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1. Inledning

1.1 Problembakgrund

När en borgenär har en förfallen fordran på en gäldenär avseende pengar eller annan

egendom, är det normala att gäldenären uppfyller sin förpliktelse. Om gäldenären inte

vill, eller inte förmår, göra detta, erbjuder rättsordningen borgenären möjligheter att få

prestationen fullgjord tvångsvis. Om en borgenär inte får betalt för en penningfordran,

är hans främsta medel i det svenska rättssystemet att, med stöd av en exekutionstitel,

vända sig till kronofogdemyndigheten med en ansökan om utmätning hos gäldenären.

De centrala reglerna om utmätning finns i utsökningsbalken, UB, som trädde i kraft den

1 januari 1982.

Det är en given utgångspunkt vid utmätning att endast sådan egendom som tillhör

gäldenären får tas i anspråk för borgenärernas fordringar. Denna huvudregel framgår av

4 kap. 17 § UB. För att minska gäldenärens möjligheter att disponera över sina till-

gångar till skada för borgenärerna, är det av stor vikt att kunna genomföra utmätning

med kort varsel. Detta medför att det ofta är praktiskt omöjligt för kronofogdemyndig-

heten att göra en fullständig utredning om vilka tillgångar som ägs av gäldenären. Till

stöd för kronofogdemyndighetens arbete stadgas det därför i 17 § att lös egendom också

får utmätas i de fall då den p.g.a. presumtionsreglerna i 18 eller 19 § ska anses tillhöra

gäldenären.

I 18 § 1 st. stadgas att ”gäldenären anses vara ägare till lös egendom som han har i sin

besittning, om det ej framgår att egendomen tillhör annan.” Denna presumtion har

uppställts, eftersom personer vanligen äger de saker som de har i sin besittning och

eftersom det, med få undantag, krävs besittningsövergång för att ett förvärv av lösöre

ska vara sakrättsligt skyddat.1 Tack vare denna regel ska en gäldenär inte kunna freda

sin egendom från utmätning redan genom att hävda att tredje man är ägare till godset i

fråga. Utmätning får, trots ett sådant påstående, göras med stöd av det aktuella lag-

rummet så länge som det inte framgår att egendomen tillhör annan.

                                                
1 Prop. 1980/81:8 med förslag till utsökningsbalk, s. 423.
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Det är alltså inte tillräckligt att tredje mans rätt görs sannolik eller annars framstår som

möjlig.

Ett viktigt syfte med dessa regler är att möjliggöra utmätning av egendom som

rätteligen ägs av gäldenären, men det är samtidigt angeläget att skydda tredje man från

att dennes egendom tas i anspråk för gäldenärens förpliktelser. Det är nämligen inte

givet att gäldenären äger all den egendom som han har i sin besittning, utan han kan

t.ex. ha lånat eller hyrt vissa tillgångar. Egendom kan även ha deponerats, pantsatts,

eller lämnats för reparation eller som kommissionsgods hos gäldenären. Det är föga

kontroversiellt att hävda att både borgenärernas och tredje mans intressen är mycket

skyddsvärda. Samtidigt riskerar ett långtgående tillgodoseende av borgenärernas

intressen att medföra att tredje mans intressen skadas och vice versa. En viktig fråga i

detta sammanhang är vilka krav som ställs på bevisningen för att det ska anses ”framgå”

att egendomen ägs av tredje man. Om kravet på bevisning ställs mycket högt, kommer

presumtionen att i många fall förbli obruten, även om den aktuella egendomen inte ägs

av gäldenären. Tredje man riskerar i dessa fall att göra en förlust som kan bli bestående,

eftersom ett betalningskrav riktat mot en person, som har utsatts för utmätning, sällan

uppfylls. Om beviskravet å andra sidan ställs lågt, finns det en risk att borgenären inte

får betalt för en fordran, trots att gäldenären i själva verket äger tillgångar som rätteligen

skulle ha kunnat tas i anspråk för hans skulder.

Ett stort problem med dessa presumtionsregler, och det summariska förfarandet i ut-

sökningsmål, är att det således finns en risk att materiellt felaktiga beslut fattas av

kronofogdemyndigheten. Ett annat problem är att gäldenärer ofta samarbetar med tredje

man, eller på annat sätt använder sig av olika mer eller mindre kreativa metoder för att

undanhålla sin egendom från utmätning. Det är därför inte förvånande att de utsöknings-

rättsliga frågor som har föranlett flest rättsliga processer, är just sådana som har avsett

förhållandet till tredje man vid utmätning.2

                                                
2 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning. Norstedts Förlag AB, Stockholm 1987, s. 13.
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1.2 Problemformulering

Vilka principiella argument kan framföras av en borgenär respektive en tredje man i en

diskussion om hur högt beviskravet bör ställas i 4 kap. 18 § 1 st. och 19 § 1 st. UB? Är

innebörden av ”framgå” densamma i 18 § 1 st. och i 19 § 1 st.? Vilka krav ställs på

bevisningen för att presumtionerna i 18 § 1 st. och 19 § 1 st. om gäldenärens äganderätt

ska brytas? Vilka typer av bevisning beaktas i dessa fall? Vilket bevisvärde tillmäts

dessa bevistyper generellt? Hur kan omständigheterna i det enskilda fallet påverka

bevisningens värde?

1.3 Syfte

Syftet med att belysa vilka principiella argument som kan framföras av en borgenär

respektive en tredje man i en diskussion om hur högt beviskravet bör ställas i 4 kap. 18

§ 1 st. och i 19 § 1 st. UB, är att ge en bakgrund till analysen av hur högt beviskravet

ställs i praktiken. Jag har vidare för avsikt att klargöra om innebörden av ”framgå” är

densamma i 18 § 1 st. och i 19 § 1 st. Det primära syftet med uppsatsen är dock att,

utifrån de fall i rättspraxis, där HD har prövat betydelsen av begreppet ”framgå” i dessa

lagrum, klargöra vilka krav som ställs på bevisningen för att rekvisitet i fråga ska anses

vara uppfyllt.

1.4 Avgränsningar

Tredje man kan i samband med utmätning hos en gäldenär göra anspråk inte endast på

äganderätt till egendom som finns i gäldenärens besittning. Han kan även hävda att han

har en säkerhetsrätt i egendomen, som t.ex. panträtt eller återtaganderätt, eller göra

gällande att han har en fordran som är förenad med särskild förmånsrätt i den aktuella

egendomen. Eftersom dessa typer av rättigheter i sig inte hindrar utmätning, kommer

jag att i min uppsats endast behandla fall då tredje man gör gällande äganderätt till

egendom i en utmätningsgäldenärs besittning. Denna avgränsning har dessutom sin
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grund i att anspråk på äganderätt anses vara den tredjemansfråga fsom föranleder flest

rättsliga problem i samband med utmätning.3

När tredje man gör anspråk på äganderätt till egendom i gäldenärens besittning,

förekommer det att han hävdar att han har förvärvat godset i fråga av gäldenären. För att

förvärv av lösöre ska åtnjuta sakrättsligt skydd, krävs det enligt huvudregeln att godset

inte längre finns i överlåtarens besittning. Om tredje man hävdar att en överlåtelse har

skett, men godset fortfarande besitts av gäldenären, kommer följaktligen äganderätts-

anspråket att som regel lämnas utan avseende av kronofogdemyndigheten. I min fram-

ställning kommer jag endast att analysera fall i vilka tredje man åberopar en annan

grund för sitt anspråk på äganderätt, än förvärv från gäldenären. Följaktligen kommer

jag inte att närmare beröra vilka krav som uppställs för att förvärv av äganderätt till

lösöre ska åtnjuta sakrättsligt skydd.

För att 18 § 1 st. eller 19 § 1 st. ska vara tillämpligt, måste det för utmätning aktuella

godset befinna sig i gäldenärens besittning. Ett flertal rättsfall rörande dessa lagrum har

avsett frågan om huruvida besittningskravet har varit uppfyllt. Eftersom ”besittning” är

ett centralt begrepp även i åtskilliga andra exekutions- och sakrättsliga frågor, skulle det

föra alltför långt att i detta sammanhang företa någon djupare analys av innebörden av

denna term. Frågan om huruvida egendom, som är föremål för utmätning, är i

gäldenärens besittning, har dock ett nära samband med frågan om vilken bevisning som

krävs för att freda egendomen från utmätning, varför en diskussion om besittnings-

begreppet inte helt kan utelämnas i detta sammanhang. Således kommer jag att, om än

endast relativt översiktligt, också behandla innebörden av kravet på att utmätnings-

objektet ska befinna sig i gäldenärens besittning. Jag har valt att beskriva endast de

situationer där besittning vanligen anses föreligga. Det kan följaktligen inte uteslutas att

gods kan anses vara i en persons besittning även i andra situationer än de som jag

redogör för i kap. 3.2-3.3. Analysen av besittningsbegreppet avser dessutom endast de

nu aktuella reglerna i 18-19 §§ och äger således inte tillämplighet på andra sak- och

exekutionsrättsliga frågor där begreppet besittning är av betydelse.

                                                
3 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 22.
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Registrerade skepp och registrerade luftfartyg räknas som lös egendom. Enligt 18 § 2 st.

och 19 § 3 st. har dock inte besittningen någon betydelse för bedömningen av vem som

ska anses vara ägare till ett registrerat skepp eller luftfartyg. Istället gäller härvidlag att

gäldenären antas vara ägare till registrerat skepp och luftfartyg om han är inskriven som

ägare till egendomen i fråga. Med tanke på att denna specialregel förhållandevis sällan

torde bli aktuell att tillämpa, kommer den inte att behandlas vidare i denna fram-

ställning. Följaktligen hävdar jag inte att mina slutsatser skulle äga tillämplighet på nu

nämnda typer av egendom.

1.5 Metod

I mitt uppsatsarbete valde jag att använda mig av vad många sannolikt skulle beteckna

som en traditionell juridisk metod. Eftersom det emellertid inte finns någon allmänt

vedertagen definition på vad detta begrepp egentligen innebär, synes det mig ändå vara

av visst värde att närmare beskriva hur jag valde att gå till väga. Jag utgick från

lagtextens lydelse i 4 kap. 18-19 §§. Eftersom ordet ”framgå” inte närmare förklarar hur

högt beviskravet ska ställas i praktiken, var dock studiet av lagtexten av underordnad

betydelse för min analys. Till följd av att de relevanta förarbetena är relativt kortfattade,

och delvis motsägelsefulla, valde jag att inte heller använda denna rättskälla i någon

större utsträckning.

Eftersom frågan om vad som krävs för att rekvisitet ”framgå” ska vara uppfyllt, har

varit föremål för prövning av domstol vid ett flertal tillfällen, var analysen av rättsfall av

särskild vikt. Som framgår av kap. 5, anser jag att innebörden av begreppet ”framgå” är

densamma i 18 § 1 st. och i 19 § 1 st. Till följd av detta valde jag, att beakta den praxis

och doktrin som avser tolkningen av rekvisitet ”framgå” i dessa lagrum, i ett och samma

sammanhang. För att finna de rättsfall som kom att ligga till grund för den mer

analytiska delen av uppsatsen, använde jag mig inledningsvis av rättsfallshänvisningar i

doktrinen och i anslutning till 18-19 §§ i Sveriges Rikes Lag 2001. Jag utnyttjade även

databasen Rättsbanken och använde härvidlag sökorden ”utmätning och beviskrav”,

”utmätning och bevisbörda” och ”utmätning och besittning”.
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Efter att ha gjort i princip en totalinventering av de rättsfall som rör 18-19 §§, valde jag

ut sådana fall där utmätt egendom har presumerats tillhöra gäldenären och domstolen

har haft att ta ställning till om tredje man har förmått uppfylla beviskravet ”framgå”,

d.v.s. rättsfall där 18 § 1 st. eller 19 § 1 st. har varit tillämpligt. Jag använde mig således

inte av rättsfall rörande 17 § eller 19 § 2 st., trots att rekvisitet ”framgå” förekommer

även i dessa lagrum. Denna begränsning av materialet finner sin förklaring dels i att jag

anser det vara bättre att företa en något djupare analys av ett mindre antal rättsfall, dels i

att det inte med säkerhet kan sägas att rekvisitet ”framgå” har exakt samma innebörd i

de fall då borgenären har att uppfylla detta beviskrav, som i de fall då tredje man har att

uppfylla beviskravet i fråga.

Jag använde mig dock inte av samtliga rättsfall rörande beviskravet i 18 § 1 st. och 19 §

1 st. i min analys, utan valde istället att koncentrera mig på sådana fall där domstolens

uttalanden, enligt min mening, har haft särskilt stor betydelse för förståelsen av hur det

nu aktuella beviskravet ska tolkas.4 Vid analysen av rättsfallen använde jag mig av en

jämförande metod i så motto att jag granskade likheter och skillnader mellan rättsfallen

och drog slutsatser utifrån detta. Det förtjänar eventuellt att påpekas att de benämningar

som jag har givit rättsfallen i kap. 6 och framåt givetvis är mina egna och att de således

inte på något sätt har någon officiell betydelse. Syftet med benämningarna är endast att

underlätta för läsaren vid jämförelser mellan rättsfallen.

Jag insåg på ett tidigt stadium, att frågor om tredje mans ställning vid utmätning, i

mycket liten utsträckning har varit föremål för analys i doktrinen. Det enda mer

omfattande verk som uteslutande behandlar detta ämne är Gregows Tredje mans rätt vid

utmätning, som utgavs redan 1987. Jag vill således göra läsaren uppmärksam på att jag,

den förhållandevis korta litteraturförteckningen till trots, har använt mig av i praktiken

all den litteratur som har skrivits på området i Sverige. De ledande juristernas uppenbar-

ligen låga intresse för dessa frågor är emellertid mycket förvånande, i synnerhet som

                                                
4 Följaktligen bortsåg jag från NJA 1983 notis C 104, eftersom HD:s domskäl i detta notisfall var mycket
kortfattade och fallet därför inte skulle ha tillfört särdeles mycket för min analys. Jag beaktade inte heller
NJA 1995 s. 162, eftersom detta rättsfall avsåg den något ovanliga situationen att en utmätning av en bil
hävdes sedan det genom en brottmålsdom hade klarlagts att gäldenärens förvärv av bilen var ogiltigt. Jag
uteslöt dessutom NJA 1999 s. 594, eftersom omständigheterna i detta rättsfall också var något udda;
tredje mannen var nämligen ett fåmansbolag i vilket gäldenären hade ett avgörande inflytande. Jag
beaktade endast rättsfall från HD i min analys. Den som vill fördjupa sig ytterligare i ämnet, kan jag
hänvisa till hovrättsfallen RH 1991:114 och RH 1992:39.
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ämnet inbjuder till konflikter och landets kronofogdemyndigheter ställs inför denna typ

av problem dagligen. Till följd av att det, som ovan nämnts, inte är möjligt att utläsa

särdeles mycket, ur vare sig lagtexten eller förarbetena, om hur högt beviskravet ska

ställas, måste de ledande juristernas uttalanden om beviskravets innebörd i mycket stor

utsträckning bygga på tolkning av rättsfall. I händelse av motstridiga åsikter i rätts-

källorna har jag därför valt att i första hand tillmäta förstahandskällan, d.v.s. domstolar-

nas bedömning, betydelse. Denna prioritering finner även sin förklaring i att rättsfall,

enligt gängse uppfattning, ska tillmätas en större betydelse som rättskälla än doktrinen.

Slutligen kan nämnas att jag också genomförde en kortare telefonintervju med skatte-

handläggare Lennart Norberg för att informera mig om i vilken utsträckning skatte-

myndigheten kontrollerar att en privatperson är ägare till sådant gods som han tar upp

som förmögenhetstillgång i sin självdeklaration.

1.6 Disposition

I kap. 2 redogör jag för de grundläggande förutsättningarna för att ett visst objekt ska

kunna tas i anspråk genom utmätning, däribland kravet att egendomen i fråga ska

tillhöra gäldenären. I kap. 3 analyserar jag begreppet ”besittning” och redogör för när

gods anses vara i gäldenärens besittning. I kap. 4 visar jag hur borgenärens och tredje

mans intressen kan kollidera i samband med förrättning hos en gäldenär och belyser

vilka principiella argument som kan framföras av respektive part i en diskussion om hur

högt beviskravet bör ställas i 18 § 1 st. och 19 § 1 st. I kap. 5 motiverar jag varför jag

anser att betydelsen av begreppet ”framgå” är densamma i 18 § 1 st. och i 19 § 1 st. I

kap. 6 refererar och analyserar jag ett antal rättsfall, där domstolen har tagit ställning till

hur rekvisitet ”framgå” i nu nämnda lagrum ska tolkas. I kap. 7 analyserar jag hur de

olika typer av bevis, som tredje man kan åberopa till stöd för sitt äganderättsanspråk,

värderas. I kap. 8 redogör jag slutligen översiktligt för de slutsatser som jag har dragit i

kap. 4-7.



8

1.7 Terminologi

Mål om verkställighet enligt UB benämns utsökningsmål, 1 kap. 3 § 2 st. Ett

utsökningsmål inleds genom att en person vänder sig till kronofogdemyndigheten med

en ansökan om verkställighet mot någon annan. Den person, mot vilken verkställighet

söks, kallas ”svarande” eller, i fall som rör betalningsskyldighet, ”gäldenär”, 7 § 2 st.

Eftersom denna framställning avser just anspråk på betalning, och eftersom gäldenär är

den term som används i 4 kap. 18-19 §§, är gäldenär den benämning som kommer att

användas i uppsatsen.

Enligt 1 kap. 7 § 1 st. benämns den person som begär verkställighet ”sökande”. När

kravet gäller betalning är det emellertid mycket vanligt att beteckna denna part som

borgenär, vilken också är den term som genomgående kommer att användas i denna

framställning.

Med ”tredje man” avses i UB envar som berörs av ett utsökningsmål utan att vara

borgenär eller gäldenär, 1 kap. 7 § 3 st. Tredje man är således inte part i utsöknings-

målet hos kronofogdemyndigheten. Med tredje man avses i denna uppsats en utom-

stående person som gör gällande att han äger egendom som kommer i fråga för ut-

mätning.
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2. Allmänna förutsättningar för utmätning

2.1 Inledning

En borgenär som har en förfallen fordran kan genom utmätning få betalt av en gäldenär

som inte betalar frivilligt. För att detta ska vara möjligt måste borgenären, enligt huvud-

regeln,5 utverka en exekutionstitel, 3 kap. 1 §6 och 2 kap. 2 § 2 st. UB och ansöka om

verkställighet hos kronofogdemyndigheten, 2 kap. 1 § 1 st. jämfört med 1 kap. 3 § 1 st.

Kronofogdemyndigheten utmäter därefter, i enlighet med reglerna i UB, så mycket av

gäldenärens tillgångar att värdet av dessa täcker borgenärens fordran. För att egendom

ska kunna tas i anspråk, måste vissa grundläggande villkor vara uppfyllda. Dessa förut-

sättningar kommer att behandlas i det följande i detta kapitel.

2.2 Egendomen ska tillhöra gäldenären

2.2.1 Inledning

Det är en given utgångspunkt vid utmätning att endast sådana tillgångar som tillhör

gäldenären får tas i anspråk för borgenärernas fordringar. Som antytts i kap. 1.1, skulle

det emellertid inte vara praktiskt möjligt att ha ett fungerande utmätningsinstitut om det

föreskrevs att utmätning får göras endast om det är klarlagt att egendomen tillhör

gäldenären. Det måste med andra ord vara möjligt att under vissa förutsättningar ta

egendom i anspråk även om det inte står klart att gäldenären är ägare. Egendom kan

därför utmätas, inte endast då det framgår att den tillhör gäldenären, utan även när det i

vissa fall, i enlighet med presumtionsregler, ska anses att den tillhör gäldenären. Lös

egendom kan utmätas på inte mindre än fem skilda grunder i UB. Dessa bestämmelser,

varav de fyra första avser förbehållslös utmätning, och den sista utmätning med förbe-

håll för tredje mans rätt, presenteras i det följande.

