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Sammanfattning  
I uppsatsen görs en utredning av gällande rätt beträffande utmätning av egendom i makars 
respektive sambors gemensamma besittning. Vid utmätning av egendom som finns i makars 
respektive sambors gemensamma besittning presumeras egendomen i första hand tillhöra 
gäldenären oavsett vem av dem som är gäldenär. För att kunna freda sin egendom från den andra 
makens respektive sambons skulder åläggs den åberopade maken respektive sambon (benämns för 
tredje man i rättslig mening) bevisbördan. Besittningspresumtionen stadgas i 4 Kap. 19 § 1 st. 
Utsökningsbalk (UB) (1981:774). Syftet med arbetet är därför att fastställa och tydliggöra vilka 
giltiga bevis som åläggs gäldenärens make respektive sambo för att delvis eller i helhet kunna freda 
sin egendom från gäldenärens skulder. I analysen diskuteras besittningspresumtionens förenlighet 
med gällande grundprincip om makarnas respektive sambors egendomsförhållande. 
Grundprincipen stadgas i 1 Kap. 3 § Äktenskapsbalken och innebär att vardera maken råder över 
sin egendom och svarar för sina skulder. Arbetet är baserat på den rättsdogmatiska metoden som 
innebär att utifrån lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin lösa juridiska problem. 
Resultatet av undersökningen visar att egendomsdistinktionen (giftorättsgods, samboegendom och 
enskild egendom) som stadgas i Äktenskapsbalken (ÄktB) (1987:230) respektive Sambolagen 
(SamboL) (2003:376) vid utmätning inte har särskild stor betydelse eftersom den skuldsatte maken 
presumeras vara ägare till egendom vid sambesittning enligt 4 Kap. 19 § 1 st. UB. Genom det höga 
beviskrav som åläggs den skuldfria maken respektive sambon för att kunna freda sin egendom från 
utmätning för den andra makens skulder är makar respektive sambor i praktiken indirekt ansvariga 
för den andra makens respektive sambons skulder. Det som fortsättningsvis stadgas om makar 
gäller även för sambor om inget annat uttrycks. 
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1. Inledning  
Det är vanligt förekommande att parter efter ingående i en relation väljer att slå samman sina bon 
till ett gemensamt hem och hushåll. I rättslig mening innebär detta att personerna antingen ingår 
äktenskap eller samboförhållande. Det sistnämnda definieras genom att två personer stadigvarande 
bor tillsammans i parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Den rättsliga regleringen för de 
nämnda förhållandena regleras i ÄktB och SamboL. En grundprincip för de båda relationsformerna 
är att parterna råder över sin egendom och svarar för sina skulder; den ena eller andra ska i princip 
inte svara för skulder som partnern ådragit sig. Grundprincipens motivering är att även om två 
fysiska personer väljer att ha gemensamt hushåll ska de ändå anses som två ekonomisk 
självständiga personer.  
 
Utmätning regleras främst i Utsökningsbalken, UB. Vid utmätning av egendom som finns i den 
gemensamma besittningen i parförhållanden gäller en särskild besittningspresumtion med 
innebörden att all egendom i sådana fall ska tillhöra den skuldsatta personen (gäldenären). 
Presumtionsregeln innebär i första hand att egendomen tillhör gäldenären oavsett vem av dem som 
är skuldsatt, i andra hand innebär det sålunda att makar indirekt svarar för sin partners skulder om 
denna inte lyckas övervinna det höga beviskravet som denna åläggs. Att rättsläget för utmätning är 
utformad på detta sätt kan inte anses vara förenligt med den grundprincip som stadgas i ÄktB. Vad 
som anses vara giltiga bevis framgår inte av lagtexten, utan det som kan konstateras är att 
beviskravet för att i helhet kunna freda sin egendom från utmätning för sin partners skulder är 
relativt högt. En intressant fråga är därför vilka typer av bevis som ska anses vara giltiga för att den 
skuldfria maken ska undgå att tvingas svara för sin partners skulder.  
 
1.1  Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utreda rättsläget beträffande vilka bevis gäldenärens make 
respektive sambo på förhand behöver säkra eller framlägga för att undvika utmätning av sin 
egendom för sin partners skulder. I arbetet behandlas endast utmätning av lös egendom som finns 
i makarnas gemensamma besittning. Utöver detta är syftet också att uppmärksamma de som saknar 
kännedom om det aktuella ämnet vad man bör ha i åtanke i samband med inflyttning med partner 
som riskerar att utsättas för utmätning. Genom kännedom om vilka bevis som anses giltiga skapas 
möjligheter att på förhand kunna säkra bevis på de egendomar som förvärvas. Slutligen genom 
analys diskutera reglernas förenlighet med grundprincipen som stadgas i ÄktB. De aktuella 
frågeställningarna är följande: 
 
2. Vilka bevis är giltiga för att gäldenärens make respektive sambo delvis eller i helhet ska kunna 

freda sin egendom från utmätning av gäldenärens skulder? 
2. Är besittningspresumtionen i 4 Kap. 19 § 1 st. UB förenlig med grundprincipen i 1 Kap. 3 § 

ÄktB att vardera maken äger sin egendom och sina skulder?  
 
1.2 Metod 
Undersökningen genomförs med hjälp av den rättsdogmatiska metoden. Den rättsdogmatiska 
metoden går ut på att med utgångspunkt i lagstiftning, rättspraxis, lagförarbeten och doktrin finna 
svar till juridiska problem.1 För utredning om exekution och utmätning har UB och följande 
                                                 
1 Nääv, Maria & Zamboni, Mauro (red.), Juridisk metodlära, Andra upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018, s 21 
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förarbeten prop.1980/81:8, prop. 1986/87:1 samt Bet. 1980 om utsökningsbalk varit mycket 
användbara för materialinsamlingen. Förarbeten har utnyttjats då det inte varit möjligt att göra en 
bokstavstrogen lagtolkning av 4 Kap. 19 § 1 st. st UB, särskild vid utredningen om vilka bevis som 
åligger gäldenärens make respektive sambo att framlägga. För att fastställa vilka bevis som anses 
giltiga för fredande av egendomen har främst rättspraxis från Högsta Domstolen varit vägledande. 
Utöver författning, förarbeten och rättspraxis har doktrin av Torkel Gregow om Tredje mans rätt 
vid utmätning och Utsökningsrätt använts i syfte att skapa större förståelse för lagens innebörd. För 
utredning om äktenskap och samboförhållanden har främst ÄktB och SamboL varit centrala.  
 
