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Abstract 

The thesis relates to the practice of carrying out an enforcement proceeding against a debtor’s 

home – a practice that raises some legal concerns particularly regarding the conformity with 

the debtor’s right to respect for the home in Article 8 of the European Convention of Human 

Rights (“ECHR”) and the protection of property in Article 1 of Protocol No. 1 to the 

Convention. The thesis is mainly motivated by the fact that the Supreme Court (“HD”) recently 

has granted leave to appeal in a housing enforcement case. The next ruling will be the HD's 

second precedent on the so-called Enforcement Scheme (“utmätningsordningen”) – which of a 

debtor’s assets that an enforceable debt should be enforced against. The first precedent NJA 

2013 s. 1241 has been vividly discussed in the legal doctrine alongside with the European Court 

of Human Rights’ (“ECtHR”) judgement Rousk v. Sweden where the Court found two 

violations of the ECHR regarding an enforcement proceeding against a debtor’s home though 

the enforceable debt to the state only amounted to 6 721 SEK.  

The thesis aims to analyze the legal issue falling within the scope of the HD's granted 

leave to appeal by means of a legal doctrinal method of how the choice between an enforcement 

proceeding against a debtor’s income or home is to be done and whether the assessment differs 

if the creditor is the state or a private individual or association. Particularly relevant is that the 

Enforcement Authority (“KFM”) has set a non-binding general guideline that an enforcement 

proceeding against the debtor’s income as a starting point must pay off the debt within one year 

to take precedence over an enforcement proceeding against the debtor’s home – no distinctive 

differentiation has been made between private or public creditor’s. The assessment in the thesis 

has been made from a national perspective regarding the application of the Enforcement Act 

(“UB”) and a European perspective regarding the ECHR and how the Convention has so far 

been interpreted by the ECtHR. To answer the legal issue, the relevant legal standards have first 

been identified from the two perspectives, which then have been used in an interpretation – 

“how the law is” and “how the law ought to be” – of the precedent NJA 2013 s. 1241. 

It has been found that there are essentially two different interpretative traces to answer 

the legal issue. The first option is that the HD has maintained the legislator’s declaration in the 

preparatory work to the UB about the importance of taking into account the rate of payment in 

enforcement proceedings to settle claims from private and public creditor’s, meaning that an 

individual assessment must be made in each case – the KFM's guideline may be considered 

appropriate as well as inappropriate. The interpretation is in line with the ECHR as the 

Convention has so far been interpreted by the ECtHR. The second option is that the HD has 
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taken a normative standpoint regarding public creditor’s, meaning that an enforcement 

proceeding against the debtor’s income as a starting point has priority over an enforcement 

proceeding against the debtor’s home if the debt can be assumed to be paid within the statute 

of limitation period (five years). The interpretation is partly based on an application of the 

ECHR as "Swedish law" and is a bit more far-reaching than how the ECHR has so far been 

interpreted by the ECtHR, but in line with the purpose of the Contracting Parties as the “prime 

movers” of the ECHR. It has been argued – “how the law ought to be” – which possible 

considerations that could justify a different position. A proposal has been submitted that the 

second interpretation should be applied. 
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Del 1 Inledning 
1.1 Ämnet 
I utsökningsrätten har uppmärksamheten sedan en tid tillbaka riktats mot förfarandet att utmäta 

bostäder – speciellt för skatteskulder. Huvudsakligen har det skett mot bakgrund av att ED i 

Rousk v. Sweden 2013 fällde Sverige för kränkning av rätten till skydd för hemmet i artikel 8 

EKMR och egendomsskyddet i artikel 1 P-1 med anledning av att KFM hade utmätt, sålt och 

avhyst gäldenären från dennes hem för skatteskulder som i slutändan endast uppgick till 6 721 

kr.1 Problemet handlar mer specifikt om att tvångsmässig försäljning av gäldenärens bostad 

utgör ett allvarligt ingrepp i den rättighetsskyddade sfären vilket kräver att gäldenären ges 

adekvata processuella möjligheter att tillvarata sin rätt samt att ett eventuellt ingrepp uppfyller 

rimliga krav på proportionalitet – något som inte alltid tillgodoses genom UB.2 Rousk-målet 

och EKMR:s betydelse för utsökningsrätten har varit föremål för mer eller mindre omfattande 

behandling i den juridiska litteraturen,3 i KFM:s interna rättsliga ställningstaganden,4 i NJA 

2013 s. 1241 samt senast i en statlig utredning om att modernisera utsökningsrätten och 

säkerställa förenligheten med rättighetsskyddet (framförallt genom att lagfästa 

proportionalitetsprincipen i UB).5 Även om det råder delade meningar om HD:s prejudikat och 

Utsökningsutredningens förslag är tillräckliga i det sistnämna avseendet kan ämnet uppfattas 

som uttömt.  

 Den 21 augusti 2017 meddelade dock HD prövningstillstånd i ett nytt 

bostadsutmätningsmål avseende tillämpningen av 4 kap. 3 § UB och den s.k. utmätnings-

                                                
 
1 Rousk v. Sweden, no. 27183/04, 25 July 2013. Det finns många olika sätt att referera till ED:s praxis. I 
framställningen kommer ED:s officiella hänvisningsteknik (på engelska) att följas. Se ECHR, Note explaining the 
mode of citation and how to refer to judgments and decisions of the Court (old and new), uppdaterad januari 2016, 
hämtad den 15 september 2017 från http://www.echr.coe.int. 
2 Se t.ex. Rousk v. Sweden, no. 27183/04, §§ 117–127 and 137–142, 25 July 2013. 
3 Åsikterna i doktrin går isär om Rousk-målet berodde på vad som kan klassificeras som olyckliga omständigheter 
i det enskilda fallet eller om det rör sig om mer allvarliga systembrister. För åsikt som kan kategoriseras under den 
första gruppen se t.ex. Gregow, Torkel, Svensk rättspraxis: exekutionsrätt 2006–2014 Del I – Utsökningsrätt, SvJT 
2016 s. 454 (s. 463). Se också Morgell, Nils-Bertil, Europadomstolens dom i målet Rousk mot Sverige – hur 
påverkar den svensk indrivning?, JT 2013/14 s. 745 (s. 750) som uttrycker att ”rimligen kommer ett förbättrat 
samarbete mellan SKV och KFM medföra att upprepningar av det aktuella fallet undviks” och kan anses företräda 
en mittenväg. Se även Morgell, Nils-Bertil, Europadomstolens syn på svensk skatteindrivning, Skattenytt 2013 s. 
819 (s. 822 ff.). För åsikt i den andra mer systemkritiska gruppen se t.ex. Sandstedt, Johan, Utmätning av bostad 
och ”Pandoras naturrättsliga ask”: om HD:s restriktiva tolkning av relevant EMD-praxis och reformbehov, JT 
2015/16 s. 845 och Heuman, Lars, Specialprocess – Utsökning och konkurs, 7 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 
2014, s. 146 som framförallt kritiserar HD:s avgöranden i NJA 2010 s. 397 I och II och NJA 2013 s. 1241. 
4 Kronofogdemyndigheten, ställningstagande avseende utmätningsordningen, nr 7/14/VER, dnr 832 1393-14/121, 
25 september 2014; Kronofogdemyndigheten, bedömningar vid tillämpning av utmätningsordningen, dnr 835 
1352-15/121, 23 januari 2015, s. 7. 
5 Dir. 2014:127 och SOU 2016:81. 
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ordningen – vilken av flera tillgångar som ska utmätas.6 Frågan om bostadens ställning i 

utsökningsrätten har med anledning av detta återigen fått aktualitet och nya 

gränsdragningsfrågor har uppdagats. Rättsfrågan handlar specifikt om vilken betydelse som ska 

tillskrivas avbetalningstakten för att gäldenärens lön ska utmätas framför gäldenärens bostad 

och om bedömningen påverkas av att borgenären är staten. Finns det en bortre gräns för hur 

länge det är rimligt att löneutmätning fortgår trots att annan utmätningsbar tillgång finns 

tillgänglig? Kan staten ha ett starkt intresse av snabb betalning om gäldenärens bostad riskerar 

att utmätas? Ämnet har en hög samhällsrelevans – utformningen av utmätningsordningen får 

stora personliga konsekvenser för gäldenärer men även vissa ekonomiska verkningar för såväl 

enskilda som allmänna borgenärer (staten) utifrån vilket krav på betalningseffektivitet som 

uppställs. Ytterst riskerar bedömningen att leda till en rättstillämpning i strid med EKMR vilket 

föranleder att viss varsamhet iakttas. Frågan är därmed om utsökningsrätten kan tåla att det görs 

ett avsteg från ett effektivitetskrav till förmån för att med stöd av EKMR skydda gäldenärens 

bostad? Eller om det utgör ett fundamentalt avsteg från de villkor som ska prägla 

verkställighetsförfarande om betalningen sker över en längre tid än vad som i och för sig är 

nödvändigt för att betala skulden? Med anledning av dessa aspekter finns det ett intresse av att 

titta närmare på hur avvägningen mellan gäldenärens och borgenärens intressen ska göras vid 

valet mellan bostadsutmätning och löneutmätning.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet är att rättsdogmatiskt undersöka och analysera rättsfrågan hur avvägningen mellan 

gäldenärens och borgenärens intressen ska göras vid valet mellan bostadsutmätning och 

löneutmätning enligt 4 kap. 3 § UB och om bedömningen påverkas av att borgenären är staten. 

En utgångspunkt är att avvägningen ska ske på ett sätt som är förenligt med EKMR såsom 

konventionen hittills har uttolkats av ED. 

1.3 Avgränsningar 
En viktig avgränsning rör uppdelningen i UB avseende fast egendom (och tomträtt) samt 

bostadsrätt där den senare boendeformen än så länge omfattas av det s.k. beneficieskyddet 

enligt 5 kap. 1 § punkt 6 UB. Utsökningsutredningen har senast föreslagit att bostadsrätter ska 

tas bort från beneficieskyddet med anledning av att det inte finns några bärande skäl att särskilja 

                                                
 
6 Högsta domstolens beslut den 21 augusti 2017 i mål nr Ö 2347-17. Avgörandet blir HD:s andra prejudikat om 
utmätningsordningen (det första var NJA 2013 s. 1241). 



 3 

boendeformerna; huvudsakligen utifrån att de båda anses omfatta samma ekonomiska värde.7 

Därtill anses reglerna redan idag ha ett begränsat värde med anledning av fast praxis från HD i 

NJA 2004 s. 373 I och II om att bostadsrätter som är avsedda som familjebostäder endast 

undantas från utmätning om det ekonomiska värdet inte i väsentlig mån överstiger 300 000 kr. 

Mot bakgrund av detta kommer således framställningen inte närmre att beröra beneficieskyddet 

för bostadsrätter utan huvudsakligen kommer fast egendom, tomträtt och bostadsrätt att 

diskuteras gemensamt såsom ”bostad”, ”hem” e.d. 

1.4 Metod och material 
I framställningen tillämpas en rättsdogmatisk metod innebärande att traditionella 

tolkningsmetoder kommer att användas för undersöka om det utifrån de auktoritativa 

rättskällorna enligt rättskälleläran går att identifiera hur de rättsliga avvägningarna enligt 

frågeställningen ska göras för att vara förenligt med (eller annorlunda uttryckt ”återspegla”) 

gällande rätt.8 I framställningen kommer en i grunden ”rättskällebunden” argumentation att 

användas vilket även borde kunna beskrivas som att fastställa gällande rätt de lege lata.9 För 

det fall rättsläget bedöms som oklart – vilket i någon mån nödvändiggör vissa 

ändamålsöverväganden – kommer det markeras som de lege ferenda.10 

Svårigheten med valda metod består av att försöka besvara hur en omständigheterna-i-

det-enskilda-fallet-betungad bedömning ska göras på ett generellt plan utifrån rättskällor som 

främst anger att en avvägning ska göras – inte hur. Vissa slutsatser kan dock dras från HD:s 

praxis – framförallt NJA 2013 s. 1241. Angående rättsfallstolkning finns det inte någon 

etablerad metod för att tillämpa ett prejudikat som rättskälla.11 Ramberg har dock föreslagit en 

                                                
 
7 Dir. 2014:127 s. 10 ff.; SOU 2016:81 s. 396 ff. 
8 Bernitz, Ulf, Heuman, Lars, Leijonhufvud, Madeleine, Seipel, Peter, Warnling-Nerep, Wiweka & Vogel, Hans-
Heinrich, Finna rätt – Juristens källmaterial och arbetsmetoder, 12 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 32 
ff.; Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 3 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 43 ff.; 
Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1:3 u., 
Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 20 och 24 ff.; Strömholm, Stig, Rätt, rättskällor och rättstillämpning – En lärobok 
i allmän rättslära, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 1996, s. 447 ff. och 452 ff. Centrala metodologiska moment 
är bl.a. att anlägga ett kritiskt förhållningssätt (i bemärkelsen att självständigt och öppensinnat granska och 
analysera rättskällorna), vetenskaplig noggrannhet särskilt avseende källhantering, att transparent redovisa hur de 
olika rättskällorna vägts samman samt att argumentationen uppfyller krav på hållbarhet, relevans och saklighet. 
9 Kleineman har beskrivit argumentationen som att antingen vara bunden eller fri i bemärkelsen i vilken grad som 
olika värderande argument tillåts utöver dem som strikt ryms inom rättskälleläran. Se Kleineman, s. 27. Jfr 
Sandgren som istället skiljer på olika definitioner av juridiska metoder – rättsdogmatisk, rättsanalytisk eller 
rättspolitisk – bl.a. utifrån vilken grav av värderande inslag och material som tillåts utöver vad som ryms inom 
rättskälleläran. Se Sandgren, s. 43 ff. 
10 Jfr t.ex. Sandgren, s. 47 ff. 
11 Se Ramberg, Christina, Prejudikat som rättskälla i förmögenhetsrätten, Wolters Kluwer, Stockholm, 2017, s. 
168 ff. Lehrberg skriver att för att ett avgörande ska vara vägledande för rättstillämpningen måste en någorlunda 
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mångfacetterad metod för att analysera prejudikat i förmögenhetsrätten.12 Hon identifierar tre 

olika synsätt (benämnt som ”modeller”) som finns i doktrin för att identifiera en rättsregel i ett 

prejudikat (”ratio decidendi”): 
1) ”Regelmodellen” – genom att identifiera om HD har beskrivit en uttrycklig generell rättsregel i 
domskälen som kan appliceras på nya fall t.ex. en beskrivning av hur en lagregel ska tolkas eller en ny regel 
vid avsaknad av lagstiftning på området, 2) ”resultatmodellen” – vilken regel som uttrycks i domskälen är 
därmed inte avgörande utan istället kan en (snävare) generalisering göras utifrån vilket domslut HD kommit 
fram till givet omständigheterna i fallet samt 3) ”ändamålsmodellen” – genom att identifiera hur HD har 
balanserat mellan motstående argument och potentiella lösningar kan en generalisering göras om hur en 
viss avvägning ska göras i senare fall (vilket dock borde gränsa mot de lege ferenda).13 
 

De olika synsätten leder till olika resultat och tvingar rättsfallstolkaren att motivera sina 

ställningstaganden. Svårigheten handlar bl.a. om att bedöma vilka generaliseringar som kan 

göras från prejudikatet (i insnävande – destruktiv – riktning eller expanderande), vilka skäl som 

kan finnas för att avvika från identifierad rättsregel (t.ex. med anledning av andra tillkomna 

rättskällor) samt huruvida det finns skäl att anse att HD kommer att vara benägen att särskilja 

prejudikatet (komma till en annan slutsats med anledning av andra omständigheter).14 En viktig 

utgångspunkt är att tolkningen ska ske på ett sätt som är förenligt med övriga rättsnormer – 

framförallt EKMR – för att bl.a. skapa koherens i rättssystemet. Således kommer först de 

                                                
 
generellt tillämpar rättssats konstrueras genom att ”abstrahera bort” de individuella omständigheterna och 
uppställa en regel som kan tillämpas även i andra fall. Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 9 u., Iusté, Uppsala, 
2016, s. 176 och 190 ff. Strömholm menar att det sällan är möjligt att utmejsla en klar generell regel från ett 
rättsfall som är jämförbar med en lagregel med hänsyn till avgörandets (relativa) bundenhet till de konkreta 
omständigheterna: ”man kan s.a.s. nästan aldrig vaska fram rättsregelns klara guld och lämna åsido de individuella 
omständigheternas slagg”. Istället menar Strömholm att rättsfallstolkning ofta blir en jämförelse mellan de faktiska 
omständigheterna i prejudikatet och omständigheterna i det ”nya” fallet. Se Strömholm, s. 502. Till svårigheten 
hör även identifiering av eventuella obiter dictum. Se Bernitz m.fl., s. 160 ff.; Gregow, Torkel, Obiter dictum. 
Något att uppmuntra eller motarbeta?, JT 2015/16 s. 36. Heuman menar vidare att vid rättsfallstolkning är det 
viktigt att identifiera vilka faktorer som har varit nödvändiga eller tillräckliga för att rättsföljden ska inträda men 
att vid rättsfall som rör intresseavvägningar (t.ex. NJA 2013 s. 1241) avgörs detta från fall till fall; även om HD 
generellt har uttryckt att en viss faktor är av stor betydelse är det inte givet att den är tillräcklig för att en viss 
rättsföljd ska inträda eftersom även motskäl måste vägas in. Se Heuman, Lars, Prejudikat som innehåller 
konkretiseringar av rekvisit eller rättsgrundsatser som består av tillräckliga eller nödvändiga betingelser, JT 
2015/16 s. 757 (s 760 ff.). 
12 Ramberg, Prejudikat, Wolters Kluwer, s. 168 ff. Se även temanumret om prejudikat i SvJT 2017 tionde häftet: 
Ramberg, Christina, Prejudikat som rättskälla, SvJT 2017 s. 773. Mellqvist anger bl.a. att han ”utan reservationer 
– i vart fall spontant” skriver under på Rambergs analysmodeller. Se Mellqvist, Mikael, Förmögenhetsrättsliga 
prejudikat – en nödvändig rättskälla, SvJT 2017 s. 805 (s. 809 ff.). Se även Nergelius, Joakim, 
Prejudikat(o)bundenheten inom den konstitutionella rätten – var ne bis in idem ett unikum?, SvJT 2017 s. 783 som 
kort nämner Rambergs modeller i positiv anda men främst diskuterar ett antal prejudikat från ett konstitutionellt 
perspektiv (EU och EKMR). 
13 Ramberg, Prejudikat, Wolters Kluwer, s. 174 ff. 
14 Ramberg, Prejudikat, Wolters Kluwer, s. 180 ff., 190 ff. och 209. Ramberg beskriver bl.a. att det ska göras en 
skillnad mellan att ett prejudikat kan vara irrelevant för att avgöra en viss fråga (på samma sätt som t.ex. en lagregel 
inte är tillämplig i ett visst fall) eller att prejudikatet är ”tillämpligt” men att det efter en jämförelse med 
omständigheterna i det ”nya” avgörandet finns skäl att särskilja prejudikatet (komma till ett annat slut). Angående 
särskiljandet anges att det inte finns några generella riktlinjer om vilka omständigheter som är acceptabelt att 
särskilja och det hänvisas bl.a. till sägningen ”distinguishing a precedent to death”. Se även Lehrberg, s. 190 ff. 
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relevanta rättsliga standarderna att identifieras för att därefter sammanvägas i en 

prejudikattolkning av NJA 2013 s. 1241 för att besvara frågeställningen. 

Vad avser undersökandet av EKMR:s innebörd kan det anföras att det förutsätter en 

särskild förståelse om rättens ”natur”. Schultz har t.ex. förespråkat att ett naturrättsligt synsätt 

kan anläggas med en värderealistisk utgångspunkt innebärande att det finns vissa värden som 

existerar oberoende av enskilda människors uppfattningar eller insikter.15 Syftet med en sådan 

ansats bör främst vara att något mer ”aktivistiskt” (eller innovativt) argumentera för rättens 

innehåll i en viss fråga samt även för att lösa en eventuell konflikt med ”positiv” rätt.16 Stöd för 

en viss hållning kan då även sökas utanför rättskälleläran i olika rättighets- eller 

intresseteorier.17 Framställningen utgår dock från en i grunden rättspositivistisk – 

rättskällebunden – syn över rätten som fenomen.18 EKMR:s innebörd kommer därmed 

huvudsakligen att undersökas genom att tolka ED:s hittillsvarande praxis (EKMR som ett 

”folkrättsligt instrument”). Syftet med EKMR är dock i sig att skydda vissa fastslagna 

moraliska värden varav skiljelinjen på tillämpningsnivå mellan de olika rättsteoretiska 

synsätten i någon mån får en minskad betydelse.19 Skiljelinjen kan (men behöver inte 

                                                
 
15 Schultz, Mårten, Naturrätt, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1:3 u., 
Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 90, 96 ff. och 106 ff. Schultz hänvisar till att naturrättsteorier är intimt 
sammankopplade till olika rättighetsteorier om att alla människor har vissa grundläggande rättigheter och friheter 
som förtjänar att respekteras och stödjer sig bl.a. på den Allmänna förklaringen och preambeln till EKMR för att 
visa att även rättighetsskyddet i konventionerna vilar på tanken att det finns värden bortom den vanliga juridikens 
normer. 
16 Jfr Josefsson, Carl, Domstolarna och demokratin, SvJT 2015 s. 40 (s. 56 ff.). Josefsson anför att hur en allmänt 
formulerad författningsbestämmelse (t.ex. EKMR) tolkas och tillämpas beror på rättsfilosofiska och 
samhällsteoretiska utgångspunkter samt grundläggande politiskt synsätt avseende vilket syfte 
som ”författningstolkningen” tjänar: ”tycker vi att rättsordningen i grunden vilar på naturrätt och absoluta värden 
eller på principer om ömsesidigt erkännande?”. 
17 Se t.ex. Petursson, Gunnar Thor, The Proportionality Principle as a Tool for Disintegration in EU Law – of 
Balancing and Coherence in the Light of the Fundamental Freedoms, Lund University, Lund, 2014, s. 201 ff.; 
Legg, Andrew, The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality, 
Oxford University Press, Oxford, 2012, s. 181 ff.; Wacks, Raymond, Understanding Jurisprudence: An 
Introduction to Legal Theory, 4 u., Oxford University Press, Oxford, 2015, s. 272 ff.  
18 ”Rättspositivistisk syn” används här framförallt för att kontrastera till begreppet ”naturrätt” med betoning på 
synen att rätten kan sägas ha sitt ursprung i av människan fastslagna normer (den starka sociala tesen – att gällande 
rätt fastställs med faktuella empiriska kriterier vilket i oklara fall lämnar ett visst skönsmässigt utrymme åt 
domaren att skapa ny rätt) till skillnad mot naturrätten som traditionellt ansetts ha sitt ursprung i en transcendental 
värld eller utifrån ett mer modernt synsätt: ”i människan inneboende och okränkbara rättigheter” som existerar 
oavsett vad t.ex. skriven författning anger men som samtidigt blir svårare att få kunskap om (även om det inte 
nödvändigtvis innebär att dessa värden inte existerar). Se t.ex. Schultz, s. 81 ff. och 98.; Spaak, Torben, 
Rättspositivism och juridisk metod, Korling, Fredric & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, 1:3 u., 
Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 51 ff.; Wacks, s. 91 ff. och 122 ff. 
19 Se t.ex. Spaak, s. 51 ff. som skiljer mellan argumentation på rättskällenivå och tolknings- och tillämpningsnivå 
där rättspositivismen gäller den förra; med andra ord att rättspositivism inte är en teori om rättstillämpning utan 
om rättens natur. Avseende rättstillämpningen anger Spaak att det knappast är möjligt att tolka och tillämpa lagar 
och prejudikat utan att använda sig av moraliska överväganden. Se även Wacks, s. 38 ff.; Raz, Joseph, Between 
Authority and Interpretation: On the Theory of Law and Practical Reason, Oxford University Press, Oxford, 2009, 
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nödvändigtvis) sammanfalla med synen om huruvida rättighetsargument ska ”trumfa” andra 

intressen eller om en avvägning (”balancing”) ska ske.20 

Undersökandet av ED:s praxis för att fastställa EKMR:s innebörd skiljer sig inte i 

grunden från undersökandet av de andra rättskällorna enligt rättskälleläran. 

Konventionssystemet har dock vissa egenheter och ED har fastställt att vissa särskilda 

”tolkningsprinciper” ska tillämpas vid prövningen – framförallt proportionalitetsprincipen samt 

doktrinen om ”margin of appreciation” (att staterna bl.a. med anledning av ED:s subsidiära roll 

ges en bedömningsmarginal att avgöra vissa frågor); förståelse för dessa är centralt för att på 

ett korrekt sätt kunna tolka ED:s praxis.21  

Mot bakgrund av bl.a. subsidiaritetsprincipen och ”margin of appreciation” (inte heller 

att förglömma ED:s höga målbelastning)22 kan kritik riktas mot att endast undersöka EKMR:s 

innebörd utifrån ett material (ED:s praxis) som i sin tur kontinuerligt hänvisar till en annan 

instans (konventionsstaterna) och dess mer eller mindre exklusiva kompetens att besluta i vissa 

frågor. Genom att endast stödja sig på ED:s praxis kan därmed ett cirkelresonemang uppstå: 
Utgångspunkten är att den nationella lagstiftningen och rättstillämpningen ska ske på ett sätt som 
respekterar EKMR, ==> ED:s praxis undersöks därmed för att besvara en konkret fråga angående 
konventionens innebörd, ==> ED i sin tur respekterar oftast den nationella lagstiftarens eller 
rättstillämparens bedömning i det enskilda fallet bl.a. mot bakgrund av att konventionsstaterna erkänns som 
de främsta ”beskyddarna” av rättighetsskyddet (subsidiaritetsprincipen), ==> frågan om EKMR:s innebörd 
kan således sägas ”bollas tillbaka” antingen till den nationella lagstiftaren eller rättstillämparen att avgöra 
varav ED:s praxis inte alltid ger någon vägledning i en viss fråga. En alltför ensidig hållning till ED:s praxis 
kan således ytterst innebära att EKMR inte anses tillföra något i en viss fråga (även om konventionen i och 
för sig är tillämplig och relevant) vilket kan anses otillfredsställande.23 
 

Det borde dock vara okontroversiellt (och även i många frågor direkt anbefallet när ED klart 

har uttalat sig) att åtminstone analysera ED:s praxis för att fastställa EKMR:s innebörd i en viss 

                                                
 
s. 166 ff. Raz tar som utgångspunkt att “The law can be valuable, but it can also be the source of much evil”. Raz 
menar att det finns en nödvändig koppling mellan rätten och moralen bl.a. att rättssystemet har en moralisk uppgift 
och att det även kritiskt ska bedömas utifrån hur väl denna uppgift utförs men att det inte innebär att ett visst 
rättssystem i realiteten alltid är moraliskt (kanske inte ens generellt sett?). Spaak hänvisar vidare till att en 
skiljelinje måste göras mellan om en domare är moraliskt skyldig att tillämpa gällande rätt och den juridiska frågan 
om vad som är gällande rätt. Se Spaak, s. 60 ff. 
20 Se t.ex. Legg, s. 181 ff. Legg identifierar två olika teoretiska synsätt (”camps”) som finns i doktrin: ”interest-
based” eller ”rights as trumps” teorier. Legg drar slutsatsen att även om det första synsättet är föredraget i många 
fall kan ED:s praxis förklaras utifrån olika teorier beroende på vilken rättsfilosofisk utgångspunkt som tas. 
21 Se närmare redogörelse för begreppen och den särskilda tolkningen i delen om rättighetsskyddet. 
22 Den 31 oktober 2017 fanns det 64 650 ”pending applications” till ED. Se ECHR, Statistics 1/1–31/10/2017, 
hämtad den 15 november 2017 från http://www.echr.coe.int.  
23 Jfr Bjørges beskrivning att en (nationell) tillämpning av EKMR inte bara behöver betyda att den nationella 
domstolen ”align the case before them with the least dissimilar of the reported cases [of the Court]”. Utifrån 
subsidiaritetsprincipen utvecklar han resonemanget ytterligare: “The domestic authorities are supposed to be the 
prime movers, willing to take a lead both in the development and the further realization of the Convention rights; 
only then can the role of the European Court properly be called subsidiary” (min kurs.). Se Bjørge, Eirik, Domestic 
Application of the ECHR – Court as Faithful Trustees, Oxford University Press, Oxford, 2015, s. 247 ff. 
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fråga. Alternativet kan med en annan beteckning sägas vara att undersöka hur EKMR ska 

tillämpas såsom ”svensk lag”.24 Prövningarna – EKMR som ett ”folkrättsligt instrument” eller 

som ”svensk lag” – bör ha stora likheter med varandra genom att ED:s praxis i båda fallen är 

en central – och auktoritativ – rättskälla för tillämpningen. En betydelsefull skillnad handlar 

dock om att en nationell rättstillämpare kan ställas inför en frågeställning om EKMR:s innebörd 

som inte har ett tydligt svar i ED:s praxis – antingen att frågan inte tidigare har berörts eller att 

ED huvudsakligen har överlåtit rättsutvecklingen till konventionsstaterna. Beslutstvånget kan 

då nödvändiggöra en mer fristående tolkning av EKMR, om än fortfarande i linje med 

fastslagna principer. Liknanden överväganden som kan behöva göras i oklara fall kommer i 

framställningen att benämnas som de lege ferenda. 

