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1 Inledning 
 
Bostäder1  kan i Sverige utmätas för mycket små skulder, som exempel på detta utmättes en 

bostad värd ca 2 miljoner kronor i fallet Rousk mot Sverige2 för en skuld på 6 271 kronor. 

Utmätning kan ske även i fall där det endast bidrar till att en liten del av skulden blir betald, 

samt även när skulden är ringa i förhållande till bostadens värde.3  

 

Vid utmätning av bostäder tas gäldenärens hem och egendom tvångsvis i anspråk. Detta 

innebär att rätten till hem och äganderättsskyddet stadgade i Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) och 

Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan) får betydelse. 

EKMR är en folkrättslig rättighetskatalog och EU-stadgan är även den en rättighetskatalog 

som är mycket lik och har ett nära förhållande till EKMR. EKMR är bindande för de länder 

som ratificerat den, medan EU-stadgan binder alla medlemmar i Europeiska Unionen (EU). 

De nämnda rättigheterna är inget hinder för att bostäder utmäts, men de ställer krav på att 

rätten till hem och äganderättsskyddet ska respekteras. Inskränkning av rättigheterna får inte 

göras utan speciella skäl och om inskränkningar görs ska dessa vara proportionerliga, det vill 

säga att det ska finnas utrymme att göra en intresseavvägning.  

 

Enligt utsökningbalkens (UB) regler ska bostäder utmätas i sista hand eller när det inte finns 

annan utmätningsbar egendom, men det finns ingen bestämmelse som uttryckligen stadgar 

eller medger att hänsyn ska tas till rätten till hem och äganderättsskyddet vid beslut om 

utmätning. De bestämmelser i UB där det kan inrymmas att beakta nämnda rättigheter vid 

utmätning av bostadsfastigheter är 4:3 UB, och för bostadsrätter reglerna om beneficium i 5:1 

p. 6 UB. Utrymmet att göra en proportionalitetsbedömning är dock begränsat. Detta utrymme 

varierar också beroende på om frågan rör utmätning av fastighet eller bostadsrätt. Gällande 

utmätning av fastigheter är det endast hur stort överskott som inbringas vid tvångsförsäljning 

av fastigheten som står i fokus, medan det vid utmätning av bostadsrätter även finns ett visst 

utrymme för att ta hänsyn till gäldenärens behov. Regleringen avseende bostadsutmätning är 

gammal, det mesta från 1980-talet, och bostadsmarknaden har sedan UB:s införande ändrats.  

 

                                                 
1 Med  ”bostad”  eller  ”bostäder”  åsyftas  i  uppsatsen  både  bostadsrätter  och  fastigheter.   
2 Rousk mot Sverige den 25 juli 2013 avseende kränkning av rätten till hem i art. 8 EKMR och 

äganderättsskyddet i art. 1 första tilläggsprotokollet (P-1) EKMR.  
3 NJA 2004 s. 373 I och II.  
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Syftet med UB är att säkerställa att gäldenären gör rätt för sig, det vill säga att gäldenären 

fullgör de förpliktelser denne har till borgenären.4 Hur långt denna plikt ska sträcka sig och 

vilka inskränkningar i den enskildes rättigheter till hem och äganderättsskyddet som kan 

anses vara rimliga är med beaktande av de individuella rättigheterna inte helt klart.  

 

Sverige har många gånger blivit fälld för att inte tillgodose de enskildas rättigheter enligt 

EKMR, och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen) har nyligen 

fällt Sverige i målet Rousk mot Sverige för att ha kränkt rätten till hem och äganderättsskyddet 

vid utmätning av en bostad för en ringa skuld.5 Ur Europadomstolens praxis framgår vidare 

att förlusten av hem är den mest extrema form av kränkning av rätten till hem.6 Utrymmet i 

UB att beakta gäldenärens behov och intressen är som nämnts snävt. Sverige har en 

skyldighet att säkerställa att de individuella rättigheterna respekteras i alla frågor. Frågan är 

därför om UB:s bestämmelser lämnar tillräckligt utrymme att ta hänsyn till rätten till hem och 

äganderättsskyddet och om regleringen måste ändras för att Sverige ska kunna anses ha 

uppfyllt sina skyldigheter.  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna promemoria är att analysera om UB:s regler för utmätning av bostad 

överensstämmer med rätten till hem och äganderätten i art. 8 respektive art. 1 P-1 EKMR. För 

att uppfylla syftet ska följande frågeställningar besvaras:  

x Vad är gällande rätt vid utmätning av bostäder? 

x Vilken ställning har EKMR i svensk rätt, och om, och i så fall på vilket sätt påverkar 

EU-stadgan EKMR:s ställning?   

x Vilka individuella rättigheter enligt EKMR och EU-stadgan aktualiseras vid utmätning 

av bostad och vilka krav ställer de på utmätningsförfarandet? 

x Tillåter UB:s regler om utmätning av bostäder i tillräcklig utsträckning att hänsyn tas 

till de individuella rättigheterna och om inte, vilka åtgärder behövs för att åtagandena 

enligt EKMR ska vara uppfyllda?  

 

                                                 
4 Dir. 2014:127, s. 4.  
5 För kränkning av äganderättsskyddet har Sverige tidigare fällts i Europadomstolen i bland andra Sporrong 

Lönnroth mot Sverige den 23 september 1982, Darby mot Sverige den 23 oktober 1990, Allard mot Sverige den 
24 juni 2003.  

6 NJA 2010 s. 397 I och II, Rousk mot Sverige, § 137, Zehentner mot Österrike den 16 oktober 2009, § 58, 
McCann mot Storbritannien den 13 augusti 2008, § 50.  
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1.2 Avgränsningar 
Promemorian berör endast frågan om förhållandet mellan lag, UB, och individuella 

rättigheter. Huruvida själva utmätningsprocessen med beslut och dylikt är i 

överensstämmande med individuella rättigheter kommer inte närmare behandlas. Vidare 

kommer endast bostadsrätter och fastigheter behandlas. Hyresrätter kan inte utmätas eftersom 

att de inte har ett marknadsvärde och kan därför inte tillgodogöras ekonomiskt varför dessa 

inte kommer behandlas.7   

 

Promemorians fokus ligger på rätten till hem och äganderättsskyddet. De artiklar som därmed 

står i centrum för promemorian är art. 8 och art. 1 P-1 EKMR samt art. 7 respektive art. 17 

EU-stadgan. Övriga artiklar och konventioner som berör eller tangerar rätten till hem och 

äganderätten kommer inte beröras närmare. Det kan också framhållas att EU-stadgan inte har 

samma relevans som EKMR för promemorian. EKMR är direkt tillämplig vid utmätning av 

bostäder i egenskap av folkrättsligt traktat och lag. Eftersom utmätning av bostäder inte 

aktualiserar unionsrätten är EU-stadgan till skillnad från EKMR inte direkt tillämpbar. Att 

EU-stadgan ändå får ett visst utrymme i promemorian beror på att EKMR och EU-stadgan har 

ett nära förhållande, samt att EKMR genom Lissabonfördraget är en del av EU:s primärrätt. 

Förhållandet mellan EKMR och EU-stadgan kan innebära att EKMR genom detta får en 

starkare ställning. Jag kommer med bakgrund av detta redogöra för nämnda artiklar i EU-

stadgan men fokus kommer ligga vid EKMR. Förhållandet mellan EKMR och EU-stadgan 

kommer dock redogöras närmare för.8  

 

Även i 2:15 st. 1 RF finns ett äganderättsskydd. 2:15 st. 1 RF stadgar att ingen tvingas avstå 

sin egendom till det allmänna eller någon enskild genom expropriation eller annat sådant 

förfarande om det inte krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.9 Annat sådant 

förfarande ska starkt påminna om expropriation för att omfattas.10  Exekutiva förfaranden 

                                                 
7 Vid överlåtelse av hyresrätt måste samtycke först inhämtas av hyresvärden, 12:32 jordabalk, och ersättning får 

inte tas ut vid överlåtelse, 12:65 jordabalk. Hyresrätter saknar således ekonomiskt värde och kan därför inte 
utmätas. De är vidare utmätningsfria enligt 5:1 p. 5 UB.  

8 Se vidare om unionsrättens företräde och EU-stadgans i avsnitt 3.2 och om förhållandet mellan EU-stadgan och 
EKMR i avsnitt 3.4.  

9 Prop. 1993/94:117, s. 48. De allmänna intressen som i propositionen nämndes var naturvårds- och 
miljöintressen, totalförsvar, bostadsbyggande, trafik och rekreation. Uppräkningen är exemplifierande och vad 
som utgör allmänt intresse kan variera från fall till fall. 

10 Prop. 1993/94:117, s. 14, Nergelius, 2014, Svensk statsrätt, s. 147. 
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faller dock utanför tillämpningsområdet.11 Detta innebär att 2:15 RF inte är tillämplig vid 

utmätningsförfaranden varför äganderättsskyddet i RF inte vidare kommer beröras.  

 

En angränsande fråga är huruvida EKMR eller EU-stadgan kan ha horisontell verkan, det vill 

säga ge enskilda rättigheter som kan åberopas gentemot andra enskilda. Utmätning vidtas 

visserligen då både staten eller annan enskild är gäldenär, men det är i lag reglerat när 

utmätning får vidtas. Vid utmätning eller annat förfarande ger nämnda regleringar enskilda 

rättigheter som kan åberopas gentemot staten då det är staten genom Kronofogdemyndigheten 

(KFM) som tar beslut om utmätning. Frågan om horisontell verkan kommer därför inte tas 

upp och Europadomstolen prövar inte heller sådana fall. Enligt art. 51.1 EU-stadgan riktar sig 

stadgan till EU:s institutioner och medlemsstater vilket begränsar den mån den kan tillämpas 

horisontellt.12 

 

1.3 Metod och material 
För att fastställa gällande rätt utgår jag från rättskälleläran och använder därför främst lag, 

förarbeten, rättspraxis och doktrin som oftast beaktas i nämnd hierarkisk ordning. Peczeniks 

inställning till rättskälleläran är att vissa rättskällor ska beaktas medan andra bör beaktas. De 

rättskällor som ska beaktas är lagar och föreskrifter. Praxis, förarbeten och internationella 

konventioner tillhör de rättskällor som bör beaktas och övriga rättskällor får, enligt Peczeniks 

ordaval, beaktas. De som han anser ska beaktas väger tyngre än de som bör beaktas, men en 

avvägning i ett specifikt sammanhang mellan olika rättskällor kan innebära att rättskällor av 

högre rang får ge vika. För att rättskällor som ska beaktas ska kunna åsidosättas krävs att 

övriga rättskällor starkt talar för en sådan tolkning.13  

 

Promemorian handlar till stor del om att ställa olika delar av rätten mot varandra och söka 

klargöra hur dessa delar påverkar varandra. Promemorians olika delar, nationell rätt, 

konventionsrätt och unionsrätt har olika rättskällor och delvis skilda rättstraditioner och 

utgångspunkter än svensk rätt. Traditionell svensk syn på rättskällornas hierarkiska ordning är 

därför inte direkt applicerbar inom konventions- och unionsrätt. Detta leder till att vilka 

rättskällor som beaktas och vilken vikt de tillmäts varierar mellan de olika områdena. I 

                                                 
11 SOU 1993:40 Del A, s. 234, Prop. 2009/10:80, s. 163.   
12 Lebeck, 2013, EU-stadgan om grundläggande rättigheter – en introduktion, s. 454.  
13 Peczenik, 1995, Vad är rätt?: om demokrati, rättssäkerhet, etik och juridisk argumentation, s. 212 f.  
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promemorian är utgångspunkten genomgående rättskälleläran, men vilken vikt de tillmäts 

kommer således variera.  

 

I och med att delvis olika rättsystem behandlas i promemorian blir även frågan om 

normhierarki och normkollision aktuell. Nationell rätt vägs och utvärderas mot 

konventionsrätt och unionsrätt för att utröna vilka normer som har företräde framför andra. 

Jag kommer därmed använda mig av vad som närmast kan beskrivas som rättsvetenskaplig 

metod då denna innefattar principer för tolkning och systematisering vid normkollision.14 

Rättsvetenskaplig metod innefattar även rättskälleläran i vid mening, och förutom ovan 

nämnda rättskällor kan även internationella konventioner beaktas.15  

 

EKMR är i grunden en folkrättsligt traktat som ska tolkas i enlighet med Wienkonventionen 

om traktaträtten (Wienkonventionen). Emellertid utgör även EKMR svensk lag genom lagen 

(1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheter 

och grundläggande friheterna (LEKMR). Detta innebär att konventionens bestämmelser ska 

tolkas främst med utgångspunkt i konventionen, medan svenska rättskällor även ger ledning 

för konventionens ställning i svensk rätt. Konventioner ska tolkas i ljuset av fördragets mål 

och syfte och lojalt med dessa enligt art. 26 och 31 i Wienkonventionen. Traktat ska enligt 

artikel 31 Wienkonventionen i första hand tolkas utifrån ordalydelsen i fördragstexterna. Om 

tolkning enligt ordalydelsen inte ger ledning kan kompletterande källor såsom praxis 

användas. Förarbeten till traktat är endast sekundära rättskällor enligt art. 32 

Wienkonventionen.  

 

Unionsrätten är numer en del av den svenska rätten inom de rättsområden där EU har 

normgivningskompetens.16 Inom unionsrätten är de bindande rättskällorna EU-fördragen, 

inklusive EU-stadgan, bindande sekundärrätt, internationella avtal, allmänna rättsprinciper 

samt Europeiska Unionens domstol (EU-domstolen) och tribunalens praxis. Övriga rättskällor 

ska endast vara vägledande. De allmänna principerna är ofta oskrivna rättskällor som 

utvecklas av EU-domstolen.17 Dessa principer får särskild vikt då unionsrätten är 

rättspluralistisk och därför kräver ett samspel mellan olika rättstraditioner.18 För att tolka 

                                                 
14 Sandgren, 2007, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 36 f. 
15 Sandgren, 2007, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 39.  
16 Se närmare om EU:s företrädesrätt i avsnitt 3.2.1. 
17 Hettne, Otken Eriksson, 2011, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 40. 
18 Hettne, 2008, Rättsprinciper  som  styrmedel:  allmänna  rättsprinciper  i  EU:s  domstol, s. 19. 
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unionsrätten korrekt krävs att större tyngd läggs vid systematik och rättsprinciper, 

normhierarki, rättighetstänkande och annorlunda tolkningsprinciper samt en självständig och 

rättskapande roll för EU-domstolen.19 

 

Bernitz menar att det finns många likheter mellan konventions- och unionsrätten.20 

Domstolarnas praxis är i båda fallen stark och de baserar sin tolkning på kortfattade fördrag 

där förarbetena har en begränsad betydelse. Både Europadomstolen och EU-domstolen 

tillämpar en dynamisk tolkning som möjliggör att tolkningen kan anpassas till samhället och 

vädringar över tid. Tolkningen är i båda fallen autonom vilket innebär att begrepp tolkas 

oberoende av hur de tolkas nationellt. Båda domstolarna tillämpar vidare systematiskt och 

logiskt analys och använder sig gärna av allmänna principer vid tolkning. 21 Med bakgrund av 

detta läggs större tyngd vid fastställande av konventions- och unionsrätt på ordalydelse och 

respektive domstols praxis och mindre vikt vid förarbeten och doktrin.  

 

Materialet utgörs främst av svenska förarbeten och praxis från nationella domstolar, 

Europadomstolen och EU-domstolen. Doktrin har främst använts för att belysa olika 

frågeställningar och oklarheter som finns i förarbetena och praxis. Det finns endast ett rättsfall 

från Högsta Domstolen (HD) som uttryckligen nämner EKMR i förhållande till utmätning av 

fastighet: NJA 2013 s. 1241. Vidare finns ett fall från Europadomstolen gällande utmätning av 

bostad där Sverige varit part: Rousk mot Sverige. Dessa fall kommenteras därför mer 

ingående. Vissa fall från hovrätt (HovR) har också använts i de fall där de ger en bredare 

belysning av en fråga eller där det saknas avgöranden från HD. Även KFM:s 

ställningstagande har beaktats. Dessa är inte bindande som rättskälla men påverkar ändå i 

vilken mån bostäder utmäts.  

 

2 Förutsättningar för utmätning av bostäder 
 

Utsökningsförfarandet innebär i korthet att KFM på uppdrag av borgenär tvångsvis tar 

gäldenärens egendom i anspråk. Borgenärens anspråk fastställts genom dom eller annan 

exekutionstitel enligt 1:1 st. 1 UB. Om anspråket avser betalningsskyldighet sker 

verkställigheten genom utmätning enligt 1:1 st. 2 UB. Verkställighet kan avse både enskilda 

                                                 
19 Bernitz, 2012, Europarättens genomslag, s. 28. 
20 Med konventionsrätt och unionsrätt åsyftas i promemorian EKMR respektive EU-rätt.  
21 Bernitz, 2012, Europarättens genomslag, s. 57.  
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och allmänna mål.22 Utmätning medför att egendom tas i anspråk och säljs exekutivt av KFM. 

Av köpeskillingen som inflyter vid exekutiv försäljning betalas sökandens fordran. 

Kreditgivare med panträtt har dock rätt att få betalt före dessa.  

 

I detta kapitel redogör jag för de grundläggande förutsättningarna för utmätning, när det kan 

anses försvarligt att utmäta bostadsrätter och fastigheter och i vilken ordning olika typer av 

egendom ska utmätas. Jag redogör även för om och när bostäder kan utgöra 

beneficieegendom och således undantas från utmätning. 