1.3 Disposition  
Uppsatsen består av en inledande del, deskriptiv del och slutligen en analysdel. Den deskriptiva 
delen är väsentlig för att kunna besvara arbetets frågeställningar i analysen. Efter det inledande 
kapitlet (1) utgör kapitel 2-4 de deskriptiva delarna som översiktligt beskriver gällande rätt. I 
kapitel 5 återfinns analys och slutsatser som utifrån den deskriptiva delen analyserar de aktuella 
frågeställningarna.  
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2. Äktenskap respektive samboförhållanden 
Att inleda en relation med en person, som i rättslig mening benämns för rättssubjekt medför att 
subjektens juridiska rättigheter och skyldigheter i viss mån sammanfogas. Familjerätten är ett 
rättsområde som ständigt och på olika sätt berör oss utan att man beaktar det. Det är genom bl.a. 
äktenskap som par erbjuds juridisk helhetslösning för boende, ekonomi, arv och även barn. Det 
som huvudsakligen ska behandlas i denna del är relationsförhållanden som är rättsligt reglerat i 
Sverige, främst definitionen av det som benämns för äktenskap respektive samboförhållanden och 
egendomsförhållanden i relationen.   
 
2.1 Grundprincipen om egendomsförhållanden  
Det finns en grundprincip om makars respektive sambors egendomsförhållanden som stadgas i 1 
Kap. 3 § ÄktB med innebörden att vardera maka råder över sin egendom och svarar för sina skulder. 
Detta på grund av att när ett äktenskap eller samboförhållande ingås ska dessa personer ändå 
betraktas vara två ekonomisk självständiga personer detta ger vidare makarna möjligheten att ingå 
avtal med varandra och även med utomstående.2 Det finns däremot vissa inskränkningar i vissa fall 
bl.a. bestämmelser som begränsar rätt att ingå avtal makarna sinsemellan för att göra 
förmögenhetsöverföringar. Detta gäller särskilt bestämmelser om gåvor mellan makar. Det stadgas 
att en borgenär har rätt att under vissa förutsättningar vända sig direkt till den maken som erhållit 
en förmögenhetsöverföring genom gåva från den skuldsatte maken om det visar sig att det har 
genomförts med egenskap om att missgynna en viss borgenär.3  
 
2.2 Definition av äktenskap  
I ÄktB regleras bestämmelser om samlevnad i äktenskap. Ett äktenskap ingås mellan två personer 
genom vigsel.4 De huvudsakliga rättsverkningarna som äktenskapet medför är den ekonomiska 
delen. Genom vigsel aktualiseras flera bestämmelser i denna balk som berör den ekonomiska delen, 
se t.ex. 1 Kap. 4 § ÄktB som stadgar att makarna b.la. ska fördela utgifter och lämna varandra 
upplysningar som behövs för familjens ekonomiska förhållanden och tredje avdelning i denna balk 
som berör makarnas ekonomiska förhållanden. Ett äktenskap upplöses genom äktenskapsskillnad 
eller den ena makens död.5  
 
2.2.1 Egendomsförhållanden i äktenskap  
Makarnas egendomar är giftorättsgods om den inte är enskild.6 Utgångspunkten i äktenskap är att 
all egendom är giftorättsgods men kan under vissa förutsättningar bli enskild egendom utifrån det 
som framgår i 7 Kap. 2 § ÄktB. Enligt denna paragraf kan en egendom bli enskild genom bl.a. 
äktenskapsförord eller villkor genom gåva respektive testamente. Särskiljandet för enskild 
egendom och giftorättsgods aktualiseras främst vid äktenskapets upplösning genom bodelning, vid 
en eventuell bodelning ingår inte enskild egendom. Oavsett egendomsdistinktionen mellan 
giftorättsgods och enskild egendom påverkas inte äganderättsförhållanden till egendomen under 
äktenskapets varaktighet. Skillnaden mellan äganderätt och giftorätt är däremot av särskild 
betydelse t.ex. i förhållande till makarnas borgenärer, vid sådana fall har äganderättsfrågorna en 
                                                 
2 Prop. 1985/87:1 s.64. 
3 SFS 1987:230. ÄktB 8 Kap. 3 § 
4 SFS 1987:230. ÄktB 4 Kap. 1 § jmf 1 Kap. 1 §  
5 SFS 1987:230. ÄktB 1 Kap. 5 § 
6 SFS 1987:230. ÄktB 7 Kap. 1 §  
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avgörande betydelse för vad som ska tas i anspråk vid t.ex. en utmätning. Utöver detta kan 
egendomar också innehas gemensamt mellan makarna med samäganderätt, detta genom att 
egendomen förvärvats genom gåva eller vid gemensamt köpt.7 
 
När ett äktenskap upplöses ska en bodelning genomföras.8 Det är vid bodelning som makarnas 
egendomsförhållanden har en väsentlig betydelse, utgångspunkten är att makarnas giftorättsgods 
ska ingå i bodelningen.9 Huvudregeln är att all egendom är giftorättsgods under äktenskapets 
varaktighet, samtidigt är grundprincipen att varje make råder över sin egendom och svarar för sina 
skulder.10 Enligt det sist nämnda införlivas genom att vid bodelning sammanslås det totala 
giftorättsgodset och utifrån detta hälften delas summan och avdrag för skulderna och därefter 
tilldelas vardera maken den egendom som i huvudsak tillhör denne.11  
 
2.3 Definition av samboförhållanden  
I SamboL definieras sambor när två personer stadigvarande bor tillsammans i parförhållanden 
respektive äktenskapsliknande förhållanden. Ett samboförhållande upphör när paret ingår 
äktenskap, separeras eller när någon av samborna avlider.12 Grundprincipen som stadgas i 1 Kap. 
3 § ÄktB om makarnas egendomsförhållanden gäller även sambor.   
 
2.3.1 Egendomsförhållanden i samboförhållanden 
Det som i huvudsak särskiljer samboförhållanden från äktenskap är delvis regleringen för 
egendomsförhållanden. I Jämförelse med äktenskapsförhållanden är huvudregeln att all egendom 
är giftorättsgods, i samboförhållande begränsas detta till att enbart omfatta gemensamma bostaden 
och bohaget vilket utgör samboegendom (7 Kap. 2 § första stycket ÄktB jmf. 3 § SamboL). Vid 
upplösning av samboförhållanden ska en fördelning av egendomen genomföras, vid begäran av 
någon av samborna, genom en bodelning.13 Det är då enbart samboegendom som blir föremål för 
bodelning, vilket endast består av sambornas gemensamma bostad och bohag.14 
  

                                                 
7 Agell, Anders & Brattström, Margareta, Äktenskap, samboende, partnerskap, Sjätte upplagan, Iustus förlag, Uppsala, 
2018, s 77–79.  
8 SFS 1987:230. ÄktB 9 Kap. 1 § 
9 SFS 1987:230. ÄktB 10 Kap. 1 § 
10 SFS 1987:230. ÄktB 1 Kap. 3 § 
11 SFS 1987:230. ÄktB 11 Kap. 3 § 
12 SFS 2003:376. SamboL 1 och 2 §§  
13 SFS 2003:376. SamboL 8 § 
14 SFS 2003: 376. SamboL 12 §  
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3 Exekution  
3.1 Bakgrund 
När någon förpliktar sig att fullgöra något enligt avtal eller på grund av lag eller annan författning, 
underlåter att fullgöra förpliktelsen har den berättigade en möjlighet att vända sig till en myndighet 
för att tvångsvis få förpliktelsen fullgjord. Denna möjlighet är av stor betydelse för samtliga 
personer i en rättsstat eftersom det är en förutsättning för kreditgivning i samhället. Kreditgivare 
behöver tryggheten om att kunna ingå avtal med både fysiska och juridiska personer med säkerhet 
och kännedom om att det finns rättsliga möjligheter att genom tvång få förpliktelser som 
kredittagare åtagit sig fullgjord.  
 
