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KAREN MELLINGEN  

 

1. OVERSIKT OVER BESTEMMELSEN 

1.1 Bakgrunn 

 Første tilleggsprotokoll til EMK 

 Vedtatt i 1952 

 Hyppig påberopt for EMD 

 I Norge har bestemmelsen først fått betydning i de 

senere år 

1.2 Konvensjonsteksten  

 Vag ordlyd som er presisert gjennom praksis 

 Eneste bestemmelse i EMK-systemet som nevner 

juridiske personer i ordlyden 

1.3 Eiendomsinteresser som vernet gjennom P1-1 

(Anvendelsesområde for bestemmelsen) 

 Ordlyd 

”nyte sin eiendom i fred” 

”peaceful enjoyment of his possessions” 

 Case of GASUS DOSIER- UND 

FORDERTECHNIK GmbH v. THE 

NETHERLANDS, § 53 

The Court recalls that the notion "possessions" (in French: 

biens) in Article 1 of Protocol No. 1 (P1-1) has an 

autonomous meaning which is certainly not limited to 

ownership of physical goods: certain other rights and 
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interests constituting assets can also be regarded as 

"property rights", and thus as "possessions", for the 

purposes of this provision 

(P1-1).   

 Tolkes autonomt. Den engelske og franske 

teksten er de gjeldende.  

 Kravet/godet må ha en viss økonomisk verdi, jf 

passusen ”constituting assets” 

 Tolkes vidt av konvensjonsorganene 

 Rt. 2008 side 1747 (Hopen) 

Det synes å være en rimelig sammenfatning av EMDs 

praksis at bestemmelsen i tillegg til rettigheter som faller 

innunder det tradisjonelle eiendomsrettsbegrep, også 

omfatter rettsposisjoner der innehaveren må sies å ha hatt 

en rimelig forventning om at rettsposisjonen vil kunne 

utnyttes som forutsatt.  

 Eksempler 

 Immaterialle goder (aksjer og goodwill) 

 Begrensede rettigheter 

 Rettigheter som beror på offentlige tillatelser 

 Rettigheter i pensjonsordninger 

 CASE OF ANHEUSER-BUSCH INC. V. 

PORTUGAL(Application no. 73049/01) (nevnt i 

pensum) 

 Søknad om registrering av varemerke  

 Uttalt at “eiendomsspørsmålet” beror på en 

helhetsvurdering 

 Søknaden kunne allerede utnyttes noe 

kommersielt  

1.4 De tre reglene i P1-1 

1.4.1 Prinsippregelen 

1.4.2 Avståelsesregelen 
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1.4.3 Kontrollregelen 

1.4.4 Sammenheng mellom reglene 

 CASE OF JAMES AND OTHERS v. THE 

UNITED KINGDOM (Application no. 8793/79), 

§37: 

 The three rules are not, however, "distinct" in the sense of 

being unconnected. The second and third rules are 

concerned with particular instances of interference with the 

right to peaceful enjoyment of property and should 

therefore be construed in the light of the general principle 

enunciated in the first rule. 

 Elementene i vurderingene under de enkelte 

reglene har mye til felles 

 Hvilken regel et saksforhold subsummeres 

under har neppe avgjørende betydning for 

løsning av enkelttilfellet 

1.5 Betydningen av P1-1 i intern norsk rett 

 Menneskerettsloven §§ 2 og 3 

1.6 Forholdet mellom P1-1 og Grl § 105 

 Gjelder side om side 

 P1-1 har et bredere vern 

 Grunnloven har et sterkere vern 

2. LOVSKRAVET 

2.1 Et minimumskrav: Inngrep må ha hjemmel i lov 

 CASE OF IATRIDIS v. GREECE (Application 

no. 31107/96), § 58: 

 The Court reiterates that the first and most important 

requirement of Article 1 of Protocol No. 1 is that any 

interference by a public authority with the peaceful 

enjoyment of possessions should be lawful: the second 

sentence of the first paragraph authorises a deprivation of 

possessions only “subject to the conditions provided for by 

law” and the second paragraph recognises that the States 

have the right to control the use of property by enforcing 
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“laws”. Moreover, the rule of law, one of the fundamental 

principles of a democratic society, is inherent in all the 

Articles of the Convention (see the Amuur v. France 

judgment of 25 June 1996, Reports 1996-III, pp. 850-51, § 

50) and entails a duty on the part of the State or other 

public authority to comply with judicial orders or decisions 

against it (see, mutatis mutandis, the Hornsby judgment 

cited above, p. 511, § 41). It follows that the issue of 

whether a fair balance has been struck between the 

demands of the general interest of the community and the 

requirements of the protection of the individual’s 

fundamental rights (see the Sporrong and Lönnroth v. 

