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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
I en alltmer globaliserad värld närmar länderna sig varandra och frihandeln ökar. Detta sker 

bland annat genom olika frihandels- och investeringsavtal.2 EU och USA är för närvarande i 

förhandlingsstadiet kring ett sådant frihandels- och investeringsavtal kallat Transatlantic 

Trade and Investment Partnership (TTIP). Syftet med avtalet är att underlätta handeln mellan 

områdena genom att eliminera handelshinder och minska tullar. 3  För att trygga de 

investeringar som görs efter avtalet trätt i kraft kommer det sannolikt inkludera en klausul om 

hur tvister, med anledning av avtalet, mellan företag och de aktuella staterna ska lösas. 

Avtalet kommer med stor sannolikhet också innehålla ett förbud mot expropriation. Samtidigt 

har TTIP redan blivit utsatta för massiv kritik, både i Sverige och internationellt och 

protestlistor har startats. 4  Diskussionerna är dock långt ifrån alltid förankrade i hur 

verkligheten ser ut och istället används ofta grova förenklingar, ofta förekommer till och med 

helt felaktiga påståenden. Det är därför särskilt intressant att se hur det egentligen ligger till, 

dvs. vad utgör egentligen expropriation, hur fungerar avtalen och hur blir de tvister som 

uppkommer till en följd av dem lösta? Alla dessa frågor kommer inte kunna besvaras i 

examensarbetet men förhoppningsvis kan det bidra till att göra det något klarare. 

 

Under de senaste åren har gränsdragningen mellan normala statliga regleringar och otillåten 

indirekt expropriation väckt särskilt stort intresse.5 Problemet är dock att det inte är helt klart 

vad som utgör indirekt expropriation. Det är däremot klarlagt inom internationell rätt att ett 

faktiskt fysiskt tagande från statens sida av t.ex. ett företags lokaler eller fabriker utgör direkt 

expropriation. Om staten istället inför nya regleringar som på något sätt begränsar 

användandet av viss egendom eller minskar dess värde blir dock läget mer komplicerat. Det 

råder enighet kring att andra åtgärder än faktiskt fysiskt tagande kan utgöra expropriation men 

var exakt gränsen går är oklart.6 Otydligheten blir än större då de internationella investerings- 

och handelsavtal som ingås mellan länder sällan innehåller någon definition av vad 

expropriation är utan frågan lämnas över till rättstillämparen, dvs. internationella 

                                                
2 Dugan, Wallace, Rubins och Sabahi, 2008, sidan 51. 
3 EU-kommissionen [http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/about-ttip/] 2015-01-03. 
4 Se t.ex. STOP TTIP [https://stop-ttip.org] 2015-01-02 och Skiftet [http://skiftet.org/kampanj/ttip] 2015-01-03. 
5 Dugan, Wallace, Rubins och Sabahi, 2008, sidorna 429–430. 
6 Dugan, Wallace, Rubins och Sabahi, 2008, sidorna 450–451. 
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skiljedomstolar (tribunaler) att avgöra. 7  För att företagen ska kunna göra korrekta 

riskbedömningar krävs dessutom ett klart rättsläge. Ett otydligt rättsläge riskerar att minska 

investeringarna eftersom företagen inte känner sig trygga om de ser en risk att deras 

investeringar ska bli exproprierade.  

 

Den 1 januari 1994 trädde ett frihandelsavtal mellan USA, Kanada och Mexiko, North 

American Free Trade Agreement (NAFTA), i kraft. Där regleras frågan om expropriation i del 

5 kapitel 11 artikel 1110 och huvudregeln är att expropriation inte är tillåtet. Men om det sker 

för ett allmänintresse8, på en icke-diskriminerande grund, i enlighet med rättssamhällets 

lagar och principer9 och i enlighet med artikel 1105(1)10 samt (d) kompensation11 ges i 

enlighet med riktlinjerna i stycke 2 till 6 i artikel 1110 är expropriation tillåtet. Någon mer 

vägledning än det ges inte i avtalet utan resten har lämnats över till de internationella 

tribunalerna att avgöra.  

 

EU-kommissionen har dock signalerat att de inte vill göra som i tidigare avtal t.ex. NAFTA-

avtalet, dvs. lämna över frågan om vad som utgör expropriation till internationella tribunaler. 

TTIP bör därför enligt EU-kommissionen innehålla vägledande riktlinjer för vad som är 

indirekt expropriation och de riktlinjerna ska fastslå att legitima åtgärder som tas för 

allmänintresset inte ska anses utgöra expropriation.12 Samtidigt har framförallt Vänsterpartiet 

argumenterat för att Sverige ska införa ett förbud mot vinster i välfärden. En intressant fråga 

som då uppkommer är om införandet av TTIP skulle göra att de företag som inte längre kan 

gå med vinst i välfärdsbranschen, när ett förbud mot vinster i välfärden införs, kan stämma 

svenska staten för expropriation enligt TTIP.13  

 
 
 

                                                
7 Escarcena, 2014, sidorna 158–159. 
8 Eng: Public purpose. 
9 Eng: Due process. 
10 Artikeln kräver framförallt att parterna behandlar investeringar i enighet med internationell rätt, den kommer 

dock inte behandlas närmare då den inte direkt berör frågan om expropriation. 
11 Kravet på kompensation har gett upphov till omfattande diskussioner och kommer inte behandlas närmare i 

examensarbetet utan när det är relevant kommer det antas att kompensation givits på rätt sätt.  
12 EU-kommissionen [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152280.pdf] 2015-01-03. 
13 Vänsterpartiet [http://www.vansterpartiet.se/assets/en-valfard-fri-fran-kommersiella-intressen.pdf] 2014-01-

03, sidan 7–9. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här examensarbetet är att utreda och analysera om ett förbud mot vinster i 

välfärden, i Sverige, skulle utgöra expropriation enligt TTIP, förutsatt att reglering av 

expropriation i TTIP ser ut antingen som EU-kommissionen vill eller som i NAFTA, och om 

det är fallet skulle expropriationen vara otillåten. Syftet är också att diskutera vilka 

skillnaderna mellan de två alternativen skulle bli. För att kunna besvara syftet kommer jag att 

använda mig av följande frågeställningar: 

1. Var går gränsen mellan tillåten och otillåten expropriation?  

2. Vad utgör expropriation enligt NAFTA-avtalet?  

3. Hur vill EU-kommissionen att TTIP ska se ut rörande expropriation?  

4. Hur skulle ett förbud mot vinster i välfärden kunna se ut? 

5. Finns det några skillnader rörande regleringen av indirekt expropriation mellan 

NAFTA-avtalet och hur EU-kommissionen vill att TTIP ska reglera frågan? 

 
1.3  Metod och material 
Jag har använt mig av en rättsvetenskaplig metod i examensarbetet. Sandgren menar att 

rättsvetenskap är ett vetenskapligt studium av rätten. Med rätten åsyftas då rättsregler med 

officiell auktoritet och ska därmed skiljas från studiet av t.ex. moraliska normer. Det är dock 

inte bara lagregler som avses utan även rättsbildning av privata organ faller inom 

rättsvetenskapens område.14 Utgångspunkten i examensarbetet är rättskällorna, men inte de 

traditionella rättskällorna, dvs. lagar, förarbeten, praxis och doktrin, utan de globala eftersom 

syftet inte är att besvara vad som gäller enligt svensk rätt.15 Med de globala rättskällorna 

avses primärt domar från internationella tribunaler men även domar från utländska domstolar 

och internationell litteratur. För att utreda rättsläget enligt NAFTA är utgångspunkten de 

relevanta reglerna i själva avtalet och då framförallt artikel 1110 som reglerar expropriation. 

Enligt NAFTA artikel 1120 är det primärt tribunaler som har att avgöra de tvister som blir en 

följd av avtalet, vilket är anledningen till att dessa kommer bestå av merparten av de rättsfall 

som jag använder. Skiljedomar kan dock i speciella fall prövas av nationella domstolar och 

således kommer enstaka nationella domar också att användas. Ett problem är att tribunaler 

inte är bundna av varandras beslut. I praktiken lägger dock tribunalerna stor vikt vid 

                                                
14 Sandgren, 2006, sidorna 529–530. 
15 Sandgren, 2006, sidan 534.  
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varandras beslut och har ofta utlägg om varför det de kom fram till är förenligt med tidigare 

domar från andra tribunaler.16  

 

Att inte ha ett färdigt avtal att utgå ifrån är långt ifrån optimalt. Det finns dock ett nästan helt 

färdigt avtal mellan EU och Kanada, Comprehensive Trade and Economic Agreement 

(CETA), och EU-kommissionen har uttalat att de gärna ser att TTIP reglerar frågan om 

expropriation på ungefär samma sätt som frågan reglerats i CETA.17 När det gäller hur frågan 

om expropriation regleras är dessutom nyare investeringsavtal som USA ingått väldigt lika 

CETA.18 Eftersom de frihandels- och investeringsavtal som USA ingått på senare tid är likt 

CETA-avtalet och EU vill att avtalet med USA ska se ut i princip som CETA-avtalet talar 

mycket för att TTIP kommer vara väldigt likt CETA-avtalet.  

 

Även om det går att ha en god uppfattning om hur TTIP kommer att reglera frågan om 

expropriation är det desto mer problematiskt att rättsfall saknas, vilket samtidigt är naturligt 

när avtalet inte ingåtts än. Till en följd av detta har jag valt att ta min utgångspunkt i NAFTA 

då det avtalet varit i kraft under en längre tid och flertalet rättsfall därför finns att tillgå. Som 

kommer att framgå nedan går det dessutom att spåra flertalet av de skillnader som finns 

mellan CETA-avtalet och nyare amerikanska investeringsavtal jämfört med det äldre 

NAFTA-avtalet i den praxis som utvecklats under NAFTA. Detta är ytterligare en anledning 

till att NAFTA har valts som jämförelseobjekt. Om TTIP införs är det dessutom sannolikt att 

tribunalerna eller domstolarna, vilket det nu blir, kommer hänvisa till NAFTA-tribunalerna 

och deras resonemang eftersom det tar ett tag innan TTIP utvecklat sin egen praxis.   

 

Någon färdig utredning avseende hur förbud mot vinster i välfärden skulle se ut existerar inte. 

Jag kommer dock att utgå ifrån hur Vänsterpartiet vill att ett förbud ska se ut då de torde vara 

den främsta förespråkaren av ett sådant förbud. Visst stöd ges dock av en äldre proposition 

avseende förbud mot vinster inom sjukvården.  

 

Som framgår ovan är mycket av det material som jag avser att använda allt annat än optimalt. 

Samtidigt använder jag de bästa alternativen som finns att tillgå. Alternativet vore att inte 

                                                
16 Cheng, 2007, sidorna 1026–1049.  
17 Se EU-kommissionen [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf] 2015-01-04 

och EU-kommissionen [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152280.pdf] 2015-01-03. 
18 Se t.ex. Dominican Republic- Central America Free Trade Agreement (CAFTA-DR) Annex 10-C. 
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utreda frågan och lämna den obesvarad, men eftersom svaret på frågan har ett värde anser jag 

att den bör besvaras utifrån det material som faktiskt finns att tillgå. Mina slutsatser faller 

heller inte bara för att allting i slutändan inte ser ut som jag antagit att det kommer att se ut. 

En del av svaret kan givetvis bli inaktuellt men det gäller inom alla områden när lagar ändras 

och nya rättsfall tillkommer. Även om en del av mina slutsatser skulle bli inaktuella gör det 

heller inte nödvändigtvis att övriga delar blir inaktuella.  
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2  Expropriation 
 
Vad som utgör expropriation har gått från att tidigare varit klarlagt till att numera vara ytterst 

oklart. Anledningen är att begreppet utvidgats till att omfatta alltmer, vilket skapat svåra 

gränsdragningsproblem. Tidigare handlade det nästan enbart om det som idag kallas direkt 

expropriation, t.ex. en fabrik som tas i beslag av staten eller stora nationaliseringsprojekt. Idag 

är det dock framförallt indirekt expropriation som är aktuell.19 En utveckling har också skett 

där anklagelser om expropriation numera inte bara riktas mot utvecklingsländer utan även mot 

utvecklade länder som ett resultat av olika internationella avtal som t.ex. NAFTA. Klarlagt är 

att staten fortfarande har rätt att expropriera egendom om vissa villkor är uppfyllda. Det är 

dock mer oklart vad expropriation egentligen är och var gränsen mellan laglig och olaglig 

expropriation går.20  

 
2.1 Vad utgör expropriation? 
En distinktion bör göras mellan tagande i form av (1) konfiskering, (2) expropriation och (3) 

nationalisering av egendom. Konfiskering innebär att härskaren tar något för personlig 

vinning. Det förekommer i modern tid men är mer sällsynt än tidigare. Nationalisering 

innebär däremot att staten tar egendom som tillhör utländska personer för att få ett avslut på 

deras ekonomiska dominans i antingen hela ekonomin eller en del av den. Nationalisering 

tenderar därmed att rikta sig mot en hel bransch och inte mot ett enskilt företag. Slutligen har 

vi expropriation som är det vanligare idag och som riktar sig mot ett företag, eller en 

privatperson. Till skillnad från konfiskering sker inte tagandet här för härskarens personliga 

vinning utan det finns något allmänt syfte21 bakom som i och för sig kan vara av ekonomisk 

karaktär. Expropriation kan sedan delas in i direkt expropriation, indirekt expropriation och 

handlande som är ekvivalent med expropriation. Det senare kan antigen vara ekvivalent med 

direkt eller indirekt expropriation.22 

 

Direkt expropriation innebär att staten beslagtar ett företag eller dess egendom, t.ex. en fabrik. 