Det tvångsmässiga genomförandet benämns för exekution och verksamheten åvilar Kronofogden. 
Det finns specialexekution respektive generalexekution, den förra avser sak- eller löneutmätning 
vilket i princip syftar till att endast en borgenär har rätten att erhålla betalning och den senare avser 
konkurs där flera borgenärer konkurrerar om att få förpliktelsen fullgjord. När man talar om 
utsökning är det således ett samlingsbegrepp som berör exekutiva åtgärder som har till syfte att 
tillgodose endast en viss berättigad borgenär och innefattar även andra verkställighetsåtgärder 
utöver utmätning bl.a. avhysning, kvarstad och olika säkerhetsåtgärder.15  
 
Ett utsökningsmål initieras när någon ansöker (benämns för sökande respektive borgenär i mål om 
betalningsskyldighet) om verkställighet av ett anspråk på någon annan. Den som blir motparten till 
sökande är således svaranden (benämns för gäldenär i mål om betalningsskyldighet).16 I 
utsökningsrätten görs en distinktion mellan verkställighet och handräckning. Den förra avser som 
tidigare nämnts då Kronofogden (KFM) tvångsvis genomför det som beslutats av domstol eller i 
annan särskild ordning vilket också regleras utifrån UB. Handräckning åsyftar till direkt ingripande 
av den exekutiva myndigheten utan tidigare prövning av annan myndighet.17  
 
Det är endast Kronofogden som har behörighet att utföra exekutiva åtgärder och detta gäller enbart 
inom Sveriges gränser.18 När ett utsökningsmål har initierats skiljer man mellan två typer av mål; 
allmänna mål (a-mål) respektive enskilda mål (e-mål). De mål som staten eller en kommun är 
borgenär är allmänna, alla andra mål är enskilda. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa mål är 
vilken exekutionstitel som används.19 Utsökningsmål är delvis dispositiva vilket innebär att 
parterna själva styr förfarandet med vissa begränsningar. Det är t.ex. sökande som bestämmer 
vilken verkställighet denna önskar ska verkställas på svaranden. Däremot har sökande ingen 
möjlighet att styra förfarandet hos KFM genom att t.ex. bestämma vilken egendom som ska 
utmätas, denna uppgift tillkommer KFM att utifrån bestämmelser besluta om förfarandets 
tillvägagångssätt med vissa undantag. Däremot kan KFM på eget initiativ beakta parternas och 
tredje mans rätt.20 
 

                                                 
15 Torkel Gregow, Utsökningsrätt, 4., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s 21  
16 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s 20  
17 Gregow, Utsökningsrätt, s 29 
18 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s 22 
19 Mellqvist, Mikael, Obeståndsrätten en introduktion, MTM, Johanneshov, 2017, s 18 
20 Gregow, Torkel, Tredje mans rätt vid utmätning, Norstedt, Stockholm, 1987, s 20 
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3.2 Verkställighetsformer  
Verkställighet kan bli aktuellt först när sökande inkommit med ansökan till KFM om att tvångsvis 
få en viss förpliktelse fullgjort. Ansökan kan vara muntligt eller skriftligt och det är sökande som 
ska ange vilken åtgärd denna vill att KFM ska utföra.21 När det gäller utmätning som 
verkställighetsform krävs att förpliktelsen finns i en dom eller beslut om förpliktelsen, detta 
benämns för exekutionstitel. Det är en grundläggande förutsättning att det finns en exekutionstitel 
för att KFM ska kunna besluta om verkställighet.22  
 
De verkställighetsformer som finns för mål om betalningsskyldighet är utmätning. Utmätning finns 
i två former, sakutmätning och löneutmätning. När det gäller sakutmätning tas egendom som tillhör 
den betalningsskyldige (gäldenär) i anspråk för att realiseras, i allmänhet genom försäljning av 
egendomen. Den intäkt som inkommer genom realisationen ska således vara som en betalning av 
utmätningssökandes fordran. Löneutmätning omfattar lön och vissa andra ersättningar som 
förefaller till betalning. I detta fall är det arbetsgivaren eller annan som har till uppgift att betala ut 
ersättningen att reservera en viss del av detta för en redovisning till KFM.23  
 
Andra verkställighetsformer som inte har samband med betalningsskyldighet är bland annat 
avhysning. Detta omfattar en skyldighet för den förpliktade att flytta från en fastighet eller utrymme 
i en byggnad med förutsättning att förpliktelsen avser en nyttjanderättshavare till fastigheten eller 
bostaden. Beroende på vad förpliktelsen avser behöver det nödvändigtvis inte enbart omfatta 
positiva handlingar utan också negativa, det vill säga skyldighet till underlåtelse av en viss 
handling.24 En annan typ av verkställighet är beslut om kvarstad som inte innebär åläggande av 
någon förpliktelse för svaranden, sådana beslut innebär att KFM tar i anspråk egendom till ett visst 
värde för att senare bli föremål för utmätning. Det är en form av en säkerhetsåtgärd om det 
föreligger en risk att svaranden ska hindra eller försvåra framtida verkställighet.25 
 
3.3  Lagstiftning i utsökningsrätten  
Utsökningsrätten är komplex, här ska enbart nämnas den lagstiftning som är av central betydelse 
för uppsatsens frågeställningar. Tidigare reglerades utsökningsrätten av Utsökningslagen 
(1877:31) som trädde i kraft år 1878, vilken ersattes av 1734 års Utsökningsbalk. Under årens lopp 
har UL kommit att förändrats i åtskilliga avseende på grund av andra rättsområden som resulterat 
i att denna lagstiftning fått kompletterats med andra föreskrifter.26 Förslaget om reformarbetet för 
den nuvarande Utsökningsbalk tillkom från regeringen med syfte  att strukturera upp lagstiftningen 
på utsökningsrättens område genom att sammanfoga tidigare lagstiftningar på detta område till en 
enda balk.27 Den nuvarande lagstiftningen som reglerar utsökningsrätten är främst 
Utsökningsbalken, UB (1981:774) som också kompletteras med andra föreskrifter, bland annat 
utsökningsförordningen (1981:981) samt andra lagar och förordningar.28 Flertalet bestämmelser i 
Förvaltningslagen, FL (2017:900) är inte tillämpliga i utsökningsmål trots att KFM är en 

                                                 
21 SFS 1981:774. UB 2 Kap 1 § 1 st.  
22 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s 36 
23 Torkel Gregow, Utsökningsrätt, 4., omarb. uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s 32 
24 Gregow. Utsökningsrätt, s 33 
25 Gregow. Utsökningsrätt, s 382  
26 Proposition 1980/81:8 s 72 
27 Prop. 1980/81:8 s 69 
28 Gregow. Utsökningsrätt, s 22 
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förvaltningsmyndighet med anledning av att FL tillämpas subsidiärt (4 § FL). Bestämmelser om 
förvaltningsmyndigheters serviceskyldighet, samverkan mellan myndigheter och allmänna krav på 
handläggningen av ärenden (4–7 §§ FL) i denna lag gäller däremot även för utsökningsmål. Utöver 
detta finns det andra bestämmelser i UB som förvisso motsvarar FL bestämmelser. 
 
