda med expropriationstillstånd och byggnadsförbud under en mycket 

lång tid, delvis över 20 år. Fastighetsägarna saknade enlig svensk lag möjlighet att få 
                                                
172 Danelius, s. 581.  
173 Åhman, Egendomsskyddet, s. 371.  
174 Danelius, s. 595 f. 
175 A.a., s. 595 f. 
176 Iatridis v. Greece, judgement of 25 March 1999, European Court of Human Rights, series A, no. 31107/96.  
177 Sporrong and Lönnroth v. Sweden, judgement of 23 September 1982, European Court of Human Rights, 
series A, no. 7151/75. 
178 Åhman, Egendomsskyddet, s. 22.  
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tillståndens längd bestämd och erhöll inte heller någon ekonomisk ersättning. Europa-

domstolen fastslog att dessa omständigheter i förening innebar en kränkning av 

egendomsskyddet enligt Europakonventionen. Europadomstolen uppställde ett krav om att det 

ska föreligga en rättvis balans mellan de allmänna intressen som görs gällande och de skydd 

som den enskilde åtnjuter enligt P 1-1 EKMR.  Om den enskilde anses bära en överdriven 

börda till följd av egendomsberövandet föreligger ingen rättvis balans och egendomsskyddet 

anses kränkt.  

 

I rättsfallet James m.fl. mot Förenta Konungariket 179  som behandlats ovan framhöll 

Europadomstolen att proportionalitetsbedömningen skiljer sig åt något beroende på om 

ifrågavarande inskränkning faller in under första eller andra stycket i P 1-1 EKMR. 

Proportionalitetsbedömningen är strängare till förmån för den enskilde vid egendoms-

berövanden eftersom att denna åtgärd anses mer inskränkande än rådighetsinskränkningar. 

Konventionsstaterna ges större frihet att bedöma proportionaliteten av rådighets-

inskränkningar, något som framgår direkt av artikelns andra stycke. Europadomstolen godtar 

relativt betungande inskränkningar i egendomsskyddet och egendomsskyddets omfattning vid 

rådighetsinskränkningar avgörs därmed i huvudsak av varje konventionsstat. I rättsfallet 

betonade Europadomstolen att alternativa lösningar som står till buds ska utredas och att den 

åtgärd som vidtas ska vara rimlig och lämplig för att uppnå önskat ändamål. I det aktuella 

målet lämnades denna fråga till konventionsstaten att utreda.  

 

I rättsfallet Hentrich mot Franrike180 som avgjordes i kammare år 1994 gick sökanden miste 

om sin fastighet på grund av en lagstadgad förköpsrätt som syftade till att hindra skatteflykt 

till följd av försäljning till underpris. Syftet i sig uttalade sig inte Europadomstolen om men 

Europadomstolen menade att åtgärden vidtogs godtyckligt och selektivt och ansåg att det 

fanns alternativa mer lämpliga metoder för att motverka skatteflykt.  

 

I rättsfallet Holy Monasteries mot Grekland181 menade de sökande att egendomsskyddet i P 1-

1 EKMR hade kränkts då del av fastighet överfördes till staten. Egendomsberövandet ansågs 

ha gjorts i enlighet med lagstiftning i syfte att uppfylla ett allmänt intresse. Vid Europa-
                                                
179 The former king of Greece and others v. Greece, judgement of 30 November 2000, European Court of Human 
Rights, series A, no. 25701/94. 
180 Hentrich v. France, judgement of 22 September 1994, European Court of Human Rights, series A, no. 
13616/88. 
181 Holy Monasteries v. Greece, judgement of 9 December 1994, European Court of Human Rights, series A, no. 
13092/87 and 13984/88. 
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domstolens proportionalitetsbedömning gjordes skillnad på om sökanden var part i ett avtal 

som ingåtts om överföring av egendomen. De som ingått avtalet ansågs inte vara kränkta av 

egendomsskyddet. De sökande som ingått avtalet hävdade emellertid att de hade ingått avtalet 

under tvång men Europadomstolen fastslog att denna inte kunde bortse från att de sökande 

rent faktiskt undertecknat avtalet ifråga.  

 

I rättsfallet Chassagnou m.fl. mot Frankrike182 som avgjordes i stor kammare år 1999 motsatte 

sig fastighetsägare lagenlig överlåtelse av jakträttigheter på deras fastigheter av etiska skäl. 

Europadomstolen ansåg att lagstiftningen otvivelaktigt tillgodosåg ett allmänt intresse att 

reglera jakt och uppmuntra en rationell förvaltning. Däremot ansågs att fastighetsägarna fick 

bära en oproportionerlig börda då de tvingades överföra jakträttigheter så att andra kunde 

utnyttja marken på ett sätt som var helt oförenligt med fastighetsägarnas tro. I rättsfallet 

Herrmann mot Tyskland183 bekräftade Europadomstolen vad som framkommit i rättsfallet 

ovan och menade att det inte fanns anledning att avvika från de tidigare principiella 

uttalanden som gjorts angående jakträtt och fastighetsägares etiska ståndpunkt och fastslog att 

skyldigheten att tolerera jakt på sin fastighet medför en oproportionerlig börda för markägare 

som motsätter sig jakt av etiska skäl.  

 

I rättsfallet Immobiliare Saffi mot Italien184 som avgjordes i stor kammare år 1999 förelåg en 

konflikt mellan hyresvärdars rätt till sina fastigheter och hyresgästers rätt till sina bostäder. 