1.5 Disposition 
En övergripande uppdelning i fem delar har gjorts i dispositionen: 

Del 1 avser främst att sätta upp ramen för den kommande framställningen. 

Del 2 avser att identifiera, beskriva och systematisera relevanta regler och principer i UB 

för hur avvägningen enligt frågeställningen ska göras. 

Del 3 avser att identifiera, beskriva och analysera dels relevanta principer för hur ED går 

tillväga för att pröva ett klagomål, dels relevanta rättighetsstandarder. 

Del 4 avser dels att redogöra för omständigheterna till HD:s beviljade prövningstillstånd, 

dels att med Rambergs ”modeller” och utifrån slutsatser från tidigare avsnitt göra en 

rättsfallstolkning – de lege lata och de lege ferenda – av HD:s första (och hittills enda) 

prejudikat NJA 2013 s. 1241 om utmätningsordningen för att besvara frågeställningen. 

Del 5 avser främst att sammanfatta tidigare slutsatser.  

                                                
 
24 Genom tillämpning av lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna. EKMR kan således få verkan i svensk rätt på två sätt: genom 
tillämpningen av konventionen som ett ”folkrättsligt instrument” och såsom ”svensk lag”. EKMR har inte getts 
status som grundlag i svensk rätt men enligt 2 kap. 19 § RF får inte lag eller annan föreskrift meddelas i strid med 
Sveriges åtaganden på grund av konventionen. Bestämmelsen riktar sig i första hand till lagstiftaren. Se SOU 
1993:40 del B s. 127 ff. Fri- och rättighetskommittén avstod från att föreslå att EKMR gavs status som grundlag 
för att undvika en ”dubbelreglering” med 2 kap. RF. Enligt principen om ”lex posterior” skulle istället EKMR 
som vanlig lag ha företräde framför tidigare stiftad lag. Bestämmelsen i 2 kap. 19 § RF skulle ge skydd mot senare 
stiftad lagstiftning i strid med EKMR genom att rikta sig till lagstiftaren som sades ha ”det primära ansvaret för 
att den inhemska rätten står i överensstämmelse med konventionen”. Enligt 11 kap. 14 § första stycket RF gäller 
även att en domstol inte får tillämpa en föreskrift som står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan 
överordnad författning; en korresponderande reglering finns för förvaltningsmyndigheter i 12 kap. 10 § första 
stycket RF. Lagprövningsinstitutet kan således ytterst användas av en nationell domstol eller myndighet för att 
underlåta att tillämpa en föreskrift som annars skulle leda till en rättstillämpning i strid med EKMR. Det betonas 
samtidigt i paragrafernas andra stycken att det särskilt ska beaktas att riksdagen är folkets ”främsta företrädare”. 
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Del 2 Bostaden eller lönen som utmätningsobjekt enligt UB 
2.1 Inledning 
Delen tar inledningsvis upp syftet med ett utsökningsförfarande och om det skiljer sig beroende 

på om borgenären är enskild eller allmän. Därefter berörs de grundläggande förutsättningarna 

för att en bostadsutmätning ska kunna ske enligt 4 kap. 3 § UB: det ska dels kunna antas att en 

bostadsförsäljning leder till ett (litet) överskott, dels – om gäldenären har flera utmätningsbara 

tillgångar – ska en intresseavvägning göras mellan gäldenärens och borgenärens intressen. Vid 

intresseavvägningen (utmätningsordningen) anses normalt att lön bör utmätas framför 

gäldenärens bostad. Om utmätningsfordringen inte är ringa innebär dock löneutmätning att 

borgenären får betalt först efter en potentiellt lång tid. Det konstateras att tidsfaktorn i 

förarbetena inte är avsedd att få särskild stor betydelse om inte borgenären har ett ”starkt 

intresse” av snabb betalning eller särskild risk är förenad med avbetalning över tid. Det lyfts 

avslutningsvis att KFM har uppställt en riktlinje för såväl enskilda som allmänna mål att de 

nyss nämnda faktorerna i ”normalfallet” innebär att skulden måste avbetalas inom ett år för att 

löneutmätning ska ha företräde framför bostadsutmätning.  

2.2 Utsökningsrättens syfte i allmänna och enskilda mål 
Vad är syftet med utsökningsrätten? Som några inledande ord kan hänvisas till regeringens 

senaste beskrivning av utsökningsförfarandet som sätter fingret på ett antal centrala aspekter: 
”Målet för verkställighet genom utmätning är att borgenären ska få betalt för sin fordran. 
Kronofogdemyndigheten drev under år 2013 in nästan 10 miljarder kronor, varav cirka 6 miljarder kronor 
i allmänna mål, och fler än 1 000 fastigheter och bostadsrätter såldes exekutivt. Kronofogdemyndighetens 
exekutiva verksamhet är alltså mycket viktig och bidrar till att säkerställa finansieringen av den offentliga 
sektorn. Genom indrivning av berättigade krav bidrar verksamheten också till att upprätthålla 
betalningsmoralen och till ett väl fungerande samhälle för enskilda och företag. Att utsökningsförfarandet 
är effektivt är i detta sammanhang avgörande. För enskilda är en utmätning eller en avhysning en ingripande 
åtgärd, som också påverkar deras familjer. Utsökningsförfarandet behöver därför alltid vara rättssäkert och 
i tillräcklig utsträckning beakta den enskildes behov. […] Det övergripande syftet med 
utsökningsförfarandet är att säkerställa att förpliktelser fullgörs. I det enskilda fallet kan detta dock inte 
ske till vilket pris som helst. […] Det som står att vinna med en utsökningsåtgärd måste stå i proportion 
till de konsekvenser det får för en gäldenär och dennes familj” (min kurs.).25 
 

Utsökningsrätten kan således ytterst sägas ha som syfte att reglera borgenärens fordran men 

förekomsten av en exekutiv verkställighetsmakt anses även ha en viktig samhällsbärande 

funktion. Det finns ett antagande om att regler om tvångsmässig verkställighet har en 

framstående indirekt betydelse i fråga om den allmänna benägenheten att fullgöra 

                                                
 
25 Dir. 2014:127 s. 3–4. 
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förpliktelser.26 Samtidigt erkänns det att en balansering måste ske mellan behovet av effektivitet 

och hänsyn till den enskilde – i sammanhanget med fokus på dennes bostad. Följdfrågan 

avseende förutsättningarna för utmätning är om det har någon avgörande betydelse om 

borgenären är enskild eller allmän? 

Enligt 1 kap. 6 § UB görs en generell uppdelning mellan enskilda och allmänna mål (mål 

som rör offentligrättsliga fordringar). Uppdelningen innebär i huvudsak att KFM enligt 

indrivningslagen utövar vissa ”borgenärsfunktioner” i allmänna mål som annars ankommer på 

sökanden i enskilda mål samt att vissa bestämmelser i UB har undantagits mot bakgrund av att 

de inte kan eller inte bör tillämpas.27 Enligt förutsättningarna för utmätning i 4 kap. 3 § UB görs 

dock ingen formell åtskillnad mellan olika borgenärer eller fordringstyper – föreligger det en 

giltig exekutionstitel är utgångspunkten i utsökningsrätten att likformighet ska råda mellan 

olika fordringsanspråk.28 Det ska således i princip inte ske någon värdering av betydelsen av 

borgenärens anspråk i utsökningsförfarandet; ställningstagandet av legitimiteten av ett 

fordringsanspråk anses redan ha skett i och med beviljandet av exekutionstiteln.29 

Den mest uppenbara praktiska skillnaden handlar dock om intresset (eller behovet) av 

betalning där det kan anföras att offentligrättsliga fordringar inte ger uttryck för samma 

likviditetsbehov (även om statistiken ovan visar att det sammanlagda ekonomiska utfallet inte 

kan bortses från).30 Det har även anförts att staten ”inte väljer sina gäldenärer” samt att 

                                                
 
26 Olivecrona, Karl, Utsökning, 9 u., Liberläromedel, Lund, 1978, s. 52 ff. Gregow har även beskrivit 
utsökningsrätten som att den utgör den yttersta garantin för att den materiella lagstiftningen efterlevs. Se Gregow, 
Torkel, Utsökningsrätt, 4 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 21. 
27 Prop. 1980/81:8 s. 192 ff.; Gregow, Torkel, Millqvist, Göran, Persson, Annina & Walin, Gösta, 
Utsökningsbalken, 22 november 2017, Zeteo, kommentaren till 1 kap. 6 §. SKV har dock övertagit vissa 
borgenärsuppgifter genom borgenärslagen bl.a. att göra en utredning om gäldenärens ekonomiska förhållanden 
som underlag för KFM:s beslut om uppskov samt att SKV beslutar om ackord, nedsättning av fordran, ansökan 
om konkurs m.m. (åtgärderna benämndes som de s.k. ”offensiva borgenärsuppgifterna”). Ändringen motiverades 
av att stärka förtroendet för KFM som därefter skulle vara fristående från SKV och inte längre knuten till verket i 
vissa administrativa och strategiska frågor. Se prop. 2006/07:99 s. 1 och 22 ff. Utsökningsutredningen har senast 
föreslagit att uppdelningen mellan enskilda och allmänna mål ska tas bort huvudsakligen mot bakgrund av att den 
praktiska handläggningen vid KFM inte skiljer sig särskilt mycket åt vid de olika måltyperna samt att ett 
utmönstrande av måluppdelningen ska förenkla rättstillämpningen. Istället ska viss särreglering gälla för de 
offentligrättsliga fordringar som ska indrivas enligt indrivningslagen. Se SOU 2016:81 s. 115 ff. 
28 Bortsett från exekutionstiteln kan tilläggas att ett antal ytterligare förutsättningar måste vara uppfyllda för att en 
utmätning ska kunna ske: egendomen ska bl.a. tillhöra gäldenären, ha ett förmögenhetsvärde och vara överlåtbar. 
Se t.ex. Kronofogdemyndigheten, Handbok utmätning, 7 u., KFM 901, 2015, s. 97; Gregow, Utsökningsrätt, s. 
109 och 114; Heuman, Specialprocess, s. 145 ff.; Gregow m.fl., kommentaren till 4 kap. 2 §. Egendomen kan även 
vara skyddad enligt beneficiereglerna i 5 kap. UB. 
29 Jfr SOU 2016:81 s. 194 ff. Avseende löneutmätning finns det dock en företrädesordning enligt 7 kap. 14 § UB: 
högst prioritet har fordring avseende underhållsbidrag, därefter i fallande ordning konkursbos fordran på 
gäldenärens lön, fordran enligt indrivningslagen t.ex. skatteskulder samt övriga fordringar. 
30 En privat borgenär kan dock i vissa fall vara särskilt känslig för inkomstbortfall. Det har även hänvisats till 
synen att skadestånd på grund av brott eller underhållsbidrag skulle kunna anses mer ”angeläget” att driva in än 
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”samhällets bestånd bygger på att medborgarna bidrar i enlighet med demokratiskt fattade 

beslut” vilket i någon mån kan uppväga diskrepansen alternativt till och med motivera ett 

starkare skydd för offentligrättsliga fordringar.31 Det har tidigt i förarbetena särskilt betonats 

vikten av syftet att upprätthålla den ”allmänna betalningsmoralen” genom utsökningsrätten 

vilket även borde kunna beskrivas som ett centralt borgenärsintresse i allmänna mål: 
”Liksom på det straffrättsliga området kriminaliseringen av ett antal asociala handlingar har sin största 
betydelse ur allmänpreventiv synpunkt borde det över hela fältet vara ovedersägligt, att själva 
indrivningshotet är i och för sig av långt större ekonomisk betydelse än resultatet av den indrivning som 
måste genomföras tvångsvis. Betalningsmoralen upprätthålls sålunda väsentligen redan genom att 
exekutionsmöjligheten existerar. För att detta hot ska verka är det emellertid också nödvändigt att det är 
allvarligt menat. Det är därför även av preventiva skäl uteslutet att bestämma gäldenärens beneficium alltför 
omfattande på den grunden att t.ex. affärsvärlden eller staten i fråga om skattekrav till synes utan större 
olägenhet kan tåla förlusten i ett avsevärt antal fall”.32  
 

Det erkänns att önskemålet att upprätthålla den allmänna betalningsmoralen emellanåt kan 

komma i strid med ”socialrättsliga synpunkter”. Därefter anges dock specifikt angående frågan 

om fast egendom eller tomträtt borde undantas från utmätning (såsom beneficium) att detta vore 

att ”föra [de sociala hänsynstagandena] för långt”.33 Det ska tilläggas att uttalandena ovan 

förvisso återspeglar en annan tid men de borde ha en viss relevans även för regleringen idag. 

Vid införandet av UB angavs således följande i samma riktning: 
”Även mindre bostadsfastigheter representerar i allmänhet förhållandevis stora värden, vilka är betydligt 
högre än värdena på bostadsrätter som kan undantas från utmätning. Det framstår inte som rimligt att så 
stora värden som det även i fråga om små bostadsfastigheter ofta rör sig om skall undandras borgenärerna. 
[…] Enligt vad som har upplysts under remissbehandlingen sker exekutiv försäljning av mindre 
bostadsfastigheter endast undantagsvis på begäran av borgenär vars fordran inte är förenad med särskild 
förmånsrätt i fastigheten. Möjligheten till utmätning av fastighet, även en mindre fastighet, har emellertid 
ofta en indirekt verkan på så sätt att gäldenären betalar sin skuld sedan utmätning har aktualiserats. Om 
bostadsfastigheter i viss omfattning skulle undantas från utmätning, skulle denna verkan gå förlorad till 
nackdel för indrivningen såväl i enskilda som i allmänna mål”. (min kurs.)34 

                                                
 
allmänna fordringar. Utsökningsutredningen betonar dock att en fokusering på fodringens art riskerar att bli 
godtycklig. Se SOU 2016:81 s. 193. 
31 Se t.ex. SOU 2016:81 s. 193. 
32 SOU 1964:57 s. 219 ff. 
33 SOU 1964:57 s. 220 ff. Det hänvisades till 1964 års bötesverkställighetslag som då stadgade ett vidare 
beneficieskydd om att vid utmätning för böter eller viten fick inte ”nödig bostad” utmätas och inte heller fast 
egendom som gäldenären behövde för att ge denne och familjen ”nödig bärgning”. Utredningen ansåg det inte 
lämpligt att utsträcka den förmånligare regleringen för böter och viten generellt utan hänvisade till att det istället 
skulle inriktas på att undvika att utmätt fast egendom eller tomträtt såldes till underpris och i övrigt ge gäldenären 
erforderlig (social) hjälp i samband med försäljningen. Det noterades att även bostadsrätter kunde representera 
stora värden vilket får antas vara det huvudsakliga skälet till bostäder generellt inte undantogs från utmätning. Se 
SOU 1964:57 s. 222. Vid införandet av nuvarande bötesverkställighetslag (1979:189) upphävdes de särskilda 
beneficiereglerna avseende bostäder för att endast regleras i UL. Istället infördes en bestämmelse i 12 § om att 
KFM kan förordna att vidare verkställighet inte ska ske om indrivning skulle vara till synnerligt men för den 
bötfällde eller någon som är beroende av honom för sin försörjning. En förutsättning är att det inte är påkallat 
från ”allmän synpunkt” att indrivningen fortgår. Se prop. 1978/79:40 s. 21, 25 och 39 ff.. 
34 Prop. 1980/81:8 s. 500 ff. Angående beneficieskyddet för bostadsrätter i 5 kap. 1 § punkt 6 hade 
remissinstanserna (advokatsamfundet) bl.a. angett att bestämmelsen hade sin grund i tidigare reglering från 1970-
talet och att det därefter med hänsyn till den förbättrade möjligheten att skaffa en hyreslägenhet inte längre var 
motiverat att undanta bostadsrätter utifrån ”den sociala aspekten”. Samtidigt anfördes även (i särskild 
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Utifrån UB och tillhörande förarbetena kan det således inte sägas att offentligrättsliga anspråk 

generellt sett är mindre prioriterade gentemot enskilda borgenärers anspråk. Morgell har t.ex. 

ifrågasatt varför det skulle göras en åtskillnad mellan staten och t.ex. en stor affärsbank och 

tillagt att ”tillspetsat” kan man fråga sig om UB ska tillämpas olika beroende på om 

utmätningssökanden är ”rik eller fattig?”.35 

2.3 Försäljning ska täcka uppkomna kostnader och ge försvarligt
 överskott 
Innan utmätningsordningen berörs avseende valet mellan bostadsutmätning och löneutmätning 

ska de grundläggande förutsättningar för att utmätning ska få ske beröras. Enligt 4 kap. 5 § UB 

gäller först och främst att fast egendom inte får utmätas för fordran som inte är förenad med 

särskild förmånsrätt i egendomen om inte sökanden begär att utmätning ska ske.36 Den centrala 

bestämmelsen i sammanhanget är dock 4 kap. 3 § första stycket UB enligt vilken utmätning ska 

ske endast om det belopp som kan beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer 

efter utmätningen, ger ett överskott som gör åtgärden försvarlig. Bestämmelsen kompletteras 

av 4 kap. 33 § andra stycket UB om att en redan beslutad utmätning ska hävas om en försäljning 

inte kan antas ge ett försvarligt överskott. Av ordalydelsen i 4 kap. 3 § första stycket UB framgår 

således att en prognos ska göras angående vilken ekonomisk realisation som en försäljning av 

egendomen kan antas leda till. För det första måste den förväntade försäljningen bedömas leda 

till att kostnader som uppstår efter utmätningen täcks.37 För det andra måste utmätningen ge ett 

överskott som gör åtgärden ”försvarlig”.38  

                                                
 
framställning av Sveriges villaägareförbund) att samma sociala skäl för att undanta bostadsrätter även gjorde sig 
gällande angående fastigheter varav det föreslogs att fastigheter skulle undantas från utmätning – eller åtminstone 
att utmätning skulle förbjudas för obetydliga fordringsbelopp vilket angavs vara stötande. Framställningen 
remitterades med övervägande negativa reaktioner; huvudsakligen mot bakgrund av det betydande värde som 
fastigheter anses representera. Se prop. 1980/81:8 497 ff. 
35 Morgell, JT 2013/14, s. 749. 
36 Regeln motiveras av att borgenären får stå förrättningskostnaderna om inte skyddsbeloppet uppnås. 
Bestämmelsen kompletteras med 6 kap. 6 § UF om att KFM ska uppmana sökanden att ange om han eller hon 
begär att egendomen ska utmätas. Se t.ex. Gregow m.fl., kommentaren till 4 kap. 5 §. 
37 Prop. 1993/94:50 s. 293–295. Regleringen infördes genom lagändring den 1 februari 1994. Tidigare var praxis 
att alla kostnader som uppstått i samband med ansökan om verkställighet och vid efterföljande åtgärder skulle 
täckas för att försäljning skulle kunna ske. Förändringen till att enbart fokusera på kostnader som uppstått efter 
själva utmätningsbeslutet motiverades av att på grund av de relativt höga grundavgifterna (ansökningsavgifterna) 
som vid flera mål mot samma gäldenär skulle slås ihop ledde det till att utmätning ofta inte kunde ske. Det ansågs 
leda till otillfredsställande konsekvenser genom att uppfattas som orättvist och vara ett omotiverat avsteg från 
tanken att ”alla ska göra rätt för sig”. Det anfördes att den föreslagna regeln skulle bli mer flexibel och möjliggöra 
för KFM att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Se Gregow m.fl., kommentaren till 4 kap. 3 §. 
38 Gregow m.fl., kommentaren till 4 kap. 3 §; Heuman, Specialprocess, s. 146.  För att KFM senare ska få godta 
ett bud på offentlig auktion av fast egendom måste även ”skyddsbeloppet” enligt 12 kap. 32 § UB uppnås: 
borgenärer med bättre rätt i egendomen ska få betalt samt förrättningskostnaderna för den offentliga auktionen 



 12 

HD har prövat frågan hur mycket överskott som kan krävas för att en bostadsutmätning 

– om inga andra tillgångar finns – ska anses vara försvarlig i NJA 2010 s. 397 I (och II). I fallet 

utmättes gäldenärens fastighetsandel för en allmän skuld till SKV om 26 950 kr. Fastigheten 

var i sin tur värderad till 300 000 kr och ingen panträtt hade upplåtits i fastigheten.39 HD uttalade 

att det saknade betydelse att fordringen avsåg ett till fastighetens värde begränsat belopp och 

konstaterade att en försäljning kunde beräknas: 
1) täcka framdeles uppkommande kostnader, 2) täcka samtliga hittillsvarande förrättningskostnader samt 
3) täcka hela sökandens fordran.40 

 
I NJA 2010 s. 397 II utmättes gäldenärens fastighetsandel för betydligt större skulder; 1 547 

283 kr i allmänna mål. Fastigheten var värderad till 4 400 000 kr – 4 600 000 kr och belånad 

för 4 250 000 kr. Förrättningskostnaderna uppgick till 63 000 kr (överskottet beräknades således 

bli 87 000 kr – 287 000 kr).41 HD konstaterade att en försäljning kunde beräknas: 
1) täcka framdeles uppkommande kostnader, 2) täcka samtliga hittillsvarande förrättningskostnader samt 
3) täcka ett inte obetydligt belopp av själva fordringen.42 

 
Det uppmärksammades att det inte kunde göras någon exakt uppskattning av försäljningspriset 

men att en sådan situation inte var ovanlig och att det i allmänhet inte kunde hindra en 

utmätning. Det tillades att faktumet att överskottet utgjorde en förhållandevis liten del av 

fordringen inte medförde att utmätningen inte skulle vara försvarlig. Inte heller det förhållandet 

att utmätningen avsåg en bostadsfastighet kunde hindra utmätning enligt 4 kap. 3 § första 

stycket UB; en annan bedömning ansågs i realiteten innebära att egendom undantogs från 

utmätning i vidare mån än vad som följer av beneficiereglerna i 5 kap. UB.43 

HD har i prejudikaten tillämpat testet huruvida ett överskott (som lägst) skulle räcka för 

att täcka ”ett inte obetydligt belopp av själva fordringen” och funnit stöd för detta utifrån bl.a. 

följande uttalande i förarbetena: 
”I princip kan utmätning ske så snart någonting utöver de efter utmätningen uppkommande kostnaderna 
kan beräknas bli betalt. Däremot behöver varken de redan uppkomna kostnaderna eller resten av 
fordringsbeloppen beräknas bli fullt betalda. Avgörande är istället att så mycket därav blir betalt att 

                                                
 
måste täckas. Avseende bostadsrätter finns en motsvarande reglering i 9 kap. 4 § andra stycket UB om att enligt 
huvudregeln måste ett minsta belopp uppnås motsvarande fordringar med bättre rätt till egendomen för att 
försäljning ska få ske. 
39 NJA 2010 s. 397 I p. 1–2. 
40 NJA 2010 s. 397 I p. 10. 
41 NJA 2010 s. 397 II p. 1 och hovrättens avgörande för förrättningskostnaderna. Alternativt skulle överskottet bli 
12 000 – 112 000 kr med beaktande av att gäldenären endast ägde en hälftendel. 
42 NJA 2010 s. 397 II p. 10–11. 
43 NJA 2010 s. 397 II p. 11. 
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utmätningen framstår som försvarlig”.44 
 
Således uppställs inte något krav på att försäljningen måste leda till någon betydande 

avbetalning av fordringen och inte heller att fordringen som sådan måste ha en viss storlek.45 

Avgörandena är dock omstridda efter att Rousk-målet meddelades 2013 och undantagsvis har 

det sagts att en bostadsutmätning kan anses oproportionerlig enligt artikel 8 EKMR eller artikel 

1 P-1 innebärande att bostaden undantas från utmätning (även om ingen annan utmätningsbar 

tillgång finns tillgänglig).46 

2.4 Utmätningsordningen 
Om gäldenären har flera utmätningsbara tillgångar – i sammanhanget bostad och lön – ställs 

KFM inför frågan om samtliga tillgångar ska utmätas eller endast vissa och i sådana fall vilken 

utav dessa som ska utmätas framför annan. Enligt 4 kap. 4 § UB har dock sökande med särskild 

förmånsrätt rätt att i första hand få utmätning av egendom vari förmånsrätten gäller varav 

utmätningsordningen i de fallen får en begränsad betydelse – hädanefter bortses således från de 

förmånsberättigade fordringarna.47 

Enligt 4 kap. 3 § andra stycket UB gäller att i första hand bör tillgång tas i anspråk som 

kan betala skulden med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären. 

Bestämmelsen ger uttryck för att vid valet av olika utmätningsbara tillgångar ska en 

intresseavvägning göras mellan borgenären och gäldenären.48 Utifrån regleringen har en 

prioritetsordning härletts – den s.k. utmätningsordningen – enligt vilken KFM i första hand bör 

                                                
 
44 Prop. 1993/94:50 s. 294; NJA 2010 s. 397 I p. 6–9 och NJA 2010 s. 397 II p. 11. I tidigare förarbeten angavs 
istället att ”egendom [bör] inte utmätas utan att utmätningen kan väntas leda till att utmätningsborgenären får 
åtminstone någon betalning för sin fordran”. Se prop. 1980/81:8 s. 361. 
45 Se prop. 1980/81:8 s. 501 där föredragande angav följande på frågan om det borde uppställas ett förbud mot 
utmätning av fastigheter för obetydliga fordringsbelopp: ”Det finns knappast anledning att när det gäller utmätning 
för små fordringar uppställa undantag just för mindre fastigheter som används till bostad eller för fritidsändamål. 
En mer eller mindre generell utmätningsfrihet beträffande småskulder skulle emellertid medföra att sådana 
fordringar inte blir sanktionerade, i vart fall inte utan att det går till konkurs. En sådan ordning kan inverka menligt 
på viljan att betala mindre skulder. […] Enligt vad som har upplysts under remissbehandlingen förekommer det 
praktiskt taget inte att fastighet säljs exekutivt för betalning av mindre belopp. När utmätning någon gång 
aktualiseras för mindre fordringsbelopp synes det bero på tredska från gäldenärens sida. Den nuvarande 
regleringen torde sålunda inte ha föranlett några beaktansvärda olägenheter. Att sådana olägenheter skulle 
förekomma har inte heller påståtts i villaägareförbundets framställning. Något behov av ifrågasatt 
utmätningsförbud föreligger alltså inte. Av anförda skäl är jag inte heller beredd att förorda något förbud mot 
utmätning för små fordringsbelopp”. 
46 Heuman, Specialprocess, s. 146 ff.; Morgell, JT 2013/14 s. 748 ff.; Sandstedt, Johan, Utmätning av bostad – och 
EMK:s tilltagande betydelse, ERT 2016 s. 596 (s. 631); Gregow m.fl., kommentaren till 4 kap. 3 §; KFM, 
utmätningsordningen, 2014, s. 7; KFM, utmätningsordningen, 2015, s. 4; SOU 2016:81 s. 193–194. 
47 Se t.ex. NJA 2013 s. 1241 p. 6 ”Utmätningsordningen har betydelse främst för de fall där sökanden inte har 
särskild förmånsrätt för sin fordran (jfr 4 kap. 4 § UB)”. 
48 Gregow m.fl., kommentaren till 4 kap. 3 §. 
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ta i anspråk: 
1) kontanta medel, banktillgodohavanden eller andra likvida tillgångar som kan omsättas omedelbart. 
Därefter följer 2) löneutmätning framför fondandelar, aktier och övrig lös egendom. I sista hand bör 3) fast 
egendom (bostad) samt skepp, luftfartyg och tvistiga fordringar utmätas.49 

 
Utifrån utmätningsordningen framgår således att om löneutmätning är möjligt bör detta väljas 

framför utmätning av bostad. Svårigheten som uppstår är om detta ska ske oavkortat – utan 

undantag – även om avbetalningen skulle behöva pågå under en relativt lång tid eller om det 

finns utrymme för att avvika från utmätningsordningen och i sådana fall under vilka 

omständigheter. 