3.4 Rättssäkerhetsprinciper 
Eftersom Sverige är medlem i EU måste unionsrätten också beaktas. En rättssäkerhetsprincip som 
är allmänt erkänd även inom svensk rätt är proportionalitetsprincipen. Principen stadgas i artikel 
5.4 Fördraget in Europeiska unionen (FEU) och i rättighetsstadgan, det innebär att lagenliga 
offentliga ingrepp mot enskilda rättssubjekt inte får gå utöver vad som anses vara nödvändigt för 
att uppfylla det bakomliggande syftet. Det ska således föreligga balans mellan mål och medel och 
samtidigt vara sannolikt att målet kan uppnås med det valda medlet.29 Legalitetsprincipen är 
ytterligare en viktig princip som stadgas i 1 Kap. 1 § 3 st. Regeringsformen och fastslår den 
offentliga organens skyldighet att följa normerna vid utövning av offentlig makt, det är en princip 
om maktutövningens normbundenhet.30 De ovannämnda principerna har valts med anledning av 
att de i högsta grad är fundamentala för detta arbete.  
 
Det finns förvisso även andra rättssäkerhetsprinciper som också är betydelsefulla som KFM (och 
även andra myndigheter) måste beakta vid myndighetsutövning mot den enskilde. Detta avsnitt är 
väsentligt eftersom utmätningsförfarandet i huvudsak omfattar myndighetsutövning mot den 
enskilde. Begreppet myndighetsutövning är en beteckning för en viss typ av offentlig verksamhet 
då särskilda hänsyn ska beaktas, bl.a. rättssäkerhetsprinciperna enligt ovannämnda. Främst innebär 
begreppet sådan offentlig verksamhet som myndigheterna ensidigt genom beslut ålägger enskilda 
skyldigheter eller genomför ingrepp i dennas frihet eller egendom.31 Det finns inte några djupare 
analyser av de nämnda principerna eftersom det inte är förenligt med uppsatsen frågeställningar, 
däremot är det fundamentala principer att ha kännedom om i ett för olika typer av mål vid 
myndighetsutövning mot enskilda.  
  

                                                 
29 Bernitz, Ulf, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, Fjortonde upplagan, Wolters Kluwer, Stockholm, 
2017, s 70 
30 Bernitz, Finna rätt: juristens källmaterial och arbetsmetoder, s 49 
31 Strömberg, H. & Lundell, B. (2018). Allmän förvaltningsrätt. (27:e upplagan). Stockholm: Liber. s 19  
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4 Utmätning  
4.1  Bakgrund  
Utmätning verkställs endast för mål om betalningsskyldighet samt att sökande har exekutionstitel 
respektive särskilt beslut av förpliktelsen.32 I allmänhet består utmätningsförfarande av tre led: 
 

1. Beslut om utmätning, 
2. Realisation av den utmätta egendomen 
3. Redovisning och fördelning av influtna medel.33 

 
Beslut om utmätning innebär att egendom tillhörande gäldenären tas i anspråk för att realiseras 
genom försäljning e.d. i syfte att tvångsvis få förpliktelsen som gäldenären åtagit sig fullgjord. 
Både fast- och lös egendom kan vara föremål för utmätning. Det är inte enbart lösören som kan tas 
i anspråk när det gäller lös egendom även fordringar och rättigheter kan bli föremål för utmätning.34 
Ett grundläggande krav för utmätningsförfarandet är att det ska ske enkelt, snabbt och effektivt 
samt följa de rättsprinciperna enligt tidigare nämnda principerna bl.a. proportionalitetsprincipen 
och legalitetsprincipen. Det är viktigt att utmätningsmål handläggs snabbt när en borgenär ansöker 
om utmätning på grund av flera anledningar, delvis för att det finns risker att gäldenärens 
ekonomiska situation på kort tid kan försämras men också risken att denna gör sig av med tillgångar 
som skulle kunna utmätas.35  
 
Efter beslut om utmätning får gäldenären inte längre råda över egendomen, i den meningen att 
denna inte får vidta faktiska eller rättsliga åtgärder som innebär skada för borgenären. Efter beslut 
om utmätning åläggs gäldenären således förfogandeförbud36 till egendomen som enligt 
huvudregeln innebär att gäldenären inte utan KFM:s tillstånd får överlåta, undanskaffa eller 
förstöra egendomen, efterge sin rätt vid arvskifte eller på annat sätt efterge sin rätt.37  
 
4.2 Utmätningsordningen 
När KFM har fastställt att allmänna förutsättningar för utmätning är uppfyllda och inte hindrad av 
undantagsbestämmelser ska en bedömning om en tillgång är utmätningsbar göras genom 
tillämpning av UB:s bestämmelser om utmätningsordningen. Utmätning får endast förekomma om 
det beräknade överskottet vid försäljning av egendomen gör åtgärden försvarlig, detta är således 
förenligt med proportionalitetsprincipen. Vid fastställande av vilken egendom som ska utmätas ska 
KFM göra försvarlighetsbedömning, proportionalitetsbedömning och även intresseavvägning 
mellan borgenärens intresse av betalning utan onödigt dröjsmål gentemot gäldenärens intresse av 
att undvika onödiga kostnader.38 I de fall där det gäldenären har flera utmätningsbara egendomar 
ska KFM utse den egendom som är förenligt med de tidigare nämnda bedömningarna.39 Den 
egendom som kan användas till fordringens betalning med minsta kostnad eller annan olägenhet 

                                                 
32 SFS 1981:774. UB 4 Kap. 1 §  
33 Gregow. Utsökningsrätt, s 106 
34 Gregow. Utsökningsrätt, s 108  
35 Heuman, Lars, Specialprocess: utsökning och konkurs, 7., [omarb.] uppl., Norstedts juridik, Stockholm, 2014, s.131 
36 SFS 1981:774. UB 4 Kap. 29 §.  
37 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s 170 f.  
38 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s 131 
39 SFS 1981:774. UB 4 Kap 3 § 2st.  
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för gäldenären bör vara föremål för utmätning. Utmätningsordningen är enligt följande (om inte 
parterna kommer överens om annat eller att gäldenären har särskilda önskemål som inte strider mot 
sökandes intressen): 
 

1. Kontanta medel  
2. Banktillgodohavande och andra likvida tillgångar som kan lyftas omedelbart 
3. Löneutmätning  
4. Fondandel och aktier  
5. Övrig lösegendom (lös öre, fordringar och pantbrev) 
6. Fast egendom  
7. Skepp, luftfartyg.40 