Hyresgästen ifråga vägrade lämna lägenheten trots att hyresvärden hade för avsikt att säga 

upp hyresavtalet. Flera försök gjordes att återkräva lägenheten utan resultat och detta särskilt 

på grund av att hyresvärden inte gavs polisstöd vid återtagandet. Europadomstolen ansåg att 

lagstiftningen som inte garanterade polisstöd hade ett legitimt syfte att begränsa social 

spänning och störningar i allmän ordning genom att förbjuda samtidig utvisning av ett stort 

antal hyresgäster. Med hänvisning till principen om margin of appreciation poängterade 

Europadomstolen att konventionsstaten ifråga har ett stort utrymme att reglera kontrollen av 

egendom i enlighet med andra stycket i P 1-1 EKMR. I förevarande fall rådde en konflikt 

mellan enskildas skyddsvärda intressen av samma egendom. Europadomstolen menade att 

uppmärksamheten skulle riktas mot den börda som hyresvärdar utsattes för och huruvida 

                                                
182 Chassagnou and others v. France, judgement of 29 April 1999, European Court of Human Rights, series A, 
no. 25088/94, 28331/95, 28443/95.  
183 Herrmann v. Germany, judgement of 26 June 2012, European Court of Human Rights, series A, no. 9300/07.  
184 Immobiliare Saffi v. Italy, judgement of 28 July 1999, European Court of Human Rights, series A, no. 
22774/93.  
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denna kunde anses proportionerlig för att skydda hyresgäster till sina bostäder. För att bördan 

skulle anses motiverad förutsattes att hyresvärdar erbjöds vissa processuella skyddsåtgärder 

för att säkerställa att hyresvärdarna inte utsattes för godtycklig och oförutsägbar 

rättstillämpning. Europadomstolen ansåg att hyresgästerna lämnades med en flerårig 

osäkerhet om när lägenheten skulle återtas. Hyresvärden å andra sidan hade ingen möjlighet 

att få ersättning för väntan och hade inte heller möjlighet att sälja lägenheten. Då inget 

framkommit om att hyresgästen förtjänade något särskilt skydd fastslog Europadomstolen att 

lagstiftningen och tillämpligheten av denna innebar en alltför stor börda för hyresvärden som 

inte haft möjlighet att tillträda sin lägenhet under åtminstone sex år. Det ansågs inte föreligga 

en proportion mellan kravet på allmänt intresse som lagstiftningen avsåg att tillgodose och 

skyddet av rätten till egendom.  

 

I rättsfallet Broniowski mot Polen185 som behandlats ovan bekräftade Europadomstolen 

liksom i många andra fall vad som framhållits i rättsfallet Sporrong- och Lönnroth mot 

Sverige avseende avvägningen mellan intressena för respektive mot expropriation eller 

motsvarande åtgärd. Europadomstolen betonade vidare att parternas beteende och de medel 

som används av konventionsstaten samt åtgärdens genomförande har betydelse för 

proportionalitetsbedömningen. Laglig och administrativ osäkerhet liksom otydlig rättspraxis 

är faktorer som ska beaktas. Europadomstolen påpekade att konventionsstaten måste agera i 

god tid på ett lämpligt och konsekvent sätt för att uppfylla proportionalitetskravet.  

 

I rättsfallet Dogan m.fl. mot Turkiet186 som avgjordes år 2004 i kammare hade nationella 

myndigheter i landet hindrat bybor från att återvända till sin by under cirka nio år till följd av 

terror i och runt byn. Europadomstolen menade att det förelåg tvivel angående lagenligheten 

av den påstådda inskränkningen men menade att det var mer väsentligt att ta ställning till 

proportionaliteten i den påstådda kränkningen. Den krigsdrabbade situation som rådde i 

regionen motiverade att myndigheterna vidtog extraordinära åtgärder för att upprätthålla 

säkerheten i regionen. De sökandena hade emellertid levt under extrem fattigdom och de hade 

inte heller fått någon ersättning eller annat stöd för att förbättra förhållandena. De åtgärder 

som vidtagits ansågs därmed otillräckliga och ineffektiva och de sökande ansågs ha lidit en 

                                                
185 Broniowski v. Poland, judgement of 22 June 2004, European Court of Human Rights, series A, no. 31443/96. 
186 Doğan and others v. Turkey, judgement of 11 November 2004, European Court of Human Rights, series A, 
no. 8803–8811/02, 8813/02 and 8815/8819/02.  
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individuell och överdriven börda som inte stod i proportion till det intresse som åtgärden 

avsåg att uppnå.   

 

I rättsfallet Hutten-Czapska mot Polen187 som avgjordes år 2006 i stor kammare fördes bland 

annat en diskussion av proportionaliteten av Polens hyreslagstiftning. Lagstiftningen 

begränsade hyresvärdarnas möjlighet att bestämma hyresnivå och övriga hyresvillkor i syfte 

att komma till rätta med den akuta bristen på lägenheter tillgängliga för uthyrning till 

överkomlig hyresnivå. Europadomstolen påpekade att proportionalitetsbedömningen inte 

endast avser villkor för hyra och omfattningen av statens inblandning i avtalsförhållanden på 

hyresmarknaden utan också förekomsten av processuella skyddsåtgärder samt andra dylika 

åtgärder som säkerställer systemets funktionalitet och dess betydelse och inverkan på 

hyresvärdens egendomsskydd. Osäkerhet i rättstillämpningen i form av bristfällig och otydlig 

lagstiftning, bristande administration eller svårbegriplig rättspraxis är faktorer som ska 

beaktas vid bedömningen.  