Om staten istället inför regleringar som gör att en fabrik inte går att driva längre utgör inte 

detta direkt expropriation Ett sådant handlande kan istället utgöra indirekt expropriation eller 

                                                
19 Sornarajah, 2010, sidorna 365–366. 
20 Sornarajah, 2010, sidorna 363–364. 
21 Det ska inte förväxlas med det som nedan kallas allmänintresse.  
22 Sornarajah, 2010, sidorna 364–367. 
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vara en åtgärd ekvivalent med expropriation.23 Expropriation är dock inte bara fysiskt tagande 

av privat egendom utan kan också bestå i t.ex. tvångsförsäljning av egendom, att ta över styret 

över en investering, förmå andra att fysiskt ta egendom, inte skydda egendom från ingrepp, 

administrativa beslut som innebär att nödvändiga licenser och tillstånd dras in, väldigt hög 

skatt, utfrysning av en investering i strid med internationell rätt och rena trakasserier t.ex. 

frysning av bankkonton.24 

 
2.2 Otillåten expropriation  
Om en expropriation konstaterats måste frågan om den var laglig eller olaglig besvaras. Det är 

oklart vad som händer om expropriationen anses vara olaglig. Generellt sett krävs att en 

expropriation sker för ett allmänintresse, på ett icke diskriminerande sätt och att 

kompensation ges för att expropriationen ska vara laglig. Ytterligare ett krav brukar nämnas i 

form av att expropriationen måste ske i enighet med rättssamhällets lagar och regler. Vad 

detta senare krav faktiskt innebär är dock väldigt oklart. Om någon lag aldrig införs utan 

staten helt enkelt börjar beslagta egendom utan något rättslig stöd alls är det dock tänkbart att 

regeln skulle aktualiseras. 25  Eftersom dess betydelse är oklar, det finns nästan inga 

avgöranden där bestämmelsen tas upp, och det dessutom är tveksamt om bestämmelsen har 

någon faktisk funktion i avtalen kommer jag dock inte behandla den närmare.26 Det är vidare 

oklart vad som ska kompenseras vid en olaglig expropriation men någon form av restitution är 

tänkbar.27  

 

2.2.1 Allmänintresse 
Europadomstolen utvecklade innebörden av begreppet allmänintresse i James28. Domstolen 

påpekade inledningsvis att kravet på allmänintresse inte var uppfyllt om någon berövades sin 

egendom och den egendomen sedan överfördes till en privatperson eller ett företag för att 

gynna dem. Det är dock möjligt att överföring från en privatperson eller företag till någon 

annan kan vara i allmänintresset men det beror på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Domstolen gick dock vidare i sitt resonemang och påpekade att nationella myndigheter 

principiellt sätt är bättre lämpade än internationella domare när det gäller att avgöra vad som 

                                                
23 Dugan, Wallace, Rubins och Sabahi, 2008, sidorna 450–451. 
24 Sornarajah, 2010, sidan 375. 
25 Robert Azinian, Kenneth Davitian & Ellen Baca v. The United Mexican States, ICSID Case No ARB(AF)97/2, 

Award of November 1, 1999, stycke 103. 
26 Dolzer och Schreuer, 2012, sidorna 99–101. 
27 Dalhuisen och Guzman, 2012, sidorna 1, 12 och 18–19. 
28 Europadomstolens dom i Case of James and Others v. The United Kingdom, Judgment 21 February 1986. 
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är ett allmänintresse i deras samhälle, detta då de har mer direkt kunskap i frågan. De 

nationella domstolarna har därmed rätt till ett visst bedömningsutrymme. Domstolen menade 

därför att de skulle respektera lagstiftarens åsikt i frågan om de inte finner att lagstiftarens 

åsikt tydligt saknar rimlig grund. Domstolens uppgift var helt enkelt inte att göra prövningen 

istället för lagstiftaren utan endast att granska lagstiftaren och se om den ståndpunkt som 

lagstiftaren tagit har en rimlig grund.29 

 

Det är dock inte bara Europadomstolen som har en liberal syn på vad som anses vara i 

allmänintresset. Escarcena menar att internationella tribunaler normalt inte ifrågasätter kravet 

på allmänintresse om det inte är ett fall av uppenbart missbruk.30 Kriebaum har påpekat att det 

nästintill inte finns några fall där tribunalen funnit att ett ingrepp inte varit i allmänintresset. 

Rättsfallet The Claim Of Walter Fletcher Smith v. The Compania Urbanizadora Del P Arque 

Y Pla Y A De Mariano31 utgör dock ett undantag.32 I det aktuella fallet hade egendomen tagits 

och sedan använts för privat vinst och nöje utan referens till någon allmän nytta.33 En del 

tribunaler har dock flyttat kravet på allmänintresse från ett sätt att göra en distinktion mellan 

laglig och olaglig expropriation till ett sätt att avgöra om expropriation föreligger, vilket har 

väckt kritik eftersom det, som redan konstaterats, är svårt att visa att något inte är i 

allmänintresset.34 

  

2.2.2 På en icke-diskriminerande grund 
Förbudet mot diskriminering betyder inte nödvändigtvis att alla ska behandlas lika utan att 

lika fall behandlas lika och olika fall kan därmed behandlas olika. Det medför att t.ex. 

nationalisering av tillgångar som tillhör en grupp individer från ett land som tidigare var 

kolonialmakt i området kan vara tillåtet för att bryta deras dominans över ekonomin.35 

Maniruzzaman menar att en form av godtrostest därmed kan appliceras. Diskriminering på 

grund av rasism skulle således inte vara tillåtet medan diskriminering på grund av etnicitet 

kan vara acceptabel om en försvarbar grund till diskrimineringen existerar.36 Det är dock inte 

nödvändigtvis all form av diskriminering som är förbjuden. Det är t.ex. osäkert om förbudet 
                                                
29 James, styckena 40 och 46, se också Escarcena, 2014, sidorna 64–65. 
30 Escarcena, 2014, sidorna 197–197. 
31 The Claim Of Walter Fletcher Smith v. The Compania Urbanizadora Del P Arque Y Pla Y A De Mariano, 2 

maj 1924.  
32 Kriebaum, 2007, sidan 727. 
33 The Claim Of Walter Fletcher Smith, sidorna 917–918. 
34 Kriebaum, 2007, sidan 727. 
35 Sornarajah, 2010, sidan 409. 
36 Maniruzzaman, 1998, sidorna 67–69 och Newcombe och Paradell, 2009, sidorna 373–374. 
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mot diskriminering omfattar diskriminering av återförsäljare i jämförelse med producenter. 

Klart är däremot att diskriminering av utländska personer eller företag jämfört med inhemska 

personer eller företag omfattas av förbudet.37 

 
2.3 Om Investor-state dispute settlement 
Det är viktigt att skilja Investor-state dispute settlement (ISDS) 38  från frågan om 

expropriation. ISDS är enbart en reglering för hur tvister ska lösas dvs. inför en internationell 

tribunal. 39  Bestämmelsen kan närmast jämföras med 10 kap 1 § första stycket 

rättegångsbalken (RB) som fastslår att laga domstol i tvistemål i allmänhet är rätten i 

svarandens hemort. Utan ytterligare regler eller avtal ger varken ISDS eller 10 kap 1 § första 

stycket RB någon möjlighet att stämma någon. De ger enbart instruktioner för var en 

stämning kan ske alternativt ska ske. Om avtalet däremot också innehåller ett förbud mot 

indirekt expropriation kan det användas som grund för en stämning inför en internationell 

tribunal. Ordföranden för EU-kommissionen, Jean-Claude Juncker, har uttalat sig kritiskt mot 

ISDS och det är inte säkert att det blir en del av TTIP.40 Även om TTIP således inte skulle 

innehålla någon klausul om ISDS hindrar det dock inte att företag stämmer staten, enligt 

avtalet, om deras investering blivit exproprierad, förutsatt att expropriation i sig självt är 

förbjudet enligt avtalet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
37 Marvin Feldman v. Mexico, Case No ARB(AF)99/1, Award of December 16, 2002, sidan 55 fotnot 26. 
38 ISDS används även i Sverige och någon vedertagen översättning finns inte vad känner till. 
39 EU-kommissionen [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/november/tradoc_151916.pdf] 2015-01-03. 
40 EU-kommissionen [http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-705_en.htm] 2014-01-04. 
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3 NAFTA 
 

3.1 Expropriation enligt NAFTA-avtalet 
I NAFTA del 5, kapitel 11, sektion A, artikel 1110 återfinns de primära reglerna om 

expropriation. Där framgår att huvudregeln är att ingen part av avtalet, inom sitt territorium, 

direkt eller indirekt får expropriera en Investering41 från en investerare som tillhör en annan 

part i avtalet. Detsamma gäller för åtgärder liktydig till nationalisering eller expropriation. 

Om åtgärden eller åtgärderna däremot sker för (a) ett allmänintresse (b) på en icke-

diskriminerande grund, (c) i enlighet med rättssamhällets lagar och principer och artikel 

1105(1) samt (d) kompensation ges i enlighet med stycke 2–6 i artikel 1110 är det tillåtet.42 

Det är viktigt att komma ihåg att det först och främst måste konstateras att en expropriation, 

nationalisering eller en åtgärd liktydig med expropriation förelegat. Först när det väl har 

konstaterats att en expropriation förelegat ska punkt a–d appliceras för att bedöma om 

expropriation var tillåten eller otillåten.43  

 
3.2 Rättsfall från NAFTA 
Var gränsen för indirekt expropriation enligt NAFTA går har utvecklats av framförallt 

NAFTA-tribunalerna. De viktigaste faktorerna är, (1) den effekt som den statliga åtgärden 

eller åtgärderna har på Investeringen, (2) åtgärden eller åtgärdernas avsikt, karaktär, ändamål 

och slag, (3) till vilken grad staten givit garantier som investeraren litat på i sina 

bedömningar. Andra relevanta faktorer är t.ex. (4) längden på åtgärden eller åtgärderna. Ska 

en enskild faktor lyftas fram som den viktigaste torde det vara effekten av åtgärden eftersom 

det är den faktor som flest tribunaler verkar lägga störst vikt vid.44  

 

3.2.1 Effektens betydelse 
En åtgärd kan påverka en investering på flera olika sätt t.ex. kan (1) Investeringens 

fundamentala rättigheter påverkas, (2) värdet på Investeringen förstöras och (3) värdet på 

Investeringen kraftigt minska. 45  Det räcker däremot inte att åtgärden får en effekt på 

Investeringen för att det ska vara frågan om expropriation utan effekten måste även uppnå en 

                                                
41 Investering har en speciell innebörd enligt NAFTA och definieras i artikel 1139, där fastslås att en investering 

bland annat kan utgöras av ett företag. En liknande definition finns i CETA artikel X.3. När investering 
används i denna betydelse i examensarbetet kommer ordet inledas med en versal. 

42 Fortier och Drymer, 2004, sidorna 295–296.   
43 Fireman´s Fund Insurance Company v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/02/01, Award 

of 17 july, 2006, stycke 174. 
44 Dugan, Wallace, Rubins och Sabahi, 2008, sidan 455. 
45 Dugan, Wallace, Rubins och Sabahi, 2008, sidan 455. 
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viss kvalificerad nivå.46 Även andra faktorer än effekten kommer behandlas i kapitlet då det i 

en del fall är svårt att skilja ut en specifik faktor från en annan, rättsfall som däremot primärt 

inte behandlar effekten av en åtgärd kommer dock att behandlas i senare kapitel. 

 

Effektens betydelse hade stor inverkan på utgången i Pope & Talbot47. Käranden, Pope & 

Talbot. Inc., hade ett dotterbolag som i sin tur ägde ett dotterbolag vid namn Pope and Talbot 

Ltd. Detta bolag tillverkade och skördade barrved i Kanada och sålde den sedan framförallt på 

den amerikanska marknaden. Den 29 maj 1996 ingick USA och Kanada ett avtal, Softwood 

Lumber Agreement (avtalet), med retroaktiv verkan från 1 april 1996. Avtalet skapade 

begränsningar av den tidigare fria exporträtten till USA för barrved som tillverkades i British 

Columbia, Alberta, Ontario och Québec. Käranden menade att Kanadas implementering av 

avtalet stred mot NAFTA kapitel 11.48 

 

Käranden menade att implementeringen av avtalet från Kanadas sida hindrade deras 

Investering från att exportera sin produkt till sin naturliga och traditionella marknad, dvs. den 

amerikanska. Enligt investeraren skyddade artikel 1110 deras Investering från att berövas sina 

fundamentala rättigheter. Vidare menade käranden att om staten förnekar en förmån som 

investeraren får av viss egendom är det frågan om expropriation. De menade också att även 

krypande expropriation var förbjudet, dvs. att egendomen tas i omgångar, enligt NAFTA och 

internationell rätt. Mer specifikt menade de att (1) de hindrats från att driva verksamheten på 

full kapacitet och därmed sälja en större volym, (2) de tvingades minska Investeringen kraftigt 

pga. att den mängd som får exporteras utan avgift minskat, (3) en del produkter som tidigare 

hade en lägre avgift hade höjts till en högre avgiftsnivå och till följd av detta har 

Investeringen skadats och bland annat blivit mindre lönsam. Käranden menade också att 

obegränsad tillgång till den amerikanska marknaden var ett skyddsvärt intresse enligt 

NAFTA, eftersom det var på det sättet som företaget genererade kassaflöde och därmed i 

slutändan sitt värde. Att avtalet hindrade tillgången till den amerikanska marknaden medförde 

därför en direkt effekt på Investeringens värde.49 

 

 

                                                
46 Fortier och Drymer, 2004, sidan 301.  
47 Pope & Talbot INC v. The Government of Canada, Interim Award of June 26, 2000.  
48 Pope & Talbot, styckena 1–7. 
49 Pope & Talbot styckena 81, 83, 86 och 95.  
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Kanada menade däremot att någon expropriation inte skett eftersom möjligheten att 

obegränsat överlåta produkter till den amerikanska marknaden inte var en äganderätt. Vidare 

menade Kanada att Investeringen fortsatt exportera barrved till USA efter att avtalet trätt i 

kraft och investeraren hade därmed inte blivit berövad sin Investering. Dessutom krävdes det 

enligt Kanada inte bara ett ingrepp utan ett faktiskt ingrepp riktat mot Investeringens 

fundamentala rättigheter för att expropriation ska anses föreligga. Mer specifikt menade 

Kanada följande:  

- Det finns inget påstående om att Investeringens sågverk har tagits, kärandens vinster 

blivit beslagtagna, käranden har blivit olönsam, dess aktier har konfiskerats eller att de 

inte längre kontrollerar sin verksamhet. Även om investeraren menar att Investeringen 

skulle vara mer lönsam utan avtalet och de regler som följt av avtalet har de fortsatt 

med sin vanliga verksamhet och fortsatt vara ett lönsamt företag.  

- Investeraren har kvar full kontroll över Investeringen och dess aktier har stigit i värde.  

- Avtalet har lett till högre pris på barrved som exporteras till USA vilket kompenserat 

lägre försäljningsvolymer. 

- Utan avtalet skulle tillgången till den amerikanska marknaden kanske varit ännu 

sämre.  

- Sammanfattningsvis hade enligt Kanada någon expropriation, direkt eller indirekt, inte 

skett.50  

 

Tribunalen inledde sitt resonemang med att konstatera att tillgång till den amerikanska 

marknaden var ett äganderättsintresse som skyddas av artikel 1110, eftersom tillgång till den 

amerikanska marknaden var en viktig del av Investeringen. Kanada svarade dock med att 

regleringarna som införts låg inom deras lagstiftningsrätt51 och därför föll utanför NAFTA 

förutsatt att de var icke-diskriminerande. Tribunalen höll inte med och påpekade att mycket 

krypande expropriation kan ske med regleringar och det skulle bli ett kryphål i skyddet mot 

expropriation om dessa undantogs. På frågan om expropriation har skett, enligt den definition 

av expropriation som vanligtvis används inom internationell rätt, var dock svaret nekande. 