Sweden judgment of 23 September 1982, Series A no. 52, p. 

26, § 69) becomes relevant only once it has been 

established that the interference in question satisfied the 

requirement of lawfulness and was not arbitrary. 

 Rule of law 

 Inngrep må ikke være vilkårlig 

 CASE OF LITHGOW AND OTHERS v. THE 

UNITED KINGDOM (Application no. 9006/80),  

§ 110 

As regards the phrase "subject to the conditions provided 

for by law", it requires in the first place the existence of and 

compliance with adequately accessible and sufficiently 

precise domestic legal provisions. 

 Tilgjengelig 

 Tilstrekkelig presis 

 CASE OF SPAČEK, s.r.o. v. THE CZECH 

REPUBLIC (Application no. 26449/95), § 54 

The Court considers that when speaking of “law”, Article 1 

of Protocol No. 1 alludes to the same concept to be found 

elsewhere in the  Convention, a concept which comprises 

statutory law as well as case-law. It implies qualitative 

requirements, notably those of accessibility and 

foreseeability.. 

 Både skreven og uskreven rett 

 Ens rettsstilling må kunne vurderes på forhånd 
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3. AVSTÅELSESREGELEN 

3.1 Generelt 

 P1-1 første ledd annet punktum  

 Avståelse/ ”deprived” 

3.2 Eiendomsinngrep som omfattes 

 Formell ekspropriasjon det mest praktiske 

 De facto berøvelse omfattes tradisjonelt ikke av 

avståelsesregelen, men vurderes etter 

prinsippregelen 

 CASE OF SPORRONG AND LONNROTH v. 

SWEDEN (Application number 7151/75) § 63: 

In the absence of a formal expropriation, that is to say a 

transfer of ownership, the Court considers that it must look 

behind the appearances and investigate the realities of the 

situation complained of (see, mutatis mutandis, the Van 

Droogenbroeck judgment of 24 June 1982, Series A no. 50, 

p. 20, par. 38). Since the Convention is intended to 

guarantee rights that are "practical and effective" (see the 

Airey judgment of 9 October 1979, Series A no. 32, p. 12, 

par. 24), it has to be ascertained whether that situation 

amounted to a de facto expropriation, as was argued by the 

applicants. 

(…) However, although the right in question lost some of its 

substance, it did not disappear. The effects of the measures 

involved are not such that they can be assimilated to a 

deprivation of possessions. The Court observes in this 

connection that the applicants could continue to utilise their 

possessions and that, although it became more difficult to 

sell properties in Stockholm affected by expropriation 

permits and prohibitions on construction, the possibility of 

selling subsisted; according to information supplied by the 

Government, several dozen sales were carried out (see 

paragraph 30 above). 

There was therefore no room for the application of the 

second sentence of the first paragraph in the present case. 

 Utslettelse av eiendomsrett omfattes ikke 

 CASE OF J.A. PYE LTD v. THE UNITED 

KINGDOM (Application no. 44302/02) 
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 Klager som var blitt fratatt eiendom basert på 

hevdsregler: Saken skulle vurders etter 

kontrollregelen  

 Andre tiltak som er blitt omfattet 

 Utøvese av forkjøpsrett 

 Reguleringslovgivning som endret 

festekontrakter slik at leietaker kunne utløse, 

(James-saken, se nedenfor)  

3.3 Lovskrav, se punkt 2 

3.4 Kravet om at avståelse må ha grunlag i ”allmenne 

interesser” 

3.4.1 Hva er ”almenne interesser”? 

 CASE OF JAMES AND OTHERS v. THE 

UNITED KINGDOM (Application no. 8793/79) 

 Beboere med leiekontrakter på minst 21 år fikk 

rett til å kjøpe eiendommene til under 

markespris 

40. The Court agrees with the applicants that a deprivation 

of property effected for no reason other than to confer a 

private benefit on a private party cannot be "in the public 

interest". Nonetheless, the compulsory transfer of property 

from one individual to another may, depending upon the 

circumstances, constitute a legitimate means for promoting 

the public interest.(..) 