 

I rättsfallet Chiragov m.fl. mot Armenien188 som avgjordes år 2015 i stor kammare var det 

fråga om skyddsvärdet av enskildas rätt till egendom. Armenien ockuperade ett område i syfte 

att bistå hundratals inhemska flyktingar men detta utgjorde inte ett giltigt skäl för att 

inskränka en annan grupps rätt till sin egendom. Artikel 1 första tilläggsprotokollet ansågs 

således kränkt utan rimlig anledning.  

 

I rättsfallet Sargsyan mot Azerbajdzjan189 som avgjordes 2015 i stor kammare ansåg den 

klagande att denne blivit utsatt för en kränkning av egendomsskyddet då han hindrats tillträde 

till sin egendom i ett ockuperat område och inte erhållit ersättning härför. Fastighetsägaren 

nekades tillträde till sin egendom till följd av att konventionsstaten hade förlorat kontrollen 

över en del av sitt territorium på grund av krig och ockupation.  Europadomstolen framhöll att 

det väsentliga ändamålet med P 1-1 EKMR är att vars och ens rätt till egendom ska skyddas. 

Fullgörandet av denna förpliktelse kan ställa krav på att konventionsstaten vidtar såväl 

positiva som negativa förpliktelser för att säkerställa skyddet. Oavsett om det rör sig om 

positiva eller negativa förpliktelser ska motsvarande proportionalitetsbedömning göras med 
                                                
187 Hutten-Czapska v. Poland, judgement of 19 June 2006, European Court of Human Rights, series A, no. 
35014/97.  
188 Chiragov and others v. Armenia, judgement of 16 June 2015, European Court of Human Rights, series A, no. 
13216/05.  
189 Sargsyan v. Azerbaijan, judgement of 16 June 2015, European Court of Human Rights, series A, no. 
40167/06. 
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hänsyn till de motstående intressena hos individen respektive det allmänna. Den bedömning 

som var för handen i förevarande mål var dels huruvida konventionsstaten ansågs skyldig att 

medge den enskilde tillträde till sin egendom, dels huruvida konventionsstaten var skyldig att 

vidta andra åtgärder för att skydda den enskildes egendomsrätt eller att ersätta honom 

förlusten om det inte kunde anses rimligt att tillträde skulle medges. Europadomstolen ansåg 

att konventionsstaten var berättigad att neka fastighetsägaren tillträde till sin mark av 

säkerhetsskäl till följd av den militära aktivitet och oro som fanns i området. Domstolen 

hävdade vidare att konventionsstaten hade en plikt att vidta alternativa åtgärder för att säkra 

egendomsskyddet så länge som tillträde till egendomen inte var möjlig. Vilka åtgärder som 

konventionsstaten bör vidta menade Europadomstolen kan härledas ur relevanta 

internationella principer. Europadomstolen konstaterade i förevarande fall att den 

omständigheten att den enskilde nekades tillträde till sin egendom utan att konventionsstaten 

vidtagit åtgärder för att säkerställa den enskildes egendomsskydd i den mån det var möjligt 

eller genom att utge ersättning för intrånget innebar en alltför stor börda för den enskilde. 

Konventionsstaten hade i princip endast fört fredlig förhandling som hade pågått under en så 

pass lång tid att effekten av åtgärden inte uppfyllde kraven på de åtgärder som bör vidtas i 

kombination med ersättning.  

 

I rättsfallet James m.fl. mot Förenta Konungariket190 som behandlats ovan diskuterade 

Europadomstolen rätten till ersättning som en del av proportionalitetsbedömningen. Europa-

domstolen fastslog att hänsyn ska tas till den ersättning som utgår som ett led i 

proportionalitetsprincipen. Europadomstolen menade att det i de allra flesta fall anses 

oproportionerligt om ersättningen storlek inte är rimlig i förhållande till egendomens värde 

och att det endast under exceptionella omständigheter kan godtas att ersättning inte utgår. 

Europadomstolen poängterade emellertid att detta inte hindrar att full ersättning inte ges. 

Åtgärder som vidtas i syfte att uppnå större social rättvisa i ett samhälle kan motivera en lägre 

ersättning. 

 

Kravet på ersättningen som en del av proportionalitetsbedömningen behandlades även i 

rättsfallet Lithgow mot Förenade Konungariket191. Domen är från 1986 och avgjordes i stor 

kammare. Sökanden i målet ifrågasatte inte den nationalisering som vidtagits av deras 
                                                
190 James and others v. The United Kingdom, judgement of 21 February 1986, European Court of Human Rights, 
series A, no. 8793/79. 
191 Lithgow and others v. The United Kingdom, judgement of 8 July 1986, European Court of Human Rights, 
series A, no. 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81 and 9405/81. 
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respektive egendom i enlighet med inhemsk lag utan klagade i anledningen av att ersättningen 

de kompenserats med ansågs oproportionerlig. De sökande ansåg att egendomsberövande för 

en sådan orättvis ersättningsnivå inte kunde anses vara i det allmännas intresse. Frågan om 

den faktiska ersättning som utgått och den omfattande utredningen av de metoder som 

användes vid beräkning av den kompensation de sökande gavs ska inte kommenteras närmare 

men ett par principiella uttalanden gjordes som här är av betydelse. Avseende den första 

invändningen klargjorde domstolen att skyldigheten att betala ersättning framgår av 

bestämmelsen som sådan och inte explicit av kravet på att åtgärden ska vidtas i det allmännas 

intresse. Vad Europadomstolen torde ha menat med uttalandet är att skyldigheten att betala 

ersättning följer av proportionalitetsbedömningen som genomsyrar artikeln i sin helhet. 