Tribunalen påpekade att något påstående om att Investeringen nationaliserats eller att 

regleringen är konfiskerande inte framförts. Investeraren hade fortsatt full kontroll över 

Investeringen, inga vinster togs bortsett från skatt och Investeringen kunde fortsätta ge 

utdelning till sina ägare. Även om Investeringen till följd av regleringen fått minskade vinster 
                                                
50 Pope & Talbot, styckena 87–89 och 91–93. 
51 Eng: Police power. 
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var effekten inte tillräckligt stor för att det skulle vara frågan om expropriation, de hade 

fortsatt gå med vinst och sålt stora mängder barrved till USA.52 Investeraren menade dock att 

eftersom artikel 1110 även gav skydd mot åtgärder likvärdig med expropriation innebar det 

ett bredare skydd. Tribunalen höll dock inte med och påpekade att likvärdig bara betyder 

ekvivalent. Om något är ekvivalent med något annat kan det per definition inte omfatta mer.53  

 

Betydelsen av att ett företag fortfarande gick med vinst framhävdes också av tribunalen i 

Merill & Ring Forestry54. Tribunalen påpekade där att käranden inte argumenterat för att 

företaget drivits med förlust på grund av de där aktuella statliga åtgärderna. Tribunalen gick 

sedan vidare och påpekade att om företaget drivits med förlust skulle värdet på Investeringen 

och dess huvudsakliga mål blivit allvarligt äventyrad och det skulle möjligtvis kunnat vara 

frågan om ett tagande.55  

 

I Feldman 56 menade käranden att Mexiko, efter protester från en auktoriserad 

cigarettproducent, hade dragit in vissa skattemässiga avdrag hans företag kunde göra när de 

exporterade cigaretter till USA. Mexiko menade däremot att lagens syfte var att dra in 

avdragsmöjligheten för återförsäljare och behålla den för producenter. Regleringen var 

därmed generell och riktade inte in sig mot något enskilt företag.57 

 

Tribunalen inledde sitt resonemang med att påpeka att skatt per definition får en indirekt 

effekt och kan tänkas utgöra expropriation. I slutändan får det avgöras i varje enskilt fall om 

det är frågan om en ordinär statlig reglering eller expropriation. Staten måste enligt tribunalen 

vara fri att agera i allmänhetens intresse genom att t.ex. införa nya och modifierade 

skatteregler, återta statliga subventioner eller införa nya miljöregler utan att tvingas 

kompensera alla företag som påverkas negativt av åtgärderna. Skulle staten tvingas 

kompensera företagen för de minskade intäkter som varje skattehöjning medförde skulle 

skattehöjningar sakna syfte, åtminstone kortsiktigt, då de nya intäkterna skulle motverkas av 

de nya utgifterna. 58  Samtidigt menade tribunalen att staten kan införa konfiskatoriska 

                                                
52 Pope & Talbot styckena 96–101, se också Edsall, 2006, sidorna 942–943. 
53 Pope & Talbot, styckena 103–104 och 148. 
54 Merill & Ring Forestry L.P. v. The Government of Canada, Award of March 31, 2010.  
55 Merill & Ring Forestry, stycke 148. 
56 Marvin Feldman v. Mexico, Case No ARB(AF)99/1, Award of December 16, 2002. 
57 Feldman, styckena 1 och 7–10. 
58 Nya företag som startas efter skattehöjningen skulle i och för sig inte kompenseras och långsiktigt hade 

därmed skattehöjningen lett till ökade intäkter.  
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skatteregler som signifikant minskar ett företags vinster och därmed tvingar ut dem från 

marknaden. Det står därmed klart att i en del fall kan statliga regleringar strida mot NAFTA 

artikel 1110. Tribunalen fann sedan att Mexiko i och för sig hade agerat inkonsekvent och 

otydligt i förhållande till käranden. Varje problem som ett utländskt företag har är dock enligt 

tribunalen inte indirekt eller krypande expropriation. Skattemyndigheter agerar helt enkelt 

inte alltid konsekvent och förutsägbart. I slutändan ansåg tribunalen därför att den aktuella 

ändringen av skattelagstiftningen var generell i sin natur och att en del företag gynnas medan 

andra missgynnas av ändringen inte förändrade det.59 Tribunalen påpekade också att även om 

käranden i praktiken inte kunde exportera cigaretter var det fortfarande möjligt att exportera 

andra varor som t.ex. alkohol. Mexiko hade därmed inte berövat käranden kontrollen över 

Investeringen som sådan.60 

 

Tribunalen i Azinian61 hade ett liknande resonemang. Robert Azinian var en av ägarna till 

Desechos Solidos de Naucalpan S.A. de C.V (DESONA) som i sin tur hade ett kontrakt med 

den mexikanska staden Naucalpan rörande sophämtning och avfallshantering. Den 1 januari 

1994 byttes styret i kommunen ut, även om samma parti fortfarande var i kontroll. Flera 

möten hölls sedan mellan den nya kommunledningen och DESONA rörande 

implementeringen av kontraktet, då nya fordon som enligt kontraktet skulle vara på plats inte 

var det. DESONA försvarade sig med att det var svårt att få importtillstånd. Fler problem 

uppdagades och det kommunala styret annullerade kontraktet den 21 mars. Frågan om 

annulleringen var laglig prövades sedan i domstol och den 18 maj 1995 upprätthöll Federal 

Circuit Court beslut från lägre instanser rörande lagligheten av Naucalpans agerande, vilket 

var slutet för den inhemska domstolsprocessen.62 

 

Tribunalen inledde sitt resonemang med att påpeka att bara för att en stat bryter ett avtal 

innebär det inte att de brutit mot NAFTA. Individer överallt kan bli missnöjda med staten och 

dess agerande och bli än mer missnöjda när de nationella domstolarna inte håller med dem om 

att staten gjort fel. NAFTA:s syfte är dock inte att utländska investerare ska skyddas mot att 

bli missnöjda. Således räcker det inte att käranden visar att Naucalpan agerat felaktigt eller att 

domstolarnas argument varit icke övertygande. Det som krävs är istället att Mexiko brutit mot 

                                                
59 Feldman, styckena 101–109 och 112–113.  
60 Feldman, stycke 152, se också Salazar, 2010, sidan 42.  
61 Robert Azinian, Kenneth Davitian & Ellen Baca v. The United Mexican States, ICSID Case No ARB(AF)97/2, 

Award of November 1, 1999. 
62 Azinian, styckena 1–4, 11–13, 17, 23 och 36. 
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ett krav under sektion A kapitel 11, vilket inte inkluderar avtalsbrott. Det var därmed inte 

frågan om expropriation då något sådan överträdelse inte kunde visas.63  

 

Effektens betydelse kom även upp i Waste Management 264. Käranden, Waste Management 

Inc., menade att svaranden, Mexiko, hade brutit mot bland annat artikel 1110. Detta hade 

skett genom diverse olika statliga organs agerande kopplat till kärandens Investering i ett 

företag som skulle tillhandahålla avfallshantering i Acapulco. Käranden ägde ett mexikanskt 

dotterbolag, Acaverde, som hade ett avtal som gick ut på att de skulle utföra en del 

avfallshantering och rengöring av gator i vissa delar av Acapulco. Avacerde fick dock inte 

den betalning som de hade rätt till enligt avtalet och flera fakturor förblev obetalda. Staden 

menade dock att Acaverde inte hade uppfyllt sina avtalsförpliktelser som de skulle och därför 

ställdes betalningarna in. Vad som var klart i fallet var att vissa problem fanns med Avacerdes 

uppfyllande av sina avtalsförpliktelser men till vilken grad de inte uppfyllde avtalet var 

tvistigt.65 

 

Käranden menade att deras Investering blivit exproprierad eller att staden åtminstone hade 

utfört en åtgärd liktydig med expropriation när de inte betalade det de skulle enligt avtalet. 

Tribunalen fann att även om staden hade brutit mot kontraktet på flera punkter var det inte 

frågan om expropriation. Tribunalen menade att bara för att ett företags fordringar inte betalas 

eller andra kontraktsrättsliga obligationer mot företaget bröts av motparten, när motparten är 

staten, är det inte fråga om expropriation. Artikel 1110 ska inte skydda mot misslyckade 

affärer, med undantag för fall där staten arbiträrt intervenerar på ett sätt som i praktiken utgör 

tagande eller sterilisering av företaget. Borgmästaren hade i och för sig gjort uttalanden som 

om de lett någon vart kunnat vara expropriation, men uttalandena ledde aldrig till någon ny 

lagstiftning på området. Tribunalen påpekade också att även om uttalandena från 

borgmästaren, om att ensidigt ändra kontraktet på sådant sätt att Avacerde inte längre hade 

kvar sin exklusiva rätt, hade genomförts fanns det sätt att få gottgörelse för det i själva 

kontraktet. Avacerde hade därför enligt tribunalen inte blivit utsatt för expropriation.66 

 

                                                
63 Azinian, styckena 93–94, 97 och 124. 
64 Waste Management, Inc. v. United Mexican States ("Number 2"), Case N° ARB(AF)/00/3, Award of April 30, 

2004. 
65 Waste Management, styckena 40–41, 58 och 61–63. 
66 Waste Management, styckena 141 och 159–162.  
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Tribunalen gick senare vidare och prövade om stadens vägran att betala kunde utgöra 

expropriation av kärandens kontraktsrättigheter. Tribunalen menade på att det var skillnad på 

att expropriera en kontraktsrättighet och att inte rätta sig efter en skyldighet enligt kontraktet. 

Det senare är inte expropriation eller ekvivalent med expropriation, även om staten gör det i 

egenskap av motpart i kontraktet. Käranden hade all möjlighet att hävda sina rättigheter enligt 

kontraktet i enlighet med de vägar kontraktet specificerade, vilket får antas betyda att de 

kunde stämma staden för kontraktsbrott. För att det ska vara frågan om expropriation är det 

nödvändigt att visa ett effektivt nekande av rättigheten, som inte kan gottgöras genom de 

vägar som står käranden till buds, vars effekt helt eller till en substantiell del hindrar 

rättighetens förverkligande. Tribunalen avslutade med påpeka att artikel 1110 inte syftade till 

att eliminera kommersiella risker för utländska investerare. Det är först om andra möjliga 

rättslig alternativ blockeras eller är meningslösa på grund av statens omedgörlighet som 

artikel 1110 kan aktualiseras i de här fallen.67 

 

Käranden i Azinian menade att DESONA´s kontraktsrättigheter blivit direkt exproprierade 

medan DESONA hade blivit indirekt exproprierat. Grunden för detta var att avtalsbrottet var 

konfiskatoriskt. Staten hade enligt käranden använt sin exekutiva eller lagstiftande makt för 

att förstöra deras kontraktsrättigheter som i sin tur var en tillgång. Tribunalen menade att en 

del extraordinära kontraktsbrott kunde utgöra expropriation, men att käranden inte visat att 

det var fallet här. Tribunalen påpekade vidare att det enligt avtalet var mexikansk lag som 

skulle styra över kontraktet och att tvister, med anledning av kontraktet, skulle avgöras av 

mexikansk domstol. Frågan enligt tribunalen blir då hur kommunen kan ha agerat i strid med 

NAFTA när de mexikanska domstolarna menar att kommunen agerat korrekt. Käranden 

skulle, enligt tribunalen, behöva visa att lagen eller den legala standard som gäller i fallet i sig 

självt var exproprierande, vilket de inte gjort. Eftersom kommunens agerande, som var laglig 

enligt de nationella domstolarna som prövat frågan, således inte kunde anses strida mot 

NAFTA blev frågan om de mexikanska domstolarnas beslut gjorde det. Käranden måste då 

visa att domstolens beslut innebar en överträdelse av NAFTA. Det är såldes inte tillräckligt att 

t.ex. tribunalen anser att domen var felaktig. Men då käranden inte hade riktat några klagomål 

mot de mexikanska domstolarnas beslut föll talan.68  

 

                                                
67 Waste Management, styckena 163, 175 och 177–178. 
68 Azinan, styckena 88–90 och 96–100. 
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I Glamis Gold69 stämde Glamis Gold, LTD. (Glamis) den amerikanska staten för brott mot 

kapitel 11 NAFTA. Glamis var ett kanadensisk gruvföretaget och menade i huvudsak, rörande 

frågan om expropriation, att USA exproprierat deras rätt att bryta guld. De skulle bryta guld 

vid Imperial projekt som var på federal mark i sydöstra Kalifornien. Glamis hade två olika 

grunder för sin talan (1) den federala staten hade genom olika lagar orättvist fördröjt 

övervägningen av det föreslagna projektet och (2) när det verkade som att den federala staten 

skulle godkänna projektet införde Kalifornien lagstiftning och regler som gjorde det 

föreslagna projektet ekonomiskt ogenomförbart.70 

 

Tribunalen hade därmed att överväga om de administrativa och legala åtgärder som den 

federala staten och Kalifornien, ensamt eller tillsammans, infört utgjorde expropriation enligt 

NAFTA artikel 1110. Tribunalen framhöll i sitt resonemang att först och främst måste det 

fastslås om någon egendom eller egendomsrättighet faktiskt tagits. Vid indirekt expropriation 

eller ageranden jämförbara med expropriation måste, enligt tribunalen, det bedömas till vilken 

grad en äganderätt inskrids. Framförallt måste allvarligheten av den ekonomiska följden och 

längden av den påverkan som åtgärden har bedömas. Tribunalen granskade sedan om de 

vidtagna åtgärderna substantiellt skadat investerarens ekonomiska rättigheter genom att göra 

dem värdelösa. De förtydligade också att det faktum att staten begränsat äganderättigheter inte 

gör att det är frågan om tagande. Tribunalen granskade om den federala statens icke 

godkännande av projektet i sig självt påverkade frågan om expropriation men fann att det inte 

var fallet då beslutet snabbt ändrades. Nästa fråga var om de federala åtgärderna underlättande 

en senare expropriation via de åtgärder som Kalifornien vidtog. Den första frågan att besvara 

var då om projektet radikalt minskat i värde.71 

 

Käranden menade att projektet tidigare varit värt 49.1 miljoner dollar medan det nu var värt 

minus 8.9 miljoner dollar.72 Tribunalen gjorde dock en egen utförlig värdering och fann att 

projektet, efter de vidtagna åtgärderna, var värt över 20 miljoner dollar. Eftersom projektet 

värde fortfarande var högt fann tribunalen att tillräckligt ekonomisk påverkan saknades och 

det var därmed inte fråga om en expropriation.73 Tribunalen kan därmed sägas ha infört ett de 

minimis undantag. Det krävs helt enkelt att en tillräckligt kraftig minskning sker av värdet på 

                                                
69 Glamis Gold v. United States of America, Award of June 8, 2009. 
70 Glamis Gold, styckena 1 och 10–11. 
71 Glamis Gold styckena 356–357 och 360–361.  
72 Det får antas att avvecklingskostnader eller liknande ligger bakom det negativa värdet. 
73 Glamis Gold, styckena 362 och 534–536. 
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en Investering för att det ska kunna vara fråga om expropriation.74 

 

I Cargill75 menade Cargill, ett amerikanskt matvaruföretag, att den mexikanska staten hindrat 

deras Investering i den mexikanska marknaden i strid med NAFTA kapitel 11. De menade (1) 

att den skatt Mexiko infört på läskedrycker som innehöll isoglukos utgjorde expropriation och 

(2) att de inte getts importtillstånd utgjorde expropriation. Mexiko menade däremot att deras 

agerande inte varit i strid med NAFTA:s regelverk.76 

 

Ostridigt i fallet var (1) reglerna som infördes gjorde att isoglukos från USA inte var 

konkurrenskraftig som sötningsmedel inom den mexikanska läskedrycksmarknaden och (2) 

att kärandens försäljning minskade under den tid som åtgärderna var i effekt. Tribunalen 

inledde sin granskning med att fokusera på graden av inblandning som åtgärderna hade. 