 41. Neither can it be read into the English expression "in 

the public interest" that the transferred property should be 

put into use for the general public or that the community 

generally, or even a substantial proportion of it, should 

directly benefit from the taking. The taking of property in 

pursuance of a policy calculated to enhance social justice 

within the community can properly be described as being 

"in the public interest". In particular, the fairness of a 

system of law governing the contractual or property rights 

of private parties is a matter of public concern and 

therefore legislative measures intended to bring about such 

fairness are capable of being "in the public interest", even if 

they involve the compulsory transfer of property from one 

individual to another. 

 Passusen ”almenne interesser” må ses i 

sammenheng med prinsippet om: 
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3.4.2 Statenes skjønnsmargin 

 Vid sjønnsmargin. Særlig vedrørende politiske, 

økonomiske og sosiale spørsmål 

 CASE OF JAMES AND OTHERS v. THE 

UNITED KINGDOM (Application no. 

8793/79), §46: 

 Because of their direct knowledge of their society and its 

needs, the national authorities are in principle better placed 

than the international judge to appreciate what is "in the 

public interest". Under the system of protection established 

by the Convention, it is thus for the national authorities to 

make the initial assessment both of the existence of a 

problem of public concern warranting measures of 

deprivation of property and of the remedial action to be 

taken (see, mutatis mutandis, the Handyside judgment of 7 

December 1976, Series A no. 24, p. 22, para. 48). Here, as 

in other fields to which the safeguards of the Convention 

extend, the national authorities accordingly enjoy a certain 

margin of appreciation. 

 Skjønnsmarginen vedrører både 

 Hva problemet som krever inngrep består i 

 Hva utbedringstiltakene skal være 

3.5 Proporsjonalitetskravet 

 Avveining av de aktuelle ”public interest” mot 

hensynet til den enkeltes eiendom 

 CASE OF JAMES AND OTHERS v. THE 

UNITED KINGDOM (Application no. 

8793/79), § 50: 

This, however, does not settle the issue. Not only must a 

measure depriving a person of his property pursue, on the 

facts as well as in principle, a legitimate aim "in the public 

interest", but there must also be a reasonable relationship 

of proportionality between the means employed and the aim 

sought to be realised (see, amongst others, and mutatis 

mutandis, the above-mentioned Ashingdane judgment, 

Series A no. 93, pp. 24-25, para. 57). This latter 

requirement was expressed in other terms in the Sporrong 

and Lönnroth judgment by the notion of the "fair balance" 

that must be struck between the demands of the general 

interest of the community and the requirements of the 

protection of the individual’s fundamental rights (Series A 

no. 52, p. 26, para. 69). The requisite balance will not be 

found if the person concerned has had to bear "an 

individual and excessive burden" (ibid., p. 28, para. 73). 
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Although the Court was speaking in that judgment in the 

context of the general rule of peaceful enjoyment of 

property enunciated in the first sentence of the first 

paragraph, it pointed out that "the search for this balance is 

... reflected in the structure of Article 1 (P1-1)" as a whole 

(ibid., p. 26, para. 69). 

 Ikke balanse hvis byrden er individuell og 

omfattende 

 Hvilken kompensasjon/erstatning som ytes står 

sentralt i proporsjonalitetsvurderingen etter 

avståelsesregelen. James-saken igjen, §54: 

The Court further accepts the Commission’s conclusion as 

to the standard of compensation: the taking of property 

without payment of an amount reasonably related to its 

value would normally constitute a disproportionate 

interference which could not be considered justifiable under 

Article 1 (P1-1). Article 1 (P1-1) does not, however, 

guarantee a right to full compensation in all circumstances. 

Legitimate objectives of "public interest", such as pursued 

in measures of economic reform or measures designed to 

achieve greater social justice, may call for less than 

reimbursement of the full market value. Furthermore, the 

Court’s power of review is limited to ascertaining whether 

the choice of compensation terms falls outside the State’s 

wide margin of appreciation in this domain (see paragraph 

46 above). 