 

I rättsfallet the former king of Greece m.fl. mot Grekland192 där den grekiska kungafamiljen 

gick miste om sin egendom som ett led i övergången från monarki till republik erhölls ingen 

ersättning för egendomsberövandet. Europadomstolen gjorde en proportionalitetsbedömning 

av ingripandet och påpekade att avsaknaden av ersättning endast kan godtas under 

exceptionella förhållanden. Europadomstolen ansåg inte att sådana förhållanden förelåg i 

förevarande fall och bedömde att de sökande utsatts för en oproportionerlig och överdriven 

börda.  

 

I rättsfallet Papachelas mot Grekland193 som avgjordes i stor kammare år 1999 hade den 

grekiska staten exproprierat fastigheter för att bygga en väg och krävde, med stöd av lag, att 

ägare till angränsade fastigheter bidrog till kostnaderna för bebyggelsen till följd av den fördel 

som vägbygget inneburit för dessa fastigheter. Sökanden kompenserades därmed endast för en 

del av den fastighet som exproprierats och bidrog således till statens kostnader genom att inte 

ersättas till fullo. Med hänvisning till framförallt principen om margin of appreciation 

konstaterade Europadomstolen att någon överträdelse av egendomsskyddet inte skett på grund 

av lagstiftningens utformning avseende frågan om kompensation. Europadomstolen kom 

emellertid till slutsatsen att sökanden trots detta blivit utsatt för en kränkning av 

egendomsskyddet. Den presumtion som uppställdes för att byggandet av en ny stor väg skulle 

resultera i fördelar för angränsande fastigheter ansåg Europadomstolen utgöra en inte flexibel 

presumtion som inte tog hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Presumtionen 
                                                
192 The former king of Greece and others v. Greece, judgement of 30 November 2000, European Court of Human 
Rights, series A, no. 25701/94. 
193 Papachelas v. Greece, judgement of 25 March 1999, European Court of Human Rights, series A, no. 
31423/96. 
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begränsade fastighetsägarens möjlighet att bevisa sin påstådda skada. Om sådan möjlighet 

hade givits och den påstådda skadan konstaterats så pass allvarlig att ingreppet ansetts 

oproportionerlig hade fastighetsägaren berättigats relevant ersättning.  

 

I rättsfallet Depalle mot Franrike194 som avgjordes år 2010 i stor kammare där en person med 

nyttjanderätt till allmänhetens mark gavs rätt att bygga ett hus fastslog Europadomstolen att 

den omständigheten att det allmänna tydligt angett att ersättning inte skulle komma att utgå 

den dagen behov av mark uppstod berättigade konventionsstaten att ianspråkta marken utan 

ersättning när ett sådant legitimt behov uppstod.  

 

I rättsfallet Scordino mot Italien (nr 1)195 som avgjordes år 2006 i stor kammare uppkom fråga 

om ersättningens storlek som en del av proportionalitetsbedömningen. Europadomstolen 

ansåg det lämpligt att ge en kortfattat redogörelse för sin rättspraxis på denna punkt och 

hänvisade till flera fall som behandlats ovan. I förevarande fall konstaterades att det inte var 

fråga om expropriation i syfte att genomföra en ekonomisk, social eller politisk reform eller 

att andra specifika omständigheter förelåg som motiverade begränsad ersättning. 

Europadomstolen ansåg på grund härav att det inte förelåg omständigheter av allmänintresse 

som kunde motivera lägre ersättning än ersättning motsvarande marknadsvärdet.  

 

I rättsfallet Vistins och Perepjolkins mot Lettland 196  som redogjorts för ovan gjorde 

Europadomstolen flera principiella uttalanden, bland annat om proportionalitetsbedömningen 

och kravet på ersättning. Europadomstolen betonade att konventionsstaten har stor 

handlingsfrihet vad avser valet av de medel som används för att uppnå önskat mål av 

allmänintresse. Avseende frågan ersättningen och storleken av denna framhöll Europa-

domstolen att endast när expropriationsåtgärden vidtas för att uppnå större social rättvisa eller 

då andra särskilda skäl görs gällande kan återbetalning av mindre summa än marknadsvärdet 

vid tiden för egendomsförlusten motiveras utöver då exceptionella omständigheter föreligger. 

Europadomstolen fastslog i förevarande fall att konventionsstaten ansågs berättigad att inte 

kompensera sökandena för det fullständiga marknadsvärdet av den exproprierade egendomen 

av tre skäl. För det första ansågs att fastigheternas faktiska marknadsvärde inte kunnat 

                                                
194 Depalle v. France, judgement of 29 March 2010, European Court of Human Rights, series A, no. 34044/02.  
195 Scordino v. Italy (No. 1), judgement of 29 March 2006, European Court of Human Rights, series A, no. 
36813/97.  
196 Vistiņš and Perepjolkins v. Latvia, judgement of 25 March 2014, European Court of Human Rights, series A, 
no. 71243/01. 
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fastställas med säkerhet. För det andra omfattades fastigheterna av en lagstadgad kontroll. Det 

tredje och sista skälet var att sökandena inte hade investerat något i fastigheterna och inte 

heller betalat någon fastighetsskatt. Europadomstolen ansåg emellertid att den ersättning de 

sökandena erhållit understeg vad som kan anses godtagbart och att detta tillsammans med 

övriga omständigheter i målet innebar att de sökande fått stå en oproportionerlig och 

överdriven börda.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att proportionalitetsbedömningen och de omständig-

heter som ligger till grund för bedömningen varierar från fall till fall. Proportionalitets-

bedömningen är strängare om det rör sig om ett egendomsberövande eftersom att denna 

åtgärd anses mer inskränkande än rådighetsinskränkningar. Oaktat vilken typ av inskränkning 

det är fråga om ska samtliga omständigheter vägas samman och en helhetsbedömning göras. 