                                                
5 Enligt 4 kap. 1 § UB får utmätning göras för vissa särskilt angivna fordringar och kostnader även utan
att exekutionstitel föreligger.
6 Observera särskilt 1 st. 8 p., enligt vilken kronofogdemyndighets utslag eller beslut i mål om
betalningsföreläggande eller handräckning räknas som exekutionstitel. Denna praktiskt mycket viktiga
bestämmelse innebär att det är möjligt för en borgenär, som har en förfallen fordran, att utnyttja ett
summariskt förfarande hos kronofogdemyndigheten om gäldenären inte betalar frivilligt, se lag
(1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.
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2.2.2 Utmätning utan stöd av presumtion om äganderätt, 4 kap. 17 §

För att en viss tillgång ska kunna tas i anspråk för en gäldenärs skulder genom

utmätning, måste det enligt huvudregeln framgå att den aktuella egendomen tillhör

gäldenären, 4 kap. 17 §. När utmätning görs med stöd av detta lagrum är det formellt

borgenären som har bevisbördan för att gäldenären är ägare till utmätningsobjektet.7 I

praktiken är det dock kronofogdemyndigheten som har att klarlägga vem som är ägare

till den aktuella egendomen. I realiteten är därför innebörden, av det faktum att borge-

nären har bevisbördan när 17 § tillämpas, att utmätning inte kan göras hos gäldenären

om kronofogdemyndigheten inte förmår uppfylla beviskravet.8

Det är mycket vanligt att det i samband med förrättning hävdas att de tillgångar som

kommer i fråga för utmätning i själva verket ägs av tredje man. En sådan invändning

kan självfallet göras av såväl gäldenären som tredje man. I det följande kommer jag

dock att utgå från att invändningen görs av tredje man. Om tredje man utger sig för att

vara ägare till egendomen i fråga, är det nödvändigt att skilja mellan de fall då han gör

gällande att han har förvärvat godset av gäldenären och andra fall. Av förarbetena fram-

går att med begreppet ”tillhör” i 17 § åsyftas att gäldenären sakrättsligt är ägare till den

aktuella egendomen.9 Om tredje man hävdar att han har förvärvat viss egendom av

gäldenären, men inte vunnit sakrättsligt skydd mot gäldenärens borgenärer, t.ex. genom

att ha lämnat lösöre i gäldenärens besittning, ska kronofogdemyndigheten således lämna

hans anspråk på äganderätt utan avseende och kan därför ta godset i anspråk för

gäldenärens skulder.10

Om tredje man åberopar en annan grund för sitt äganderättsanspråk än förvärv från

gäldenären, kan hans anspråk inte lämnas utan avseende, eftersom han faktiskt kan vara

ägare till den egendom som kronofogdemyndigheten har för avsikt att ta i anspråk för

gäldenärens skulder. Det kan vara mycket svårt att fastställa vem som rätteligen är ägare

till viss egendom. Följaktligen skulle det ofta vara omöjligt att alls finna utmätningsbar

                                                
7 Håstad, Sakrätt avseende lös egendom. Norstedts Juridik AB, Stockholm 1996, s. 106.
8 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 57.
9 Prop. 1980/81:8, s. 422.
10 Heuman, Specialprocess. Norstedts Juridik AB, Stockholm 2000, s. 143. I de fall då förfarandet i lag
(1845:50 s. 1) om handel med lösören, som köparen låter i säljarens vård kvarbliva (lösöreköplagen) eller
lag (1944:302) om köpares rätt till märkt virke har iakttagits, har dock köparen sakrättsligt skydd för sitt
förvärv, även om godset inte har traderats.
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egendom, om utmätning endast skulle få göras i de fall då kronofogdemyndigheten efter

utredning kan visa att gäldenären verkligen är ägare till den aktuella egendomen. För att

utmätningsinstitutet ska fungera effektivt, föreskrivs därför i 17 § att utmätning får

göras, inte endast när det framgår att gäldenären är ägare till egendomen i fråga, utan

även i de fall då gäldenären enligt presumtionsreglerna i 18-19 §§ ska anses vara ägare

till utmätningsobjektet.

2.2.3 Utmätning vid ensambesittning, 4 kap. 18 § 1 st.

När 18 eller 19 § är tillämplig, gäller en omvänd bevisbörda avseende ägar-

förhållandena. Detta innebär att gäldenären i dessa fall antas vara ägare till den aktuella

egendomen och att tredje man har att bevisa att så inte är fallet.11

I 18 § 1 st. stadgas att gäldenären anses vara ägare till lös egendom som han har i sin

besittning om det inte framgår att egendomen tillhör annan. Det första ledet i

bestämmelsen avser förutsättningarna för att presumtionen ska vara tillämplig. Av detta

kan utläsas att det inte endast måste vara fråga om lös egendom, utan att egendomen i

fråga dessutom ska vara möjlig att besitta. En ytterligare förutsättning för lagrummets

tillämplighet är att egendomen är i gäldenärens ensambesittning, vilket är att skilja från

fall då gemensam besittning föreligger, se 19 §.

Det är mycket viktigt att fastställa om gäldenären har utmätningsobjektet i sin

besittning. Om han varken har ensambesittning, eller del i gemensam besittning, till

godset, får egendomen utmätas endast med stöd av 17 §, vilket i sådana fall innebär att

det måste framgå att den tillhör gäldenären. Bevisbördereglerna medför således att

situationen blir betydligt mer förmånlig för tredje man om endast 17 §, och inte 18 eller

19 §, är tillämplig.12 För en diskussion om den närmare innebörden av begreppet

besittning, och om vilka tillgångar som kan vara föremål för besittning i den mening

som avses i 18-19 §§, hänvisas till kap. 3.

                                                                                                                                              
11 Rodhe, Handbok i sakrätt. P.A. Norstedt och Söners förlag, Stockholm 1985, s. 248 f.
12 Heuman, a a, s. 144.
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Av det andra ledet i 18 § 1 st. följer att presumtionen bryts om det framgår att

egendomen tillhör någon annan än gäldenären. Den praktiskt sett viktigaste frågan vid

tillämpning av presumtionsreglerna i 18-19 §§ är vilken utredning som tredje man

måste prestera för att presumtionen om gäldenärens äganderätt ska brytas.13 Det är

ovisst vilken innebörd som ska läggas i beviskravet ”framgå” och förarbetena ger

förhållandevis liten ledning i frågan. Vid en jämförelse med 22 § är det uppenbart att

”framgå” i varje fall innebär att det inte är tillräckligt att tredje mans äganderätt endast

görs sannolik eller annars framstår som möjlig. Även om ”framgå” otvivelaktigt innebär

att ett förhållandevis strängt beviskrav uppställs, måste det finnas en rimlig möjlighet

för tredje man att prestera bevisning som medför att presumtionen om gäldenärens

äganderätt bryts, eftersom han de facto kan vara ägare till gods som är i gäldenärens

besittning. Den synnerligen betydelsefulla frågan om beviskravets höjd ska emellertid

inte analyseras närmare i detta kapitel. Istället hänvisas till kap. 6-8.

2.2.4 Utmätning vid gemensam besittning mellan makar eller sambor,

        4 kap. 19 § 1 st.

När utmätningsobjektet inte är i gäldenärens ensambesittning, utan istället är föremål för

gemensam besittning, är 19 § tillämplig. Med ”gemensam besittning” avses dels fall då

flera personer var för sig har tillgång till den aktuella egendomen, dels fall då två eller

flera personer endast gemensamt har tillgång till egendomen i fråga.14

När egendom är i gemensam besittning kan det vara mycket svårt för kronofogde-

myndigheten att fastställa om besittarna har samäganderätt till egendomen eller, om

samäganderätt inte anses föreligga, vilken av besittarna som är ägare till godset. Vid

förrättning hos en gäldenär som är gift eller sambo är det vanligt att gäldenären hävdar

att egendomen i hans bostad inte tillhör honom själv, utan istället den person som han

delar bostaden med. Det kan på goda grunder ofta misstänkas att sådana påståenden är

ett led i ett försök att undandra gäldenärens egendom från utmätning.15 För att förhindra

att denna typ av åtgärder når framgång, föreskrivs i 19 § 1 st. att gäldenären ska

                                                                                                                                              
13 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 124.
14 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 99.
15 Heuman, a a, s. 144.
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presumeras vara ägare till lös egendom som han har i gemensam besittning med

sammanboende maka eller annan person med vilken han lever i samboförhållande under

äktenskapsliknande förhållanden.

Det är mycket vanligt att tillgångar som finns i makars eller sammanboendes gemen-

samma bostad ägs med samäganderätt. Samtidigt är det ovanligt att makar eller sambor

har säkrat bevisning om samäganderätt till egendom som de har förvärvat gemensamt. I

många fall torde det dessutom vara förenat med så stora svårigheter att bevisa sam-

äganderätt, att detta kan anses vara i praktiken omöjligt. Med tanke på detta stadgas i 1

st. att det är tillräckligt att det görs sannolikt att egendomen ägs med samäganderätt för

att presumtionen att gäldenären är ensam ägare till godset ska brytas.16 Om utredningen

ger vid handen att utmätningsobjektet ägs med samäganderätt, kan borgenären, gälde-

nären eller den andre samägaren förordna att egendomen ska säljas i sin helhet. Vid

samäganderätt antas, enligt 1 § lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt, samägarnas an-

delar i egendomen vara lika stora om inte annat visas. Detta innebär att köpeskillingen

in dubio ska delas lika mellan borgenären och gäldenärens maka respektive sambo, 8

kap. 8 § UB.17 Om godset inte säljs i sin helhet, ska endast gäldenärens ideella andel i

egendomen säljas, 9 § 2 st.

Om gäldenärens maka, sambo eller någon annan gör gällande ensam äganderätt till

gods som befinner sig i gäldenärens och hans makas eller sambos gemensamma besitt-

ning, föreskrivs däremot ingen bevislättnad för att presumtionen om gäldenärens

äganderätt ska brytas. I dessa fall måste det framgå att egendomen tillhör tredje man för

att den inte ska kunna tas i anspråk för gäldenärens skulder, 4 kap. 19 § 1 st. 1 men. in

fine. I de fall då makarna eller de samboende inte har gemensam besittning till gods

som kommer i fråga för utmätning, tillämpas 17 § om gäldenärens maka eller sambo har

egendomen i sin ensambesittning och 18 § om egendomen är i gäldenärens ensam-

besittning.

                                                                                                                                              
16 Heuman, a a, s. 145.
17 Mellqvist, Obeståndsrätten – en introduktion. Norstedts Juridik AB, Stockholm 1997, s. 29.
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2.2.5 Utmätning vid gemensam besittning i andra fall, 4 kap. 19 § 2 st.

Det förekommer att även andra än sammanboende makar och sambor har gemensam

besittning till egendom. 19 § 1 st. är dock inte tillämpligt när gemensam besittning före-

ligger mellan t.ex. syskon eller vänner, som bor tillsammans eller har tillgång till ett

gemensamt förvaringsutrymme, eller då flera olika företag bedriver verksamhet i en

gemensam lokal. I dessa fall är istället 2 st. tillämpligt.18

När egendom är i gemensam besittning, ger besittningsförhållandet inte någon indika-

tion på vilken av besittarna som är ägare till egendomen. Till följd av detta stadgas i 2 st.

att lös egendom i dessa fall endast får utmätas om det positivt framgår att gäldenären,

och inte medbesittaren eller någon annan person, är ägare. Kronofogdemyndigheten har

således bevisbördan för gäldenärens äganderätt.19 Denna bestämmelse, som tillkom på

förslag av lagrådet, innebär i praktiken främst ett förtydligande av vad som skulle ha

gällt även utan en uttrycklig reglering. När ingen av presumtionsreglerna i 18 § 1 st.

eller 19 § 1 st. är tillämplig, gäller föreskriften i 17 §, vilken – som ovan nämnts –

innebär att egendom får utmätas endast om det framgår att den tillhör gäldenären.20

2.2.6 Utmätning med förbehåll för tredje mans rätt, 4 kap. 22 §

När kronofogdemyndigheten tar egendom i anspråk med stöd av någon av reglerna i 17-

19 §§ innebär detta att utmätningen görs utan förbehåll för tredje mans eventuella rätt

till godset. Ibland kan det vara nödvändigt att utmäta en viss tillgång även om ingen av

presumtionsreglerna i 18-19 §§ är tillämplig och det inte heller i enlighet med 17 §

framgår att egendomen tillhör gäldenären. I dessa fall, när ägarförhållandena är oklara,

kan utmätning genomföras med tillämpning av 22 §. I detta lagrum stadgas att lös egen-

dom får utmätas med förbehåll för tredje mans rätt om egendomen inte kan utmätas

enligt 17-19 §§, men det föreligger sannolika skäl för att egendomen tillhör gäldenären.

Även om ”sannolika skäl” i och för sig innebär ett lägre beviskrav än vad som är fallet

när gäldenärens äganderätt ska ”framgå”, måste det i varje fall vara mer troligt att

                                                
18 Riksskatteverket (RSV), Utsökning & Indrivning. Fritzes, Stockholm 1996, s. 232.
19 Gregow, Utsökningsrätt. Norstedts Juridik AB, Stockholm 1996, s. 136.
20 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 220.
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egendomen tillhör gäldenären än att den tillhör tredje man för att den ska kunna tas i

anspråk med stöd av 22 §.21

Om utmätning görs med stöd av 1 st., ska kronofogdemyndigheten enligt 2 st. normalt

förelägga borgenären att väcka talan i saken mot tredje mannen. Detta är dock inte

något absolut krav, och utfärdande av föreläggande kan följaktligen underlåtas, om det

inte bedöms vara nödvändigt, t.ex. när det redan pågår rättegång i äganderättsfrågan.

Trots att frågan principiellt gäller äganderätten till utmätningsobjektet, behöver

borgenärens talan endast avse en förklaring om att han genom utmätningen har vunnit

en sakrättsligt skyddad rätt till betalning ur egendomen.22 Föreläggande att väcka talan

medför enligt 8 kap. 5 § UB att det utmätta godset i princip inte får säljas innan tvisten

slutligen har avgjorts. Om borgenären inte väcker talan inom en månad, ska utmät-

ningen hävas, såvida inte tredje mannen under tiden har väckt talan mot borgenären.

Om talan väcks, och borgenären vinner målet, får han begära att kronofogdemyndig-

heten tar upp utsökningsmålet på nytt.23

2.3 Egendomen ska ha ett förmögenhetsvärde

Syftet med exekutiva åtgärder är att borgenären ska få betalt för sin fordran. Följ-

aktligen måste egendom ha ett marknadsvärde, och inte endast ett affektionsvärde, för

att kunna tas i anspråk genom utmätning. Detta innebär att det är möjligt att utmäta dels

kontanta medel, dels tillgångar som kan omsättas i pengar genom exekutiv försäljning,

som t.ex. fast egendom, värdepapper, fordringar och lösöre.24 Egendomen måste vidare

ha ett så högt marknadsvärde att det kan bli pengar över till borgenären sedan

exekutionskostnaderna har betalats, 4 kap. 3 § 1 st. Som framgår av detta lagrum måste

det influtna överskottet dessutom göra åtgärden försvarlig. Stadgandet innebär att

kronofogdemyndigheten måste ställa det förväntade nettoöverskottet i relation till de

konsekvenser som utmätningen kommer att innebära i övrigt. Kronofogdemyndigheten

                                                
21 Gregow, Utsökningsrätt, s. 146.
22 Gregow, Obeståndsrätt I. Norstedts Juridik AB, Stockholm 1999, s. 95.
23 Walin, Gregow och Löfmarck, Utsökningsbalken. En kommentar. Norstedts Juridik AB, Stockholm
1999, s. 178 f.
24 Heuman, a a, s. 133 och RSV, a a, s. 98.
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har här att beakta både den arbetsinsats som utmätningen kommer att medföra för

myndigheten och de konsekvenser som utmätningen medför för gäldenären.25

I 2 st. stadgas att om kronofogdemyndigheten kan välja mellan flera olika tillgångar, ska

den i första hand ta den egendom i anspråk som kan utmätas med minsta kostnad,

förlust eller annan olägenhet för gäldenären. Syftet med denna föreskrift är att undvika

alltför stor värdeförstöring för gäldenären.

2.4 Egendomen ska vara möjlig att överlåta

För att en viss tillgång ska kunna utmätas måste den också vara möjlig att överlåta, 5

kap. 5 § 1 st. Egendom kan ha sådan beskaffenhet att den inte får överlåtas. Detta gäller

t.ex. vissa rättigheter som har en direkt anknytning till den berättigade, som exempelvis

rätt till underhållsbidrag och testamentarisk nyttjanderätt.26 I vissa fall har det i lag-

texten intagits uttryckliga förbud mot överlåtelse, se t.ex. 18 kap. 8 § skattebetalnings-

lagen (1997:483), SBL, vad beträffar fordran på överskjutande skatt. I dessa fall får

utmätning göras endast om så är uttryckligen föreskrivet, jämför 18 kap. 9 § SBL.27

Om en givare eller testator har föreskrivit i ett gåvobrev, respektive sitt testamente, att

mottagaren inte får sälja eller ge bort den erhållna egendomen, är detta ett hinder för

överlåtelse och följaktligen också för utmätning. Ett gåvobrev kan även innehålla en

hembudsklausul. En sådan innebär att gåvomottagaren först måste erbjuda en i gåvo-

brevet angiven person att köpa den mottagna egendomen innan han får sälja den till

någon annan. Utmätning får inte göras i dessa fall. Om gåvobrevet endast föreskriver att

egendomen inte får utmätas, är detta dock inget hinder för att godset tas i anspråk vid

utmätning.28

                                                                                                                                              
25 RSV, a a, s. 99.
26 Löfmarck, Karnov 2000/01. Fakta Info Direkt Sweden AB, Stockholm 2000, s. 3129 f och RSV, a a, s.
96 f.
27 RSV, a a, s. 97.
28 RSV, a a, s. 97.
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Om gäldenären har förvärvat egendomen genom en onerös rättshandling, som t.ex. ett

köp, och förbjudits av säljaren att vidareöverlåta godset, gäller andra regler än vid

benefika förvärv. Ett avyttringsförbud i ett sådant avtal ska aldrig respekteras om det har

ställts upp i syfte att skydda förvärvaren genom att undandra egendom från utmätning.

Det råder däremot delade meningar om huruvida ett sådant förbud gäller mot köparens

borgenärer när det har tillkommit uteslutande i överlåtarens intresse.29

Om gäldenären har köpt gods på kredit med äganderättsförbehåll för säljaren, före-

skriver vanligen avtalet att egendomen inte får vidareöverlåtas innan betalningen har

fullgjorts. Detta är dock inget hinder mot utmätning, eftersom 5 kap. 5 § 2 st. UB

föreskriver att egendom får tas i anspråk för gäldenärens skulder även om ett sådant

avyttringsförbud gäller. Det är däremot inte tillåtet att utmäta egendom som har sålts

med äganderättsförbehåll för säljarens fordran på grund av kreditköpet, 33 § kon-

sumentkreditlagen (1992:830) och 19 § lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan

näringsidkare.

2.5 Utmätning får inte åtskilja tillgångar som utgör en ekonomisk enhet

I 4 kap. 6 § 1 st. UB stadgas att tillgångar som hör samman inte får splittras utan att

särskilda skäl föreligger. Detta innebär att det inte är tillåtet att endast ta t.ex. inom-

bordsmotorn i en båt i anspråk, även om detta i och för sig skulle vara tillräckligt för att

bestrida borgenärens fordran.30 Denna regel har motiverats med att helheten vanligen är

mer värd än delarnas sammanlagda värden.31 Syftet är med andra ord även i detta fall att

undvika en onödig värdeförstöring vid utmätning; jämför med kravet på att åtgärden ska

vara försvarlig, kap. 2.3.

                                                
29 I RSV, a a, s. 97 hävdas att den sistnämnda varianten av avyttringsförbud gäller mot köparens
borgenärer. Löfmarck, Karnov 2000/01, s. 3130 är av motsatt åsikt.
30 RSV, a a, s. 99.
31 Löfmarck, Karnov 2000/01, s. 3123.
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2.6 Egendom får inte utmätas i strid med beneficiereglerna

Utmätning får inte medföra att gäldenären fråntas alla sina tillgångar. Av sociala skäl

måste han få behålla egendom i den utsträckning som är nödvändigt för att han ska

kunna arbeta och försörja sig och sin familj. För att tillgodose detta har lagstiftaren

uppställt beneficiereglerna i 5 kap. 1-4 §§ UB.32 Dessa regler gäller, naturligt nog,

endast för fysiska personer och skyddar således inte juridiska personer.33

Omfattningen av gäldenärens beneficium bestäms dels av slaget av egendom, 1 §, dels

av gäldenärens och hans familjs behov, 2 §. Detta innebär att i och för sig identiska

tillgångar kan skyddas av beneficiereglerna i vissa fall, men vara möjliga att utmäta i

andra fall. Beneficiereglerna kan sägas avspegla den minimistandard som en gäldenär

har rätt till. Följaktligen har skyddet mot utmätning utvidgats i takt med att den

allmänna materiella standarden i samhället har höjts.34

Även om viss egendom i och för sig inte ingår i gäldenärens beneficium, kan den till

följd av de särskilda reglerna i 6-12 §§ i vissa fall ändå inte utmätas. Beneficiereglerna

ska tillämpas ex officio av kronofogdemyndigheten, men gäldenären har att lämna de

uppgifter som myndigheten behöver för att kunna ta ställning till vad som omfattas av

hans beneficium, 14 §.

                                                
32 Heuman, a a, s. 135.
33 För dödsbon gäller dock särskilda regler, 5 kap. 3 §.
34 RSV, a a, s. 102.
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3. Begreppet besittning i 4 kap. 18 §

3.1 Allmänt om besittningskravet

Enligt 4 kap. 18 § 1 st. UB anses gäldenären vara ägare till egendom som han har i sin

besittning, om det inte framgår att egendomen tillhör annan. Denna presumtion har

uppställts eftersom personer vanligen äger de saker som de har i sin besittning, men

finner även sin förklaring i det faktum att det vid förvärv av lösöre, respektive löpande

skuldebrev, 22 § 1 st. lag (1936:81) om skuldebrev, krävs besittningsövergång från

säljaren för att överlåtelsen ska vinna sakrättsligt skydd.35 18 § 1 st. avser fall då

egendomen är i gäldenärens ensambesittning. Om det råder gemensam besittning till

godset i fråga, d.v.s. om två eller flera personer var för sig, eller endast gemensamt, har

tillgång till egendomen, ska istället 19 § tillämpas.36 Besittningskravet hänför sig till tid-

punkten för kronofogdemyndighetens beslut om utmätning. Följaktligen är besittnings-

förhållandena vid annan tidpunkt, t.ex. då borgenären ansöker om utmätning, utan

betydelse i sammanhanget.37

4 kap. 17-23 §§ UB avser all lös egendom, vilket innebär att dessa lagrum i princip är

tillämpliga på alla typer av tillgångar utom fast egendom och tillbehör till fastighet

enligt 2 kap. 1-3 §§ jordabalken. Kravet på besittning i 18 § innebär emellertid att den

aktuella egendomen måste vara möjlig att besitta för att presumtionen ska kunna

tillämpas. Följaktligen omfattas inte alla typer av lös egendom av lagrummet i fråga.