 

2.1 Allmänna förutsättningar för utmätning 
Utmätning får enligt 4:1 UB ske när verkställighet av betalningsskyldighet är medgiven enligt 

3 kap. UB eller när KFM annars får besluta om utmätning enligt UB. Utmätning kan ske av 

all den egendom som gäldenären äger eller presumeras äga enligt 4:17 UB, med undantag för 

egendom som omfattas av beneficium enligt 5 kap. UB eller på annat sätt är undantagen från 

utmätning enligt 4:2 UB.23 Utmätning måste vidare anses försvarlig enligt 4:3 st. 1 UB. Detta 

innebär i korthet att det belopp som vid exekutiv försäljning beräknas flyta in, efter avdrag för 

kostnader24 som uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott som gör att utmätning kan 

anses försvarligt.25   

 

Vilken egendom som ska anses tillhöra gäldenären framgår av presumtionsreglerna i 4:18 och 

4:19 UB. Enligt 4:18 st. 1 UB presumeras gäldenären vara ägare till egendomen som hen har i 

sin besittning. Vid familjerättsliga förhållanden, det vill säga när gäldenären är gift med eller 

varaktigt sammanbor med någon under äktenskapsliknande förhållanden, presumeras även 

egendom som finns i gemensam besittning tillhöra gäldenären enligt 4:19 st. 1 UB. Vad gäller 

andra fall av gemensam besittning föreligger ingen äganderättspresumtion. Det måste då 

enligt 4:19 st. 2 UB i de fallen styrkas att gäldenären är ägare till egendomen för att utmätning 

ska kunna ske. Ägandepresumtion kan alltid brytas om det framgår att egendomen tillhör 

annan. Det kan enligt 4:18 st. 1 UB ske genom att det kan göras sannolikt att egendomen 

samägs enligt lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt eller det på annat sätt kan styrkas att 

                                                 
22 Enskilda mål rör fordringar från privata borgenärer och allmänna mål rör offentligrättsliga fordringar, 

exempelvis obetalda skatter och TV-avgifter.  
23 Detta kan röra egendom som av andra sociala skäl än beneficiereglerna kan vara utmätningsfri eller frågor om 

egendomens beskaffenhet. Se Gregow, 2012, Utsökningsrätt, s. 141 ff. Se närmare om beneficium i avsnitt 2.3.  
24 Med kostnader avses de kostnader som uppkommer eller förväntas uppkomma vid utmätning i samband med 

försäljning och hantering av fastigheten. 
25 Se närmare om försvarlighetsbedömningen i avsnitt 2.1.1.  
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egendomen tillhör annan än gäldenären. Vid utmätning av fast egendom presumeras 

gäldenären enligt 4:24 UB vara ägare när hen har en lagfart.  När inte presumtionsreglerna är 

tillämpliga måste det framgå att egendomen tillhör gäldenären.  

 

Andra förutsättningar för att utmätning ska kunna ske är att egendomen enligt 5:5 UB ska 

vara överlåtbar, ekonomiska enheter ska inte genom utmätning splittras om det inte finns 

särskilda skäl enligt 4:6 UB. Det kan också nämnas att om skulden har betalts eller om 

anstånd med betalning av den beviljats ska verkställighet av utmätningsbeslut om möjligt inte 

äga rum enligt 3:21 st.1 UB.  

 

2.1.1 Försvarlighetsbedömningen 
För att utmätning ska få genomföras krävs, som nämnts ovan, enligt 4:3 st. 1 UB att åtgärden 

kan anses vara försvarlig. Huruvida utmätning anses försvarlig beror främst på om utmätning 

inbringar ett överskott. I försvarlighetsbedömningen finns inget krav på att en del av 

borgenärens fordran ska täckas genom överskottet, för att utmätningen ska anses vara 

försvarlig räcker det att en del av grundavgiften eller förrättningskostnaderna täcks.26 Detta är 

resultatet av en lagändring gjord år 1993. Innan denna lagändring var det ett krav att 

gäldenären genom utmätning skulle kunna få åtminstone en del av fordran betald eftersom en 

annan ordning ansågs innebära stora olägenheter för borgenären och ingen motsvarande nytta 

skulle genom ett sådant förfarande tillkomma borgenären.27  Lagändringen gjordes då det 

ansågs stötande att gäldenärer kunde undgå utmätning genom att ha dragit på sig flera 

utmätningsmål och att förfarandet där utmätning inte skedde när endast grundavgiften kunde 

täckas kunde undergräva betalningsviljan.28 Hur stort överskottet ska vara för att utmätning 

ska anses försvarlig har vidare utvecklats i praxis.  

 

NJA 2010 s. 397 I och II rörde båda utmätning av fastigheter. Utmätning ansågs i NJA 2010 

s. 397 I vara försvarlig när fordran avsåg ett i förhållande till fastighetens värde begränsat 

belopp, ca 10 % av fastighetens värde. I NJA 2010 s. 397 II ansågs utmätning också vara 

försvarlig när endast en liten del av borgenärens fordran kunde beräknas bli täckt (II).  HD 

uttalade att det enligt ordalydelsen i 4:3 st. 1 UB egentligen inte finns någon annan 

                                                 
26 Prop. 1993/94:50, s. 294. Utmätning sker mot en grundavgift som i regel är 600 kronor enligt 6 § förordningen 

(1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten. Grundavgiften tas ut från såld utmätt egendom innan 
sökanden får betalning, 17:1 st. 1 UB.  

27 Prop. 1980/81:8, s. 361 f. 
28 Prop. 1993/94:50, s. 294. 
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omständighet än det förväntade överskottet som har avgörande eller självständig betydelse.29 

Detta har även senare uttalats i NJA 2013 s. 1241 som även det rörde utmätning av en 

bostadsfastighet. I NJA 2013 s. 1241 hänvisade HD till NJA 2010 s. 397 I och II och uttalade 

att när ingen annan utmätningsbar egendom än bostadsfastighet finns är det förväntat 

överskott som står i fokus och att 4:3 st. 1 UB inte lämnar utrymme att ge omständigheter av 

annat slag än förväntat överskott en mer avgörande eller självständig betydelse. I både NJA 

2010 s. 397 II och NJA 2013 s. 1241 uttalade HD även att den omständighet att fastigheten 

utgjorde bostad inte kunde hindra utmätning eftersom detta skulle innebära att egendom 

undantas i vidare mån än vad som framgår av beneficiereglerna i UB.30  

 

Förutom förväntat överskott finns det utrymme, om än begränsat, att ta hänsyn till både den 

arbetsinsats som krävs av KFM samt den olägenhet utmätningen skulle medföra för 

gäldenärerna.31 I sammanhanget kan också nämnas RH 2012:4 där HovR ansåg att utmätning 

av en personbil inte var försvarlig enligt 4:3 st. 1 UB. Gäldenären och hans sambo hade båda 

dålig hälsa och bodde på landsbygden.  Utmätning och försäljning av bilen skulle ge ett 

mycket litet överskott vilket HovR ställde i relation till ingreppet det skulle betyda för 

gäldenären.32 HovR gjorde här till skillnad från HD i NJA 2010 s. 397 I och II samt NJA 

2013 s. 1241 en avvägning mellan gäldenärens och borgenärens intressen vid bedömning om 

utmätning var försvarlig enligt 4:3 st. 1 UB.  

 

Försvarlighetsbedömningen i 4:3 st. 1 UB är således enligt nationell praxis enbart beroende 

på förväntat överskott. Det har däremot i Europadomstolens praxis, i fallet Rousk mot Sverige, 

framkommit att EKMR ställer krav på att hänsyn ska tas till alla relevanta intressen, såväl 

borgenärens som gäldenärens.33 Rousk mot Sverige rörde även det utmätning av en bostad. 

Bland annat eftersom avvägning mellan gäldenärens och borgenärens intressen, 

proportionalitetsbedömning, inte hade gjorts ansågs beslut om utmätning strida mot rätten till 

hem och äganderättskyddet i EKMR. Även om HD i NJA 2013 s. 1241 som nämnts uttalade 

att det endast är överskottet som har självständig betydelse vid försvarlighetsbedömningen så 

avgjordes frågan om utmätning skulle ske eller inte med hänvisning till utmätningsordningen 

                                                 
29 NJA 2010 s. 397 I, p. 9.  
30 NJA 2013 s. 1241, p. 7.  
31 Prop. 1993/94:50, s. 294.  
32 Bilar kan omfattas av beneficiereglerna, se närmare om detta avsnitt 2.3.  
33 En proportionalitetsbedömning ska således göras. Se närmare om proportionalitetsprincipen i avsnitt 4.1 och 

om Rousk mot Sverige i avsnitt 5.1.  
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i 4:3 st. 2 UB eftersom det i fallet även fanns utmätningsbar lön.34 Det kan med bakgrund av 

detta argumenteras för att NJA 2013 s. 1241 inte slutligt har avgjort frågan om 4:3 st. 1 UB 

kan innebära att hänsyn till gäldenärens intressen kan tas i större utsträckning än vad som 

hittills framgått genom praxis.  

 

Heuman anser att NJA 2010 s. 397 I och II har förlorat sin betydelse efter Rousk mot Sverige 

och de krav som där ställs på att en avvägning ska göras utifrån alla relevanta intressen. Han 

anser däremot att HovR:s bedömning i RH 2012:4 med avvägning mellan gäldenärens 

olägenhet och skuldens storlek är mer i linje med Europadomstolens praxis.35 Det kan också 

nämnas att det efter Rousk mot Sverige har tillsatts en utredning, bland annat i syfte att utreda 

om UB:s bestämmelser måste ändras för att bättre stämma överens med de åtaganden Sverige 

har enligt EKMR.36 KFM har uttryckt att EKMR och Rousk mot Sverige innebär att en 

proportionalitetsavvägning ska göras även vid försvarlighetsbedömning enligt 4:3 st. 1 UB. 

Det anses dock inte finnas tillräckligt stöd i nationell praxis för att KFM alltid ska kunna göra 

en proportionalitetsbedömning och därför anses NJA 2010 s. 397 I och II av KFM fortsatt 

vara vägledande.37 

 
2.2 Utmätningsordningen  
Vilken egendom som ska utmätas och i vilken ordning gäldenärens tillgångar ska tas i 

anspråk stadgas i 4:3 st. 2 UB. Utgångspunkten är att egendom som är lättrealiserad och 

medför minst förlust och olägenhet för gäldenären ska utmätas först och fast egendom ska 

utmätas sist. I regel ska egendom utmätas i följande ordning:38 
1. Kontanta medel 
2. Banktillgodohavanden  och  andra  likvida  tillgångar  som  kan  lyftas  omedelbart   
3.  Löneutmätning 
4. Fondandelar och aktier 
5.  Övrig  lös  egendom39 
6. Fast egendom 
7. Skepp, luftfartyg, tvistiga fordringar m.m.  
 

Bedömning av vad som anses innebära minst olägenhet görs av KFM. Bedömningen sker 

utifrån vad som i allmänhet anses innebära minst kostnad, förlust eller annan olägenhet, 

                                                 
34 Se närmare om utmätningsordningen i avsnitt 2.2. 
35 Heuman, 2014, Specialprocess: Utsökning och konkurs, s. 146 f.  
36 Dir. 2014:127, s. 3. Utredningen ska vara klar i november 2016. 
37 KFM:s ställningstagande 7/14/VER, s. 7 f.  
38 KFM:s ställningstagande 1/08/IND, s. 1.  
39 Bostadsrätter är en speciell typ av ekonomisk andel, varför de hör hemma under punkten 5.  
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exempelvis realisationsförluster, förlust av arbetsredskap eller försörjningsmöjlighet.40 Det 

som anses innebära minst olägenhet för gäldenären är löneutmätning.41 Om löneutmätning 

innebär att fordran kan bli fullbetald inom tolv månader från det att utmätning kan påbörjas 

bör, enligt KFM, egendom som faller under punkterna 4-7 inte utmätas.42 Vilken egendom 

som utmäts kan dock variera med hänsyn till både gäldenärens och borgenärens förhållanden, 

exempelvis borgenärens intresse av betalning utan dröjsmål samt gäldenärens intresse i att 

onödig värdeförstöring43 inte sker och gäldenärens övriga behöriga intressen.44 Vid beslut om 

vilken egendom som ska utmätas i enlighet med 4:3 st. 2 UB ska en intresseavvägning 

därmed göras mellan gäldenärens och borgenärens intressen.45 Detta framkom även i NJA 

2013 s. 1241 där HD ansåg att en bostadsfastighet inte skulle utmätas då det fanns 

utmätningsbar lön och utmätning av bostaden skulle innebära stora olägenheter för 

gäldenären.  

 

Är gäldenären och borgenären överens om vilken egendom som ska utmätas ska detta i regel 

respekteras så länge inte tredje mans rätt kränks. Har borgenären särskild förmånsrätt, till 

exempel panträtt, har hen rätt att få utmätning i den egendom som omfattas av förmånsrätten 

enligt 4:4 UB. Borgenären är i sådana fall också fri att söka utmätning i annan egendom.46  

 

2.2.1 Borgenärens rätt till betalning utan dröjsmål 
Som ovan nämnts ska hänsyn tas till både gäldenärens och borgenärens intressen vid beslut 

om vilken egendom som ska utmätas. Borgenärens främsta intressen är att skulden blir betald 

och att det sker utan dröjsmål. Skulle borgenären inte ha ett starkt intresse av snabb betalning 

och dröjsmål inte skulle innebära särskild risk för att fordran inte blir betald får tidsfaktorn 

mindre betydelse.47 Riktlinjen enligt KFM är att borgenären ska få fordran betald inom tre 

månader efter fordrans förfallodag. Riktlinjen på tre månader gäller även om utmätning skulle 

                                                 
40 KFM:s ställningstagande 1/08/ID, s. 2.  
41 Prop. 1980/81:8, s. 358 ff.  
42 KFM:s ställningstagande 7/14/VER, s. 1, Kronofogdemyndigheten, 2011, Handbok om utmätning, s. 96. 
43 Kan uppkomma då bostäder säljs på exekutiv auktion eftersom de då ofta säljs till underpris, gäldenären får 

därmed mindre ersättning för sin egendom än hen skulle fått genom sedvanlig försäljning.  
44 Prop. 1980/81:8 s. 358, KFM:s ställningstagande 7/14/VER, s. 1 och 8. Om detta ska lagfästas ska utredas 

enligt dir. 2014:127, s. 10. 
45 KFM:s ställningstagande 7/14/VER, s. 2. Detta görs med beaktande av proportionalitetsprincipen i EKMR och 

även med beaktande av andra internationella konventioner. Se närmare om proportionalitetsprincipen i avsnitt 
4.1.  

46 Prop. 1980/81:8, s. 358 ff. 
47 Prop. 1980/81:8, s. 358, NJA 2013 s. 1241, Gregow 2012, Utsökningsrätt, s. 121. 
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innebära värdeförstöring eller annan olägenhet för gäldenären.48 Är det möjligt att utmäta lön 

kan dock riktlinjen för betalning av fordran längre. Riktlinjen är i de fallen istället tolv 

månader men kan som nämts både bli längre och kortare efter en avvägning mellan 

gäldenärens och borgenärens intressen.49 Att riktlinjen enligt KFM avser en längre tidsperiod 

i de fall när lön är utmätningsbar är en följd av NJA 2013 s. 1241 och Rousk mot Sverige.50 I 

Rousk mot Sverige fanns som nämnts att en proportionalitetsbedömning ska göras vid 

utmätning. 

 

NJA 2013 s. 1241 rörde utmätning av bostad för skatteskuld på 625 000 kronor. 

Löneutmätning pågick men för att skynda på betalningen av skulden togs beslut om 

utmätning av en bostadsfastighet eftersom inga andra tillgångar än fastigheten och lön fanns 

tillgängliga för utmätning. Gäldenären ägde fastigheten tillsammans med sin fru och 

tillsammans med dem bodde två barn, två och åtta år gamla. Barnen hade båda särskilda 

behov på grund av sjukdom. I det aktuella fallet skulle utmätning av fastigheten ge ett mindre 

belopp i förhållande till skulden. Beloppet som skulle kunna utbetalas till borgenären, 

Skatteverket (SKV) skulle efter förrättningskostnader och utbetalning till panthavare i 

fastigheten vara 36 000 kronor. HD ansåg att utmätning av bostadsfastigheten skulle innebära 

stor olägenhet för gäldenären med familj. HD påpekade även att det inte var säkert att skulden 

genom löneutmätning inte skulle bli fullt betald, men det belopp som utmätningen skulle 

inbringa kunde inom en förhållandevis begränsad tid förväntas flyta in genom löneutmätning. 

På grund av detta och att skulden inte skulle preskriberas förrän om ett par år samt SKV inte 

hade anfört några starka skäl eller intresse för att skulden skulle bli betald tidigare ansågs det 

inte finnas tillräckliga skäl att utmäta fastigheten.51  NJA 2013 s. 1241 kan därför tolkas så att 

i de fall då det finns flera utmätningsbara tillgångar och utmätning innebär stor olägenhet för 

gäldenären kan gäldenärens intresse till viss del överväga borgenärens rätt till betalning utan 

dröjsmål.  

 

2.3 Beneficiereglerna 
Utgångspunkten vid utmätning är att all gäldenärens egendom ska kunna tas i anspråk. 

Reglerna om beneficium utgör ett undantag från detta och innebär bland annat att egendom 
                                                 
48 RH 2010:61, KFM:s  ställningstagande,  1/08/IND,  jmf  det  allmänna  skyndsamhetskravet  i  4:10  UB.  I  RH  

2010:61 uttalades att när staten är borgenär och fordran är på en mindre summa kan borgenärens intresse att få 
full betalning utan dröjsmål vara mindre. 

49 KFM:s ställningstagande 7/14/VER, s. 1. Se ovan i avsnitt 2.2. 
50 KFM:s ställningstagande 7/14/VER, s. 7 f. 
51 NJA 2013 s. 1241, p. 12-13.  
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som gäldenären behöver för sin försörjning eller viss egendom av personligt slag kan vara 

utmätningsfri.52 Beneficiereglerna ska enligt praxis varken tolkas extensivt eller analogt.53 

Egendom som omfattas av beneficium kan enligt 5:1 UB undantas från utmätning med 

hänsyn till gäldenärens behov, egendomens särskilda beskaffenhet eller sociala skäl. Har 

gäldenären familj ska även hänsyn tas till familjens behov enligt 5:2 st. 1 UB. Har gäldenären 

eller dennes familj särskilda behov kan exempelvis vissa hjälpmedel som i en annan familj 

skulle utmätas undantas.54 I praxis framgår att förekomsten av barn i en familj utvidgar vilken 

typ av egendom som kan utgöra beneficium.55 Utmätningsfriheten omfattar endast egendom 

av skäligt värde.56  

 

För att egendom ska omfattas av beneficiereglerna krävs att den utgör minimistandard. 