 
4.3 Grundläggande förutsättningar för utmätning 
Det stadgas i 4 Kap. 1 § UB att utmätning verkställs endast för mål om betalningsskyldighet samt 
att sökande har en exekutionstitel. För att en egendom ska vara utmätningsbar krävs utöver de 
allmänna förutsättningarna även uppfyllnad av ytterligare förutsättningar kopplad till egendomen. 
Om beslut fattas för utmätning av en viss egendom måste den utmätningsbara egendomen ha 
förmögenhetsvärde eftersom utmätningen har till syfte att driva in ett visst belopp för att sedan 
fullgöra betalningsskyldigheten till borgenären, ingreppet ska vidare vara försvarlig.41 Det ska vara 
förenligt med proportionalitetsprincipen som uttrycks i artikel 5.4 FEU. Här handlar det om en 
intresseavvägning mellan borgenärens respektive gäldenärens intressen. Sammanfattningsvis krävs 
att fem förutsättningar är uppfyllda för att en egendom ska bli föremål för utmätning, dessa är enligt 
följande: 
 
1. Egendomen tillhör gäldenären. För utmätning av lös egendom stadgas det i 4 Kap 17 § UB att 

egendomen får utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären eller att detta fastställs genom 
presumtionsreglerna i 4 Kap. 18 eller 19 §§ UB. Det är inte alltid uppenbart att en viss egendom 
tillhör gäldenären, i vissa fall kan egendomen tillhöra tredje man men att detta inte traderats 
och därmed inte fått sakrättsligt skydd till egendomen, med anledning av detta finns det därför 
särskilda bevisbörderegler vilket har utformats som presumtionsregler.42   

2. En av förutsättningarna för att egendomen ska kunna utmätas är att den är överlåtbar. 
Egendomar som på grund av sin beskaffenhet och är villkorad genom gåva eller testamente får 
naturligtvis inte vara föremål för utmätning, det gäller även egendomar som förvärvats på kredit 
och villkorad med överlåtelseförbud.43 Överlåtelseförbudet kan också omfatta rättigheter om 
innehållet är anknutet till just den berättigade personen t.ex. underhållsbidrag.44 Anledningen 
till detta är på grund av att utmätning vanligtvis leder till försäljning eller annan form av 
realisation, och med hänvisning till de sakrättsliga principerna om besittningsövergång måste 
förvärvaren av den utmätta egendomen ha möjlighet att erhålla sakrättsligt skydd.  

3. Utöver de nämnda förutsättningar krävs att egendomen har ett förmögenhetsvärde som vid 
realisation ger överskott och gör utmätningen försvarlig.45 En utmätning som endast beräknas 

                                                 
40 Kronofogdemyndighetens ställningstagande avseende utmätningsordningen 7/14/VE s 7 
41 SFS 1981:774. UB 4 Kap. 3 § 
42 Heuman, Specialprocess: utsökning och konkurs, s 147 
43 SFS 1981:774. UB 5 Kap 5 § 
44 Gregow. Utsökningsrätt, s 109  
45 SFS 1981:774. UB 4 Kap. 3 § 
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täcka uppkomna förättingskostnader får inte utmätas eftersom det utöver detta också ska täcka 
betalningen till sökandes fordran, för sådana fall kan det inte bedömas vara ett försvarligt 
ingrepp.46 

4. Egendomen ska tillhöra samma ekonomiska enhet, splittringsförbudet stadgas i 4 Kap. 6 § 1 st. 
UB. Det är således otillåtet att skilja på tillgångarna vid utmätning t.ex. utmäta enbart bildäck 
och inte bilen om inte särskilda skäl föreligger.  

5. Slutligen kan samtliga förutsättningar enligt ovanstående vara uppfyllda men egendomen utgör 
gäldenärens beneficium vilken hindrar utmätningen. Beneficiereglerna stadgas i 5 Kap. 1–4 §§ 
UB och har ett socialt syfte som ger gäldenären viss skydd att få behålla de grundläggande 
egendomarna som denna är i behov av. Det kan innefatta kläder, personliga tillhörigheter eller 
egendomar som denna behöver till sin försörjning t.ex. arbetsredskap.  

 
4.4 Beneficium  
Huvudregeln är att all egendom som tillhör gäldenären kan bli föremål för utmätning om de 
allmänna förutsättningarna är uppfyllda, med vissa undantag. Det finns två typer av sådana 
undantag, den första är beneficium som har uppställts på grund av hänsyn till gäldenärens behov, 
den andra är egendomar som omfattas av förbud mot utmätning med anledning av egendomens 
särskilda beskaffenhet.47 Det är KFM som har till uppgift att göra bedömningen om en viss 
egendom omfattas av undantagsbestämmelserna, ytterst är det domstolarnas praxis som kan 
förändra normerna för vad som ska bedömas vara beneficium. Dessa undantagsbestämmelser är 
inte enbart kopplade till vilken slags egendom som faller under beneficium. Även gäldenärens och 
dennas familjs behov till egendomen har betydelse. Det innebär att samma slags egendom kan 
bedömas vara beneficium i ett fall men inte i annat fall.48  
 
Undantagsbestämmelserna för beneficium regleras i 5 Kap. 1–4 §§ UB vilket enbart gäller för 
fysiska personer. Undantaget på grund av egendomens särskilda beskaffenhet regleras i 5 Kap. 2–
12 §§ UB. I allmänhet är det kläder och föremål som är till för personligt bruk att betraktas som 
beneficium, även egendom som gäldenären är i behov av för att kunna ha en skälig levnadsstandard 
faller in under beneficium. Detta är naturligtvis en bedömningsfråga om vad som ska betraktas vara 
skälig levnadsstandard, en uppgift som är föremål för både KFM och domstolarna att bedöma i 
varje enskilt fall.49 
 
4.5  Besittningspresumtion 
För att kunna fastställa om en egendom tillhör gäldenären har det som tidigare nämnts utformats 
presumtionsregler. När det gäller lösöre sker besittningsövergång genom tradition för att 
förvärvaren ska erhålla sakrättsligt skydd. Detta gäller även i fråga om lös egendom generellt som 
kan vara föremål för besittning t.ex. löpande skuldebrev med undantag för registrerade skepp och 
luftfartyg. Presumtionsregeln har därför utformats utifrån denna grund.50 Utgångspunkten för 
besittningspresumtionerna är huvudsakligen att lös egendom som finns i gäldenärens besittning 
anses tillhöra denna om det inte framgår att den tillhör någon annan.51 Egendom som inte finns i 
                                                 
46 Gregow, Utsökningsrätt, s 115  
47 Gregow. Utsökningsrätt, s 125  
48 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s 143 
49 Heuman, Specialprocess: utsökning och konkurs, s 149 
50 Proposition 1980/81:8 s 423 
51 SFS 1981:774. UB, 4 Kap. 18 § 
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gäldenärens besittning får endast utmätas om det framgår att den tillhör gäldenären, en 
bevisbörderegel som är till förmån för tredje man.52 
 