2.5 Löneutmätning som alternativ utsökningsåtgärd 
2.5.1 Förutsättningar för utmätning av gäldenärens lön 

KFM kan som redan angetts istället för att utmäta gäldenärens bostad enligt 7 kap. 3 § första 

stycket UB utmäta innestående lön hos gäldenärens arbetsgivare. Enligt KFM är löneutmätning 

den mest använda verkställighetsåtgärden.50 Utmätning sker genom att arbetsgivaren åläggs att 

innehålla och betala ut en viss del av gäldenärens lön till KFM som därefter enligt 7 kap. 24 § 

UB kan utmäta medlen. Hur mycket av gäldenärens lön som får tas i anspråk regleras i 7 kap. 

4 § första stycket UB som huvudsakligen anger att endast sådan del som överstiger vad 

gäldenären behöver för sitt och familjens underhåll får utmätas. Bestämmelsen kompletteras 

med 5 § i samma kapitel som anger att förbehållsbeloppet (den del som inte får tas i anspråk) 

bestäms utifrån ett schabloniserat normalbelopp som fastställs varje år av regeringen eller den 

myndighet som regeringen bestämmer och som ska anses omfatta alla vanliga levnadskostnader 

utom gäldenärens bostadskostnad.51 En motsvarande bestämmelse till 4 kap. 3 § första stycket 

UB har införts i 7 kap. 3 § andra stycket UB om att löneutmätning får ske endast om det är 

                                                
 
49 Gregow m.fl., kommentaren till 4 kap. 3 §; KFM, Handbok, s. 102–103. Utmätningsordningen har sin grund i 
tidigare reglering i 62 § första stycket UL som fram till 1967 stadgade en bestämd utmätningsordning. Om inte 
gäldenären och borgenären kom överens om annat skulle först andra lösören än luftfartyg utmätas, därefter fordran 
och annan rättighet som kunde överlåtas och sist luftfartyg eller fast egendom. Obligationer eller andra 
värdepapper som med lätthet kunde omvandlas till pengar skulle likställas med lösören. Genom lagändring därefter 
infördes en motsvarande reglering som idag återfinns i 4 kap. 3 § andra stycket UB. Förändringen motiverades av 
att modernisera regleringen samt att utmätningsordningen skulle få en mer allmän utformning och istället ge 
uttryck för vissa grundprinciper. Se prop. 1967:16 s. 104 ff. och 142. 
50 KFM, Handbok, s. 141. 
51 Enligt 7 kap. 4 § UF meddelar KFM föreskrifter om förbehållsbeloppet. Normalbeloppet för 2018 har enligt 2 
§ KFMFS 2017:2 fastställts till 4 814 kr i månaden för en ensamstående vuxen och 7 952 kr för sammanlevande 
makar/sambor. Utöver detta tillkommer den faktiska boendekostnaden. 
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försvarligt med hänsyn till det belopp som beräknas flyta in.52 Det finns ingen bortre gräns för 

hur länge löneutmätning kan pågå.53 På frågan som ställdes tidigare om det har någon betydelse 

för utmätningsordningen att avbetalning skulle behöva pågå under en relativt lång tid finns det 

således inga formella hinder för detta; snarare har hindren för detta aktivt undanröjts. 

2.5.2 Betydelsen av avbetalningstakten 

Vid införandet av UB angavs att vid valet mellan olika slag av egendom bör beaktas inte bara 

sökandens rätt att få betalning utan även dennes intresse av att betalning inflyter utan onödigt 

dröjsmål.54 Det tillades dock att tidsfaktorn inte kan tillmätas en så stor betydelse om sökandens 

intresse av snabb betalning inte är särskilt starkt och någon särskild risk inte är förenad med 

anstånd.55 Samtidigt hänvisades det till att hänsyn ska tas till gäldenärens behöriga intressen i 

rimlig utsträckning; särskilt att inte ”onödig värdeförstöring” sker.56 Gregow har hänvisat till 

att utmätning av lön i allmänhet är förmånligt för gäldenären men att det kan vara mindre 

förmånligt för borgenären eftersom denna i sådana fall får betalning efter hand under en längre 

tid.57 Olivecrona har tidigare även lyft en viktig aspekt att resultatet av en löneutmätning är 

osäkert eftersom allt beror på om gäldenären fortsätter att ”tjäna in lönen”.58 Två aspekter kan 

                                                
 
52 Gregow m.fl., kommentaren till 7 kap. 3 §. Utsökningsutredningen har senast föreslagit att riktlinjen om att 
minst 200 kr måste vara disponibelt varje månad (utöver förbehållsbeloppet och boendekostnader) för att 
löneutmätning ska kunna ske ska sänkas till 100 kr. Se SOU 2016:81 s. 464 ff. 
53 Gregow m.fl., kommentaren till 7 kap. En central del var tidigare den längsta tid per kalenderår som lön fick 
utmätas utan gäldenärens samtycke. Maximitiden var inledningsvis 3 månader per kalenderår med möjlighet till 
utökning till sex månader. Vid införandet av UB ändrades maximitiden till sex månader i samtliga fall. Se prop. 
1980/81:8 s. 547 ff. I samband med en stor löneexekutionsreform upphävdes senare även den tidsbegränsade 
löneutmätning om max sex månader per kalenderår och sammanfördes med institutet med införsel (en 
mer ”aggressiv” utmätning av gäldenärens lön för bl.a. underhållsbidragsfordringar och skattefordringar som 
aldrig varit tidsbegränsad). Se prop. 1994/95:49 s. 58. 
54 SOU 1973:22 s. 218; prop. 1980/81:8 s. 358. Jfr även tidigare betänkande till UL: ”Såväl borgenärens anspråk 
på att få säkerhet för att utmätningen verkligen leder till betalning som hans intresse av att betalningen skall ske 
snabbt måste beaktas. Då löneutmätning under vissa omständigheter kan vara mindre fördelaktig för borgenären 
än utmätning av andra tillgångar kan t. ex. dessa med hänsyn till vad nu nämnts ibland böra utmätas före lön”. Se 
SOU 1964:57 s. 231. 
55 SOU 1973:22 s. 218; prop. 1980/81:8 s. 358. 
56 SOU 1973:22 s. 218. 
57 Gregow, Utsökningsrätt, s. 121 ff. Gregow anför även att löneutmätning ofta är en lämplig verkställighetsform 
i fråga om fordringar på begränsade belopp men att den i princip inte passar om sökandens fordran avser ett 
betydande belopp. 
58 Olivecrona, s. 233. Jfr tidigare betänkande till UL: ”Ur borgenärens synvinkel är löneutmätning förenad med 
vissa nackdelar jämförd med utmätning av annan tillgång. Om den fordran som ska uttas uppgår till något mer 
avsevärt belopp leder löneutmätning endast långsamt till resultat. Risk föreligger vidare att avlöningen på grund 
av sjukdom eller av annan anledning nedgår eller bortfaller så att utmätning inte kan ske. Det kan också inträffa 
att annan borgenär framträder och gör anspråk på del i inflytande belopp”. Se SOU 1964:57 s. 263 och 274 ff.; 
prop. 1968:130 (NJA II 1968 s. 579 ff.). Ett tidigare sätt att lösa den osäkerhet som råder med löneutmätning var 
att göra en s.k. ”säkerhetsutmätning” av annan egendom: KFM kunde enligt dåvarande 7 kap 19 § UB vid sidan 
om löneutmätning även utmäta annan egendom som en säkerhet för sökandens fordran och låta vidare 
verkställighetsåtgärder anstå i upp till ett år. Institutet upphörde 1996 med anledning av att det ansågs sakna 
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således sägas berättiga att hänsyn tas till avbetalningstakten: borgenärens starka intresse av 

”snabb” betalning och risken som är förenad med en fördröjd verkställighetsprocess. Mot detta 

ska ställas gäldenärens behöriga intressen. 

Mot bakgrund av att tidsfaktorn tillmätts en viss vikt i förarbetena har KFM – för att 

säkerställa rättslig likabehandling – strävat efter att uppställa en enhetlig riktlinje inom vilken 

tid löneutmätning ”i normalfallet” bör betala av skulden för att ha företräde framför annan 

egendom. KFM:s tidigare – och första – ställningstagande i den bemärkelsen uppställde en 

”tremånadersgräns”; stöd togs då av det allmänna skyndsamhetskravet i 4 kap. 10 § första 

stycket UB.59 Efter Rousk-målet har myndigheten reviderat sitt ställningstagande och istället 

tolkat utmätningsordningen som att en borgenär – såväl enskild som allmän – i normalfallet bör 

tvingas utstå väntan på betalning i ett år genom löneutmätning trots att annan egendom finns 

att tillgå (men inte längre). KFM har uppgett att stöd för denna specifika tolkning har tagits från 

en tidigare lydelse av 4 kap. 33 § andra stycket UB om upphävning av utmätning.60 

Bestämmelsen angav tidigare att en utmätning skulle upphävas om en försäljning av 

egendomen inte kunde antas ge ett överskott som gjorde åtgärden försvarlig eller om 

fordringsanspråket kunde antas bli tillgodosett genom löneutmätning under 

handläggningsperioden (ett år).61 Regleringen – som tog sikte på enskilda mål – motiverades 

av att löneutmätning regelmässigt innebär ”mindre ingrepp och omkostnader än fullföljande av 

en sakutmätning”.62 Förändringen med att stryka den andra delen av 4 kap. 33 § andra stycket 

UB motiverades av att handläggningen i enskilda mål därefter skulle ske tillsvidare utan 

                                                
 
praktiskt värde. Se SOU 1964:57 s. 263; SOU 1972:22 s. 326; prop. 1980/81:8 s. 26 och 555; prop. 1994/95:49 s. 
68. Förslag har presenterats om att återinföra möjligheten till säkerhetsutmätning men det har inte lett till 
lagstiftningsåtgärder. Se SOU 2003:97 s. 345; prop. 2005/06:200 s. 150. 
59 Se Kronofogdemyndigheten, ställningstagande avseende utmätningsordningen, nr 1/08/IND, dnr 808 36497-
07/121, 11 januari 2008. KFM hänvisade till att det inte finns några vägledande avgöranden från HD angående 
utmätningsordningen och anförde: ”… löneutmätning, som framgår av förarbetena till utsökningsbalken, typiskt 
sett är den åtgärd som för med sig minsta kostnad, förlust och olägenhet för gäldenären. Vid valet av egendom ska 
KFM emellertid också väga in borgenärens intresse av att betalning flyter in utan onödigt dröjsmål. Därigenom 
ställs frågan om vad som ska anses vara en kortare tid på sin spets. Processägaren har gjort denna avvägning i 
beslut den 22 oktober 2007 så att ’kortare tid’ i normalfallet ska vara tre månader från avitidens utgång. I denna 
avvägning har beaktats det allmänna skyndsamhetskravet som enligt 4 kap. 10 § UB gäller för utmätning och 
kravet på likabehandling av borgenärerna”. Se även RH 2010:61 för tidigare tillämpning av ”tremånadersgränsen”. 
60 KFM, utmätningsordningen, 2014, s. 8; KFM, Handbok, s. 102–103. 
61 Se prop. 1994/95:49 s. 66 ff. och 82. ”Handläggningsperioden” syftade på att ett enskilt utsökningsmål tidigare 
redovisades tillbaka till sökanden så fort verkställighet inte kunde ske. För att undvika ”skickandet av mål fram 
och tillbaka” infördes enligt dåvarande 4 kap. 9 § UB handläggning av enskilda mål i ettårsperioder. Om utmätning 
inte hade kunnat ske inom ett år gavs borgenären möjlighet att genom en förnyelseansökan begära att 
handläggningstiden skulle förlängas med ytterligare år varav en ny grundavgift togs ut.  
62 Prop. 1994/95:49 s. 82. För att inte tvinga borgenären att göra en förnyelseansökan (och betala en ytterligare 
grundavgift) infördes tillägget att löneutmätningen var tvungen att betala av skulden inom handläggningsperioden 
för att KFM skulle kunna upphäva utmätningen. 
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tidsgräns.63 Det hänvisades samtidigt till att 4 kap. 3 § andra stycket UB om att utmätning ska 

ske med minsta olägenhet för gäldenären fortfarande gällde.64 KFM har mot bakgrund av detta 

anfört att lagstiftaren inte hade ”för avsikt att förändra synen på utmätningsordningen” varav 

myndigheten anser att ledning fortfarande kan tas från de överväganden som låg till grund för 

bestämmelsen.65 

Det ska påpekas att de ändamålsöverväganden som bar upp det tidigare 

upphävningsinstitutet dels inte tog sikte på allmänna mål, dels inte avsåg ett generellt 

ställningstagande avseende den specifika relationen mellan löneutmätning och 

bostadsutmätning som präglas av särskilda hänsynstaganden; framförallt gäldenärens 

rättighetsskydd enligt EKMR. Tidsfaktorn är relevant men den är som ovan beskrivits inte 

avsedd att vara ensamt bestämmande (eller ens särskilt bestämmande).66 KFM:s riktlinje bör 

således främst tolkas som myndighetens egna normativa ställningstagande och inte gällande 

rätt de lege lata om inte riktlinjen harmonierar med övriga auktoritativa rättskällor.67 

  

                                                
 
63 Se prop. 2006/07:34 s. 15 ff. Tidsgränsen togs bort för att förenkla handläggningen. Det hänvisades till att KFM 
fortfarande fick ta ut en årlig grundavgift enligt 17 kap. 1 § första stycket UB och att målet enligt 2 § första stycket 
samma kapitel fick avskrivas om sökanden inte betalade avgiften inom förelagd tid. 
64 Prop. 2006/07:34 s. 24. 
65 KFM, utmätningsordningen, 2014, s. 8. Jfr att KFM även anger att det inte är någon ”exakt matematik” utan 
huvudsaken är att gäldenärens lön kommer att täcka utmätningsfordran inom en rimlig tid (i normalfallet 12 
månader). Det tilläggs att en individuell bedömning måste göras. Se KFM, utmätningsordningen, 2015, s. 7. 
66 Jfr SOU 1964:57 s. 231; SOU 1973:22 s. 218; prop. 1980/81:8 s. 358. 
67 Jfr t.ex. Kleineman, s. 27 ff. 
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Del 3 Rättighetsskyddet 
3.1 Inledning 
Delen tar inledningsvis upp vissa grundläggande förutsättningar för konventionssystemet och 

vilka faktorer som styr att ED kan komma fram till att en kränkning har förelegat (eller 

föreligger) av EKMR. Därefter analyseras vilken rättighetsstandard som ED hittills har uttolkat 

dels avseende skyddet för hemmet i artikel 8 EKMR, dels avseende egendomsskyddet i artikel 

1 P-1. Det konstateras att den första rättighetsstandarden huvudsakligen är en s.k. ”processuell 

rättighet” – konventionsstaterna (de nationella domstolarna) har ålagts en skyldighet att under 

vissa omständigheter göra en intresseavvägning mellan individen som riskerar att förlora sitt 

hem och motstående intressen; även om detta inte medges i nationella rättsordningar. Angående 

den andra rättighetsstandarden konstateras att den dels är mer ”materiell” – berövandet av 

någons ägda bostad måste uppfylla rimliga krav på proportionalitet – dels allmänt sett är lägre 

än skyddet för hemmet i artikel 8 EKMR. Det identifieras ett antal olika 

”bostadsutmätningsmål” som antyder vad rättighetsstandarden konkret innebär i 

utsökningsrätten. 

3.2 Konventionssystemets uppbyggnad 
EKMR skapades 1950 i syfte att säkerställa en miniminivå avseendet skyddet för vissa 

mänskliga fri- och rättigheter som tidigare deklarerats av FN:s generalförsamling genom den 

Allmänna förklaringen.68 ED har enligt artikel 19 EKMR upprättats för att på permanent basis 

säkerställa att konventionsstaterna fullgör de förpliktelser som dessa åtagit sig genom 

konventionen och protokollen. Enligt artikel 34 EKMR får ED ta emot klagomål från enskilda 

personer, icke-statliga organisationer eller grupper av enskilda personer (t.ex. företag) som 

påstår sig av någon av konventionsstaterna ha utsatts för en kränkning av någon av rättigheterna 

i konventionen eller protokollen. Den enskilda klagorätten är dock inte absolut.69 Enligt artikel 

35 § 1 EKMR måste alla (effektiva) nationella rättsmedel ha uttömts för att möjliggöra för 

konventionsstaterna att pröva frågan först och klagomålet måste ha anhängiggjorts senast sex 

månader från dagen då det slutgiltiga beslutet meddelades.70 Enligt artikelns tredje paragraf ska 

ED vidare avvisa varje enskilt klagomål bl.a. om klagomålet är uppenbart ogrundat eller om 

                                                
 
68 Se t.ex. Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis – En kommentar till Europakonventionen om 
de mänskliga rättigheterna, 5 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2015, s. 17; Schabas, William, The European 
Convention on Human Rights – A commentary, 1 u., Oxford University Press, Oxford, 2015, s. 1 ff. och 59 ff. 
69 Schabas, s. 754 ff. 
70 Schabas, s. 764 ff. 
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klaganden inte har lidit avsevärt men (”de minimis non curat praetor”).71 En överväldigande 

majoritet av alla klagomål avvisas.72  

Konventionsstaterna har enligt artikel 46 § 1 EKMR åtagit sig att rätta sig efter ED:s 

slutgiltiga dom i varje mål där de är parter. Hur avgörandena implementeras avgörs dock av 

konventionsstaterna själva.73 Europarådets ministerkommitté har en övervakande funktion att 

avgöranden verkställs och enligt artikel 46 § 4 EKMR har kommittén en möjlighet att med två 

tredjedels majoritet besluta om att hänskjuta frågan till ED huruvida en konventionsstat har 

brustit i att uppfylla sin skyldighet. ED ska därefter överlämna sitt avgörande till 

ministerkommittén för bedömande av ”vilka åtgärder som ska vidtas”; konventionssystemet 

vilar således ytterst på utövandet av politisk press för att säkerställa dess efterlevnad.74 Gerards 

anför att till skillnad mot förutsättningarna för EU-domstolens roll inom EU-rätten har inte 

någon nationell suveränitet överlämnats till ED varav den harmoniserande effekten av EKMR 

inte är lika utbredd.75 ED måste således ta höjd för att dess legitimitet kan ifrågasättas och 

Gerards beskriver det som att ED:s framgång bygger på att särskild uppmärksamhet riktas mot 

nationella känsligheter och skiljaktigheter.76 

3.3 Allmänna tolkningsprinciper 
3.3.1 Dynamisk och effektiv tolkning 

EKMR bygger på autonoma begrepp skilda från konventionsstaternas egna rättsordningar och 

ED har bl.a. mot bakgrund av artikel 31 WK uttalat att konventionen ska tolkas som ”ett levande 

dokument” i ljuset av de rådande samhällsförhållandena (”a living instrument which must be 

interpreted in the light of present-day conditions”) innebärande att tolkningen är dynamisk och 

                                                
 
71 Schabas, s. 779 ff.  
72 Mellan 1959 till 2016 avgjordes 712 659 klagomål varav 682 059 utgjorde avvisningsbeslut (ca 95 %). Se ECHR 
Statistics Overview 1959–2016, hämtad den 15 november 2017 från http://www.echr.coe.int. 
73 Se t.ex. Christoffersen, Jonas, Fair Balance: Proportionality, Subsidiarity and Primarity in the European 
Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2009, s. 298 ff. 
74 Schabas, s. 871. Jfr Letsas som anför synen att ED:s ställningstaganden om innebörden av EKMR kan ses dels 
som uttalanden om individens moraliska rättigheter i egenskap av att vara människor, dels som uttalanden om 
konventionsstaternas (moraliska) skyldigheter i egenskap av att vara medlemmar i konventionssystemet men att 
ED:s ansvarsutkrävande makt är begränsad. Se Letsas, George, A Theory of Interpretation of the European 
Convention on Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2007, s. 82 ff. 
75 Gerards, Janneke, Pluralism, Deference and the Margin of Appreciation Doctrine, European Law Journal, 
Volume 17, Issue 1, January 2011, s. 80 (s. 102 ff.). Se även Petursson, s. 31 ff. 
76 Gerards, Pluralism, s. 104. Jfr även Danelius som har anfört att ”de svenska domstolarna, särskilt de högsta 
instanserna, har visat sig klart obenägna att tillämpa inhemsk lag på ett sådant sätt att deras avgöranden [riskerar] 
att underkännas vid eventuell prövning i Europadomstolen”. Se Danelius, s. 44. 
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kan utvecklas över tid.77 ED har även uttalat att tolkningen ska ske på ett sätt som gör 

rättighetsskyddet praktiskt och effektivt; inte teoretiskt och illusoriskt (”guarantee not rights 

that are theoretical or illusory but rights that are practical and effective”).78 Det ska tilläggas att 

det inte endast finns ett sätt att närma sig EKMR; som tidigare antytts kan t.ex. skiljelinjen 

mellan ett naturrättsligt och positivrättsligt synsätt indirekt påverka tolkningen.79 

3.3.2 Strävan att uppnå en ”fair balance” 

Proportionalitetsprincipen är särskilt central vid ED:s prövning och eftersträvandet att uppnå 

en ”fair balance” mellan individens intressen och samhällets intressen i stort beskrivs ofta som 

att det genomsyrar hela konventionen.80 Det finns dock en viss osäkerhet kring tillämpningen 

av principen vilket bl.a. kan förklaras av att ED:s praxis huvudsakligen är kasuistisk och 

beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.81 

Danelius hänvisar till att principen innebär att en inskränkande åtgärd måste stå i rimlig 

relation till det intresse den är avsedd att tillgodose; om åtgärden är mera långtgående än vad 

som framstår som rimligt för detta ändamål kan den utgöra ett brott mot konventionen.82 Vidare 

                                                
 
77 Tyrer v. the United Kingdom, 25 April 1978, § 31, Series A no. 26; Danelius, s. 55 och 59; Schabas, s. 47 ff.; 
Mowbray, Alastair, The Creativity of the European Court of Human Rights, Human Rights Law Review, Volume 
5, Issue 1, 1 January 2005, s. 57 ff. Jfr även Letsas som anlägger ett mer naturrättsligt synsätt och beskriver 
tolkningsmetoden som ”the moral reading of the Convention” innebärande att ED gör en materiell ”upptäckt” 
(”substantive discovery”): det inskränkande agerandet har alltid varit en rättighetskränkning även när det inte 
ansågs vara det. Se Letsas, George, Strasbourg’s Interpretive Ethic: Lessons for the International Lawyer, 
European Journal of International Law, Volume 21, Issue 3, 1 August 2010, s. 509 (s. 527–530). Jfr även Schabas 
som beskriver den rättighetsutvecklande attityden som att det egentligen inte handlar om tolkning utan snarare om 
rättsskapande (”judicial law making”) och hänvisar bl.a. till kritik mot vad som kan beskrivas som 
ED:s ”aktivism”: ”the point of the evolutive interpretation, as conceived by the Court, is to accompany and even 
channel change; it is not to anticipate change, still less to try to impose it”. Se X and Others v. Austria [GC], no 
19010/07, Joint Partly Dissenting Opinion of Judges Casadevall, Ziemele, Kovler, Jočienė, Šikuta, De Gaetano 
and Sicilianos, ECHR 2013. 
78 Airey v. Ireland, 9 October 1979, §§ 24–26, Series A no. 32; Danelius, s. 55; Schabas, s. 49 ff.; Mowbray, The 
Creativity, s. 72 ff. 
79 Se även Schabas, s. 33 som bl.a. hänvisar till att all tolkning präglas av en inneboende subjektivitet; något som 
även uttryckts av ED:s domare. Se t.ex. Chassagnou and Others v. France [GC], nos. 25088/94, 28331/95 and 
28443/95, Partly concurring and partly dissenting opinion of Judge Caflish joined by Judge Pantîru, s. 48, ECHR 
1999-III. 
80 Soering v. the United Kingdom [plenary], 7 July 1989, § 89, Series A no. 161; Sporrong and Lönnroth v. Sweden 
[plenary], 23 September 1982, § 69, Series A no. 52; Danelius, s. 57 ff.; Legg, s. 178; Mowbray, Alastair, A Study 
of the Principle of Fair Balance in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights, Human Rights Law 
Review, Volume 10, Issue 2, 1 June 2010, s. 289 ff.; Christoffersen, s. 31 ff.; Petursson, s. 132 och 148 ff. 
81 Det har bl.a. gjorts gällande att proportionalitetsprincipen i sig har ett begränsat värde för att härleda slutsatser 
utifrån (”fairly small deductive value as a general principle”). Se Christoffersen, s. 31 ff. Se även t.ex. Gerards, 
Janneke, How to improve the necessity test of the European Court of Human Rights, International Journal of 
Constitutional Law, Volume 11, Issue 2, 1 April 2013, s. 466. 
82 Danelius, s. 57 ff. Se även t.ex. Mowbray, the Principle of Fair Balance s. 308 ff.; Arai-Takahashi, Yutaka, The 
Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR, 
Intersentia, Antwerp, 2001, s. 189 ff. 
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anför Arai-Takahashi att ED har hänvisat till ett antal kriterier för att avgöra proportionaliteten 

men att tillämpningen av dessa är sporadisk och outvecklad.83 Bjørge menar dock att ED:s 

proportionalitetstest är i linje med den traditionella uppfattningen av principen 

(ändamålsenlighet, nödvändighet och proportionalitet i strikt mening).84 Bjørge hänvisar till 

ED:s praxis där det har uttalats att möjligheten att införa en lindrigare åtgärd måste uteslutas 

för att en åtgärd ska vara proportionerlig; något som anses visa att ett (strikt) nödvändighetstest 

ska eller kan tillämpas.85 

Christoffersen anför dock att den traditionella vertikala tolkningen av 

proportionalitetsprincipen inte överensstämmer med ED:s tillämpning av principen som han 

menar karaktäriseras av en inneboende flexibilitet och som snarare kan beskrivas som en 

horisontell icke-hierarkisk avvägning av samtliga relevanta faktorer – ”a fair balance-test”.86 

Christoffersen anför att syftet med EKMR är att utgöra ett minimiskydd för vissa mänskliga 

fri- och rättigheter och att det huvudsakligen är konventionsstaterna som avgör hur 

konventionen ska implementeras; tillämpningen av t.ex. ett strikt nödvändighetstest hade 

utifrån det perspektivet i själva verket inneburit ett uppställande av ”maximala begränsningar” 

i staternas implementeringsfrihet.87 Christoffersen menar således att möjligheten i ett enskilt 

                                                
 
83 Arai-Takahashi, s. 190. 
84 Bjørge, s. 155 ff. 
85 Bjørge, s. 155 ff.; Nada v. Switzerland [GC], no. 10593/08, § 183, ECHR 2012 angående en klagande som 
förhindrades att lämna sitt hem beläget i en liten italiensk exklav på schweiziskt territorium med anledning av 
denne i enlighet med en resolution från FN:s säkerhetsråd var uppsatt på en ”lista” för misstänkt samröre med 
Talibanregimen och således varken fick inträda eller passera landet. ED tog stöd för sin hållning om att lindrigare 
åtgärder måste kunna uteslutas i Glor v. Switzerland, no. 13444/04, § 94, ECHR 2009 som rörde kränkning av 
artikel 14 EKMR (förbud mot diskriminering) i förening med artikel 8 EKMR med anledning av att klaganden å 
ena sidan mot sin vilja hade uteslutits från kravet på att genomföra militärtjänstgöring på grund av sjukdom, men 
å andra sidan inte ansågs tillräckligt sjuk för att falla under ett visst undantag i nationell rätt om att inte behöva 
betala en särskild skatt för att militärtjänstgöring inte genomfördes. Det ska tilläggas att förbudet mot 
diskriminering i artikel 14 i någon mån är striktare än rätten till skydd för privatlivet; en kränkning kan föreligga 
av den förra rättigheten samtidigt som det inte behöver föreligga en kränkning av den senare sedd för sig. Bjørge 
tar därutöver även stöd för sin hållning om att tillämpa ett strikt nödvändighetstest utifrån att nationella domstolar 
när de tillämpar EKMR måste tolka proportionalitetsprincipen på samma sätt som EU-domstolen – en annan 
ordning menas riskera att ED-domstolen meddelar avgöranden emot staten i fråga. Jfr Arai-Takahashi, s. 190. 
86 Christoffersen, s. 70 ff. och 192 ff. Se även Mowbray, the Principle of Fair Balance, s. 308 ff. Jfr Petursson, s. 
148 ff. som anför att ED:s prövning kan likställas med “proportionalitet i strikt mening”.  
87 Christoffersen, s. 111 ff. och 135. Se Hatton and Others v. the United Kingdom [GC], no. 36022/97, §§ 86, 96–
105 and 122–130, ECHR 2003-VIII. ED:s Grand Chamber ändrade den första kammarens avgörande som hade 
funnit en kränkning av artikel 8 EKMR genom att uppställa ett strikt ”nödvändighetstest” för att pröva om 
Förenade konungariket hade träffat en ”fair balance” när nattflyg hade tillåtits på Heathrows flygplats. Se även 
James and Others v. the United Kingdom [plenary], 21 February 1986, § 51, Series A no. 98 där ED avfärdade ett 
strikt nödvändighetstest och anförde att alternativa åtgärder utgör en av flera omständigheter som kan beaktas och 
att det inte var upp till ED att avgöra om lagstiftningen (avseende tvångsmässig överföring av egendom i samband 
med en hyresrättsreform som prövades under artikel 1 P-1) var den bästa lösningen; inte heller om staten borde ha 
gjort någon annan lösning. Se även Blecic v. Croatia, no. 59532/00, § 67, 29 July 2004, ändrad genom Blecic v. 
Croatia [GC], 8 March 2006, ECHR 2006-III. 
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fall att införa ett högre skydd i sig inte är tillräckligt för att ED ska finna en kränkning.88 Han 

hänvisar dock till att alternativa åtgärder för att uppfylla ett visst ändamål kan ha betydelse vid 

en ”prima facie” kränkning av minimistandarden på området – särskilt vid de mest ”extrema” 

eller långtgående åtgärderna.89 Principen tillämpas dock inte för att avgöra vad som vore en 

bättre eller mer optimal juridisk lösning på ett samhälleligt eller individuellt problem. 