Käranden menade bland annat att detta fall skiljde sig från Pope & Talbot, där värdet på 

Investeringen minskat men inte i tillräcklig omfattning för att utgöra expropriation, i och med 

att de i praktiken bannlysts från den mexikanska sötningsmedelsmarknaden. De hade i och för 

sig kvar företaget men kunde inte göra något produktivt med det i Mexiko. Käranden 

påpekade också att om det skulle krävas att de faktiskt förlorade kontrollen över företaget för 

att det skulle vara frågan om expropriation skulle orden indirekt och motsvarande i artikel 

1110 sakna betydelse. Mexiko menade däremot att de minskade vinsterna i sig självt inte var 

tillräckligt för att åtgärderna skulle anses vara expropriation och käranden hade dessutom 

fortsatt sälja andra produkter. Käranden menade däremot att det var isoglukosdelen som fallet 

handlade om och att det därför saknar betydelse att de fortfarande kunde sälja andra 

produkter.77 

 

Slutligen menade käranden att karaktären av åtgärderna bevisade att det inte handlade om 

vanliga regler utan att det var ett sätt att hindra utländsk konkurrens. Detta eftersom de var 

direkt riktade mot isoglukos och syftet var att ge fördelar till den nationella 

rörsockerindustrin. Isoglukos producerades och distribuerades nämligen enbart av 

amerikanskt ägda företag medan mexikanskt ägda företag producerade rörsocker. Tribunalen 

inledde sitt resonemang med att redogöra för graden av inblandning. Här påpekade tribunalen 

                                                
74 Dalhuisen och Guzmanm, 2012, sidan 4. 
75 Cargill v. United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/05/02, Award of September 18, 2009. 
76 Cargill, stycke 1. 
77 Cargill, styckena 320, 326, 329–330, 336, 338–339 och 340–341. 
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att det inte var självklart att en part skulle förlora rätten att göra ett anspråk när de förlorat sin 

verksamhet på grund av riktade statliga åtgärder bara för att de har kunnat starta upp en 

alternativ verksamhet. Samtidig är det heller inte utan relevans att käranden hade kvar 

kontrollen över företaget och dess tillgångar under perioden och därmed hade möjlighet att 

ägna sig åt andra aktiviteter. Tribunalen bedömde därför hur mycket kärandens Investering 

förlorat på grund av åtgärderna och fann att det var frågan om mellan 33–79 % mindre vinst, 

före skatt, per år. Slutsatsen blev därför att även om kärandens mexikanska 

isoglukosverksamhet i princip förlorade hela sin inkomst hade käranden inte bevisat att 

Mexiko radikalt berövat kärandens totala Investering, och det var därmed inte frågan om 

expropriation.78 

 

Även Corn Product International79 behandlade isoglukos. Corn Products International, ett 

amerikanskt företag, stämde den mexikanska staten på grund av samma skatt som i Cargill. 

Grunden var i princip den samma som i föregående fall och tribunalen resonerade på ett 

liknande sätt. Slutsatsen blev att det krävs att kärandens företag blev förstört för att det skulle 

anses vara expropriation, vilket inte ansågs vara fallet. Käranden hade kvar full kontroll över 

företaget och rapporterade dessutom till sina aktieägare att skatten inte skulle ha någon 

långsiktig betydelse för företaget.80 

 

Det kom även ett tredje fall som behandlade den skatt som Mexiko införde på isoglukos i 

läskedrycker, Archer Daniels Midland81. Tribunalen hade även i det fallet att ta ställning till 

om det varit frågan om expropriation. Även här var grunden och svarandens inställning i stort 

sett den samma som i de tidigare fallen. Fallet påminde också i övrigt om de andra. Käranden 

hade fortsatt driva sin verksamhet och att vinsterna minskat ansågs inte tillräckligt för att 

expropriation skulle anses föreligga. Det saknade betydelse om skatten var diskriminerande 

och om legitima och rimliga investeringsstödda82 förutsättningar om ekonomisk nytta av 

Investering funnits när effekten av skatten inte var betydande. De övriga faktorerna var helt 

enkelt i sig själv inte tillräckliga för att det skulle anses vara fråga om expropriation.83 

                                                
78 Cargill, styckena 106, 346, 360, 362–363, 366 och 368. 
79 Corn Products International v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/04/01, Decision on 

Responsibility of 15 January, 2008. 
80 Corn Products International, styckena 1–3 och 92–94. 
81 Archer Daniels Midland Company och Tate & Lyle Ingredients Americas v. The United Mexicna States, 

ICSID Case No. ARB(AF)/04/05, Award of November 21, 2007. 
82 Med investeringsstödda avses att en åtgärd vidtagits som ett resultat av ett statligt löfte eller liknande.  
83 Archer Daniels Midland, styckena 1–3, 246–248, 251 och 252. 
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S.D. Myers84 rörde däremot en Kanadensisk regel som hindrade kommersiell export av PCB-

avfall. Den 16 november 1995 signerade miljöministern i Kanada ett tillfälligt påbud som 

förbjöd export av PCB från Kanada, den fick sedan åter signeras igen den 20 november på 

grund av vissa processuella problem vid den första signeringen. Den 26 februari 199585 blev 

det tillfälliga påbudet till ett slutgiltigt påbud som förbjöd kommersiell export av PCB-avfall 

för undanröjning. Käranden S.D. Myers menade att det interimistiska och slutgiltiga påbudet 

var liktydigt med en expropriation och stred därför mot NAFTA artikel 1110. Tribunalen 

inledde sitt resonemang med att påpeka att det var frågan om regleringar som normalt inte 

faller inom definitionen för expropriation men att det kunde tänkas göra det i speciella fall. 

Tribunalen påpekade inledningsvis också att det faktum att USA stängde gränsen efter att 

Kanada åter tillåtit export av PCB-avfall inte kunde belasta Kanada. Domstolen fann sedan att 

åtgärden var temporär, den upphävdes efter en tid, Kanada fick ingen fördel av åtgärden och 

ingen överföring av äganderätten skedde varför det inte var frågan om expropriation även om 

åtgärdernas syfte var att hindra kärandens initiativ. 86  Tribunalen uttalade även att 

expropriation tenderar att involvera berövande av äganderättigheter medan regleringar, som 

inte utgör expropriation, tenderar att innebära en mindre grad av inblandning. Effekten av 

åtgärden användes därmed även som ett kriterium för att skilja mellan statlig reglering som 

ger uttryck för lagstiftningsrätt och expropriation. Detta ger uttryck för tanken om the sole 

effect test87 som en del bedömare använder sig av och där effekten av statens åtgärd är helt i 

centrum för all analys av vad som utgör expropriation. Enligt tankesättet utgör en reglering 

expropriation när den otillbörligt inskrider mot en Investering eller mot investerarens legitima 

förväntningar rörande Investeringen. Vid tillämpningen av the sole effect test har därför 

karaktären av åtgärden eller statens syfte således inte någon vidare relevans i analysen.88 Det 

bör dock påpekas att långt ifrån alla anser att detta är hur frågan om vad som utgör 

expropriation bör avgöras.  

 

3.2.2 Betydelsen av statens avsikt, ändamål, slag eller karaktär 
Åsikterna går vilt isär när det gäller om motiven bakom en åtgärd ska beaktas eller inte. En 

del menar att de inte ska beaktas alls medan andra menar att rätt motiv kan göra att en åtgärd 

                                                
84 S.D. Myers Inc. v. Government of Canada, Partial Award November 13, 2000. 
85 Troligtvis avses år då det slutgiltiga påbudet rimligtvis kom efter det tillfälliga.  
86 S.D. Myers, styckena 1, 123, 126, 279, 281, 284 och 287, se också Baughen, 2006, sidorna 219–220.  
87 Jag känner inte till någon svensk översättning av termen. 
88 S.D. Myers, stycke 282 och Fortier och Drymer, 2004, sidorna 308–309. 
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inte kan anses vara indirekt expropriation oavsett vilken effekt den har.89 I Metaclad90 stämde 

käranden, Metaclad Corporation (Metaclad), den mexikanska kommunen Gudalcazar som är 

lokaliserad i San Luis Potosi (SLP). Grunden var bland annat att Mexikanska staten genom 

SLP och Gudalcazar hindrat kärandens utveckling och drivande av en soptipp. Mexiko hade 

därmed, enligt käranden, agerat i strid med bland annat artikel 1110.91 

 

Confinamiento Tecnico de Residuos Industriales, S.A. de C.V (COTERIN) hade fått ett 

federalt byggtillstånd för att bygga och driva en soptipp i Gudalcazar. Metaclad ingick 

sedermera ett avtal med COTERIN som gick ut på att de skulle få köpa COTERIN inklusive 

dess tillstånd att bygga soptippen. COTERIN fick efter det även tillstånd att bygga soptippen 

från SLP. Metaclad menade också att de sedan fått information från presidenten av National 

Ecological Institute (INE) och generaldirektören för Mexican Secretariat of Urban 

Development and Ecology (SEDUE) att alla tillstånd nu var beviljade förutom ett federalt 

tillstånd att bedriva verksamheten. Generaldirektören för SEDUE hade enligt Metaclad också 

förklarat att det var den federala statens ansvar att se till att stöd fanns för projektet på lokal 

nivå. INE gav COTERIN det federala tillståndet att driva verksamheten och Metaclad köpte 

därmed COTERIN i och med att det nu tycktes som att alla tillstånd beviljats.92 

 

Enligt Metaclad började guvernören av SLP att offentligt kritisera arbetet med soptippen efter 

Metaclads köp av COTERIN. Metaclad började dock bygga soptippen eftersom de trodde att 

SLP, efter flera månaders förhandlingar, numera stödde projektet. Den mexikanska staten 

menade däremot att någon överenskommelse eller stöd från SLP aldrig hade nåtts. Enligt 

Metaclad fortgick arbetet med soptippen och det inspekterades av federala och lokala 

representanter. Men efter flera månaders arbete förbjöd kommunen all aktivitet då de menade 

att ett kommunalt byggtillstånd saknades. Enligt Metaclad sa den federala staten återigen till 

dem att de hade tillstånd att fortsätta med byggandet, de borde dock söka kommunalt 

byggstilstånd för att underlätta en vänskaplig relation med kommunen. Kommunen skulle i 

det läget bevilja dem tillståndet eftersom de saknade grund för att inte göra det. Den 

mexikanska staten menade däremot att de aldrig sagt något sådant och att Metaclad visste 

eller åtminstone borde ha vetat att tillstånd även krävdes från kommunen. Metaclad fortsatte 

                                                
89 Dugan, Wallace, Rubins och Sabahi, 2008, sidan 461. 
90 Metaclad Corporation v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/91/1, Award of August 30, 

2000. 
91 Metaclad, stycke 1. 
92 Metaclad, styckena 28, 30–31 och 33–36. 
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arbetet och sökte det kommunala tillståndet och fick senare ytterligare ett federalt tillstånd 

från INE för en del komplimenterande byggnader till soptippen.93 

 

Metaclad byggde klart soptippen och efter förhandlingar med Mexiko ingick de ett avtal som 

tillät dem att driva soptippen. Enligt Metaclad bjöds även SLP in till förhandlingarna men de 

ville inte delta. Kort därefter kom dock ett avslag på den bygglovsansökan som lämnats in till 

kommunen tidigare. Problemen fortsatte sedan och förhandlingarna ledde ingenvart och tre 

dagar innan guvernören skulle avgå utfärdades en miljöförordning av guvernören som 

förklarade att området var ett särskilt skyddat miljöområde till skydd för sällsynta kaktusar. 

Därmed blev det inte längre aktuellt med drivandet av någon soptipp där. Mexiko förnekade 

anklagelserna rörande förordningen som inrättade skyddsområdet.94 

 

I sakfrågan fann tribunalen att Mexiko, genom att ha tolererat eller tillåtit Guadalcazar 

agerande i förhållande till Metaclad, hade deltagit alternativt samtyckt i förnekande av 

Metaclads rätt att driva soptippen. Mexiko har därmed vidtagit en åtgärd jämförbar med 

expropriation. Enligt tribunalen var det dock den federala staten som hade exklusiv 

kompetens rörande tillstånd för soptippar. När kommunen nekade byggtillståndet, bland annat 

på grund av hänsyn till miljön, handlade de således enligt tribunalen utanför sin kompetens. 