En rättvis balans ska föreligga mellan de medel som används och det mål som avser att 

uppnås med beaktande av de motstående intressena. För att en rättvis balans ska föreligga ska 

den enskilde inte bära en individuell och överdriven börda till följd av de åtgärder som vidtas 

och konsekvenserna av dessa. Den vidtagna åtgärden ska inte uppfattas som godtycklig och 

selektiv och det önskade målet ska uppnås genom att vidta den minst ingripande åtgärden. 

Laglig och administrativ osäkerhet liksom inkonsekvent rättstillämpning är faktorer som ska 

beaktas vid bedömningen liksom den ersättning som erhålls och de övriga skyddsåtgärder 

som vidtas till förmån för den enskilde.   
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4. Europadomstolens	tolkning	av	egendomsskyddet	och	dess	

genomslag	i	svensk	rätt			
Egendomsskyddets räckvidd i svensk rättstillämpning är avhängigt Europakonventionen och 

egendomsskyddets utveckling i Europadomstolens rättspraxis. Nationella domstolar och 

myndigheter har en skyldighet att iaktta Europakonventionen i enlighet med den 

konventionsrättsliga subsidiaritetsprincipen. Den nationella rätten ska tolkas så att den 

överensstämmer med Europakonventionen och Europadomstolens rättspraxis genom 

fördragskonform tolkningsmetod. De nationella beslutande organen ska säkerställa att den 

nationella rätten åtminstone ger motsvarande egendomsskydd som Europakonventionen 

garanterar. I det följande utreds hur gällande nationell rättstillämpning i de prejudicerande 

instanserna förhåller sig till den rättspraxis som Europadomstolen utvecklat. I Sverige 

förekommer tvångsvisa ianspråktaganden av fastigheter ytterst sällan och nationell rättspraxis 

som behandlar äganderätten är knapphändig.197 På grund härav redovisas endast ett fåtal 

särskilt uppmärksammade fall.  

 

Redan här kan nämnas att i slutet av 1980-talet etablerades en ny rättspraxis i Högsta 

domstolen som innebär att domstolen så långt som möjligt har att tolka de svenska 

lagbestämmelserna så att dessa överensstämmer med Europakonventionen och 

Europadomstolens rättspraxis.198 I rättsfallet RÅ 1996 ref. 44 hänvisade Regeringsrätten till 

Europakonventionen och betonade att den inhemska rätten ska överensstämma med 

Europakonventionen och den proportionalitetsbedömning som Europadomstolen utvecklat. 

Det kan emellertid ifrågasättas i vilken utsträckning denna rättspraxis har efterföljts.  

4.1. Tillgodoses	 det	 konventionsrättsliga	 kravet	 på	

allmänt	intresse?	
I Europakonventionen uppställs ett krav om att åtgärder som inskränker egendomsskyddet ska 

tillgodose allmänna intressen. Vad som anses utgöra ett allmänt intresse är i huvudsak upp till 

varje konventionsstat att avgöra men Europadomstolen har uttalat att allmänna intressen 

                                                
197 Nergelius, s. 89.  
198 Bernitz, Rättighetsskyddets genomslag i svensk rätt, s. 828.  
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typiskt sett är sådana intressen som tillgodoser samhällsnyttiga ändamål och gynnar 

allmänheten.   

 

I svensk rätt uppställs ett krav om att åtgärder som inskränker egendomsskyddet ska 

tillgodose angelägna allmänna intressen. Att svensk rätt har skärpt kravet råder det ingen 

tvekan om men vad begreppet angeläget innebär finns inte preciserat. I förarbeten till 

lagstiftningen anges att den närmare preciseringen av vad som avses med begreppet angeläget 

allmänt intresse ska göras från fall till fall i enlighet med vad som kan anses acceptabelt i ett 

demokratiskt samhälle.199 Enligt rättens ordalydelse kan därför konstateras att svensk rätt 

tycks uppställa ett starkare skydd i detta avseende men hur kravet tillämpas i praktiken är 

desto viktigare att utreda för att kunna dra slutsatser om Europakonventionens efterlevnad.  

 

I rättsfallet NJA 1996 s. 110 betonade Högsta domstolen angående kravet på angeläget 

allmänt intresse att lagstiftningen ifråga innehöll ett omfattande regelsystem som i olika 

hänseenden avvägt de motstående intressena mot varandra och att syftet med lagstiftningen 

var att åstadkomma en så ändamålsenlig användning av fast egendom som möjligt efter en 

avvägning av de allmännas och enskildas intressen. Högsta domstolen poängterade att 

tvångsvis överföring av fast egendom vid fastighetsreglering till förmån för enskilt intresse 

kan tjäna angelägna allmänna intressen.  

 

I rättsfallet RÅ 1999 ref. 76 tog Regeringsrätten ställning till kravet på allmänintresse och 

hänvisade till att egendomsskyddet garanteras i såväl Regeringsformen som 

Europakonventionen. Regeringsrätten ansåg att åtgärden vidtogs med stöd av avvecklings-

lagen som reglerade ett angeläget allmänt intresse om avveckling av kärnkraftverk.  