Typexempel på egendom som det är möjligt att ha i sin besittning, och som därför om-

fattas av 18 §, är lösöre, pengar, löpande skuldebrev och fasta saker, som t.ex.

byggnader på ofri grund.38 Lagrummet är däremot inte tillämpligt på exempelvis munt-

liga fordringar och rättigheter samt enkla skuldebrev. I NJA 1984 s. 656 slogs dessutom

fast att inte heller banktillgodohavande på konto med motbok omfattas av 18 §.39

                                                                                                                                              
35 Prop. 1980/81:8, s. 423. Traditionsprincipen avseende lösöre är inte uttryckligen lagfäst i svensk rätt.
36 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 99.
37 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 87.
38 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 73 f.
39 Walin m.fl., a a, s. 159. För en utförlig diskussion om vilka typer av egendom som omfattas av 18 § 1
st. hänvisas till Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 73-87.
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En fråga som givetvis är av stor betydelse i detta sammanhang är när egendom ska

anses vara i en gäldenärs besittning. Av förarbetena framgår endast att ”frågan huruvida

viss egendom skall anses vara i gäldenärens besittning avgörs enligt vad som i

allmänhet gäller härom.”40 Med tanke på att begreppet besittning är av stor betydelse för

många sakrättsliga spörsmål och att den närmare innebörden av begreppet anses variera

mellan dessa fall,41 finns skäl att närmare diskutera vad begreppet innebär i 18 § 1 st.

3.2 Egendomen innehas fysiskt av gäldenären

Gregow hävdar att frågan, om huruvida ett visst föremål är i gäldenärens besittning,

principiellt ska avgöras genom att beakta de yttre förhållandena, d.v.s. genom att ta

hänsyn till vad som kan iakttas av en utomstående.42 Detta innebär att egendom otvivel-

aktigt är i gäldenärens ensambesittning om den finns i en ensamboende gäldenärs bo-

stad eller i en gäldenärs rörelselokal om han är den ende som disponerar över lokalen.43

Ett föremål kan emellertid vara i gäldenärens besittning även om det förvaras utanför

hans bostad eller affärslokal. Så anses vara fallet när egendomen finns på en annan

plats, eller i ett annat utrymme, som gäldenären ensam disponerar över. Exempel på

detta är när fordon har parkerats i ett av gäldenären ensamt disponerat garage och när

gäldenären förvarar lösöre i ett bankfack som endast han har tillgång till.44

3.3 Besittning genom annan

3.3.1 Allmänt

Principen att besittningsfrågan ska avgöras på grundval av de yttre, för en iakttagare

skönjbara, förhållandena upprätthålls inte fullt ut i praxis. Det finns situationer då inte

                                                
40 Prop. 1980/81:8, s. 423.
41 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 90.
42 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 103.
43 RSV, a a, s. 224.
44 RSV, a a, s. 224.
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endast den aktuella egendomens fysiska läge i förhållande till gäldenären, utan även de

bakomliggande rättsförhållandena, beaktas. Med andra ord kan föremål i vissa fall

befinna sig hos tredje man, men ändå anses vara i gäldenärens besittning. Det finns tre

typsituationer när detta kan vara fallet, nämligen när egendomen tvångsvis har om-

händertagits av myndighet, vid osjälvständig besittning och vid medelbar besittning.45

3.3.2 Besittning efter tvångsåtgärd av myndighet

Det finns flera situationer i vilka kronofogdemyndigheten tvångsvis kan omhänderta

tillgångar. Förutom vid utmätning är detta fallet vid t.ex. provisoriskt omhändertagande

i avvaktan på beslut om utmätning, 6 kap. 12 § UB, beslut om kvarstad, 15 kap. 1-2 §§

rättegångsbalken, och verkställighet av betalningssäkring enligt lag (1978:880) om

betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter. Om egendom utmäts, när den till följd

av en dylik tvångsåtgärd redan förvaras hos kronofogdemyndigheten, anses gäldenären,

och inte kronofogdemyndigheten, besitta egendomen.46 Att detta synsätt är korrekt

bekräftades i NJA 1983 s. 410 II, där HD fann att sex oljemålningar, som till följd av ett

beslut om kvarstad förvarades i kronofogdemyndighetens lokaler, vid en senare vid-

tagen utmätning alltjämt skulle anses vara i gäldenärens besittning.

I NJA 1984 s. 244 hade polismyndigheten beslagtagit egendom som sedermera blev

föremål för utmätning. Även i detta fall ansåg HD, att den som hade haft godset i sin

besittning vid myndighetsingripandet, alltjämt skulle anses besitta egendomen vid

utmätningen.47 Av detta har den slutsatsen dragits, att besittningsfrågan ska bedömas på

samma sätt, när tillgångar tvångsvis har omhändertagits av myndighet även på annan

grund än exekutiv åtgärd eller beslag av polismyndigheten.48

                                                
45 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 103 f och RSV, a a, s. 224 f.
46 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 104 f.
47 RSV, a a, s. 225.
48 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 106.
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3.3.3 Osjälvständig besittning

Vid osjälvständig besittning finns inte den aktuella egendomen rent fysiskt i

gäldenärens besittning, utan hos ett s.k. besittningsbiträde. Detta är fallet då t.ex. en av

gäldenären anställd arbetstagare faktiskt disponerar över egendom på sin arbetsplats. I

dessa fall anses gäldenären, och inte besittningsbiträdet, ha föremålet i fråga i sin

besittning under förutsättning att besittningsbiträdets osjälvständiga ställning framgår

utåt.49 Ett exempel på när HD har tillämpat principen om osjälvständig besittning är

rättsfallet NJA 1985 s. 320, i vilket rättsfall en lastbil ansågs vara i arbetsgivarens

besittning, trots att den kördes av en anställd förare.

3.3.4 Medelbar besittning

Det tredje typfallet avser situationer i vilka tredje man innehar egendom tillhörig

gäldenären för gäldenärens räkning. I doktrinen betecknas detta som medelbar besitt-

ning och innebär att gäldenären ska anses ha den aktuella egendomen i sin besittning,

trots att den inte rent fysiskt innehas av honom.

Sedan UB trädde i kraft 1982 har HD tillämpat principen om medelbar besittning i

endast två rättsfall, NJA 1984 s. 132 och NJA 1984 s. 456. Bägge dessa fall rörde

utmätning av travhästar som innehades av travtränare på betalt uppdrag av respektive

ägare. HD fann i båda fallen att hästarna skulle anses ha varit i respektive ägares

besittning vid utmätningen. HD motiverade sin tolkning av begreppet besittning i NJA

1984 s. 456 med att det skulle vara irrationellt att tillämpa presumtionsreglerna endast i

de fall då egendomen faktiskt innehades av gäldenären. Med en sådan tolkning skulle

det vara lättare att freda ett föremål från utmätning, genom att t.ex. lämna det för

reparation till någon utomstående, eftersom egendomen i sådana fall endast skulle få

utmätas med stöd av 17 §, d.v.s. om det framgick att den tillhörde gäldenären. Detta

skulle med andra ord underlätta för gäldenärer att undanhålla egendom från utmätning.

HD menade vidare att, eftersom gäldenären anses ha egendom i sin besittning vid t.ex.

osjälvständig besittning, trots att den rent fysiskt befinner sig hos annan (se kap. 3.3.3),

                                                
49 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 106 f och RSV, a a, s. 225.
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skulle det skapa svåra gränsdragningsproblem om möjligheten till medelbar besittning

inte erkändes.50

I NJA 1984 s. 456 skrev HD att sådana förhållanden som medför att en gäldenär ska

anses ha medelbar besittning till egendom som innehas av tredje man i princip måste

styrkas, att frågan på vems uppdrag innehavaren besitter egendomen ska bedömas

utifrån det avtal som ligger till grund för innehavet och att, om annat inte följer av

avtalet, den person, med vilken avtalet har träffats, ska anses ha den medelbara

besittningen.51

Som framgått ovan i kap. 3.1, skulle, enligt förarbetena, frågan huruvida viss egendom

är i gäldenärens besittning avgöras enligt gängse tolkning av begreppet besittning. Som

Gregow har påpekat,52 innebar dock HD:s tolkning av besittningsbegreppet i NJA 1984

s. 132 och NJA 1984 s. 456 att begreppet i fråga gavs en betydligt vidare innebörd än

vad som var avsett när UB trädde i kraft.53

                                                
50 Gregow, Utsökningsrätt, s. 135.
51 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 108.
52 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 110 f.
53 För en ingående analys av HD:s tolkning av begreppet besittning i det nu aktuella rättsfallet NJA 1984
s. 456, hänvisas till Ljung, Problematik kring tillämpningen av äganderättspresumtionen i 4 kap. 18 § 1 st.
UB, Magisteruppsats från Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med EG-rättslig inriktning, Linköpings
universitet vt 1999, s. 25 ff.
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4. Argument för tredje mans respektive borgenärens intressen

4.1 Inledning

Som jag har understrukit tidigare, är det en grundläggande princip inom exekutions-

rätten att endast sådana tillgångar som tillhör gäldenären ska kunna tas i anspråk för

dennes skulder. Det skulle emellertid vara förenat med mycket stora nackdelar att tillåta

utmätning endast i de fall då det finns en fullständig utredning om vilka tillgångar som

ägs av gäldenären. Utmätningsinstitutet bör nämligen, av skäl som nedan presenteras,

vara snabbt, enkelt och effektivt.

En utebliven betalning från en gäldenär kan givetvis bero på att gäldenären inte vill

betala, trots att han har tillräckliga ekonomiska resurser, men orsaken torde oftast vara

att han inte förmår betala. I dessa fall finns det en risk att gäldenärens ekonomi för-

svagas ytterligare. Om utmätning förutsatte en fullständig utredning av ägarförhållande-

na, skulle förfarandet bli mycket tidsödande, vilket i sin tur skulle medföra en över-

hängande risk att gäldenären skulle visa sig helt sakna utmätningsbara tillgångar vid

avslutad utredning.

Det finns vidare en risk för sabotage från gäldenärens sida. Om gäldenären känner till

att borgenären har utverkat en exekutionstitel, kan han, ensam eller i samarbete med

tredje man, vidta åtgärder för att skydda sina tillgångar från utmätning. För att minimera

risken för att gäldenären gömmer, eller på annat sätt undandrar egendom från utmät-

ning, måste utmätning kunna genomföras med så kort varsel som möjligt. Följaktligen

är det inte heller med hänsyn till detta önskvärt med omfattande utredningar rörande

ägarförhållandena. Ett snabbt förfarande ligger dessutom i borgenärens intresse så till

vida att beslut om utmätning ger borgenären särskild förmånsrätt i godset, 4 kap. 30 § 1

st. UB.54 Som framgår av 2 § 1 st. jämfört med 8 § förmånsrättslagen (1970:979),

medför detta företräde i händelse av en senare vidtagen utmätning eller gäldenärens

konkurs. Ett snabbt beslut om utmätning är alltså av särskilt stort värde om gäldenärens

ekonomiska ställning riskerar att försvagas ytterligare. Dessutom måste det beaktas att

landets kronofogdemyndigheter genomför utmätningar dagligen och att det därför skulle

                                                
54 Heuman, a a, s. 120.
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ta alltför stora resurser i anspråk om det krävdes en fullständig utredning av ägar-

förhållandena varje gång gods skulle utmätas. Således är det i högsta grad motiverat att

förfarandet vid kronofogdemyndigheten är summariskt och att myndigheten har

presumtionsregler till stöd för sitt arbete.

Den uppenbara nackdelen med ett system där den exekutiva myndigheten inte måste

göra en fullständig utredning av ägarförhållandena, är att felaktiga beslut kan fattas av

myndigheten. Det kan inte gärna ifrågasättas att egendom ska kunna utmätas när det är

utrett att den tillhör gäldenären. Det är lika självklart att egendom, som bevisligen ägs

av tredje man, inte ska kunna tas i anspråk för gäldenärens skulder. Frågan är däremot

vilka regler som bör gälla när det är oklart om gäldenären eller tredje man är ägare till

egendom som kommer i fråga för utmätning. Som jag har redogjort för i kap. 2.2,

tillämpas i Sverige ett system där gäldenären presumeras vara ägare till egendom som

han har i sin besittning. En tredje man som gör anspråk på sådan egendom har att styrka

sin äganderätt för att förhindra utmätning. En fråga som ska analyseras längre fram i

denna uppsats, är vilka krav som ställs på den bevisning som tredje man måste prestera i

dessa fall. Om beviskraven ställs mycket högt, finns en risk att tredje man tillhörigt

gods tas i anspråk för en annan persons skulder. Om beviskraven ställs lågt, kan det å

andra sidan inträffa att egendom, som faktiskt ägs av gäldenären, inte kan utmätas och

att borgenären gör en förlust genom att inte kunna få betalt för sin fordran. Alldeles

oavsett hur högt beviskraven ställs i praktiken, är det oundvikligt att kronofogde-

myndigheten ibland kommer att fatta felaktiga beslut till nackdel för borgenären eller

tredje man. Det kan inte ifrågasättas att sådana konsekvenser är olyckliga och att både

borgenärens och tredje mans intressen är skyddsvärda. Följaktligen är det av intresse att

granska vilka principiella argument som kan framföras för att en borgenär, respektive

en tredje man, inte ska behöva vidkännas en förlust när gods, som kommer i fråga för

utmätning, befinner sig i gäldenärens besittning, men påstås tillhöra tredje mannen.

Nedan kommer jag därför att presentera och analysera några synpunkter som respektive

part kan framföra i en diskussion om hur högt beviskravet bör ställas i 18 § 1 st. och 19

§ 1 st.
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4.2 Argument för tredje mans intressen

4.2.1 En utomståendes äganderätt bör inte kränkas

Det kanske starkaste argument, som kan framföras för att tillgångar inte ska få utmätas i

andra fall än då det är klarlagt att de verkligen ägs av gäldenären, är att det måste

undvikas att en utomstående person, som har lämnat gods i gäldenärens besittning, till

följd av utmätning förlorar sin äganderätt och härigenom i praktiken tvingas betala

gäldenärens skulder. Det är givetvis viktigt att en borgenär tvångsvis ska kunna få betalt

för sin fordran, men det kan ifrågasättas om detta ska få ske till priset av att personer,

som står utanför fordringsförhållandet, ska riskera att göra ekonomiska förluster. Detta

gäller i synnerhet som den svenska rättsordningen i grundlagen erkänner rätten till

ägande som en av de fundamentala rättigheterna, 2 kap. 18 § regeringsformen. Risken

för att kronofogdemyndigheten fattar felaktiga beslut, och utmäter egendom som tillhör

annan, kan minimeras om det ställs låga krav på den bevisning som tredje man måste

prestera för att det ska anses framgå att egendom i gäldenärens besittning tillhör honom.

Även om det är lätt att instämma i denna åsikt, måste det beaktas att en tredje man kan

vara lierad med gäldenären, och påstå sig vara ägare till gods i dennes besittning endast

i syfte att förhindra att gäldenärens egendom utmäts. För att det inte ska vara alltför lätt

att undandra tillgångar från utmätning, måste det således ställas vissa krav på bevis-

ningen för tredje mans sak. En tredje mans blotta påstående om äganderätt kan därför

inte godtas, även om hans intresse rent generellt måste anses vara skyddsvärt.

4.2.2 Kreditgivning innebär alltid ett risktagande

Ett annat argument för att det i 18 § 1 st. och 19 § 1 st. inte bör ställas alltför stora krav

på bevisningen, och att borgenären, och inte tredje man, således bör vidkännas en

förlust om ägarförhållandena är oklara, är att en borgenär alltid har att räkna med att han

kanske inte kommer att få betalt för sin fordran. Det ligger i sakens natur att kredit-

givning är riskfyllt och borgenären kan alltid anpassa avtalsvillkoren till denna risk. Om

han misstänker att en viss person har svag ekonomi, eller av andra skäl inte är pålitlig

som gäldenär, kan han alltid avstå från att bevilja kredit eller i varje fall kräva en hög
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ränta som riskkompensation. I det långa loppet kan borgenären därför kompensera sig

för förluster till följd av uteblivna betalningar och resultatlösa utmätningsförsök. Med

beaktande av detta ligger det närmare till hands att, vid oklara ägarförhållanden, låta

borgenären ta en förlust, än att riskera att en utomstående person tvingas göra detta.

4.3 Argument för borgenärens intressen

4.3.1 Den som besitter gods är vanligen också ägare

Som nämnts i kap. 3.1., bygger presumtionsreglerna i 18 § 1 st. och 19 § 1 st. på

antagandet att den som besitter lös egendom vanligen också har äganderätten.55 Det är

visserligen inte ovanligt att personer har egendom i sin besittning utan att vara ägare;

t.ex. kan ju ägaren ha hyrt ut, deponerat eller pantsatt godset, men enligt min mening

finns det inte skäl att ifrågasätta lagstiftarens utgångspunkt att besittaren i de allra flesta

fall också är ägare. Både 18 § 1 st. och 19 § 1 st. måste därför sägas vara mycket väl

underbyggda presumtionsregler. Som Gregow har påpekat,56 är det naturligt att beakta

hur välgrundad en presumtion är, i en diskussion om vilken bevisning som bör krävas

för dess brytande – ju starkare grund för presumtionen, desto högre krav på bevisningen

för att presumtionen ska brytas. Med tanke på detta kan det hävdas att det måste ställas

mycket höga krav på tredje mans bevisning för att han ska kunna freda egendom i

gäldenärens besittning från utmätning. I de allra flesta fall är besittaren också ägare och

därför bör egendom även i tveksamma fall kunna tas i anspråk för gäldenärens skulder.     

4.3.2 Kreditgivning förutsätter att utmätning kan göras

För att det ska kunna finnas en vilja i samhället att låna ut pengar och sälja varor och

tjänster på kredit, måste det också finnas en praktisk möjlighet att utta prestationer

tvångsvis om gäldenären inte fullgör sin prestation frivilligt. Som har påpekats redan i

inledningen av denna uppsats, är syftet med hela utmätningsinstitutet att tillhandahålla

                                                
55 Prop. 1980/81:8, s. 423.
56 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 40.
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medel för borgenären att framtvinga prestation om gäldenären inte uppfyller sin

förpliktelse av fri vilja.

Om det skulle vara mycket lätt för gäldenären att freda egendom från utmätning, skulle

möjligheten att uppnå resultat vid utmätning vara högst begränsad, vilket skulle leda till

förluster för borgenären. Detta skulle i sin tur kunna föranleda allvarliga konsekvenser

för hela kreditväsendet. Med största säkerhet skulle nämligen tilltron till utmätnings-

institutet försvagas, vilket på sikt t.o.m. skulle kunna hota den allmänna samhälls-

ordningen. I ett system där gäldenären vet att möjligheten att framtvinga fullgörelse är

minimal, finns det inte samma incitament att betala frivilligt, som i ett system där

utmätningsinstitutet är effektivt. Det finns dessutom en risk att borgenärer, som vet att

möjligheten att uppnå resultat vid utmätning är mycket begränsad, väljer att ta lagen i

egna händer istället för att vända sig till den exekutiva myndigheten. Om det vore alltför

svårt att utmäta gods, skulle dessutom viljan att erbjuda lån minska. För att kompensera

den ökade risken, skulle borgenärer se sig tvingade att begära en högre ränta och i

många fall helt avstå från att låna ut pengar. Eftersom kreditgivningen fyller en mycket

viktig funktion i samhället, måste en sådan utveckling undvikas. Det finns alltså starka

samhällsekonomiska skäl till varför det inte får vara alltför lätt för en gäldenär att

undanhålla egendom från utmätning. Detta leder fram till slutsatsen att det, i ett större

perspektiv, är mer skadligt om borgenären än tredje man vidkänns en förlust när

ägarförhållandena vid utmätning är oklara. Med beaktande av detta bör beviskraven för

brytande av presumtionerna i 18 § 1 st. och 19 § 1 st. ställas förhållandevis högt.

4.4 Sammanfattning och synpunkter

Av min redogörelse framgår att såväl borgenären som tredje man har skyddsvärda

intressen i händelse av utmätning och att det finns starka argument för att respektive

part inte ska behöva vidkännas en förlust om ägarförhållandena är oklara. Det

summariska förfarandet och förekomsten av presumtionsregler medför dock att krono-

fogdemyndigheten ofrånkomligen kommer att fatta felaktiga beslut i vissa fall och det är

lika ofrånkomligt att sådana felaktiga beslut måste drabba antingen borgenären eller

tredje man.



29

I det enskilda fallet är det enligt min mening lättast att känna sympati för tredje man,

eftersom denne inte har del i avtalsförhållandet mellan gäldenären och borgenären och

därför inte ska behöva riskera sin äganderätt endast till följd av att han har lämnat

egendom i någon annans besittning. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det dock

ohållbart att ha ett system där det räcker med föga mer än ett påstående om att tredje

man äger viss egendom i gäldenärens besittning för att egendomen ska vara fredad från

utmätning, eftersom det då skulle vara mycket svårt för borgenärer att framtvinga

fullgörelse av sina anspråk. Eftersom kreditgivningen fyller en viktig funktion i sam-

hället, är det således nödvändigt att ställa relativt höga krav på bevisningen för att

presumtionerna i 18 § 1 st. och 19 § 1 st. ska brytas, även om detta innebär att tredje

man i vissa fall kommer att drabbas av en förlust. Det bör dock framhållas att tredje

man kan minimera risken att förlora gods, som han lämnar i annans besittning, genom

att försäkra sig om fullgod bevisning för sin äganderätt. Detta kan knappast anses vara

överdrivet betungande, oavsett om tredje mannen är en privatperson eller ett företag.

Resonemanget leder fram till slutsatsen att det är högst betydelsefullt att fastslå vilken

typ av bevisning tredje man måste kunna lägga fram för att det ska anses framgå att

gods i gäldenärens besittning tillhör honom. Denna fråga kommer dock att analyseras

först i kap. 6-7.
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5. Är innebörden av ”framgå” densamma i 18 § 1 st. och 19 § 1 st.?