Därmed hindrade de olagligt käranden från att driva soptippen. Ovanstående i kombination 

med de försäkringar om att nödvändiga tillstånd fanns, alternativ skulle ges, som den federala 

staten gett gjorde att det var frågan om indirekt expropriation. Även förordningen som 

inrättade miljöskyddsområdet utgjorde expropriation, men det saknade betydelse då 

tribunalen redan funnit att expropriation förelåg. Slutsatsen blev därmed att Metaclads 

Investering exproprierats utan att kompensation givits.95 Det bör förtydligas att tribunalen inte 

fann att det var fel att skydda miljön. Däremot menade de att det låg inom den federala statens 

kompetens och problemet var således att staten på lokal nivå agerat utanför sin kompetens.96 

 

Frågan som tribunalen hade att avgöra i Metaclad kom senare att prövas av högsta domstolen 

i British Columbia. Domstolen fann där att tribunalen hade gått utanför sin kompetens, utifrån 

stämningsansökan, när de använde avsaknad av transparens som ett skäl till att Mexikos 

                                                
93 Metaclad, styckena 37–43. 
94 Metaclad, styckena 45, 47, 49–50. 58–60 och 63–64. 
95 Metaclad, stycken 104–107, 109 och 111–112. 
96 Stone, 2003, 779–782.  
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agerande stred mot NAFTA artikel 1105. Tribunalens felaktiga analys av artikel 1105 

infekterade sedan deras analys av artikel 1110. När tribunalen fann att den mexikanska statens 

agerande var liktydig med expropriation var det, enligt domstolen, direkt kopplat till att 

tribunalen funnit att Mexiko agerat i strid med artikel 1105. Mexiko hade enligt tribunalen 

tolererat kommunens agerande vilket enligt domstolen var en referens till tribunalens syn att 

Mexiko hade misslyckats med att garantera ett transparent och förutsägbart ramverk för 

Metaclads verksamhet. Eftersom tribunalen således, åtminstone delvis, använt avsaknaden av 

transparens som grund för att Mexiko agerat i strid med artikel 1110 hade de även i den delen 

av avgörandet gått utanför sin kompetens.97  

  

Som tidigare nämns fann dock tribunalen att förordningen, som inrättade området som 

soptippen drevs i som ett miljöskyddsområde, utgjorde expropriation. Tribunalen utvecklade 

dock inte den delen då de redan funnit att expropriation förelåg. Domstolen fann att den delen 

stod för sig själv och baserades inte på att tribunalen funnit en avsaknad av transparens eller 

på att Mexiko agerat i strid med artikel 1105. Slutsatsen blev därför att tribunalens dom i den 

delen stod kvar.98 Fallet visar tydligt att sista ordet inte ligger hos tribunalen utan hos 

domstolen i det land som skiljeförandet hålls i.99 

 

Betydelsen av statens avsikt blev tydlig i Fireman´s Fund100. Käranden, Fireman´s Fund 

Insurance Company (FFIC) menade bland annat att Mexiko, i strid med artikel 1110, 

exproprierat deras Investering i Grupo Financiero BanCrecer, S.A. Mexiko och därmed 

berövade dem av nyttan och värdet av Investeringen på ett diskriminerande och arbiträrt sätt. 

De hade heller inte fått rättvis och marknadsmässig kompensation för detta. Mexiko menade 

däremot att någon expropriation inte skett.101  

 

FFIC var en del av Allianz Group och var ett dotterbolag till Allianz of America, Inc 

(AZOA). AZOA äger även Allianz Mexico, S.A. (AZMEX). AZMEX ville stärka sin position 

inom den mexikanska försäkringsbranschen och för att göra det sökte de en allians med en 

mexikansk bank och valet föll på BanCrecer. BanCrecer var i sin tur ett dotterbolag till Grupo 

                                                
97 The United Mexican States v. Metalclad Corporation, 2011, (BCSC 664), styckena 70, 76 och 78–89. 
98 The United Mexican States v. Metalclad Corporation, 2011, (BCSC 664), styckena, styckena 82–83, 94 och 

105. 
99 Alvarez och Park, 2003, sidorna 376–378. 
100 Fireman´s Fund Insurance Company v. The United Mexican States, ICSID Case No. ARB(AF)/02/01, Award 

of 17 july, 2006. 
101 Fireman´s Fund, styckena 5–7. 
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Financiero BanCrecer, S.A. de C.V (GFB). BanCrecer utställde senare 50 miljoner dollar i 

femåriga oprioriterade konvertibler med nominellt belopp i dollar och obligatorisk inlösen 

efter fem år. Dessa köptes av FFIC. GFB gav ut liknande konvertibler till ett värde av 50 

miljoner dollar fast dessa var utfärdade i mexikanska pesos och köptes av mexikanska 

medborgare. Ett par år senare försämrades BanCrecer finansiella position. BanCrecer skapade 

då en stiftelse102 som med hjälp av lån från BanCrecer köpte tillbaka konvertiblerna utfärdade 

i peso. FFIC ansökte senare om tillstånd från Mexikos centralbank om att få köpa 

konvertiblerna utfärdade i dollar på samma villkor som konvertiblerna utfärdade i peso hade 

återköpts. Ansökan avslogs dock då det inte var tillåtet att göra enligt Mexikansk lag. FFIC 

menade att detta var diskriminerande då det tilläts för konvertiblerna utfärdade i peso men 

inte för de som utfärdades i dollar.103 

 

Tribunalen konstaterade i sitt resonemang att tillåtandet av återköp för konvertiblerna 

utfärdade i peso men inte för de utfärdade i dollar var diskriminering. Tribunalen fann det 

också klarlagt att staten åtminstone kände till återköpet från dess påbörjande. Det var 

dessutom enligt tribunalen rimligt att FFIC ville bli behandlade på samma sätt av de 

mexikanska myndigheterna. Om nu förtida betalning av konvertiblerna inte var tillåtet var 

frågan enligt tribunalen varför det skedde med alla de konvertibler som utfärdats i peso. 

Tribunalen fann därför att det var ett klart fall av diskriminering av utländska investerare. 

Agerandet kunde enligt tribunalen tänkas strida mot flera artiklar i NAFTA men det var dock 

inte frågan om expropriation. Det hade enligt tribunalen ingen betydelse om en åtgärd är 

diskriminerande om den inte utgör expropriation till att börja med.104 

 

3.2.3 Betydelsen av statlig framställning 
Om staten vidtar en åtgärd som går emot vad statliga representanter tidigare sagt eller antytt är 

det mer sannolikt att åtgärden anses utgöra expropriation.105 I Methanex106 stämde Methanex 

Corporation (Methanex) USA för brott mot NAFTA kapitel 11. Methanex producerade 

metanol, vilket utgör råmaterial för metyl-tert-butyleter (MTBE), och menade bland annat att 

Kaliforniens förbud mot försäljning och användning av MTBE innebar att deras Investering 

blivit exproprierad. Istället för MTBE som kräver Metanol kan ETBE användas, vilket kräver 
                                                
102 Eng: Trust. 
103 Fireman´s Fund, styckena 47, 51–52, 55–56, 63–64,73, 86 och 103. 
104 Fireman´s Fund, styckena 201–203 och 208. 
105 Dugan, Wallace, Rubins och Sabahi, 2008, sidan 465. 
106 Methanex Corporation v. United States of America, Final Award, August 3, 2005.  
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etanol istället för mentol. Methanex menade att Kalifornien förbjöd MTBE för att skydda 

etanolindustrin. Genom att förbjuda konkurrenter till etanol var syftet, enligt käranden, att 

skapa en lokal etanolindustri och skada utländska metanoltillverkare.107 

 

Methanex menade att resultatet av åtgärderna blev att deras marknadsandelar i Kalifornien 

togs av delstaten Kalifornien och gavs till etanolindustrin. Tribunalen inledde med att påpeka 

att om en medvetet diskriminerande lagstiftning riktad mot utländsk investerare införs talar 

det starkt för att expropriation föreligger. Tribunalen menade dock samtidigt att enligt allmän 

internationell rätt är en icke-diskriminerande reglering som införs för ett allmänt syfte, i 

enighet med rättssamhällets lagar och principer, och som bland annat påverkar en utländsk 

investerare inte expropriation om inte den reglerande staten givit specifika förpliktelser att 

staten inte skulle införa sådana regleringar. Methanex hade inte fått några sådana försäkringar 

från statens sida. Istället gav företaget sig in i en ekonomi där det var välkänt att staten, på 

både federal och delstatlig nivå, övervakade samt införde restriktivare regleringar för hälso- 

och miljöskäl. Slutsatsen blev därför att det var frågan om en laglig reglering och inte 

expropriation. 108  Det som var speciellt med Methanex var just att rimlig förväntning 

preciserades till att innebära specifika garantier. Fallet kan jämföras med Metaclad där 

käranden förlitade sig på specifika löften från statens sida. Metaclad är också speciellt i och 

med att den eventuella ekonomiska skada som åtgärden hade och som var direkt avgörande i 

t.ex. Glamis Gold inte beaktades där.109 

 

I Merrill & Ring Forestry110 ansåg Merrill and Ring Forestry L.P. att Kanada exproprierat 

deras rätt till ett marknadsmässigt pris för deras stockar. Kanada hade nämligen 

implementerat regler för export av stockar som bland annat krävde en speciell process rörande 

stockar som ska exporteras. Stockarna måste först bjudas ut på marknaden, antingen inom 

provinsen eller inom Kanada, sedan får inhemska sågverk bjuda på dem. Om ett erbjudande 

som anses vara inom marknadsvärdet111 kommer in medges inte exporttillstånd för stockarna. 

Käranden fortsatte gå med vinst trots kravet, de menade däremot att de kunnat få större 

vinster om inte regleringarna som försvårade export funnits. Tribunalen menade dock att 

käranden inte hade någon kontraktsrätt, som kunde exproprieras, till dessa potentiella 

                                                
107 Methanex, Part 1, styckena 1–2, part 2 Chapther D styckena 5, 6, 25 och 28. 
108 Methanex, Part IV - Chapter D styckena 5 och 7, 9, 15 och 18. 
109 Edsall, 2006, sidorna 951–953.  
110 Merrill & Ring Forestry L.P. v. The Government of Canada, Award of March 31, 2010. 
111 Vad som är inom marknadsvärdet bestäms av en särskild administratör. 
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framtida vinster. Om det däremot funnits ett kontrakt med ett bestämt pris som staten ingripit 

mot vore det en annan fråga. För att förväntningar ska ge upphov till rättigheter som kan 

drivas igenom krävdes det enligt tribunalen att staten givit någon form av representation som 

investeraren förlitat sig på när beslut tagits. Då det inte varit fallet här var det inte frågan om 

expropriation enligt tribunalen.112 

 

Frågan om investeringsstödda förväntningar kom också upp i Cargill där käranden menade att 

det var rimligt att anta att Mexiko skulle följa NAFTA och att isoglukos skulle få konkurrera 

med rörsocker som sötningsmedel i läskedrycker. Mexiko bröt mot dessa förväntningar när de 

införde speciella regler för att gynna rörsocker framför isoglukos. Mexiko tycks däremot 

mena att käranden var medveten om risken för att Mexiko skulle införa åtgärder för att 

begränsa importen av isoglukos. 113  Som tidigare påpekats blev resultatet av fallet att 

expropriation inte ansågs föreligga.  

 

Frågan om statlig framställning hamnade även i centrum i Thunderbird114. Käranden menade 

där att om investeraren eller Investeringen haft rimlig anledning att lita på representation som 

statliga representanter givit och det sedan leder till skada är staten ansvarig under 

internationell rätt. Käranden i fallet ville starta spelverksamhet i Mexiko.115 Enligt käranden 

hade de fått veta att de kunde driva de maskinerna som de ville ha utan reglering från 

Secretaria de Gobernación (SEGOB). Den informationen hade framkommit som ett svar på 

ett frågeunderlag som käranden sänt in till Mexiko som bland annat beskrev maskinerna som 

de tänkt använda. Kravet var dock att maskinernas principiella faktor var användarens 

förmåga och skicklighet. Enligt den mexikanska staten var deras svar bara rådgivning och 

gällde bara om alla faktorer som angavs i kärandens fråga var uppfyllda. Enligt Mexiko var 

kärandens slutgiltiga maskiner dock annorlunda än det som käranden beskrev i sitt 

frågeunderlag.116 

 

Tribunalen fann att beskrivningen som käranden gett i sitt frågeformulär inte stämde överens 

med hur maskinerna i slutändan fungerade. I beskrivningen stod det t.ex. att tur inte hade 

någon betydelse men det hade det i de maskiner som sedan fanns på marknaden. Tribunalen 

                                                
112 Merrill & Ring Forestry, styckena 1, 26, 28, 56, 148–151 och 153. 
113 Cargill, styckena 253 och 344–345. 
114 International Thunderbird Gaming Corporation v. The United Mexican States, Arbitral Award Jan 26, 2006. 
115 Thunderbird, styckena 50 och 137–139. 
116 Thunderbird, styckena 141–142. 
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fann också att SEGOB inte kunde förväntas känna till maskinerna och hur de fungerade. 

Slutligen var det enligt tribunalen inte SEGOB:s ansvar att begära kompletterande 

information om de var osäkra på maskinernas funktion utan käranden ansvarar för att all 

information givits och varit korrekt. Svaret som käranden fick baserades på det frågeformulär 

som de givit och käranden fick själv ansvara för att de valde att inte delge all relevant 

information, Någon expropriation förelåg därför inte då det saknades förväntningar som 

käranden hade legitim anledning att lita på.117  

 

3.2.4 Betydelsen av tiden 
I S.D. Myer menade tribunalen att en temporär expropriation var möjlig även om 

expropriation ofta handlar om ett bestående upphörande av ägarens ekonomiska rättigheter. 

Som nämnts ovan fann dock tribunalen inte att expropriation förelåg i det fallet. Tribunalen i 

Cargill kritiserade dock tribunalen i S.D. Myer och menade att de uttalade sig om något som 

inte var relevant i fallet. I Cargill menade käranden att temporär expropriation var möjligt och 

angav som exempel att staten temporärt ockuperade en investerares fabriksanläggning på ett 

sådant sätt att den inte kunde användas och sedan lämnade tillbaka den. Skadan skulle då inte 

mätas genom en jämförelse mellan vad egendomen var värd innan och efter återlämnande 

utan utifrån det ingripande som skedde mot egendomen. Tribunalen fann dock att käranden 

inte visat att det var möjligt att temporärt expropriera egendom, det föll helt enkelt utanför 

definitionen av expropriation.118 

 

3.2.5 Sammanfattning av praxis 
Tribunalen i Fireman´s Fund sammanfattade det dåvarande rättsläget enligt följande. För 

expropriation krävs: 

- Ett tagande, vilket inkluderar förstörelse, från statens sida av en Investering som 

skyddas av NAFTA: 

o Tagandet kan ske både av immateriell såväl som materiell egendom. 

o Tagandet måste däremot innebära ett påtagligt och komplett berövande av 

den ekonomiska nyttan och åtnjutandet av äganderätten, alternativt av 

identifierbara, distinkta delar, av den. 

o Tagandet får inte vara temporärt eller kortlivat utan måste vara permanent.  

o Tagandet kan vara både direkt och indirekt. 
                                                
117 Thunderbird, styckena 151–153, 157–158, 163–164, 166 och 208.  
118 S.D. Myers, styckena 283–284, 373, 375 och 377–378, se också Edsall, 2006, sidorna 942–943 och 945.  
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- Ofta sker en överföring av ägandet till någon annan, framförallt den aktuella 

staten, men det är inget krav utan även förstöring av Investeringen kan vara 

expropriation. 

- De aktuella åtgärdernas effekt är inte det enda kriteriet för att avgöra om 

expropriation föreligger.  

- Det kan handla om en åtgärd eller en serie av åtgärder, som kan vara antingen 

kopplade eller oberoende av varandra. 

- För att skilja mellan expropriation och en ordinär statlig reglering kan följande 

faktorer beaktas: 

o är åtgärden inom statens lagstiftningsrätt,  

o vilket allmänintresse ligger bakom åtgärden,  

o vad hade åtgärden för effekt, 

o är åtgärden diskriminerande,  

o står åtgärdens effekter i proposition till dess syfte och  

o vad den verkliga anledningen bakom åtgärden är. 