 EMD prøver kun om statens “choice of 

compensation terms falls outside the State’s 

wide margin of appreciation in this domain” 

 I James: proporsjonalt selv om erstatningen 

ikke svarte til markesverdien  

4. KONTROLLREGELEN 

4.1 Området for bestemmelsen 

 Visse myndighetsinngrep 

The preceding provisions shall not, however, in any way 

impair the right of a State to enforce such laws as it deems 

necessary to control the use of property in accordance with 

the general interest or to secure the payment of taxes or 

other contributions or penalties.  

 Eksempler: 

 Beslag ifbm straffesak 
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 Tilbaketrekking av offentlige tillatelser 

 Overføring av jaktrettigheter  

 Grense mot avståelsesregelen 

4.2 Vilkår for at inngrep er lovlige 

4.2.1 Legitimt formål 

 For å sikre 

 ”skatter eller andre avgifter eller bøter” 

 ”at eiendom blir brukt i samsvar med 

allmennhetens interesse” 

 Offentlige reguleringstiltak 

4.2.2 Lovhjemmel, se punkt 2 

4.2.3 Nødvendighetskrav 

 Air Canada v. the United Kingdom, (EMDN-1991-

18465. Series A no 316) § 36:  

According to the Court's well-established case-law, the 

second paragraph of Article 1 (P1-1) must be construed in 

the light of the principle laid down in the Article's (P1-1) 

first sentence (see, as the most recent authority, the  asus 

 osier- und   rdertechnik  mbH v. the Netherlands 

judgment of 23 February 1995, Series A no. 306-B, p. 49, 

para. 62).  Consequently, an interference must achieve 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 concern to achieve 

this balance is reflected in the structure of Article 1 (P1-1) 

as a whole, including the second paragraph: there must 

therefore be a reasonable relationship of proportionality 

between the means employed and the aim pursued. 

 Tilsvarer forholdsmessighetsvurderingen i 

første ledd 

 Air Canada-saken, § 48: 

Bearing in mind the above, as well as the State's margin of 

appreciation in this area, it considers that, in the 

circumstances of the present case, a fair balance was 

achieved.  



REGJERINGSADVOKATEN  Side 10 av 14 
Eks.rett - EMK P1-1.docm 

 

 Også skjønnsmessig spillerom med om en 

rimelig balanse er nådd 

 Ikke et krav om kompensasjon som etter 

avståelsesregelen 

5. PRINSIPPREGELEN 

5.1 Generelt 

 Selvstendig betydning: Utenfor avståelsesregelen 

og kontrollregelen blir tiltak vurdert etter 

prinsippregelen om retten til å nyte eiendom i fred 

 Eksempler 

 Faktiske begrensninger 

 Konfiskering av løsøre uten lovgrunnlag 

 Midlertidig jordskifte 

 Naturreservater 

 Ekspropriasjon som det tar lang tid før blir 

gjennomført 

 Positive forpliktelser, eks. utkastelse 

5.2 Betydning for de andre reglene 

 Anvendelsen av kontrollregelen og 

avståelsesregelen skjer ”i lys av” prinsippet, se 

punkt 4.2.3 

5.3 Krav om proporsjonalitet 

 CASE OF SPORRONG AND LONNROTH v. 

SWEDEN (Application number 00007151/75 ; 

00007152/75) § 73 

Being combined in this way, the two series of measures 

created a situation which upset the fair balance which 

should be struck between the protection of the right of 

property and the requirements of the general interest: the 

Sporrong Estate and Mrs. Lönnroth bore an individual and 

excessive burden which could have been tendered 

legitimate only if they had had the possibility of seeking a 

reduction of the time-limits or of claiming compensation. 
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Yet at the relevant time Swedish law excluded these 

possibilities and it still excludes the second of them. 

 Sporrong: ekspropriasjonstillatelse i 23 år og 

byggeforbud i 25 år 

 Lonnroth: ekspropriasjonstillatelse i 8 år og 

byggeforbud i 12 år 

 Ikke mulig å søke erstatning eller dispensasjon i 

disse tidsperiodene. Krenkelse konstatert etter 

prinsippregelen for så vidt gjaldt de gitte 

ekspropriasjonstillatelsene.   