5.1 Inledning

Som jag har visat i kap. 2.2.2-2.2.5, använder lagstiftaren beviskravet ”framgå” i ett

flertal av de nu aktuella bestämmelserna i 4 kap. 17-19 §§ UB; i 17 § där det stadgas att

egendom får utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären, i 18 § 1 st. där det

stadgas att gäldenären anses vara ägare till egendom som han har i sin besittning om det

inte framgår att egendomen tillhör annan, i 19 § 1 st. där det stadgas att gäldenären

anses vara ägare till egendom som han har i gemensam besittning med sin maka eller

sambo om det inte framgår att egendomen tillhör makan, sambon eller någon annan,

samt i 19 § 2 st. där det stadgas att om gäldenären har egendom i gemensam besittning

med annan än sin maka eller sambo, får denna egendom utmätas endast om det framgår

att den tillhör gäldenären.57

I 17 § och 19 § 2 st. är alltså frågan vilken bevisning som krävs för att viss egendom ska

anses tillhöra gäldenären, och därmed vara möjlig att utmäta, medan frågan i 18 § 1 st.

och 19 § 1 st. är vilken bevisning som tredje man måste prestera för att presumtionen

om gäldenärens äganderätt ska brytas. Det är inte självskrivet att begreppet ”framgå”

har exakt samma betydelse i de fall då det avser beviskravet för att en presumtion om

äganderätt ska brytas, som i de fall då det handlar om vilken bevisning som ska

presteras för att egendom ska kunna utmätas utan stöd av någon presumtion. Tvärtom

finns det skäl att anta att beviskravet i praktiken kan vara något lägre när fråga är om att

bryta en presumtion, trots att rekvisitet ”framgå” alltså används i bägge fallen. En

synnerligen betydelsefull fråga i detta sammanhang är om begreppet "framgå” har

samma innebörd åtminstone i de båda fall då det avser beviskravet för att presumtionen

om gäldenärens äganderätt ska brytas, d.v.s. i 18 § 1 st. och 19 § 1 st. Om så är fallet, är

det givetvis möjligt att behandla den praxis och doktrin som avser beviskravet i 18 § 1

st. och 19 § 1 st i ett och samma sammanhang.

                                                
57 Utöver i de nu nämnda fallen, förekommer rekvisitet ”framgå” också i 18 § 2 st., där det stadgas att
registrerat skepp och registrerat luftfartyg anses tillhöra gäldenären, om denne är inskriven som ägare och
det inte framgår att egendomen tillhör annan. I enlighet med vad som har anförts under ”Avgränsningar”,
kap. 1.4, kommer dock inte detta lagrum att behandlas i denna uppsats. I det följande bortses också från
möjligheten att enligt 19 § 1 st. göra gällande samäganderätt, eftersom detta endast kräver sannolika skäl.
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5.2 Analys

Eftersom lagstiftaren har använt identiskt lika formuleringar vad gäller beviskraven i 18

§ 1 st. och 19 § 1 st., och inget annat i lagtexten antyder att beviskraven skulle vara

olika i dessa fall, skulle det kunna hävdas att redan detta medför att ”framgå” ska tolkas

på samma sätt i dessa lagrum. Det är dock inte helt okontroversiellt att inta denna stånd-

punkt. Det har nämligen hävdats att beviskravet i realiteten skulle vara lägre i 19 § 1 st.

än i 18 § 1 st., trots att identiska formuleringar alltså används i dessa lagrum. Med tanke

på att det kan vara svårt att bevisa vilken av besittarna som är ägare till egendom som

makar eller sambor har i gemensam besittning, menar Gregow, i varje fall de lege

ferenda, att det är önskvärt att det i praktiken inte ställs för stora krav på bevisningen

när en maka eller sambo gör gällande att hon äger egendom som hon besitter

gemensamt med gäldenären, särskilt när det rör sig om egendom i den gemensamma

bostaden.58

Till stöd för åsikten att beviskravet skulle vara lägre i 19 § 1 st. brukar ibland

departementschefens uttalande i förarbetena rörande detta lagrum anföras.59 Departe-

mentschefen uttalade härvidlag: ”…[jag kan] godta lagrådets förslag att det för brytande

av presumtionen bör krävas att det framgår att en av de samboende är ensam ägare. Jag

vill dock understryka att det i tillämpningen inte bör ställas så stora krav på bevisningen

för att det skall anses framgå att någon av dem är ensamägare. Man måste bl.a. beakta

att det vid samboende i allmänhet möter stora svårigheter att på förhand säkra bevisning

om äganderätten till egendom i den gemensamma besittningen.”

Det bör observeras att departementschefen inte uttryckligen nämnde att det skulle

uppställas ett lägre krav på bevisningen i 19 § 1 st. än i 18 § 1 st. Om man ändå väljer

att ge uttalandet denna betydelse, är det av intresse att förslaget till presumtionsregel i

19 § 1 st. delvis hade en annan utformning, än den som sedermera antogs, när departe-

mentschefen uttalade detta. Enligt den då föreslagna lydelsen av 19 § 1 st. skulle

gäldenären och hans maka eller sambo anses vara samägare till lös egendom som de

                                                                                                                                              
58 Gregow, Utsökningsrätt, s. 139. Jämför även Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 100, ”…skäl
eventuellt kan föreligga att uppställa mindre stränga krav för presumtionens brytande vid gemensam
besittning mellan makar och sambor än vid gäldenärens ensambesittning.”
59 Prop. 1980/81:8, s. 1211.
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hade i gemensam besittning, om det inte framgick att egendomen tillhörde en av dem

eller någon annan.60 Det var först vid riksdagsbehandlingen som detta förslag ersattes

med den reglering som slutligen antogs av riksdagen och som gäller än idag. Följ-

aktligen har departementschefens uttalande förlorat sin relevans. Det enda inslaget i

förarbetena som berör beviskravet i den formulering som slutligen antogs, är lag-

utskottets, LU:s, betänkande. LU uttalade emellertid inte att ett lägre beviskrav skulle

gälla i 19 § 1 st., utan anförde endast att det vid tillämpning av detta lagrum krävs att

tredje man ”styrker” sin rätt för att rekvisitet ”framgå” ska vara uppfyllt.61 Om LU hade

ansett att det skulle ställas lägre krav vid tillämpningen av det nu aktuella rekvisitet,

skulle utskottet givetvis ha nämnt detta. I doktrinen sätts för övrigt vanligen likhets-

tecken mellan att något anses ”styrkt” och att detta ”framgår”.62

HD:s ställningstagande i NJA 1984 s. 132 och NJA 1984 s. 375 talar starkt för att även

HD anser att beviskravet ska ges samma innebörd i 19 § 1 st. som i 18 § 1 st. I bägge

dessa fall konstaterade HD att det krävs att tredje mans rätt framgår för att

presumtionerna i 18 § 1 st. och 19 § 1 st. ska brytas, men nämnde sedan inte ut-

tryckligen vilken av dessa presumtionsregler som den valde att tillämpa i det aktuella

fallet. Om HD hade varit av den åsikten att beviskravet var lägre i 19 § 1 st. än i 18 § 1

st., eller eljest ansett det vara någon skillnad mellan beviskraven i fråga, skulle

domstolen, enligt min mening, med största säkerhet ha uttalat sig om vilket av de

aktuella lagrummen som den stödde sig på i dessa rättsfall. Det skulle visserligen kunna

hävdas, att HD faktiskt ansåg beviskravet vara olika högt i de aktuella lagrummen, men

att den trots detta inte fann det vara nödvändigt att uttala sig om huruvida den

tillämpade 19 § 1 st. eller 18 § 1 st. Om den bevisning som förebringades av tredje

mannen ansågs stark nog för att motsvara det högre beviskravet, skulle skäl saknas att

ange vilket lagrum som användes. Detsamma gäller om den bevisning som förelåg var

så svag att den inte ens nådde upp till det lägre beviskravet. HD gjorde dock inte ens

någon antydan i sina domskäl om att den skulle ha fört något teoretiskt resonemang av

detta slag. Enligt min mening är det osannolikt att HD skulle ha fattat ett så pass viktigt

beslut, som att ge beviskravet olika innebörd i de båda lagrummen, utan att uttryckligen

nämna detta i domskälen. Följaktligen är den enda rimliga tolkningen av NJA 1984 s.

                                                
60 Prop. 1980/81:8, s. 1209.
61 Lagutskottets betänkande 1980/81:23 om utsökningsbalk, s. 29.
62 Jämför t.ex. Löfmarck, Karnov 2000/01, s. 3126 och Walin m.fl., a a, s. 162.



33

132 och NJA 1984 s. 375 att HD anser att beviskravet har samma innebörd i 19 § 1 st.

som i 18 § 1 st.

Det är, som framgått, mycket litet som talar för att lagstiftaren hade för avsikt att ge

beviskravet ”framgå” olika innebörd i 18 § 1 st. och 19 § 1 st. och, även om så var

fallet, förefaller inte HD ha gjort någon skillnad mellan de aktuella lagrummen i detta

avseende. Som det mycket riktigt påpekas i förarbetena,63 bildar reglerna under rubriken

”Förhållandet till tredje man” ett enhetligt system. Rättstillämparen måste kunna utgå

från, att om inget annat uttryckligen sägs i förarbetena, ska regler som har formulerats

på samma sätt inom ett sådant slutet system också tolkas på samma sätt och ges samma

innebörd. Av det anförda följer att innebörden av ”framgå” måste vara densamma i 18 §

1 st. och 19 § 1 st. Således är det möjligt att behandla den praxis och doktrin som avser

18 § 1 st. i samma sammanhang som den praxis och doktrin som avser 19 § 1 st.

                                                                                                                                              
63 Prop. 1980/81:8, s. 1099.
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6. Referat och analyser av rättsfall rörande rekvisitet ”framgå”

6.1 NJA 1983 s. 410 I (Bilen)

6.1.1 Referat av fallet

Bakgrunden till detta rättsfall var att kronofogdemyndigheten 1982 hade utmätt en

personbil för gäldenären Östens obetalda skatter. Östens maka Florence anförde besvär

över utmätningen och hävdade att bilen tillhörde henne ensam. HD fastslog att bilen

hade varit i makarnas gemensamma besittning vid utmätningstillfället. Detta innebar att

19 § 1 st. var tillämpligt och att bilen således kunde utmätas om det inte framgick att

den tillhörde Florence ensam.

Till stöd för sitt äganderättsanspråk anförde tredje mannen Florence att hon i augusti

1980 hade förvärvat bilen genom avbetalningsköp, att hon var antecknad i bilregistret

som ägare och att hon hade tagit upp bilen som förmögenhetstillgång i sin deklaration

för taxeringsåret 1982. RSV, som företrädde borgenären staten, anförde att gäldenären

Östen sedan länge hade haft en skatteskuld när bilen förvärvades. RSV hänvisade vidare

till att Florence inte hade haft några inkomster de senaste fem åren, men trots detta dels

förvärvat den nu aktuella bilen i augusti 1980, dels antecknats i bilregistret som ägare

till en trailer i samma månad, dels ock förvärvat en fastighet för 290 000 kr i november

1981. Dessa omständigheter visade, enligt RSV, att Florence inte var ägare till bilen,

utan att paret endast hade försökt få det att framstå som att så var fallet, i syfte att

förhindra att staten fick betalt för sin skattefordran.

En enig HD konstaterade endast att det av utredningen inte framgick att bilen tillhörde

Florence, varför beslutet om utmätning skulle stå fast. Det fanns inte ens skäl att enligt

20 § förelägga henne att väcka talan om äganderätten till bilen.

6.1.2 Analys av fallet

Till följd av att HD:s domskäl var mycket kortfattade, är det inte möjligt att med

säkerhet fastslå hur domstolen resonerade i detta rättsfall. Det är dock intressant att
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konstatera att HD inte förelade tredje mannen Florence att väcka talan. Om lös egendom

utmäts enligt 17, 18 eller 19 §, trots att tredje man har påstått sig vara ägare, ska

nämligen tredje mannen ”om skäl föreligger”, föreläggas att väcka talan mot borgenären

och gäldenären, 20 §. Enligt HD skulle föreläggande meddelas endast undantagsvis om

tredje mannen inte hade visat sannolika skäl för sitt påstående. HD uttalade i detta

sammanhang att Florence inte hade gjort sitt påstående ens sannolikt. Eftersom ”fram-

gå” otvivelaktigt innebär ett betydligt högre beviskrav än ”göra sannolikt”, kan den

slutsatsen dras, att den bevisning som Florence lade fram i detta rättsfall var långt ifrån

tillräcklig för att hennes rätt skulle anses framgå.

Det var inte mycket som talade för att Florence var ägare till bilen. Hon hävdade att hon

hade köpt bilen på avbetalning, men förefaller inte ha kunnat lägga fram någon som

helst bevisning, som t.ex. ett kvitto eller ett avbetalningskontrakt, till styrkande av detta.

Det är därför i högsta grad tveksamt om hon skulle ha förmått uppfylla beviskravet i 19

§ 1 st., även om hon hade kunnat visa att hon hade haft råd att köpa bilen. Den

omständighet som mest uppenbart talade mot Florence var emellertid att hon inte

förmådde visa hur hon hade finansierat sitt påstådda förvärv. Som RSV påpekade, var

det tydligt att hon inte hade haft råd att köpa egendom i den utsträckning som hon hade

gjort gällande. Av detta kan den slutsatsen dras, att tredje man måste kunna visa hur han

har finansierat sitt påstådda förvärv av utmätningsobjektet, för att han ska kunna

uppfylla beviskravet ”framgå”.

Till styrkande av sitt anspråk anförde Florence dels att hon var registrerad som ägare,

dels att hon hade tagit upp bilen i sin självdeklaration. Eftersom hon inte ansågs ha

styrkt att hon var ägare till bilen, kan den slutsatsen dras, att denna typ av bevisning i

sig inte är tillräcklig för att bryta presumtionen om besittarens äganderätt. Eftersom

ägarförhållandena inte granskas i samband med att uppgifter införs i bilregistret,64 får

det anses vara motiverat att, som i detta fall, inte tillmäta ett utdrag ur bilregistret någon

avgörande betydelse.

                                                
64 Heuman, a a, s. 146.
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6.2 NJA 1983 s. 410 II (Tavlorna I)

6.2.1 Referat av fallet

I samband med rättegång mot en Gunilla G hade kronofogdemyndigheten belagt sex

tavlor, som fanns i Gunillas och hennes make Henriks gemensamma bostad, med

kvarstad. Medan tavlorna fortfarande förvarades i kronofogdemyndighetens lokaler,

utmättes de för Henriks skatteskulder. Gunilla anförde besvär över utmätningarna och

hävdade att hon var ensam ägare till de aktuella tavlorna. Som nämnts i kap. 3.3.2, fann

HD att tavlorna skulle anses ha varit i makarnas gemensamma besittning, trots att de

alltså förvarades av kronofogdemyndigheten vid tidpunkten för förrättningen. Detta

innebar att 19 § 1 st. var tillämpligt och att tredje mannen Gunilla följaktligen var

tvungen att styrka att tavlorna tillhörde henne för att de inte skulle tas i anspråk för

maken Henriks skuld.

Gunilla hävdade att hon hade köpt tavlorna under åren 1973-79 och kunde styrka detta

med ”vissa konkreta uppgifter” i en inlaga. Hon påpekade också att när tavlorna belades

med kvarstad för ett anspråk som riktades mot henne, hade maken Henrik på förfrågan

av förrättningsmannen uppgivit att tavlorna tillhörde Gunilla och inte invänt mot att

tavlorna togs i beslag. Denna uppgift godtogs i och för sig av HD, men domstolen fann

att den omständigheten, att tavlorna tidigare hade belagts med kvarstad för ett anspråk

mot Gunilla, inte i sig bevisade att tavlorna tillhörde henne. Inte heller kunde det, till

följd av vad hon i övrigt hade åberopat, anses framgå att utmätningsobjekten tillhörde

henne. Följaktligen skulle beslutet om utmätning kvarstå. Gunilla förelades emellertid

med stöd av 20 § att väcka talan mot borgenären staten och gäldenären Henrik.

6.2.2 Analys av fallet

Även i detta rättsfall var HD:s domskäl mycket kortfattade, varför det är svårt att dra

några säkra slutsatser om bevisvärderingen. Rättsfallet i fråga har därför ansetts vara av

intresse främst till följd av vad HD uttalade i besittningsfrågan. Till stöd för sitt

påstående om äganderätt anförde tredje mannen Gunilla att hon hade köpt tavlorna

1973-79. För att styrka denna uppgift angav hon ”vissa konkreta uppgifter”. Dessvärre
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framgår det inte av rättsfallsreferatet vilken typ av uppgifter HD avsåg med denna något

dunkla formulering, varför det endast är möjligt att fastslå att hon inte hade lagt fram

några säkra bevis för hur förvärvet hade gått till. Detta rättsfall kan således sägas belysa

skillnaden mellan att redogöra för en händelse och att faktiskt bevisa en omständighet.

Gunillas anspråk stöddes av gäldenären Henrik. En uppgift från gäldenären, inne-

bärande att tredje mannen är ägare, bör emellertid ha ett relativt lågt bevisvärde,

eftersom gäldenärer i allmänhet har ett intresse av att värna sina tillhörigheter från

utmätning. Möjligen bör ett uttalande från gäldenären om att tredje mannen äger

utmätningsobjektet bemötas med än större misstro när tredje mannen, som i detta fall, är

sammanboende med gäldenären och det utmätta godset således omedelbart kommer att

återgå till deras gemensamma besittning om hans uppgift vinner tilltro. Jag menar att

gäldenärens uttalande i äganderättsfrågan dock kan tillmätas ett visst värde när han, som

i detta fall, har hävdat att tredje mannen är ägare redan på ett stadium när egendomen

eventuellt inte skulle ha tagits i beslag om han hade utgivit sig själv för att vara ägare.

Inte heller denna omständighet kunde emellertid i sig medföra att beviskravet ansågs

uppfyllt. Således har gäldenärens uttalanden om ägarförhållandena ett lågt bevisvärde,

även om det skulle finnas vissa omständigheter som talar för att de är sanningsenliga.

6.3 NJA 1983 s. 553 (Tavlorna II)

6.3.1 Referat av fallet

Kronofogdemyndigheten hade den 19 och 25 maj 1982 utmätt sex tavlor som fanns i en

bil som leasades av gäldenären Hans. Redan i samband med förrättningen hade Hans

emellertid invänt att tavlorna inte tillhörde honom, utan tredje mannen Tonny. Tonny

besvärade sig över utmätningarna och yrkade att de skulle upphävas. Eftersom det

aktuella godset ostridigt hade befunnit sig i gäldenärens besittning vid utmätnings-

tillfället, var 18 § 1 st. tillämpligt.

Tonny hävdade att tavlorna tillhörde Wasa Ramar AB (bolaget) och att han hade

mottagit dem i egenskap av försäljningskommissionär åt bolaget. Han lämnade ”kon-

kreta uppgifter” om varför tavlorna befann sig i gäldenären Hans besittning och Hans
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uppgav att han samarbetade med Tonny i syfte att sälja tavlor. Till styrkande av att

tavlorna ägdes av bolaget, åberopade Tonny en handling utställd på bolagets papper i

vilken han bekräftade att han hade mottagit ett antal tavlor för försäljning i kommission

den 3 maj 1982. I denna handling, som hade undertecknats av Tonny, identifierades de

tavlor som Tonny sade sig ha mottagit på följande sätt: ”4 st. H. Hougaard à 950 kr, 3

st. E. Stoof à 650 kr samt 2 st. teckningar, R. Högfeldt à 750 kr.” Enligt utmätnings-

protokollet var de tavlor som hade utmätts för Hans skuld tre oljemålningar signerade

Henning Hougaard à 1000 kr/st., en oljemålning signerad Elis Stoof, värd 900 kr och

två tuschteckningar, signerade Högfeldt, à 750 kr/st.

Trots att uppgifterna i kommissionshandlingen och utmätningsprotokollet således till

stor del var överensstämmande, fann en enig HD att det inte framgick att de utmätta

tavlorna var desamma som de som hade lämnats av bolaget till Tonny. Följaktligen

kunde det inte anses styrkt att Tonny hade bättre rätt till tavlorna. Även om domstolen

inte upphävde utmätningen, fann domstolen att Tonny hade visat tillräckliga skäl för sitt

anspråk för att föreläggande enligt 20 § skulle meddelas.

6.3.2 Analys av fallet

Detta rättsfall kan användas för att illustrera hur viktigt det är att det framgår att en

handling, som åberopas som bevismaterial av tredje man, verkligen avser den egendom

som har utmätts, d.v.s. att identitet föreligger. Oklarheten kring identiteten var nämligen

en tillräcklig förutsättning för att HD skulle anse att beviskravet ”framgå” inte var

uppfyllt. Det kan inte ha rått särdeles stort tvivel om att de tavlor som avsågs i

kommissionshandlingen var samma tavlor som senare kom att tas i anspråk för

gäldenärens skulder, men detta lilla uns av osäkerhet var ändå tillräckligt för att HD inte

skulle anse identitet föreligga. För att beviskravet i 18 § 1 st. ska kunna uppfyllas, måste

det alltså på ett ännu tydligare sätt framgå att den åberopade bevisningen avser just den

utmätta egendomen. I detta fall skulle det sannolikt ha krävts att inte bara konstnärernas

namn, utan även tavlornas motiv, hade angivits i kommissionshandlingen.
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6.4 NJA 1984 s. 45 (Sommarstugan)

6.4.1 Referat av fallet

Kronofogdemyndigheten utmätte en sommarstuga, som vid utmätningstillfället hade ett

taxeringsvärde av 39 000 kr, för gäldenären Alfs obetalda skatter.65 Alfs maka Lisbeth

hävdade att hon var ensam ägare till byggnaden och anförde besvär med yrkande att

utmätningen skulle upphävas. HD fastslog att byggnaden hade varit i makarnas

gemensamma besittning, varför 19 § 1 st. var tillämpligt. Frågan var således om det

framgick att byggnaden tillhörde tredje mannen Lisbeth ensam.