Utgångspunkten är vad som kan anses vara generell minimistandard i samhället och vilka 

förhållanden gäldenären och dennes familj har.57 Vilken egendom som kan omfattas av 

beneficiereglerna ändras därmed i och med standardhöjningen i samhället. Detta innebär att 

den egendom som omfattas av beneficiereglerna kan ändras över tid i och med att standarden 

i samhället höjs.58  

 

2.3.1 Bostäder som beneficieegendom 
I förarbetena till UB uttalades att det fanns anledning att bostäder, såväl bostadsrätter som 

fastigheter, skulle kunna undantas från utmätning på grund av sociala skäl. Utmätning av 

bostäder är ett stort ingrepp för gäldenären och viss utmätningsfrihet för bostäder skulle 

kunna innebära ett skydd för gäldenären mot detta ingrepp.59 Gällande bostadsrätter ansågs 

gäldenärens sociala behov av skydd för sin bostad väga tyngre än borgenärernas rätt att alltid 

få betalt. Fastigheter, som vid tiden för UB:s införande, omfattade mycket större värden än 

bostadsrätter ansågs däremot inte kunna omfattas av undantagsreglerna. Regeringen ansåg att 

det inte var rimligt att så pass stora värden som fastigheter omfattade skulle kunna undandras 

borgenärerna genom regler om utmätningsfrihet. Detta baserades också på att det ansågs att 

utmätningsfrihet för fastighet också skulle innebära utmätningsfrihet för pantbrev i fastighet.60 

                                                 
52 Jmf. 5:1 UB.  
53 NJA 1984 s. 712, NJA 1995 s. 478 och NJA 2004 s. 868. 
54 Kronofogdemyndigheten, 2011, Handbok om utmätning, s. 98. 
55 NJA 1983 s. 642, NJA 1985 s. 494 och RH 2006:47.  
56 SOU 1964:57, s. 233. 
57 Kronofogdemyndigheten, 2011, Handbok om utmätning, s. 98.  
58 Prop. 1980/81:8, s. 502.  
59 Prop. 1971:12, s. 89. 
60 Prop. 1980/81:8, s. 500 f.  
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Här kan noteras att bostadsrätter inte kan var utmätningsfria i den mån de omfattas av panträtt 

enligt 5:13 st. 1 UB, bostadsrätten kan i sådana fall utmätas för panthavarens anspråk. Det 

utvecklades inte närmare varför samma ordning inte skulle kunna gälla för fastigheter. Det 

hade av remissinstanserna föreslagits att utmätningsfrihet skulle kunna föreligga för mindre 

fastigheter som användes som bostad, åtminstone för mindre skulder. Detta avvisades dock 

med hänvisning till att det skulle kunna urholka betalningsviljan eller leda till att gäldenären i 

längden sattes i konkurs. Det framhölls i sammanhanget också att det sällan var fråga om att 

fastigheter såldes exekutivt till förmån för mindre skulder, och att det därför i realiteten inte 

fanns något behov för utmätningsfrihet.61 Några remissinstanser framhöll också att om 

utmätningsfrihet skulle tillåtas för fastigheter skulle det påverka kreditinstitutet negativt, även 

om utmätningsfriheten förenades med en beloppsgräns.62  

 

Den avvägning i förarbetena som gjordes mellan gäldenärens behov av socialt skydd och 

borgenärens intressen resulterade därmed i att bostadsrätter under vissa förutsättningar kan 

utgöra beneficieegendom enligt 5:1 p. 6 UB medan fastigheter inte kan undantas från 

utmätning enligt UB. För att bostadsrätter ska kunna utgöra beneficiegendom måste de enligt 

5:1 p. 6 UB utgöra gäldenärens stadigvarande bostad. Bostadsrätter är enligt 5:1 p. 6 UB 

utmätningsfria såvida gäldenären inte vid förvärv av bostadsrätten har åsidosatt tillbörlig 

hänsyn mot sina borgenärer eller det med hänsyn till gäldenärens behov och bostadsrättens 

värde är oskäligt att bostadsrätten undantas från utmätning. Beneficiereglerna är därmed 

begränsade i syfte att för stora värden inte ska kunna undandras borgenärerna genom inköp av 

exempelvis bostadsrätter.63  

 

Gäldenären kan anses ha åsidosatt tillbörlig hänsyn mot borgenärerna om denne exempelvis 

förvärvat bostadsrätten vid insolvens eller att annars utmätningsbara tillgångar omplaceras i 

bostadsrätt.64 Gällande gäldenärens behov ska bedömning göras enligt omständigheterna i det 

enskilda fallet. Härvid ses till om gäldenären eller dennes familj har särskilda behov, 

bostadens lämplighet för behoven, samt bostadens storlek och standard. Vad som däremot 

inte har ansetts kunna inverka på bedömningen är bostadsmarknaden på orten, exempelvis hur 

svårt det skulle vara för gäldenären att få en annan bostad.65 Även eventuella funktionshinder 

                                                 
61 Prop. 1980/81:8, s. 501. 
62 Prop. 1980/81:8, s. 499 f. 
63 Prop. 1971:12, s. 89. 
64 Prop. 1980/81:8, s. 497, Kronofogdemyndigheten, 2011, Handbok om utmätning, s. 103. 
65 NJA 1989 s. 409 I-IV.  
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kan innebära att speciella behov av bostad anses föreligga, exempelvis om bostaden är 

funktionsanpassad. Detta gäller även om det är en familjemedlem och inte gäldenären själv 

som har speciella behov ska det beaktas enligt 5:2 st. 2 UB.66 Detta innebär att 

omständigheter såsom familj eller funktionsnedsättning är skäl som vägs in i bedömningen 

om en bostadsrätt kan undantas från utmätning enligt 5:1 p. 6 UB.  

 

Vilket värde som bostadsrätten ska ha för att det ska anses oskäligt att den undantas från 

utmätning har utvecklats i praxis. I förarbetena uttalades att priset på nyproducerade 

bostadsrätter kunde vara vägledande för att bestämma gränsvärdet.67 På grund av 

utvecklingen av priser på bostadsrätter frångick HD förarbetsuttalandet i NJA 1987 s. 575 I 

och II men fastställde ingen generell riktlinje. Nu gällande gränsvärde framgår av NJA 2004 

s. 373 I och II. I NJA 2004 s. 373 I ansågs en bostadsrätt om två rum med värde om 265 000 

kronor på grund av värdet inte kunna undantas från utmätning trots att lägenheten var 

funktionsanpassad och beboddes av en person med funktionsnedsättning. I NJA 2004 s. 373 II 

var det fråga om utmätning av en bostadsrätt där gäldenären bodde med sin fru och två barn. 

Bostadsrättens värde var ca 400 000 kronor och ägdes till hälften vardera av gäldenären och 

hans fru.  HD ansåg att bostadsrättens värde var för högt för att den skulle kunna undantas 

från utmätning, och andra skäl för att undanta bostadsrätten ansågs inte heller finnas. Ingen 

hänsyn togs i fallet till den olägenhet utmätning skulle innebära för gäldenärens barn. I 

samband med att HD i NJA 2004 s. 373 I fastslog det nya gränsvärdet uttalades att ett 

gränsvärde om 200 000 kronor år 1989 motsvarade cirka 500 000 kronor år 2004 på grund av 

utvecklingen av priset på bostadsrätter. HD ansåg dock, med bakgrund av uttalanden i 

förarbetena, att för stora belopp inte skulle få undandras borgenärerna trots de bostadssociala 

skäl som låg bakom beneficiereglerna eftersom ”en   ren   tillämpning   av   gränsvärdena  

ofrånkomligen kommer slå mycket ojämnt i förhållande till de individuella behov som 

enskilda  gäldenären  kan  ha  av  en  bostadsrätt”.  HD  kom  med  bakgrund  av  detta fram till att 

gränsvärdet trots prisutvecklingen inte kunde ökas till 500 000 kronor.  

 

Av NJA 2004 s. 373 I och II följer att bostadsrätter som inte är värda väsentligt mer än 300 

000 kronor i vart fall ska vara utmätningsfria och att ett lägre gränsvärde ska gälla för mindre 

bostadsrätter. Samägs bostadsrätten av makar ska vid beneficiefrågan båda deras andelar 

                                                 
66 Prop. 1971:12, s. 89-90, SOU 1964:57, s. 233. 
67 Prop. 1971:12, s. 88 f.  
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räknas med.68 HD uttalade också i fallen att detta i viss mån kunde leda till ökad andel mål 

där hänsyn kunde tas till gäldenärens särskilda behov och således undanta bostadsrätter även 

om värdet skulle överstiga gränsvärdet 

 

Att funktionsnedsättning kan inverka på hur högt gränsvärde som ska tillämpas har 

framkommit i NJA 1990 s. 261. Fallet rörde utmätning av en bostadsrätt med ett värde 

omkring 210 000 kronor och gäldenären hade en funktionsnedsättning. Bostadsrättens värde 

var något lägre än dåvarande gränsvärde. HD uttalade att i och med att det rörde en mindre 

lägenhet talade detta för att ett lägre gränsvärde än 300 000 kronor skulle tillämpas men 

eftersom gäldenären på grund av sin funktionsnedsättning hade särskilda behov av den delvis 

funktionsanpassade lägenheten tillämpades inte ett lägre gränsvärde.  Lägenheten undantogs 

från utmätning för de fordringar som inte var förenade med panträtt.  

 

Att bostadsrätter kan utmätas om annat är oskäligt med hänsyn till dess värde innebär i 

praktiken att många bostadsrätter inte omfattas av beneficiereglerna då många bostadsrätter 

idag har ett betydligt högre värde än dagens gränsvärde.  Vid införandet av reglerna omfattade 

i regel inte bostadsrätter särskilt höga värden, vilket inte kan sägas vara fallet idag då 

bostadsrätter kan betinga lika höga eller högre värden än fastigheter. Vidare varierar värdet 

exempelvis beroende på läge, om bostadsrätten finns i stad eller landsbygd. Huruvida 

nuvarande reglering, där skillnad görs på bostadsrätter och fastigheter, ska ändras på grund av 

samhällsutvecklingen ska enligt ett nyligen utfärdat direktiv utredas.69 I övrigt kan noteras att 

samma gränsvärden gäller över hela landet.70 Detta har kritiserats av Victorin som menar att 

detta leder till att gäldenärer i olika delar av landet behandlas olika då värdet på bostadsrätter 

skiljer sig mellan exempelvis stad och landsbygd.71 Gregow menar att nuvarande ordning, där 

bostadsrätter, till skillnad från fastigheter, kan utgöra beneficium inte är godtagbar på grund 

av att ett byte av bostad från fastighet till bostadsrätt blir ett sätt att skydda sig mot utmätning 

av bostaden, förutsatt att gäldenären därmed inte åsidosätter tillbörlig hänsyn mot sina 

borgenärer.72  

                                                 
68 NJA 1987 s. 575 II, NJA 2004 s. 373 II.  
69 Dir. 2014:127 s. 10-11. Direktivet utfärdades 4 september 2014.  
70 NJA 1989 s. 405 I–V. 
71 Victorin, 1989/90, Utmätning av bostadsrätt, s. 120 ff.  
72 Gregow, 2012, Utsökningsrätt, s. 139. 
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3 EKMR och EU-stadgans ställning i svensk rätt och deras 
förhållande till varandra 

 
Både EKMR och EU-stadgan föreskriver att grundläggande fri- och rättigheter ska 

respekteras av anslutna stater vid lagstiftning och rättstillämpning. EU-stadgan och EKMR 

har i stort överensstämmande artiklar till skydd för mänskliga fri- och rättigheter, däribland 

rätten till hem och äganderättsskyddet.73  

 

EKMR är i grunden en folkrättsligt traktat som ratificerades av Sverige redan år 1951 men 

konventionen inkorporerades inte i svensk rätt förrän 1995.74 EKMR inkorporerades genom 

LEKMR som föreskriver att EKMR med tilläggsprotokoll ska gälla som lag i Sverige.75 

Vilken ställning EKMR har i svensk rätt är trots inkorporeringen inte helt klart vilket leder till 

frågor om vilken vikt som ska tillmätas EKMR vid normkonflikt mellan konventionen och 

nationell rätt. Detta får i promemorian särskild betydelse när UB:s regler om 

bostadsutmätning vägs mot rätten till hem och äganderättsskyddet.76  

 

EU-stadgan är sedan Lissabonfördraget trädde i kraft 2009 en del av EU:s primärrätt och 

därmed bindande för EU:s medlemsstater. EKMR och EU-stadgan har ett nära förhållande 

vilket bland annat uttrycks i art. 6 FEU där det framgår att EU:s skydd för fri- och rättigheter 

utgörs av både EU-stadgan, EKMR och medlemsstaternas gemensamma konstitutionella 

traditioner. Reglerna om utmätning av bostad omfattas inte av unionsrätten varför UB inte 

direkt påverkas av denna. Unionsrättens företräde kan däremot leda till att EKMR ställning i 

svensk rätt påverkas genom det nära förhållandet mellan EKMR och EU-stadgan.77  

 

Enskilda har möjlighet att klaga direkt till Europadomstolen men enligt 35.1 EKMR måste 

nationella rättsmedel först ha uttömts.78 Inom unionsrätten finns en möjlighet för nationella 

domstolar att begära förhandsavgörande från EU-domstolen om osäkerhet råder kring 

tolkning. Motsvarande möjlighet finns inte om det uppstår tolkningsfrågor kring EKMR, de 

nationella domstolarna ska dock beakta Europadomstolens praxis vid tolkning.79  

                                                 
73 Vissa rättigheter finns dock i EKMR som inte finns i EU-stadgan och vice versa. Dessa artklar är dock inte av 

vikt för uppsatsen och dessa kommer därför inte att behandlas närmare.  
74 Se prop. 1993/94:114. 
75 Prop. 1993/94:117, s. 14. 
76 Se närmare om EKMR:s ställning i svensk rätt i avsnitt 3.1.1. 
77 Förhållandet beskrivs närmare i avsnitt 3.4.  
78 Det är dock inget krav att uttömma extraordinära rättsmedel 
79 Bernitz, 2012, Europarättens genomslag, s. 56. 
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Jag redogör nedan närmare för EKMR och konventionens ställning i svensk rätt, 

unionsrättens företräde framför svensk rätt, hur normkonflikt mellan EKMR och nationell rätt 

ska lösas, EU-stadgans tillämplighet samt förhållandet mellan EKMR och EU-stadgan.  

 
 
3.1 EKMR  
Stater som är anslutna till EKMR ska enligt art. 1 EKMR garantera alla enskilda individer 

inom sin jurisdiktion de rättigheter som föreskrivs i konventionen.80 Det är i första hand 

medlemsstaten själv och de nationella domstolarna som har ansvaret för att rättigheterna 

upprätthålls.81 Detta innebär också att det i första hand är på nationellt plan åtgärder som 

strider mot konventionen ska korrigeras.82 Hur staterna garanterar de enskilda rättigheterna är 

upp till staterna själva, men det finns krav på att rättigheterna måste vara praktiska och 

effektiva, vilket kan sägas vara ett uttryck för en effektivitetsprincip.83 

 

EKMR är avsedd att utgöra en europeisk minimistandard gällande skydd för grundläggande 

fri- och rättigheter. Konventionens artiklar ska därför tolkas så att de får samma materiella 

innehåll i alla konventionsstater. Begrepp som förekommer i konventionen måste därför ha en 

självständig eller autonom betydelse som är fristående från betydelsen de har i nationella 

system.84 

 
Europadomstolens mål brukar ofta vara kasuistiska, det vill säga ta hänsyn till 

omständigheterna i det enskilda fallet. Detta gör att det kan vara svårt att utläsa allmänna 

principer ur domarna. Staterna har endast skyldighet att rätta sig efter Europadomstolens 

domar i mål där de själva är parter. Staterna  är  dock  samtidigt  förpliktade  att  garantera  att  alla  

som   befinner   sig   inom   deras   jurisdiktion   kommer   i   åtnjutande   av   konventionens   fri-   och  

rättigheter,  art.  46  respektive  1  EKMR.85   

 
 

                                                 
80 Av art. 14 EKMR framgår att garantin ska gälla utan diskriminering.  
81 Detta är ett uttryck för en subsidaritetsprincip, Se exempelvis Zullo mot Italien den 29 mars 2006, § 81, 

subsidiaritetsprincipen gäller också i EU enligt art. 5.3. Fördraget om Europeiska Unionen (FEU).  
82 Jmf art. 13 EKMR, Danelius, 2012, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 36. 
83 Jmf. art. 4.3 FEU, Åhman, 2010, Lojalitetsprincipen i europarätten och mänskliga rättigheter, s. 641.  
84 SOU 2010:87, s. 143, Danelius, 2012, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 51.  
85 SOU 2010:87, s. 142 f. 
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3.1.1 EKMR:s ställning i svensk rätt 
EKMR är en folkrättsligt traktat och ska därför tolkas i enlighet med Wienkonventionens 

bestämmelser om traktattolkning. Art. 26 Wienkonventionen stadgar att varje gällande traktat 

ska följas, vilket är ett uttryck för pacta sunt servanda.86 Sverige är därmed folkrättsligt 

förpliktade att följa de konventioner som de ratificerat. Numer utgör även EKMR svensk lag 

genom LEKMR vilket innebär att konventionens ställning är starkare än andra ratificerade 

folkrättsliga traktat.  

 

Införandet av EKMR i svensk rätt var avsett att markera dess betydelse och ge domstolarna 

ett underlag att tillämpa konventionen på. Samtidigt uttalades det i förarbetena att införandet 

av EKMR i lag inte skulle innebära att EKMR fick en högre ställning i svensk rätt än vanlig 

lag.87 Det framhölls trots detta även i propositionen att EKMR på grund av sin speciella 

karaktär skulle ges särskild vikt. HD uttalade i sitt remissvar också att domstolarna bör vara 

lyhörda för Europadomstolens praxis och anpassa tolkningen av svensk lag efter den.88  

Vidare uttalades i förarbetena också att regler om mänskliga fri- och rättigheter är av sådan 

vikt att de normalt hör hemma i grundlag, men att införa konventionen i grundlag skulle 

innebära dubbelreglering av rättigheterna som stadgas i kap. 2 RF.89 EKMR blev således inte 

grundlagsbefäst.  