- Även investerarens rimliga investeringsstödda förväntningar kan vara en relevant 

faktor i bedömningen av om indirekt expropriation föreligger.119  

 

Till ovanstående kan tilläggas tribunalen i Cargills påpekande att det inte var självklart att en 

part skulle förlora rätten att göra ett anspråk när de förlorat sin verksamhet på grund av 

riktade statliga åtgärder bara för att de kunnat starta upp en alternativ verksamhet. Samtidig 

som det heller inte var utan relevans att käranden hade kvar kontrollen över företaget och dess 

tillgångar under perioden och därmed hade möjlighet att ägna sig åt andra aktiviteter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
119 Fireman Fund, stycke 176. 
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4 EU och expropriation  
 
4.1 Vad EU-kommissionen anser om expropriation 
EU-kommissionen har framhållit att den största risken som en utländsk investerare ställs inför 

är att deras Investering120 exproprieras utan kompensation. Därför är skydd mot expropriation 

en central del av alla internationella investeringsavtal. EU-kommissionen framhåller också att 

äganderätten är en mänsklig rättighet skyddad av Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna, Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och i 

medlemsstaternas rättsliga traditioner. Samtidigt har frågan om indirekt expropriation skapat 

oro där regleringar som införs för vad staten anser varit legitima syften fört med sig krav på 

kompensation från investerare som påverkats av åtgärderna. Företagen har då bland annat 

hävdat att regleringen varit ekvivalent med expropriation till en följd av de negativa effekter 

den fått på deras Investering. EU-kommissionen vill därför klargöra vad som ska avses med 

expropriation i TTIP och ha vägledande riktlinjer, om vad som ska anses utgöra 

expropriation, i själva avtalet för att därmed hindra anspråk mot legitima politiska åtgärder. 

Icke-diskriminerade åtgärder, för legitima allmänna syften, t.ex. skydd för hälsa och miljö, 

ska enligt EU-kommissionen inte anses vara ekvivalent med expropriation. Ett undantag 

nämns dock för de fall åtgärderna är tydligt överdrivna i förhållande till sitt syfte. Enligt EU-

kommissionen ska en åtgärd inte heller anses utgöra expropriation enbart för att den påverkar 

en Investerings ekonomiska värde.121  

 
4.2 Avtalet mellan EU och Kanada 
TTIP är inte färdigförhandlat ännu, förhandlingarna mellan EU och Kanada rörande CETA 

har däremot kommit längre och torde som jag tidigare nämnt, rörande expropriation, inte 

skilja sig allt för mycket från hur TTIP kommer att se ut när det är klart. I CETA-avtalet, som 

det föreslås se ut, kapitel 10, sektion 4, artikel X.11 förbjuds expropriation och nationalisering 

av Investeringar oavsett om det sker direkt eller indirekt genom åtgärder som har en effekt 

ekvivalent med expropriationer eller nationalisering. Om åtgärden däremot sker för, (1) ett 

allmänt syfte, (2) i enighet med rättssamhällets lagar och principer, (3) på ett icke 

diskriminerande sätt och (4) snabb, tillräcklig och effektiv kompensation ges är det dock 

tillåtet. Artikeln fastslår också, rörande vad som utgör expropriation, att det ska tolkas i 

                                                
120 Det framgår inte vad EU-kommissionen menar med investering men jag antar att de menar något liknande 

den innebörd investering har enligt t.ex. NAFTA och CETA. 
121 EU-kommissionen [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/march/tradoc_152280.pdf] 2015-01-03, fråga 

4. 
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enighet med Annex X.11 i avtalet.122  

 

I Annex X.11 fastslås återigen att expropriation kan ske både direkt och indirekt. Med direkt 

expropriation avses att en investering nationaliseras eller på annat sätt direkt exproprieras 

genom formell överlåtelse av ägande eller direkt beslag. Med indirekt expropriation avses 

däremot en åtgärd eller en serie av åtgärder vars effekt är ekvivalent med direkt expropriation 

genom att åtgärden eller åtgärderna substantiellt berövar investeraren någon av Investeringens 

fundamentala attribut. Dessa fundamentala attribut inkluderar rätten att använda, njuta och 

göra sig av med Investeringen. Det fastslås också att det inte ska handla om faktiskt 

överföröring av ägande eller direkt konfiskering, då är det rimligtvis frågan om direkt 

expropriation. För att avgöra om en åtgärd eller en serie av åtgärder utgör indirekt 

expropriation i ett enskilt fall ska en faktabaserad undersökning göras och hänsyn tas till; 

- Den ekonomiska effekten av åtgärden eller åtgärderna. Att åtgärden eller åtgärderna 

har en negativ effekt på en Investerings ekonomiska värde ska dock inte i sig själv 

göra att indirekt expropriation anses ha förelegat. 

- Längden av åtgärden eller åtgärderna. 

- Till vilken grad åtgärden eller åtgärderna inskridit mot klara och rimliga 

investeringsstödda förväntningar. 

- Karaktären av åtgärden eller åtgärderna, särskilt deras objekt, kontext och syfte. 

 

Slutligen fastslås det i Annex 11 att icke diskriminerande åtgärder som är skapade och 

applicerade för att skydda legitima samhällsnyttiga mål som t.ex. hälsa, miljö och säkerhet 

inte utgör indirekt expropriation förutom i de sällsynta fall där påverkan av åtgärden eller 

åtgärderna är så allvarlig i förhållande till sitt syfte att den ter sig påtagligt överdriven.123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
122 EU-kommissionen [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf] 2015-01-04. 
123 EU-kommissionen [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf] 2015-01-04. 
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5 Förbud mot vinster i välfärden 
 
Att staten skulle återförstatliga alla företag som redan är etablerade på välfärdsmarknaden 

torde vara ytterst osannolikt. Hur ett förbud mot vinster i välfärden skulle se ut är oklart men 

en tanke som förts fram i debatten av Vänsterpartiet är att aktiebolag inom välfärdssektorn 

omvandlas till bolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (SVB-bolag). Därmed tar staten 

inte över det faktiska ägandet eller styret av företaget men möjligheten att ta ut vinst 

begränsas kraftigt. Tanken med förslaget är att det inte ska hindra fortsatt drift eller regelrätt 

ta över verksamheten från företagen och därmed ska ersättningsskyldighet från statens sida 

undgås. Med välfärden avses enligt Vänsterpartiet skolan, förskolan, vården och 

äldreomsorgen.124 Eftersom jag utgår från Vänsterpartiets förslag ter det sig också som rimligt 

att använda deras definition av välfärden.  

 

SVB-bolag följer samma regler som privata aktiebolag bortsett från en del särskilda regler i 

32 kap. aktiebolagslagen (2005:551) (ABL) som endast gäller för SVB-bolag, kap. 32 § 1 

ABL. I ett sådant bolag får enligt kap. 32 § 5 ABL inte värdeöverföringen, under tiden från 

och med den årsstämma där resultaträkningen och balansräkningen för ett räkenskapsår har 

fastställts fram till nästa årsstämma, överstiga räntan definierad som, summan av 

statslåneräntan vid föregående räkenskapsårs utgångs med ett tillägg om en procentenhet, på 

det kapital som aktieägarna vid föregående räkenskapsårs utgång tillskjutit till bolaget som 

betalning för aktier. Utöver det kan ett belopp motsvarande vad som enligt den tidigare 

punkten varit tillgänglig för värdeöverföring vid årsstämman under vart och ett av de senaste 

fem räkenskapsåren efter avdrag för den värdeöverföring som skett användas. Ovanstående 

innebär att om det år 1 finns 1 000 000 kr som aktieägarna tillskjutit till bolaget som betalning 

för aktier och statslåneräntan vid föregående räkenskapsårs utgång uppgår till två procent får 

en värdeöverföring ske med 30 000 kr.125 Utöver det får ett ackumulerat belopp från de 

senaste fem räkenskapsåren, med avdrag för värdeöverföring som skett, också beaktas. Om 

det år 1–5 var 30 000 kr tillgängligt och det år 1–3 inte skedde någon värdeöverföring, det år 

4 skedde med 15 000 kr och år 5 med 30 000 kr får således 135 000 kr delas ut år 7.126 Om det 

fortfarande blir 30 000 kr år 8 skulle i det läget bara 30 000 kr få delas ut eftersom det 

ackumulerade beloppet numera är noll. Värdeöverföringen är helt enkelt lika stor som det 

                                                
124 Vänsterpartiet, [http://www.vansterpartiet.se/assets/en-valfard-fri-fran-kommersiella-intressen.pdf] 2014-01-

03, sidorna 7–9. 
125 1 000 000 kr*(0.02+0.01)= 30 000 kr. 
126 30 000+30 000+ 30 000+15 000+0+30 000=135 000 kr. 
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ackumulerade beloppet.127 Enligt 32 kap. 8 § ABL omfattar vinstutdelningsbegränsningen i 5 

§ även överföring till annat företag i en koncern som aktiebolaget tillhör, undantag görs för 

överföringar av rent affärsmässigt karaktär. Ett SVB-bolag kan dessutom inte åter bli till ett 

ordinärt aktiebolag enligt 32 kap. 15 § ABL.128  

 

Ett liknande system som beskrivits ovan har funnits förut. Tidigare fanns det en bestämmelse 

i hälso- och sjukvårdslagen som fastslog att om landstinget överlämnade ansvaret för driften 

av hälso- och sjukvård som ges vid ett sjukhus till någon annan skulle avtalet innehålla villkor 

om att verksamheten inte fick drivas i syfte att skapa vinst åt ägare eller annan intressent. 

Tanken var sedan att det företag som avtalet ingicks med skulle föra in ett annat syfte i sin 

bolagsordning eller stadgar alternativt på annat sätt indirekt deklarera att deras syfte inte var 

att gå med vinst. Om företaget däremot ändå försökte gå med vinst var tanken att avtalet 

skulle kunna hävas på grund av avtalsbrott.129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
127 (30 000*5)-(30 000*5)=0.  
128 Andersson, Johansson, och Skog, 2014, ABL kommentaren till 32 kap. 1 och 5 §§. 
129 Prop. 2004/05:145 sidorna 29–31. 
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6 Diskussion och analys 
 
6.1 Hur skulle ett förbud mot vinster i välfärden se ut i praktiken? 
Som nämnts tidigare är det inte helt klarlagt hur ett förbud mot vinster i välfärden skulle se ut. 

En rimlig tolkning utifrån det material som finns är dock att det skulle införas en eller flera 

lagar som fastslog att tjänster inom välfärdssektorn bara fick kontrakteras ut till företag vars 

huvudsakliga syfte inte är att skapa vinst för ägarna. I de avtal som landstingen, regionerna 

och kommunerna ingår när de lämnar över ansvaret för en del av välfärden till ett privat 

företag skulle sannolikt detta ställas upp som ett krav. Skulle företaget sedan bryta mot detta 

vore det ett avtalsbrott och avtalet skulle sannolikt kunna sägas upp. Eventuellt införs också 

en ny lag som säger att ett sådant avtalsbrott per definition är grund för uppsägning av avtalet. 

Ett annat alternativ skulle vara att kommuner och landsting bara får ingå avtal, om att ta hand 

om välfärden, med SVB-bolag, ideella föreningar och liknande. Eftersom ett SVB-bolag inte 

får ombildas till ett ordinärt aktiebolag skapar det en trygghet att reglerna faktiskt följs om 

avtal bara får ingås med sådana bolag alternativt t.ex. ideella föreningar som inte heller får gå 

med vinst.  

 
6.2 Vore ett förbud mot vinster i välfärden i strid med TTIP om TTIP ser 

ut på samma sätt som NAFTA? 
Det torde direkt gå att utesluta att ett förbud mot vinster i välfärden skulle vara direkt 

expropriation. Staten tar inte något i beslag130, förstör ingen egendom och tar heller inte 

kontrollen över något bolag. Kvar blir då antingen indirekt expropriation eller en åtgärd 

ekvivalent med expropriation. 

 

Som tidigare konstaterats är det framförallt fyra faktorer som är relevanta vid en bedömning 

av om en åtgärd utgör expropriation, nämligen (1) effekten av åtgärden eller åtgärderna, (2) 

åtgärden eller åtgärdernas avsikt, karaktär, ändamål och slag, (3) till vilken grad staten givit 

garantier som investeraren förlitat sig på i sina bedömningar och (4) längden på åtgärden.131 

Många tribunaler delar också upp sin analys av vad som utgör expropriation enligt 

ovanstående kriterier varför det torde vara en lämplig utgångspunkt. 

 

                                                
130 Det är förstås teoretiskt möjligt att bara ta över kontrollen över alla privata företag inom välfärdssektorn men 

det får antas vara ytterst osannolikt att det sker, det är dessutom vinsterna som kritik riktats mot inte privat 
drift som sådan.  

131 Se kapitel 3.2. 
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6.2.1 Effektens betydelse 
Klart är att ett förbud mot vinster i välfärden inte skulle medföra att ägarna förlorade 

kontrollen över själva Investeringen. Precis som i t.ex. Pope & Talbot skulle investeraren 

således fortfarande ha full kontroll över Investeringen. En viktig skillnad jämfört med Pope & 

Talbot är dock att möjligheterna till utdelningar skulle vara starkt begränsade. Effekten blir 

således inte bara att vinsterna minskar utan även att möjligheten till utdelning i princip tas 

bort. Ett förbud mot vinster i välfärden har därmed mer gemensamt med Cargill där käranden 

påpekade att de, till skillnad från käranden i Pope & Talbot, i praktiken bannlysts från 

marknaden. Även om de hade kvar kontrollen över företaget kunde de inte längre, enligt dem 

själva, göra något produktivt med det. Tribunalen i Cargill påpekade också att rättigheten att 

göra anspråk inte kunde gå förlorad bara för att käranden kunde starta upp en alternativ 

verksamhet, samtidigt som det inte saknade relevans att de hade kvar kontrollen över 

företaget och därmed hade möjlighet att starta upp en alternativ verksamhet. Detta lyfte även 

tribunalen i Feldman fram som relevant när de fann att expropriation inte förelegat. I Feldman 

hade investeraren möjlighet att byta från export av cigaretter till t.ex. alkohol. På samma sätt 

vore företagen inom välfärdssektorn fria att ägna sig åt andra aktiviteter, vid ett förbud mot 

vinster i välfärden, då de skulle ha kvar kontrollen över verksamheten. I Feldman var det 

förvisso möjligt för käranden att bara börja exportera något annat varför omställningen inte 

nödvändigtvis vore särskilt stor men i Cargill blev käranden utestängd från hela 

sötningsmedelsmarknaden för läskedrycker. De hade dock möjligheten att göra sötningsmedel 

till andra produkter istället men sötningsmedel för läskedrycker torde vara en väldigt stor del 

av sötningsmedelsmarknaden. Det torde därmed kunna jämföras med att bli utestängd från 

välfärdsmarknaden då det inte torde finnas något väldigt enkelt alternativ att byta till. 