Till stöd för sitt äganderättsanspråk anförde Lisbeth att hon hade bekostat dels nästan

allt byggnadsmaterial vid uppförandet av stugan några år tidigare, dels underhållet av

stugan. Hon sade sig dessutom ha uppträtt utåt som ägare till stugan. Till styrkande av

detta hänvisade hon till en beställning av en ”elservis”-anläggning och en ansökan om

tillstånd för en sanitetsinstallation som bägge hade gjorts i hennes namn. Hon stod

dessutom för försäkringarna av byggnaden och hade även tagit upp den som tillgång i

sina självdeklarationer.

En enig HD fann att Lisbeth inte hade förmått styrka att hon var ensam ägare till

byggnaden. Borgenären staten, som företräddes av RSV, hade dock medgivit att det var

sannolikt att paret ägde byggnaden gemensamt, varför domstolen beslutade att endast

hälften av byggnaden skulle utmätas för gäldenären Alfs skulder.

6.4.2 Analys av fallet

Det som HD behandlade mest ingående i sina domskäl var frågan om huruvida tredje

mannen Lisbeth, som var låginkomsttagare, verkligen hade haft råd att köpa byggnads-

materialet till den utmätta stugan. Eftersom HD tog upp också andra omständigheter,

kan det inte sägas att finansieringsfrågan var den enda omständighet som tillmättes

                                                
65 Kronofogdemyndigheten utmätte även arrenderätten till den mark på vilken byggnaden låg. Beträffande
arrenderätten ansåg dock HD 17 §, och inte 18 § 1 st. eller 19 § 1 st., vara tillämplig, varför jag bortser
från denna del av HD:s prövning i min analys.
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betydelse, men domskälen antyder ändå att denna fråga var av stor vikt. Lisbeth kunde

inte lägga fram någon egentlig bevisning om hur hon hade finansierat sitt påstådda

förvärv, men hon hade haft vissa inkomster och kunde dessutom hänvisa till ett lån från

sina föräldrar. Således var det inte, som i NJA 1983 s. 410 I (Bilen), uteslutet att tredje

mannen hade haft ekonomisk förmåga att förvärva utmätningsobjektet. Dessutom var

makens inkomster också låga, varför det inte fanns så starka skäl att anta att det i själva

verket var han som hade stått för förvärvet. Det är dock en väsentlig skillnad mellan att

redogöra för och att bevisa en omständighet, och eftersom konkreta bevis avseende

finansieringen saknades, fann HD att det inte framgick att tredje mannen var ägare.

Av utmätningsprotokollet framgick att gäldenären och maken Alf hade uppgivit vid

förrättningen att Lisbeth var ägare till byggnaden. Som jag har påpekat i analysen av

NJA 1983 s. 410 II (Tavlorna I), har en sådan uppgift inte något större bevisvärde, och

HD berörde inte ens denna omständighet i sina domskäl.

6.5 NJA 1984 s. 132 (Travhästen I)

6.5.1 Referat av fallet

Bakgrunden till detta rättsfall var att kronofogdemyndigheten hade utmätt en travhäst

för gäldenären Leifs obetalda skulder. Leifs maka Eva anförde besvär och yrkade att

utmätningen skulle upphävas eftersom hon sade sig vara ensam ägare till hästen. Vid

utmätningstillfället befann sig hästen hos en travtränare och innehades således inte rent

fysiskt av gäldenären. Som nämnts i kap. 3.3.4, introducerade dock HD principen om

medelbar besittning i detta rättsfall. HD fastslog sålunda att, eftersom tränaren hade

hand om hästen på Leifs uppdrag och för hans räkning, eller på båda makarnas uppdrag

och för bådas räkning, skulle hästen anses vara i antingen Leifs ensambesittning eller

makarnas gemensamma besittning. HD tog alltså inte ställning till vilken av presum-

tionsreglerna, 18 § 1 st. eller 19 § 1 st., som var tillämplig. Som nämnts i kap. 5.2, kan

detta tas till intäkt för att innebörden av ”framgå” är densamma i 18 § 1 st. och 19 § 1 st.

Till stöd för sitt anspråk på ensam äganderätt anförde tredje mannen Eva att hon var

antecknad som ägare till hästen i Svenska Travsportens Centralförbunds register. Hon
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hänvisade vidare till ett köpekontrakt, enligt vilket hon hade köpt hästen för 15 000 kr

den 23 mars 1982, och till att de fakturor som avsåg köpet var ställda på henne. Hon

företedde även ett intyg, i vilket hennes mor försäkrade att hon hade försträckt Eva

20 000 kr för inköp av häst i mars 1982. Slutligen åberopade hon ett äktenskapsförord

mellan henne själv och gäldenären Leif. Kronofogdemyndigheten yttrade att Eva inte

hade ekonomiska möjligheter att förvärva häst och vara hästägare. Hon hade t.ex. varit

arbetslös under långa tidsperioder och vid ett flertal tillfällen erhållit socialbidrag. Enligt

myndigheten hade Evas mor, som levde på en vanlig änkepension, inte haft möjlighet

att låna ut 20 000 kr till Eva i mars 1982. RSV, som företrädde borgenären staten,

påpekade att Eva inte hade tagit upp vare sig innehavet av hästen eller den påstådda

skulden till modern i sin självdeklaration. Gäldenären och maken Leif skulle däremot ha

haft ”goda ekonomiska förutsättningar” att förvärva och inneha den aktuella hästen.

Två av justitieråden var av skiljaktig mening i besittningsfrågan och ansåg 17 § vara

tillämplig. De hade följaktligen inte anledning att uttala sig i frågan om huruvida Eva

hade presterat tillräcklig bevisning för att bryta presumtionen om Leifs äganderätt. De

övriga tre justitieråden konstaterade endast att det inte framgick av den utredning som

Eva hade presterat att hästen tillhörde henne. Det fanns inte ens skäl att meddela Eva

föreläggande att väcka talan.

6.5.2 Analys av fallet

Eftersom HD endast konstaterade att det inte framgick att hästen tillhörde tredje

mannen, går det inte heller i detta fall att med fullständig säkerhet fastslå vad domstolen

tog fasta på i sin bedömning. Det är dock uppenbart att tredje mannen Eva kunde

åberopa en mängd omständigheter till stöd för sitt påstående; t.ex. återfanns hennes

namn på köpeavtalet, fakturorna var ställda på henne och hon var dessutom registrerad

som ägare till hästen. Hon kunde dock inte bevisa att hon hade haft ekonomisk

möjlighet att köpa hästen, även om hon bl.a. påstod sig ha lånat pengar av sin mor. Att

HD inte ens ansåg det finnas skäl att meddela henne föreläggande att väcka talan, visar

hur viktigt det är att tredje mannen kan visa hur finansieringen har gått till. Om hon

hade kunnat bevisa att hon hade haft råd att köpa hästen, skulle hon troligen ansetts ha

styrkt sin äganderätt. Nu när hon inte förmådde göra detta, fanns inte ens skäl att före-
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lägga henne att väcka talan. Detta rättsfall uppvisar likheter med NJA 1983 s. 410 I

(Bilen), i vilket rättsfall det också fanns flera yttre omständigheter som talade för att

tredje mannen var ägare – t.ex. hade hon tagit upp bilen som tillgång i sin själv-

deklaration och var även införd som ägare i bilregistret – men eftersom hon inte

förmådde visa hur finansieringen hade gått till, förelades hon inte ens att väcka talan.

Eva kunde visserligen förete en försäkran från sin mor om att Eva hade fått låna pengar

till inköpet av hästen, men eftersom även modern hade svag ekonomi var detta intyg av

föga värde. Även vid bortseende av att modern inte ansågs ha haft råd att låna ut pengar

till sin dotter, är det enligt min mening tveksamt om ett intyg, som har utfärdats efter det

att utmätningen är ett faktum, ska tillmätas samma betydelse som ett skuldebrev eller en

dylik handling, som har utfärdats redan när lånet upptogs. Det finns en klart större risk

att det är en skenhandling när det rör sig om en handling som har utfärdats endast för att

tredje mannen ska kunna freda egendom från utmätning. Denna risk måste i synnerhet

tas i beaktande när det, som i detta fall, rör sig om en handling som har utfärdats av en

person som är närstående till både gäldenären och tredje mannen.

Det är också tydligt att det faktum att tredje mannen var registrerad som ägare till hästen

i sig inte kunde innebära att hennes äganderätt ansågs styrkt. Detta stämmer väl överens

med HD:s bedömning i NJA 1983 s. 410 I, i vilket rättsfall domstolen ansåg att en bil

kunde tas i anspråk för gäldenärens skulder, trots att tredje mannen var registrerad som

ägare. Detta bekräftar att uppgifter i register, naturligt nog, tillmäts mycket liten

betydelse om det inte genomförs någon kontroll av ägarförhållandena när en uppgift

inrapporteras till registret.66

6.6 NJA 1984 s. 375 (Båten)

6.6.1 Referat av fallet

Upprinnelsen till detta rättsfall var att kronofogdemyndigheten 1983 hade utmätt en båt

för gäldenären Kenneths skulder. Kenneths sambo Lena besvärade sig över utmätningen

                                                
66 Enligt RSV:s uttalande i NJA 1984 s. 456 (Travhästen II) prövar inte Svenska Travsportens
Centralförbund om den som rapporteras vara ägare till en viss häst också är det i verkligheten.
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och hävdade att hon var ensam ägare till den aktuella båten. Som nämnts i kap. 5.2, tog

HD inte ställning till om båten hade varit i gäldenärens ensambesittning eller i

gäldenärens och hans sambos gemensamma besittning. Alldeles oavsett om 18 § 1 st.

eller 19 § 1 st. var tillämpligt, var tredje mannen Lena tvungen att styrka sitt ägande-

rättsanspråk.

Lena företedde en kopia av ett köpekontrakt, enligt vilket hon hade förvärvat båten av

ett varv för 59 000 kr 1981, d.v.s. två år före utmätningen. Genom att inge ett antal

handlingar ville hon visa att hon hade finansierat köpet genom att sälja en annan båt och

genom att ta upp ett lån. Slutligen påpekade hon att hon hade redovisat båten som

förmögenhetstillgång i den självdeklaration som hon hade avlämnat 1983. Kronofogde-

myndigheten yttrade att omständigheterna talade för att gäldenären Kenneth var ägare

till båten och att han ville få sambon Lena att framstå som ägare endast för att förhindra

att den togs i anspråk för hans skatteskulder. Kronofogdemyndigheten anförde bl.a. att

Kenneth hade uppträtt som målsägande sedan vissa föremål hade stulits ur båten och att

han även stod för båtförsäkringen. Det sistnämnda förklarade Lena med att det var

nödvändigt att ha förarbevis för att kunna teckna försäkringen, vilket hon inte hade haft

vid det tillfället. Dessutom underströk kronofogdemyndigheten att Kenneth hade fört

förhandlingarna med varvet när båten köptes. RSV, som företrädde borgenären staten,

anförde att Lena inte hade tagit upp båten som förmögenhetstillgång i den själv-

deklaration som hon hade lämnat in 1982 och att Lena, även om hon skulle anses ha

styrkt att hon förvärvade båten 1981, inte hade visat att hon hade behållit sin äganderätt

fram till utmätningstillfället.

En enig HD fann att det visserligen fanns omständigheter som talade för annat, men att

det, med beaktande främst av vad som hade framkommit om hur Lena hade finansierat

förvärvet, och om hennes ekonomiska förhållanden i övrigt, måste anses framgå att

båten tillhörde henne. Eftersom det inte heller fanns något stöd för att tredje mannen

Lena i sin tur skulle ha sålt båten till gäldenären och sambon Kenneth, upphävde HD

utmätningen.
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6.6.2 Analys av fallet

Detta är det första rättsfall, i vilket HD ansett att tredje mannen har förmått uppfylla

beviskravet ”framgå” i 18 § 1 st. eller 19 § 1 st. Det är uppenbart att HD anser att

begreppet ”framgå” innebär att mycket stora krav ska ställas på bevisningen, men som

domstolens ställningstagande i detta rättsfall visade, betyder inte detta att det helt saknas

praktisk möjlighet för tredje man att uppfylla beviskravet i fråga. Som kronofogde-

myndigheten och RSV mycket riktigt påpekade, fanns det vissa omständigheter som

talade för att gäldenären var ägare till den utmätta båten, kanske framför allt det faktum

att han var den som hade förhandlat med varvet vid förvärvet av båten och att han stod

för försäkringen. Dessa omständigheter till trots, fann alltså HD att det framgick att

båten tillhörde tredje mannen och sambon Lena. Detta innebär att beviskravet inte ställs

högre än att det kan uppfyllas av tredje man, även om det finns vissa konkreta

omständigheter som talar för att gäldenären är ägare. I dessa fall måste det dock ställas

mycket höga krav på den bevisning som tredje man åberopar till stöd för sitt anspråk.

Av särskilt intresse i detta rättsfall är att HD uttalade vad som hade varit av avgörande

betydelse för domstolens ställningstagande, nämligen det faktum att tredje mannen

ansågs ha haft förmåga att finansiera ett förvärv av utmätningsobjektet. Det kan således

konstateras att det faktum att det var Lenas, och inte gäldenären Kenneths, namn som

stod på köpehandlingen i sig inte var den avgörande omständigheten. HD kan därför i

och med detta rättsfall sägas ha bekräftat vad som antytts i fall som NJA 1983 s. 410 I

(Bilen), NJA 1984 s. 45 (Sommarstugan) och NJA 1984 s. 132 (Travhästen I), nämligen

att finansieringsfrågan är av mycket stor vikt. I synnerhet är det intressant att jämföra

med NJA 1984 s. 132, i vilket rättsfall tredje mannens namn hade angivits på

köpeavtalet, men där denne inte ansågs ha haft råd att köpa utmätningsobjektet, och HD

därför inte ens förelade tredje mannen att väcka talan. Det bör dock noteras att HD i det

nu analyserade fallet NJA 1984 s. 375 inte endast beaktade finansieringsfrågan, utan

även konstaterade att tredje mannens namn förekom på köpehandlingen. Detta leder

fram till den, i och för sig ganska givna, slutsatsen att det inte är tillräckligt att tredje

man kan visa att han har haft råd att förvärva utmätningsobjektet. Han måste även

kunna lägga fram bevisning som styrker att egendomen i fråga verkligen har köpts.
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6.7 NJA 1984 s. 456 (Travhästen II)

6.7.1 Referat av fallet

Upprinnelsen till detta rättsfall var att kronofogdemyndigheten utmätte en travhäst för

gäldenären Nils-Olofs obetalda skulder. Tredje mannen Eric anförde besvär över ut-

mätningen och hävdade att han hade varit ägare till hästen ända sedan den föddes. I

likhet med det ovan refererade fallet NJA 1984 s. 132 (Travhästen I), befann sig hästen

vid utmätningstillfället hos en travtränare och var alltså inte i gäldenären Nils-Olofs

omedelbara besittning. Det var utrett att hästen hade uppstallats hos tränaren i enlighet

med ett avtal som hade ingåtts mellan tränaren och Nils-Olof. Som nämnts i kap. 3.3.4,

fann majoriteten67 av HD:s ledamöter, med hänsyn till detta, att hästen skulle anses vara

i Nils-Olofs medelbara besittning. Följaktligen var presumtionsregeln i 18 § 1 st.

tillämplig och tredje mannen Eric hade således att styrka att han var ägare till hästen för

att förhindra att den utmättes för Nils-Olofs skulder.

Eric hävdade att Nils-Olof hade handlat på hans uppdrag när han avtalade med tränaren

om uppstallning av hästen. Till stöd för sitt anspråk på äganderätt anförde Eric att han

var införd som ägare till hästen i Svenska Travsportens Centralförbunds register. Han

påpekade även att tränaren hade utgått från att han var ägare till hästen. Han sade sig

också ha betalat alla kostnader för hästens vård och träning. Till styrkande av detta

hänvisade han till ett antal fakturor avseende dessa kostnader. Fakturorna i fråga var

samtliga ställda på Eric och hade även bestridits av honom. Slutligen underströk han att

gäldenären Nils-Olof hade sagt sig inte ha något ägarintresse i hästen. Dessutom hade

Nils-Olof i en beedigad förteckning över sina tillgångar försäkrat att han inte ägde

någon häst. Även enligt egen utsago hade Nils-Olof handlat på Erics uppdrag när han

såg till att hästen blev omhändertagen och tränad.

Majoriteten i HD, d.v.s. de tre justitieråd som ansåg 18 § 1 st. vara tillämpligt, menade

att det som främst talade för Erics påstående var att han hade fött upp hästen, att han var

registrerad som ägare, att fakturorna avseende vården av hästen var ställda på honom

                                                
67 Två av de fem justitieråden var av skiljaktig mening och menade att hästen inte skulle anses vara i
gäldenärens besittning. De menade därför att 17 § var tillämplig och hade följaktligen inte anledning att
diskutera beviskravet för presumtionens brytande i 18 § 1 st.
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och att han dessutom syntes ha betalat dessa. HD fann dock att det inte hade framgått att

Nils-Olof inte hade köpt hästen av Eric. Således hade Eric inte förmått uppfylla

beviskravet för brytande av presumtionen om Nils-Olofs äganderätt. Eric meddelades

emellertid, med stöd av 20 §, föreläggande att väcka talan.

6.7.2 Analys av fallet

Den främsta orsaken till att detta rättsfall brukar uppmärksammas i utsökningsrättslig

litteratur, är att HD behandlade begreppet ”medelbar besittning” mycket utförligt i sina

domskäl. Frågan om vad som krävs för att presumtionen om besittarens äganderätt ska

brytas behandlades däremot relativt översiktligt. Det är dock av värde att HD nämnde

vilka av de anförda omständigheterna som främst talade för tredje mannen Erics

påstående.

Motsatsvis framgår att HD inte ansåg det vara av central betydelse att gäldenären hade

sagt sig sakna ägarintresse i hästen och, mer eller mindre uttryckligt, uttalat sitt stöd för

tredje mannens anspråk. Som jag har nämnt i analysen av NJA 1983 s. 410 II (Tavlorna

I), är det naturligt att inte tillmäta gäldenärens uppgifter någon större betydelse, efter-

som han har ett intresse av att freda egendom från utmätning. En intressant omständig-

het i det nu analyserade fallet NJA 1984 s. 456 var emellertid att gäldenären hade

lämnat sitt påstående om att han inte ägde någon häst i en beedigad förteckning över

sina tillgångar. Normalt kan gäldenären lämna oriktiga uppgifter utan att riskera straff,

men när det, som i detta fall, rör sig om uppgifter som har bekräftats på heder och

samvete, 4 kap. 14 § 3 st. UB, föreligger straffansvar. Detta innebär att gäldenären kan

göra sig skyldig till osann eller vårdslös försäkran, 15 kap. 10 § brottsbalken. Av HD:s

bedömning i detta rättsfall att döma, kan inte ens den omständigheten att gäldenären

(indirekt) har uttalat sitt stöd för tredje mannens anspråk under straffansvar, medföra att

dennes uttalanden tillmäts någon nämnvärd betydelse.

Även i detta rättsfall hänvisade tredje mannen till att han var registrerad som ägare till

utmätningsobjektet, men i likhet med vad som var fallet i NJA 1983 s. 410 I (Bilen) och

NJA 1984 s. 132 (Travhästen I), tillmättes inte denna omständighet någon avgörande

betydelse. Domstolen nämnde dock att den hade beaktat registreringen.
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Det bör noteras att HD i detta rättsfall uttryckligen uttalade att tredje mannen skulle ha

visat att gäldenären inte hade förvärvat utmätningsobjektet av honom. I NJA 1984 s.

375 (Båten) hävdade borgenären att tredje mannen inte hade förmått visa att hon hade

behållit äganderätten till utmätningsobjektet och inte överlåtit det till gäldenären. HD

uttalade i det fallet endast att det inte fanns något stöd för att tredje mannen skulle ha

sålt egendomen till gäldenären och lade alltså inte bevisbördan för detta på tredje

mannen. Istället förefaller det ha varit HD:s åsikt att borgenären hade att visa att en

senare överlåtelse hade ägt rum. Eftersom omständigheterna i dessa rättsfall skiljer sig

åt, går det dock inte att med bestämdhet fastslå att HD har ändrat åsikt i frågan om var

bevisbördan för en senare inträffad händelse ska placeras.

6.8 NJA 1984 notis C 144 (TV:n och kreaturen)

6.8.1 Referat av fallet

Bakgrunden till detta rättsfall var att kronofogdemyndigheten hade utmätt viss egendom

för gäldenären Arnes obetalda skulder. Arnes sambo Yvonne besvärade sig över ut-

mätningen av en TV-apparat, två kor, en tjur, en kalv, en svart ponnyhäst och ett häst-

transportsläp (Tranesläpet 110) och hävdade att hon var ensam ägare till dessa till-

gångar. HD fann att samtliga dessa föremål hade varit i de samboendes gemensamma

besittning, varför presumtionsregeln i 19 § 1 st. var tillämplig. För att freda tillgångarna

från utmätning, hade således tredje mannen Yvonne att styrka att de tillhörde henne.

Vad gäller TV:n åberopade Yvonne ett intyg från en TV-handel, enligt vilket hon hade

köpt den aktuella TV:n på avbetalning. Genom detta ansågs hon ha styrkt sin ägande-

rätt, varför utmätningen hävdes i denna del.