Angående en åtgärds ändamålsenlighet för att uppnå ett visst mål anför Christoffersen att 

proportionalitetsprincipen kan sägas bestå av två delar: en normativ och en faktabaserad. 

Angående den faktabaserade grenen anför han att den innefattar ett krav på någon form av stöd 

för en åtgärds möjlighet att uppnå ett visst mål; detta för att säkerställa att en rättighet inte 

åsidosätts för ett motstående intresse som överhuvudtaget inte påverkas av åtgärden.90 

Christoffersen anför samtidigt att kravet inte ställs särskilt högt utan att ED i första hand är 

intresserad av legitimiteten av det eftersträvade syftet – inte effektiviteten av åtgärden i fråga. 

3.3.3 Subsidiaritetsprincipen och doktrinen om ”margin of appreciation” 

Tillämpningen av proportionalitetsprincipen måste vidare förstås i ljuset subsidiaritetsprincipen 

och doktrinen om ”margin of appreciation” (att staterna kan ges en ”bedömningsmarginal” att 

avgöra en viss fråga) – relationen dem emellan har beskrivits som sammanflätad 

(”intertwined”).91 Subsidiaritetsprincipen härleds bl.a. ur artikel 1 EKMR som anger att 

konventionsstaterna ska garantera var och en som befinner sig under deras jurisdiktion de fri- 

och rättigheter som anges i konventionen samt artikel 13 EKMR om att var och en ska ha rätt 

till ett effektiva rättsmedel inför en nationell myndighet. Artiklarna ger således uttryck för att 

det i första hand är staterna som ska garantera EKMR:s efterlevnad varav ED inte är en 

traditionell överinstans.92 

                                                
 
88 Christoffersen, s. 129 ff. Ett antal ytterligare aspekter nämns bl.a. en inneboende osäkerhet angående vad som 
faktiskt är den minst (eller mindre) ingripande åtgärden för att uppnå ett visst ändamål och vilka andra eventuellt 
skadliga konsekvenser en annan åtgärd skulle föra med sig samt att ED vill undvika de potentiellt långtgående 
konsekvenserna det skulle medföra för en viss tolkning om alternativa åtgärder var obligatoriska. 
89 Christoffersen, s. 133 ff. Hänvisning görs bl.a. till K. and T. v. Finland [GC], no. 25702/94, § 168, ECHR 2001-
VII angående omhändertagande av ett nyfött barn i samband med födseln; Riener v. Bulgaria, no. 46343/99, §§ 
118–130, 23 May 2006 angående långvariga restriktioner att lämna landet med anledning av obetald skatt där ED 
bl.a. uttalade följande: ”It follows from the principle of proportionality that a restriction on the right to leave one’s 
country on grounds of unpaid debt can only be justified as long as it serves its aim – recovering the debt … That 
means that such a restriction cannot amount to a de facto punishment for inability to pay”. 
90 Christoffersen, s. 166 ff. 
91 Se t.ex. Christoffersen, s. 2 ff. 
92 Danelius, s. 56 ff.; Christoffersen, s. 359 ff. som kontrasterar till principen och introducerar ett nytt (och 
förslagsvis mer relevant) begrepp – ”principle of primarity” (”primäritetsprincipen”) – för att belysa 
konventionsstaternas betydelse för rättighetsskyddet. Se även artikel 1 protokoll nr 15 om ändring av konventionen 
om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (ännu inte trätt i kraft). Se prop. 
2015/16:18. 
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Doktrinen om ”margin of appreciation” är tätt sammanknuten med subsidiaritetsprincipen 

och förstås vanligtvis utifrån att ED är en internationell domstol som inte har samma 

förutsättningar som en nationell domstol att göra t.ex. bevisvärderingar eller bedömningar av 

nationell rätt samt att konventionsstaterna med anledning av dess nära och kontinuerliga 

kontakt med medborgarna och samhällsförhållandena är bättre lämpade (eller med andra ord 

har en större demokratisk legitimitet) att avgöra hur nationella angelägenheter ska lösas.93  

Frågan om hur ED fastställer bedömningsmarginalen är omdebatterad och avgör ofta 

utgången i ett klagomål; ytterst beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.94 Legg har 

konceptualiserat ”margin of appreciation” och definierat företeelsen som ED:s 

tillvägagångssätt för att tillmäta vikt till statens argumentation i ett enskilt fall beroende på ett 

antal externa faktorer: demokratisk legitimitet,95 europeisk standard (antingen att det saknas en 

gemensam praxis vilket leder ED till att visa hänsyn, eller att det finns en sådan praxis för eller 

emot statens agerande)96 och expertis.97 Bedömningsmarginalen beskrivs förenklat uttryckt 

som att det är kontexten inom vilken det råder ”legitim skiljaktighet” i en viss fråga och som 

beroende av de aktuella frågorna kan leda ED till att visa hänsyn till den nationella 

bedömningen.98 Christoffersen närmar sig doktrinen från ett annat perspektiv och beskriver den 

bl.a. utifrån konventionsstaternas implementeringsfrihet: EKMR avser en förpliktelse att 

säkerställa vissa mål; hur detta ska ske är dock upp till staterna att avgöra (”the distinction 

between obligations of result and conduct”).99 

Det hänvisas ofta till att karaktären av rättigheten eller inskränkningen avgör vilken 

                                                
 
93 Danelius, s. 56 ff.; Schabas, s. 81 ff.; Legg, s. 17 och 224 ff.  
94 Se t.ex. Schabas, s. 79. Jfr Letsas som även uttalar synen att bedömningsmarginalen inte är rättfärdigad utifrån 
vissa moraliska uppfattningar om mänskliga rättigheter. Letsas, A Theory of Interpretation, s. 81.  
95 Utgångspunkten kan sägas vara att om en nationell demokratisk process har lett fram till en viss avvägning bör 
ED respektera denna (detsamma bör gälla även i svensk rätt). Legg identifierar främst två områden där 
demokratisk legitimitet kan ge staten en bedömningsmarginal: lagstiftning i frågor som rör avvägningar mellan 
enskilda motstående intressen samt i frågor om motstående enskilda och allmänna intressen som ofta är 
kontroversiella inom en stat. Se Legg, s. 83 ff. Se även t.ex. Evans v. the United Kingdom [GC], no. 6339/05, §§ 
77–82, ECHR 2007-I. Jfr Schabas, s. 82; SOU 1993:40 del B s. 127 ff. om att lagstiftaren har ”det primära ansvaret 
för att den inhemska rätten står i överensstämmelse med konventionen”. 
96 Legg, s. 105; Danelius, s. 59; Schabas, s. 81. Jfr Letsas som hänvisar till att ED inte alltid fastställer någon 
uttrycklig europeisk konsensus och menar istället att ED främst är intresserad av det moraliska värdet som en 
konventionsrättighet återspeglar och vilka argument som bäst främjar detta snarare än huruvida sådana argument 
har en bred förankring i konventionsstaterna. Se Letsas, Interpretive Ethic, s. 527 ff. och 530 ff. 
97 Legg, s. 17. 
98 Legg, s. 17 och 224 ff. Jfr Letsas som beskriver bedömningsmarginalen dels som ED:s tillvägagångssätt för att 
ta ett moraliska ställningstagande om individens rättigheter (”substantive concept”), dels utifrån ED:s begränsade 
makt som en internationell tribunal (”structural concept”). Se Letsas, A Theory of Interpretation, s. 80 ff. 
99 Christoffersen, s. 296 ff.; The Sunday Times v. the United Kingdom (no. 1), 26 April 1979, § 61, Series A no. 
30. 
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bedömningsmarginal staten ges.100 Legg anför att ”the nature of the right” i sig inte utgör ett 

argument för att staten ges en bedömningsmarginal utan att det istället påverkar styrkan eller 

betydelsen av de argument som måste överkommas av de externa faktorerna för att en 

bedömningsmarginal ska tillskrivas staten.101 Karaktären av rättigheten påverkar således 

indirekt vilken bedömningsmarginal staten tillskrivs genom att det måste föreligga starkare 

(externa) skäl för en bedömningsmarginal om rättigheten i fråga anses särskilt viktig för 

individen.102 

Sammanfattningsvis innebär subsidiaritetsprincipen och ”margin of appreciation” att 

ED:s prövning av ett klagomål ofta är återhållsam och Danelius har anfört att den nationella 

prövningen tenderar att respekteras såvida den framstår som rimlig.103 

3.4 Rätten till skydd för hemmet: Artikel 8 EKMR 
3.4.1 Allmänt 

Artikel 8 EKMR anger följande: 
”1. Var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens. 

2. Offentlig myndighet får inte ingripa i denna rättighet annat än med stöd av lag och om det i ett 
demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till den 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.” 
 

Artikeln har ett brett tillämpningsområde och omfattar bl.a. skydd för hemmet.104 Huruvida ett 

boende eller uppehälle av något slag konstituerar ett ”hem” enligt EKMR beror på om individen 

kan visa en tillräcklig och kontinuerlig förbindelse (”sufficient and continuous links”) till en 

specifik plats.105  

 Om en viss åtgärd faller under artikelns tillämpningsområde undersöker ED om 

rättigheten har inskränks eller om det föreligger en positiv skyldighet för staten att skydda 

rättigheten i fråga.106 Rättigheten är huvudsakligen av negativ karaktär: avsikten är framförallt 

att skydda individen mot godtyckliga ingripanden av statens funktionärer i den privata sfären 

                                                
 
100 Danelius, s. 57; Schabas, s. 81. 
101 Legg, s. 200.  
102 Legg, s. 203.  
103 Danelius, s. 56 ff. Jfr även Christoffersen, s. 315 som påpekar att det inte alltid är meningsfullt att 
sammanblanda allmän tolkning och rättstillämpning med resonemang om ED:s subsidiära roll: de nationella 
myndigheterna och domstolarna kan helt enkelt i det enskilda fallet ha uppnått en ”fair balance”. 
104 Danelius, s. 364 ff.; ECHR Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights – Right to respect 
for private and family life, 2017, s. 7, hämtad den 22 november 2017 från http://www.echr.coe.int. Guiden är 
sammanställning för praktiska jurister av ED:s ledande avgöranden och principer under artikel 8 EKMR. 
105 ECHR, Guide on Article 8, s. 52; Sargsyan v. Azerbaijan [GC], no. 40167/06, § 253, ECHR 2015. 
106 ECHR, Guide on Article 8, s. 7; Danelius, s. 365. 
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(med andra ord en rätt att ”bli lämnad i fred”).107 Staten kan utöver detta även åläggas en positiv 

skyldighet för att säkerställa att rättigheten respekteras t.ex. genom lagstiftningsåtgärder; även 

i relationen mellan privata individer.108 Förpliktelserna brukar i båda fallen beskrivas som att 

det handlar om att utröna om staten har träffat en ”fair balance” mellan individens rättigheter 

och samhällets intressen i stort.109 ED ska dock inte utgöra en ”fjärde instans” – bara för att en 

individ är missnöjd med utfallet i en nationell tvist innebär det inte att ED ska göra en ny 

prövning (och att en kränkning av konventionen har skett).110 

ED har fastslagit att exekutiv försäljning av någons hem och efterföljande avhysning är 

en inskränkning av rättigheten.111 Det kan tilläggas att ED genom bl.a. Chapman v. the United 

Kingdom [GC] inte har uttolkat rättigheten som att den i sig innebär en rätt till att få ett hem: 
”It is important to recall that Article 8 does not in terms recognise a right to be provided with a home. Nor 
does any of the jurisprudence of the Court acknowledge such a right. While it is clearly desirable that every 
human being have a place where he or she can live in dignity and which he or she can call home, there are 
unfortunately in the Contracting States many persons who have no home. Whether the State provides funds 
to enable everyone to have a home is a matter for political not judicial decision”.112 
 

Även om artikeln inte innehåller några uttryckliga processuella krav måste beslutsprocessen 

som sådan vara rättvis och tillhandahålla adekvata rättssäkerhetsgarantier för att individen ska 

kunna tillvarata sina rättigheter.113 

ED kan även ålägga staten en positiv förpliktelse att säkerställa skyddet för minoriteter 

och särskilt utsatta människor inklusive barn.114  

                                                
 
107 ECHR, Guide on Article 8, s. 8; Kroon and Others v. the Netherlands, 27 October 1994, § 31, Series A no. 
297-C. 
108 ECHR, Guide on Article 8, s. 8; Marckx v. Belgium [plenary], 13 June 1979, § 31, Series A no. 31. 
109 ECHR, Guide on Article 8, s. 8; Hämäläinen v. Finland [GC], no. 37359/09, § 65, 16 July 2014. 
110 Arai-Takahashi, s. 235 ff.; Christoffersen, s. 238 ff.; Schenk v. Switzerland [plenary], 12 July 1988, § 45, Series 
A no. 140 “According to Article 19 (art. 19) of the Convention, the Court’s duty is to ensure the observance of the 
engagements undertaken by the Contracting States in the Convention. In particular, it is not its function to deal 
with errors of fact or of law allegedly committed by a national court unless and in so far as they may have infringed 
rights and freedoms protected by the Convention” (min kurs.). 
111 Se t.ex. Zehentner v. Austria, no. 20082/02, § 54, 16 July 2009. ED uttalade att den exekutiva försäljningen 
berövade individen dennes hem juridiskt och var en nödvändig förutsättning för den senare avhysningen som rent 
faktiskt (”factually”) berövade individen dennes hem. Se även Vrzić v. Croatia, no. 43777/13, § 59, 12 July 2016. 
ED konstaterade att även om individen ännu inte hade avhysts från bostaden hade ett verkställbart 
avhysningsbeslut fattats. ED hänvisade till att en rättslig förpliktelse att lämna sitt hem utgör en inskränkning av 
rättigheten. 
112 Chapman v. the United Kingdom [GC], no. 27238/95, § 99, ECHR 2001-I. Se även Karakutsya v. Ukraine, no. 
18986/06, § 68, 16 February 2017 där ED tillade ”… does not give a right to be provided with a home or to reside 
in a particular property”. Se t.ex. Dijk, Pieter van, Hoof, Fried van, Rijn, Arjen van & Zwaak, Leo (red.), Theory 
and Practice of the European Convention on Human Rights, 4 u., Intersentia, Antwerp, 2006, s. 724 ff. där det 
anförs att ED är försiktig med att ”socialisera” artikel 8 EKMR. 
113 ECHR, Guide on Article 8, s. 9; Buckley v. the United Kingdom, 29 september 1996, § 76, Reports of Judgments 
and Decisions 1996-I. 
114 ECHR, Guide on Article 8, s. 8 ff. och 57; M.C. v. Bulgaria, no. 39272/98, § 150, ECHR 2003-XII; S.L. and 
J.L. v. Croatia, no. 13712/11, §§ 62–63 and 87–89, 7 May 2015 där ED även konstaterar att skyddandet av barn 
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3.4.2 ”Nödvändigt i ett demokratiskt samhälle” 

Har en (negativ) inskränkning skett undersöker ED om agerandet är förenligt med kraven i 

artikelns andra paragraf: agerandet ska vara förenligt med nationell rätt, ha skett för att uppfylla 

något av de i artikeln uppräknade legitima ändamålen samt vara ”nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle” för att uppfylla något av dessa ändamål.  

Rättsenlighetsrekvisitet innefattar även ett krav på att tillämpliga rättsregler uppfyller 

krav på tillgänglighet, tydlighet och förutsebarhet.115 Kravet anses inte bara kräva att individen 

– med relevant hjälp – på ett rimligt sätt ska kunna förutse rättstillämpningen, utan även att 

regeln ska skydda mot godtycklig maktutövning från det offentliga.116 Kraven härleds ur en 

tolkning av konceptet ”the rule of law” som även återfinns i konventionens preambel.117 

Huruvida ett agerande uppfyller ett av de uppräknade legitima ändamålen är i enlighet 

med ”margin of appreciation” huvudsakligen upp till staten i fråga att bedöma och ED 

uppehåller sig endast kortfattat i frågan.118 

 Desto större vikt läggs vid rekvisitet ”nödvändigt i ett demokratiskt samhälle”. ED har 

beskrivit det som att inskränkningen måste svara mot ett angeläget samhälleligt behov (”a 

pressing social need”) som är proportionerligt i förhållande till det legitima ändamålet. ED har 

även uttalat att statens skäl för en inskränkning måste vara relevanta och tillräckliga (”relevant 

and sufficient”).119 Ofta hänvisas även till en prövning om huruvida staten har träffat en rättvis 

balans (”a fair balance”) mellan individens intresse och samhällets intresse i stort. 

Rekvisitet ”nödvändigt i ett demokratiskt samhälle” och tillämpningen av 

proportionalitetsprincipen måste förstås i ljuset av ”margin of appreciation” som är mer eller 

mindre avgörande för intensiteten av ED:s prövning. Mot bakgrund av att artikeln har ett brett 

tillämpningsområde har ED uttalat att vissa ”intima aspekter” av rättigheten eller om särskilt 

viktiga aspekter av en individs ”identitet” eller ”existens” står på spel (framförallt under grenen 

                                                
 
är relevant under artikel 1 P-1; Zehentner v. Austria, no. 20082/02, §§ 61–65, 16 July 2009 där det ålåg staten att 
upphäva ett avgörandes negativa rättskraft angående exekutiv försäljning av en bostad för att säkerställa skyddet 
för en kvinna som med anledning av en allvarlig psykisk sjukdom saknade rättshandlingsförmåga. 
115 ECHR, Guide on Article 8, s. 9; Silver and Others v. the United Kingdom, 25 March 1983, §§ 86–88, Series A 
no. 61. 
116 ECHR, Guide on Article 8, s. 9; Fernández Martínez v. Spain [GC], no. 56030/07, § 117, 12 June 2014. 
117 Christoffersen, s. 289 ff. Angående principen generellt se t.ex. Raz, Joseph, The Authority of Law: Essays on 
Law and Morality, Clarendon Press, Oxford, 1979, s. 210 ff. 
118 ECHR, Guide on Article 8, s. 10; S.A.S. v. France [GC], no. 43835/11, § 114, 1 July 2014.  
119 ECHR, Guide on Article 8, s. 10 ff.; Handyside v. the United Kingdom [plenary], 7 December 1976, § 48, Series 
A no. 24; Dudgeon v. the United Kingdom [plenary], 22 October 1981, § 51, Series A no. 45; Z v. Finland, 25 
February 1997, § 94, Reports of Judgments and Decisions 1997-I. Se även Danelius, s. 58 som anger att vid 
bedömningen av ”nödvändigheten” ska proportionalitetsprincipen tillämpas innebärande en avvägning mellan hur 
stort ingreppet i den enskildes rätt är och hur starkt det behov är som ska tillgodoses genom ingreppet. 



 27 

”privatlivet” i artikel 8) anses ett mindre utrymme för en bedömningsmarginal finnas (en 

vidgning sker om det inte finns någon europeisk konsensus, särskilt i känsliga moraliska 

frågor).120 Om staten måste balansera (”strike a balance”) mellan motstående privata och 

allmänna intressen eller konventionsrättigheter är bedömningsmarginalen ofta bred.121 När en 

inskränkning rör en stats generella sociala eller ekonomiska policys (med andra ord bl.a. inom 

en stats ”expertis” samt ett område beroende av en stor demokratisk legitimitet) har ED uttalat 

att skälen för en bedömningsmarginal påverkas av kontexten i det enskilda målet med särskild 

vikt vid hur långtgående inskränkningen är (”the extent of the intrusion into the personal 

sphere”).122 

3.4.3 En ”processuell” rättighetsstandard i utsökningsrätten 

Angående förlusten av en individs hem (eller risken för detta) har ED genom McCann v. the 

United Kingdom fastställt en generell princip om en rätt att få åtgärden prövad i domstol: 
Klagomålet gällde vräkning av en hyresgäst från en offentligt ägd lägenhet med anledning av att en tidigare 
sammanboende hyresgäst (klagandens f.d. fru) av misstag hade undertecknat en uppmaning av hyresvärden 
att utrymma lägenheten och som senare låg till grund för verkställighetsåtgärder; utan att ta hänsyn till att 
klaganden fortfarande bodde kvar i lägenheten (definierad som ”possession order” utverkad i ”summary 
proceedings”). ED uttalade att: 
 
”The loss of one’s home is a most extreme form of interference with the right to respect for the home. Any 
person at risk of an interference of this magnitude should in principle be able to have the proportionality of 
the measure determined by an independent tribunal in the light of the relevant principles under Article 8 of 
the Convention, notwithstanding that, under domestic law, his right of occupation has come to an end”.123 
 

ED har genom ställningstagandet om betydelsen av en förlust av hemmet härlett en specifik 

processuell rätt att få inskränkningen prövad av en domstol i ljuset av principerna under 

artikeln.124 ED har vidare tillagt att frågan om proportionalitet inte automatiskt uppkommer i 

                                                
 
120 ECHR, Guide on Article 8, s. 8 ff.; Dudgeon v. the United Kingdom [plenary], 22 October 1981, § 52, Series 
A no. 45 ”The present case concerns a most intimate aspect of private life. Accordingly, there must exist 
particularly serious reasons before interferences on the part of the public authorities can be legitimate for the 
purposes of paragraph 2 of Article 8 (art. 8-2)”. Se även Christine Goodwin v. the United Kingdom [GC], no. 
28957/95, § 90, ECHR 2002-VI; X, Y and Z v. the United Kingdom [GC], 22 April 1997, § 44, Reports of 
Judgments and Decisions 1997-II; X and Y v. the Netherlands, 26 March 1985, §§ 24–27, Series A no. 91. 
121 ECHR, Guide on Article 8, s. 8 ff.; Evans v. the United Kingdom [GC], no. 6339/05, § 77, ECHR 2007-I; 
Odièvre v. France [GC], no. 42326/98, §§ 44–49, ECHR 2003-III; Dickson v. the United Kingdom [GC], no. 
44362/04, § 78, ECHR 2007-V; S.H. and Others v. Austria [GC], no. 57813/00, § 94, ECHR 2011. 
122 Hatton and Others v. the United Kingdom [GC], no. 36022/97, §§ 103 and 123, ECHR 2003-VIII; Connors v. 
the United Kingdom, no. 66746/01, § 82, 27 May 2004. Jfr Legg, s. 87 ff., 164 och 174; ECHR, Guide on Article 
8, s. 54 ”In so far as, in this area, the questions in issue may depend on a multitude of local factors … the 
Contracting States in principle enjoy a wide margin of appreciation” (min kurs.); Noack and Others v. Germany 
(dec.), no. 46346/99, ECHR 2000-IV där ED ansåg det proportionerligt i förhållande till landets ekonomiska 
välstånd att flytta en hel by bestående av en minoritetsbefolkning för att utöka brunkolsutvinningen mot bakgrund 
av statens bedömningsmarginal – trots att det för invånarna ansågs vara ”indisputably painful”. 
123 McCann v. the United Kingdom, no. 19009/04, § 50, ECHR 2008. 
124 Jfr Legg, s. 213 som anför att praxisen om “the nature of the right” är något otydlig inom artikel 8. 
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alla fall som rör någon form av förlust av hemmet: om en klagande (t.ex. en hyresgäst eller 

gäldenär) vill göra gällande ett ”artikel 8-försvar” är det upp till honom eller henne att framföra 

det och upp till den nationella domstolen att göra en bedömning.125 Bedömningsmarginalen är 

i den bemärkelsen relativt avskuren: ED har bedömt att uppställandet av ett processuellt krav 

under sådana omständigheter inte kan anses skadligt för de nationella rättsordningarna (och 

bostadspolitiken i bred bemärkelse) varav utrymmet för en avvikande mening är begränsat, om 

än inte helt uteslutet.126 I linje med detta har även ED funnit ett relativt stort antal kränkningar 

av artikel 8 EKMR där klaganden framfört relevanta argument men där de nationella 

domstolarna inte gjort någon avvägning mellan de olika motstående intressena (huvudsakligen 

har det gällt avhysning eller vräkning av hyresgäster).127 

Christoffersen har kallat detta för ”proceduralization of substantive rights” som motiveras 

av att konventionsstaterna har det primära ansvaret för att skydda och utveckla 

rättighetsskyddet.128 I det sistnämnda avseendet är det särskilt centralt att individen ges 

adekvata rättsliga (processuella) möjligheter att tillvarata sina rättigheter i en nationell process. 