 

I rättsfallet Allard mot Sverige200 som avgjordes år 2003 i Europakonventionen revs ett hus 

sedan en av fastighetsägarna uppfört ett hus på den gemensamt ägda fastigheten utan 

godkännande från övriga fastighetsägare. Den svenska regeringen menade att den vidtagna 

åtgärden inte inneburit någon kränkning av P 1-1 EKMR eftersom att denna vidtagits i det 

allmännas intresse. Regeringen framhöll att en nödvändig förutsättning för ett fungerande 

samägande är att alla delägare ger sitt samtycke till förfogande över den gemensamt ägda 

                                                
199 Prop. 1993/94:117, s. 16. 
200 Allard v. Sweden, judgement of 24 September 2003, European Court of Human Rights, series A, no. 
35179/97.  
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fastigheten. Europadomstolen erinrade om att åtgärd till förmån för enskild kan ske i det 

allmännas intresse även om samhället i sig inte drar någon direkt nytta av åtgärden om denna 

vidtas i ett socialt, ekonomiskt eller annat intresse. Europadomstolen drog slutsatsen att 

lagstiftningen som berättigade rivning tillgodosåg ett allmänt intresse om samägande.  

 

Avseende kravet på allmänt intresse uppställs i svensk rätt ett strängare krav på vad som utgör 

allmänna intressen eftersom att dessa enligt grundlagens ordalydelse ska vara angelägna. Med 

hänvisning till principen om margin of appreciation dras därför slutsatsen att den svenska 

lagstiftaren har förvaltat sitt handlingsutrymme väl genom att med tydlighet precisera ett 

strängare krav än det krav som framgår av Europakonventionen. Det kan ifrågasättas om den 

formella ordalydelsen har någon betydelse för den faktiska rättstillämpningen men mot 

bakgrund av det vida handlingsutrymme som Europadomstolen ger konventionsstaterna får 

anses att svensk rätt tillgodoser kravet på allmänt intresse. Det bör emellertid framhållas att 

risk för att Europakonventionens krav urholkas på grund av principen om margin of 

appreciation. 

4.2. Tillgodoses	 det	 konventionsrättsliga	 laglighets-

kravet?	
Som ovan framgått krävs att inskränkningar av egendomsskyddet måste ha stöd i lag. Det 

finns en mängd lagar i svensk rätt som behandlar möjligheten att göra inskränkningar i 

egendomsskyddet. Samtliga lagar måste överensstämma med det egendomsskydd som ges i 

såväl regeringsformen som Europakonventionen. Inför den stående grundlagsändringen 1994 

hade fri- och rättighetskommittén att utreda huruvida lagstiftningen överensstämde med de 

rättigheter som tillförsäkras var och en i Europakonventionen. Kommittén fastslog i ett 

delbetänkande att de författningar som tillät ingrepp i annans egendom var väl anpassade till 

de krav som uppställdes i Europakonventionen. 201  Som ovan framhållits är 

Europakonventionen emellertid ett levande instrument och rätten utvecklas genom rättspraxis 

som i antalet har ökat markant. Som ett resultat av detta torde de uttalanden som gjordes anses 

förlegade och rättstillämparen kan således inte längre hänvisa till betänkandet som uttalar att 

den nationella rätten överensstämmer med Europakonventionen.    

 

                                                
201 SOU 1993:40, s. 90.  
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I rättsfallet NJA 1996 s. 110 hänvisade Högsta domstolen till de förarbetsuttalanden som 

gjordes angående lagstiftningens förenlighet med egendomsskyddet och konstaterade att 

laglighetskravet var uppfyllt. Någon särskild prövning avseende lagstiftningens förenlighet 

med Europakonventionen gjordes inte.  

 

I rättsfallet RÅ 1999 ref. 76 som behandlats ovan erinrade Regeringsrätten att 

Europadomstolens rättspraxis ställer krav på att den nationella lagstiftningen ska vara 

tillräckligt precis för att göra ingreppet förutsebart. Regeringsrätten menade att lagstiftningen 

ifråga uppfyllde Europadomstolens krav och att förarbeten till lagstiftningen uttryckligen 

reglerar på vilket sätt åtgärder i enlighet med lagstiftningen ska vidtas.  

 

I rättsfallet Allard mot Sverige202 som ovan behandlats menade den svenska regeringen att 

den klagande berövats sin egendom enligt villkor angivna i lag och påpekade att den klagande 

hade kännedom om gällande lag. Europadomstolen påpekade att denna hade begränsade 

möjligheter att pröva huruvida nationell lag följts men godtog att åtgärderna vidtagits med 

stöd av nationell lag.  

 

I rättsfallet HFD mål nummer 4743-17, dom av den 14 april 2014, prövade Högsta 

förvaltningsdomstolen huruvida beslut om expropriation med stöd av 2 kap 1 § ExprL skulle 

stå fast. Högsta förvaltningsdomstolen framhöll att de i målet aktuella bestämmelserna är 

allmänt hållna och att detta ger ett förhållandevis stort utrymme för olika bedömningar. 

Eftersom inget framkommit som tydde på att beslutet grundar sig i felbedömd fakta, att 

regeringen vid beslutsfattandet överskridit gränserna för det handlingsutrymme som finns 

eller att beslutet på annat sätt strider mot lag menade Högsta förvaltningsdomstolen att 

beslutet skulle stå fast.  