Avseende de övriga utmätningsobjekten, d.v.s. de båda korna, tjuren, kalven, ponny-

hästen och hästtransportsläpet, anförde hon att hon, sedan flera år innan hon träffade

Arne, hade drivit jordbruksrörelse, varvid hon bl.a. handlade med nötkreatur och hästar.

Arne hade tidigare inte ägt eller arbetat med djur, men hade året före utmätningen

registrerat en enskild firma och börjat sälja hö. Vad beträffar de båda korna, tjuren och

kalven, hänvisade hon dessutom till diverse kvitton samt uppgifter i sina självdeklara-
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tioner. HD fann att utredningen i denna del inte medförde att det framgick att till-

gångarna i fråga tillhörde henne. Hon förelades dock att väcka talan avseende dessa

tillgångar. Vad gäller den svarta ponnyhästen åberopade hon ett kvitto avseende ”1 st.

mörkbrunt shetlandssto”. HD menade att det inte kunde sägas med säkerhet att kvittot

avsåg samma häst som den som hade utmätts. Det framgick således inte att hon var

ägare till hästen. Det förelåg inte ens skäl att meddela föreläggande att väcka talan

rörande äganderätten till hästen. Beträffande hästtransportsläpet åberopade hon ett

kvitto som avsåg förvärv av ”en ny Trane transport”. Kvittot utvisade emellertid inte

vem som hade köpt släpet. Enligt HD framgick det inte heller av kvittot att det avsåg

just det släp som hade utmätts. Med hänsyn till detta, och till det faktum att uppgifterna

i kvittot inte till fullo överensstämde med vissa uppgifter i bilregistret, ansåg HD att det

inte framgick att Yvonne var ensam ägare till släpet. Det förelåg inte heller i denna del

skäl att ens meddela föreläggande att väcka talan.

6.8.2 Analys av fallet

Eftersom det är ovanligt att tredje man förmår uppfylla beviskravet för brytande av

presumtionen om besittarens äganderätt, är det av särskilt intresse att granska om-

ständigheterna rörande TV:n i detta rättsfall. Det räckte härvidlag för tredje mannen

Yvonne att åberopa ett intyg från säljaren för att förhindra att TV:n utmättes. I analysen

av NJA 1984 s. 132 (Travhästen I) hävdade jag att ett intyg, som har utfärdats efter det

att utmätningen har ägt rum, principiellt inte kan tillmätas samma bevisvärde som t.ex.

ett köpekontrakt, som har utfärdats redan i samband med förvärvet av den aktuella

egendomen. Att intyget räckte som bevisning för att det skulle anses framgå att TV:n

tillhörde tredje mannen, kan dock bero på att det inte förefaller ha rått något tvivel om

att den TV som avsågs i intyget var identisk med den utmätta TV:n. Likaså bör det ha

varit av betydelse att den person som utfärdade intyget inte verkar ha varit släkt med

gäldenären eller tredje mannen, eller eljest haft något intresse i äganderättsfrågan.

Jämför härvidlag med det ovan nämnda fallet NJA 1984 s. 132, där det var tredje

mannens mor som hade utfärdat ett viktigt intyg. Vad gäller TV:n, bör också noteras att

fråga inte uppkom om huruvida tredje mannen hade haft råd att förvärva utmätnings-

objektet, vilket annars har varit högst betydelsefullt i flera rättsfall. Detta kan tas till

intäkt för den ganska rimliga slutsatsen, att tredje man måste kunna lägga fram bevis-
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ning angående sin ekonomiska förmåga främst i de fall då han påstår sig vara ägare till

särskilt värdefull egendom och i de fall då han har en mycket låg taxerad inkomst och

saknar förmögenhet.

Beträffande släpet och hästen företedde tredje mannen kvitton för att styrka sitt

äganderättsanspråk. I bägge dessa fall fanns det tvivel om att de åberopade kvittona

avsåg just den utmätta egendomen. Detta medförde, i kombination med vissa andra

omständigheter rörande släpet, att det inte ens fanns skäl att meddela föreläggande att

väcka talan i denna del. Detta visar än en gång vikten av att tredje man kan visa att den

åberopade bevisningen avser just den egendom som har utmätts.

6.9 NJA 1985 s. 320 (Lastbilen)

6.9.1 Referat av fallet

Upprinnelsen till detta rättsfall var att kronofogdemyndigheten utmätte en lastbil för

uttagande av gäldenären Dags obetalda skulder. Nordsales Förvaltnings & Kredit AB

(Nordsales) påstod sig vara ägare till den aktuella lastbilen och anförde därför besvär

och yrkade att utmätningen skulle upphävas. Vid utmätningstillfället hade lastbilen förts

av en person som var anställd av gäldenären. Som nämnts i kap. 3.3.3, menade HD att

lastbilen trots detta skulle anses ha varit i gäldenärens besittning. Följaktligen var 18 § 1

st. tillämpligt och tredjemansbolaget Nordsales hade därför att styrka sin äganderätt.

Sakomständigheterna var mycket invecklade i detta rättsfall och ett flertal bolag, varav

flera hade namnet ”Nordsales” i sin firma, figurerade i utredningen. Enligt tredjemans-

bolaget Nordsales hade Nordsales Handels & Konsult AB köpt lastbilen 1981. Till

styrkande av detta åberopades en faktura, enligt vilken ”Nordsales AB” hade köpt last-

bilen i fråga, och ett registreringsbevis från 1981, enligt vilket Nordsales Handels &

Konsult AB hade upptagits som registrerad ägare till lastbilen. 1982 hade lastbilen

överlåtits till tredjemansbolaget Nordsales, som var ett dotterbolag till Nordsales

Handels & Konsult AB. Detta hade av förbiseende inte anmälts till bilregistret och det

fanns ingen annan dokumentation som kunde styrka att transaktionen hade ägt rum.

Lastbilen hade härefter hyrts ut till Stenbärjs Internationella Transporter AB (Sten-
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bärjsbolaget) och sedan till Fjärrgodstransporter i Sollentuna AB (Fjärrbolaget). Till

styrkande av uthyrningen till Stenbärjsbolaget kunde Nordsales åberopa en anmälan till

fordonsregistret. Till styrkande av uthyrningen till Fjärrbolaget åberopades ett leasing-

avtal. Fjärrbolaget hade inte hunnit registrera sig som brukare av lastbilen före ut-

mätningen. Gäldenären Dag hade emellertid gjort en anmälan till bilregistret kort tid

före utmätningen. Enligt uppgifterna i anmälan var han själv ny ägare till lastbilen och

Stenbärjsbolaget den förre ägaren.

En enig HD påpekade att flera omständigheter talade för att tredjemansbolaget Nord-

sales var ägare till lastbilen. Samtdigt lämnade utredningen utrymme för viss osäkerhet.

HD framhöll särskilt att det inte fanns någon dokumentation som styrkte att Nordsales

hade förvärvat lastbilen av moderbolaget Nordsales Handels & Konsult AB eller någon

förklaring till varför lastbilen disponerades av gäldenären Dag. Således kunde det inte

anses framgå att lastbilen tillhörde tredjemansbolaget. HD fann dock skäl föreligga att

meddela föreläggande att väcka talan.

6.9.2 Analys av fallet

Eftersom sakomständigheterna var oklara, och HD:s domskäl inte särskilt uttömmande,

är det inte möjligt att dra några långtgående slutsatser av detta rättsfall. Det kan dock

konstateras att domstolen, med rätta får sägas, ansåg att utredningen lämnade utrymme

för osäkerhet. Med tanke på att presumtionen är att besittaren äger godset, att tredje man

har bevisbördan och att det ställs mycket höga krav på bevisningen, är det följdriktigt att

tredje man måste kunna klargöra de händelseförlopp som är relevanta för fallet, och att

han förlorar målet om han inte förmår göra detta. Av HD:s uttalande att döma, är det av

särskild vikt att tredje man kan förklara varför det aktuella godset befinner sig i gälde-

närens besittning vid utmätningstillfället. Tredjemansbolaget Nordsales kunde åberopa

vissa omständigheter till stöd för sin påstådda äganderätt, men förmådde inte bevisa att

man hade förvärvat lastbilen av moderbolaget, än mindre förklara varför den befann sig

i gäldenärens besittning. Således var det logiskt att äganderätten inte ansågs vara styrkt.
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6.10 NJA 1986 s. 115 (Pianot)

6.10.1 Referat av fallet

Kronofogdemyndigheten utmätte i september 1984 ett piano av märket Wilhelm

Schimmel för gäldenären Thomas obetalda skulder. Leili besvärade sig över ut-

mätningen och yrkade att den skulle upphävas eftersom hon var ägare till pianot. Detta

rättsfall brukar anses vara av intresse främst till följd av vad HD uttalade i besittnings-

frågan. Pianot förvarades vid utmätningstillfället i en lägenhet där gäldenären Thomas

bodde tillsammans med sin sambo Anita och hennes son Tony. Tredje mannen Leili

hade således inte del i besittningen. Frågan var om 19 § 2 st. skulle tillämpas också i

förhållande till en tredje man som inte hade del i besittningen, eller om 18 § 1 st. skulle

tillämpas i dessa fall. Detta var av betydelse i så motto att, om 19 § 2 st. var tillämpligt,

skulle ingen presumtion gälla och pianot skulle därför få utmätas endast om borgenären

förmådde styrka att gäldenären var den rätte ägaren. HD fann emellertid att 18 § 1 st.

skulle tillämpas i förhållande till en tredje man som inte hade del i besittningen. Leili

hade således att styrka sin äganderätt till pianot. Som Gregow har påpekat,68 är detta

logiskt. Det finns egentligen inga skäl till varför en tredje man skulle ha lättare att freda

egendom från utmätning endast därför att gäldenären råkar dela besittningen med någon

annan istället för att ha utmätningsobjektet i ensambesittning.

Till stöd för sitt äganderättsanspråk anförde Leili att hon hade fått pianot i julklapp av

sin far 1964. Hon hade haft pianot i sin besittning fram till juni 1982 då hon lånade ut

det till sitt kusinbarn Tony. Till styrkande av detta åberopade Leili dels ett kontrakt

angående avbetalningsköp, enligt vilket hennes far den 3 december 1964 hade köpt ett

piano av märket Schimmel 71371 i en musikaffär, dels en av henne själv och Tony

undertecknad handling daterad den 23 juni 1982, i vilken parterna intygade att pianot

tillhörde Leili och att Tony hade det till låns. Hon påpekade också att gäldenären

Thomas hade medgivit att pianot tillhörde henne.

HD:s majoritet menade att de åberopade handlingarna medförde att det fanns ”påtagligt

stöd” för att Leili var ägare till pianot. Eftersom gäldenären Thomas inte hade gjort

                                                
68 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 88.
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någon invändning om att han inte var ägare till pianot vid utmätningstillfället, och det

inte var uteslutet att det hade träffats nya avtal om pianot efter det att låneavtalet

upprättades, ansåg HD det inte framgå att pianot tillhörde Leili. Beslutet om utmätning

kunde sålunda inte upphävas. Däremot ansågs Leili ha förebringat sannolika skäl för sitt

anspråk, varför hon förelades att väcka talan.

6.10.2 Analys av fallet

Inledningsvis kan konstateras att HD fann att de åberopade handlingarna gav tredje

mannen Leili ”påtagligt stöd” för sitt anspråk, men att detta inte var detsamma som att

hennes äganderätt var styrkt. Ett köpekontrakt och en handling, som dels visar att tredje

mannen äger det aktuella godset, dels förklarar varför godset befinner sig i gäldenärens

besittning, är enligt min mening i normalfallet tillräcklig bevisning för att beviskravet

ska vara uppfyllt när det, som i detta fall, inte förefaller ha funnits några oklarheter

rörande identiteten eller finansieringen av förvärvet. Det är därför relevant att söka

utröna vad det var för omständigheter som medförde att tredje mannen inte ansågs ha

styrkt sitt påstående.

Det är troligt att HD ansåg att handlingen, i vilken gäldenärens son intygade att Leili var

ägare till pianot, var av förhållandevis lågt värde som bevismaterial. Som jag antydde i

samband med analysen av NJA 1984 notis C 144 (TV:n och kreaturen), förefaller det

som att uppgifter från närstående generellt har ett lägre bevisvärde än uppgifter som

lämnas av personer som inte står i något personligt förhållande till någon av parterna. I

det nu aktuella fallet kan det inte uteslutas att sonen ville hjälpa sin far gäldenären

genom att påstå sig ha lånat pianot av en utomstående. Det kan inte heller uteslutas att

intyget hade upprättats först efter utmätningen och därvid försetts med en felaktig

datering. HD gav inte uttryck för någon sådan misstanke, men möjligheten att ett intyg

har tillkommit i efterhand måste, enligt min mening, alltid tas i beaktande. Liksom i ett

flertal tidigare refererade rättsfall, hävdade även gäldenären att tredje mannen var ägare

till utmätningsobjektet. Som har framhållits tidigare, tillmäts denna omständighet

mycket liten betydelse. Av HD:s domskäl framgår dessutom att en sådan invändning

från gäldenärens sida måste göras redan i samband med förrättningen för att den alls ska

beaktas.
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I domskälen hänvisade HD till att det inte var uteslutet att nya överenskommelser hade

träffats rörande pianot efter den tidpunkt då låneavtalet sades ha ingåtts. Domstolen

ansåg således att tredje mannen hade att bevisa att godset inte hade sålts till gäldenären.

Som nämnts tidigare, har HD i vissa fall ansett det vara borgenärens sak att visa att

tredje mannen har sålt utmätningsobjektet till gäldenären, jämför NJA 1984 s. 375

(Båten), medan det i andra fall har varit tredje mannens sak att styrka att någon sådan

överenskommelse inte har träffats, jämför NJA 1984 s. 456 (Travhästen II) och det nu

aktuella fallet NJA 1986 s. 115. Även om HD alltså lade bevisbördan på borgenären i

det äldsta av dessa rättsfall, och på tredje mannen i de båda senare fallen, är det enligt

min mening inte möjligt att med säkerhet fastslå att en utvecklingslinje föreligger, eller

konstatera att domstolen har bytt ståndpunkt, eftersom det föreligger mycket få rättsfall,

i vilka HD har uttalat sig i denna fråga, och det faktum att bevisbördans placering har

varit olika i de nu nämnda fallen, kan bero på omständigheterna i de enskilda fallen.

6.11 NJA 1986 s. 443 (Kontanterna och tavlorna)

6.11.1 Referat av fallet

Bakgrunden till detta rättsfall var att kronofogdemyndigheten 1984 hade utmätt 17 520

kr i kontanter samt fyra oljemålningar för en fordran mot gäldenären Pål. Påls hustru

Helena, makarnas barn Ann-Sofie och Christian samt dödsboet efter Helenas mor Elin

besvärade sig över utmätningarna och yrkade att de skulle upphävas.

Vad gäller kontanterna, hade dessa förvarats i fyra olika kuvert i ett bankfack, till vilket

gäldenären Pål och hans maka Helena hade tillgång. Dödsboet efter Elin gjorde anspråk

på innehållet i två av kuverten. Bägge dessa kuvert var märkta med Elins namn och ett

av dem innehöll dessutom en bankbok som var utställd på Elin. Till saken hörde att

Helena hade hjälpt sin mor med handhavandet av vissa ekonomiska angelägenheter. Till

styrkande av sitt anspråk företedde dödsboet vissa intyg som hade utfärdats av Elin och

Helenas syskon. Med hänsyn till detta – och framför allt med beaktande av att Elins

bankbok hade förvarats i ett av kuverten – fann HD att det framgick att kontanterna i

dessa kuvert tillhörde dödsboet. Följaktligen hävdes utmätningen i denna del.
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Vad gäller de båda andra kuverten, gjorde Helena anspråk på innehållet i det ena, vilket

hade påskriften ”Julklapp och hjälp från Elin”, medan barnen gjorde anspråk på

innehållet i det andra, vilket hade påskriften ”Ann-Sofie och Christian”. Till styrkande

av detta anspråk hänvisade Helena och barnen till ett intyg i vilket Elin, kort tid före sin

död, hade bekräftat att kontanterna hade överlämnats som gåva, och i Helenas fall,

delvis som ersättning för hjälp. (Helena hade, som ovan nämnts, hjälpt sin mor med

hennes ekonomiska angelägenheter.) HD ansåg det inte framgå att dessa tillgångar

tillhörde de klagande. HD menade att de däremot hade gjort sina påståenden om

äganderätt sannolika, varför Helena, Ann-Sofie och Christian förelades att väcka talan.

Tavlorna hade funnits i makarnas gemensamma bostad. Helena hävdade att hon var

ensam ägare till dessa och till stöd för sitt anspråk företedde hon fyra intyg som hade ut-

färdats av olika personer nästan ett år före utmätningstillfället. Av omständigheterna i

fallet att döma, var det dock uppenbart att det redan fanns ett utmätningshot när intygen

i fråga upprättades. Enligt de aktuella intygen hade Helena köpt tre av tavlorna på

utställningar för egna medel 1967, 1977 och 1981 samt den fjärde tavlan 1972 av den

förre ägaren. HD menade att intygen inte medförde att det framgick att Helena var

ensam ägare till tavlorna. Det förelåg enligt HD inte ens skäl att meddela föreläggande

att väcka talan i denna del.

6.11.2 Analys av fallet

Eftersom det är ovanligt att en tredje man förmår uppfylla beviskravet i 18 § 1 st. eller

19 § 1 st., är det särskilt intressant att granska den utredning som lades fram av

dödsboet i detta rättsfall. Dödsboet hänvisade till att Helena hade hjälpt sin mor Elin

med hennes ekonomiska handhavanden och kunde därigenom ge en trovärdig förklaring

till varför en del av hennes pengar förvarades i det aktuella bankfacket och således var i

gäldenären Påls besittning. Som jag påpekade i analysen av NJA 1985 s. 320 (Last-

bilen), förefaller det vara en förutsättning att en klagande tredje man kan visa varför

utmätningsobjektet befinner sig i gäldenärens besittning. I sina domskäl betonade HD

särskilt att en Elin tillhörig bankbok förvarades i ett av kuverten i bankfacket. Med

tanke på att HD genomgående har ställt mycket höga krav på bevisningen för tredje

mans anspråk, kan det förefalla förvånande att detta togs till intäkt för att innehållet i
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båda kuverten tillhörde Elin. Det finns dock exempel på fall där HD har ansett bevis-

kravet vara uppfyllt, även om det har rått viss osäkerhet, eller t.o.m. funnits vissa

konkreta omständigheter som har talat mot att tredje mannen är ägare, jämför t.ex. NJA

1984 s. 375 (Båten). Det kan i detta fall inte uteslutas att HD, åtminstone i någon mån,

tog hänsyn till att Elin hade avlidit och att det därför var särskilt svårt att frambringa

bevisning.

Vad gäller tavlorna, hade tredje mannen Helena inte åberopat särdeles mycket till

styrkande av sitt anspråk. Som nämnts, talar det mesta för att intyg, som har utfärdats i

efterhand, generellt har ett lägre bevisvärde än t.ex. ett skriftligt kontrakt, som har

upprättats i samband med att den aktuella transaktionen ägde rum. Enligt min mening

måste dessutom värdet av ett intyg vara ännu lägre när det, som i detta fall, har förflutit

mycket lång tid från det att transaktionen skedde till den tidpunkt då intyget utfärdades.

Det är inte troligt att en säljare efter 17 år fortfarande skulle minnas att en viss kund har

köpt en viss specifik tavla, än mindre att betalningen gjordes med kundens egna medel.

Mot bakgrund av detta fanns det skäl att inte ens förelägga tredje mannen att väcka talan

i denna del.
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7. Bevisning till styrkande av att tredje man äger utmätt gods

7.1 Inledning

I detta kapitel kommer jag att söka klargöra vilken bevisning som måste presteras av

tredje man för att presumtionen om besittarens äganderätt ska brytas. I lagtexten stadgas

endast att tredje mans rätt ska ”framgå”, 18 § 1 st. och 19 § 1 st. Som jag har framhållit i

kap. 2.2.3, kan det vid en jämförelse med beviskravet i 22 § konstateras att det inte är

tillräckligt att tredje mans äganderätt görs sannolik, eller annars framstår som möjlig,

för att beviskravet i 18 § 1 st. respektive 19 § 1 st. ska anses vara uppfyllt. Istället

brukar ”framgå” anses innebära detsamma som att en viss omständighet är ”styrkt”,69

”klarlagd” eller ”utredd”.70 Även om de nu nämnda termerna i sig inte förklarar hur

högt beviskravet ska ställas i praktiken, är det tydligt att det råder stor enighet om att det

bör krävas en omfattande utredning från tredje mans sida för att presumtionen ska

brytas. Min genomgång av rättsfall i kap. 6 visar att detta upprätthålls också i praxis.

Svårigheten i att uppfylla beviskravet ”framgå” antyds för övrigt redan av det faktum att

tredje mannen har förmått bryta presumtionen om besittarens äganderätt i endast tre av

de elva refererade fallen.71 Som jag har påpekat i kap. 4, finns det också starka

principiella skäl att ställa höga krav på bevisningen för tredje mans anspråk och att i

tveksamma fall låta ett beslut om utmätning kvarstå.

7.2 Bevislättnad i vissa fall?

Det faktum att beviskravet ställs högt, innebär dock inte att det helt saknas praktisk

möjlighet för tredje man att skydda egendom i gäldenärens besittning från utmätning.