Besittningsbegreppet är vagt, dessvärre är bedömningen om det föreligger gemensam besittning 
till egendomen. Lös egendom som gäldenären direkt har tillgång till bedöms vara i dennes 
besittning t.ex. egendomen finns i dennas bostad. Genom NJA 1984 s.132 och 456 är det fastslaget 
att även medelbar besittning anses vara i gäldenärens besittning d.v.s. då tredje man innehar lös 
egendom för gäldenärens räkning.53 Denna fråga utreds närmare av juris doktor Ulf Göransson i 
SvJT 1985 s 538. Göransson uppställer tre distinktioner som kan omfattas av besittningsbegreppet 
baserade på de faktiska och rättsliga förhållandena. Den faktiska komponenten innebär att 
egendomen är i någons vård t.ex. i sitt garage, medan den rättsliga komponenten är att någon genom 
avtal överlämnar egendomen till vårdaren samtidigt då denna fortfarande har rätt till egendomen. 
Distinktionen är enligt följande:  
 
1. Medelbar och omedelbar besittning; den medelbara besittningen innebär att personen i fråga 

har tillgång till egendomen, denna har möjlighet att när som helst disponera över egendomen 
om denna så vill. Den omedelbara besittningen innebär sålunda att någon besitter en egendom 
för annans räkning t.ex. genom hyresavtal eller pantavtal, egendomen finns i dennas vård. Det 
är en neutral distinktion eftersom inget av det ena eller andra talar för vem av dem som är den 
rättmätige ägaren. 54 

2. Vid ensambesittning och gemensam besittning; om det föreligger avtal kopplad till egendomen 
i fråga, t.ex. hyresavtal e.d. kommer den ena eller andra endera vara omedelbar- eller medelbar 
ensambesittare, precis som Göransson påpekar är gränsdragningen mellan ensam respektive 
gemensam besittning komplicerat. För personer som sammanbor utgör allt som finns i bostaden 
de samlevandets omedelbara besittning utifrån UB:s mening, de ska anses vara sambesittare 
till egendomarna eftersom de närhelst kan bereda sig tillgång till hemmet. Distinktionen mellan 
dessa bör enligt Göransson bestämmas utifrån teoretiska grunder men utöver detta krävs även 
ändamålsresonemang. Det som är avgörande är således om det föreligger avtal till egendomen 
mellan personerna; föreligger avtal innehas egendomen med endera medelbar- eller omedelbar 
ensambesittning, föreligger inget avtal till egendomen ska personerna anses ha egendomen i 
gemensam besittning.55 

3. Egenbesittning och representantbesittning; den förra kan endast utövas av ägaren som besitter 
saken för egen räkning utöver detta räknas andra inneha egendomen som representantbesittare 
i egenskap som t.ex. panthavare. Utifrån denna distinktion kan det vara både medelbart eller 
omedelbart, ensam eller gemensamt med annan. 56 

 
Denna distinktion är grundläggande för att avgöra besittningsfrågan och är därmed avgörande för 
om 4 Kap. 19 § 1 st. eller 2 st. UB är tillämpbar i det aktuella fallet och i samband med detta 
fastställs också placeringen av bevisbördan.57 För makar och sambor utgör besittningen alltid 
gemensam besittning när det gäller utmätning av tillgångar som finns i den gemensamma bostaden, 
                                                 
52 SFS 1981:774. UB 4 Kap. 17 § 
53 Gregow, Utsökningsrätt, s 151 
54 Göransson, Ulf. ‘’Utmätning av annans häst’’. Gemensam besittning enligt 4:19 st. 2 UB. Svensk juristtidning, SvJT 
1985 s 541 
55 Göransson, ’’Utmätning av annans häst’’. Gemensam besittning enligt 4:19 st. 2 UB, s 542f. 
56 Göransson, ’’Utmätning av annans häst’’. Gemensam besittning enligt 4:19 st. 2 UB, s 546f. 
57 SvJT 1985 s 548 
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varför denna distinktion inte har särskilt avgörande betydelse vid tillämpning av 4 Kap. 19 § 1 st. 
UB.  
 
För att presumtionen ska brytas är det inte tillräckligt att det är sannolikt att den tillhör tredje man, 
det måste vara utrett att så är fallet. För att bryta denna presumtion krävs i första hand att den som 
gör anspråk om äganderätt till egendomen har vunnit sakrättsligt skydd till egendomen. 
Borgenärsskydd för äganderättsförvärv sker i huvudregeln i enlighet med traditionsprincipen, 
egendomen ska ha traderats; detta kompletteras vidare med regler om denuntiation, registrering 
eller märkning.58 Med hänsyn till bevissvårigheterna har det intagits i UB presumtionsregler som 
är olika för skilda typsituationer. I detta arbete ska det enbart redogöras för den situation där 
utmätning sker i makarnas respektive sambors gemensamma besittning.  
 
4.5.1 Besittningspresumtion för makar respektive sambor 
När det gäller makar, sambor respektive par som lever under äktenskapsliknande förhållande gäller 
en särskild presumtionsregel vilket stadgas i 4 Kap. 19 § 1st. UB. Arbetet är som tidigare nämnts 
begränsad till att enbart omfatta den gemensamma besittningen för sådana förhållanden, vilket är 
anledningen till att enbart första stycket är relevant. Den huvudsakliga skillnaden mellan första 
respektive andra stycket i paragrafen är placeringen av bevisbördan. I första stycket är bevisbördan 
placerad hos den maken som gör anspråk om äganderätt till utmätta egendomen som har till uppgift 
att styrka att så är fallet. Andra stycket i denna paragraf berör däremot övriga kategorier (jmf 4 
Kap. 19 § 2st. UB ’’annan’’) som har gemensam besittning tillsammans med gäldenären, för 
sådana fall är det den utmätningssökande som ska styrka förutsättningarna för att egendomen får 
utmätas för gäldenärens räkning.59  
 
Det är den civilrättsliga utgångspunkten som ska läggas till grund för utmätning av endera makas 
skulder; den ena makens egendom ska i princip inte kunna tas i anspråk för den andra makens 
skulder. Med anledning av problematiken för utomstående att bedöma äganderättsförhållanden 
mellan makar har det till skydd för borgenärerna bevisbördan placerats hos makarna.60 Den make 
som gör anspråk om äganderätt ska också kunna styrka varför egendomen finns i gäldenärens 
besittning. Om det framgår att den andra maken respektive sambon är ensamägare ska egendomen 
i helhet fredas från utmätning.61 Det stadgas inte i lagtexten exakt vilka beviskrav som ställs för att 
en egendom ska kunna fredas från utmätning, genom rättsfall går det däremot att belysa det höga 
beviskravet som åligger gäldenärens make respektive sambo (se avs. 4.7) 
 
De förutsättningar som krävs för att 4 Kap. 19 § 1 st. UB över huvud taget ska vara tillämpbart är:  
 

1. Det ska föreligga någon form av äktenskapsliknande förhållande mellan gäldenären och en 
fysisk person, relationsstatus mellan dessa är att dem antingen är gifta eller sambor.  

2. Utöver äktenskapsliknande relationsstatusen krävs att sammanboendet är varaktigt.  
3. Det ska vara fråga om lös egendom som finns i parets gemensamma besittning.  