ED har uttryckt det som att när staten har getts ett stort skönsmässigt utrymme att säkerställa 

skyddet för en konventionsrättighet är de processuella rättssäkerhetsgarantierna särskilt 

”materiella” (”especially material”) för att avgöra huruvida staten har hållit sig inom sin 

bedömningsmarginal.129 Finns tillgängliga processuella möjligheter kan ED istället fästa vikt 

vid rättslig passivitet från klagandens sida och det måste föreligga en godtagbar anledning till 

varför nationella rättssäkerhetsgarantier inte har utnyttjats.130 

                                                
 
125 McCann v. the United Kingdom, no. 19009/04, § 54, ECHR 2008; Orlić v. Croatia, no. 48833/07, § 66, 21 June 
2011; Bjedov v. Croatia, no. 42150/09, § 67, 29 May 2012; Karakutsya v. Ukraine, no. 18986/06, §§ 73–76, 16 
February 2017. 
126 McCann v. the United Kingdom, no. 19009/04, § 54, ECHR 2008. 
127 ECHR, Guide on Article 8, s. 54 ff.; McCann v. the United Kingdom, no. 19009/04, § 50, ECHR 2008; Kryvitska 
and Kryvitskyy v. Ukraine, no. 30856/03, §§ 50–52, 2 December 2010; Ćosić v. Croatia, no. 28261/06, §§ 21–23, 
15 January 2009; Yordanova and Others v. Bulgaria, no. 25446/06, § 122, 24 April 2012; Orlić v. Croatia, 
no. 48833/07, §§ 64–72, 21 June 2011; Winterstein and Others v. France, no. 27013/07, § 156, 17 October 2013; 
Orlić v. Croatia, no. 48833/07, §§ 64–72 21 June 2011; Bjedov v. Croatia, no. 42150/09, §§ 65–72, 29 May 2012; 
Brežec v. Croatia, no. 7177/10, §§ 47–51, 18 July 2013; Yevgeniy Zakharov v. Russia, no. 66610/10, § 36, 14 
March 2017; Shvidkiye v. Russia, no. 69820/10, § 33, 25 July 2017; Malayevy v. Russia, no. 35635/14, § 39, 18 
July 2017; Ganeyeva v. Russia, no. 7839/15, § 36, 3 October 2017; Panyushkiny v. Russia, no. 47056/11, § 54, 21 
November 2017. Jfr även Zehentner v. Austria, no. 20082/02, §§ 59–65, 16 July 2009. 
128 Christoffersen, s. 362. 
129 Buckley v. the United Kingdom, 25 September 1996, § 76, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV; 
Connors v. the United Kingdom, no. 66746/01, § 83, 27 May 2004; Chapman v. the United Kingdom [GC], no. 
27238/95, § 92, ECHR 2001-I. Christoffersen anför att ED:s praxis angående rätten till skydd för hemmet är ett 
av de tydligaste exemplen på den nära relationen mellan ”procedure” och ”substance”. Se Christoffersen, s. 493. 
130 Zehentner v. Austria, no. 20082/02, §§ 61–65, 16 July 2009; Vrzić v. Croatia, no. 43777/13, § 70, 12 July 2016. 
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Mot bakgrund av rättighetsstandarden vid en förlust av hemmet har således ED genom 

Rousk-målet i och för sig inte ifrågasatt att (omedelbart verkställbara) skatteskulder skulle 

kunna ligga till grund för utmätning och försäljning av gäldenärens bostad: centralt är istället 

att gäldenärens ges adekvata rättsliga möjligheter att tillvarata sina intressen.131 ED fann en 

kränkning av artikel 8 EKMR – inte för att de nationella domstolarna inte gjort någon 

individuell bedömning – utan för att tillräckliga rättssäkerhetsgarantier inte ansågs ha varit 

tillgängliga i praktiken. Avgörande för att uppfylla rättssäkerhetsgarantierna i Rousk-målet var 

bl.a. möjligheten att beviljas anstånd med betalningen av skatteskulden,132 uppskov med vidare 

verkställighetsåtgärder för att invänta att relevanta beslut vann laga kraft – framförallt innan en 

slutlig avhysning – (jfr även möjligheten för domstol att besluta om inhibition enligt 18 kap. 12 

§ första stycket UB)133 samt möjligheten att låta en försäljning återgå enligt 3 kap. 21 § tredje 

stycket UB.134 

                                                
 
131 Rousk v. Sweden, no. 27183/04, §§ 138–142, 25 July 2013. Jfr Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH v. the 
Netherlands, 23 February 1995, §§ 59–60, Series A no. 306. Se även Sandstedt, Johan, Äganderättsskyddet, rätten 
till skydd för hemmet och en ny svensk kränkning: målet Rousk, JT 2013/14 s. 602 (s. 606 ff.); Sandstedt, ERT 
2016 s. 625 ff.; SOU 2016:81 s. 178 ff. 
132 Utgångspunkten är att skattefordringar enligt 68 kap. 1 § SFL är omedelbart verkställbara (även om gäldenären 
har överklagat beslutet). Regleringen motiveras ofta av att skattebeslut kan omprövas eller överklagas i upp till 
sex år. Se t.ex. prop. 2010/11:165 s. 1130 ff. och 1166 ff.; Almgren, Karin & Leidhammar, Börje, 
Skatteförfarandelagen, 27 november 2017, Zeteo, kommentaren till 67 kap. 12 §; Morgell, Skattenytt 2013 s. 826 
ff.; SOU 2016:81 s. 194 ff. Det finns framförallt två anståndmöjligheter: ändringsanstånd enligt 63 kap. 4 § första 
stycket samt anstånd enligt 63 kap. 5 § första stycket SFL om det skulle medföra ”betydande skadeverkningar” 
för gäldenären eller annars framstå som oskäligt att betala skatten eller avgiften. För den första anståndsgrunden 
är det sannolikheten för en eventuell nedsättning av skatten eller avgiften som är avgörande medan den andra 
grunden fokuserar på effekterna av att kräva betalning innan beslutet om skatt eller avgift har fått laga kraft. Det 
finns därmed inte en ovillkorlig rätt för gäldenären att beviljas anstånd. Se prop. 1953:100 s. 288; prop. 
2010/11:165 s. 1031 ff. Jämförelsevis kan pekas på en utveckling inom förvaltningsdomstolarna där Rousk-målet 
har hänvisats till i samband med tillämpningen av anståndsreglerna i SFL för att se till att en individ inte tvingas 
avyttra sin bostad genom utmätning och exekutiv försäljning innan det bakomliggande beslutet om att påföra skatt 
och skattetillägg har prövats av domstol. Se t.ex. förvaltningsrätten i Faluns dom den 14 januari 2014 i mål nr 
4249-13. Överinstansen meddelade prövningstillstånd och fann inget skäl att göra någon annan bedömning. Se 
Kammarrätten i Sundsvalls dom den 11 mars 2014 i mål nr 376-14. Se även förvaltningsrätten i Stockholms dom 
den 11 mars 2015 i mål nr 3143–3144-15, 3146-15, 3148–3150-15. Överinstansen upphävde anståndet på grund 
av att klagandens bostadsrätt inte längre var ”betalningssäkrad” av KFM. Se Kammarrätten i Stockholms dom den 
5 juni 2015 i mål nr 2796–2801-15. Underrätt har i ett annat fall prövat om ”fastigheten behövs för att individen 
ska förtjäna sitt levebröd” för att undersöka om det skulle medföra betydande skadeverkningar eller annars framstå 
som oskäligt att betala skatten för att bevilja anstånd enligt 63 kap. 5 § första stycket SFL. Se Förvaltningsrätten i 
Göteborgs dom den 23 mars 2016 i mål nr 2628-16. Förvaltningsrätten ansåg inte att det framkommit att klaganden 
var i behov av fastigheten. Avgörandet hade hunnit förfalla innan prövningen i kammarrätt varav ärendet avskrevs 
från vidare handläggning. Se Kammarrätten i Göteborgs beslut den 14 juni 2016 i mål nr 2153-16. 
133 Som huvudregel gäller enligt 2 kap. 19 § första stycket UB att KFM:s beslut gäller omedelbart; 
verkställighetsåtgärder kan fortgå även om gäldenären har överklagat t.ex. beslutet om utmätning. Se prop. 
1980/81:8 s. 256 ff. Beredningen konstaterade att KFM:s åtgärder avser att genomföra förpliktelser som redan 
bestämts i exekutionstitlar varav KFM:s beslut i princip bör gälla omedelbart, såvida inte annat är föreskrivet eller 
förordnas. Se även Gregow m.fl., kommentaren till 2 kap. 19 §. 
134 Rousk v. Sweden, no. 27183/04, §§ 138–142, 25 July 2013. Se även Sandstedt, ERT 2016 s. 625 ff. 
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Om ett motstående enskilt intresse måste beaktas (tillhörande antingen en privat 

utmätningsborgenär eller exekutivköpare) tenderar ED att distansera sig från tvisten och 

överlåta intresseavvägningen till konventionsstaterna.135 Om borgenären har förmånsrätt i 

bostaden (jfr 4 kap. 4 § kap. UB) är utgångspunkten att rättighetsstandarden inte utgör ett hinder 

mot verkställighetsåtgärder; i vart fall inte om skulden är av betydande storlek.136 

Angående frågan om den nationella domstolen har gjort en proportionalitetsbedömning 

eller inte kan ED i vissa fall fästa vikt vid huruvida det har beaktats att gäldenären har en 

ersättningsbostad (att gäldenärens inte riskerar hemlöshet) – något som kan vara ett sätt att 

tillgodose rättighetsstandarden; dock inte nödvändigtvis det enda.137 Huvudregeln bör 

fortfarande vara att artikel 8 EKMR inte uppställer ett generellt krav på konventionsstaterna att 

t.ex. undanta bostaden såsom beneficium om gäldenären riskerar hemlöshet.138 Det måste dock 

                                                
 
135 Vrzić v. Croatia, no. 43777/13, §§ 68–73, 12 July 2016; J.P. v. France, Commission decision, no. 26215/95, 6 
September 1995; D.P. v. the United Kingdom, no. 11949/86, 1 December 1986, s. 210–211; Gladysheva v. Russia, 
no. 7097/10, § 95, 6 December 2011. Angående betydelsen av att skydda och bereda exekutivköparen tillgång till 
bostaden anförde ED i Rousk-målet att ofta kan egendom köpas från offentlig auktion till ett lägre pris med 
anledning av riskerna det för med sig samt att enligt svensk rätt (12 kap. 35 § första stycket UB) behövde 
exekutivköparen endast betala 10 % av priset i samband med auktionen vilket begränsade den finansiella 
investeringen. Således minskades något svårigheten att behöva balansera mellan motstående enskilda intressen. 
Se Rousk v. Sweden, no. 27183/04, § 141, 25 July 2013. Se även t.ex. Schabas, s. 400.  
136 Vrzić v. Croatia, no. 43777/13, §§ 63–73, 12 July 2016. Klagandena och deras företag hade i februari 2009 
lånat ca 1 000 000 kr (760 000 kroatiska kuna) av en privatperson och dennes företag. Som säkerhet för lånet 
användes klagandenas bostad och enligt avtal fick borgenären ansöka om verkställighetsåtgärder i bostaden om 
lånet inte var betalat i maj 2009. Klagandena betalade inte i tid varav bostaden senare utmättes i november 2009. 
Två ytterligare borgenärer anslöt sig även till utsökningsprocessen (dels för allmänna skulder om ca 3 000 kr, dels 
en bank för obetalt lån om drygt 1 000 000 kr (159 688 schweiziska franc)). Bostadens såldes i mars 2012 till den 
första borgenären för drygt 1 000 000 kr (821 040 kroatiska kuna). Klagandena inledde därefter – utan framgång 
– diverse rättsliga processer för att upphäva försäljningen. Ett antal avhysningsförfaranden inleddes även men vid 
tidpunkten för ED:s prövning (2016) hade ännu inte någon avhysning skett. ED särskilde målet från 
rättighetsstandarden genom att borgenärerna var enskilda samt att klagandena frivilligt hade använt sin bostad som 
säkerhet och uttalade: “In all those cases, as well as in the above-cited case of McCann, the applicants were living 
in State-owned or socially-owned flats and an important aspect of finding a violation was the fact that there was 
no other private interest at stake. Furthermore, the applicants in those cases had not signed any form of agreement 
whereby they risked losing their home” (min kurs.). Det tillades även att skulden var betydande samt att klagandena 
inte hade bestritt det bakomliggande avtalet eller utmätningsbeslutet. ED fann ingen kränkning. 
137 Rousk v. Sweden, no. 27183/04, § 140, 25 July 2013. Jfr Vrzić v. Croatia, no. 43777/13, § 56, 12 July 2016 där 
klagandena hade argumenterat för att deras bostad skulle undantas från utmätning med anledning av att bostaden 
tillfredsställde deras ”basic housing needs”. ED avvisade samtliga argument från klagandenas sida och kom till 
slutsatsen (icke-kränkning) huvudsakligen med anledning av att klagandena enbart hade sig själva att skylla. 
Angående fall där hyresgäster vräkts från offentligt ägda bostäder utan beaktande av förekomsten av en 
ersättningsbostad se t.ex. Malayevy v. Russia, no. 35635/14, § 39, 18 July 2017; Ganeyeva v. Russia, no. 7839/15, 
§ 36, 3 October 2017; Yevgeniy Zakharov v. Russia, no. 66610/10, § 36, 14 March 2017; Shvidkiye v. Russia, no. 
69820/10, § 33, 25 July 2017; Panyushkiny v. Russia, no. 47056/11, § 54, 21 November 2017; Brežec v. Croatia, 
no. 7177/10, § 49, 18 July 2013. Se även Sadiković v. Croatia (dec.), no. 75045/12, 12 September 2017 där ED 
uppmärksammade att klaganden hade blivit erbjuden en annan hyresrätt och varken bestritt det faktumet eller gjort 
gällande att den andra bostaden av någon anledning inte var adekvat för hans behov. ED fann klagomålet uppenbart 
ogrundat. Att ED har fäst vikt vid att klaganden inte blir hemlös vid vräkning från offentligt ägda bostäder kan 
förklaras genom att staten redan har fattat ett politiskt beslut att tillhandahålla bostäder. Se även för liknande 
resonemang under artikel 1 P-1: Šidlauskas v. Lithuania, no. 51755/10, § 47, 11 July 2017. 
138 Jfr t.ex. Chapman v. the United Kingdom [GC], no. 27238/95, § 99, ECHR 2001-I. 
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poängteras att ”the proceduralization” av artikeln innebär att rättsutvecklingen måste fortsättas 

av konventionsstaterna; rättighetsstandarden kan således tas som intäkt för en uppmaning till 

en fortsatt nationell diskussion om vilka avvägningar som är rimliga mellan gäldenärens och 

borgenärens intressen. 

3.5 Egendomsskyddet: Artikel 1 P-1 
3.5.1 Allmänt 

Artikel 1 P-1 anger följande:  
”Varje fysisk eller juridisk person skall ha rätt till respekt för sin egendom. Ingen får berövas sin egendom 
annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som anges i lag och i folkrättens allmänna 
grundsatser.  

Ovanstående bestämmelser inskränker dock inte en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten 
finner nödvändig för att reglera nyttjandet av egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller 
för att säkerställa betalning av skatter eller andra pålagor eller av böter och viten.” 
 

Artikeln har (liksom artikel 8 EKMR) ett brett tillämpningsområde. Begreppet ”egendom” (eng. 

”possessions”) har en autonom betydelse och avser en uppsjö av fysiska eller juridiska 

personers olika tillgångar (lös eller fast egendom, sakrätter, fordringar, immateriella rättigheter 

etc.); i vissa fall även då en nationell rättsakt har gett legitima förväntningar om att i framtiden 

erhålla en viss ekonomisk rättighet.139 ED har fastslagit att rättigheten kan klassificeras som en 

äganderätt.140 Artikelns tillämpningsområde överlappar artikel 8 EKMR; skillnaden består i att 

ett ”hem” enligt artikel 8 inte förutsätter en äganderätt eller ett ekonomiskt intresse i bostaden 

samtidigt som en äganderätt kan existera enligt artikel 1 P-1 även om det inte föreligger en 

tillräckligt nära förbindelse för att bostaden ska kategoriseras som ett ”hem”.141 

 ED har beskrivit rättigheten som att den består av tre olika (men tätt sammanknutna) 

regler: den första som generellt stadgar principen om att alla har rätt till respekt för sin egendom 

(artikel 1 § 1 första meningen), den andra som tar sikte på vad som i praktiken handlar om 

expropriation och förutsättningarna för att det ska få ske (artikel 1 § 1 andra meningen) samt 

den tredje som anger en generell rätt för konventionsstaterna att genom lagstiftning reglera 

nyttjandet av egendom (artikel 1 § 2).142  

                                                
 
139 Danelius, s. 571 ff.; Schabas, s. 969 ff. 
140 Marckx v. Belgium [plenary], 13 June 1979, § 63, Series A no. 31. 
141 ECHR, Guide on Article 8, s. 14 ff. 
142 Sporrong and Lönnroth v. Sweden [plenary], 23 September 1982, § 61, Series A no. 52; J.A. Pye (Oxford) Ltd 
and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. the United Kingdom [GC], no. 44302/02, § 52, ECHR 2007-III; Danelius, s. 
571; Schabas, s. 972, 974 och 979. 
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ED har fastställt att exekutiv försäljning av en individs bostad för att reglera ett 

skuldförhållande utgör en inskränkning av rättigheten; specifikt har ED prövat 

”utmätningsmålen” under den tredje regeln.143 ED har dock uttalat att enbart det faktum att 

staten genom rättsväsendet tillhandahåller ett forum för att lösa civila tvister mellan enskilda 

inte ger upphov till att staten har inskränkt egendomsskyddet i artikel 1 P-1.144 

På samma sätt som vid artikel 8 EKMR måste individen ges en reell rättslig (processuell) 

möjlighet att tillvarata sina intressen.145 

 Vid prövningen under den ”tredje” regeln undersöker ED först inskränkningens 

rättsenlighet samt huruvida den skett för ett allmänt intresse; på samma sätt som vid artikel 8 

EKMR är det i enlighet med ”margin of appreciation” huvudsakligen upp till staten i fråga att 

bedöma vad som är i det allmännas intresse.146  

3.5.2 Uppnåendet av en ”fair balance” 

Kärnan i rättigheten ligger i huruvida staten har träffat en ”fair balance” mellan individen och 

samhällets intressen i stort.147 ED har även uttalat att vid tillämpningen av den ”tredje regeln” 

måste det föreligga ett rimligt förhållande av proportionalitet mellan vidtagen åtgärd och 

eftersträvat mål (”reasonable relationship of proportionality between the means employed and 

the aim pursued”).148 ED har beskrivit det som att denna balans inte har uppnåtts om individen 

tvingats bära en individuell och alltför stor börda (”an individual and excessive burden”).149 

Har den bakomliggande tvisten rört två enskilda parter har ED i vissa fall endast undersökt om 

de nationella domstolarnas beslut har varit godtyckligt eller uppenbart ogrundat (”arbitrary or 

manifestly unreasonable”).150 

                                                
 
143 Zehentner v. Austria, no. 20082/02, § 71, 16 July 2009; Rousk v. Sweden, no. 27183/04, § 111, 25 July 2013; 
Vrzić v. Croatia, no. 43777/13, § 96, 12 July 2016; Vaskrsić v. Slovenia, no. 31371/12, § 73, 25 April 2017. 
144 Zagrebačka banka d.d. v. Croatia, no. 39544/05, §§ 250 and 251, 12 December 2013; Vrzić v. Croatia, no. 
43777/13, § 101, 12 July 2016; Mindek v. Croatia, no. 6169/13, §§ 77–78, 30 August 2016; Ljaskaj v. Croatia, 
no. 58630/11, §§ 61–62, 20 December 2016. 
145 AGOSI v. the United Kingdom, 24 October 1986, § 55, Series A no. 108; Jokela v. Finland, no. 28856/59, § 45, 
ECHR 2002-IV; Danelius, s. 578. 
146 Iatridis v. Greece [GC], no. 31107/96, § 58, ECHR 1999-II; Matczyński v. Poland, no. 32794/07, § 99, 15 
December 2015; Danelius, s. 579 ff. och 592; Schabas, s. 976 och 979. 
147 Beyeler v. Italy [GC], no. 33202/96, § 107, ECHR 2000-I; Sporrong and Lönnroth v. Sweden [plenary], 23 
September 1982, § 73, Series A no. 52; Danelius, s. 595; Schabas, s. 979. 
148 J.A. Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. the United Kingdom [GC], no. 44302/02, § 55, ECHR 
2007-III. 
149 Sporrong and Lönnroth v. Sweden [plenary], 23 September 1982, § 73, Series A no. 52; James and Others v. 
the United Kingdom [plenary], 21 February 1986, § 50, Series A no. 98. Ibland även uttryckt som ”disproportionate 
and excessive burden”. Se t.ex. Vrzić v. Croatia, no. 43777/13, § 100, 12 July 2016. 
150 Mindek v. Croatia, no. 6169/13, § 78, 30 August 2016; Ljaskaj v. Croatia, no. 58630/11, § 62, 20 December 
2016. 
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ED har fastslagit att konventionsstaterna generellt ges en vid bedömningsmarginal för att 

avgöra både vilka åtgärder som ska vidtas och huruvida dessa är nödvändiga i det allmännas 

intresse för att uppnå ett visst ändamål.151 I frågor som rör bostadspolitiken (i bred bemärkelse) 

har det sagts att mot bakgrund av frågornas centrala roll för statens välfärd och ekonomiska 

politik respekteras vidtagna åtgärder såvida de inte framstår som uppenbart ogrundade 

(”manifestly without reasonable foundation”), vilket kan sägas vara den lägsta intensiteten av 

granskning.152 

Avseende relationen mellan skyddet för hemmet i artikel 8 och egendomsskyddet i artikel 

1 P-1 har ED uttalat bl.a. följande: 
”… unlike Article 8 of the Convention, Article 1 of Protocol No. 1 does not in such cases presuppose the 
availability of a procedure requiring an individualised assessment of the necessity of each measure of 
implementation … It is not contrary to the latter for the legislature to lay down broad and general categories 
rather than provide for a scheme whereby the proportionality of a measure of implementation is to be 
examined in each individual case … There is no incongruity in this, as the intensity of the interests protected 
under those two Articles, and the resultant margin of appreciation enjoyed by the national authorities under 
each of them, are not necessarily co-extensive. Thus, although the Court has in some cases assessed the 
proportionality of a measure under Article 1 of Protocol No. 1 in the light of largely the same factors as 
those that it has taken into account under Article 8 of the Convention [see for example Rousk and Zehentner] 
this assessment is not inevitably identical in all circumstances”.153 
 

Således har det utvecklats en parallell praxis under artikel 1 P-1 som inte alltid överensstämmer 

med artikel 8 EKMR. Därtill har vissa klagomål som rent formellt hade kunnat prövas under 

artikel 8 endast prövats under artikel 1 P-1. ED har tenderat att pröva de ”utmätningsmål” som 

tyngts av mestadels ekonomiska proportionalitetsöverväganden – framförallt i samband med 

att exekutionsfordringen har varit ringa – under artikel 1 P-1. En förklaring till detta kan vara 

att ED har strävat efter att skilja artikel 1 P-1 från rättighetsstandarden vid skyddet för hemmet 

i artikel 8 EKMR med anledning av att ”hemmet” är ett bredare koncept än endast den ägda 

bostaden. En ytterligare förklaring kan vara att ekonomiska överväganden mer naturligt faller 

inom artikel 1 P-1. 

3.5.3 Krav på ändamålsenlighet och (strikt) nödvändighet i utsökningsrätten? 

Med anledning av att rättighetsstandarden avseende egendomsskyddet är relativt låg – särskilt 

i relationen mellan enskilda – samt att staten ges en vid bedömningsmarginal krävs det mer 

                                                
 
151 Chassagnou and Others v. France [GC], nos. 25088/94, 28331/95 and 28443/95, § 75, ECHR 1999-III; J.A. 
Pye (Oxford) Ltd and J.A. Pye (Oxford) Land Ltd v. the United Kingdom [GC], no. 44302/02, § 55, ECHR 2007-
III. 
152 Immobiliare Saffi v. Italy [GC], no. 22774/93, § 49, ECHR 1999-V. 
153 Ivanova and Cherkezov v. Bulgaria, no. 46577/15, § 74, 21 April 2016. I målet fann ED att det skulle konstituera 
en kränkning av artikel 8 för det fall nationella myndigheter skulle riva klagandens hus (som byggts utan tillstånd) 
utan att först ha undersökt proportionaliteten av åtgärden; dock ingen kränkning av artikel 1 P-1. 
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uppenbara skevheter i proportionaliteten för att ED ska uttala sig. Angående vad Christoffersen 

har benämnt proportionalitetsprincipens ”faktabaserade del” – att en åtgärds ändamålsenlighet 

under vissa omständigheter kan ifrågasättas om åtgärden överhuvudtaget inte påverkar det 

intresse den är avsedd att tillgodose – finns det dock visst stöd för ett sådant synsätt även i 

”utmätningsmålen”. ED har bl.a. funnit en kränkning av artikel 1 P-1 med anledning av att en 

exekutiv bostadsförsäljning upprätthölls endast för att betala av förrättningskostnaderna (ca 1 

447 €) efter att gäldenären frivilligt reglerat den privat borgenärens fordran straxt efter 

försäljningen.154 ED uttalade sig om syftet med utsökningsförfarandet som: 
“In the Court’s view, the purpose of the sale at a public auction effected in the context of enforcement is to 
satisfy the creditor’s claim from the proceeds of the sale”.155 
 

Att fortsätta en verkställighetsprocess endast för att reglera förrättningskostnaderna kan 

således under vissa omständigheter anses förfelat utifrån lämplighetsöverväganden och utgöra 

en kränkning av artikel 1 P-1.156 Inom samma tema om ändamålsenlighet (och nödvändighet) 

har ED hittills inte prövat frågan om en utmätning och försäljning av gäldenärens bostad måste 

leda till avbetalning av en viss andel av fordringen.157 Frågan är särskilt relevant och det kan 

                                                
 
154 Mindek v. Croatia, no. 6169/13, §§ 79–87, 30 August 2016. 
155 Mindek v. Croatia, no. 6169/13, § 84, 30 August 2016. 
156 Jfr dock den skiljaktiga meningen i Mindek v. Croatia, no. 6169/13, Dissenting opinion of Judge Lemmens, 30 
August 2016. Den skiljaktiga meningen poängterade att utsökningsrätten syftar mer allmänt till att staten fullgör 
sin positiva förpliktelse att säkerställa egendomsskyddet i tvister mellan enskilda; staten måste enligt artikel 1 P-
1 ge tillräcklig ”assistans” till borgenären vid verkställigheten av en förpliktelse fastslagen i domstol (Kotov v. 
Russia [GC], no. 54522/00, § 90, 3 April 2012). Det främsta syftet i den bemärkelsen angavs inte att vara att 
verkställa förpliktelsen i gäldenärens egendom utan snarare att tvinga gäldenären att betala sin skuld innan dennes 
egendom blir föremål för tvångsmässiga verkställighetsåtgärder – exekutiv försäljning av gäldenärens egendom 
ska endast vara en ”ultimum remedium” (en sista utväg). Det angavs vidare att om processen ändock leder till 
försäljning inträder inte desto mindre andra aspekter: köparen får en legitim förväntan (egendomsrätt) att tilldelas 
egendomen. Den skiljaktiga meningen menade således att majoriteten endast hade fokuserat på gäldenärens 
intressen: ”… the procedure as it is set up by [the national Enforcement Act] leaves ample opportunity to the 
debtor to settle his or her debt until and up to the second auction, but once the auction has taken place and it has 
been established that the buyer satisfies the conditions to be awarded the property, the case is over for the debtor” 
(min kurs.). Särskild vikt lades även vid att den strikta rättighetsstandarden som majoriteten tillämpade 
(rättsenlighet och ej godtyckligt eller uppenbart ogrundat) inte tycktes överensstämma med bedömningen. 
157 Jfr t.ex. Ljaskaj v. Croatia, no. 58630/11, §§ 10, 14–15, 54 and 64–70, 20 December 2016. ED sammanfattade 
klagandens anförande om ändamålsenligheten enligt följande: “The applicant further argued that the purpose of 
enforcement proceedings was to settle creditors’ claims in a manner that ensures that debtors’ dignity is respected 
and the enforcement was the least onerous for them. In the present case the applicant’s house [worth EUR 52 067] 
had been sold for only [EUR 9 486] to settle the creditors’ claim of [EUR 14 587]. This had meant that his debt 
had not been paid but that he had nevertheless lost his house. His dignity had thus been severely violated while 
the purpose of the enforcement proceedings had not been achieved”. ED fann en kränkning av artikel 1 P-1 för att 
kroatisk rätt inte ansågs ha gett ett adekvat skydd mot godtycklig maktutövning med hänsyn till att klagandens 
bostad hade sålts exekutivt för mindre än en femtedel av marknadsvärdet (9 486 € / 52 067 €). ED uttalade sig 
dock inte om klagandens syn att syftet med utsökningsprocessen inte hade ”uppfyllts”. Det kan tilläggas att det 
finns en jämförbar reglering i 12 kap. 40 § första stycket UB om att KFM inte får godta inrop vid försäljning av 
fastighet på offentlig auktion om det är sannolikt att en avsevärt högre köpeskilling kan uppnås. HD har t.ex. i 
NJA 1972 s. 75 funnit tillräckligt stöd för att auktionsförrättaren sannolikt hade kunnat uppnå en avsevärt högre 
köpeskilling än det godtagna inropet om 40 % av marknadsvärdet. 
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inte uteslutas att om överskottet endast betalar av en (mycket?) ringa del av skulden kan det 

ifrågasättas utifrån proportionalitetsöverväganden. 