Min genomgång av rättspraxis visar nämligen att beviskravet ”framgå” kan anses vara

uppfyllt även om tredje man inte har förmått göra det ställt bortom allt tvivel att han

äger det aktuella godset. I NJA 1986 s. 443 (Kontanterna och tavlorna) ansågs sålunda

                                                
69 Se t.ex. Prop. 1980/81:8, s. 423, Löfmarck, Karnov 2000/01, s. 3126 och Walin m.fl., a a, s. 162.
70 Gregow, Tredje mans rätt vid utmätning, s. 125.
71 NJA 1984 s. 375 (Båten), TV:n i NJA 1984 notis C 144 (TV:n och kreaturen) och kontanterna i två av
kuverten i NJA 1986 s. 443 (Kontanterna och tavlorna).
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tredje mannen ha styrkt sin äganderätt, trots att det fanns vissa oklarheter, och i NJA

1984 s. 375 (Båten) fanns det t.o.m. vissa konkreta omständigheter som talade mot att

tredje mannen var ägare, men HD fann ändå att det framgick att denne var den rätt-

mätige ägaren till utmätningsobjektet.

Det finns dessutom situationer, i vilka tredje man inte anses ha bevisbördan för att han

äger gods som påträffas i gäldenärens besittning. Enligt förarbetena är detta fallet då det

av de yttre omständigheterna är uppenbart att gäldenären inte äger det gods som han har

i sin besittning. Ett typfall är när gods har lämnats till en hantverkare för reparation.72

Detta innebär att vid förrättning hos t.ex. en bilreparatör, ska kronofogdemyndigheten

utgå från att de bilar som finns i reparationslokalen inte tillhör gäldenären, trots att de

finns i hans besittning. I dessa fall har alltså borgenären (i praktiken kronofogdemyndig-

heten) bevisbördan för att godset ägs av gäldenären. De ledande juristerna är eniga om

att detta synsätt är korrekt.73 HD har inte haft att ta ställning till hur ägarförhållandena

ska bedömas i en situation av detta slag, men enligt min mening är det rimligt att anta

att kronofogdemyndigheten i dessa fall ska utgå från att godset i fråga inte ägs av

gäldenären, eller i varje fall ställa kraven på bevisning från tredje mans sida mycket

lågt. Denna diskussion avser dock en specialsituation som inte kommer att beröras i det

följande.

Min genomgång av rättspraxis visar att det, förvånande nog, inte är möjligt att med

fullständig säkerhet fastslå exakt vad tredje man har att bevisa för att han ska anses ha

uppfyllt beviskravet ”framgå”. Enligt 18 § 1 st. och 19 § 1 st. ska tredje man styrka att

den aktuella egendomen tillhör honom. Av lagtexten att döma, är det således inte

tillräckligt att han bevisar att han en gång har förvärvat godset; han måste även kunna

visa att han fortfarande är ägare och att han alltså inte har vidareöverlåtit godset till

gäldenären. I flera rättsfall har dock HD tillämpat en princip om delad bevisbörda

innebärande att tredje man endast har haft att styrka att han har förvärvat

utmätningsobjektet och att borgenären således har haft att bevisa att tredje mannen

därefter har sålt godset till gäldenären. Detta framgick mycket tydligt i NJA 1984 s. 375

(Båten), där beslutet om utmätning upphävdes av HD, delvis eftersom borgenären inte

hade förmått styrka sitt påstående att tredje mannen hade sålt utmätningsobjektet till

                                                
72 Prop. 1980/81:8, s. 424.
73 Heuman, a a,  s. 143 f, RSV, a a, s. 236 och Gregow, Utsökningsrätt, s. 136.
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gäldenären. I NJA 1984 s. 456 (Travhästen II) och NJA 1986 s. 115 (Pianot) menade

HD däremot att tredje mannen hade att styrka att han inte hade överlåtit den aktuella

egendomen till gäldenären. Det finns således tecken på en utvecklingslinje innebärande

att det inte längre är tillräckligt att tredje mannen visar att han en gång har förvärvat den

utmätta egendomen. Med tanke på att det inte finns så många rättsfall i vilka HD har

uttalat sig i denna fråga, och att omständigheterna i de ovan nämnda fallen skiljer sig åt,

är det emellertid inte möjligt att fastslå att HD helt har frångått principen om delad

bevisbörda. Enligt min mening bör det krävas att särskilda skäl föreligger för att tredje

man ska vara tvungen att bevisa att han inte har sålt det aktuella godset till gäldenären,

som t.ex. att gäldenären har haft det i sin besittning förhållandevis länge; jämför det

ovan nämnda rättsfallet NJA 1986 s. 115, i vilket det utmätta pianot hade varit i

gäldenärens besittning i över två år. Anledningen till detta ställningstagande är att det

ska finnas en praktisk möjlighet att uppfylla beviskravet i 18 § 1 st. och 19 § 1 st. Det är

för det mesta möjligt att bevisa att man en gång har köpt ett visst föremål, men det kan

vara synnerligen svårt att bevisa att man inte har sålt det vid ett senare tillfälle. Detta är

för övrigt orsaken till att den som hävdar att ett visst avtal har ingåtts, enligt gängse

principer om bevisbördans placering, i normalfallet också har att bevisa att så är fallet.

Min genomgång av rättspraxis i kap. 6 har visat att tredje man kan hänvisa till en mängd

olika handlingar och uppgifter för att styrka att han äger viss utmätt egendom. Frågan är

då hur den bevisning som tredje man kan åberopa värderas och vad som kan påverka

bevisvärdet i det enskilda fallet. Detta kommer att diskuteras i kap. 7.3-7.9.

7.3 Köpehandlingar

7.3.1 Allmänt

Med termen ”köpehandlingar” avses i denna uppsats dokument som t.ex. köpekontrakt,

avbetalningskontrakt, fakturor och kvitton, d.v.s. handlingar som upprättas i samband

med att egendom överlåts från en person till en annan. Som framgått av min genomgång

av rättspraxis, är det mycket vanligt att denna typ av bevisning åberopas av tredje man

för att styrka äganderätten till viss egendom i gäldenärens besittning. Handlingar av

detta slag kan innehålla olika mycket information och det är en given utgångspunkt att
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ju fler relevanta uppgifter som en köpehandling innehåller, desto högre är dess bevis-

värde. Om en tredje man, som vill freda viss egendom från utmätning, kan förete en

köpehandling som avser det aktuella godset, som har undertecknats av säljaren, och som

utpekar tredje mannen som köpare, finns givetvis skäl att anta att denne är den rätt-

mätige ägaren till egendomen i fråga. Eftersom det emellertid krävs att tredje mans rätt

framgår, är frågan om det aktuella beviskravet kan uppfyllas redan genom att tredje

man åberopar en köpehandling, i vilken han utpekas som köpare av utmätningsobjektet.

Nackdelen med köpehandlingar som bevismedel är att det inte kan uteslutas att sådana

är upprättade för skens skull. Det är nämligen fullt tänkbart att gäldenären har

finansierat inköpet av den för utmätning aktuella egendomen, och att den därför tillhör

honom, men i syfte att förhindra utmätning har förmått säljaren att ställa köpe-

handlingarna på en tredje man. Denna risk bör i synnerhet tas i beaktande när den tredje

man, som påstår sig vara ägare till utmätningsobjektet, är gäldenärens maka eller

sambo. Det kan i dessa fall tänkas att gäldenären har försett sin maka med pengar till

förvärvet och att säljaren av egendomen därför har utgått från att makan är köpare och

följaktligen angivit henne som förvärvare i köpehandlingarna. Det är även möjligt att

säljaren har varit i maskopi med gäldenären och på dennes uppmaning angivit gälde-

närens maka, eller någon annan utomstående, som köpare. Slutligen kan det inte heller

uteslutas att det i vissa fall kan vara slumpen som avgör om en köpehandling ställs på

gäldenären eller hans maka.

Det finns således starka skäl till varför det inte bör vara en tillräcklig förutsättning för

att hindra utmätning att tredje man kan förete en köpehandling avseende utmätnings-

objektet, hur detaljerad denna handling än vara må. Av praxis framgår också mycket

tydligt att en köpehandling, i vilken den klagande tredje mannen utpekas som köpare av

utmätningsobjektet, i sig inte medför att beviskravet ”framgå” anses uppfyllt, jämför

NJA 1984 s. 132 (Travhästen I). I detta rättsfall meddelades för övrigt inte ens före-

läggande att väcka talan, trots att tredje mannen alltså var angiven som köpare i en

köpehandling. Det är också självklart att en säljare ställer fakturor avseende ett visst köp

på den person som anges som förvärvare i köpekontraktet, varför det inte heller i sig är

tillräckligt om tredje mannen kan visa att han har angivits som köpare i flera köpe-

handlingar.
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Det kan således fastslås att det inte är tillräckligt att kunna åberopa en köpehandling för

att uppfylla beviskravet. Eftersom tredje mannen kunde freda en TV från utmätning i

NJA 1984 notis C 144 (TV:n och kreaturen) utan att förete just en köpehandling

avseende TV:n, kan det konstateras att det inte heller är nödvändigt att kunna lägga

fram en köpehandling avseende utmätningsobjektet för att äganderätten ska anses fram-

gå. Detta är i högsta grad motiverat. Det måste nämligen finnas en förståelse från

kronofogdemyndighetens sida för att köpehandlingar och andra dokument inte kan

sparas för all framtid, och att skriftliga handlingar ofta inte alls upprättas, och i

synnerhet inte vid transaktioner mellan närstående. Eftersom man gör sig av med, eller

underlåter att upprätta, skriftliga handlingar på egen risk, är detta dock inget argument

för att ställa lägre krav på bevisningen från tredje mans sida, utan innebörden är endast

att det måste vara möjligt att uppfylla beviskravet ”framgå”, även om man inte kan

förete just en köpehandling till styrkande av sitt anspråk.

I kap. 7.3.2-7.3.4 kommer jag nu att diskutera vissa aspekter som är av betydelse vid

värderingen av alla typer av bevisning, men som kanske framför allt bör beaktas när

tredje man åberopar en köpehandling för att bevisa att han äger visst utmätt gods.

7.3.2 Intyg

Det förekommer att en tredje man, som gör anspråk på egendom i gäldenärens

besittning, hänvisar till en handling, i vilken en säljare intygar att han har överlåtit

egendomen i fråga till tredje mannen. Anledningen till att han inte företer en ordinär

köpehandling kan vara att någon sådan inte har upprättats, eller att det i och för sig har

funnits en köpehandling, men att denna sedermera har förkommit. Ett intyg som

åberopas av tredje man i syfte att förhindra utmätning, måste dock inte avse själva

inköpet av egendomen, utan det kan t.ex. lika gärna röra sig om en handling, i vilken en

utomstående intygar att han har lånat ut pengar till tredje mannen för att finansiera

dennes förvärv av det aktuella godset. Med ”intyg” avses därför i denna uppsats varje

handling som åberopas av tredje man, och som har utfärdats av en utomstående på

tredje mannens begäran vid en tidpunkt efter det att den transaktion som intyget avser

ägde rum.
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I NJA 1984 notis C 144 (TV:n och kreaturen) uppfyllde tredje mannen beviskravet

beträffande en utmätt TV genom att åberopa ett skriftligt intyg från en TV-handlare, i

vilket intyg TV-handlaren uttalade att tredje mannen hade köpt TV:n i fråga av honom.

Utgången i detta rättsfall till trots, är det enligt min mening tveksamt om ett intyg, som

har utfärdats i efterhand, generellt ska tillmätas samma bevisvärde som en i övrigt

identisk handling, som har utfärdats redan då den aktuella transaktionen ägde rum. För

att kunna fastslå vilken vikt som ska läggas vid uppgifter i ett intyg, är det nödvändigt

att ta hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, och då i synnerhet förhållandena

när intyget utfärdades. Härvidlag är det viktigt att beakta vem som har utfärdat intyget.

När det, som i NJA 1984 s. 132 (Travhästen I), rör sig om en person som är närstående

till tredje mannen, bör uppgifterna i intyget granskas extra noga, eftersom det då finns

en särskild risk att handlingen har upprättats för skens skull. Det har även betydelse när

intyget har utfärdats. De allra flesta intyg av det nu aktuella slaget utfärdas säkerligen

först när en utmätning redan har ägt rum, eller i varje fall är nära förestående. Om tredje

man kan förete ett intyg rörande äganderätten som, av någon anledning, har utfärdats

redan innan han överlämnade det aktuella godset till gäldenären, måste risken för att det

ska röra sig om en skenhandling anses vara mycket liten. Det måste även tas i beaktande

hur lång tid som har förflutit sedan den transaktion som avses med intyget ägde rum.

När tredje mannen i NJA 1986 s. 443 (Kontanterna och tavlorna) åberopade ett intyg,

som hade utfärdats av en säljare 17 år efter det att han skulle ha sålt en viss tavla till

tredje mannen, var det naturligt att inte tillmäta det aktuella intyget någon avgörande

betydelse. Det kan nämligen endast vara i undantagsfall som en säljare kan minnas

omständigheterna kring en viss transaktion när så lång tid har förflutit som i detta fall.

7.3.3 Identitet

För att en handling, som åberopas till styrkande av tredje mans anspråk, ska kunna ha en

avgörande betydelse för domstolens bedömning, får det inte finnas något tvivel om att

den aktuella handlingen avser just den egendom som har utmätts, d.v.s. att identitet

föreligger. Detta har framgått i flera rättsfall, som t.ex. beträffande hästtransportsläpet

och ponnyhästen i NJA 1984 notis C 144 (TV:n och kreaturen). I det nu nämnda rätts-

fallet hänvisade tredje mannen till kvitton, som enligt henne visade att hon hade för-

värvat tillgångarna i fråga. HD fann dock att det inte kunde sägas med säkerhet att
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kvittona avsåg just det utmätta godset och meddelade därför inte ens föreläggande att

väcka talan. Det har visat sig att det knappast får finnas någon osäkerhet alls om

identiteten för att HD ska godta en handling som åberopas av tredje man. Detta var

särskilt tydligt i NJA 1983 s. 553 (Tavlorna II), i vilket rättsfall HD inte ansåg det

framgå att de tavlor som nämndes i en viss förteckning var identiska med de tavlor som

hade utmätts, trots att det fanns synnerligen goda skäl att anta att så var fallet.

Enligt min mening torde mycket få köpehandlingar upprättas med syftet att kunna

användas av köparen för att styrka sin äganderätt i händelse av en eventuell utmätning.

Av det ovan nämnda kan dock den slutsatsen dras, att om köparen vill kunna ha nytta av

köpehandlingen även i en sådan situation, måste den egendom som har förvärvats be-

skrivas mycket ingående i handlingen. I de nu aktuella rättsfallen skulle det sålunda

troligen ha varit nödvändigt att ha angivit släpets registreringsnummer, speciella känne-

tecken på ponnyhästen respektive tavlornas motiv i köpehandlingarna. Det är givet att

det kan uppstå särskilda problem i detta sammanhang när det rör sig om s.k. fungibel

egendom, varmed avses tillgångar som saknar individuella särdrag. En handling kan

dock givetvis åberopas även om det föreligger oklarheter beträffande identiteten, men

får då på sin höjd ses som ett indicium på tredje mannens äganderätt.

7.3.4 Finansiering

Som nämnts i kap. 7.3.1, finns det en beaktansvärd risk att en person, som har angivits i

en köpehandling som förvärvare av visst gods, i själva verket inte har bekostat inköpet

och följaktligen inte är ägare till egendomen i fråga. Detta innebär att en klagande tredje

man måste kunna visa att han hade ekonomisk förmåga att köpa utmätningsobjektet vid

den tidpunkt då han påstår att förvärvet ägde rum. Om han inte förmår göra detta, kan

han inte anses ha styrkt sin äganderätt. Det har nämligen visat sig vara av avgörande

betydelse för målets utgång i flera rättsfall om tredje mannen har förmått visa hur han

har finansierat sitt påstådda förvärv av utmätningsobjektet. I synnerhet kan NJA 1983 s.

410 I (Bilen) och NJA 1984 s. 132 (Travhästen I) framhållas. I bägge dessa fall fanns

det flera yttre omständigheter som talade för att den klagande tredje mannen var ägare

till den utmätta egendomen; i det senare fallet kunde tredje mannen t.o.m. hänvisa till ett

köpekontrakt som var ställt i hennes namn. Tredje mannen förmådde dock inte i något
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av dessa rättsfall visa hur finansieringen av det påstådda förvärvet hade gått till och HD

meddelade därför inte ens föreläggande att väcka talan. I NJA 1984 s. 375 (Båten)

förmådde däremot tredje mannen styrka sin äganderätt efter att bl.a. ha lagt fram en

omfattande utredning om sina ekonomiska förhållanden. HD uttalade härvidlag att detta

hade varit den avgörande omständigheten för domstolens ställningstagande.

Vid bedömningen av tredje mannens ekonomiska förmåga beaktas givetvis både hans

tillgångar och taxerade inkomst. Som nämnts i kap. 6.8.2, är denna granskning av extra

stor betydelse när tredje mannen påstår sig vara ägare till särskilt värdefull egendom och

då han har en mycket låg taxerad inkomst och dessutom saknar förmögenhet. Enligt min

mening bör det ställas särskilt höga krav på utredningen i de fall då tredje mannen är

gift eller sambo med gäldenären och gäldenären har avsevärt större tillgångar och in-

komster än tredje mannen. Eftersom det är sällsynt att större penningbelopp förvaras i

hemmet, är det sannolikt även nödvändigt att kunna hänföra större förvärv av gods till

uttag från bankkonton eller motsvarande. Det är däremot uteslutet att det i sig skulle

vara en tillräcklig förutsättning för att hindra utmätning, att tredje mannen kan hänvisa

till att han har gjort uttag motsvarande egendomens inköpspris vid den tidpunkt då han

påstår sig ha förvärvat föremålet i fråga. Skälet till detta är att det inte finns något som

visar att de uttagna medlen har använts till just det ändamål som tredje mannen gör

gällande.

7.4 Uppgifter i register

Det förekommer att uppgifter om vem som äger viss egendom registreras. Som exempel

på denna typ av register kan nämnas det statliga bilregistret och Svenska Travsportens

Centralförbunds register.74 Det som är gemensamt för de register som avses i denna

uppsats är att registerföraren inte kontrollerar huruvida en inrapporterad uppgift om vem

som är ägare till viss egendom stämmer överens med de verkliga förhållandena, innan

han för in uppgiften i fråga i registret. Som min genomgång av rättspraxis har visat, har

uppgifter i register av nu nämnt slag, åberopats av den klagande tredje mannen i ett

flertal rättsfall, som t.ex. NJA 1983 s. 410 I (Bilen) och NJA 1984 s. 132 (Travhästen I).

                                                
74 RSV, a a, s. 70 ff.
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I inget av de nu nämnda rättsfallen fann HD det framgå att tredje mannen var ägare till

det utmätta godset; faktum är att inte ens föreläggande att väcka talan meddelades i

något av rättsfallen i fråga. Det fanns skäl att vara särskilt misstänksam mot tredje

mannens uppgifter i bägge dessa fall, men den slutsatsen kan ändå dras, att det inte i sig

är tillräckligt att vara registrerad som ägare till ett föremål för att man ska anses ha

styrkt sin äganderätt. Med tanke på att det, som nämnts, inte görs någon kontroll av in-

rapporterade uppgifter om ägarförhållandena i de nu avsedda registren, är detta följd-

riktigt. Om registeruppgifter av detta slag hade en avgörande betydelse, skulle det vara

mycket lätt att undandra egendom från utmätning genom att inrapportera felaktiga

uppgifter. Detta innebär dock inte att uppgifter i register helt saknar betydelse vid en

granskning av ägarförhållandena. I NJA 1984 s. 456 (Travhästen II) nämnde HD att det

faktum att tredje mannen var registrerad som ägare till den utmätta hästen, var en av de

omständigheter som starkast talade för hans påstådda äganderätt.

Jag anser inte att det är en nödvändig förutsättning för att en klagande tredje man ska

kunna uppfylla beviskravet ”framgå” att han, när möjlighet föreligger, är registrerad

som ägare till den egendom som han påstår sig äga. I de fall tredje mannens uppgifter

inte stämmer överens med de inregistrerade förhållandena, måste dock kraven på

bevisning av tredje mannens anspråk öka ytterligare. Detta antyds av NJA 1984 notis C

144 (TV:n och kreaturen), i vilket rättsfall HD inte godtog tredje mannens påstående att

hon ägde ett utmätt hästtransportsläp efter att ha tagit särskild hänsyn till att vissa

uppgifter i hennes bevisning inte stämde överens med bilregistret.

7.5 Äktenskapsförord

I vissa fall hänvisar en tredje man, som är gift med gäldenären, till uppgifter i ett

äktenskapsförord i syfte att styrka sin äganderätt till viss utmätt egendom. Enligt 7 kap.

3 § äktenskapsbalken är innebörden av ett äktenskapsförord att egendom, som annars

skulle vara giftorättsgods, blir enskild egendom. Eftersom det är irrelevant vid utmät-

ning om den egendom som tas i anspråk är giftorättsgods eller enskild egendom, har ett

äktenskapsförord ingen omedelbar betydelse i dessa sammanhang. Om makarna inte har

fogat en förteckning över den egendom som avses med äktenskapsförordet till hand-

lingen i fråga, saknar äktenskapsförordet dessutom allt bevisvärde i en utmätnings-
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situation, eftersom det i sådana fall inte är möjligt att utläsa ur äktenskapsförordet vem

av makarna som äger ett visst föremål.