 

I doktrin har kritik riktats mot sättet som EKMR infördes i svensk rätt. Bernitz har kallat det 

en  ”halvmesyr”  och  Nergelius   framhåller  att   förarbetsuttalandena   till  viss  del  var  uppenbart  

motstridiga.90 Enligt Nergelius innebär uttalandena i förarbetena att, trots att EKMR bara är 

vanlig lag, har EKMR ändå något högre status än vanlig lag, eller att det åtminstone vid 

lagkonflikt kan sägas föreligga en presumtion att EKMR ska få företräde.91 Åhman påpekar 

att även om EKMR formellt har status som vanlig lag har den i praktiken fått större 

betydelse.92 Nergelius och Danelius framhåller också att de nationella domstolarna tillmätt 

                                                 
86 Jmf art. 1 EKMR. Ur detta kan sägas att det finns en lojalitetsprincip i EKMR, Åhman, 2010, 

Lojalitetsprincipen i europarätten och mänskliga rättigheter, s. 641.  
87 Prop. 1993/94:117, s. 33.   
88 Bet. 1993/94:KU24, s. 18, Ds 1993:90, s. 205, prop. 1993/94:117,  s. 38.  
89 SOU 1993:40 del A, s. 25. 
90 Bernitz, JT 1994/95, Europakonventionens införlivande i svensk rätt – en halvmesyr, s. 259 f. Nergelius, 2014, 

Svensk statsrätt, s. 175 f. 
91 Nergelius, 2014, Svensk statsrätt, s. 177.  
92 Åhman, 2011, Normprövning – domstols kontroll av svensk lags förenlighet med regeringsformen och 

europarätten 2000-2010, s. 25. 
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konventionen stor vikt och inte velat tillämpa inhemsk rätt på sådant sätt att det skulle kunna 

stå i strid med EKMR.93  

 

3.1.2 Lösningar vid normkonflikt enligt förarbetena till EKMR och praxis 
Samtidigt som EKMR inkorporerades i svensk rätt infördes 2:19 RF94 som förskriver att lag 

eller annan föreskrift inte får lämnas i strid med EKMR. 2:19 RF vänder sig främst till 

lagstiftaren. 2:19 RF kan dock tillsammans med lagprövningsrätten i 11:14 st. 1 RF tillämpas 

för att åsidosätta lagar som strider mot EKMR. Möjligheten att åsidosätta lag genom 2:19 och 

11:14 st. 1 RF gäller dock endast lagar som stiftas efter att 2:19 RF infördes, det vill säga som 

stiftas efter att EKMR inkorporerades i svensk rätt. En restriktiv hållning till denna möjlighet 

förespråkades i förarbetena där det uttalades att möjligheten att åsidosätta svensk lag till följd 

av EKMR inte ska tillämpas om sedvanliga tolkningsmetoder innebär att en verklig 

lagkonflikt inte föreligger. Sedvanliga tolkningsmetoder uttalades här vara fördragskonform 

tolkning, principen om lex specialis och lex posterior.95 Eftersom de regler i UB som är 

aktuella i promemorian fanns redan innan inkorporeringen kan dessa regler inte åsidosättas 

med hänvisning till 2:19 och 11:14 st. 1 RF. Eftersom UB:s regler inte kan åsidosättas genom 

lagprövningsrätten måste domstolarna vid lagkonflikt använda sig av fördragskonform 

tolkning, eller i de fall där detta inte är möjligt tillämpa lex specialis eller lex posterior.  
 

I förarbetena förespråkades att de nationella domstolarna så långt det är möjligt ska tolka 

lagen så konflikt inte uppstår mellan EKMR och nationell rätt, det vill säga i första hand 

använda sig av fördragskonform tolkning istället för att göra en lagprövning mellan nationell 

rätt och EKMR.96 Skulle fördragskonform tolkning tillämpas skulle det enligt förarbetena i 

många fall leda till att lagen kunde tolkas så att konflikt med EKMR kunde undvikas. Vid 

motstridighet mellan nationell rätt och EKMR ska domstolarna först avgöra om det verkligen 

föreligger konflikt med ledning i Europadomstolens praxis och den inhemska regelns faktiska 

innebörd. Om den nationella regeln inte lämnar utrymme att tolka den i överensstämmande 

med EKMR ska domstolen enligt förarbetena använda sig av principerna lex specialis och lex 

posterior. Vilken av den nationella lagen och EKMR som utgör lex specialis måste dock 

                                                 
93 Danelius 2012, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, s. 39, Nergelius, 2014, Svensk statsrätt, s. 171 ff. 
94 Tidigare 2:23 RF. 
95 Prop. 1993/94:117, s. 36 f., SOU 1993:40, Del B, s. 127. 
96 Prop. 1993/94:117, s. 37 f. Kan även gälla vid konflikt med grundlag, Åhman, 2011, Normprövning: domstols 

kontroll av svensks lags förenlighet med regeringsformen och europarätten 2000-2010, s. 53.  
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avgöras i det enskilda fallet.97 I förarbetena framhålls dock även att det är viktigt att balansen 

mellan den lagstiftande och dömande makten inte rubbas, viss försiktighet för domstolarna 

påkallas.98 Det är ytterst lagstiftaren som ska se till att nationell rätt är linje med EKMR, de 

tolkningsmetoder som förarbetena nämner ska ses mot bakgrund av detta.99 Även i de fall där 

EKMR:s artiklar har bedömningsutrymme ankommer det i första hand lagstiftaren att löpande 

anpassa lagstiftningen.100   

 

Vid fördragskonform tolkning presumeras nationella bestämmelser vara överensstämmande 

med aktuellt traktat. De nationella reglerna tolkas sedan utifrån traktatet.101  HD har avseende 

fördragskonform tolkning och EKMR i NJA 1992 s. 532102 uttalat att även om internationella 

konventioner inte ratificeras eller inkorporeras gäller att svenska domstolar har ett ansvar att 

så långt som möjligt tolka lagen på det sätt som bäst överensstämmer med den ratificerade 

konventionen. Detta ansågs av HD gälla särskilt när bestämmelser ska tolkas mot EKMR. Det 

som framkommer genom Europadomstolens praxis ska således ha företräde framför 

förarbetsuttalanden och doktrin som inte är förenliga med Europadomstolens praxis. HD 

uttalade  även  att  ”skulle det finnas ett äldre avgörande av högsta instans, som kommer i klar 

konflikt med en senare dom av Europadomstolen, får åtminstone i princip det äldre svenska 

avgörandet  anses  inte  längre  vägledande”.  HD  ansåg  att  endast  i  de  fall  där  svensk  lagtext  inte  

kan tillåta tillämpning av Europadomstolens praxis får den nationella rätten företräde. Här kan 

det erinras att detta uttalande gjordes innan EKMR hade inkorporerats. I senare fall har HD 

markerat detta än tydligare och uttalat att det kan finnas skäl att frångå både uttalanden i 

rättspraxis och förarbeten om Europadomstolens praxis kräver det. När nationell rätt ska 

tolkas fördragskonformt med EKMR kan det innebära att vissa begränsningar i 

tillämpningsområdet som återfinns i nationella lagmotiv, praxis eller doktrin inte kan 

upprätthållas.103 Staten har också i Transportarebetarförbundet mot Sverige104 hänvisat till att 

nationella domstolar har en generell skyldighet att åsidosätta svensk lag som är uppenbart 

konventionsstridig.105   

                                                 
97 Prop. 1993/94:117, s. 37-38.  
98 Prop. 1993/94:117, s. 36, SOU 1993:40 del A, s. 228.  
99 Prop. 1993/94:117, s. 38.  
100 SOU 1993:40, Del A, s. 228 f. 
101 Bring, Mahmoudi, Wrange, 2011, Sverige och folkrätten, s. 48. 
102 Fallet rörde tolkning av art. 6 EKMR från tiden innan EKMR var inkorporerad i svensk rätt.  
103 Se exempelvis NJA 2010 s. 168, p. 31, NJA 2009 s. 463, NJA 2008 s. 946 och NJA 2006 s. 467 med vidare 

hänvisningar. 
104 Transportarbetareförbundet mot Sverige den 18 oktober 2006.  
105 Här kan erinras om att uppenbarhetsrekvisitet i 11:14 RF numer är borttaget.  
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HD har enligt Bernitz visat sig obenägen att använda principerna om lex posterior och lex 

specialis, och istället använt friare fördragskonforma tolkningar. Dock har de enligt Bernitz 

uppställt en slags gräns för hur långt lag kan anpassas i och med den av domstolarna 

uppställda doktrinen om klart stöd.106 

 
 
3.2 Unionsrättens företräde och EU-stadgan 
Unionsrätten har, sedan Sverige blev medlem i EU år 1995, företräde framför svensk rätt. 

Genom EU-medlemskapet fick unionsrätten företräde framför svensk rätt inom de områden 

där EU har kompetens.107 EU-stadgan blev bindande inom EU genom Lissabonfördraget. EU-

stadgan tillhör EU:s primärrätt och återfinns i art. 6 FEU. De rättigheter som enligt EU-

stadgan ska respekteras utgör en slags gräns för både EU:s lagstiftningskompetens och 

medlemsstaternas kompetens vid implementering av unionsrätten i syfte att säkerställa 

enskildas fri- och rättigheter.108 

 
3.2.1 Unionsrättens företräde 
Företrädesrätten innebär att nationella lagar som strider mot unionsrätten inte får tillämpas 

och detta gäller även grundlag.109 EU-stadgan har enligt art. 6.1 FEU samma ställning som 

EU-fördragen och har därmed omfattas även stadgan av företrädesrätten.110  

 

Sveriges medlemskap i EU finns stadgat i grundlag genom 10:6 och 1:10 RF. Genom dessa 

bestämmelser överlåter Sverige en del av beslutskompetensen till EU. Av 10:6 RF framgår att 

riksdagen får överlåta beslutanderätt till EU om sådant som inte rör statsskicket. Enligt 10:6 

st. 1 RF gäller detta dock endast förutsatt att EU upprätthåller de skydd för grundläggande fri- 

och rättigheter som stadgas i RF och EKMR.  Skydden ska stå i nivå med varandra men de 

behöver inte vara identiska.111 Genom lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning 

                                                 
106 Bernitz, 2012, Europarättens genomslag, s. 60 med vidare hänvisningar. Se närmare om klart stöd-dokrinen i 

avsnitt 3.3. 
107 I svensk rätt se bland annat prop. 1993/94:114 s. 13, prop. 2009/10:80 s. 141, NJA 2007 s. 941, NJA 2013 s. 

502. I EU-rätt se bland andra mål 6/64, Costa mot Enel. EU-rättens företräde framgår också av en gemensam 
förklaring nr. 17, Förklaring av företräde, till Lissabonfördraget.  

108 Lebeck, 2013, EU-stadgan om grundläggande rättigheter – en introduktion, s. 44.  
109 Mål C-198/01, Fiammiferi, p. 41, Mål 11/70, Internationale handelsgesellschaft, p. 3 där det slogs fast att 

EU-rätten är överordnad även grundlag och nationell författning. 
110 Enligt art. 50 EU-stadgan måste dock kraven för direkt effekt vara uppfyllda, bestämmelsen ska därmed vara 

ovillkorlig, klar och precis, se Bernitz, 2014, Europarättens grunder.  s. 113. 
111 Bet. 1993/94:KU21, s. 27. 
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till Europeiska Unionen garanteras att unionsrätten får fullt genomslag i Sverige. Därmed ska 

även de rättsprinciper som utvecklats eller kommer utvecklas av EU-domstolen följas.112 

 

De nationella domstolarna har skyldighet att ge unionsrätten fullt genomslag vilket grunder 

sig på effektivitets- och lojalitetsprincipen i 4.3. FEU och art. 19.1 FEU respektive art. 47.1. 

EU-stadgan. Domstolarna har i och med dessa bestämmelser skyldighet att tolka lag i enlighet 

med unionsrätten och, om det behövs, åsidosätta nationell lag, praxis och förarbeten som 

strider mot denna.113 

 
3.2.2 EU-stadgans tillämplighet 
EU-stadgan är enligt art. 51.1 tillämplig när unionsrätten är tillämplig. Medlemsstaterna ska 

respektera de grundläggande fri- och rättigheterna när de genomför EU:s rättsakter. Nationella 

domstolar och myndigheter är därmed skyldiga att iaktta stadgans bestämmelser när de 

genomför unionsrätt eller nationell lagstiftning som bygger på EU-direktiv. EU-stadgan ska 

därmed endast tillämpas inom de områden där EU har kompetens och enligt art. 6.2. FEU och 

art. 51.2 EU-stadgan ska inte EU-stadgan innebära en utökning av EU:s befogenheter.  

 

När unionsrätten är tillämplig är däremot inte helt klart men frågan har prövats av EU-

domstolen i Åkerberg Fransson.114 Bakgrunden i fallet var att Åkerberg Fransson hade lämnat 

oriktiga uppgifter om betalning av inkomstskatt och moms vilket ledde till att han både 

påfördes skattetillägg och åtalades för skattebrott. Påföljderna meddelades med stöd i 

taxeringslagen (1990:324) respektive skattebrottslagen (1971:69). Ingen av dessa regleringar 

byggde på unionsrätt. Moms regleras däremot genom rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 

november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt (momsdirektivet). Till saken 

hör att svensk lagstiftning på området har sin grund i momsdirektivet. EU-domstolen 

resonerade i korthet så att eftersom påföljderna i form av skattetillägg och straff för 

skattebrott delvis utdömdes på grund av skyldigheter Åkerberg Fransson hade genom 

momsdirektivet fanns en skyldighet för medlemsstaterna att se till att EU:s grundläggande 

rättigheter respekteras.115 Enligt Lebeck är därför frågan om när unionsrätten är tillämplig 

beroende på hur stark kopplingen till unionsrätten är och vilka intressen som aktuell regel 

                                                 
112 Se särskilt 2-3§§ i nämnd lag. 
113 Bernitz, 2012, Europarättens genomslag, s. 28. Se närmare om HD:s syn på detta i avsnitt 3.3. 
114 Mål C-617/10. Hädanefter Åkerberg Fransson.  
115 För djupare beskrivning av Åkerberg Fransson och vad det innebär för ett förfarande kan anses vara 

tillämpning av unionsrätten se exempelvis Ritleng, 2014, Lärdomar av EU-domstolens parallella i målen 
Åkerberg Fransson och Melloni.  
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avser skydda. En bedömning av detta måste göras utifrån det aktuella rättsområdets 

funktion.116 

 

Jag kommer inte vidare att utveckla när unionsrätten är tillämplig i fråga om mänskliga 

rättigheter då frågan visar sig vara komplicerad och ännu inte helt kristallklar. Jag nöjer mig 

med att konstatera att när EKMR tillämpas i en fråga som har unionsrättslig förankring har 

EKMR högre status än vanlig svensk lag som del av unionsrättens allmänna principer.117  

 
3.3 Klart stöd-doktrinen 
Klart stöd-doktrinen innebär i korthet att svenska domstolar ansåg att det krävdes klart stöd i 

Europadomstolens praxis för att nationell lag skulle kunna åsidosättas med hänsyn till 

EKMR.118 Doktrinen hänför sig från en rad fall från nationella domstolar, Europadomstolen 

och EU-domstolen rörande principen om ne bis idem, det vill säga förbudet mot att straffas 

två gånger för samma gärning. Bakgrunden till klart stöd-doktrinen var att det i svensk rätt 

var tillåtet att både döma någon för skattebrott samt påföra skattetillägg för samma 

skattebrott. Det hade genom europadomstolens praxis indikerats att båda dessa sanktioner 

kunde anses utgöra straff. Förfarandet med där både straff för skattebrott och skattetillägg 

kunde utdömas skulle då vara ett fall av dubbelbestraffning vilket inte är tillåtet enligt art. 4.1. 

tilläggsprotokoll 7 EKMR.119 Förbud mot dubbelbestraffning återfinns också i art. 50 EU-

stadgan. Fråga om dubbelbestraffning är i sig inte av vikt för promemorian men fallen och 

rättsutvecklingen berör några för promemorian viktiga frågor nämligen hur EKMR förhåller 

sig till EU-stadgan och hur förhållandet påverkar svensk rätt.  

 

3.3.1 Klart stöd när unionsrätten är tillämplig 
Frågan om förfarandet med straff för skattebrott och skattetillägg kom till slut upp i 

Haparanda tingsrätt. Tingsrätten begärde därför förhandsavgörande från EU-domstolen i 

målet Åkerberg Fransson där fråga ställdes om de nationella domstolarnas krav på klart stöd 

var förenligt med unionsrätten. EU-domstolen underkände i förhandsavgörandet klart stöd-

doktrinen och uttalade att om en reglering inte överensstämmer med unionsrätten måste 

nationell rätt åsidosättas utan att invänta att lagstiftningen i fråga ändras. EU-domstolen 

framhöll att varje bestämmelse i en nationell rättsordning, må det vara lagstiftning, 
                                                 
116 Lebeck, 2013, EU-stadgan om grundläggande rättigheter – en introduktion, s. 58. 
117 Se Bernitz, 2014, Europarättens grunder, s. 170, RÅ 1997 ref. 65. 
118 NJA 2010 s. 168, NJA 2000 s. 622, NJA 2004 s. 510, NJA 2004 s. 840 och NJA 2005 s. 856. 
119 Se Janosevic mot Sverige den 21 maj 2003, Västberga taxi och Vulk mot Sverige den 21 maj 2003, 

Zolotukhin mot Ryssland den 10 februari 2009, Ruotsalainen mot Finland den 16 september 2009. 
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förvaltnings- eller domstolspraxis, som kan leda till att unionsrätten försvagas och förhindrar 

dess fulla verkan, är nämligen oförenlig med de krav som följer av unionsrättens karaktär.120 

EU-domstolens slut innebar att när EKMR kan tillämpas som del av unionsrätten eller när 

EU-stadgan är tillämplig kan de nationella domstolarna kräva att det ska finnas klart stöd för 

att nationell lag ska behöva ge vika. Detta har också framkommit i NJA 2013 s. 502 som även 

det rörde fråga om dubbelbestraffning i skattemål och kom efter Åkerberg Fransson. I NJA 

2013 s. 502 slogs det fast att det inte kunde krävas klart stöd när EKMR är tillämplig 

tillsammans med unionsrätten.  

 

3.3.2 Klart stöd när unionsrätten inte är tillämplig 
Frågan som kvarstår är huruvida klart stöd kan anses krävas när EKMR, men inte 

unionsrätten eller EU-stadgan är tillämplig. HD uttalade i NJA 2013 s. 502 avseende detta att 

EKMR kan få betydelse i form av antingen svensk lag eller som folkrättsligt instrument.  När 

EKMR tillämpas som svensk lag finns inget krav på klart stöd, EKMR ska då tolkas och 

tillämpas som andra lagar. När konflikt uppstår mellan EKMR och nationell rätt, och 

konflikten inte kan lösas med fördragskonform tolkning eller att EKMR som svensk lag får 

företräde blir bedömningen dock annorlunda.121 I sådana fall prövas enligt HD konflikt 

mellan nationell rätt och EKMR ur ett folkrättsligt perspektiv, EKMR får då betydelse som 

folkrättsligt instrument. Lagkonflikt mellan nationell rätt och EKMR kan därmed ses från två 

perspektiv, som svensk lag eller som folkrättsligt instrument. EKMR har således en dubbel 

betydelse.122 

 

Bakgrunden till att EKMR anses ha dubbel betydelse finns i NJA 2010 s. 168 och NJA 2012 

s. 1038. I NJA 2010 s. 168 uttalade HD att förarbetsuttalandena  avseende hur EKMR skulle 

tolkas om konflikt uppstod mellan EKMR och nationell lag enbart tog sikte på de situationer 

där EKMR tillämpades som svensk lag.123 HD uttalade vidare att tolkningsprinciperna som 

förordades i förarbetena tar sikte på tillämpning av EKMR i det enskilda fallet, och inte på 

mer allmänna frågor om svensk lagstiftnings förenlighet med EKMR. Vid sådana allmänna 

frågor menade HD i NJA 2010 s. 168 att det ankom på lagstiftaren att se till så nationell rätt 

överensstämmer med konventionsåtagandena.124 I NJA 2012 s. 1038 uttalade HD att vid mål i 

                                                 
120 Åkerberg Fransson, p. 45-46. 
121 NJA 2013 s. 502, p. 51-53.  
122 Jmf. NJA 2012 s. 1038, p. 13-15. 
123 Om förarbetsuttalandena se avsnitt 3.1.2 och EKMR:s ställning i svensk rätt i avsnitt 3.1.1. 
124 NJA 2010 s. 168, p. 31-32. 