Under vissa mer uppenbart oproportionerliga förhållanden har ED även uppställt något 

som kan likna ett strikt nödvändighetstest. I Rousk-målet noterades att klaganden (gäldenären) 

hade en bil som kunde utmätas för att betala av skulden på 6 721 kr istället för att ta i anspråk 

gäldenärens bostad.158 I ett annat mål ålades en uttrycklig skyldighet för konventionsstaten att 

beakta andra ändamålsenliga och lämpliga verkställighetsåtgärder med anledning av att 

klagandens bostad hade tagits i anspråk för att reglera en allmän fordran (”public water-supply 

company”) om endast 124 € (totalt ca 500 € inklusive förrättningskostnaderna) trots att 

gäldenärens lön eller bankkontoinnehav hade kunnat användas för att betala av skulden inom 

en rimlig tid (”a reasonable period of time”).159 Dessvärre uttalades inget specifikt om vad som 

är avbetalning inom en ”reasonable period of time”.160 ED uttalade sig dock om vad som kan 

anses vara ”huvudregeln” i utsökningsrätten – att säkerställa en effektiv verkställighet 

(betalning) av borgenärens anspråk och att upprätthålla den allmänna betalningsmoralen – och 

som således inte motsätter att mindre ingripande åtgärder vidtas för att betala av skulden över 

en rimlig tid:  
“The Court attaches great importance to securing effective enforcement proceedings for creditors”. 
 
“The aims pursued by the relevant legislation might concern also issues exceeding the mere payment of a 
particular debt, such as the improvement of repayment discipline in the country concerned”.161 
 

Det kan konstateras att ED:s proportionalitetsöverväganden i stort överensstämmer med de 

övervägande som uppställs i UB och tillhörande förarbeten – åtminstone vad avser 

utformningen av utmätningsordningen enligt 4 kap. 3 § andra stycket UB och vikten av att 

beakta mindre ingripande åtgärder. Det saknas dessvärre specifika uttalanden om vad som är 

en rimlig avvägning mellan effektivitet och hänsyn till den enskilde avseende 

avbetalningstakten; något som än så länge får avgöras utifrån ett nationellt perspektiv. 

 Avslutningsvis kan poängteras att en strikt efterlevnad av 4 kap. 3 § första stycket UB, 

tillhörande förarbeten och NJA 2010 s. 397 I och II – endast bostaden som utmätningsbar 

tillgång – riskerar en rättstillämpning i strid med artikel 1 P-1.    

                                                
 
158 Rousk v. Sweden, no. 27183/04, § 125, 25 July 2013. 
159 Vaskrsić v. Slovenia, no. 31371/12, §§ 79–88, 25 April 2017. 
160ED prövade inte klagomålet i den delen det gällde gäldenärens misslyckade försök att upphäva försäljningen 
genom att utnyttja möjligheten i nationell rätt att istället utmäta lön eller bankkontoinnehav om skulden kunde 
avbetalas inom ett år. Se Vaskrsić v. Slovenia, no. 31371/12, §§ 33, 49 and 88, 25 April 2017. 
161 Vaskrsić v. Slovenia, no. 31371/12, §§ 83 and 86, 25 April 2017. 
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Del 4 Ett absolut eller relativt företräde för löneutmätning? 
4.1 Inledning 
Delen använder tidigare dragna slutsatser för att besvara frågeställningen i framställningen. 

Först redogörs för omständigheterna till HD:s beviljade prövningstillstånd för att ge en kontext 

till rättsfrågan (avsikten är dock fortfarande att analysera frågeställningen utifrån ett generellt 

perspektiv). Därefter redogörs för HD:s första (och enda) prejudikat om utmätningsordningen 

– NJA 2013 s. 1241 – och relationen till det kommande avgörandet för att sedan övergå till en 

prejudikattolkning utifrån tre olika synsätt: regel, resultat och ändamål. Ett möjligt 

tolkningsförslag presenteras om att i allmänna mål har löneutmätning som utgångspunkt 

företräde framför bostadsutmätning om skulden kan antas bli betald inom preskriptionstiden 

(fem år). Prejudikatet och rättsfrågan analyseras avslutningsvis utifrån ändamålsöverväganden 

de lege ferenda där potentiella skäl mot lösningsförslaget diskuteras. 

4.2 Omständigheterna till HD:s beviljade prövningstillstånd 
4.2.1 Bakgrund 

KFM beslutade den 3 maj 2016 att utmäta J.O:s fastighetsandel för betalning av obetald skatt i 

allmänt mål (nr 72).162 Skulden uppgick till 142 510 kr. Fastigheten uppskattades vara värd 3 

150 000 kr (överskottet beräknades bli 148 775 kr). Utmätning av J.O:s sjukpenning pågick 

samtidigt med 26 kr per dag. J.O. bor tillsammans med sin fru och 19 åriga dotter. 

J.O. överklagade utmätningsbeslutet till tingsrätten som lämnade överklagandet utan 

bifall.163 Hovrätten beslutade den 13 oktober 2016 att inte meddela prövningstillstånd.164  
Under tiden hade J.O. även beviljats ett beslut om inledande av skuldsanering.165 KFM avskrev dock 

                                                
 
162 Kammarrätten fastställde den 13 november 2017 SKV:s beslut avseende den första skulden att ändra J.O:s 
inkomstskatt och påföra skattetillägg. Se Kammarrätten i Göteborgs dom den 13 november 2017 i mål nr 903–
904-17, 909–910-17. 
163 Göteborgs tingsrätts beslut den 18 augusti 2016 i mål nr Ä 6217-16. Huvudsakligen mot bakgrund av att 
utmätningen av sjukpenningen inte ansågs tillräcklig för att betala av skulden. 
164 Hovrätten för Västra Sveriges beslut den 13 oktober 2016 i mål nr ÖÄ 3950-16. 
165 Den som inte kan betala sina skulder och denna oförmåga kan antas bestå under en överskådlig tid kan enligt 7 
§ SKUL beviljas skuldsanering. Innebörden av detta är enligt 47 § första stycket SKUL att gäldenären befrias från 
ansvar för betalning av de skulder som sätts ned genom skuldsaneringen och i viss mån även för okända skulder. 
Istället ska en betalningsplan upprättas enligt 29 § samma lag som träder in istället för det ursprungliga 
fordringsförhållandet. Avbetalningen ska som längst pågå i fem år enligt 34 § första stycket. För att beviljas 
skuldsanering krävs det vidare enligt 9 § första stycket SKUL att det är skäligt med hänsyn till gäldenärens 
personliga och ekonomiska förhållanden. I kraven för att beviljas skuldsanering ligger att gäldenärens skuldbörda 
måste vara av viss omfattning. I tidigare förarbeten har det anförts att det är ”nettoskuldbördan” som är relevant – 
med andra ord den skuld som återstår efter att gäldenären realiserat egendom som inte oundgängligen behövs. Det 
uttrycktes att ”det inte [är] rimligt att den som vill komma ifråga för skuldsanering behåller dyrare bostad, 
sommarhus, bil, båt eller liknande”. Se prop. 1993/94:123 s. 93 och 128 ff.; Benndorf, Fredrik & Morgell, Nils-
Bertil, Skuldsaneringslagarna – En kommentar, Karnov Group, 1 uppl. 2017, s. 49. Hellners och Mellqvist anger 
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ärendet efter att J.O. återkallat sin ansökan. J.O. beviljades även den 19 september 2016 (efter tingsrättens 
prövning) arbetslöshetsersättning från Byggnads A-kassa. KFM fattade med anledning av detta beslut den 
16 december 2016 om löneutmätning i J.O:s arbetslöshetsersättning med 163 kr per dag.166 J.O:s 
registrerade skulder hos KFM uppgick den 9 januari 2017 till 138 058 kr, varav 133 938 kr avsåg obetald 
skatt och 4 120 kr fordonsskatt. 
 

M.O (J.O:s fru) överklagade därefter utmätningsbeslutet avseende fastighetsandelen till 

tingsrätten i egenskap av samägande tredje man.  
M.O. framhävde bl.a. att med hänsyn till hennes sjukdomar hade makarnas hus anpassats till hennes behov 
bl.a. genom att planlösningen ändrats och trösklar tagits bort. Därtill anförde hon att makarna ingått ett 
avtal i december 2012 om att vid köp av fastighet gäller SamägarL mellan makarna förutom 6 § i lagen och 
att samäganderättsförhållandet därmed inte fick upplösas genom försäljning av fastigheten på offentlig 
auktion vilket innebar att inte heller J.O:s andel fick säljas. 

4.2.2 Tingsrättens och hovrättens bedömning 

Tingsrätten lämnade M.O:s överklagande utan bifall huvudsakligen genom att konstatera: 
1) att SKV:s beslut är omedelbart verkställbara, 2) att HD har i NJA 2007 s. 455 slagit fast att liknande 
avtal som det som M.O. åberopat inte utgör hinder mot försäljning enligt 8 kap. 8 § UB,167 3) att i 
normalfallet bör en borgenär kunna tvingas utstå väntan på betalning genom löneutmätning under 12 
månader trots att annan egendom finns att tillgå,168 4) att det saknades förutsättningar för att bedöma hur 
lång J.O:s återbetalningstid genom löneutmätning skulle bli mot bakgrund av arbetslöshetsersättningens 
begränsade tid, 5) att KFM hade möjlighet att ompröva utmätningen om en värdering visade att fastigheten 
hade ett lägre värde, 6) att vad M.O. anfört om sitt hälsotillstånd och familjens möjligheter att hitta en 
ersättningsbostad inte förändrade bedömningen att utmätningen var försvarlig samt 7) att makarnas dotter 
var 19 år och hade gått ut gymnasiet varav makarna inte längre var försörjningsskyldiga för henne.169 
 

M.O. överklagade tingsrättens beslut. 
Innan hovrättens prövning hade KFM den 20 mars 2017 fattat ytterligare ett utmätningsbeslut rörande 
fastigheten avseende samtliga skulder uppgående till 277 847 kr i allmänna mål (nr 72, 73–74 och 76–
77).170 KFM fattade även med anledning av att J.O. fick en ny anställning (heltidsarbete) ett 
löneutmätningsbeslut den 27 mars 2017 för J.O:s samtliga skulder i allmänna mål. Utmätningsbeloppet 
bestämdes till 9 388 kr per månad.171 
 

Hovrätten upphävde därefter bostadsutmätningen genom att huvudsakligen konstatera: 
1) att SKV:s beslut är omedelbart verkställbart och att samäganderättsavtalet i sig inte hindrade utmätning, 
2) att genom den nu pågående löneutmätningen kunde den skuld som låg till grund för det utmätningsbeslut 
som överklagandet avsåg förväntas bli betald inom drygt 30 månader, 3) att J.O. visserligen hade en 

                                                
 
bl.a. att en skuldsanering måste bygga på ett ”ekonomiskt betraktelsesätt” och att en gäldenär inte ska kunna ”tjäna 
på” att begära skuldsanering istället för att gå igenom ett konkursförfarande. Se Hellners, Trygve & Mellqvist, 
Mikael, Skuldsaneringslagen – En kommentar till 2006 års lag, 2 u., Norstedts Juridik, Stockholm, 2011, s. 49 och 
85. Se även bl.a. NJA 1998 s. 698 och NJA 1999 s. 718 om gäldenärer som fick behålla sina bostäder med hänsyn 
till att det inte framgick att boendekostnaderna skulle bli lägre eller att borgenärerna skulle få något överskott om 
en bostadsrätt respektive fastighet avyttrades för att flytta till en hyresrätt. 
166 Göteborgs tingsrätts beslut den 11 januari 2017 i mål nr Ä 11110-16. 
167 För betydelsen av indragningsregeln i 8 kap. 8 § UB se Sandstedt, Johan, Indragning av bostad eller egendom, 
HD:s pleniavgöranden och EMK: om pragmatism och formalism, JT 2016/17 s. 382 och Flodin, Jonny, HD ändrar 
praxis – indragningsregeln nu tillämplig på bostadsrätt, Karnov, Rättsfallsanalys den 10 april 2015. 
168 Uttalandet kommer från KFM:s riktlinje. Se KFM, utmätningsordningen, 2014, s. 8 
169 Göteborgs tingsrätts beslut den 11 januari 2017 i mål nr Ä 11110-16. 
170 J.O. och M.O. överklagade beslutet och tingsrätten beslutade den 28 november 2017 att ytterligare 
verkställighetsåtgärder avseende fastigheten tillsvidare inte fick vidtas (inhibition). Se Göteborgs tingsrätts beslut 
den 28 november 2017 i mål nr Ä 14570-17. 
171 Hovrätten för Västra Sveriges beslut den 20 april 2017 i mål nr ÖÄ 1401-17. 
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provanställning men att det inte framkommit något som talade mot att han skulle bli tillsvidareanställd eller 
att inkomsten i övrigt var osäker och att hovrätten därför saknade skäl att anta annat än att skulden skulle 
bli betald genom den pågående löneutmätningen, 4) att SKV inte framfört något som talade för att det fanns 
ett starkt intresse av att skynda på betalningen av skulden genom utmätning och försäljning av fastigheten 
eller att det skulle vara förenat med beaktansvärd risk för sökanden att utmätning inte skedde nu samt 5) 
att det däremot stod klart att en sådan åtgärd skulle medföra betydande olägenheter för J.O. och hans 
familj.172  

4.2.3 Frågorna i HD 

SKV överklagade hovrättens avgörande och ställde frågorna:  
1) om HD ansåg att det var en rimlig avvägning som KFM gjort i sin riktlinje att det i normalfallet går att 
underlåta annan verkställighet om fordringen kan bli betald genom löneutmätning inom tolv månader (men 
inte längre) och 2) om det i sådant fall var HD:s uppfattning att staten borde kunna likställas med andra 
borgenärer eller om KFM:s riktlinje om ett års väntan på betalning i praktiken enbart borde gälla för 
enskilda borgenärer.173  
 

HD beviljade prövningstillstånd den 21 augusti 2017 och gjorde följande tillägg: 
”Med utgångspunkt i hovrättens bedömning att exekutionstitlarna som ligger till grund för utmätningen är 
verkställbara och att samäganderättsavtalet mellan [J.O.] och [M.O.] inte utgör hinder mot verkställighet 
meddelar Högsta domstolen prövningstillstånd”.174 
 

Per den 13 november 2017 uppgick den ursprungliga skulden (allmänt mål nr 72) till 87 110 

kr.175 Den totala skulden i samtliga allmänna mål uppgick till 237 699 kr. 

4.3 NJA 2013 s. 1241: ”I den mån det är möjligt” bör annan egendom
 än bostaden tas i anspråk 
4.3.1 HD:s bedömning 

HD har prövat relationen mellan löneutmätning och utmätning av bostad i NJA 2013 s. 1241: 
I fallet hade gäldenärens fastighetsandel blivit utmätt för skatteskulder om 625 000 kr. KFM uppskattade 
fastighetens värde till 875 000 kr (gäldenärens hälftendel uppgick således till 437 500 kr). Överskottet efter 
avdrag för förrättningskostnader och utbetalning till kreditgivare med säkerhet i bostaden förväntades bli 
36 000 kr. KFM hade även utmätt gäldenärens lön med 6 730 kr i månaden. Skattefordringarna 

                                                
 
172 Hovrätten för Västra Sveriges beslut den 20 april 2017 i mål nr ÖÄ 1401-17. 
173 SKV:s överklagande den 10 maj 2017, återfinns i bilaga 1 till Högsta domstolens beslut den 21 augusti 2017 i 
mål nr Ö 2347-17. SKV framhöll bl.a. att J.O. genom åren varit restförd (för skatt) vid sammanlagt 77 tillfällen 
och mot bakgrund av att det sedan utmätningsbeslutet den 3 maj 2016 tillkommit nya skulder till staten med stora 
belopp var det uppenbart att det rådde stor osäkerhet om löneutmätning ens kunde komma att betala skulderna 
inom 32 månader. SKV anförde vidare att det aktuella fallet kunde särskiljas från omständigheterna i NJA 2013 
s. 1241 på det sättet att fordringen som det överklagade utmätningsbeslutet avsåg skulle i det närmaste bli fullt 
betald vid en fastighetsförsäljning. I jämförelse med omständigheterna i NJA 2013 s. 1241 skulle skulden i det 
fallet kvarstå i princip oförändrad efter en fastighetsförsäljning.  
174 Högsta domstolens beslut den 21 augusti 2017 i mål nr Ö 2347-17. 
175 Se KFM:s yttrande i aktbilaga 3 till Göteborgs tingsrätts pågående mål nr Ä 14570-17. KFM har uppgett att i 
enlighet med 19 § första stycket indrivningslagen fördelas alla pengar som verkställs genom löneutmätning till 
mål nr 72 till dess att skulden är fullbetald. Det noterades att arbetsgivaren sedan löneutmätningsbeslut fattades 
den 27 mars 2017 hade redovisat 35 507 kr till KFM innebärande att utfallet från löneutmätningen i praktiken 
(hittills) hade blivit 5 072 kr per månad eller 60 864 kr per år (istället för 9 388 kr per månad eller 112 656 kr per 
år). 
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preskriberades efter ca fyra respektive fem år.176 Gäldenären bodde på fastigheten tillsammans med sin fru 
och deras två minderåriga barn om åtta respektive två år. Det yngsta barnet hade en kronisk sjukdom och 
var i behov av särskild omsorg.177 

 
HD uttalade sig generellt om utmätningsordningen och om skillnaden mellan 4 kap. 3 § första 

och andra styckena UB genom att hänvisa till NJA 2010 s. 397 I och II – om gäldenären bara 

har en utmätningsbar tillgång ska det första stycket tillämpas medan det andra stycket får 

relevans först om gäldenären har flera utmätningsbara tillgångar.178 Det hänvisades vidare till 

förarbetsuttalandena om betydelsen av tidsfaktorn.179 Vid tillämpning av det andra stycket 

angavs därefter att artikel 8 EKMR samt barnets bästa enligt BK ska beaktas och med hänsyn 

till detta krävs det ”starka skäl” för att en bostad ska kunna tas i anspråk.180 

Utmätningsordningen beskrevs som att ”i den mån det är möjligt” bör annan tillgänglig 

egendom än bostad tas i anspråk för betalning av sökandens fordran.181 

HD upphävde därefter utmätningen huvudsakligen med motiveringen: 
1) att det fanns annan utmätningsbar egendom tillgänglig (lön) som visserligen inte kunde antas betala av 
skatteskulderna fullt ut, 2) att en försäljning av fastigheten bara beräknades ge ett i sammanhanget mindre 
belopp motsvarande vad som under en förhållandevis begränsad tid kunde förväntas flyta in genom 
löneutmätning, 3) att skatteskulderna skulle preskriberas först om några år och att det inte framkommit att 
SKV av något annat skäl hade ett starkt intresse av att utmätning och försäljning av fastigheten skedde (just 
då) samt 4) att en sådan åtgärd däremot skulle innebära betydande olägenheter för gäldenären och dennes 
familj.182 
 

För att analysera vilken rättsregel som kan generaliseras fram genom prejudikatet avseende 

valet mellan bostadsutmätning och löneutmätning ska de olika synsätten (”modellerna”) som 

                                                
 
176 Skattefordringen preskriberas enligt 3 § tredje stycket SPL som huvudregel fem år efter utgången av det 
kalenderår fordringen lämnades för indrivning innebärande att verkställighetsåtgärder inte längre får vidtas. En 
pågående löneutmätning förlänger inte preskriptionstiden. Se t.ex. prop. 1981/82:96 (NJA II 1982 s. 38 (69 ff.)); 
prop. 1996/97:100 s. 373 ff. Se även SOU 2016:81 s. 449. 
177 Se NJA 2013 s. 1241 p. 1–2. 
178 NJA 2013 s. 1241 p. 7–8. 
179 NJA 2013 s. 1241 p. 9. Se även SOU 1973:22 s. 218 och prop. 1980/81:8 s. 358. 
180 NJA 2013 s. 1241 p. 10. HD hänvisade inte till någon särskild praxis från ED (jfr betänkandet) och det anfördes 
inte heller i övrigt något om huruvida UB i ett visst hänseende skulle strida mot EKMR varav det får antas att HD 
har tillämpat (eller snarare hänvisat till) EKMR såsom svensk lag. Se t.ex. NJA 2012 s. 1038 p. 13–16 och NJA 
2013 s. 502 p. 49–61 för HD:s syn på olika tillämpningsmetoder av EKMR. Utifrån 2012 års fall ska EKMR 
tillämpas som svensk lag när det gäller att i ett enskilt fall bedöma om staten (via dess myndigheter) har respekterat 
den enskildes rättigheter. I det avseendet uppmanas nationella domstolar att göra en egen bedömning av den 
innebörd som artiklarna i EKMR har – eventuellt skild från ED:s praxis – innebärande att tolkningen potentiellt 
kan vara mer långtgående än ED:s hittillsvarande praxis. HD angav att den såg som sin uppgift att ”vaka över” att 
rättsbildningen håller sig inom konventionens gränser. Se även t.ex. Josefsson, s. 54 ff. 
181 NJA 2013 s. 1241 p. 11. 
182 NJA 2013 s. 1241 p. 12–13. Jfr Hovrätten över Skåne och Blekinges motivering till sitt avgörande att fastställa 
KFM:s utmätningsbeslut av fastigheten: 1) att det beräknade överskottet från en fastighetsförsäljning var fullt 
tillräckligt för att utmätningen skulle vara försvarlig (enligt 4 kap. 3 § första stycket UB) samt 2) att utmätning av 
gäldenärens lön inte skulle räcka för att betala av skulden till staten inom rimlig tid och att den pågående 
löneutmätningen således inte utgjorde hinder för utmätning av fastigheten. HD har således till skillnad mot 
hovrätten bl.a. har jämfört de olika utmätningsåtgärderna med varandra; något som ledde till identifieringen av 
skeva proportionalitetsförhållanden. 
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föreslagits av Ramberg tillämpas.183 De ekonomiska relationerna mellan de olika 

utmätningsåtgärderna i avgörandet är av betydelse för den fortsatta analysen: 
Överskottet från en bostadsförsäljning beräknades betala ca 5,8 % av skulden (36 000 kr / 625 000 kr). För 
att betala lika mycket som en bostadsförsäljning skulle löneutmätning behöva pågå i ca 5,4 månader (36 
000 kr / 6 730 kr i månaden). För att helt reglera skulden endast med löneutmätning skulle den behöva pågå 
i ca 7,7 år eller 92,8 månader (625 000 kr / 6 730 kr i månaden). Med hänsyn till preskriptionstiden fyra 
respektive fem år skulle det således inte vara möjligt att betala av skulden fullt ut med löneutmätning. 

4.3.2 Relationen till det kommande avgörandet (PT-målet) 

Innan prejudikatet analyseras ska nämnas något om kontexten kring avgörandet och relationen 

till det kommande PT-målet. Med anledning av Rousk-målet har HD i doktrin fått motta kritik 

för sitt avgörande; dock inte utifrån resultatet i det enskilda fallet. Kritiken har istället grundat 

sig på HD:s inledande hänvisning till NJA 2010 s. 397 I och II samt uppdelningen mellan 4 

kap. 3 § första och andra stycket UB om att artikel 8 EKMR ska beaktas vid tillämpningen av 

det andra stycket – om gäldenären har flera utmätningsbara tillgångar – samtidigt som EKMR 

inte tycks ha någon relevans vid tillämpningen av det första stycket – om gäldenären bara har 

bostaden som utmätningsbar tillgång – alternativt att ingen vägledning ges i det avseendet.184 

Kritiken bygger dels på (den välgrundade) synen att relevansen av EKMR inte borde kunna 

formaliseras bort med anledning av förekomsten av andra tillgångar eller inte, dels på (det mer 

normativa) ställningstagandet att bedömningen i NJA 2010 s. 397 I och II var för ”sträng” men 

även att avgörandena riskerar en rättstillämpning som strider mot EKMR såsom konventionen 

hittills har uttolkats av ED. 

HD:s hänvisning till NJA 2010 s. 397 I och II gjordes dels genom uttrycket ”se”, dels 

genom uttrycket ”jfr”.185 Den förra hänvisningen – som är den mest kritiserade – gjordes 

inledningsvis under en generell beskrivning av förutsättningarna för utmätning.186 Den senare 

– som förslagsvis är den mest relevanta – gjordes dels i rubriken till prejudikatet, dels i den 

konkreta bedömningen i fallet.187 HD särskiljer således prejudikaten utifrån omständigheten att 

                                                
 
183 Se Ramberg, Prejudikat, Wolters Kluwer, s. 168 ff. 
184 Se t.ex. Sandstedt, JT 2015/16 s. 878; Heuman, Specialprocess, s. 146 ff. Heuman har anfört att varken NJA 
2010 s. 397 I eller II är vägledande efter Rousk-målet utan att de har förlorat sitt prejudikatvärde; huvudsakligen 
med anledning av att avgörandena inte ger utrymme för att göra en proportionalitetsbedömning med beaktande av 
samtliga omständigheter. 
185 Ramberg menar att HD:s hänvisningsteknik kan skapa otydligheter om vad det egentligen är HD avser. ”Se” 
kan innebära att HD stödjer ett påstående i tidigare prejudikat eller att omständigheterna är lika. ”Jfr” kan innebära 
att omständigheterna från det tidigare prejudikatet skiljer sig åt från det aktuella fallet eller att samma 
ändamålsöverväganden inte gör sig gällande. Se Ramberg, Prejudikat, Wolters Kluwer, s. 229 ff. 
186 Se NJA 2013 s. 1241 p. 7. 
187 Se NJA 2013 s. 1241 p. 12 och prejudikatets rubrik: ”Vid en intresseavvägning i fråga om vilken utmätningsbar 
egendom som ska tas i anspråk har det ansetts inte för närvarande föreligga tillräckliga skäl att utmäta gäldenärens 
bostadsfastighet. (Jfr NJA 2010 s. 397 I och II.)”. 
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gäldenären bara har en utmätningsbar tillgång (NJA 2010 s. 397 I och II) eller flera (NJA 2013 

s. 1241). Om HD hade utsträckt 2013 års prejudikat till att omfatta även situationen när endast 

gäldenärens bostad kan utmätas hade detta utgjort ett obiter dictum (definierat som vad som 

”blir kvar” efter att ratio decidendi fastställts);188 något som i och för sig inte hade behövt vara 

ofördelaktigt med tanke på Rousk-målet men som hade krävt noggrannare avvägningar för att 

minska risken att HD skulle behöva komma till en annan ståndpunkt om frågan skulle bli 

föremål för ”direkt” prövning i ett senare avgörande.  