Om äktenskapsförordet däremot innehåller en förteckning över den egendom som avses

bli enskild, kan det dock finnas skäl för tredje mannen att åberopa handlingen i fråga till

styrkande av sitt anspråk. Eftersom tingsrätten inte kontrollerar ägarförhållandena innan

ett äktenskapsförord registreras,75 har emellertid uppgifter i en sådan förteckning ett

mycket lågt bevisvärde. Det är utan tvekan logiskt att tillmäta ett äktenskapsförord

mycket liten betydelse, eftersom det annars skulle vara alltför lätt för makar att undan-

dra egendom från utmätning. Eftersom makarna i varje fall har vidtagit en aktiv åtgärd

när de har registrerat ett äktenskapsförord med en förteckning över den egendom som

avses bli enskild, torde en sådan handling ha ungefär samma bevisvärde som en uppgift

i ett register av den typ som har analyserats i kap. 7.4. Med andra ord bör uppgifter i ett

äktenskapsförord beaktas, men utgångspunkten är att de på sin höjd ska ses som ett

svagt indicium på vem som är ägare till det utmätta godset. Att detta synsätt är riktigt

bekräftas av HD:s ställningstagande i NJA 1984 s. 132 (Travhästen I). Gäldenärens

maka hänvisade i detta rättsfall till bl.a. ett äktenskapsförord. Domstolen fann emellertid

att det inte ens fanns skäl att förelägga tredje mannen att väcka talan och kommenterade

inte äktenskapsförordet i domskälen. Det bör dock beaktas att omständigheterna i det

enskilda fallet givetvis kan påverka ett äktenskapsförords bevisvärde. Om makarna har

upprättat och låtit registrera ett äktenskapsförord, innehållande en egendomsförteckning,

innan det ens förelåg ett hot om utmätning, måste handlingen i fråga ha ett avsevärt

högre bevisvärde än i de fall då ett äktenskapsförord har upprättats när utmätning har

varit nära förestående. Även om ett äktenskapsförord har registrerats redan innan

gäldenären satte sig i skuld, kan dock inte uppgifterna i handlingen godtas förut-

sättningslöst, eftersom makarna kan ha upprättat äktenskapsförordet i syfte att i

framtiden kunna undandra den ena makens egendom från utmätning.

                                                
75 RSV, a a, s. 228.
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7.6 Uppgifter i tredje mans självdeklaration

En tredje man, som hävdar att han äger visst utmätt gods, kan ibland hänvisa till att han

har tagit upp föremålet i fråga som tillgång i sin självdeklaration. Så skedde t.ex. i NJA

1983 s. 410 I (Bilen), NJA 1984 s. 45 (Sommarstugan) och NJA 1984 s. 375 (Båten).

HD antydde emellertid inte i något av dessa rättsfall att domstolen skulle ha beaktat de

åberopade uppgifterna i självdeklarationerna särskilt, vilket kan tas till intäkt för att

denna typ av bevisning har ett lågt värde. Det finns också starka skäl till att så bör vara

fallet. Om en privatperson i sin självdeklaration utger sig för att äga en viss tillgång,

ifrågasätter nämligen inte skattemyndigheten detta, annat än i extrema undantagsfall.

Skattemyndighetens problem är givetvis det omvända, d.v.s. att personer som äger

skattepliktiga tillgångar inte tar upp dessa i sina självdeklarationer eller värderar dem

alltför lågt. Således är skattemyndighetens enda syfte, när den i vissa fall kontrollerar att

uppgifter i en självdeklaration stämmer överens med verkligheten, att utröna om den

som har avgivit deklarationen också har andra tillgångar utöver de som han har uppgivit

sig äga.76 Av detta följer att en uppgift i en självdeklaration, som i och för sig har

godtagits av skattemyndigheten, måste ha ungefär samma bevisvärde som en uppgift i

ett register där registerföraren inte kontrollerar att inrapporterade uppgifter stämmer

överens med de verkliga ägarförhållandena. Detta innebär att en självdeklaration

visserligen kan beaktas, men aldrig i sig ha någon avgörande betydelse i det nu aktuella

sammanhanget.

7.7 Handlande som visar att tredje man har uppträtt utåt som ägare

Det förekommer att en tredje man, som gör gällande äganderätt till gods i gäldenärens

besittning, säger sig ha uppträtt utåt som ägare till den aktuella egendomen. Tredje

mannen kan t.ex. hänvisa till att han står som försäkringstagare för egendomen i fråga

eller förete kvitton som utvisar att han har köpt tillbehör till utmätningsobjektet eller

betalat reparationer av detta. Frågan är således vilken betydelse det har för be-

dömningen av ägarförhållandena om tredje mannen kan visa att han har agerat som om

han vore ägare till det utmätta föremålet.

                                                
76 Allt enligt en telefonintervju med Lennart Norberg, skattemyndigheten i Linköping.
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I NJA 1984 s. 45 (Sommarstugan) påpekade tredje mannen att hon stod för försäkringen

av den byggnad som hade utmätts. Hon hänvisade dessutom till att en beställning av en

”elservis”-anläggning och en ansökan om tillstånd till en sanitetsinstallation hade gjorts

i hennes namn. Hon ansågs emellertid inte ha styrkt sin äganderätt och HD kommen-

terade inte vilken betydelse den åberopade bevisningen hade haft för domstolens ställ-

ningstagande. Den slutsatsen kan dock dras, att det faktum att tredje mannen i vissa

situationer har uppträtt som ägare till utmätningsobjektet i sig inte kan medföra att han

anses ha styrkt sin äganderätt. Enligt min mening är det givet att uppgifter av nu nämnt

slag inte bör vara av särskilt stort värde. Man bör nämligen ha i åtanke att det är tredje

mannen som har valt ut de handlingar som han åberopar till styrkande av sitt anspråk

och att det därför inte går att veta om det existerar andra handlingar, i vilka det istället är

gäldenären som uppträder som ägare till utmätningsobjektet. Att en viss person t.ex.

anges som beställare av ett tillbehör till utmätningsobjektet, måste inte heller innebära

att denna person har finansierat inköpet av tillbehöret, än mindre att han också är ägare

till själva utmätningsobjektet.

HD:s ställningstagande i NJA 1984 s. 375 (Båten) bekräftar att det har mycket

begränsad betydelse vem som har uppträtt utåt som ägare. I detta rättsfall stod

gäldenären (tredje mannens sambo) för försäkringen av utmätningsobjektet, men tredje

mannen förmådde ändå styrka att hon var den rättmätige ägaren. Eftersom det ändå bör

beaktas vem som har uppträtt som ägare till visst utmätt gods, måste dock tredje

mannen i ett fall som detta kunna ge en trovärdig förklaring till varför gäldenären i en

viss situation har framställt sig som ägare.

7.8 Uppgifter från gäldenären

Som min genomgång av rättspraxis visar, är det mycket vanligt att gäldenären hävdar

att han inte äger den egendom som har utmätts för hans skulder. Ofta säger han dess-

utom uttryckligen att den klagande tredje mannen är den rättmätige ägaren till godset i

fråga. Det är därför relevant att söka fastställa vilken vikt som ska läggas vid ett sådant

påstående från gäldenärens sida. Eftersom det ligger i gäldenärens intresse att förhindra

att honom tillhörig egendom tas i anspråk, och han dessutom i normalfallet kan lämna

felaktiga uppgifter om ägarförhållandena utan att riskera straff, finns det skäl att bemöta
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gäldenärens uttalanden med en viss skepsis. Det är således inte i sig tillräckligt för att

uppfylla beviskravet, att tredje mannen kan förete t.ex. ett av gäldenären undertecknat

hyreskontrakt, eller en handling i vilken gäldenären intygar att han har den aktuella

egendomen endast till låns, eftersom en sådan handling kan ha upprättats i efterhand och

därvid försetts med en felaktig datering. De enda fall då en sådan handling torde kunna

vara tillräcklig för att tredje mans rätt ska anses framgå, är när gäldenären är en

hantverkare, eller någon annan som yrkesmässigt tar mot annans egendom, eftersom

mycket talar för att tredje man ska medges en viss bevislättnad i dessa fall, jämför kap.

7.2.

Det är i synnerhet nödvändigt att vara misstänksam mot gäldenärens uttalanden om

ägarförhållandena när gäldenären och tredje mannen är gifta eller samboende, eftersom

det i dessa fall finns särskilt stor risk att de är i maskopi med varandra och samarbetar i

syfte att förhindra utmätning. Det framgår också av rättspraxis att gäldenärens med-

givande av tredje mannens anspråk normalt tillmäts mycket liten betydelse. Trots att

tredje mannen har hänvisat till uttalanden av gäldenären i ett flertal av de rättsfall som

jag har analyserat, har HD inte i något av dessa fall ens antytt att den skulle ha lagt

någon särskild vikt vid detta. Tvärtom har domstolen i flera fall ansett att tredje mannen

inte har förmått styrka sin äganderätt, trots gäldenärens medgivande, jämför t.ex. NJA

1983 s. 410 II (Tavlorna I) och NJA 1984 s. 45 (Sommarstugan). Det har dessutom visat

sig att gäldenärens uppgifter om ägarförhållandena inte har haft någon större betydelse

för utgången av fallet, ens då gäldenären har uttalat sig under straffansvar, NJA 1984 s.

456 (Travhästen II). Uppgifter från gäldenären tillmäts alltså inte någon avgörande

betydelse. Detta gäller i synnerhet om gäldenären inte har invänt att han inte äger den

aktuella egendomen redan i samband med förrättningen, utan framfört ett sådant

påstående först vid ett senare tillfälle, NJA 1986 s. 115 (Pianot). Det är däremot själv-

klart att gäldenärens uppgifter bör beaktas, eftersom de kan utgöra ett led i tredje

mannens bevisning, och tillsammans med andra omständigheter medföra att tredje

mannen förmår uppfylla beviskravet ”framgå”.

En tredje man kan givetvis åberopa uppgifter från andra personer än gäldenären för att

styrka sitt anspråk. De bevisvärderingsproblem som blir aktuella i dessa fall är i

praktiken desamma som då tredje man hänvisar till ett intyg från en utomstående, se

kap. 7.3.2. Det förtjänar dock att än en gång framhållas att en persons uttalanden bör
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bemötas med en viss skepsis i de fall då denne är närstående till tredje mannen och/eller

gäldenären, eller eljest kan ha något intresse i att hjälpa gäldenären att undandra

egendom från utmätning.

7.9 Tredje mans behörighet att nyttja utmätningsobjektet

En fråga som, förvånande nog, inte förefaller ha varit föremål för diskussion i den

utsökningsrättsliga litteraturen är om, och i så fall i vilken utsträckning, kronofogde-

myndigheten ska beakta en tredje mans personliga egenskaper när denne gör gällande

att han äger visst gods som har utmätts för gäldenärens skulder. Kronofogdemyndig-

heten ställs inför detta problem främst när det är nödvändigt att, i något avseende, ha en

särskild kvalifikation för att kunna bruka utmätningsobjektet på avsett sätt. Ett typ-

exempel på egendom som endast får brukas av den som är särskilt behörig, är en vanlig

personbil, eftersom framförandet av en sådan förutsätter att föraren har körkort. Frågan

är alltså om en klagande tredje man måste ha den aktuella behörigheten för att kunna

hindra att gods, som på något sätt kräver en särskild kvalifikation, utmäts för gälde-

närens skulder.

HD har inte uttryckligen tagit ställning till detta i de rättsfall som jag har analyserat,

men frågan berördes i NJA 1984 s. 375 (Båten). I detta rättsfall visade det sig att den

klagande tredje mannen, tillika gäldenärens sambo, som gjorde anspråk på en utmätt

båt, inte hade haft ett sådant förarbevis som var nödvändigt för att kunna försäkra båten

när denna köptes. HD fann det framgå att tredje mannen var ägare till båten, och

kommenterade inte den nu nämnda omständigheten i sina domskäl, men nämnde att det

hade funnits faktorer som talade för en annan bedömning. Det fanns flera oklara

omständigheter i detta rättsfall och det är därför inte säkert att domstolen med sitt

uttalande avsåg just det faktum att tredje mannen inte hade varit behörig vid inköpet av

båten. Det kan dock fastslås att det inte var en nödvändig förutsättning att ha förarbevis

för att kunna häva utmätningen. Enligt min mening finns det också skäl till varför det

inte bör vara en nödvändig förutsättning, att ha den särskilda behörighet som

utmätningsobjektet fordrar, för att kunna uppfylla beviskravet. Det kan t.ex. inte ute-

slutas att vissa dyrare föremål fungerar som rena kapitalplaceringar och att tredje

mannen har köpt dessa utan att ha för avsikt att bruka dem. Det kan givetvis också
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hända att en person köper ett föremål i väntan på att han ska bli behörig att använda det.

Ett exempel på detta är när en person som övningskör köper en egen bil. Slutsatsen av

detta är att det måste vara möjligt för tredje man att uppfylla beviskravet ”framgå”, även

om han inte har den särskilda behörighet som det utmätta godset fordrar. Det är dock

självklart att tredje mannen i dessa fall måste kunna lämna en trovärdig förklaring till

varför han har förvärvat ett föremål som han inte får nyttja.
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8. Slutsatser

8.1 Principiella argument för borgenärens resp. tredje mans intressen

Det finns flera orsaker till varför förfarandet vid utmätning måste vara snabbt, enkelt

och effektivt. Om det krävdes en fullständig utredning av ägarförhållandena för att

egendom skulle få tas i anspråk, skulle förfarandet bli mycket tidsödande, vilket bl.a.

skulle medföra en stor risk för sabotage från gäldenärens sida. Även om den gällande

ordningen med presumtionsregler och summariskt förfarande vid kronofogdemyndig-

heten således inte gärna kan ifrågasättas, kan det inte uteslutas att myndigheten fattar

felaktiga beslut till nackdel för borgenären eller tredje man. Det kan å ena sidan hävdas

att gods inte bör få utmätas vid oklara ägarförhållanden, eftersom myndigheten inte får

riskera att kränka en utomståendes äganderätt och borgenärer alltid har att räkna med

förluster och kan kompensera sig för den risk som kreditgivning innebär. Om det skulle

vara mycket lätt för en tredje man att freda egendom från utmätning, skulle å andra

sidan tilltron till utmätningsinstitutet försvagas och viljan att ge kredit minska. Av

starka samhällsekonomiska skäl får det därför inte vara alltför lätt att undanhålla

egendom från utmätning. Följaktligen är det ofrånkomligt att ställa relativt höga krav på

bevisningen för att presumtionerna i 18 § 1 st. och 19 § 1 st. ska brytas.

8.2 Innebörden av ”framgå” i 18 § 1 st. och 19 § 1 st.

Det har i vissa sammanhang hävdats att beviskravet för brytande av presumtionen om

besittarens äganderätt i själva verket skulle vara lägre enligt 19 § 1 st. än enligt 18 § 1

st, trots att lagstiftaren använder ordet ”framgå” i bägge dessa fall. Den främsta orsaken

till att t.ex. Gregow inte är helt främmande för en sådan tolkning, är att det kan vara

särskilt svårt för en person, som besitter gods gemensamt med sin sambo eller maka, att

visa att han äger egendomen i fråga. Även om det alltså kan finnas skäl att tillämpa

lägre beviskrav i 19 § 1 st., talar inget för att så sker i praxis. Detta framgår särskilt

tydligt av NJA 1984 s. 132 och NJA 1984 s. 375, eftersom HD inte tog ställning till

vilken presumtionsregel som var tillämplig i dessa rättsfall, utan endast konstaterade att

tredje mans rätt måste framgå, oavsett om 18 § 1 st. eller 19 § 1 st. tillämpas. HD har

inte heller i något av de övriga rättsfall, som jag har analyserat, ens antytt att man skulle
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ha medgivit tredje man en bevislättnad i de fall 19 § 1 st. varit tillämpligt. Eftersom

lagreglerna under rubriken ”Förhållandet till tredje man” utgör ett enhetligt system, är

det dessutom möjligt att utgå från att regler som har formulerats på samma sätt, också

ska tolkas på samma sätt och ges samma innebörd, om inget annat uttryckligen sägs i

förarbetena. Av det anförda följer att ”framgå” måste ha samma innebörd i 18 § 1 st.

som i 19 § 1 st.

8.3 Värdering av bevisning till styrkande av tredje mans anspråk

Det är uppenbart att det ställs mycket höga krav på bevisningen för att det ska anses

framgå att tredje man äger viss egendom som är i gäldenärens besittning. Som jag har

visat i kap. 4, är detta sakligt motiverat. HD:s praxis visar tydligt att ”framgå” är ett

avsevärt strängare beviskrav än t.ex. ”göra sannolikt”, men det är också uppenbart att

det inte måste vara klarlagt bortom allt tvivel att tredje mannen är ägare, för att hans rätt

ska anses framgå. Av rättspraxis att döma, kan nämligen beviskravet i fråga anses vara

uppfyllt, även om det finns ett visst tvivel eller t.o.m. konkreta omständigheter som talar

mot att den klagande tredje mannen är ägare. Detta finner sin förklaring i att dom-

stolarna förefaller göra en helhetsbedömning av de omständigheter som åberopas av

borgenären respektive tredje man. Det är också värt att notera att tredje man i vissa fall

har medgivits en bevislättnad innebärande att han inte måste visa att han fortfarande

äger godset, utan endast att han en gång har förvärvat det. När gäldenären är hant-

verkare, eller annan som yrkesmässigt tar emot andra personers egendom, anses t.o.m.

en omvänd bevisbörda gälla, vilket innebär att borgenären har att styrka att gäldenären

är ägare, även om den aktuella egendomen befinner sig i gäldenärens besittning.

Jag har i kap. 7 diskuterat värdet hos olika typer av bevis som tredje man kan åberopa

till styrkande av att han äger visst gods som är i gäldenärens besittning. En tredje man

kan givetvis hänvisa till en mängd olika handlingar och omständigheter, men jag har

analyserat de bevistyper som, av HD:s praxis att döma, vanligen åberopas. Det är

uppenbart att ingen enda handling eller omständighet i sig kan medföra att tredje mans

rätt anses framgå. Detta gäller även om tredje mannen kan hänvisa till ett köpekontrakt

som utpekar honom som förvärvare av det aktuella godset, eftersom en sådan handling

kan vara upprättad för skens skull på så sätt att gäldenären har finansierat förvärvet av
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den aktuella egendomen, men uppmanat säljaren att ange tredje mannen som köpare.

Eftersom varje fall är unikt, är det inte möjligt att med säkerhet konstatera att en viss typ

av bevisning alltid medför att tredje mannens rätt anses framgå. Beviskravet torde dock

vanligen anses vara uppfyllt om tredje man kan förete en köpehandling, som otvivel-

aktigt avser just det utmätta godset, ge en trovärdig förklaring till varför godset befinner

sig i gäldenärens besittning och visa att han hade ekonomisk förmåga att förvärva det

aktuella godset vid den tidpunkt då köpehandlingen visar att så skett. I vissa fall, t.ex.

när utmätningsobjektet har varit länge i gäldenärens besittning, eller då det finns andra

särskilda omständigheter som talar för att tredje mannen har sålt godset till gäldenären,

kan det även krävas att tredje mannen visar att han inte har överlåtit egendomen till

gäldenären.

En tredje man kan även hänvisa till uppgifter i äktenskapsförord och diverse register,

påpeka att han har tagit upp den utmätta egendomen som tillgång i sin självdeklaration

eller visa att han har uppträtt utåt som ägare till egendomen i fråga. Det är dock tydligt

att denna typ av bevisning endast kan ses som svaga indicier på vem som äger

utmätningsobjektet, eftersom det annars skulle vara alltför lätt att undandra egendom

från utmätning. Detta innebär dock inte att denna typ av uppgifter helt saknar värde.

Alla former av bevisning bör beaktas eftersom en kombination av omständigheter, som

var för sig inte medför att beviskravet ”framgå” är uppfyllt, sammantagna kan leda till

att tredje mannen anses ha styrkt sin äganderätt.
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Bilaga: Utdrag ur 4 kap. utsökningsbalken

17 §  Lös egendom får utmätas, om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller
om han enligt 18 eller 19 § skall anses vara ägare.

18 §  Gäldenären anses vara ägare till lös egendom som han har i sin besittning, om det
ej framgår att egendomen tillhör annan.
   I fråga om registrerat skepp eller registrerat luftfartyg gäller dock att egendomen anses
tillhöra gäldenären, om denne är inskriven som ägare och det ej framgår att egendomen
tillhör annan.

19 §  Om gäldenären är gift och varaktigt sammanbor med sin make och de har lös
egendom i sin gemensamma besittning, anses gäldenären som ägare till egendomen, om
det ej görs sannolikt att de är samägare till egendomen enligt lagen (1904:48 s. 1) om
samäganderätt och det ej heller framgår att egendomen tillhör den andre eller någon
annan. Detsamma gäller, när gäldenären varaktigt sammanbor med annan under
äktenskapsliknande förhållanden.
   Om gäldenären och annan än som avses i första stycket har lös egendom i sin
gemensamma besittning, får egendomen eller andel däri utmätas endast om det framgår
att egendomen eller andelen tillhör gäldenären.
   Första och andra styckena gäller ej i fråga om registrerat skepp eller registrerat
luftfartyg.

20 § Utmäts lös egendom enligt 17, 18 eller 19 § trots att tredje man har påstått bättre
rätt till egendomen, skall kronofogdemyndigheten, om skäl föreligger, förelägga tredje
mannen att inom en månad från det att föreläggandet delgavs honom väcka talan i saken
mot sökanden och gäldenären. Detsamma gäller, om tredje man påstår bättre rätt först
sedan utmätning har skett.
   Efterkommer tredje man ej föreläggandet, har han förlorat sin rätt mot sökanden, om
ej denne inom den angivna tiden har väckt talan i saken mot tredje mannen.

22 § Kan viss lös egendom ej utmätas enligt 17-19 §§ men föreligger sannolika skäl att
egendomen tillhör gäldenären, får egendomen utmätas med förbehåll för tredje mans
rätt.
   Kronofogdemyndigheten skall, om det ej av särskilda skäl är obehövligt, förelägga
sökanden att inom en månad från det att föreläggandet delgavs honom väcka talan i
saken mot tredje mannen. Efterkommer sökanden ej föreläggandet, skall utmätningen
hävas, om ej tredje mannen inom den angivna tiden har väckt talan i saken mot
sökanden.
   Första och andra styckena gäller ej i fråga om registrerat skepp eller registrerat
luftfartyg.