Företagen i välfärdssektorn skulle dock kunna ägna sig åt samma verksamhet men helt privat 

och utan offentlig finansiering men det torde vara svårt att konkurrera med det offentliga som 

erbjuder samma tjänster kostnadsfritt varför det i praktiken inte torde vara aktuellt i någon 

större skala. Det är dock möjligt att även denna möjlighet förbjuds men eftersom inga 

skattemedel skulle gå till verksamheten ter det sig enligt mig som väldigt osannolikt att ett 

förbud skulle vara aktuellt.  

 

Även i Archer Daniels Midland fann tribunalen att minskade vinster inte var tillräckligt för att 

åtgärden skulle utgöra expropriation. De gick dock längre och påpekade att det saknade 

betydelse om åtgärden var diskriminerande eller påverkar legitima och rimliga 
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investeringsstödda förväntningar eftersom åtgärdens effekt inte vara substantiell. Det berodde 

i sin tur på att käranden hade kvar kontrollen över Investeringen och kunde fortsätta 

producera och distribuera sötningsmedlet. Detsamma gäller företagen inom välfärdssektorn 

som fortfarande skulle kunna utföra tjänsterna. Samtidigt hade tribunalen tidigare påpekat att 

den aktuella skatten inte ansågs vara tillräckligt restriktiv för att utgöra expropriation varför 

det är tänkbart att tribunalen skulle finna att expropriation förelåg om skatten vore mer 

restriktiv, även om käranden hade kvar kontrollen över företaget.  

 

I Merill & Ring Forestry påpekade tribunalen att om regleringen lett till att Investeringen 

hade gått med förlust hade värdet på Investeringen och dess huvudsakliga mål blivit äventyrat 

vilket skulle kunnat medföra att det varit frågan om expropriation. Även tribunalen i Cargill 

lade stor vikt vid vinsterna och påpekade att mellan 33–79 % lägre vinster före skatt inte 

räckte för att utgöra expropriation. Ett förbud mot vinster i välfärden är i och för sig inte 

synonymt med att företagen går med förlust eller ens slutar gå med vinst, det innebär bara att 

vinsten inte får hamna hos ägarna. I ovanstående fall torde tribunalen dock prata om vinst i 

egenskap av potentiell utdelning till investeraren och i det avseendet skulle förbudet medföra 

att vinsten i praktiken blev noll, vilket talar för att det utgör expropriation. En stor vinst som 

inte kommer ägaren tillhanda fyller trots allt ingen funktion för ägaren vars primära intresse är 

vinst.  

 

Få tribunaler har varit lika utförliga i sin utvärdering av effekten som tribunalen i Glamis 

Gold där käranden menade att deras Investering kraftigt minskat i värde. Tribunalen 

formulerade kravet, för att expropriation skulle anses föreligga, som att de vidtagna 

åtgärderna substantiellt skulle skada investerarens ekonomiska rättigheter genom att göra dem 

värdelösa. Som tidigare nämnts hade dock Investeringen bara minskat i värde från 49.1 

miljoner dollar till en summa över 20 miljoner dollar vilket inte ansågs vara tillräckligt. Det 

går inte att säga hur mycket företagen inom välfärdssektorn skulle minska i värde om ett 

förbud mot vinster i välfärden införs men om de i praktiken inte får dela ut vinst torde de inte 

vara värda mycket mer än värdet på tillgångarna i företaget. Ett alternativ är förstås att 

företagen skulle kunna komma runt förbudet genom att t.ex. ta lån från sitt moderbolag med 

hög ränta som betalades av efterhand eller liknande men det får antas att sådana sätt att 

kringgå regelverket skulle förbjudas. Ett företag utan några vidare tillgångar torde således bli i 

princip värdelöst och skulle därmed skilja sig från Glamis Gold. Även tribunalen i S.D. Myers 
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lade stor vikt vid effekten och menade att skillnaden mellan statlig reglering och 

expropriation är att den första innebär en mindre grad av inblandning medan den senare 

innebär ett berövande av äganderättigheter.  

 

Effekten av ett förbud mot vinster i välfärden skulle med anledning av det ovan anförda i 

praktiken gå längre än effekten av de åtgärder som prövats av NAFTA-tribunalerna. Även om 

vinsterna inte direkt påverkas gör de det i praktiken i och med att vinsterna inte kan användas 

till sitt primära syfte dvs. utdelning. Företagen skulle inte bli värdelösa men det är svårt att se 

att de skulle ha ett värde som vore mycket högre än dess tillgångar. Detta talar för att ett 

förbud mot vinster i välfärden skulle utgöra expropriation om TTIP reglerar frågan om 

expropriation på samma sätt som NAFTA gör. Det går dock också att se hur en del tribunaler 

påpekat att företagen fortfarande kunnat ägna sig åt andra aktiviteter då de haft kvar 

kontrollen över företagen vilket också skulle gälla företagen i välfärdssektorn. Tribunalen i 

Cargill har nästan verkat mena att om företaget har kvar kontrollen över verksamheten är det 

inte fråga om expropriation men de torde vara i minoritet då andra tribunaler varit mer inne på 

att effekten av vinsterna inte minskat tillräckligt mycket för att det ska vara expropriation. 

Detta indikerar således att det hade varit expropriation om vinsterna minskat ännu mer, även 

om investeraren haft kvar kontrollen över Investeringen. Det får dock anses oklart om 

effekten av ett förbud mot vinster i välfärden är tillräcklig för att det ska vara frågan om 

expropriation. 

 

6.2.2 Avsikt, ändamål, slag eller karaktär  
I Fireman´s Fund fann tribunalen att de där aktuella åtgärderna i och för sig var 

diskriminerande men det gjorde inte att det var frågan om expropriation. Att en åtgärd var 

diskriminerande ansågs helt enkelt inte tillräckligt för att det skulle vara frågan om 

expropriation. Tribunalen i Methanex hade ett mer utförligt resonemang i frågan och menade 

att en medvetet diskriminerande lagstiftning riktad mot utländska investerare är en viktig del 

för att finna att det är frågan om expropriation. I Cargill blev effekten av åtgärden i praktiken 

att inhemska företag gynnades och amerikanska företag missgynnades. Trots det var det inte 

fråga om expropriation. I S.D. Myers ansåg tribunalen inte att åtgärden var expropriation även 

om dess syfte var att hindra käranden. Ett förbud mot vinster i välfärden skulle drabba alla 

lika, varken inhemska eller utländska ägare skulle gynnas. Det skulle inte stoppa en viss 

grupp eller en viss kategori företag utan rikta sig mot hela branschen. I och för sig skulle de 
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som t.ex. bygger skolan fortfarande få gå med vinst medan de som driver den inte får det men 

det torde sakna betydelse då det rör sig om helt olika verksamheter och är inte jämförbart med 

t.ex. två sorters konkurrerande sötningsmedel. Det torde inte finnas något rörande dessa 

faktorer som talar för att expropriation anses föreligga men frågan kvarstår om det därmed 

talar mot att expropriation föreligger. Utifrån Methanex torde det vara fallet eftersom förbudet 

är generellt och icke diskriminerande. 

 

Enligt tribunalen i S.D. Myers resonemang torde det dock ha mindre betydelse att åtgärden 

inte är diskriminerande, generell och för ett allmänt syfte m.m. då de betonade att skillnaden 

mellan tillåten reglering och expropriation framför allt låg i effekten. Om effekten var 

tillräckligt omfattande var det helt enkelt fråga om expropriation. Dessvärre har en del 

tribunaler t.ex. Glamis Gold inte diskuterat frågan då de nöjt sig med att konstatera att 

effekten av åtgärden inte var tillräcklig för att det skulle vara frågan om expropriation och 

sedan stannat där. Svaret blir därför att om vi ska följa tribunalen i Methanex pekar mycket 

för att ovanstående faktorer gör att det inte är frågan om expropriation även om effekten pekar 

i den riktningen. Följer vi istället tribunalen i S.D. Myers resonemang är ovanstående faktorer 

mindre relevanta och det är effekten som avgör om det är frågan om expropriation.  

 

6.2.3 Statlig framställning 
I Methanex påpekade tribunalen att statlig framställning krävde specifika löften eller liknande 

för att det skulle ge upphov till rättigheter för investeraren. Rent generella uttalanden räckte 

inte. Även tribunalen i Thunderbird gjorde ett liknande uttalanden. Eftersom jag inte känner 

till några sådana löften bortses dock från det. Det är däremot omöjligt att uttala sig säkert om 

sådana specifika försäkringar givits rörande förbud mot vinster i välfärden, men av den 

allmänna debatten står det åtminstone klart att ett förbud är en möjlighet. Att ett parti uttalar 

att de är emot ett förbud men sedan ändrar sig torde vara en annan sak då någon specifik 

förpliktelse aldrig givits. Tribunalen i Methanex påpekade även att käranden hade gett sig in i 

en ekonomi som det var välkänt att staten, på både federal och delstatlig nivå, övervakade och 

regalerade. Detta torde kunna jämföras med välfärdssektorn där det knappast gått att undgå 

diskussioner i den politiska debatten om ändrade regler för sektorn. I Merrill & Ring Forestry 

menade tribunalen att det krävdes att staten givit någon form av representation som 

investeraren förlitat sig på när beslut tagits för att representationen skulle ge upphov till 

rättigheter för investeraren. Det skulle gå att argumentera för att tillåtandet av privata 
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intressen som får göra vinster inom välfärdssektorn ger upphov till rimliga förväntningar från 

investerarnas sida att det ska fortsätta vara fallet. Mot det ställs dock tribunalen i Methanex 

uttalanden om att käranden måste varit medveten om riskerna när de gett sig in i den där 

aktuella branschen som precis som välfärdsektorn ofta reglerades av staten. En jämförelse kan 

ske med ett hypotetiskt exempel där t.ex. ett förbud mot vinster inom brödbranschen införs 

från och med 1 juni. Ett sådant förbud skulle kommit väldigt plötsligt och utan någon 

diskussion vilket skulle tala för att expropriation förelåg. I Cargill ansåg käranden att det var 

ett rimligt antagande att deras sötningsmedel skulle få konkurrera med rörsockret i Mexiko. 

Som konstaterats ovan räckte det dock inte utan tribunalen fann att den där aktuella åtgärden 

inte utgjorde expropriation. 

  

6.2.4 Betydelsen av tiden 
Som tidigare anförts är tribunalerna inte helt överens om en expropriation kan ske temporärt 

eller inte. Tribunalen i S.D. Myer menade att det var möjligt medan tribunalen i Cargill 

menade att det inte var fallet. I sin sammanfattning av praxis ställde sig sedan tribunalen i 

Fireman´s Fund på Cargills sida. Käranden i Cargill hade i och för sig ett bra argument i att 

om staten t.ex. temporärt beslagtar en fabrik borde det vara expropriation. Än så länge ter det 

sig dock som att temporär indirekt expropriationen inte är möjligt. Det torde därmed krävas 

att förbudet av vinster i välfärden är permanent för att det ska utgöra expropriation. Att avgöra 

om förbudet är permanent är dock självklart omöjligt utan i praktiken blir det att det inte får 

ha upphävts vid tiden för sakens prövning av tribunalen/domstolen. 

 

6.2.5 Slutsats rörande NAFTA 
Det är svårt att ge något definitivt svar på frågan om ett förbud mot vinster i välfärden skulle 

vara indirekt expropriation alternativt en åtgärd liktydig med expropriation. Ett flertal 

tribunaler har varit överens om att begreppet liktydig med expropriation inte kan omfatta mer 

än expropriationsbegreppet i sig självt. Frågan om det är indirekt expropriation kvarstår 

däremot. Det är tveksamt om det är det enligt tribunalen i Methanex resonemang. De flesta 

andra tribunaler har dock lagt fokus på effekten men i och för sig sällan funnit att 

expropriation förelegat. Effekten har dock alltid varit mindre än den vore vid ett förbud mot 

vinster i välfärden, även om det varit på gränsen ibland. Det är dock svårt att säga var gränsen 

går då tribunalerna sällan gör definitiva uttalanden om frågor som ligger utanför det som 

tribunalen ska avgöra. Samtidigt som effekten av förbudet blir kraftigare än i många fall som 
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prövats blev käranden i Cargill precis som käranden i Methanex i praktiken helt utestängda 

från marknaden utan att expropriation ansågs föreligga. Mot dessa står dock t.ex. tribunalen i 

Merill & Ring Forestry påpekande om att det kunde tänkas vara expropriation om regleringen 

gjort att käranden gick med förlust. Det är svårt att dra någon annan slutsats än att läget är 

oklart och två olika tribunaler skulle mycket väl kunna komma till två olika slutsatser.  

 
6.3  Vad innebär det om redan ingångna avtal bryts? 
Som nämnts tidigare ter det sig som sannolikt att ett förbud mot vinster i välfärden införs 

genom att en eller fler lagar införs som kräver att alla nya avtal som ingås inom 

välfärdssektorn har ett krav i sig på att utövaren inte får gå med vinst. Detta förändrar dock 

inte redan ingångna avtal och ett alternativ är att ignorera dessa. Den andra möjligheten är 

dock att lagen även kräver att alla redan ingångna avtal ändras och att en bestämmelse om 

vinstförbud läggs in i dem. Det senare väcker dock frågan om ett sådant förfarande vore 

indirekt expropriation.  

 

Att förändra ett avtal kräver alla parternas samtycke och om de inte är överens kan det inte 

ändras, om det inte sker av en domstol. Om företagen inte vill gå med på kravet att de inte får 

gå med vinst återstår därmed för staten att säga upp avtalen i förtid. En sådan uppsägning 

skulle dock aktualisera krav på bland annat skadestånd i enlighet med avtalen. Enligt 

tribunalen i Waste Management resonemang vore det därmed inte fråga om expropriation 

eftersom effekten kan gottgöras genom de vägar som står käranden till buds enligt avtalet. 

Även om avtalet inte längre kan göras gällande och effekten därmed blir ett totalt nekande av 

företagets rättigheter räcker inte det. Tribunalen i Azinian påpekade även den att avtalsbrott 

inte var det samma som expropriation. Som tribunalen i Waste Management påpekade är inte 

syftet med regleringen av expropriation att eliminera kommersiella risker för utländska 

företag. Om staten däremot samtidigt skulle införa lagar som fastslog att dessa tidigare 

uppsägelser av avtalen inte kunde medföra skadeståndskrav eller andra krav från företagens 

sida vore situationen en annan. Då är andra rättsliga alternativ blockerade och meningslösa 

varför reglerna om expropriation enligt tribunalen i Waste Management kan aktualiseras. Min 

bedömning är att ett sådant förfarande vore indirekt expropriation av företagens 

kontraktsrättigheter. Det torde dock inte vara uppsägningen som sådan som utgör 

expropriation utan den eventuella lag som förbjuder kompensation som en följd av 

uppsägningen.   
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6.4 Om åtgärden är expropriation är den otillåten eller tillåten? 
Om ett förbud mot vinster i välfärden utgör expropriation uppkommer fråga om 

expropriationen är tillåten eller otillåten. Som tidigare nämnts utgår jag ifrån att kompensation 

ges. Kvar är dock kraven på att åtgärden eller åtgärderna är för ett allmänintresse, har en icke-

diskriminerande grund och sker i enlighet med rättssamhällets lagar och principer varav det 

senare inte kommer behandlas eftersom det som tidigare nämnts i princip inte finns något 

rättsfall som utvecklat vad kravet innebär.   