30 
 

svensk domstol där det prövas om den enskildes rättigheter enligt EKMR har respekterats av 

staten är det främst EKMR:s ställning som lag som får betydelse. Det skulle även i de fallen 

ankomma på svenska domstolar att tolka och precisera den enskildes rättigheter enligt 

konventionen.125  

 

Det sagda innebär att om det vid lagkonflikt inte går att lösa den genom fördragskonform 

tolkning eller sedvanliga tolkningsprinciper så prövas nationell rätt mot EKMR på ett allmänt, 

folkrättsligt plan. Vad som gäller i de fallen är som nämnts inte helt klart men har till viss del 

framgått i NJA 2013 s. 502. Utgångspunkten i NJA 2013 s. 502 var enligt HD att även på 

folkrättslig grund kan konventionsstridig lag underkännas även om Europadomstolen inte 

prövat den aktuella frågan. I sådana fall anser HD dock att försiktighet ska iakttas.126 Hur pass 

höga krav som i de fallen skulle  ställas  på  ”klarhet” i Europadomstolens praxis menade HD 

berodde på flera olika faktorer såsom hur pass viktig den berörda rättigheten är, vilken typ av 

lagstiftning frågan rör och även vilka praktiska och rättsliga konsekvenser ett underkännande 

av lag skulle innebära. Om många följdförändringar skulle följa av ett underkännande av 

nationell lag ansåg HD att frågan i mindre klara fall skulle lösas av lagstiftaren. HD uttalade 

också  att  ”en ytterligare omständighet som bör beaktas är vilka möjligheter som lagstiftaren 

har haft att anpassa det svenska rättsläget   till  de  krav  som  konventionsrätten  ställer”.127 HD 

framhöll sedan att i NJA 2010 s. 168 hade förfarandet med skattetillägg och skattebrott 

prövats på folkrättslig grund, och att förändring av systemet skulle innebära långtgående 

verkningar, varför konventionsenlig förändring hade bedömts vara en fråga för lagstiftaren. I 

NJA 2013 s. 502 underkände som bekant HD svensk rätt trots att frågan i tidigare fall 

bedömts ankomma på lagstiftaren att lösa. Detta eftersom unionsrätten var tillämplig och det 

att lagstiftaren inte vidtagit de förväntade lagstiftningsåtgärder som hade uppkommit genom 

europadomstolens praxis.128 Uttalandena kan sammantagna sägas innebära att det krävs 

tillräckligt stöd i Europadomstolens praxis för att ge EKMR företräde.129 I fall där 

underkännande av lag skulle innebära långtgående rättsliga och praktiska konsekvenser är det 

inte uteslutet att det fortfarande krävs klart stöd för att kunna underkänna lag med hänvisning 

till EKMR. Det kan noteras att HD:s underkännande av svensk rätt i NJA 2013 s. 502 har lett 

                                                 
125 NJA 2012 s. 1038, p. 15.  
126 NJA 2013 s. 502, p.54. HD menade att fallen 2010, det vill säga de fall där klart stöd-doktrinen hade 

utvecklats var uttryck för sådan försiktighet. Se även i SOU 1993:40 Del A s. 24 och 228 angående 
lagprövning mellan svensk lag mot EKMR.  

127 NJA 2013 s. 502, p. 55. 
128 NJA 2013 s. 502, p. 56-58. 
129 Jmf NJA 2013 502, p. 60, Gulliksson, 2013, Klart till halvklart – om ne bis idem och skattetilläggen, s. 680. 
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till frisläppande från fängelse, beviljanden av resningsfall, nedlagda åtal och 

skadeståndsanspråk.130  

 

Det finns som nämnts även en skillnad i HD:s syn på EKMR:s genomslag vad gäller enskilda 

fall och mer allmänna fall. I de enskilda fallen får enligt NJA 2012 s. 1038 EKMR betydelse 

som svensk lag och inte som folkrättsligt instrument. I de enskilda fallen ska HD tillämpa 

LEKMR och HD har inte uttalat att någon försiktighet ska hållas.131 Skillnaden mellan HD:s 

syn på tillämpningen av EKMR som lag och i allmänna fall torde ha sin utgångspunkt i att 

HD i för stor grad inte vill inkräkta på lagstiftarens kompetens. Det kan här erinras om att det 

i förarbetena påkallades viss försiktighet för domstolarna vid tolkning av EKMR.132 Ses HD:s 

skillnad mellan EKMR som lag och som folkrättsligt instrument med denna bakgrund kan det 

tolkas så att i de fall där det bara handlar om att tolka lag i enlighet med EKMR, när det rör 

enskilda fall, har domstolarna större frihet, medan frågan i fall rörande underkännande av 

svensk rätt bör åtgärdas av lagstiftaren.  

 

HD tar också i NJA 2013 s. 502 upp det problem med likabehandling och förutsägbarhet som 

uppkommer om EKMR får olika långtgående skydd beroende på om unionsrätten är 

tillämplig eller inte.133 Bernitz menar också att en sådan ordning inte kan vara godtagbar och 

att problemet som i en sådan tillämpning skulle uppstå talar för att EKMR:s genomslag i 

svensk rätt borde förstärkas.134 Fast menar att EKMR särskilt på grund av likabehandlingsskäl 

har fått starkare ställning i svensk rätt och att NJA 2013 s. 502 är ett tydligt tecken på att en 

ny riktning av normprövning mellan svensk rätt och EKMR har inletts. Hon påpekar också att 

EKMR genom 2:19 RF har en konstitutionell ställning. Detta gäller dock rent underkännande 

av en lag, inte i fråga om fördragskonform tolkning.135  

 
3.4 Förhållandet mellan EU-stadgan och EKMR 
Första gången EU erkände mänskliga rättigheter var redan år 1969 i Stauder136och i 

Internationale Handelsgesellschaft137 slog EU-domstolen fast att unionsrätten har företräde 

                                                 
130 Bernitz, 2013, Förstärkt genomslag för Europarätten - både unionsrättsligt och konventionsrättsligt, s. 413. 
131 Jmf NJA 2012 s. 1038, p. 15. 
132 Prop. 1993/94:117, s. 36, SOU 1993:40 del A, s. 228.  
133 NJA 2013 s. 502, p. 59.  
134 Bernitz, 2012, Europarättens genomslag, s. 78. 
135 Fast, 2013, Tusen skäl att förekomma istället för att förekommas: en kommentar till dubbelbestraffningsfallen 

i EU-domstolen och högsta domstolen 2013, s. 39 och 43 f.  
136 Mål 29/69.  
137 Mål 11/70.  
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även om en bestämmelse fanns i syfte att upprätthålla grundläggande fri- och rättigheter. EU-

stadgan är rättsligt bindande för EU:s medlemsstater enligt art. 6.1. FEU.138 Vidare stadgas i 

art. 6.2. FEU att EU ska ansluta sig till EKMR, något som ännu inte skett.139 Detta stadgande 

gör att EU har en skyldighet att följa EKMR. EU-stadgan och EKMR har i stort 

överensstämmande artiklar till skydd för mänskliga fri- och rättigheter, däribland 

äganderätten och respekträtten för hem.140 EU-stadgan kan sägas vara en onödig dubblering 

av EKMR, men enligt   Bernitz   innebär   stadgan   även   en   ”framflyttning   av   rättighetsskyddet  

som uttrycker en förhöjd ambitionsnivå”.141  

 

Av art. 6.3. FEU framgår att EKMR utgör en del av unionsrätten som allmänna principer 

vilket innebär att EKMR alltid ska beaktas inom unionsrätten.142 De allmänna principerna är 

en oskriven rättskälla som utvecklas av EU-domstolen.143 Dessa principer får särskild vikt 

eftersom unionsrätten är rättspluralistisk och därför kräver ett samspel mellan olika 

rättstraditioner.144Av art. 52.3 EU-stadgan framgår vidare att EKMR utgör ett minimiskydd 

för mänskliga fri- och rättigheter inom unionsrätten. Där stadgas att i den mån EU-stadgan 

omfattar rättigheter som även finns i EKMR ska de ha samma innebörd och räckvidd som i 

EKMR, men detta hindrar inte att EU-stadgan kan vara mer långtgående än EKMR. Ingen 

bestämmelse i EU-stadgan får enligt art. 53 EU-stadgan tolkas så att den inkräktar på 

mänskliga fri- och rättigheter, detta gäller särskilt vad gäller fri- och rättigheterna i EKMR. 

EU-domstolen har visat att de tar hänsyn till både EKMR:s bestämmelser och 

Europadomstolens praxis.145  

 

Art. 52.3 EU-stadgan kan sägas var en direkt länk till att EU-domstolen beaktar 

Europadomstolens praxis. Detta har också framgått av EU-domstolens praxis, i McB mot L.E 

innebar art. 52.3 EU-stadgan att EU-domstolen beaktade Europadomstolens praxis rörande 

fråga om rätten till hem.146 Det innebär att det som gäller i Europadomstolens praxis i princip 

borde gälla för EU-domstolens tolkning av EU-stadgan. När både unionsrätten och EKMR är 

                                                 
138 Prop. 2009/10:80 s. 145 f. 
139 Bernitz, 2014, Europarättens grunder, s. 151. 
140 Vissa rättigheter finns dock i EKMR som inte finns i EU-stadgan och vice versa. Dessa artklar är dock inte av 

vikt för uppsatsen och dessa kommer därför inte behandlas närmare.  
141 Bernitz, 2014, Europarättens genomslag, s. 69. 
142 Bernitz, 2014, Europarättens grunder, s. 140. 
143 Hettne, Otken Eriksson, 2011, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 40. 
144 Hettne, 2008, Rättsprinciper  som  styrmedel:  allmänna  rättsprinciper  i  EU:s domstol, s. 19. 
145 Hettne, Otken Eriksson, 2011, EU-rättslig metod: teori och genomslag i svensk rättstillämpning, s. 139 med 

vidare hänvisningar.  
146 Mål 400/10, p. 54 och 56. 
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tillämplig kan utgångspunkten med bakgrund av föregående sägas vara att EKMR och 

Europadomstolens praxis är källa för tolkning av de artiklar i EU-stadgan som har 

motsvarighet i EKMR.147 EU-domstolen har även framhållit EKMR:s särskilda betydelse 

bland folkrättsliga traktat.148   

 

I dagsläget verkar EU-domstolen och Europadomstolen följa varandras praxis i syfte att 

undvika konflikt mellan stadgan och konventionen.149 Att EU-domstolen tar 

Europadomstolens praxis och EKMR på stort allvar framgår till exempel av Schmidberger150 

där EU-domstolen uttalade att EKMR:s skydd för yttrande – och mötesfrihet vägde tyngre än 

den fria rörligheten, som är en av EU:s fyra friheter. I fallet uttalade domstolen också att 

grundläggande fri- och rättigheter kunde innebära inskränkningar av unionsrätten, men en 

avvägning mellan dem skulle göras om det inte rörde absoluta rättigheter, det vill säga att 

proportionalitetsprincipen i de fallen ska beaktas. Att EKMR är en så pass integrerad del av 

EU-rätten leder till att konventionen i de fall som EU-stadgan och EKMR är samtidigt 

tillämpliga har även EKMR företräde framför svensk rätt, trots EKMR:s ställning som vanlig 

lag i Sverige.151  Åhman har beskrivit förhållandet mellan EU-stadgan och EKMR så att 

”systemen  gifter  sig  helt  enkelt  med  varandra  och  det  kommer  inte  …  att  till  fullo  gå  att  hålla  

dem  isär”.152  

 

I och med att EU ska tillträda EKMR och att EU är folkrättsligt bundna av EKMR genom art. 

6.3 FEU är EU-domstolen underkastade Europadomstolens jurisdiktion. EU torde även 

genom detta även vara bundna av tilläggsprotokollen. I och med Lissabonfördraget och 

genom art. 52 och 53 EU-stadgan är europadomstolen högsta uttolkare av mänskliga fri- och 

rättigheter och EU skyldiga att följa domstolens praxis.153 När EU väl har anslutit sig till 

EKMR är avsikten att det ska vara möjligt att klaga vid Europadomstolen mot EU-

institutionernas tillämpning av unionsrätten och överklaga EU-domstolens domar avseende 

                                                 
147 Bernitz, 2012, Europarättens genomslag, s. 68. 
148 Förenade målen 46/87 och 227/88, Hoechst, p. 13.  
149 Bernitz, 2014, Europarättens grunder, s. 150, Douglas-Scott,  2006, A tale of two courts: Luxenburg, 

Strasbourg and the Growing European Human Rights, s. 630. Douglas framhåller också att det just nu (då 
2006) finns en nästan överdriven fokus på mänskliga rättigheter i Europa.  

150 Mål C-112/00. 
151 Prop. 2009/10:80, s. 146, Åkerberg Fransson, p. 44.  
152 Åhman, 2010, Lojalitetsprincipen inom europarätten och mänskliga rättigheter, s. 642. 
153 Lebeck, 2013, EU-stadgan om grundläggande rättigheter, s. 79.  
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grundläggande fri- och rättigheter till Europadomstolen.154 När EU har anslutit sig till EKMR 

kommer Europadomstolens ställning med största säkerhet bli ännu starkare.155 

 

4 Individuella rättigheter till hem och egendom 
 
Rätten till hem återfinns både i EKMR och i EU-stadgan. Vid utmätning av bostäder 

aktualiseras inte bara rätten till hem utan också äganderättsskyddet eftersom enskildas 

egendom tas i anspråk. Även äganderättsskyddet återfinns i både EKMR och EU-stadgan. I 

EKMR regleras rätten till hem i art. 8 och äganderättsskyddet i art. 1 P-1. I EU-stadgan 

återfinns rättigheterna i art. 7 respektive art. 17. Bestämmelserna i EKMR och EU-stadgan 

överensstämmer i stort och jag kommer närmast att redogöra för artiklarna i EKMR eftersom 

unionsrätten inte direkt omfattar utmätning av bostäder.  

 
Jag börjar detta kapitel med att redogöra för proportionalitetsprincipen då principen återfinns i 

både svensk rätt, konventionsrätten och unionsrätten. Principen genomsyrar tolkningen av 

bestämmelserna som återfinns i de olika regelverken och är därför bra att ha med sig i fortsatt 

läsning. Jag kommer därefter närmare gå igenom rättigheterna i EKMR och EU-stadgan.  

 

4.1 Proportionalitetsprincipen 
Rättigheter kan vara absoluta eller relativa. De rättigheter som inte är absoluta är relativa och 

kan därmed begränsas med hänsyn till legitima allmänna intressen. Exempel på absoluta 

rättigheter är skyddet mot tortyr, vilket inte lämnar utrymme för avvägning.156 Begränsning 

av rättigheten ska dock alltid göras med beaktande av proportionalitetsprincipen. Både rätten 

till hem och äganderättsskyddet är relativa rättigheter. 157 Proportionalitetsprincipen är i 

svensk rätt inte en allmän rättsprincip men har genom inflytande av unions- och 

konventionsrätten fått större inflytande.158  

 

I korthet innebär proportionalitetsprincipen att en åtgärd bara får gå så långt att den 

tillgodoser det med åtgärden tänkta ändamålet, om den är mer långtgående kan åtgärden inte 

                                                 
154 Bernitz, 2014, Europarättens grunder, s. 151.  
155 Åhman, 2010, Lojalitetsprincipen inom europarätten och mänskliga rättigheter s. 642, Bernitz, 2012, 
Europarättens genomslag, s. 34.  
156 SOU 2008:125 del 1, s. 391. 
157 SOU 2010:87, s. 148 f. 
158 Bernitz, 2014, Europarättens grunder, s. 160 f. Detta gäller särskilt inom förvaltningsrätten där 

regeringsrätten (numer högsta förvaltningsdomstolen) i RÅ 1999 ref. 76 uttalat att principen vunnit erkännande 
i svensk rätt. 
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anses proportionerlig.159 Proportionalitetsprincipen innebär således att en rättighet endast får 

inskränkas om åtgärdens syfte uppväger intrånget i rättigheten. Det är bara den minst 

ingripande åtgärden för att uppnå syftet som är förenligt med principen.160 

Proportionalitetsbedömningen innebär vidare att det ska finnas balans mellan inskränkningen 

av rättigheten och det allmännas behov att uppnå aktuellt syfte, balans ska finnas mellan mål 

och medel. Om den enskilde får bära en för stor börda anses inte rimlig balans föreligga.161 

Sammanfattningsvis inrymmer proportionalitetsbedömningen tre moment: ändamål, 

nödvändighet och proportionalitet i strikt mening. Ändamålskriteriet är frågan om åtgärden är 

ägnad att uppnå avsett mål, nödvändighetskriteriet består i om åtgärden är nödvändig för att 

uppnå målet och om det finns alternativa mindre ingripande åtgärder som uppnår samma mål. 

Anses ändamåls- och nödvändighetskriterierna vara uppfyllda prövas proportionalitet i strikt 

mening vilket innebär en bedömning om det föreligger rimlig balans mellan mål och 

medel.162  

 

I art. 8 EKMR finns proportionalitetsprincipen uttryckt genom att rätten till hem endast får 

begränsas när det är nödvändigt att tillgodose vissa legitima allmänna eller enskilda intressen 

om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att tillgodose de eftersträvade 

intressena.163 Art. 1 P-1 EKMR innehåller till skillnad från art. 8 EKMR inte något uttryckligt 

krav på nödvändighet. Att det ska finnas en rimlig balans mellan intrånget i rättigheten och 

syftet med åtgärden framgår dock enligt Europadomstolen av helhetsstrukturen av art. 1 P-1 

EKMR.164 

 

Proportionalitetsprincipen är en allmän rättsprincip inom unionsrätten och återfinns i art. 5.4  

FEU. I art. 52.1 EU-stadgan framgår att proportionalitetsprincipen ska beaktas vid varje 

rättighetsbegränsning. Där föreskrivs att en rättighetsbegränsning endast får göras om det är 

nödvändigt för att uppnå allmänna samhällsintressen eller för att säkra andras fri- och 

rättigheter. För att en rättighetsbegränsande åtgärd enligt unionsrätten ska anses 

                                                 
159 Danelius, 2012, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, s. 53. För proportionalitetsprincipen inom unionsrätten se Lebeck, 2013, EU-stadgan 
om grundläggande rättigheter – en introduktion, s. 71 f. Se också om proportionalitetsprincipen i RF och 
svensk rätt SOU 2010:87, s. 148 f. 