                                                 
58 Millqvist, Göran, Sakrättens grunder en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom, 
MTM, Johanneshov, 2018, s. 140 
59 Göransson, Ulf. ‘’Utmätning av annans häst’’. Gemensam besittning enligt 4:19 st. 2 UB. Svensk juristtidning, SvJT 
1985 s 538 
60 Agell & Brattström, Äktenskap, samboende, partnerskap, s 91 
61 Heuman, Specialprocess utsökning och konkurs, s 159 
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Bedömning om det föreligger äktenskap mellan paret är inte lika problematisk som bedömningen 
om det föreligger ett samboförhållande eftersom äktenskap ingås genom vigsel, se 4 Kap. 1 § ÄktB, 
ett samboförhållande definieras däremot i 1 § SamboL. Presumtionsregeln är enbart tillämplig för 
de fall där äktenskapsliknande förhållande bedöms föreligga, distinktion görs för andra som delar 
på bostad t.ex. inneboende eller syskon, för sådana fall är inte denna presumtionsregel tillämpbar. 
En förutsättning för tillämpning av den aktuella presumtionsregeln som KFM måste ta ställning till 
är att makarna faktiskt varaktigt bor tillsammans, bor de åtskilda oavsett anledning ska de anses 
vara ensamstående.  
 
Lös egendom som finns i makarnas gemensamma besittning presumeras tillhöra gäldenären, 
oavsett om den ena eller andra är gäldenär. Motiveringen till rättsläget är att besittningsfrågan ofta 
är oklar dels på grund av svårigheten att avgöra om en viss egendom ska anses vara i makarnas 
gemensamma besittning eller uteslutet i den andras besittning, dessutom också risken att makar i 
samförstånd kan ändra besittningsförhållandet sinsemellan i syfte att motverka eller försvåra 
exekution hos den skuldsatte maken.62 Denna presumtionsregel bryts om det görs sannolikt att 
partnerna har samäganderätt till egendomen enligt Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt eller att 
det framgår att den andra har ensam äganderätt respektive att egendomen tillhör annan.  
 
4.5.2 Anspråk om samäganderätt  
Om det vid utmätning bedöms vara sannolikt att samäganderätt till egendomen föreligger får endast 
gäldenärens andel i egendomen utmätas.63 Det räcker således med att detta görs sannolikt för att 
makens eller sambons andel ska fredas från utmätning. Enligt förarbeten ska det inte ställas för 
höga beviskrav för att det ska vara sannolikt däremot räcker det dock inte att enbart påstå att 
samägande föreligger, ytterligare omständigheter måste tala för detta t.ex. en faktura där båda 
makarna eller samborna står som köpare eller bankontoutdrag som motsvarar summan till köpet 
ska vid sådana fall bedömas vara tillräckligt. Det är KFM som ska göra bedömningen om 
samäganderätt råder i varje enskilt fall.64  
 
Om samäganderätt till egendomen föreligger är utgångspunkten att makarnas andelar till 
egendomen är lika stora om inget annat framkommer (se 1 § Lag om samäganderätt). Genom 
yrkandet av sökande, gäldenären eller den andra delägaren till egendomen kan den begära att 
egendomen ska säljas i helhet.65 Den andel som tillhör den andra maken ska sedan betalas till denna 
och resterande av köpeskillingen ska tillfalla sökande.66 Varför beviskravet är mildare vid anspråk 
om samäganderätt i jämförelse med ensamäganderätt motiveras enligt förarbeten med svårigheten 
att i efterhand avgöra om en viss egendom som finns i makarnas gemensamma besittning köpts av 
den ena eller andra eller gemensamt, är det därför rimligen att beviskravet är lägre.67 
 

                                                 
62 Prop. 1980/81:8 s 428 f. 
63 Kronofogden, Utmätning KFM 901, s 389  
64 Betänkande 1980/81:LU23 s 30 
65 SFS 1981:774. UB 8 Kap. 8 § 
66 Heuman, Specialprocess: utsökning och konkurs, s 161 
67 Prop. 1980/81:8 s 429  
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4.5.3  Anspråk om ensamäganderätt 
Vid anspråk om ensamäganderätt till egendom som finns i gäldenärens besittning utifrån 4 Kap. 
19 § 1 st. UB är beviskravet strängare i jämförelse med anspråk om samäganderätt. För att 
egendomen ska undgå utmätning på denna grund krävs att det framgår att egendomen tillhör den 
andra, att det ska framgå att egendomen tillhör den andra innebär sålunda högre beviskrav i 
jämförelse med att det ska anses vara sannolikt. För att anspråk om ensamäganderätt till egendom 
som utmätts för gäldenärens skulder ska vara giltig krävs utöver bevis att andra förutsättningar är 
uppfyllda. I första hand krävs att maken erhållit sakrättsligt skydd till egendomen. Sakrättsligt 
skydd erhålls som tidigare nämnt genom besittningsövergång, vanligtvis genom tradition beroende 
på vad det är för egendom saken gäller. Undantaget från detta är egendom som makarna ger till 
varandra genom gåva, i detta fall uppfylls ingen besittningsövergång, detta innebär således att 4 
Kap. 19 § 1 st. UB utesluter gäldenärens make att erhålla sakrättsligt skydd vid sådana fall. Genom 
att upprätta äktenskapsförord68 respektive samboavtal69 vid gåva uppfyller däremot giltigheten för 
sakrättsligt skydd, något som även styrker denna sin rätt.70  
 
4.6 Föreläggande att väcka talan i domstol 
Utsökningsmål hos KFM är i princip skriftliga och summariska. Den summariska processen 
utmärks av att den ska vara enkel för sökande, svarande och KFM något som skiljer denna process 
från en vanlig rättegångsprocess. Det huvudsakliga syftet med den summariska processen är att 
fastställa om kravet om betalningsskyldighet bestrids eller inte, det föreligger inget krav på någon 
bevisprövning eller civilrättslig bedömning om anspråket är lagenligt grundat. När någon av 
parterna bestrider kravet hänvisas denna till att istället väcka talan i domstol.71 För de fall där 
gäldenärens make inte lyckas frambringa tillräcklig bevisning om sin äganderätt i den summariska 
processen får egendomen utmätas. Om det framlagda beviset talar för att det finns sannolika skäl 
för att egendomen kan tillhöra gäldenärens make ska KFM förelägga denna att inom en månad 
väcka talan mot både sökande och gäldenären i domstol, väcks inte talan inom denna tidsfrist 
förlorar gäldenärens make sin rätt till egendomen.72 En förutsättning för föreläggandet är att 
egendomen har utmätts. I NJA 1987 s 500 (vilket också beskrivs mer ingående i 4.7.4.) har HD 
slagit fast att det är förmånligare att väcka talan i domstol eftersom det finns större utrymme för 
domstolen att genomföra en ingående och nyanserad prövning av äganderättsfrågan, en möjlighet 
som saknas i den summariska processen som utsökningsmål utgör.   