En annan möjlig förklaring är att HD har varit försiktig med att i ”onödan” uttala sig om 

EKMR som potentiellt kan få stora konsekvenser för utsökningsrätten; ståndpunkten i 2010 års 

fall – att HD inte velat uppställa för långtgående krav om endast gäldenärens bostad kan utmätas 

med anledning av att det skulle innebära ett avsteg från lagstiftarens bedömning av vad som 

ska utgöra beneficieegendom – gör sig fortfarande gällande. Sedan 2013 års fall har dock en 

hel del hänt: KFM har självmant förändrat sin praxis (till att tillämpa 

proportionalitetsprincipen),189 lagstiftaren har haft tid att reagera efter Rousk-målet, en statlig 

utredning har inletts för att utreda bl.a. utsökningsrättens förenlighet med rättighetsskyddet och 

ett antal olika förslag har presenterats i det avseendet – framförallt att lagfästa 

proportionalitetsprincipen innebärande att en bostad potentiellt kan undantas från utmätning i 

fler fall än vad som är möjligt idag – förslagen har även varit ute på remiss med övertygande 

positiva gensvar.190 Även om hänsynstagandet – att ge lagstiftaren tid till att vidta eventuella 

förändringar, att inte förekomma processen samt att respektera demokratiskt fattade beslut – 

fortfarande gör sig gällande (utredningens förslag har ännu inte lett till någon proposition) 

                                                
 
188 Ramberg, Prejudikat, Wolters Kluwer, s. 280 ff.; Gregow, Obiter, s. 36. Gregow hänvisar till den allmänna 
innebörden att det avser ett uttalande som görs i förbigående eller vid sidan av den huvudsakliga frågan som 
diskuteras (uttalande i en rättsfråga som ligger utanför de domskäl som är av betydelse för avgörande av 
tvistefrågan). Som ett motargument för att det inte hade utgjort ett obiter dictum kan anföras att om HD hade 
kommit fram till att bostaden faktiskt skulle utmätas hade 4 kap. 3 § första stycket UB fått relevans – ”utmätning 
ska ske endast om …” – och nödvändiggjort ett ställningstagande i förhållande till de tidigare prejudikaten (NJA 
2010 s. 397 I och II). Det är således inte en väsensskild fråga. 
189 KFM, utmätningsordningen, 2008; KFM, utmätningsordningen, 2014; KFM, utmätningsordningen, 2015. 
190 Dir. 2014:127; SOU 2016:81 s. 30 ff. Se för ett urval av remissvaren (full citering återfinns i källförteckning) 
t.ex. Kronofogdemyndigheten, 6 ff.; Landstingsorganisationen i Sverige, s. 3; Konsumentverket, s. 1; Svea hovrätt, 
s. 4 ff. som anger att proportionalitetsprincipen gäller redan idag som en allmän rättsprincip; Östersunds tingsrätt, 
s. 2; Föreningen Sveriges kronofogdar, s. 5; Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet, s. 2–3; 
Justitiekanslern, som bedömer att KFM:s uppdaterade praxis efter Rousk-målet redan innebär att 
utsökningsförfarandet är förenligt med EKMR. De negativa gensvaren har inte handlat om ett avstyrkande av att 
lagfästa proportionalitetsprincipen utan att Utsökningsutredningen antingen har gjort för långtgående ”styrande 
uttalanden” om hur principen bör tolkas eller att de styrande uttalandena inte är tillräckligt långtgående i 
bemärkelsen att de återspeglar ED:s praxis. Se t.ex. Sveriges advokatsamfund, s. 2–3; Skatteverket, s. 3 som 
bedömer att förslaget är obehövligt med anledning av den kommande nya FL i juli 2018 som lagfäster 
proportionalitetsprincipen och som anges kommer att gälla fullt ut även i KFM:s verksamhet; Juridiska 
fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, s. 2 ff. 
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föreligger mindre spänningar idag mot att HD tar ett något större steg i det kommande PT-målet 

än vad som hittills skett.  

Om ett omtag skulle göras i PT-målet (t.ex. i plenum eller endast genom en avvikelse med 

anledning av rättsutvecklingen genom ED)191 avseende NJA 2010 s. 397 I och II (endast 

bostaden som utmätningsbar egendom) skulle detta dock återigen utgöra ett obiter dictum; 

något som talar för att skälet till det beviljade prövningstillståndet främst är att förtydliga och 

vidareutveckla NJA 2013 s. 1241 avseende relationen mellan bostads- eller löneutmätning. 

4.4 ”Regelmodellen” 
Regelmodellen:192 HD definierade i NJA 2013 s. 1241 en generell regel om att: 

Med hänsyn till att individen har rätt till respekt för sitt hem enligt artikel 8 EKMR ”krävs [det] starka skäl 
för att en bostad ska kunna tas i anspråk”; med tillägget att ”i den mån det är möjligt [bör] annan tillgänglig 
egendom än bostad tas i anspråk för betalning av sökandens fordran”.193 

 
I förhållande till vad som tidigare angetts om den etablerade utmätningsordningen och 

intresseavvägningen enligt 4 kap. 3 § andra stycket UB (inklusive beaktandet av tidsfaktorn) 

gjordes ingen egentlig åtskillnad. Vad som däremot tillkommit är betydelsen av EKMR (och 

barnets bästa enligt BK). HD har uppställt en otvetydig prioritering av löneutmätning (jfr HD:s 

generella beskrivningen från förarbetena att ”det ska göras en intresseavvägning”, att ”normalt 

bör fast egendom utmätas sist” som efter en hänvisningen till EKMR blev ”det krävs starka 

skäl för att en bostad ska tas i anspråk” och slutligen ”i utmätningsordningen ligger således 

[med min betoning på slutledningen] att … annan tillgänglig egendom än bostad bör [ska?] tas 

i anspråk”).194 Det kan tilläggas att KFM:s dåvarande gällande ställningstagande avseende 

utmätningsordningen (”tremånadersregeln”) inte nämns av HD.195 Som utgångspunkt kan 

                                                
 
191 Ramberg, Prejudikat, Wolters Kluwer, s. 208 ff. 
192 Tolkningsmodellen beskrivs som att det är ”den uttalade rättsregeln” (t.ex. ”Utmätningsordningen innebär att 
kontanta medel ska tas i anspråk före gäldenärens bil”) som är prejudicerande för senare domstolar. Om HD uttalar 
en sådan generell regel finns det starka skäl att anta att HD i ett senare fall kommer att tillämpa samma regel som 
tidigare har uttryckts. I ett senare fall fastställs således först rättsregeln i enlighet med det tidigare uttalandet, 
därefter görs bedömningen om regeln är relevant eller inte för det aktuella fallet, om det finns skäl att avvika från 
regeln och slutligen om det finns skäl att tillämpa regeln men att särskilja den (komma till en annan slutsats) med 
anledning av förändrade omständigheter i det senare fallet. Se Ramberg, Prejudikat, Wolters Kluwer, s. 168 ff. 
och 174. Heuman skriver att det är svårt att avgöra vilka uttalanden som har en sådan principiell utformning att de 
utgör rättsgrundsatser med prejudikatverkan. Uppgiften blir således att försöka avgränsa dessa uttalanden från 
andra som endast har en större eller mindre övertygelseverken. Heuman menar även att rättsgrundsatserna kan ha 
olika karaktär bl.a. vad som beskrivs som en prejudikatregel liknande en rättsregel, en precisering av ett begrepp 
eller princip, en regel om att ett antal faktorer ska avvägas mot varandra eller s.k. riktningsprejudikat (vilken av 
flera riktningar som rättsutvecklingen bör drivas). Se Heuman, Prejudikat, s. 757 ff. 
193 NJA 2013 s. 1241 p. 10–11. 
194 NJA 2013 s. 1241 p. 9–11. 
195 Tremånadersregeln berördes inte heller av underrätterna. Hovrätten angav kort att löneutmätningen inte räckte 
för att betala skulden ”inom rimlig tid”. Jfr även RH 2010:61. 
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KFM:s nuvarande ”ettårsgräns” anses vara något för snävt utformad – med andra ord för stark 

betoning på effektivitet i förhållande till respekt för den enskilde och dennes hem. 

Frågan kan ställas om HD har uppställt en generell regel i allmänna mål att löneutmätning 

oavsett avbetalningstakten har företräde framför bostadsutmätning? HD uttalar förvisso inget 

generellt som inte skulle kunna ha bäring på enskilda mål men mot bakgrund av 

omständigheterna i fallet föreligger goda skäl att begränsa generaliseringsgraden till allmänna 

mål; även mot bakgrund av att det allmänna borgenärsintresset bör vara tämligen konstant till 

skillnad mot betalningsintresset för enskilda borgenärer samt att staten i sig inte har ett 

egendomsskydd. Svaret på ställd fråga beror på vilken tolkning som görs av insticket ”i den 

mån det är möjligt”: 
Antingen kan insticket tolkas som 1) att det räcker att löneutmätning överhuvudtaget kan betala av skulden 
oavsett tidsperspektiv (existentiellt möjligt och plausibelt) eller 2) att löneutmätning har företräde om den 
kan betala av skulden inom en tidsrymd som kan anses accepterad utifrån parternas intressen och 
omständigheterna i fallet.196  
 

Den första tolkningen stöds indirekt av HD:s motivering att det ”visserligen inte [kan] antas att 

skattefordringarna kommer att bli helt betalda genom den pågående löneutmätningen” (med 

anledning av preskriptionstiden); uttalandet antyder att HD har utgått från att löneutmätning 

hade haft företräde redan på den grunden att skulden skulle kunna antas bli betald inom 

preskriptionstiden.197 Till detta hör även uttalandet att ”Skattefordringarna preskriberas först 

om några år”.198 Den andra tolkningen skulle istället göras bl.a. mot bakgrund av HD:s 

hänvisning till förarbetena om tidsfaktorn – en tolkning som KFM sannolikt har gjort vid 

uppställandet av ”ettårsgränsen” i såväl enskilda som allmänna mål.199 Goda skäl talar dock för 

att först begränsa generaliseringsgraden till allmänna mål och därefter göra en något mer 

extensiv tolkning. 

Som ett argument för en begränsad generaliseringsgrad kan anföras omständigheten att 

                                                
 
196 Jfr Ramberg skriver att när HD har uttalat sig väldigt generellt kan det finnas anledning att istället tillämpa 
resultatmodellen och snäva in rättsregeln alternativt ta ställning till om det finns skäl att avvika från regeln. Se 
Ramberg, Prejudikat, Wolters Kluwer, s. 286. 
197 NJA 2013 s. 1241 p. 12. 
198 NJA 2013 s. 1241 p. 12. 
199 NJA 2013 s. 1241 p. 9; KFM:s rättsliga ställningstagande beslutades 25 september 2014, med andra ord efter 
HD avgjorde NJA 2013 s. 1241. KFM har angett att myndigheten ”ska väga borgenärens intresse av att betalning 
flyter in utan onödigt dröjsmål mot gäldenärens intresse av minsta olägenhet” och att ”hur pass lång löneutmätning 
som kan godtas … måste bedömas i det enskilda fallet. [HD] har [i NJA 2013 s. 1241] godtagit löneutmätning om 
ett flertal år istället för att utmäta en bostad”. Se KFM, utmätningsordningen, 2014, s. 8. Det är tydligt att KFM 
huvudsakligen har gjort en snävare sui generis-tolkning av avgörandet; med andra ord att prejudikatet främst 
upprepade gällande rätt och i övrigt inte tillför något som förändrade synen på utmätningsordningen. Jfr Ramberg, 
Prejudikat, Wolters Kluwer, s. 180 ff. KFM ändrade i och för sig riktlinjen avseende löneutmätningens företräde 
från tre till tolv månader; en procentuell stor förändring men som fortfarande inte har något uttryckligt stöd i HD:s 
avgörande (eller övriga gällande rättskällor för den delen). 
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gäldenären hade två minderåriga barn (varav den ena var i behov av särskild omsorg med 

anledning av kronisk sjukdom); omständigheterna kan till och med användas för att göra en 

destruktiv rättsfallstolkning.200 För detta talar även HD:s uttalande att ”en [utmätning och 

försäljning] skulle … innebära betydande olägenheter för [gäldenären och dennes] familj”.201 

Har HD framförallt ansett den aktuella gäldenären och dennes familj som särskilt skyddsvärd? 

Frågan om HD kommer att bedöma prejudikatet som ett mestadels sui generis-fall får avgöras 

i det kommande PT-målet.202 Det föreligger dock goda skäl att inte begränsa prejudikatets 

räckvidd alltför långt – förlorandet av en stadigvarande bostad (”hemmet” enligt artikel 8 

EKMR) bör generellt vara en beaktansvärd omständighet även om t.ex. inga minderåriga barn 

drabbas.203 

Avgörande för vilken tolkning som förordas – för såväl enskilda som allmänna mål – bör 

även vara vilken betydelse som tillskrivs EKMR: ska aktualiserandet av gäldenärens 

rättighetsperspektiv i sig ”trumfa” borgenärens intresse av betalning inom en potentiellt kortare 

tid (alternativt det allmänna intresset av att upprätthålla den allmänna betalningsmoralen genom 

ett effektivt utmätningsförfarande) eller utgör gäldenärens intresse endast ett – förvisso 

betydelsefullt – utav flera intressen som ska beaktas? Allmänna rimlighetshänsyn och synen att 

rättigheter måste balanseras mot motstående intressen talar för att inte tolka rättsregeln alltför 

extensivt medan antagandet av en mer rättighetsbeskyddande (eventuellt naturrättslig) hållning 

talar för uppställandet av en mer strikt rättsregel (absolut företräde för löneutmätning). Frågan 

måste också ställas om tillämpningen av EKMR som ”svensk lag” ska utgå från samma relativa 

nödvändighetskrav som tillämpas av ED eller om principen om konventionsstaterna (inklusive 

nationella domstolar) som ”prime movers” av rättighetsskyddet, en (något?) utökad 

demokratisk legitimitet för nationella domstolar att fatta beslut i rättighetsfrågor i förhållande 

till en internationell tribunal, en större närhet och kunskap om nationella förhållanden samt 

                                                
 
200 Se Lehrberg, s. 191 som beskriver en sådan tolkning när betoningen av särskilda omständigheter i fallet drivs 
så långt att rättsfallet får inget eller mycket litet prejudikatvärde. Se även Ramberg, Prejudikat, Wolters Kluwer, 
s. 184 ff. Ramberg hänvisar till att när det föreligger svårigheter att avgöra rättsregeln finns framförallt två 
alternativ; antingen kan man ”ge upp” och konstatera att det inte föreligger något vägledande prejudikat och lösa 
frågan med hjälp av andra rättskällor istället eller fortsätta analysen: ”Ju mindre stöd domaren har i andra 
rättskällor, desto större anledning att ge sig i kast med en analys av vilken rättsregel som kan utläsas i prejudikatet 
och desto större anledning att anse att prejudikatet ger uttryck för en generell rättsregel”. 
201 NJA 2013 s. 1241 p. 12. 
202 Ett annat alternativ är även att HD förvisso uttolkar en generell rättsregel men på grund av omständigheterna i 
fallet finner skäl att särskilja prejudikatet. Se Ramberg, Prejudikat, Wolters Kluwer, s. 180 ff. 
203 Det bör vidare vara att ge sig in i ett godtyckligt (och otillåtet?) resonemang om vissa gäldenärers bostäder 
anses mindre angelägna att skydda än andras. En insnävande tolkning kan dock vara att rättsregeln avser just att 
en stadigvarande bostad (gäldenärens ”hem”) riskerar att utmätas – att gäldenären riskerar hemlöshet eller 
åtminstone stora olägenheter att behöva flytta och hitta en annan lämplig bostad.  
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vetskapen om att ett beslut inte är slutligt (en ny bedömning kan göras om omständigheterna 

förändras) innebär att ett annat – strikt(are) – nödvändighetskrav ska uppställas?204 Även om 

goda skäl talar för den sistnämnda tolkningen bör det enda säkra svaret – de lege lata – 

angående rättighetsperspektivet vara att en bedömning måste göras i det enskilda fallet (KFM:s 

riktlinje kan utifrån det perspektivet vara såväl lämplig som olämplig). HD:s användande av 

ordet ”bör” signalerar förvisso redan att regeln inte gäller utan undantag även om ordvalet i 

sammanhanget inte kan ses isolerat.205  

Till saken hör vidare att HD dels angav att det med hänsyn till artikel 8 EKMR innebär 

att det krävs starka skäl för att utmäta en bostad, dels (i meningen därefter) att ”artikel 8 ska 

därför beaktas vid den intresseavvägning som ska göras enligt 4 kap. 3 § andra stycket UB”.206 

Den andra meningen kan antingen tolkas som ett förtydligande av att rättsregeln endast gäller 

om gäldenären har flera utmätningsbara tillgångar; alternativt att meningen – medvetet eller 

omedvetet – förringar betydelsen av det tidigare uttalandet (”att det krävs starka skäl…”). Har 

HD gjort en egen vägledande bedömning om vad EKMR-perspektivet (såsom svensk lag) 

innebär (”starka skäl”) eller har HD helt enkelt endast uttalat en uppmaning att rättstillämparen 

ska göra en egen bedömning?207 

4.5 ”Resultatmodellen” 
Resultatmodellen (konstruerat ratio decidendi):208 Utifrån NJA 2013 s. 1241 kan en generell 

regel uppställas avseende allmänna mål (alternativt endast för skatteskulder med en något 

                                                
 
204 Christoffersen menar att nämnda faktorer kan innebära att konventionsstaterna bör uppnå en annan balans för 
att neutralisera ED:s subsidiära granskning (”strike the balance differently in order to neutralize the subsidiary 
nature of the Court’s review”). Se Christoffersen, s. 527 ff. Se även NJA 2012 s. 1038 p. 13–16. Jfr även 
proportionalitetsprincipen i 5 § tredje stycket nya FL ”Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som 
krävs …”. Principen beskrivs (utifrån den klassiska tolkningen) som att en åtgärd måste vara ägnad att tillgodose 
det åsyftade ändamålet, vara nödvändig för att uppnå detta ändamål och medföra fördelar som står i rimlig 
proportion till den skada som åtgärden förorsakar. Se SOU 2010:29 s. 156–165; prop. 2016/17:180 s. 60 ff.  
205 NJA 2013 s. 1241 p. 11. Jfr t.ex. Ekelöf m.fl. har beskrivit en ”bör-regel” som i gränslandet mellan en 
obligatorisk och fakultativ regel; att domstolen endast bör avvika från stadgandet om det finns starka skäl för detta. 
Se Ekelöf, Per Olof, Edelstam, Henrik, Heuman, Lars & Pauli, Mikael, Rättegång – första häftet, 9 u., Wolters 
Kluwer, Stockholm, 2016, s. 56 ff. 
206 NJA 2013 s. 1241 p. 10. 
207 Jfr Josefsson, s. 63. Josefsson tolkar HD:s uttalanden som en ”blank hänvisning”; något som han i 
sammanhanget menar sällan bidrar med något utan istället riskerar att försvåra förutsebarhet och 
likabehandling. ”Ren trumf” beskrivs som att det snarare döljer än klargör skälet för en viss tolkning, 
208 Tolkningsmodellen tar mer sikte på det konkreta resultatet i fallet. Viss försiktighet måste iakttas med att göra 
alltför vida generaliseringar. Det är även svårt (kanske omöjligt?) att veta vad som är den ”egentliga” regeln. Se 
Ramberg, Prejudikat, Wolters Kluwer, s. 175 ff. Lehrberg skriver dock att rättsfallstolkaren inte är intresserad av 
vilken regel ”domstolen ansåg sig fastställa” utan att frågan istället är vilken rättssats som domstolen genom sitt 
prejudikat ”faktiskt objektivt sett” kan anses ha fastställt. De individuella omständigheterna ersätts då med 
generella rekvisit som tar sikte på ett visst typfall (abstraktion). Se Lehrberg, s. 191 ff. 
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snävare generalisering) att: 
1) löneutmätning har företräde framför bostadsutmätning om skulden kan antas bli betald inom 
preskriptionstiden. Om (1) inte är för handen gäller istället 2) att en bostadsutmätning måste objektivt sett 
vara en ändamålsenlig åtgärd. I det avseende ska bl.a. en jämförelse göras mellan de olika 
utmätningsåtgärderna innebärande att en bostadsförsäljning måste i relation till en löneutmätning kunna 
antas ge ett betydande överskott för att rättfärdiga att en bostadsutmätning sker. Tidigare regler (1) och (2) 
kan ändras om 3) borgenären (staten) kan påvisa ett starkt intresse utifrån omständigheterna i det enskilda 
fallet av att det sker en bostadsutmätning. Som utgångspunkt har staten inte en rätt att kräva att alla 
verkställighetsåtgärder vidtas även om det i praktiken innebär en något mindre avbetalning av skulden. 

 
Den första regeln kan kritiseras för att vara för generell i förhållande till de speciella 

omständigheterna i fallet samt att den delvis bygger på en motsatstolkning av HD:s motivering 

(”det kan visserligen inte antas att skattefordringarna kommer att bli helt betalda genom den 

pågående löneutmätningen”).209 Regeln kommer därför nedan att analyseras vidare (de lege 

ferenda) utifrån de ändamålsöverväganden som HD har gett uttryck för genom avgörandet. 

 Angående den andra regeln knyter den an till omständigheterna i fallet. Först och främst 

beräknades en bostadsförsäljning (med hänsyn till befintlig belåning) endast ge ett litet 

överskott motsvarande löneutmätning under ca fem månader. Således skulle borgenären 

(staten) inte nämnvärt försättas i en bättre situation om en bostadsförsäljning skedde: skulden 

skulle dels fortfarande kvarstå (och nödvändiggöra fortsatt löneutmätning), dels skulle 

löneutmätning fortfarande inte kunna betala av skulden fullt ut inom preskriptionstiden (den 

teoretiska avbetalningstiden skulle endast sjunka från ca 7 år och 7 månader till ca 7 år och 2 

månader). Staten kunde således förväntas få något mindre betalt för sin fordran jämfört med 

om samtliga verkställighetsåtgärder hade vidtagits men denna diskrepans var inte tillräckligt 

betydande för att berättiga att den påverkade bedömningen. 

För att rättfärdiga en bostadsutmätning i allmänna mål har HD således ställt krav på att 

det inte råder några skeva proportionalitetsförhållanden – HD har här gjort ett tydligt avsteg 

från NJA 2010 s. 397 I och II och närmat sig vad som tidigare konstaterats om ED:s praxis 

                                                
 
209 NJA 2013 s. 1241 p. 12. Ramberg hänvisar till att det i doktrin i allmänhet inte anses vara godtagbart att 
prejudikat ligger till grund för motsatsslut. Se Ramberg, Prejudikat, Wolters Kluwer, s. 165. Se även Lehrberg, s. 
176 och 187 ff.; Bernitz m.fl. s. 155 ff. Uppställandet av en rättsregel e contrario borde även innebära att 
argumentationen onekligen glider över till ett normativt ställningstagande de lege ferenda (även om gränsen inte 
är helt klar). Jfr Peczenik, Aleksander, A Theory of Legal Doctrine, Ratio Juris, Volume 14, Issue 1, 1 March 
2001, s. 75 (s. 79 ff.). Peczenik anför att gränsen mellan de lege lata och de lege ferenda är svår att konsekvent 
upprätthålla i rättsvetenskapen och menar att begreppen snarare syftar på ideala typer av rättslig argumentation: i 
båda fallen handlar det om att skapa sammanhängande teorier som dels bygger på fastställd rätt (t.ex. lag och 
prejudikat), dels på ”oskrivna” utvärderingar (”non-written evaluations”) men där den fastställda rätten har en 
relativt större tyngd i en de lege lata-studie. Det hänvisas dock till att studier om vad rätten ”är” nästan alltid 
innehåller sammansmälta deskriptiva och normativa ställningstaganden. Se även Peczenik, Aleksander, Juridikens 
allmänna läror, SvJT 249 ff. där det bl.a. anges att ”en värderingsfri dogmatik bara [är] en dröm”. Kleineman är 
framförallt av uppfattningen att det är viktigt att författaren tydligt redogör vilken av de båda 
argumentationsformerna som tillämpas för att undvika en sammanblandning. Se Kleineman, s. 36 ff. 
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under artikel 1 P-1. Åtgärden måste vara ändamålsenlig (effektiv). Graden av effektivitet som 

krävs bör gå från att bostadsförsäljningen ensamt kan antas betala av skulden (högst effektivitet) 

till att bostadsförsäljningen åtminstone tillsammans med löneutmätning kan antas betala av 

skulden inom preskriptionstiden (minimikravet?). Oavsett om ”minimikravet” kan uppnås eller 

inte (t.ex. med hänsyn till skuldens betydande storlek och/eller litet överskott från en 

bostadsförsäljning) måste resultatet av utmätningsåtgärderna jämföras med varandra. Utgör 

resultatet av en bostadsförsäljning endast en mindre andel av resultatet från en löneutmätning 

är det inte tillräckligt för att rättfärdiga en utmätning (i prejudikatet motsvarade överskottet från 

en bostadsförsäljning knappt en tiondel av vad som förväntades flyta in genom löneutmätning 

inom preskriptionstiden).210 

 Avseende den tredje regeln (det allmänna borgenärsperspektivet) kunde inte SKV påvisa 

ett starkt intresse av att bostaden utmättes och såldes. Den relevanta följdfrågan i 

sammanhanget – som knyter an till avbetalningstakten och KFM:s riktlinje (”ettårsgränsen”) – 

är om SKV (staten) någon gång kan ha ett ”starkt intresse” av att betalning av fordringen sker 

en viss tid före preskriptionstiden löper ut (eller om frågan i sammanhanget närmast kan 

uppfattas som retorisk). Det allmänna borgenärsperspektivet kommer att analyseras nedan 

utifrån ändamålsöverväganden de lege ferenda. 

4.6 ”Ändamålsmodellen”: En lämplig väg framåt? 
4.6.1 I allmänna mål har löneutmätning som utgångspunkt företräde framför
 bostadsutmätning om skulden kan antas bli betald inom preskriptionstiden? 

Ändamålsmodellen (konstruerat ratio decidendi de lege ferenda):211 HD har i NJA 2013 s. 1241 

gett uttryck för följande ändamålsöverväganden i allmänna mål: 
Det innebär en betydande olägenhet för gäldenären och dennes familj om bostaden utmäts vilket innebär 
att så långt det är möjligt ska annan egendom utmätas istället. Som utgångspunkt får borgenärens (statens) 

                                                
 
210 Inom preskriptionstiden (räknat på fem år) kunde löneutmätningen potentiellt betala in 403 800 kr (6 730 * 12 
* 5) vilket skulle motsvara ca tio gånger mer än överskottet från en bostadsförsäljning (36 000 kr). 
211 Enligt tolkningsmodellen består rättsregeln av hur HD har gjort intresseavvägningen mellan de motstående 
intressena; hur HD har balanserat mellan olika argument och olika potentiella lösningar och varför den ena 
lösningen har valts framför en annan. Ramberg skriver att sannolikheten ökar för att senare domare kommer att 
övertygas av en viss avvägning om HD uttryckligen har redovisat de ändamålsöverväganden som gjorts. Om 
domskälen däremot är kortfattade och inte utförligt redogör för ställningstagandena blir det svårare att utläsa någon 
rättsregel. Se Ramberg, Prejudikat, Wolters Kluwer, 2017, s. 177 ff. Heuman har vidare anfört att prejudikat 
avseende intresseavvägningar som regel inte kan användas för att peka ut vissa särskilt betydelsefulla faktorer som 
avgörande för rättsföljden (”tillräckliga betingelser”) med tanke på att motargument måste vägas in; istället 
föreslås att termen ”avvägningsfaktor” kan användas för att beteckna faktorer som kan variera i styrka i enskilda 
fall. Se Heuman, Prejudikat, s 761. För Heumans mer begränsade tolkning talar även att NJA 2013 s. 1241 är HD:s 
första avgörande avseende utmätningsordningen; det finns helt enkelt fortfarande en mängd oklarheter. Med det 
sagt kommer den fortsatta argumentationen ske de lege ferenda för att poängtera att inga säkra svar om gällande 
rätt kan göras. 
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intresse av ”snabb(are)” betalning ge vika för löneutmätning under en längre tid (preskriptionstiden) om 
gäldenärens bostad riskerar att utmätas.  
 