160 Jacobs, White, Ovey, 2010, The European Convention of Human Rights, s. 311. 
161 Sporrong Lönnroth mot Sverige, § 69 och 73, James m.fl. mot Storbritannien den 21 februari 1986, § 34 och 

50, Rousk mot Sverige, § 113.  
162SOU 2010:87, s. 148 f. 
163 Danelius, 2012, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, s. 53. 
164 Rousk mot Sverige, § 113. 
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proportionerlig måste åtgärden, i likhet med konventionsrätten, vara nödvändig för att uppnå 

aktuellt syfte, den får inte vara mer långtgående än vad som krävs för att syftet ska uppnås 

och den ska stå i rimlig proportion till syftet med åtgärden.165   

 
 
4.2 Rätten till hem och äganderättsskyddet enligt EKMR 
Både art. 8 och art. 1 P-1 EKMR börjar med att föreskriva rättigheternas omfattning i första 

stycket varpå det i andra stycket stadgas när rättigheterna får begränsas. Endast begränsningar 

som där är stadgade är tillåtna och när begränsningar får ske ska enligt europadomstolen 

tolkas i snäv mening.166  

 

När Europadomstolen avgör om en inskränkning är rättfärdigad avgör den först om den är 

föreskriven och/eller tillåten i lag, sedan om syftet med aktuell lag är legitimt och sist om 

begränsningen är nödvändig i ett demokratiskt samhälle. I enlighet med 

proportionalitetsprincipen är det bara den minst ingripande åtgärden för att uppnå syftet som 

tillåts.167 Europadomstolen tillämpar samma metod vid bedömningen enligt art. 1 P-1 som art. 

8 EKMR.168 

 
 
4.2.1 Rätten till hem 
Art. 8.1 EKMR föreskriver att var och en har rätt till skydd  för  sitt  privat- och familjeliv, sitt 

hem och sin korrespondens. Inskränkningar i rättigheterna får enligt art. 8.2 EKMR bara 

göras med stöd av lag, regleringens syfte måste vara att tillgodose allmänna eller enskilda 

intressen och får bara göras om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att tillgodose 

de eftersträvade intressena.169  

 

Kravet på att det måste finnas stöd i lag innebär även att regleringen måste uppfylla rimliga 

krav på rättssäkerhet, det vill säga att den inte får vara godtycklig.170 Vidare ska den vara 

                                                 
165 Lebeck, 2013, EU-stadgan om grundläggande rättigheter – en introduktion, s. 71 f.  
166 Silver m.fl. mot Storbritannien den 25 mars 1983, § 97, Jacobs, White, Ovey, 2010, The European 

Convention of Human Rights, s. 310 f. och 325, jmf art. 18 EKMR. 
167 Jacobs, White, Ovey, 2010, The European Convention of Human Rights, s. 311. 
168 Jacobs, White, Ovey, 2010, The European Convention of Human Rights, s. 478.  
169 Exempelvis nationella säkerheten, den allmänna säkerheten eller landets ekonomiska välstånd, till 

förebyggande av oordning eller brott, till skydd för hälsa eller moral eller till skydd för andra personers fri- och 
rättigheter, Jacobs, White, Ovey, 2010, The European Convention of Human Rights, s. 315 f. 

170 Maestri mot Italien den 17 februari 2004, § 30 med vidare hänvisningar.  
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tillgänglig för allmänheten och så pass klar att inskränkningar i rättigheten är förutsägbart.171 

Nödvändighetskravet innebär att det ska finnas ett angeläget samhälleligt behov och att 

åtgärden inte går längre än vad som krävs för att uppnå målet, i och med detta innefattar 

nödvändighetskravet ett proportionalitetstest.172 Europadomstolen har uttalat att 

nödvändighetskravet inte är synonymt med oundgängligt, men är inte heller flexibelt såsom 

begreppen tillåtlig, vanliga, nyttigt, rimligt eller önskvärt.173  

 

Rätten till hem i art. 8 EKMR är en central del av artikelns skydd och det krävs därför starka 

skäl för att det enligt artikeln ska vara tillåtet att beröva någon bostad.174 Detta har 

framkommit i Europadomstolens praxis, domstolen har uttalat att förlusten av hem är den 

mest extrema formen av kränkning av rätten till hem.175 

 
 
4.2.2 Äganderättsskyddet  
Art. 1 P-1 EKMR är ett skydd för äganderätten. Europadomstolen har fastslagit att art. 1 P-1 

EKMR innehåller tre regler. Den första regeln är generell och innebär att egendomen ska 

respekteras. Den andra stadgar under vilka villkor någon får berövas sin egendom. Den tredje 

stadgar under vilka förutsättningar staten får begränsa äganderätten i syfte att uppfylla 

allmänna intressen. Den andra och tredje regeln utgör enligt Europadomstolen särskilda 

ingrepp i äganderätten och ska därför tolkas i ljuset av den första regeln.176 Vad som är 

allmänt intresse faller ofta inom de nationella domstolarnas bedömningsmarginal, och 

Europadomstolen är därför ofta återhållsamma i prövning om ett ingrepp varit berättigat.177  

 

Vid inskränkning av art. 1 P-1 EKMR kan det antingen röra sig om den andra regeln, 

berövande av egendom, eller den tredje, begränsning av egendomsanvändningen. Till 

                                                 
171 Danelius, 2012, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, s. 351.  
172 ”Pressing  social  need”,  egen  översättning.  Att  åtgärden  inte  ska gå längre än nödvändigt är ett uttryck för 

proportionalitetsprincipen, se om denna i avsnitt 4.1. 
173 Handyside mot Storbritannien den 7 december 1976, § 48. Silver m.fl. mot Storbritannien, § 97. Begreppen 
lyder  på  engelska:  ”Indispensible”,  admissible”,  ”ordinary”,  ”useful”,  ”reasonable”  och  ”desiribly”  ,  egen  
översättning.  

174 Danelius, 2012, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 
mänskliga rättigheterna, s. 399.  

175 Rousk mot Sverige, § 137 med vidare hänvisning till Zehentner mot Österrike, § 58, McCann mot 
Storbritannien, § 50.  

176 Sporrong Lönnroth mot Sverige, § 61, James m.fl. mot Storbritannien, § 37, Rousk mot Sverige, § 108 och 
112.  

177 SOU 2010:87, s. 147 f. 
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berövanden hör exempelvis expropriationsförfaranden.178 Utmätning hör däremot till 

begränsning av egendomsanvändningen.179 För att begränsning av egendomsanvändningen 

ska vara tillåten under art. 1 P-1 EKMR krävs att åtgärden måste vara av lagkaraktär, åtgärden 

måste vara i syfte att uppnå ett allmänt intresse och åtgärden måste av staten bedömas vara 

nödvändig.180 

 
I Kanala mot Slovakien181  uttalade Europadomstolen att skyddet kan innefatta en rätt att få 

sin egendom såld till ett högre förväntat pris. Även i Rousk mot Sverige togs frågan upp. En 

fastighet hade i fallet hade sålts till ett pris om 80 % av marknadsvärdet. Detta ansåg inte 

europadomstolen var en kränkning av äganderätten.182  

 
4.2.3 Bedömningsmarginalen  
Europadomstolens främsta uppgift är att kontrollera att EKMR:s krav uppfylls i de nationella 

domstolarnas och myndigheternas tillämpning. De nationella domstolarna har dock en 

bedömningsmarginal, också kallad diskretionär bedömningsrätt, vilket innebär att de 

nationella domstolarna har marginal att själva avgöra om en inskränkning kan göras. Detta 

beror på att de nationella domstolarna anses vara bättre lämpade att göra bedömningar om 

exempelvis bevisvärdering och bedömning av inhemsk lag. De nationella domstolarna kan 

också vara mer lämpade att bedöma inhemsk lag då de har kännedomen  om  och  förståelse  för  

nationella  eller  lokala  tänkesätt,  vanor  och  intressen  som  kan  vara  viktiga  för  utgången  i  målet  

som europadomstolen saknar.183 Bedömningsmarginalen innebär att Europadomstolen ofta 

godtar den nationella prövningen om inte speciella skäl föreligger.184 Både art. 8 och art. 1 P-

1 EKMR innefattar en viss bedömningsmarginal. I art. 8 EKMR finns bedömningsmarginalen 

främst rörande vilka inskränkningar som kan anses nödvändiga i ett demokratiskt samhälle 

medan det i art.1 P-1 EKMR finns en betydande bedömningsmarginal för domstolarna 

rörande vilka inskränkningar som kan vara i det allmännas intresse.185  

 

                                                 
178 Sporrong Lönnroth mot Sverige, § 64. 
179 Rousk mot Sverige, § 111, Zehentner mot Österrike, § 71. 
180 Jacobs, White, Ovey, The European Convention of Human Rights, s. 503. 
181 Kanala mot Slovakien den 14 oktober 2008, § 17.  
182 Rousk mot Sverige, § 114. Se närmare om fallet i avsnitt 5.1. 
183 SOU 2010:87, s. 145 f.  
184 Danelius, 2012, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, s. 51 f.  
185 SOU 2010:87 s. 147 f., Danelius, 2012, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till 

Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, s. 52.  
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Bedömningsmarginalen kan variera beroende på det intresse som regleringen avser att skydda 

eller ändamål inskränkningen syfar till att uppnå. Är syftet att exempelvis säkra den nationella 

säkerheten, är Europadomstolen enligt Danelius mindre villig att underkänna regleringen.186 

Rör regleringen istället ett starkt individuellt intresse och ett stort ingripande i individens 

rättigheter, kan istället domstolarnas bedömningsmarginal minska.187  Desamma gäller om 

uppfattningen om en rättighet är desamma för flera olika medlemsländer.188 Även i de fall där 

nationella domstolarna har en stor bedömningsmarginal kan Europadomstolen ingripa om 

prövningen   är   uppenbart   felaktig,   godtycklig   eller   får   konsekvenser   som   inte   kan   anses  

godtagbara ut ett konventionsperspektiv. 189 

 
 
4.3 Rätten till hem och äganderättsskyddet enligt EU-stadgan 
Rätten till hem i art. 7 EU-stadgan ska överensstämma med art. 8 EKMR, i enlighet med hur 

den tolkas av Europadomstolen.190 Enligt Lebeck ska art. 7 EU-stadgan tolkas i ljuset av 

EKMR i de fall artiklarna inte överensstämmer. Desamma gäller för äganderättsskyddet i art. 

17 EU-stadgan.191 Artiklarna korresponderar således med varandra.  

 

Även enligt EU-stadgan kan både rätten till hem och äganderättsskyddet begränsas. När 

rättigheterna får begränsas stadgas dock inte i respektive artikel på samma sätt som i EKMR 

utan stadgas i art. 52.1 EU-stadgan. Begränsningar får endast göras om de har stöd i lag, är 

nödvändiga för att uppnå ett legitimt samhällsintresse och är proportionerliga. Även 

begränsningskriterierna bygger på EKMR och europadomstolens praxis.192 Enligt Lebeck är 

den yttre gränsen för inskränkning av äganderättsskyddet i EU-stadgan att den måste ha 

förankring i EU:s fördrag och får inte tillämpas på ett diskriminerande sätt.193  

 

5 Vilka krav EKMR ställer på svensk rätt och 
rättstillämpning vid utmätning 

 
                                                 
186 Danelius, 2012, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: en kommentar till Europakonventionen om de 

mänskliga rättigheterna, s. 52 och 352. 
187 Rosuk mot Sverige, § 113, Zehentner mot Österrike, § 57. 
188 SOU 2010:87, s. 146. 
189 SOU 2010:87, s. 147.  
190 Mål C-256/11, Dereci, p. 70-74.  
191 Lebeck, 2013, EU-stadgan om grundläggande rättigheter – en introduktion, s. 115 och 199 f. Se också 

avseende äganderättsskyddet konventets förklaringar, art 17 EU-stadgan. 
192 Lebeck, 2013, EU-stadgan om grundläggande rättigheter – en introduktion, s. 68. Se närmare om kriterierna 

i avsnitt 4.2. 
193 Lebeck, 2013, EU-stadgan om grundläggande rättigheter – en introduktion, s. 207. 



40 
 

Rätten till hem och äganderättsskyddet ska enligt EKMR respekteras. I och med Rousk mot 

Sverige har det även framkommit att proportionalitetsprincipen ska tillämpas vid 

inskränkning av nämnda rättigheter och att svensk rätt i vissa hänseenden inte lever upp till 

EKMR:s krav. Att rätten till hem och äganderätten ska respekteras samt att 

proportionalitetsprincipen ska beaktas vid utmätning framgår inte explicit av varken UB, dess 

förarbeten eller rättspraxis.  

 

Enligt Heuman ska nationella domstolar i fortsättningen tolka UB:s regler i ljuset att Rousk 

mot Sverige. Enligt Heuman innebär det att utmätning när skulden är ringa eller när utmätning 

endast skulle täcka en liten del av fordran inte får genomföras eftersom detta skulle vara 

oproportionerligt.194 Sandstedt menar att Rousk mot Sverige innebär att vad gäller statliga 

fordringar måste rätten till hem respekteras i högre grad än i nu gällande ordning. Detta gäller 

inte bara det att bostadsfastigheter alltid ska utmätas i sista hand enligt utmätningsordningen i 

4:3 st. 2 UB, utan också att utmätningen av bostäder överlag borde vara än mer restriktiv.195 

 

Jag går nedan närmare igenom omständigheterna i Rousk mot Sverige och vilka avväganden 

som gjordes med hänsyn till EKMR i NJA 2013 s. 1241. 

 

5.1 Rousk mot Sverige 
I Rousk mot Sverige aktualiserades både rätten till hem och äganderättsskyddet i art. 8 

respektive art. 1 P-1 EKMR då en gäldenärs bostad hade utmätts för en skuld avseende TV-

licens och fordonsskatt som vid utmätningen var 6 271 kronor. Omständigheterna i fallet var 

speciella varför domen inte helt klart belyser om och på vilket sätt utmätning av bostad enligt 

svensk rätt strider mot EKMR. Något som däremot framkommer i domen är att 

proportionalitetsprincipen ska beaktas vid utmätning.  

 

5.1.1 Bakgrund 
Den aktuella skulden uppstod då gäldenären på grund av depression inte hade lämnat in sin 

deklaration i tid. SKV sökte kontakt med gäldenären men då han förhöll sig passiv skickade 

SKV förslag till skönstaxering. Skulden uppgick då till 232 572 kronor men efter att det 

senare beviljades anstånd minskade skulden till 6 271 kronor. SKV begärde utmätning och 

                                                 
194 Heuman, 2014, Specialprocess: Utsökning och konkurs, s. 145 f.  
195 Sandstedt, 2013, Äganderättsskyddet, rätten till skydd för hemmet och en ny svensk kränkning: målet Rousk, 

s. 618 f.  
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KFM tog beslut om utmätning av gäldenärens bostad.196 Avhysning av borgenären skedde 

och kostnaden för detta var 71 115 kronor.  

 
Beslutet om utmätning överklagades av gäldenären. Tingsrätten avslog överklagandet, varpå 

gäldenären överklagade till HovR. HovR begärde komplettering som gäldenären inte skickade 

in, varför HovR inte beviljade prövningstillstånd. Gäldenären hade också innan överklagandet 

ansökt om anstånd med betalningen till SKV. Ansökan sorterades fel av SKV varpå 

gäldenären skickade en ny ansökan och påtalade däri att det var bråttom. Anståndet beviljades 

av SKV men KFM underrättades inte samtidigt om detta. Skulden uppgick då till 78 866 

kronor. Samma dag som SKV beviljade anstånd såldes fastigheten på exekutiv auktion av 

KFM. Gäldenären sökte också anstånd med försäljningen av bostaden, ansökan avslogs av 

tingsrätten och detta överklagades också. HovR avskrev överklagandet på grund av att 

bostaden då redan hade blivit såld. Vid exekutiv auktion avslogs första budet på fastigheten 

då det bedömdes för lågt, men det andra, på 1,6 miljoner kronor, accepterades. Värdet på 

bostaden hade bestämdes till att vara 1 850 000 – 2 150 000 kronor. Kostnaden för den 

exekutiva auktionen var 45 600 kronor.  

 

Gäldenären överklagade också försäljningen av bostaden med hänvisning till att anstånd av 

skatteskulden hade beviljats då fastigheten såldes. Tingsrätten avslog överklagan. Gäldenären 

överklagade även detta med hänvisning till art. 1 P-1 eftersom han ansåg det oproportionerligt 

att utmäta en fastighet för en skuld som då uppgick till endast 6 271 kronor. HovR beviljade 

inte prövningstillstånd vilket inte heller HD gjorde. Fallet kom sedan att tas upp i 

Europadomstolen. 

5.1.2 Kränkningen av äganderättsskyddet 
Europadomstolen konstaterade att utmätningen med efterföljande exekutiv auktion av 

bostaden och avhysningen var en kränkning av äganderättsskyddet i art. 1 P-1 EKMR.197 

Europadomstolen konstaterade också att utmätning för indrivning av skatteskulder och 

åtgärder av sådant slag är i det allmännas intresse.198 

 

Gäldenären ansåg att det faktum att fastigheten såldes till ca 80 % av det uppskattade värdet 

var en kränkning av ägandesättsskyddet. Detta ansåg dock inte Europadomstolen eftersom 

köp på exekutiv auktion innebar en risk för köparen och att KFM hade avslagit ett lägre bud. 
                                                 
196 Bostaden var i fallet en tomträtt med tillhörande hus på ofri grund.  
197 Rousk mot Sverige, § 109. 
198 Rousk mot Sverige, § 110-111.  
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Priset på bostaden fanns därför vara inom rimlig marginal.199 Europadomstolen prövade sedan 

frågan om proportionalitet.  