 

Avseende laglighetskravet råder viss osäkerhet om rättstillämparen tar för givet att kravet är 

uppfyllt i alltför stor utsträckning, särskilt med hänsyn till de förarbetsuttalanden som gjorts 

och mot bakgrund av att den svenska rättsordningen i allmänhet anses rättssäker. Senare 

rättspraxis har emellertid gett uttryck för att en åtgärds förenlighet med egendomsskyddet 

alltid ska prövas i det enskilda fallet, något som talar för att Europakonventionen får allt större 

genomslag i svensk rätt. 
                                                
202 Allard v. Sweden, judgement of 24 September 2003, European Court of Human Rights, series A, no. 
35179/97. 
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4.3. Tillgodoses	 det	 konventionsrättsliga	

proportionalitetskravet?	
I rättsfallet RÅ 1999 ref. 76 la Regeringsrätten stor vikt vid proportionalitetsbedömningen och 

hänvisade till Europakonventionen och Europadomstolens rättspraxis. Regeringsrätten 

framhöll att principen innefattar en bedömning av flera omständigheter och att balans ska råda 

mellan mål och medel samt de motstående intressena. Regeringsrätten konstaterade att 

Europadomstolen i flera avgöranden beskrivit proportionalitetskravet med skilda 

formuleringar och sammanfattade de relevanta omständigheterna att ta ställning till i en 

samlad kontext. Först och främst ska ändamålsenligheten, dvs. lämpligheten, bedömas. 

Härefter ifrågasätts nödvändigheten, dvs. om ingreppet är nödvändigt för att uppnå det 

avsedda ändamålet eller om det finns mindre ingripande alternativ. Slutligen tas ställning till 

proportionalitet i strikt mening, dvs. om den fördel som det allmänna vinner genom ingreppet 

står i rimlig proportion till den skada som ingreppet förorsakar den enskilde. Hänsyn ska tas 

till ersättningsvillkor, effektiva rättsmedel och andra i det aktuella målet relevanta 

omständigheter. Regeringsrätten påpekade att principen om margin of appreciation ger de 

beslutande myndigheterna ett betydande handlingsutrymme i sin bedömning.   

 

Rättsfallet Allard mot Sverige är relevant även avseende fråga om proportionalitet då den 

svenska regeringen, med hänvisning till kravet på proportionalitet, hävdade att huset uppförts 

i strid med lag, att byggnadsnämnden inte var skyldig att kontrollera ägarförhållanden vid 

beviljande av bygglov och att denna omständighet således inte påverkade bedömningen, att 

den klagande inträtt i sin avlidne moders lagliga situation och att denna således var känd för 

klaganden och att avbrytande av verkställighetsförfarandet avseende rivning hade gett 

klaganden en omotiverad fördel framför de andra delägarna. Regeringen menade att de övriga 

delägarnas intressen skulle prioriteras och poängterade att egendomsskyddet i 

Europakonventionen inte borde tillämpas på ett sådant sätt att lagstridiga åtgärder tillåts. 

Europadomstolen gjorde en annan bedömning och menade att de vidtagna åtgärderna inte 

upprätthöll en rimlig jämvikt mellan egendomsskyddet och det allmännas intressen och att 

klaganden fått bära en individuell och alltför tung börda. Europadomstolen tog större hänsyn 

till omständigheterna i det enskilda fallet och bedömde att delägarnas intresse av rivningen 

inte var särskilt starka.   
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I rättsfallet NJA 2013 s. 350 riktade Högsta domstolen uppmärksamhet åt egendomsskyddet 

såsom det kommer till uttryck i Europakonventionen och Europadomstolens rättspraxis 

framförallt avseende proportionalitetsbedömningen. Minerallagen som var föremål för 

prövning i det aktuella målet var tillsammans med bland annat expropriationslagen en av de 

lagar som fri- och rättighetskommittén menade var anpassade till regeringsformens 

egendomsskydd vid 1994 års grundlagsförändring. Trots detta valde Högsta domstolen att 

separat pröva om åtgärden ansågs förenlig med egendomsskyddet i Europakonventionen.  

 

Med stöd av ovan nämnda rättsfall från 2013 betonade Mark- och miljööverdomstolen i 

rättsfallet MÖD mål nummer F 9782-15, dom av den 6 mars 2017, att det finns skäl att göra 

en separat prövning av den aktuella åtgärdens förenlighet med egendomsskyddet. Enligt det 

resonemang som fördes torde Mark- och miljööverdomstolens uttalande ge uttryck för att en 

åtgärds förenlighet med egendomsskyddet alltid ska prövas i det enskilda fallet, detta oavsett 

om åtgärden i sig är motiverad enlig svensk lagstiftning.  

 

Europadomstolens rättspraxis är svåröverskådlig och avseende proportionalitetskravet får 

anses att den svenska rättstillämparen tidigt utrönande proportionalitetskravets bedömnings-

kriterier på ett mer överskådligt sätt. Detta medför emellertid en risk för att den svenska 

metoden för hur proportionalitetsbedömningen ska göras är alltför strikt och koncist utformat 

i förhållande till Europadomstolens bedömning som torde utgöra en friare prövning. 

4.4. Europaskepsis	
Vid en samlad bedömning av Europakonventionens genomslag i svensk rättspraxis kan 

konstateras att erkännandet av Europakonventionen och tillämpningen av denna som en del av 

gällande rätt har utvecklats över tid. I förhållande till när Europakonventionen blev gällande 

svensk rätt etablerades tidigt rättspraxis i Högsta domstolen som erkände Europakonventionen 

och Europadomstolens rättspraxis såsom primära rättskällor. Det råder emellertid en 

uppfattning av att egendomsskyddet inte beaktas i tillräckligt stor utsträckning till följd av att 

Europakonventionen uppfattas som främmande i svensk rätt. Uttryck ges för att det råder en 

tydlig okunskap och ignorans avseende egendomsskyddet och hur detta har kommit att 

utvecklas i Europadomstolen.203 Det finns risk för att denna okunskap och ignorans präglar 

svensk lagstiftning och rättstillämpning på ett sådant sätt att Europakonventionen och 