HD uttalade att skattefordringarna skulle preskriberas först om några år och såvitt framkommit 

hade SKV inte heller av något annat skäl ”ett starkt intresse” av att det då skedde en utmätning 

och försäljning av fastigheten.212 HD har således i enlighet med ordalydelsen i 4 kap. 3 § andra 

stycket UB samt tillhörande förarbeten gjort en intresseavvägning mellan borgenärens (SKV i 

det här fallet) och gäldenärens intressen genom att ställa frågan om borgenären har något – 

individuellt och – starkt intresse som berättigar en snabbare betalning (att bostaden utmäts); 

något som SKV inte kunde påvisa i fallet.213 Ingenting nämns om huruvida det har någon 

betydelse hur utmätningsordningen tillämpas i ett enskilt fall för att tillvarata den ”allmänna 

betalningsmoralen” (borgenärsintresset i allmänna mål) – något som antingen ansågs vara 

obehövligt att beröra alternativt av underordnad betydelse; med andra ord inte ett tillräckligt 

väsentligt hänsynstagande för att berättiga att det får något större genomslag i det enskilda fallet 

om gäldenärens bostad riskerar att utmätas.214 HD undvek dock att uttala sig i generella och 

                                                
 
212 NJA 2013 s. 1241 p. 12. 
213 Se SOU 1973:22 s. 218 och prop. 1980/81:8 s. 358. 
214 Jfr föredragandens betänkande som angav att ”ett fungerande kreditväsende [kräver] att fordringsägaren kan 
utgå ifrån att han eller hon kommer att få betalt för sin fordran. Om barnfamiljers bostadsfastigheter aldrig skulle 
kunna utmätas, skulle det kunna leda till att barnfamiljer inte kommer att få lån för köp av bostad alternativt väldigt 
höga räntor för sådana lån. En sådan utveckling ligger inte i någons intresse”. Därefter angavs angående det 
specifika fallet att ”Sökanden är staten, dvs. det allmänna. Med hänsyn till gäldenärens ekonomiska förhållanden 
finns det en påtaglig risk för att det allmänna efter en försäljning och avhysning kommer att tvingas skaffa fram 
en ny bostad åt familjen. Frågan är om det i det läget finns någon samhällsekonomisk vinst med utmätningen, 
särskilt som staten inte kommer att få ut någon mer betydande summa efter försäljningen, om ens någon” (min 
kurs.). Föredragandens resonemang återfanns inte i HD:s domskäl. Angående det första påståendet saknar det 
direkt bäring på utmätningsordningen: utgångspunkten är att (enskilda) borgenärer med förmånsrätt i bostaden 
enligt 4 kap. 4 § UB har rätt att i första hand få utmätning i bostaden. Regleringen är som tidigare angetts förenlig 
med EKMR. Det kan även tilläggas angående det andra påståendet att det inom socialrätten inte kan härledas 
någon generell rätt för en enskild att ”tvinga det allmänna att skaffa fram en ny bostad” – SoL medför inte någon 
skyldighet för socialnämnderna att tillhandahålla bostad åt bostadslösa i allmänhet. Den som inte själv kan 
tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har enligt 4 kap. 1 § första stycket SoL rätt till 
bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. I kravet på att den enskilde inte själv 
ska kunna tillgodose sina behov för att vara berättigad till försörjningsstöd ligger bl.a. att den enskilde måste 
utnyttja alla de möjligheter som normalt står honom eller henne till buds t.ex. måste den som har ekonomiska 
tillgångar först använda sig av dem innan försörjningsstöd kan komma i fråga. Se prop. 2000/01:80 s. 93 ff. och 
Högsta förvaltningsdomstolens dom den 14 juni 2017 i mål nr 342–344-16. En stark huvudregel är att den enskilde 
själv ska söka bostad via bostadsförmedlingen eller på annat sätt ställa sig i kö för bostad. I rättspraxis har dock 
undantagsvis en rätt till bistånd genom tillhandahållande eller hjälp med att skaffa bostad ansetts föreligga om den 
enskilde är helt bostadslös och har speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Se bl.a. RÅ 1990 ref. 119 
och RÅ 2004 ref. 130. Utifrån ett mer allmän samhällsekonomiskt perspektiv har däremot justitiesekreteraren en 
poäng: om gäldenären förlorar sin bostad ökar risken för att denne ytterst blir hemlös; vilket i sin tur ökar risken 
för att gäldenären även förlorar sitt jobb och tvingas söka försörjningsstöd. Det kan tilläggas utifrån ett annat 
socialrättsligt perspektiv att i förarbetena uttalas att utan att i grunden göra om socialbidragets konstruktion är det 
inte möjligt att generellt skydda vissa tillgångar mot att beaktas vid prövning av rätt till ekonomiskt bistånd. Även 
HFD har bekräftat i HFD 2017 ref. 26 att utrymmet för att vid sidan av de lagreglerade fallen undanta vissa 
tillgångar vid biståndsbedömningen får anses vara mycket begränsad. Således har det utvecklats en praxis där en 
fastighet eller bostadsrätt ses som en ekonomisk tillgång som kan behöva avyttras för att den enskilde ska vara 
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principiella ordalag – det allmänna borgenärsintresset har således ännu inte ställts på sin spets. 

 Det finns huvudsakligen två olika sätt att tolka HD:s ändamålsöverväganden: antingen en 

insnävande tolkning att HD framförallt tog fasta på att en bostadsutmätning i fallet skulle leda 

till ett skevt (ekonomiskt) proportionalitetsförhållande vilket rättfärdigade att inte vidta alla 

verkställighetsåtgärder ”bara för att”. Utifrån det perspektivet skulle HD i och för sig inte ha 

ifrågasatt betydelsen av att beakta avbetalningstakten utan snarare att avbetalningseffekten av 

de både utmätningsåtgärderna måste vägas mot varandra. Den andra tolkningen skulle istället 

vara mer expanderande (vilket föreslagits i tidigare ”modeller”) på så sätt att HD har tagit ett 

aktivt normativt ställningstagande att tidsfaktorn som utgångspunkt inte värderas särskilt högt 

i allmänna mål – med andra ord ett ställningstagande i förhållande till innebörden av de tidigare 

förarbetsuttalandena samt ett avsteg från KFM:s dåvarande ”tremånadersgräns” och nuvarande 

”ettårsgräns”. 

 Som tidigare nämnts kan kritik riktas mot generaliseringsgraden med hänsyn till att HD 

kan ha varit särskilt benägen att lyfta fram just den gäldenärens omständigheter som särskilt 

beaktansvärda. Hädanefter tas dock utgångspunkten att samtliga gäldenärer som riskerar att 

förlora sina hem är skyddsvärda. 

Det måste anses ostridigt att som en utgångspunkt ska effektiva verkställighetsåtgärder 

vidtas som säkerställer betalningen av fordringen senast i samband med att preskriptionstiden 

inträder. Angående valet mellan bostadsutmätning och löneutmätning bör således 

utgångspunkten vara att det utifrån tillgängligt beslutsunderlag måste gå att beräkna att skulden 

kan antas bli betald med löneutmätning inom preskriptionstiden. Att det i sammanhanget även 

skulle vara eftersträvansvärt att staten (SKV) får full betalning en viss tid (t.ex. ett, två, tre eller 

fyra år) före den potentiellt längsta avbetalningstiden löper ut (preskriptionstiden) är däremot 

inte lika givet i relation till konsekvenserna det medför för gäldenären om bostaden utmäts. Kan 

staten ha ett ”starkt intresse” av att gäldenärens bostad utmäts för att åstadkomma snabbare 

avbetalning om skulden kan antas bli betalad med löneutmätning inom preskriptionstiden? 

4.6.2 Risk, ekonomisk brottslighet, allmän betalningsmoral och likabehandling 

Om omständigheterna i prejudikatet lämnas för en stund kan fokus istället riktas mot SKV:s 

partsinlaga till HD i PT-målet. SKV har hänvisat till två faktorer som verket menar ska beaktas 

                                                
 
berättigad till försörjningsstöd. Se t.ex. Kammarrätten i Stockholms domar den 8 september 2010 i mål nr 8416-
09 och den 5 juli 2011 i mål nr 1709–1710-11, 1712-11. Även utifrån ett socialrättsligt perspektiv går det således 
inte helt att bortse från att bostaden de facto utgör en ekonomisk tillgång som kan behöva realiseras. 
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som ”borgenärens intresse” i allmänna mål och som även i vissa fall sägs kunna innebära att en 

löneutmätning understigande ett år inte bör komma ifråga (avsteg från KFM:s ”ettårsgräns”): 
1) att gäldenären undandrar sig verkställighet genom att utan godtagbar anledning välja att ”avstå från 
förväntat heltidsarbete” (med andra ord att det faktiska löneutmätningsbeloppet blir lägre än vad som 
beräknats eller till och med helt uteblir) samt 2) att gäldenärens skuld härrör från ekonomisk brottslighet 
t.ex. skattebrott vilket anses visa att förtroendet för dennes vilja att ”göra rätt för sig” är skadat.215 
 

Avseende den första grunden knyter den an till den ständiga osäkerhet som förknippas med 

löneutmätning – med Olivecronas ord att framgången med löneutmätning handlar om huruvida 

gäldenären fortsätter att ”tjäna in lönen”.216 Osäkerhetsmomentet är relevant och något som 

lyfts fram i förarbetena även om det generellt sett inte borde begränsa löneutmätningens 

användbarhet. Om en löneutmätning i praktiken har visat sig inte vara framgångsrik kan detta 

naturligtvis inte bortses från. Det bör dock krävas mer än ett antal ”missade” betalningar för att 

kunna nå den slutsatsen. Ju längre tid som löneutmätning måste pågå för att reglera skulden, 

desto större kan risken (ursprungssannolikheten) i och för sig antas vara att utsökningsåtgärden 

av någon oförutsedd anledning misslyckas. Det kan dock anföras att det saknas hinder att 

utmäta bostaden i ett senare skede om löneutmätning i realiteten har visat sig vara en ineffektiv 

åtgärd (att skulden potentiellt kan komma att betalas av efter en längre tid än vad som annars 

hade skett om bostaden hade utmätts omgående bör vara en acceptabel konsekvens). Som stöd 

för detta kan hänvisas till HD:s avslutande uttalande i NJA 2013 s. 1241 att det ”för närvarande” 

inte fanns tillräckliga skäl för utmätning även av fastigheten – uttalandet kan tas som intäkt för 

att HD bekräftar de ständiga riskerna med löneutmätning och att en ny bedömning kan behöva 

göras om omständigheterna förändras; något som i sin tur inte bör begränsa löneutmätningens 

användbarhet.217 Det kan även tilläggas att den i och för sig ständiga risken att gäldenären 

undandrar bostaden genom att upplåta pant eller utöka befintlig belåning inte bör övervärderas; 

om det kan antas att detta gjorts för att försvåra det allmännas möjligheter att få betalt för 

fordringen kan preskriptionstiden enligt 7 § första stycket punkt 1 SPL förlängas (maximalt 

med 5 + 5 år). 

Den andra grunden är främmande och gränsar mot otillåtna hänsynstaganden; den kan 

sägas bygga på antagandet att en gäldenär kan ha uppvisat ett sådant beteende att det inte längre 

anses berättigat att upprätthålla utmätningsordningen – indirekt utmäts gäldenärens bostad som 

                                                
 
215 Se SKV:s yttrande i aktbilaga 33 till Högsta domstolens pågående mål nr Ö 2347-17. 
216 Olivecrona, s. 233. 
217 NJA 2013 s. 1241 p. 13. 
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en slags ”sanktion”.218 Även om utsökningsrätten i allmänhet bygger på antagandet att 

gäldenären ”ska göra rätt för sig” är det i bemärkelsen att förpliktelser ska fullgöras, inte att 

oönskade beteenden ska bestraffas med mer långtgående utsökningsåtgärder än nödvändigt. 

Det finns ingen grund för synsättet att en förvisso möjlig och potentiellt effektiv utmätning av 

gäldenärens lön över en viss tid inte ska anses vara ”tillräcklig” ur ett utsökningsperspektiv med 

hänvisning till att skulden härrör från ekonomisk brottslighet (skattebrott). Som vid 

osäkerhetsfallet bör det krävas reella och konkreta – samt för löneutmätningsmöjligheten 

relevanta – omständigheter för att kunna nå slutsatsen att en löneutmätning är otillräcklig. Det 

kan dock tilläggas som tidigare nämnts att det saknas vägledande uttalande från HD angående 

innebörden av att beakta den ”allmänna betalningsmoralen” vid tillämpningen av 

utmätningsordningen. 

Ett inte obetydligt argument avseende antagandet att gäldenären ska göra rätt för sig och 

betydelsen av att upprätthålla den allmänna betalningsmoralen är även att frågan måste ställas 

vilka konsekvenser det får för dessa värden om gäldenärens bostad utmäts även om detta inte 

är (strikt) nödvändigt (med andra ord att löneutmätning kan betala skulden inom 

preskriptionstiden)? Även om det bör vara själva indrivningshotet som är avsett att vara 

handlingsdirigerande kan frågan ställas vilka incitament som kvarstår för gäldenären att göra 

rätt för sig om dennes hem går förlorat? Kan det rentav få en motsatt effekt på viljan att göra 

rätt för sig? Utifrån ett mer allmängiltigt perspektiv kan en bostadsutmätning i och för sig 

statuera som ett ”avskräckande” exempel och på så sätt stärka den allmänna betalningsmoralen 

även om gäldenären i det enskilda fallet kan riskera att ”tappa hoppet”. Samtidigt riskerar 

förtroendet för utsökningsrätten att skadas om mer långtgående verkställighetsåtgärder vidtas 

än vad som uppfattas som nödvändigt. Vad som är den allmänna rätt(vise)uppfattningen är dock 

                                                
 
218 Jfr Högsta domstolens beslut den 19 oktober 2017 i mål nr Ö 4614-16 p. 16 där HD prövade innebörden av ett 
allmänt ”skälighetsrekvisit” i 9 § SKUL för att beviljas skuldsanering om gäldenärens skulder härrör från allvarlig 
brottslighet: ”Ett brott sanktioneras inte bara genom det straffrättsliga påföljdssystemet utan också på så sätt att 
gärningsmannen har att ersätta dem som har drabbats av brottsligheten. Det rör sig om en samlad samhällelig 
reaktion som ska innefatta såväl ett klander av gärningsmannen i form av en straffrättslig påföljd som en 
upprättelse av brottsoffren genom bl.a. ekonomisk ersättning. Den ekonomiska sidan av reaktionen har betydelse 
även om gärningsmannen saknar betalningsförmåga. Om gärningsmannen inte kan betala sina skulder bör han 
ändå ha att under rimlig tid bära den skuldbörda som han genom sin brottslighet har ådragit sig”. Fallet ska inte 
närmare beröras men det kan konstateras att bestämmelsen i SKUL anger att ”skuldsanering får beviljas om det är 
skäligt…” medan 4 kap. 3 § andra stycket UB anger att ”i första hand [bör] tagas i anspråk sådan tillgång som kan 
användas till fordringens betalning med minsta kostnad, förlust eller annan olägenhet för gäldenären”. Frånvaron 
av ett lagreglerat skälighetsrekvisit i UB talar för att det föreslagna allmänna borgenärsperspektivet vid skulder 
från ekonomisk brottslighet är ett otillåtet hänsynstagande med anledning av att det saknar relevans för den faktiska 
betalningen – varför skulle inte en ”brottsling” kunna betala skulden genom löneutmätning? Det ska även tilläggas 
att till skillnad mot frågan vid skuldsanering är det inte frågan om skulden ska betalas utan endast hur. 
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oklart; anses en gäldenär som t.ex. ådragit sig omfattande skatteskulder endast ha sig själv att 

skylla innebärande att denna får stå konsekvenserna inklusive förlorandet av bostaden eller 

anses bostaden som särskilt värdefull att även den mest skuldtyngda gäldenären inte ska behöva 

förlora denna om det inte är strikt nödvändigt? Sannolikt påverkas den allmänna uppfattningen 

av mer eller mindre väl underbyggda fördomar av typen att det finns vissa gäldenärer som ”skor 

sig på andras bekostnad”, att vissa gäldenärer undandrar sig skatt genom ”slarv”, ”låg 

skattemoral”, ”aggressiv skatteplanering” eller att vissa gäldenärer helt enkelt anses leva mer 

”extravagant” än nödvändigt varav dessa anses ha råd att bli av med bostaden till förmån för en 

mer spartansk inackordering etc. Det bör dock poängteras att frågan inte handlar om huruvida 

t.ex. skatt ska betalas eller inte – en fråga som kan antas vara särskilt känslig – utan endast hur 

snabb verkställighetsprocessen bör vara; perspektiven får inte sammanblandas. 

Som ett argument för att inte negligera betydelsen av snabbare betalning kan även anföras 

skäl av närmast administrativ natur; det kan antas föreligga en ökad personell och ekonomisk 

belastning för KFM att låta handläggningen av en löneutmätning pågå under en längre tid än 

nödvändigt. Även att arbetsgivare åläggs ett större ansvar om löneutmätningen utsträcks i tiden. 

Kritik kan vidare anföras in absurdum om varför synsättet ska stanna vid preskriptionstiden 

som den är utformad idag – ska löneutmätning väljas även om preskriptionstiden utsträcks till 

tio år? Till tjugo år? Om det införs preskriptionsavbrott vid löneutmätning? Sammantaget bör 

liknande argument inte övervärderas – administrationen kring en bostadsförsäljning på offentlig 

auktion (vilket fortfarande är norm avseende fastigheter) bör i sig vara en större belastning för 

KFM än en utökad löneutmätningsadministration och därtill bör konsekvenserna för gäldenären 

av att förlora bostaden väga tyngre än det utökade arbetsgivaransvaret. Angående den teoretiska 

frågan om samma riktlinje bör ges om löneutmätning skulle vara preskriptionsbrytande bör 

svaret bli: ja, i princip. Ränta utgår redan idag för fordran som är överlämnad för indrivning 

enligt 70 kap. 4 § SFL vilken även skulle kunna justeras för att kompensera för en längre tids 

avbetalning. En annan sak är att ju längre avbetalning som krävs, desto högre är 

ursprungssannolikheten att löneutmätningen avbryts med anledning av förändrade 

omständigheter. Ytterst kan även en gäldenär ställa sig frågan – under den i och för sig mindre 

sannolika omständigheten att skulden kan betalas helt eller nästintill genom en 

bostadsförsäljning – om denne vill leva under de knappa förutsättningarna vid löneutmätning 

låt säga i tio år eller frivilligt sälja bostaden? Utmätningsordningen uppställer inget hinder i den 

bemärkelsen. 

Vad som ytterst kan rättfärdiga att inte uppställa en generell regel i allmänna mål om att 

löneutmätning har företräde om skulden kan avbetalas inom preskriptionstiden (fem år) är om 
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det utifrån strävan att säkerställa rättslig likabehandling – antingen mellan gäldenärer eller 

borgenärer – inte bör uppställas en sådan regel om inte detsamma kan göras i enskilda mål; 

något som i sin tur är mer tveksamt: dels utifrån att borgenärsintresset inte är lika enhetligt (jfr 

t.ex. betydelsen av fem år för en storbank eller en enskild individ), dels att enskilda borgenärer 

i sig har ett egendomsskydd enligt artikel 1 P-1.219 Även om en avvägning måste göras i det 

enskilda fallet mellan gäldenärens och borgenärens intressen (uppnåendet av en ”fair balance”) 

kan det anföras att som en utgångspunkt kan fem år vara något i överkant i enskilda mål. Frågan 

är dock inte slutligt avgjord endast av det faktumet att borgenären har ett egendomsskydd – 

frågan handlar inte om borgenären ska få betalt, endast hur – varav det fortfarande finns 

utrymme att under vissa omständigheter anse en liknande avbetalningstakt som proportionerlig 

om alternativet är att gäldenären förlorar sin bostad. Det ska även tilläggas att 

likabehandlingsprincipen i 1 kap. 9 § RF inte uppställer ett hinder mot att staten negativt 

särbehandlas i förhållande till enskilda borgenärer. Det kan dock antas att gäldenärer med 

privata skulder kan komma att anse sig särbehandlade om bostaden i praktiken inte erbjuds 

samma skydd i enskilda mål som i allmänna. Att så kan bli fallet handlar dock inte om att 

gäldenären och dennes bostad inte är lika skyddsvärd utan snarare om att andra hänsynstagande 

aktualiseras; något som inte bör kunna tas som intäkt för att samma potentiellt ”lägre” skydd 

av likabehandlingsskäl även måste gälla i allmänna mål trots avsaknad av motstående enskilda 

intressen. Till detta kommer även att reglerna redan idag särbehandlar mellan gäldenärer som 

använt bostaden som säkerhet (4 kap. 4 § UB) eller inte. Även om det kan vara önskvärt att 

samma skydd ges till gäldenärer oavsett karaktären av fordringen kan det i praktiken vara svårt 

att uppnå. 

Avslutningsvis kan anföras att det finns goda skäl att anse att HD har uppställt ett strängt 

krav för att löneutmätning ska vara otillräckligt – även om inget absolut företräde har uppställts 

är det inte långt därifrån. För allmänna mål (SKV framförallt) saknas det relevanta och 

övertygande skäl att som utgångspunkt beakta något annat än huruvida betalning kan ske inom 

preskriptionstiden. Förarbetena kan här citeras igen:  
”Tidsfaktorn kan dock inte tillmätas så stor betydelse om sökandens intresse av en snabb betalning inte är 
särskilt starkt och någon särskild risk inte är förenad med att man avvaktar”.220 
 

                                                
 
219 Jfr t.ex. Vaskrsić v. Slovenia, no. 31371/12, § 86, 25 April 2017; Mindek v. Croatia, no. 6169/13, § 82, 30 
August 2016 om vikten av att säkerställa effektiva verkställighetsprocesser för borgenärer. 
220 SOU 1973:22 s. 218; prop. 1980/81:8 s. 358; NJA 2013 s. 1241 p. 9. 
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Angående utsökningsrätten och bevarandet av dess effektivitet bör det centrala vara att 

förpliktelser fullgörs; inte på vilket sätt detta sker. Om ovanstående ställningstaganden 

accepteras handlar därmed den avgörande frågan om risk: vilken grad av (ekonomisk) risk för 

att skulden inte blir betald som kan accepteras eller med andra ord vilken grav av säkerhet att 

skulden blir betald som krävs samt vilka omständigheter som kan påverka bedömningen. En i 

sammanhanget självklar utgångspunkt är att det utifrån tillgängligt underlag måste gå att 

beräkna att löneutmätningen kan betala skulden inom preskriptionstiden. Frågan är därefter 

ytterst en bevisfråga och kan sannolikt lösas genom att i det kommande prejudikatet uppställa 

en rimlig riktlinje: 
”I allmänna mål har löneutmätning som utgångspunkt företräde framför bostadsutmätning om det kan antas 
/ saknas skäl att anta annat än / att skulden blir betald inom preskriptionstiden / om det saknas konkreta 
omständigheter som med viss styrka talar för att skulden inte kan bli betald inom preskriptionstiden” 
alternativt med ett omvänt negativt perspektiv ”i allmänna mål utgör löneutmätning som utgångspunkt inte 
hinder mot bostadsutmätning om det i praktiken kan uteslutas att skulden kan bli betald inom 
preskriptionstiden endast med löneutmätning / om det är uppenbart / om det finns konkreta omständigheter 
som med viss styrka talar för att skulden inte kan bli betald inom preskriptionstiden endast med 
löneutmätning” e.d. 
 

Som tidigare nämnts har HD även visat sig obenägen att ta i anspråk bostaden om en 

bostadsförsäljning i sig inte kan antas vara en ändamålsenlig åtgärd för att betala skulden; något 

som ytterst avgör om bostaden kan utmätas eller inte (åtminstone om gäldenärens lön kan 

utmätas).  
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Del 5 Sammanfattande slutsatser  
Framställningen har analyserat rättsfrågan hur avvägningen mellan bostadsutmätning och 

löneutmätning ska göras enligt 4 kap. 3 § UB – framförallt i allmänna mål – för att vara förenligt 

med gällande rätt. Det har inledningsvis konstaterats att utsökningsrätten balanserar mellan ett 

behov av att effektivt kunna driva in borgenärens fordran – både i enskilda och allmänna mål – 

och att samtidigt ta behörig hänsyn till gäldenärens intressen. Ett antal olika relevanta faktorer 

måste beaktas: borgenärens betalningsintresse, gäldenärens behöriga intressen, risken att 

betalning inte kan ske, gäldenärens rättighetsskydd, borgenärens eventuella rättighetsskydd, 

ekonomiska proportionalitetsöverväganden avseende en bostadsutmätning m.m. KFM:s 

riktlinje om ett ettårigt betalningsperspektiv i såväl enskilda som allmänna mål har särskilt 

uppmärksammats. 

För att besvara frågeställningen har identifierade rättsliga standarder sammanvägts i en 

prejudikattolkning utifrån tre olika synsätt (”modeller”) – regel, resultat och ändamål – av NJA 

2013 s. 1241; HD:s hittills enda prejudikat om utmätningsordningen. Det har presenterats 

huvudsakligen två olika tolkningsalternativ utifrån de olika synsätten. Den första – insnävande 

– tolkningen är att HD framförallt tog fasta på att en bostadsförsäljning i avgörandet objektivt 

sett var en oproportionerlig åtgärd; med anledning av ett litet överskott i bostaden skulle 

skulden i det närmaste kvarstå oförändrad även om bostaden togs i anspråk. Det har konstaterats 

att i förhållande till NJA 2010 s. 397 I och II (endast bostaden som utmätningsbar tillgång) 

utgör NJA 2013 s. 1241 en utvidgning av praxisen kring vilket överskott som krävs – om även 

löneutmätning är möjligt – för att en bostadsutmätning ska vara försvarlig enligt 4 kap. 3 § 

första stycket UB. HD:s avgörande är i den bemärkelsen i linje med rättighetsstandarden enligt 

artikel 8 EKMR och artikel 1 P-1; dels angående den formella uppmaningen att göra en 

intresseavvägning enligt den förstnämnda rättigheten, dels angående rättighetsstandarden enligt 

den andra rättigheten om en yttersta gräns för att en eventuell bostadsutmätning objektivt sett 

måste uppfylla rimliga krav på proportionalitet. I förhållande till KFM:s ettåriga 

betalningsperspektiv innebär tolkningen ovan att riktlinjen kan anses som både lämplig och 

olämplig. 

Den andra – expanderande – tolkningen är att HD även har tagit ett normativt 

ställningstagande angående betydelsen av avbetalningstakten i allmänna mål innebärande att 

löneutmätning som utgångspunkt har företräde framför bostadsutmätning om skulden kan antas 

bli betald inom preskriptionstiden (fem år). Tolkningen är ett avsteg från KFM:s ettåriga 

betalningsperspektiv men fortfarande i linje med förarbetsuttalandena till UB om att tidsfaktorn 
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inte är avsedd att ges särskilt stor betydelse om inte sökanden har ett ”starkt intresse” av snabb 

betalning och någon särskild risk inte är förenad med att avvakta. Avseende 

rättighetsstandarden går tolkningen något utöver hur ED hittills har uttolkat EKMR – en 

expansiv hållning kan i och för sig anläggas beroende på vilken tolkning som görs av uttalandet 

”a reasonable period of time”.221 Det kan dock konstateras att ED som regel kräver mer 

uppenbart oproportionerliga förhållanden för att rättighetsstandarden ska inskränkas; ED 

tillämpar inte konsekvent ett ”strikt” nödvändighetstest varav endast blotta förekomsten av ett 

mindre ingripande alternativ – t.ex. att löneutmätning hade kunnat utsträckas en längre tid än 

vad som de facto gjorts – inte är tillräckligt för att utgöra en kränkning (åtminstone inte om den 

slutliga avvägningen har uppnått en ”fair balance”). Däremot är en expansiv tolkning av NJA 

2013 s. 1241 fortfarande i linje dels med konventionssystemets uppbyggnad med avsikten att 

konventionsstaterna ska fungera som ”prime movers” av rättighetsskyddet, dels med den 

specifika processuella rättighetsstandarden enligt artikel 8 EKMR som kan tas som intäkt för 

att ED har överlåtit ett särskilt ansvar till konventionsstaterna avseende skyddet för hemmet att 

föra en fortsatt nationell diskussion om bostadens ställning i t.ex. utsökningsrätten samt dels 

utifrån en tillämpning av EKMR som ”svensk lag”. Frågan avgörs ytterst – de lege lata – utifrån 

synen om en nationell tillämpning av EKMR ska innebära att ett annat nödvändighetskrav 

uppställs än vad ED tillämpar; om en ”neutralisering” ska ske av ED:s subsidiära granskning? 

Även om det föreligger goda skäl att anta ett liknande förhållningssätt bör frågan än så länge 

inte ha ett tydligt svar. 

Frågan har ställts – de lege ferenda – om staten kan ha ett ”starkt intresse” av att 

gäldenärens bostad utmäts eller om det föreligger något annat beaktansvärt skäl som talar mot 

att göra den enligt ovan expansiva tolkningen att löneutmätning har företräde framför 

bostadsutmätning om skulden kan antas bli betald inom preskriptionstiden? Frågan har 

diskuterats utifrån ett antal olika ändamålsöverväganden: risk, ekonomisk brottslighet, allmän 

betalningsmoral och likabehandling. Det har konstaterats att det saknas bärande skäl att beakta 

något annat än riskmomentet; något som i sin tur är en ofrånkomlig konsekvens av 

löneutmätningsinstitutets karaktär varav osäkerheten för att skulden inte kan bli betald av någon 

oförutsedd händelse inte bör övervärderas. Frågan om löneutmätning kan betala skulden inom 

preskriptionstiden är ytterst en bevisfråga. 
  

                                                
 
221 Vaskrsić v. Slovenia, no. 31371/12, § 84, 25 April 2017. 
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