 

Europadomstolen framhöll till gäldenärens nackdel att han länge hade förhållit sig passiv och 

skulle, om han agerat i tid, kunnat undvika att utmätning av bostaden skedde.200 Att 

skatteskulder i Sverige är direkt verkställbara ansågs falla inom staternas 

bedömningsmarginal.201 Europadomstolen uttalade dock att för att detta ska vara fallet krävs 

dock att det finns vissa rättssäkerhetsgarantier som skyddar den enskildes intressen, vilka i 

svensk rätt är begäran om anstånd eller uppskov med skulden. Gäldenären hade i fallet använt 

sig av dessa rättssäkerhetsgarantier, varför Europadomstolen prövade hur SKV och KFM 

hade hanterat dessa.202 Lagstiftningen i sig ifrågasattes inte av Europadomstolen, men de fel 

och kommunikationsfel som SKV och KFM hade gjort kritiserades. Vidare framhölls att 

KFM visste, mindre än en vecka efter försäljningen att skulden då endast var 6 271 kronor 

och kunde därför ha upphävt beslutet om försäljningen, speciellt eftersom det även fanns en 

bil som var utmätningsbar.203 Åtgärderna ansågs därför utgöra en för stor börda för den 

enskilde, det vill säga vara oproportionerliga, varför art. 1 P-1 EKMR ansågs ha blivit 

kränkt.204 

 

5.1.3 Kränkningen av rätten till hem 
Europadomstolen menade att även rättigheten till hem i art. 8.1 EKMR hade blivit kränkt men 

att utmätningen av fastigheten hade skett i överensstämmande med lag, UB, och hade legitima 

syften i köparens rättigheter samt statens ekonomiska välfärd.205 Staten invände att 

inskränkningarna i art. 8 EKMR kunde motiveras genom två intressen: statens ekonomiska 

välmående och skyddet för andras rättigheter och friheter. Europadomstolen erinrade här om 

att åtgärderna måste, för att anses nödvändiga i ett demokratiskt samhälle, vara 

proportionerliga till de legitima syftena och också svara på angelägna sociala behov. 

Europadomstolen uttalade sedan att även om det för staterna finns ett visst 

                                                 
199 Rousk mot Sverige, § 114.  
200 Rousk mot Sverige. § 116.  
201 Se närmare om bedömningsmarginalen i avsnitt 4.3.2. 
202 Rousk mot Sverige, § 118-119. 
203 Rousk mot Sverige, § 125. 
204 Rousk mot Sverige, § 126-127. 
205 Rousk mot Sverige den 27 juli 2013, § 134-135. 
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bedömningsutrymme att själva utforma reglerna så minskar det utrymmet då regleringar rör 

individens åtnjutande av nyckelrättigheter.206  

 

Europadomstolen uttalade sedan att förlusten av hem är den mest extrema form av kränkning 

av respekträtten till hem.207 Själva processen för beslut till åtgärden måste också vara rättvis 

och Europadomstolen framhöll att existensen av processuella rättssäkerhetsgarantier därför är 

av vikt.208 Domstolen uttalade sedan att det ibland är nödvändigt för en stat att utmäta 

bostäder i syfte att få skatteskulder betalda, men betonade att då dessa åtgärder vidtas måste 

individens rättighet till hem kunna tillgodoses.209 

 

Europadomstolen påpekade att besluten inte var rättskraftiga vid beslut om avhysning och 

försäljning, och domstolen var inte övertygad om att gäldenärens intresse hade tillvaratagits 

på ett rätt sätt i förhållande till respekträtten för hem, gäldenären borde inte ha avhysts innan 

överklagandena hade fått rättskraft. Även det att gäldenären inte fick sin betalning av 

överskottet från försäljningen innan avhysningen verkställdes kritiserades, särskilt med tanke 

på hans behov att kunna finna ett nytt hem.210 Domstolen uttalade sedan att varken köparens 

rätt eller statens intresse kunde överväga gäldenärens intresse i att behålla sitt hem.  Detta 

delvis på grund av att köparen inte hade så stor finansiell börda eftersom köparen vid den 

exekutiva auktionen endast betalt 10 % av köpeskillingen och att systemet vid utmätning 

saknade effektiva processuella säkerhetsgarantier. En kränkning av art. 8 EKMR ansågs 

därför föreligga.211  

 

5.2 Närmare om NJA 2013 s. 1241 och EKMR 
NJA 2013 s. 1241 kom efter Rousk mot Sverige. I fallet nämndes inte Rousk mot Sverige, 

däremot hänvisade HD till art. 8 EKMR.212 När HD i fallet refererade till art. 8 EKMR och 

gjorde de det endast i förhållande till utmätningsordningen i 4:3 st. 2 UB och uttalade också 

att det krävs starka skäl för att en bostad ska få kunna tas i anspråk och att därför annan 

                                                 
206 ”Intimate  or  key  rights”, egen översättning. Rousk mot Sverige, § 136 med vidare hänvisning till Zehentner 

mot Österrike, § 57.  
207 Rousk mot Sverige, § 137 med vidare hänvisning till Zehentner mot Österrike, § 58 och McCann mot 

Storbritannien, § 50.  
208 Rousk mot Sverige, § 137.  
209 Rousk mot Sverige, § 138. 
210 Rousk mot Sverige, § 139-140. 
211 Rousk mot Sverige, § 141-142. 
212 Se bakgrunden i fallet i avsnitt 2.2.1. HD refererade också i fallet till Förenta nationernas konvention om 

barnets rättigheter.  
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egendom ska tas i anspråk först. Gällande försvarlighetsbedömningen i 4:3 st. 1 UB uttalade 

HD att när ingen annan utmätningsbar egendom finns är det bara förväntat överskott som står 

i fokus utan att härvid nämna att en avvägning mellan statens, borgenärens och gäldenärens 

intressen skulle göras.  

 

HD kom trots detta fram till att utmätning i fallet inte skulle ske bland annat med beaktande 

av art. 8 EKMR och barnkonventionen. HD:s slut, att det inte fanns tillräckligt starka skäl att i 

nuläget utmäta bostaden vilar på att det fanns lön att utmäta, det var i därmed i målet en fråga 

om utmätningsordningen i 4:3 st. 2 UB. Då borgenären, SKV, inte hade anfört andra starka 

skäl varför utmätningen skulle ske nu ansåg HD att en avvägning av intressena ledde till 

utmätning av fastigheten inte skulle ske. Detta slut kommer alltså med hänvisning till att lön 

kunde utmätas. HD gjorde med andra ord en intresseavvägning i förhållande till 

utmätningsordningen och tillmätte borgenärens rätt till snabb betalning mindre vikt.  

 

Detta kan tolkas så att det inte finns något utrymme att i försvarlighetsbedömningen i 4:3 st. 1 

UB att göra en proportionalitetsbedömning. Som tidigare nämnts har det i doktrin framhållits 

att detta inte kan vara fallet i och med att Europadomstolen i Rousk mot Sverige ställer krav 

på att proportionalitetsbedömning i alla fall av utmätning ska kunna göras. Heuman menar 

däremot att det finns två rekvisit vid försvarlighetsbedömning enligt 4:3 st. 1 UB, ett 

överskottsrekvisit och ett försvarlighetsrekvisit. Det första innebär att exekutiv försäljning ska 

medföra ett överskott. Det andra rekvisitet, försvarlighetsrekvisitet, menar Heuman svarar 

mot proportionalitetsbedömningen som återfanns i Rousk mot Sverige.213  

 

6 Slutsatser och sammanfattande kommentarer 
 
Sverige har en skyldighet att beakta EKMR både i lag och i rättstillämpning. Det är enligt min 

mening genom EKMR och Europadomstolens praxis klart att UB:s regler om 

bostadsutmätning inte lever upp till konventionens krav eftersom det inte finns något 

omfattande utrymme i lag eller praxis att beakta proportionalitetsprincipen. Som det 

framhållits i förarbetena kan viss hänsyn tas till gäldenärens intressen, men borgenärens rätt 

till betalning utan dröjsmål har hittills varit det övervägande intresset. Att borgenärs intresse 

får anses övervägande bygger på att det i förarbetena och praxis framkommer en vilja från 

lagstiftaren att skapa incitament för att gäldenären ska göra rätt för sig, även i fall där skulden 

                                                 
213 Heuman, 2014, Specialprocess: Utsökning och konkurs, s. 146. 
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är ringa och utmätning av bostad endast innebär att en liten del av den aktuella skulden blir 

betald.  

 

Vidare anser jag att de stora skillnaderna vid utmätning av bostadsrätt respektive fastighet är 

omotiverad med hänsyn till både EKMR:s krav och samhällsutvecklingen. Idag görs 

försvarlighetsbedömningen i 4:3 st. 1 UB i princip endast utifrån det förväntade överskottet 

vid utmätning, och beneficiereglerna utesluter att fastigheter med hänsyn till sociala skäl 

undantas utmätning. Mot detta kan ställas att både bostadsrätter och fastigheter idag 

motsvarar i princip lika höga värden och betydande skillnader i värde finns mellan 

exempelvis större och mindre stad eller landsbygd.  

 

EKMR har också fått en starkare ställning genom EU-stadgan än konventionen hade vid 

införandet av LEKMR. Jag vill hävda att detta tillsamman med de delvis motstridiga 

förarbetsuttalandena vid inkorporeringen ger för handen att större vikt ska läggas vid 

rättighetsbeskrivningarna i rättstillämpningen. Jag anser att det därför finns större möjligheter 

för domstolarna att göra fria fördragskonforma tolkningar av lagen och således anpassa den 

till konventionens krav.  

 
6.1 EKMR:s förstärkta ställning genom EU-stadgan 
Det finns enligt mig många indicier på att på att EKMR har starkare ställning än vanlig lag, 

även om det i förarbetena uttalats att detta inte var den tänkta ordningen.214 Kritik har riktats 

mot hur EKMR infördes i lag, som Bernitz uttrycker det så var det en halvmesyr och det har 

hävdats att EKMR har fått större betydelse i praktiken än vad som förespråkades i 

förarbetena.215 HD har även i flera fall framhållit EKMR:s särskilda ställning bland 

internationella traktat.216 HD har dock inte i alla fall låtit EKMR få fullt genomslag med 

hänvisning till att det i vissa fall måste göras av lagstiftaren.217 

 

Vidare innebär Lissabonfördraget att Europadomstolen numer är högsta uttolkare av de 

grundläggande mänskliga rättigheterna. Detta tillsammans med att EKMR enligt unionsrätten 

                                                 
214 Prop. 1993/94:117, s. 33.   
215 Bernitz, 1994/95, Europakonventionens införlivande i svensk rätt – en halvmesyr, s. 259 f. Nergelius, 2014, 

Svensk statsrätt, s. 175-176, Åhman, 2011, Normprövning – domstols kontroll av svensk lags förenlighet med 
regeringsformen och europarätten 2000-2010, s. 25. 

216 Bet. 1993/94:KU24, s. 18, Ds 1993:90, s. 205, prop. 1993/94:117,  s. 38, Jmf också NJA 2010 s. 168, NJA 
2009 s. 463, NJA 2008 s. 946, NJA 2006 s. 467.  

217 Jmf.  utvecklingen av klart stöd-doktrinen i avsnitt 3.3. 
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ska utgöra ett minimiskydd för mänskliga fri- och rättigheter innebär att EKMR har fått en 

starkare ställning inom EU och därmed borde dess ställning även ha förstärks i svensk rätt. 

Utsökningsrätten är i sig inte en integrerad del av unionsrätten, men detta utesluter inte att 

EKMR kan komma att få större inverkan på utsökningsrätten såväl som andra områden.  

 

Att EKMR skulle tillmätas olika vikt beroende på om frågan rör ett unionsrättsligt område 

eller ett område som faller utanför kan te sig orimligt. Eftersom EU-stadgan och EKMR 

motsvarar varandra är det min mening att samma bedömningar ska göras med hänsyn till 

EKMR oavsett vilket område som berörs. EKMR har en stark ställning i svensk rätt, även om 

man kan argumentera för att den, då unionsrätten inte är tillämplig, bara har ställning av 

vanlig lag. Att regleringen i lag avseende utmätning av bostäder är gammal tillsammans med 

utvecklingen av mänskliga rättigheters betydelse inom EU kan innebära att det finns utrymme 

för domstolarna i att i stor utsträckning beakta EKMR.  

 
6.2 På vilket sätt kan UB:s regler om bostadsutmätning inte är förenliga 

med EKMR 
 
Utrymmet för en proportionalitetsbedömning i 4:3 UB är enligt min mening för snävt för att 

rätten till hem och äganderättsskyddet i tillräcklig utsträckning ska kunna beaktas. För att 

konventionsåtagandena ska kunna uppfyllas måste en proportionalitetsbedömning kunna 

göras både vad gäller utmätningsordningen och försvarlighetsbedömningen i 4:3 st. 2 

respektive 4:3 st. 1 UB.  

 
 
Det saknas i 4:3 UB uttryck för att förlust av hem innebär en kränkning av rätten till hem och 

även äganderättsskyddet. Att det inte kommer till uttryck innebär enligt mig att möjligheterna 

att i rättstillämpningen ta hänsyn till rättigheterna är för litet. Enligt KFM och NJA 2013 s. 

1241 ska dock rättighetsbestämmelserna i EKMR beaktas vid utmätning, men då främst 

rörande vilken egendom som ska tas i mät enligt utmätningsordningen i 4:3 st. 2 UB.218 

Avseende försvarlighetsbedömningen i 4:3 st. 1 UB finns däremot inget som stadgar att 

EKMR ska beaktas, bortsett från att hänsyn i väldigt begränsad del kan tas till gäldenärens 

olägenhet och KFM:s arbetsinsats.219 Vid försvarlighetsbedömning är det borgenärsintresset 

                                                 
218 Se om detta i avsnitt 2.2 och 5.2. 
219 Prop. 1993/94:50, s. 294 f.  
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och risken för att betalningsviljan hos gäldenärerna ska undergrävas som tillmätts mest 

vikt.220  

 

Vidare är skillnaden i lag mellan utmätning av bostadsrätter och fastigheter enligt mig inte 

förenlig med EKMR eftersom det vid fastighetsutmätning i princip helt saknas utrymme för 

en proportionalitetsbedömning då det är det förväntade överskottet som avgör om utmätning 

kan ske eller inte.  

 

6.2.1 Utmätningsordningen 
När det finns mer än en utmätningsbar tillgång finns det genom KFM:s ställningstaganden 

och NJA 2013 s. 1241 utrymme att till viss del beakta proportionalitetsprincipen. Utrymmet 

att göra detta relaterar till den tid det kan anses skäligt att låta borgenärer vänta på full 

betalning av skulden. När det avgörs vilken egendom som ska tas i mät enligt 4:3 st. 2 UB ska 

en proportionalitetsavvägning göras enligt KFM, och detta har även till viss del framkommit i 

NJA 2013 s. 1241. Denna bedömning kan leda till att exempelvis lön kan utmätas under 

längre tid istället för att utmätning av gäldenärens övriga egendom verkställs.221 Borgenärens 

intresse att betalning sker utan dröjsmål ska också beaktas. Något stadgande om vad som är 

snabb betalning saknas dock i lag, förarbeten och praxis. Riktlinjerna på tre respektive tolv 

månader framkommer istället i KFM:s ställningstaganden.222  

 

I NJA 2013 s. 1241 hänvisade HD till dessa uttalanden och konstaterade att en viss 

intresseavvägning skulle göras mellan borgenärens och gäldenärens intressen.223 I fallet 

ansågs som nämnts inte utmätning av bostad kunna ske trots att det inte ansågs säkert att 

skulden skulle bli fullbetald genom löneutmätning. Härtill hör att staten var borgenär och 

skulderna inte var på väg att preskriberas, vilket ställdes mot den olägenheten utmätning av 

bostaden skulle innebära för gäldenären och att utmätning endast skulle medföra ett mindre 

belopp.224 Här kan också noteras att gäldenärens barn hade särskilda behov. De här 

omständigheterna, att staten var borgenär och att gäldenärens barn hade speciella behov, kan 

innebära att HD inte skulle göra samma bedömning i fall där annan än staten är borgenär och 

gäldenären eller dennes familj inte har speciella behov. Detta innebär i sin tur att det inte är 
                                                 
220 Se om detta i avsnitt 2.1.1. 
221 Se avsnitt 2.2.  
222 KFM:s ställningstagande 1/08/IND, KFM:s ställningstagande 7/14/VER där löneutmätning anges kunna pågå 

i cirka tolv månader kom efter NJA 2013 s. 1241.  
223 NJA 2013 s. 1241, p. 9, med vidare hänvisning till prop. 1980/81:8 s. 361. 
224 Se avsnitt 2.2.1. 
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klart hur, eller om, HD i andra fall skulle göra en proportionalitetsbedömning. Som 

framkommit av NJA 2013 s. 1241 kan tiden som det anses skäligt att borgenären kan vänta på 

betalning kan förlängas åtminstone i de fall där staten är borgenär och då löneutmätning kan 

ske. Avvägande utifrån andra omständigheter, såsom skuldens storlek i förhållande till 

bostadens värde, måste dock också kunna vägas i en proportionalitetsbedömning för att 

hänsyn i tillräcklig utsträckning ska kunna tas till EKMR.  

 

6.2.2 Försvarlighetsbedömningen 
Finns det ingen annan utmätningsbar egendom än bostad, och bedömning istället måste göras 

utifrån försvarlighetsbedömningen i 4:3 st. 1 UB är utrymmet att göra en 

proportionalitetsbedömning snävare. Det är i nationell praxis tydligt att det är förväntat 

överskott som här står i blickfånget.225 Däremot finns det inget prejudikat som berör 4:3 st. 1 

UB som kommit efter Rousk mot Sverige, eftersom det som avgjorde frågan i NJA 2013 s. 

1241 var bedömning av utmätningsordningen.  

 

EKMR och Europadomstolens praxis kräver att det finns utrymme för en 

proportionalitetsavvägning även i dessa fall. Hur EKMR:s krav på proportionalitet ska 

bedömas i de fallen är därmed en fråga som inte ännu fått svar. Även i dessa fall borde en 

proportionalitetsbedömning kunna leda till att tiden som det kan anses skäligt att 

borgenärerna får vänta på betalning förlängs. Kan ingen annan utmätningsbar egendom 

förväntas uppkomma i framtiden tjänar en förlängning av betalningstiden inte mycket till. 

Kan det däremot förväntas att gäldenären får exempelvis arbete, arv eller liknande kan dock 

en längre accepterad betalningstid för gäldenären vara avgörande för om hen kan behålla sin 

bostad. Jag vill därför hävda att betalningstiden även i dessa fall bör kunna justeras med 

beaktande av proportionalitetsprincipen. Eftersom rätten till hem är en så pass viktig rättighet 

och förlusten innebär ett stort intrång kan en annan lösning än att ta hänsyn till förväntade 

inkomster inte anses förenlig med EKMR.  