                                                
203 Se bl.a. Åhman, Europakonventionen, s. 233 ff., Brännström och Vannebäck, ss. 71–77 och Nergelius, s. 85. 
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egendomsskyddet inte efterlevs och garanteras i tillräckligt stor utsträckning. I svensk rätt har 

Europarätten som sådan dock kommit att få en allt starkare betydelse och de svenska 

domstolarna uppmanas att tolka och tillämpa Europadomstolens rättspraxis mer systematiskt 

och medvetet. Denna utveckling torde medföra att alltfler beslut om expropriation eller 

motsvarande åtgärd uppfyller de krav som uppställs i Europakonventionen och att var och en 

således garanteras det egendomsskydd som ges i P 1-1 EKMR.   
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5. Avslutande	kommentarer		

Uppsatsens syfte har varit att utreda under vilka förutsättningar Europadomstolen anser att 

expropriation eller motsvarande åtgärd kan anses tillåtlig. Syftet har vidare varit att belysa hur 

Europadomstolens tillåtlighetsbedömning förhåller sig till motsvarande bedömning i svensk 

rättspraxis från de prejudicerande instanserna. För att uppnå det önskade syftet har 

inledningsvis behandlats under vilka förutsättningar expropriation anses tillåtlig i svensk rätt. 

Av denna redogörelse kan slutsatsen dras att expropriation får ske med stöd av lagstiftning 

under förutsättning att åtgärden tillgodoser ett angeläget allmänt intresse och anses 

proportionerlig. Härefter analyserades Europakonventionen och Europadomstolens rättspraxis 

avseende egendomsskyddet samt expropriation eller motsvarande åtgärd i syfte att fastställa 

vilka förutsättningar som är avgörande för att sådan åtgärd ska tillåtas av Europadomstolen. 

Sammantaget kan konstateras att Europadomstolens tillåtlighetsbedömning utgör en prövning 

i tre led. Den aktuella kränkningen av egendomsskyddet måste tillgodose ett allmänt intresse, 

kränkningen måste ske med stöd av lag och i enlighet med folkrättens allmänna grundsatser 

och slutligen måste kränkningen ifråga anses proportionerlig.  I enlighet med principen om 

margin of appreciation lämnar Europadomstolen stort utrymme till konventionsstaterna att 

avgöra vad som utgör allmänna intressen. Laglighetsrekvisitet ställer krav på att den inhemska 

lagstiftningen ska vara tillräckligt tillgänglig, tydlig och förutsägbar. Även här lämnas stort 

utrymme åt konventionsstaterna att utforma sin egen lagstiftning och endast då denna framstår 

som uppenbart orimlig kan Europadomstolen underkänna lagstiftningen. Avseende 

proportionalitetsbedömningen görs en helhetsbedömning i varje enskilt fall med hänsyn till 

samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Proportionalitetsbedömningen är strängare om 

det rör sig om ett egendomsberövande eftersom att denna åtgärd anses mer inskränkande än 

rådighetsinskränkningar. Avslutningsvis har svensk rättspraxis analyserats i syfte att utreda 

hur nationell rättstillämpning förhåller sig till den rättspraxis som Europadomstolen utvecklat. 

Av denna analys kan sammanfattningsvis konstateras att Högsta domstolen tidigt erkänt 

Europakonventionen och Europadomstolens rättspraxis såsom primära källor. Vad som 

emellertid kan ifrågasättas är om de svenska prejudicerande instanserna inte beaktar 

Europadomstolens rättspraxis i tillräckligt stor utsträckning.  
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Europakonventionen är allmänt hållen och dess närmare innebörd preciseras i Europa-

domstolens rättspraxis. Trots att skyddet för egendom anses som en av de viktigaste fri- och 

rättigheterna kan av de rättsfall som studerats slutsatsen dras att stort utrymme lämnas åt 

konventionsstaterna att vidta de åtgärder som konventionsstaten bedömer vara nödvändiga för 

att möjliggöra tillgodoseendet av andra intressen än fastighetsägarens intresse som enligt 

Europakonventionen utgör det primära intresset. Principen om margin of appreciation 

genomsyrar tillåtlighetsbedömningen avseende inskränkningar av egendomsskyddet enligt 

såväl kravet på allmänintresse, laglighetskravet och proportionalitetskravet. Europadomstolen 

är konsekvent i redogörelsen av tillåtlighetsbedömningen såtillvida att de resonemang som 

förs föregås av en tydlig struktur av hur bedömningen ska göras. Konventionsstaterna ges 

följaktligen en metod för hur tillåtlighetsbedömningen avseende expropriation eller 

motsvarande åtgärd ska göras. Av Europadomstolens rättspraxis är det emellertid svårt att 

med tydlighet och precision avgöra vilka generella omständigheter som är avgörande för när 

egendomsskyddet som ges i P 1-1 EKMR anses kränkt. Antalet mål som behandlas i 

Europadomstolen har blivit alltfler och gällande rätt är svåröverskådlig vilket komplicerar 

konventionsstaternas möjligheter att tillförsäkra skyddet som ges i Europakonventionen. De 

förutsättningar som uppställs för tvångsförvärv enligt Europakonventionen varierar från fall 

till fall vilket resulterar i att det med svårighet kan dras slutsatser om vad som rent faktiskt 

utgör en konventionsenlig expropriation. Att svenska domstolar och myndigheter kan 

kritiseras för att inte tillförsäkra skyddet i Europakonventionen torde i viss mån således kunna 

tillskrivas Europadomstolen som utvecklat egendomsskyddet i sådan omfattning att det är 

mycket svårt att precisera dess faktiska innebörd. 
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