6. RETTSSAKER I NORGE DER P1-1 HAR HATT 

SÆRLIG BETYDNING 

6.1 Rt 2005 side 607 (Samulesen) 

 Saksforholdet 

 Spørsmål om hvilken verdsettelsesregel som skulle 

benyttes når konsesjonsmyndigheten satte vilkår 

om å få kjøpe deler av en eiendom  

 Staten: omsetningsverdien av arealet som 

omfattes av konsesjonsvilkåret 

 Kjøper: verditap på resteiendommen skal 

erstates. Vist til P1-1. 

 HR konkluderer ikke på om posisjonen som kjøper 

av eiendom er beskyttet av P1-1 

 Uansett foreligger det ingen krenkelse 

(60) Det avgjørende spørsmålet er om den delavståelse 

saken gjelder er forholdsmessig og i rettferdig balanse 

mellom samfunnets og individets interesser. Her står 

kompensasjonsspørsmålet sentralt.  

(61) Etter P 1-1 har statene en vid skjønnsmargin når det 

gjelder hvilke prinsipper som skal legges til grunn for 

utmålingen. Jeg viser til redegjørelsen for 

Menneskerettsdomstolens praksis i Møse: 

Menneskerettigheter side 507. Det er således ikke, som etter 

Grunnloven § 105, noe krav om at det skal ytes full 

kompensasjon. Men vederlaget må stå i et rimelig forhold 

til verdien av det som avstås.  
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6.2 Rt. 2006 side 1382 (Reidrift) 

 Gyldigheten av vedtak om at en (tidligere) 

reindriftsutøver hadde mistet sin adgang til å drive 

reindrift  

 Hva ga reindriftsloven hjemmel til? 

(54) Eg går inn på den såkalla fråtakingsregelen i første 

ledd andre punktum. Det første spørsmålet er då om retten 

til driftseining er 'eigedom'. Omgrepet eigedom er autonomt 

i EMK, og det omfattar meir enn det vi oppfattar som 

eigedom etter vanleg norsk rett. Grensa mellom delar av 

tradisjonell eigedomsrett og rettar bygde på 

offentlegrettslege løyve er unødvendig å trekkje, jf. EMDs 

dom av 7. juli 1989 i saka Tre Traktörer Aktiebolag mot 

Sverige ( EMD-1984-10873), som døme på sistnemnde 

gruppe. Eg har alt omtala at retten til driftseining må 

reknast å ha vern etter norsk rett. Karakteren av eigedom 

etter P1-1 er etter dette ikkje tvilsam. Det andre spørsmålet 

er om det har skjedd eit inngrep. Heller ikkje det er 

tvilsamt. Å bli fråteken retten til driftseining, ville vere eit 

inngrep i retten til driftseining for Samuel Per Utsi. Det 

tredje spørsmålet er om fråtakinga har skjedd på « de 

betingelser som er hjemlet ved lov ». Dette gir uttrykk for 

eit krav om lovheimel for fråtaking. Innhaldet i lovskravet 

er uttrykt i mange ulike saker. Eg nøyer meg å vise til to 

dommar. Den første er ein grunnleggjande dom av 8. juli 

1986, Lithgow og andre mot UK ( EMD-1980-9006), der 

det heiter i premiss 110:         « ... provided for by law », it 

requires in the first place the existence of and compliance 

with adequately accessible and sufficiently precise domestic 

legal provisions ... . »   

(55) Den andre er dom av 9. november 1999 Spacek s.r.o. 

mot Tsjekkia ( EMD-1995-26449) der kravet er formulert 

slik i premiss 54:         « The Court considers that when 

speaking of « law », Article 1 of Protocol No. 1 alludes to 

the same concept to be found elsewhere in the Convention, 

a concept which comprises statutory law as well as case-

law. It implies qualitative requirements, notably those of 

accessibility and foreseeability ... . »   

 

 

(56) Innanfor dei rettane konvensjonen regulerer, er det 

såleis eit krav om at eit inngrep må ha heimel i ei lov som 

fyller kvalitetskrav, som er presis, tilgjengeleg og kan gi 

grunnlag for å vurdere eiga rettsstilling.  