 

Att äganderättsskyddet i art. 1 P-1 EKMR kränks då bostäder med stora värden utmäts för 

små skulder speciellt när det finns andra utmätningsbara tillgångar, ansågs i Rousk mot 

Sverige vara oproportionerligt.226  Det kan med bakgrund av detta uttalande enligt mig inte 

uteslutas att bedömningen hade blivit densamma även om det inte hade funnits någon annan 

                                                 
225 NJA 2010 s. 397 I och II, NJA 2013 s. 1241.  
226 Rousk mot Sverige, § 125. 



49 
 

utmätningsbar egendom. Omständigheterna i Rousk mot Sverige var dock speciella då både 

KFM och SKV hade slarvat vilket ledde till att de processuella säkerhetsgarantierna ansågs 

undermåliga vilket i sin tur bidrog till att art. 1 P-1 och art. 8 EKMR hade blivit kränkta. Är 

utgångspunkten att SKV och KFM håller god kommunikation och att missar av det här slaget 

sällan görs kan det argumenteras för att kränkningen av EKMR inte skulle anses lika stor. Det 

kan dock argumenteras för att detta endast var en del av bedömningarna för kränkning av 

respektive artikel. Att gäldenären ansågs fått bära en för stor börda i enlighet med art. 1 P-1 

EKMR och att gäldenärens intresse övervägde statens och köparens intressen innebär att 

åtgärderna ändå utan dess speciella åtgärder skulle anses vara oproportionerliga och därmed 

inte konventionsenliga.  

 

Rousk mot Sverige och NJA 2013 s. 1241 gällde båda fordringar till staten. En 

proportionalitetsbedömning med staten som borgenär torde tala i gäldenärens favör, då statens 

intresse att få betalt samt de konsekvenser undantag kan innebära för kreditinstitutet blir 

mindre. Här kan också det faktum att det är staten som betalar för utmätning vägas in, 

speciellt avseende småskulder. Om KFM:s kostnad för utmätning vägs in torde staten sällan 

tjäna på utmätning eftersom staten också står för KFM:s kostnader. Bostäder borde alltså 

kunna undantas från utmätning i högre grad när staten är borgenär.  

 

6.2.3 Bostadsrätter som beneficium och skillnaden mellan bostadsrätter och 
fastigheter 

Bostadsrätter är undantagna utmätning i princip så länge deras värde inte överstiger 

gränsvärdet.227  Fastigheter kan dock inte undantas eftersom UB inte erbjuder någon möjlighet 

till undantag. Det innebär att bedömningen vid utmätning av bostadsrätter är mer 

proportionerligt eftersom det genom beneficiereglerna finns uttryckt i lag att hänsyn till 

gäldenärens intressen tas. Ett problem vid utmätning av bostadsrätter är dock beloppsgränsen 

på ca 300 000 kronor som kan sägas sätta ett tak för hur långt en proportionalitetsbedömning 

kan gå. Detta anser jag inte är i linje med EKMR eftersom en riktig 

proportionalitetsbedömning måste kunna ta alla faktorer i beaktning, inte bara värdet. 

Regleringen innebär också att bostadsrätter i större städer i princip aldrig kan undantas från 

utmätning. En proportionalitetsbedömning kan i och för sig leda till att bostadsrätter med ett 

högt värde inte kan bli utmätningsfria eftersom borgenärernas rätt att få betalt kan överväga 

gäldenärens i de fall där förlust av bostad bedöms vara mindre allvarligt och borgenärens 

                                                 
227 NJA 2004 s. 373 I och II.  
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intresse att få betalt stort och viktigt för att behålla ett fungerande kreditinstitut och 

betalningsvilja.  

 
Bostadsrätter och fastigheter kan idag omfatta lika stora värden. På grund av detta anser jag 

att det är ohållbart med beaktande av EKMR att fastigheter aldrig kan undantas utmätning. 

Även frågan om likabehandling kommer in här, då egendom omfattar samma värden är det 

inte rimligt att en typ undantas men inte den andra, speciellt då undantaget för bostadsrätter 

grundar sig i sociala skäl som i lika grad är gällande för fastigheter. Samtidigt medför 

regleringen stora skillnader mellan exempelvis boende på landsbygd respektive stad. Det kan 

te sig orimligt att endast boende på landsbygd ska kunna freda sitt hem. Att sätta upp en gräns 

mellan bostadsrätter och fastigheter är inte längre hållbart då förarbetsuttalandena i stort är 

obsoleta i och med utvecklingen av bostadsmarknaden. Jag anser att samma regler ska gälla 

för båda typerna av bostäder eftersom rättigheten till hem och därmed 

proportionalitetsbedömning enligt EKMR ska göras oavsett om det rör sig om bostadsrätt 

eller fastighet.  

 

Även fastigheter som utgör bostad måste kunna undantas från utmätning för att Sveriges 

konventionsåtaganden i enlighet med EKMR ska vara uppfyllda. Detta innebär att de liksom 

bostadsrätter ska kunna undantas på grund av sociala skäl.  Att bostadsrätter utgör 

beneficiegendom innebär ändå inte att de är utmätningsfria om de samtidigt är förenade med 

panträtt (5:13 UB). Skulle samma ordning gälla för utmätningsfrihet av fastigheter är även 

detta ett argument för att konsekvenserna för kreditinstitutet skulle minska eftersom ingen 

större risk än i dagsläget skulle föreligga vid belåning på fastigheten. Min åsikt är att 

fastigheter ska omfattas av samma regler som bostadsrätter. 

 
6.3 Åtgärder som krävs för att utmätningsförfarande ska vara förenlighet 

med EKMR 
Som ovan framhållits krävs det att utmätning av bostäder inrymmer en 

proportionalitetsbedömning för att förfarandet ska överensstämma med EKMR. Vilka 

åtgärder som behövs för att konventionsåtagandena ska uppfyllas är olika beroende på om 

frågan rör utmätningsordningen, försvarlighetsbedömningen eller skillnaden i reglerna om 

utmätning mellan bostadsrätter och fastigheter. Gällande utmätningsordningen anser jag att 

det finns ett betydande utrymme att göra en proportionalitetsbedömning och att detta kan 

klargöras genom praxis. Gällande försvarlighetsbedömningen är dock utrymmet mer 
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begränsat och det krävs antingen att HD finner att 4:3 st. 1 UB genom fördragskonform 

tolkning eller andra tolkningsprinciper kan anses innehålla en proportionalitetsprincip eller att 

lagstiftaren förtydligar detta. Gällande den skillnad som finns mellan bostadsrätter och 

fastigheter anser jag att det inte finns utrymme att genom lagtolkning få regleringen att 

överensstämma med konventionsåtagandena eftersom det inte finns någon möjlighet i UB att 

överhuvudtaget undanta fastigheter från utmätning.  

 

6.3.1 Åtgärder avseende utmätningsordningen 
Som tidigare framhållits finns enligt mig ett betydande utrymme att i 4:3 st. 2 UB göra en 

proportionalitetsbedömning. Hänsyn kan tas till olägenheterna för gäldenären, där ingår såväl 

att fastighet utgör bostad som särskilda omständigheter och även borgenärens intressen att få 

betalt. Om HD även i fortsättningen gör den typ av avvägning mellan gäldenärens och 

borgenärens intressen som gjordes i NJA 2012 s. 1241 behövs enligt mig inte några andra 

åtgärder vidtas för att denna del av bostadsutmätning ska vara konventionsenlig. Det kan dock 

noteras att det enligt EKMR krävs att proportionalitetsbedömning görs i alla fall, inte bara där 

staten är borgenär eller där gäldenären har särskilda behov. En proportionalitetsbedömning 

ska i alla fall ta hänsyn till alla förkommande omständigheter och bedömning måste göras i 

det enskilda fallet.  

 

6.3.2 Åtgärder avseende försvarlighetsbedömningen 
I 4:3 st. 1 UB stadgas att beloppet som flyter in ska göra åtgärden försvarlig, detta har i praxis 

kommenterats så att 4:3 st. 1 UB:s ordalydelse inte ger utrymme att beakta andra 

omständigheter än förväntat överskott vid utmätning.228 Anses det inte finnas något 

tolkningsutrymme i 4:3 st. 1 UB föreligger lagkonflikt och domstolarna kan då lösa det 

genom sedvanliga tolkningsprinciper. Eftersom UB är utfärdad innan EKMR skulle en 

tillämpning av lex posterior innebär att EKMR ges företräde.229 Vid tillämpning av lex 

specialis ska vilken lag som anses vara speciallag avgöras i det enskilda fallet. En tillämpning 

av lex specialis borde dock innebära att UB:s regler ges företräde eftersom de specifikt 

reglerar hur utmätning ska gå till medan EKMR är stadgar allmänna fri- och rättigheter. 

Samtidigt skulle EKMR vara lex posterior då LEKMR infördes senare än aktuella regler i 

UB.  

 

                                                 
228 NJA 2010 s. 397, NJA 2013 s. 1241, se 2.1.1.  
229 Prop. 1993/94:117, s. 37 f.  
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Enligt Heumans resonemang finns det enligt 4:3 st. 1 UB både ett överskottsrekvisit och ett 

försvarlighetsrekvisit. I försvarlighetsrekvisitet kan en proportionalitetsprincip ingå.230 Med 

detta resonemang finns en möjlighet att paragrafen genom fördragskonform tolkning utvidgas 

till att innefatta en proportionalitetsbedömning. Det kan hävdas att HovR i RH 2012:4 tog 

hänsyn till alla omständigheter i målet och inte ansåg att bilen i fallet kunde utmätas med stöd 

av 4:3 st. 1 UB trots att utmätning skulle ge ett litet överskott visar prov på en sådan 

bedömning. I fallet hänvisade HovR varken till 4:3 st. 2 UB eller beneficiereglerna i sitt slut. 

HD har dock i både NJA 2010 s. 397 och NJA 2013 s. 1241 uttalat att fastigheter inte kan 

undantas från utmätning även om de utgör bostad eftersom detta skulle innebära att egendom 

i vidare mån än UB tillåter skulle undantas från utmätning. Med utgångspunkt däri kan det 

antas att HD har mindre utrymme att genom fördragskonform tolkning utvidga 4:3 st. 1 UB. 

 

Finns det utrymme att göra en fördragskonform tolkning av lag för att den ska överensstämma 

med EKMR ska det göras utan hinder av vad som framkommer i förarbeten och praxis.231 I 

övriga fall ankommer det på lagstiftaren att anpassa lag och rättstillämpning. Det kan noteras 

att HD i NJA 2013 s. 502 uttalade att konventionsstridig lag kan underkännas även då frågan 

inte prövats i Europadomstolen, även om viss försiktighet skulle iakttas.  

 

Av NJA 2013 s. 502 kan numer kravet på klart stöd för åsidosättande av svensk rätt sägas ha 

ersatts med tillräckligt stöd. På grund av de särskilda omständigheterna i Rousk mot Sverige 

kan det därför ifrågasättas om tillräckligt stöd verkligen föreligger för att utvidga 4:3 st. 1 UB 

så långt att även fastigheter kan undantas från utmätning. Hur långt HD är villiga att gå för att 

tolka lag i överensstämmande med EKMR framgår delvis av utvecklingen av klart stöd-

doktrinen och med bakgrund i förarbetsuttalandena som förordade viss försiktighet gällande 

domstolarnas tolkning av lag i förhållande till EKMR. HD visade sig i NJA 2013 s. 502 vara 

motvilliga att ändra praxis utan uttryckligt stöd i lag. När praxis till sist ändrades och svensk 

lag åsidosattes med hänsyn till EKMR gjordes detta med hänvisning till bland annat att 

lagstiftaren inte agerat och att även EU-stadgan var tillämplig. EU-stadgan aktualiseras som 

bekant inte vid utmätning av bostäder i Sverige. Lagstiftaren har även utfärdat ett direktiv där 

UB ska ses över bland annat med hänsyn till EKMR.  

 

                                                 
230 Heuman, 2014, Specialprocess: Utsökning och konkurs, s. 146. 
231 Jmf NJA 2013 s. 502 och avsnitt 3.1.2. 
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HD uttalade i NJA 2013 s. 502 att vilka krav som ställdes på klarhet var beroende av hur pass 

viktig den berörda rättigheten är, vilken typ av lagstiftning frågan rör och även vilka praktiska 

och rättsliga konsekvenser ett underkännande av lag skulle innebära. Uttalandet kan tolkas så 

att ju klarare praxis i Europadomstolen desto större utrymme har de nationella domstolarna att 

anpassa lagen i enlighet med EKMR.  En del av frågan blir då vilka praktiska och rättsliga 

konsekvenser införandet av en proportionalitetsbedömning i UB skulle få. Om underkännande 

av svensk lag skulle innebära många följdförändringar har HD visat sig obenägna att agera 

utan att lagstiftaren fått möjlighet att agera.232 Skulle konsekvenserna bli långtgående är det 

ytterligare en indikator på att HD, om de följer tidigare uttalanden, inte är benägna att ändra 

praxis förrän lagstiftaren har agerat.  

 

Med bakgrund av tidigare praxis och att HD i NJA 2013 s. 502 uttalade att även 

omständigheten om lagstiftaren hade haft möjlighet att anpassa nationell rätt till EKMR skulle 

spela in anser jag inte att det är troligt att HD kommer utvidga 4:3 st. 1 UB till att innehålla en 

proportionalitetsbedömning i väntan på lagändring. Eftersom UB:s regler nu ska ses över kan 

det därför innebära att HD inte kommer vilja göra avsteg från detta innan utredningen har fått 

konsekvenser. Det finns enligt min mening skäl att införa en möjlighet för rättstillämparen att 

beakta proportionalitetsprincipen och rättigheterna till hem och äganderättsskyddet i lag 

eftersom de förarbetena som nu finns är föråldrade och ger begränsad ledning. Görs inte detta 

riskerar domstolarna att bli satta i en position där de med hänsyn till EKMR till slut tvingas 

åsidosätta annan svensk lag till förmån för EKMR.233 

 

6.3.3 Åtgärder som krävs gällande skillnaden mellan bostadsrätter och 
fastigheter 

Det finns inte i UB något utrymme att undanta fastigheter från utmätning eftersom de inte 

omfattas av beneficiereglerna i 5 kap. UB. Skulle fastigheter undantas skulle det innebära att 

utmätningsfrihet skulle tillåtas i större utsträckning än vad det finns stöd för i UB. För att 

konventionsåtagandena ska uppfyllas kan dock enligt mig inte skillnaden mellan bostadsrätter 

och fastigheter tillåtas. Med beaktande av proportionalitetsprincipen måste hänsyn kunna tas 

till alla relevanta intressen. Att fastigheter aldrig kan undantas innebär per definition att en 

proportionalitetsbedömning inte kan göras. Regleringen bygger på att för stora värden inte ska 

kunna undanras borgenärerna, därmed har hänsyn tagits till borgenärens intressen, men det 

                                                 
232 NJA 2013 s. 502, p. 55. 
233 Jmf klart/tillräckligt stöd.  
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saknas uttryck för gäldenärens intressen. Det måste finnas utrymme att ta hänsyn till alla 

intressen exempelvis om skulden är mycket liten eller om gäldenären har ett speciellt behov 

av bostaden. På grund av att det inte finns någon lag att tolka i detta hänseende är det en fråga 

som måste lösas av lagstiftaren.  

 

Det finns som jag ser det två sätt att kunna undanta fastigheter vid utmätning: antingen att 

införa en möjlighet att i 4:3 st. 1 UB kunna göra en allmängiltig proportionalitetsbedömning 

som även omfattar fastigheter, eller låta även fastigheter under vissa förutsättningar omfattas 

av beneficium. En proportionalitetsavvägning i 4:3 st. 1 UB innebär att hänsyn skulle tas till 

alla aktuella omständigheter, inte endast överskott. Här kan bland annat gäldenärens behov, 

skuldens storlek, hur lång tid betalning beräknas ta och vem som är borgenär spela in. 

Regleringen får inte i allt för hög grad ge gäldenären rättigheter på bekostnad av exempelvis 

kreditinstitutet som är i samhällets och även andra enskildas intresse, men även dessa 

intressen skulle representeras i en proportionalitetsbedömning. På dessa grunder kan jag inte 

se något direkt hinder för att låta 4:3 st. 1 UB omfatta en proportionalitetsprincip eftersom det 

ändå kommer finnas utrymme att hindra negativa effekter samtidigt som regleringen i 

förhållande till gäldenärens intressen blir rimligare. Skulle beneficiereglerna utvidgas till att 

även omfatta fastigheter skulle konsekvenserna för kreditinstitutet begränsas genom att 

fastigheter, på samma sätt som bostadsrätter idag, inte skulle kunna utmätas om de hade ett 

för högt värde samt kunna utmätas för panthavarnas fordringar. För att markera hänsyn till 

gäldenärens behov och de sociala aspekterna av rätten till hem anser jag att det bästa 

alternativet är att i lag utvidga beneficiereglerna till att omfatta alla typer av bostäder.  

 
6.4 Avslutande kommentar 
Utifrån de sociala intressen gäldenären har av att bostad ska kunna undantas från utmätning 

kan ställas mot samhällets intresse i att kreditinstituten inte försämras, det vill säga att det 

måste vara möjligt för enskilda att få lån och samtidigt finnas möjlighet för kreditgivarna att 

få fordran betald i de fall där gäldenären inte kan betala. Samhället har också ett intresse av att 

betalningsviljan inte undergrävs. Det krävs således ett effektivt utmätningsförfarande för att 

dessa legitima intressen ska respekteras. Som regleringen av bostadsutmätning idag ser ut så 

är det enligt mig däremot en relativt ensidig bedömning av intresse till fördel för 

borgenärerna. En proportionalitetsprincip innebär dock en avvägning mellan alla relevanta 

intressen. En sådan avvägning skulle innebära att utmätningsförfarandet blev mer komplicerat 

eftersom det skulle behöva tas hänsyn till fler aspekter vid utmätning. Det behöver dock inte 
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nödvändigtvis innebära att betalningsviljan undergrävs eller att borgenärerna blir lidande i allt 

för stor utsträckning eftersom det fortsatt skulle finnas möjlighet att ta hänsyn till detta. En 

proportionalitetsprincip skulle med beaktande av detta inte innebära att endast hänsyn tas till 

gäldenären, men det skulle innebära att hänsyn kan tas till gäldenärens behov.  

 

Slutligen kan det påpekas att om reglerna om bostadsutmätning, där utmätning kan ske för 

ringa skulder, medför att Sverige riskerar att fortsatt fällas för brott mot art. 8 EKMR och art. 

1 P-1. Ratificeringen av EKMR och senare inkorporering av konventionen kan i sig sägas 

vara ett starkt uttryck från lagstiftaren för att rättigheterna faktiskt ska respekteras. Det är mot 

bakgrund av direktivet234 troligt att den utredning som nu kommer göras leder till 

förändringar som gör utmätningsförfarandet mer förenligt med EKMR. Kommer frågan om 

försvarlighet i 4:3 st. 1 UB vid bostadsutmätning prövas i HD innan utredningen har gett 

resultat kommer en bedömning i enlighet med nu gällande praxis med största sannolikhet leda 

till underkännande vid en vidare prövning i Europadomstolen.  
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