 

6.4.1 Finns ett allmänintresse? 
Att bevisa att en åtgärd vidtas för ett allmänintresse är, som tidigare konstaterats, sällan 

problematiskt då tribunalerna är väldigt generösa i sin bedömning. Som tidigare nämnts är 

The Claim Of Walter Fletcher Smith ett av få fall där kravet på allmänintresse inte ansågs 

uppfyllt. Ett förbud mot vinster i välfärden innebär dock inte att något företag eller någon 

privatperson gör någon vinning utan alla behandlas lika. Det är därför väldigt svårt att se hur 

kravet på allmänintresse inte skulle vara uppfyllt. Det är möjligt att Europadomstolen är 

generösare än vad tribunalerna skulle vara. Eftersom tribunalerna sällan funnit att 

expropriation föreligger har de också sällan haft anledning att uttala sig om expropriationens 

tillåtlighet. Min bedömning är dock att kravet på allmänintresse är uppfyllt då åtgärdens syfte 

är att skapa en välfärd fri från vinster inte att gynna någon specifik grupp eller person. Om 

åtgärden sedan är bra eller dålig eller om det faktiskt gynnar allmänheten är inte relevant i 

bedömningen. Det är allmänintresset som ska bedömas, inte om åtgärden är bra eller inte. Det 

senare är en fråga som är helt upp till politikerna, eller i förlängningen folket, att avgöra.  

 

6.4.2 Är åtgärden icke-diskriminerande? 
Kravet på att åtgärden är icke-diskriminerande ter sig vid en första anblick som helt 

oproblematiskt. Åtgärden är uppenbarligen helt generell och påverkar alla i branschen på 

samma sätt. Det kan ifrågasättas om det inte är diskriminering att de som driver sjukhuset inte 

får gå med vinst medan de som bygger sjukhuset eller städar det får göra det? Tribunalen i 

Feldman menade dock att det var osäkert om diskrimineringsförbudet omfattade 

diskriminering av återförsäljare jämfört med producenter. Är det inte fallet är det 

oproblematiskt att en del får gå med vinst medan andra inte får det. Även om sådan 

diskriminering skulle vara otillåten torde det dock fortfarande inte vara frågan om 

diskriminering när det gäller förbud mot vinster i välfärden. Att som i Feldman ge 
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producenterna som säljer cigaretter förmåner jämfört med återförsäljarna snedvrider 

uppenbart konkurrensen mellan de två. Förbudet mot vinster i välfärden är dock generellt och 

någon konkurrens råder inte mellan t.ex. de som driver sjukhusets verksamhet och de som 

städar på sjukhuset, då det är helt olika sorters verksamhet. Min bedömning är därför att det 

inte vore fråga om diskriminering. 

 
6.5  Vad blir annorlunda om regelverket i stället skulle se ut som CETA? 
Grunden i avtalen är den samma, expropriation är förbjudet oavsett om den aktuella åtgärden 

är direkt, indirekt eller ekvivalent med expropriation. Kraven för att en expropriation ska vara 

tillåten är det heller ingen direkt skillnad på utan den bedömningen fungerar på samma sätt, 

dvs. är en expropriation otillåten enligt NAFTA är den det enligt hur Kommissionen vill att 

TTIP ska se ut. Påpekandet i bilagan till CETA om att indirekt expropriation avser en åtgärd 

eller en serie av åtgärder som har en effekt som är ekvivalent med direkt expropriation genom 

att åtgärden eller åtgärderna substantiellt berövar investeraren av någon av Investeringens 

fundamentala attribut påminner starkt om hur flertalet NAFTA-tribunaler resonerat. Dessa 

fundamentala attribut inkluderar enligt bilagan rätten att använda, njuta och göra sig av med 

Investeringen. Som konstaterats tidigare är en vanlig orsak till att tribunalen funnit att 

expropriation inte förelegat att effekten inte varit tillräcklig allvarlig. Den har haft en 

påverkan men inte i tillräckligt hög grad dvs. den har inte varit substantiell. Det avgjorde 

frågan i Pope & Talbot, Glamis Gold och Cargill för att nämna några rättsfall.  

  

Påpekandet i bilagan till CETA om att en faktabaserad undersökning ska ske i varje enskilt 

fall för att avgöra om en åtgärd eller en serie av åtgärder utgör indirekt expropriation är heller 

inte någon direkt avvikelse från hur NAFTA-tribunalerna agerat. Tribunalerna går igenom 

alla relevanta detaljer i fallen och drar efter det sina slutsatser utifrån vad som framkommit. 

Att effekten av åtgärden ska beaktas är också helt i enighet med NAFTA, där effekten som 

konstaterats tidigare har en central betydelse. Mer intressant är påpekandet om att det faktum 

att åtgärden eller åtgärderna har en negativ effekt på en Investerings ekonomiska värde inte i 

sig självt ska göra att indirekt expropriation anses ha förelegat. Det skulle kunna tolkas som 

att det inte är expropriation bara för att en Investerings ekonomiska värde påverkas. Det torde 

dock vara uppenbart, varje höjning av skatten för företag torde t.ex. påverka dem negativt 

men det är samtidigt självklart att varje ändring av skatten inte utgör indirekt expropriation. 

Betydelsen torde således vara att det krävs mer än att Investeringen ekonomiskt påverkas 

negativt för att det ska vara fråga om expropriation. 
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Hur stor skillnaden blir är dock svårt att säga. I flertalet tribunalers domar, t.ex. Glamis Gold, 

Archer Daniels Midland och Merill & Ring Forestry, var det faktum att effekten inte var 

tillräckligt allvarlig det som fällde avgörandet. Det betyder dock inte att det varit frågan om 

expropriation om effekten varit tillräckligt allvarlig utan tribunalerna resonemang indikerar att 

de då gått vidare och sett på andra faktorer. Således ter det sig som deras resonemang är i linje 

med bilagan. Samtidigt går det inte att säga hur de resonerat om effekten varit extremt 

allvarlig. Kanske finns det enligt NAFTA en nivå där effekten är så stark att övriga faktorer 

blir irrelevanta och det är ändå frågan om expropriation. Att beslagta t.ex. en fabrik torde vara 

direkt expropriation oavsett vad t.ex. syftet med beslaget är. Det ter sig inte helt självklart 

varför motsvarande inte skulle gälla för indirekt expropriation. Som bilagan är formulerad är 

det däremot inte aktuellt enligt de ”nya” reglerna. Som nämnts tidigare blir det därmed också 

ett avsteg från t.ex. tribunalen i S.D. Myers resonemang där effekten av åtgärden användes 

även för att skilja mellan vanliga regleringar och indirekt expropriation. Även i Cargill gjorde 

tribunalen uttalanden som indikerade att effekten skulle vara tillräckligt för att avgöra om det 

var frågan om expropriation, även om effekten i just det fallet inte ansågs tillräcklig. Värt att 

påpeka är också att i det enda fallet där indirekt expropriation ansetts föreligga enligt 

NAFTA, dvs. Metaclad, var det inte effekten utan statens representation som var avgörande.  

 

Att åtgärden eller åtgärdernas längd ska beaktas säger inte särskilt mycket. Som tidigare 

konstaterats är det sannolikt att temporär expropriation inte är möjligt under NAFTA.132 Att 

åtgärden eller åtgärdernas längd ska beaktas enligt CETA öppnar dock upp för att temporär 

expropriation skulle kunna vara möjlig, annars hade det ju räckt med att konstatera att det inte 

är det. Det vore därmed tänkbart att även ett tillfälligt förbud mot vinster i välfärden skulle 

kunna utgöra expropriation. Det är dock svårt att säga mycket mer än det fram tills praxis 

utvecklas på området. 

  

Övriga förtydliganden om att t.ex. syftet, objekt och kontexten ska beaktas är svårt att säga 

något specifik om då det inte framgår vad exakt som avses. Ett rimligt antagande vore att om 

syftet t.ex. är att skydda människors hälsa talar det mot att expropriation föreligger medan det 

talar för expropriation om syftet är att gynna inhemsk industri jämfört med övriga aktörer. Ett 

exempel på det senare från NAFTA torde vara de tre sockerfallen från Mexiko. Det är dock 

                                                
132 Se kapitel 6.2.4. 
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svårt att förstå vad som skiljer t.ex. syftet från allmänintresset som ska beaktas i bedömningen 

om expropriationen är laglig eller olaglig. Som tidigare nämnts har dock kritik riktas av 

Kriebaum mot en del tribunaler som flyttat kravet på allmänintresse från bedömningen om en 

expropriation är olaglig till bedömningen om en expropriation överhuvudtaget föreligger. Det 

är dock möjligt att praxis kommer utveckla tydliga riktlinjer för vad som faller in i 

bedömningen av åtgärdens syfte och vad som faller in i bedömningen av om åtgärden är för 

ett allmänintresse.  

 

Slutligen finns påpekande om att icke-diskriminerande åtgärder som är skapade och 

applicerade för att skydda legitima samhällsnyttiga mål som t.ex. hälsa, miljö och säkerhet 

inte utgör indirekt expropriation, förutom i de sällsynta fall där påverkan av åtgärden eller 

åtgärderna är så allvarlig i förhållande till sitt syfte att den ter sig påtagligt överdriven. Det 

torde vara klart att med samhällsnyttiga mål avses något snävare än allmänintresse i 

bedömningen av vad som är olaglig expropriation. I annat fall skulle nästan allt falla inom 

undantaget och förbudet mot expropriation bli nästintill helt meningslöst. Frågan blir då om 

ett förbud mot vinster i välfärden uppfyller kravet. Det går i dagsläget knappast att uttala sig 

om men det är definitivt möjligt. Det torde gå att argumentera för att förbudet t.ex. gynnar 

hälsan hos allmänheten då mer pengar går direkt till välfärden. När det gäller vad som är ett 

allmänintresse presumeras staten ha rätt men frågan blir om det samma gäller här eller om de 

måste bevisa att målet faktiskt uppnås. Om undantaget är tillämpligt går det också att fråga sig 

om det går för långt eller inte, kanske räcker det att begränsa uttaget av vinster till ett 

mellanting mellan SVB-bolags regler och som det ser ut idag? Kravet på att åtgärderna måste 

anses påtagligt överdrivna ter sig dock som väldigt högt och torde i de flesta fall anses 

uppfyllt. Som konstaterats tidigare lutar dock det mesta mot att det inte är expropriation till att 

börja med och då saknar undantagsbestämmelsen relevans.  

 

Kriterierna för vad som är en otillåten expropriation är som tidigare nämnts i princip de 

samma i CETA och NAFTA. Oavsett vilket alternativ som väljs torde därmed resultatet bli 

det samma i det avseendet.  
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6.6 Slutsats 
Om reglerna för expropriation i TTIP skulle se exakt ut som reglerna gör i NAFTA blir 

rättsläget osäkert. Det är möjligt att ett förbud mot vinster i välfärden skulle utgöra indirekt 

expropriation alternativt vara ekvivalent med expropriation men det är också möjligt att det 

inte skulle vara det. Tribunalerna spretar i sina resonemang och någon klar enighet finns inte. 

Det lutar dock enligt mig ändå mot att det inte skulle vara expropriation. Det enda som pekar 

för att expropriation skulle föreligga är effekten av åtgärden och flertalet tribunaler har varit 

tveksamma till om det räcker eller sagt att det inte gör det utan att det krävs mer. Samtidigt är 

ett sådant synsätt ett klart avsteg från vad som gäller för direkt expropriation. Om staten t.ex. 

beslagtar en fabrik torde det vara expropriation oavsett vad syftet med tagandet är, effekten av 

åtgärden är helt enkelt tillräcklig i sig självt. En del tribunaler har däremot gjort uttalanden 

som pekar mot att effekten i sig självt är tillräcklig för att finna att indirekt expropriation 

föreligger. I det enda fall där expropriation ansågs föreligga enligt NAFTA var det dessutom 

statlig representation och inte effekten som stod i centrum. Att dra några vidare slutsatser från 

ett fall är dock svårt. 

 

Om läget är oklart när det gäller NAFTA är det desto klarare om regelverket ser ut som 

CETA-avtalet. Min tolkning är då att ett förbud mot vinster i välfärden inte vore 

expropriation. Förtydligandet om att effekten i sig självt inte är tillräcklig gör det helt enkelt 

omöjligt att finna att expropriation föreligger i ett sådant fall. Enda möjligheten som jag ser 

det är att av tribunalerna eller domstolarna skulle tolka förtydligandet på något annat sätt än 

dess ordalydelse indikerar. Eftersom mycket pekar på att reglerna för expropriation också 

kommer att se ut som EU-kommissionen vill ter det sig därmed som att någon risk för att 

svenska staten ska dömas för expropriation, om vinster i välfärden förbjuds, är liten. Efter en 

period där alltmer ansetts vara expropriation verkar det som vi nu är i en period där mindre 

omfattas av expropriationsbegreppet. Liknande regler som EU-kommissionen föreslår finns 

trots allt redan föreslagna i CETA-avtalet och i en del nyare amerikanska avtal. Varför vi nu 

åter går mot ett snävare expropriationsbegrepp ligger dock utanför det här examensarbetet att 

svara på. Kritiken som riktats mot att det som tidigare varit kriterier för vad som är otillåten 

expropriation alltmer verkar komma in i bedömningen för vad som är expropriation ter sig 

som riktig. En fördel med CETA-avtalet som inte ska underskattas är också den ökade 

tydlighet som beskrivningen av vad som utgör expropriation i bilagan för med sig. Osäkerhet 

kring rättsläget kan göra att lagstiftaren inte vågar införa ny lagstiftning som ligger i 
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gränslandet varpå den praktiska gränsen för vad som är tillåtet förskjuts.133 Som påpekats i 

början av examensarbetet är det dock viktigt att komma ihåg att expropriation inte är det enda 

som de internationella handels- och investeringsavtalen förbjuder. Det är således möjligt att 

något annat förbud skulle kunna aktualiseras. Risken för att ett förbud mot vinster i välfärden 

skulle vara expropriation ter sig däremot vara väldigt låg.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
133 Romson, 2012, sidan 282.  
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