(57) Berre ei lov som fyller desse kvalitetskrava ville kunne 

gi grunnlag for fråtaking av retten til driftseining. Eg kan 

ikkje sjå at ein systemsynsmåte som den staten gjer 

gjeldande, fyller dette kravet. Eg treng då ikkje gå inn på 

andre vilkår etter P1-1.  
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 Lovkravet i P1-1 ikke tilfredsstilt  

6.3 Rt. 2008 side 1747 (Hopen) 

 Naturreservat på Svalbard i område hvor 

oljeselskaper hadde ervervet sk. utmålsrettigheter 

 (46) Reservatfredningen innebærer ikke overføring av rett 

fra den som har et utmål, hverken til staten eller til 

tredjemann. Det følger imidlertid av praksis ved EMD at 

dette ikke uten videre er avgjørende for om en « possession 

» kan være « deprived », slik at avståelsesregelen kommer 

til anvendelse. 

(..) 

(49) Som jeg kommer tilbake til, må det ved den 

interesseavveining som skal gjøres mellom de motstående 

interesser, legges betydelig vekt på at fredningsvedtaket 

ikke retter seg mot én eller bare noen få, men at allerede 

den konkrete fredningsplan som Hopen naturreservat 

inngår i, retter seg mot et stort antall rettighetshavere. 

Dette momentet må imidlertid også tillegges vekt ved 

vurderingen av om hvilken regel som skal komme til 

anvendelse. Det forsterker preget av offentlig regulering, og 

trekker sterkt i retning av at det er kontrollregelen som må 

anvendes.  

(..) 

(51) Jeg kan heller ikke se at den 

proporsjonalitetsvurdering som må foretas etter 

kontrollregelen i EMK P1-1 andre ledd kan føre til at denne 

bestemmelsen anses krenket.  

(52) Det er ved denne vurderingen naturlig å ta 

utgangspunkt i de sterke verneinteresser som har ført til 

vernet av Hopen og en stor del av Svalbard ellers. 

(..) 

(59) Praksis fra EMD gir likevel begrenset veiledning med 

hensyn til hvor langt vernehensynet må gis forrang ved 

naturfredning. Det er imidlertid ikke noe ved domstolens 

praksis som tilsier at disse hensynene vil bli tillagt mindre 

vekt ved tolkingen av EMK P1-1 enn den vekt norske 

domstoler har tillagt disse hensyn ved fastleggelsen av 

rekkevidden av Grunnloven § 105 i denne sammenheng. 

Jeg finner det da klargjørende å vise til enkelte sentrale 

avsnitt i noen av Høyesteretts dommer fra dette felt. 

[gjennomgang av HR-dommer] 

(65) Det må etter mitt syn kunne legges til grunn at de 

overordnede prinspielle synspunkter som det er gitt uttrykk 

for i disse dommene, også vil bli tillagt vekt av EMD ved 

anvendelsen av EMK P1-1.  
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(66) Når det som skal veies opp mot dette, er den ytterst 

betingede rett som følger av å ha fått utmål, er det etter mitt 

syn ikke tvilsomt at fredningen av Hopen som reservat ikke 

kommer i strid med EMK P1-1 selv om det ikke ytes noen 

erstatning.  

(67) Dette må bli konklusjonen også om den ankende part 

hadde hatt rimelig grunn til å forvente at utmålene kunne 

tjene som grunnlag for videre undersøkelser og eventuelt 

utvinning av petroleum. Noen slik rimelig forventning kan 

den ankende part og dennes rettsforgjenger ikke ha hatt 

med hensyn til utmålene på Hopen.  

6.4 Verserende klagesak for EMD 

 Rt.2007 side 1306 (Lindheim) 

 Forlengelse av tomtefestekontrakt for hytte på 

samme vilkår, jf. tfl § 33 

 En av tre HR-dommer om tomtefeste fra 2007 

 HR gjennomgår James-saken i dommen inntatt i 

Rt. 2007 side 1281 og konkluderer: 

Jeg kan ikke se at de grunnleggende avveiningene som 

fremgår av denne dommen, er fraveket i EMDs senere 

praksis. Når saksforholdet og de hensyn som hadde 

begrunnet den engelske lovgivningen, sammenlignes med 

vår sak, finner jeg det klart at anvendelsen av 

tomtefesteloven § 33 ikke er i strid med Norges 

folkerettslige forpliktelser.  