                                                 
68 SFS 1987:230. ÄktB 7 Kap. 3 § 
69 SFS 2003:376. SamboL 9 § 
70 Gregow, Torkel, Tredje mans rätt vid utmätning, Norstedt, Stockholm, 1987, s 189 
71 Heuman, Specialprocess: utsökning och konkurs, s 61 
72 SFS 1981:774. UB 4 Kap. 20 §  
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4.7  Rättspraxis 
4.7.1 NJA 1983 s 410  
I NJA 1983 s 410 I diskuterades frågan om beviskravet som åligger gäldenärens make vid anspråk 
till en utmätt egendom. I målet utmättes en personbil för uttagande av gäldenärens obetalda skatter. 
Personbilen var registrerad på gäldenärens maka. I besvär till HD yrkade makan att HD skulle 
upphäva utmätningen eftersom hon var registrerad på bilen. Till stöd för sin talan hänvisades 
registreringen i bilregistret samt att bilen upptagits som en förmögenhetstillgång i deklarationen. I 
detta fall var inte de framlagda bevisen tillräckliga för att styrka äganderätten, däremot tillräckligt 
för att styrka att sannolika skäl förelåg att så kan vara fallet vilket även medgav skäl till att förelägga 
henne att väcka talan om äganderätten i enlighet med 4 Kap. 20 § UB.  
 
Det avgörande i målet var att andra omständigheter talade emot att makan ensam haft möjlighet att 
förvärva bilen, då bilen dessutom förvärvades genom avbetalningsköp vilket betalades av 
påföljande månad trots att det i målet framkom att makan inte haft den ekonomiska möjligheten att 
ensam förvärva bilen. Några år dessförinnan hade makan dessutom köpt en fastighet, eftersom 
makan inte varit förmögen nog att genomföra sådana köp påvisar detta en ekonomisk konstruktion 
som är mycket vanligt förekommande i syfte att undvika utmätning. HD diskuterar att det inte är 
ovanligt att den skuldsatte maken betalar för en viss egendom medan den skuldfria står för köpet. 
Detta utgör därför anledningen till det höga beviskravet som ställs för den som vill bryta 
besittningspresumtionen i 4 Kap. 19 § 1 st. UB. HD lämnade därför makans anspråk utan bifall.  
 
4.7.2 NJA 1984 s 375 
I NJA 1984 s 375 upptogs fråga i mål om utmätning huruvida det kunde anses framgå att egendom 
tillhörde annan än gäldenären utifrån 4 Kap. 18 § 1 st. och 19 § 1 st. UB. För uttagandet av 
gäldenärens obetalda skatter utmättes en båt som fanns i dennas besittning. Båten fanns i en förhyrd 
båtplats tillhörande en båtklubb vilken gäldenären var medlem i, gäldenären var dessutom 
försäkringshavare till båten. I besvär yrkade gäldenärens sambo upphävandet av utmätningen 
eftersom båten inte tillhörde gäldenären utan dennas sambo i helhet.  
 
Till stöd för sin talan framlades köpekontrakt vilket visade att gäldenärens sambo var köpare, 
ytterligare bevisning hänvisades till skuldebrevet vilket framgick att lånet hänförde sig till 
gäldenärens sambo. I målet utgjorde inte köpekontrakten en självständig bevisning för uppfyllnad 
av rekvisitan i både 4 Kap. 18 och 19 §§ UB att det ska framgå att egendom tillhör annan, detta 
kompletterades med andra omständigheter som talade för att så var fallet, bland annat en rimlig 
förvärvsinkomst för att kunna förvärva den aktuella egendomen. HD upphävde utmätningen dels 
på grund att det visade sig att båten tagits upp som en förmögenhetstillgång i deklarationen hos 
gäldenärens sambo samt att gäldenärens sambo haft en rimlig arbetsinkomst att denna bedömts haft 
möjlighet att ensam förvärva båten.  
 
4.7.3 NJA 1986 s 443  
I NJA 1986 s 443 upptogs frågan huruvida utmätt egendom som varit i makarnas gemensamma 
besittning tillhört annan än gäldenären, fallet berör b.la. kontanter som befunnits i gäldenärens och 
dennas hustru hyrda bankfack (I). Även fråga huruvida gäldenärens maka gjort sannolikt om 
samäganderätt till viss egendom i det aktuella fallet (II).   
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I (I) fallet utmättes kontanter som befunnits i gäldenärens och dennas hustrus hyrda bankfack, 
kontanterna fanns i ett kuvert märkta med makans namn samt på deras gemensamma barn. I fallet 
framkom att kuvertet är gåva från makans avlidna mor. Utöver detta utmättes även tavlor som fanns 
i makarnas gemensamma hem. I besvär till HD yrkade gäldenärens maka att utmätning för de 
nämnda egendomarna skulle upphävas eftersom hon i första hand skulle anses vara ensamägare 
och i andra hand att samäganderätt förelåg. Till stöd för sin talan framlades köpeintyg för tavlorna 
och för kontanterna hänvisades bl.a. markeringarna på kuverten.  
 
Beträffande kontanterna fann HD att det inte framgick att den tillhör makan genom markeringarna 
på kuverten däremot att det fanns sannolika skäl för att förlägga henne att väcka talan om 
äganderätten enligt 4 Kap. 20 § UB då det fanns omständigheter som talade för att makan haft 
skötsel för ekonomin åt dennas mor. I fråga om tavlorna fann HD att köpeintyg inte kunde tillmätas 
högt bevisvärde att det skulle anses framgå tillhöra makan och inte heller att samäganderätt råder, 
därmed fanns det inget skäl att förelägga henne att väcka talan om äganderätt till tavlorna.  
 
I (II) fallet utmättes möbler, husgeråd, verktyg, motorbåt m.m för verkställighet av den under (I) 
domen. I besvär yrkade gäldenärens maka att utmätningen skulle upphävas och gjorde gällande att 
hon var ägare eller i vart fall samägare till egendomen. Till stöd för sin talan framlades intyg, 
fakturor och kvitto i bevisföringen. HD fann att två av de utmätta egendomarna ansågs tillräckligt 
styrkt tillhöra makan eftersom dom erhållits genom gåva från annan utomstående. Beträffande 
motorbåten fann HD genom det framlagda bevisen omfattade kvitto, intyg från säljare och 
låneintyg inte vara tillräcklig för att anses framgå tillhöra makan i helhet, däremot sannolika skäl 
som talade för att samäganderätt förelåg.  
 
4.7.4 NJA 1987 s 500 
I NJA 1987 s 500 upptogs frågan angående det höga beviskravet som finns uppställd i 4 Kap. 19 § 
1st. UB. HD framhöll att det höga beviskravet som ställs mot maken till gäldenären i utsökningsmål 
är med anledning av strävan att underlätta det exekutiva förfarandet. I rättegång bör däremot en 
mer ingående och nyanserad prövning genomföras. Med hänsyn till bevissvårigheterna som 
uppställs för en make respektive sambo att frambringa bevisning efter flera år fastslår HD med 
motiveringen att lägre beviskrav bör ställas i tvistemål än i utsökningsmål.  
 
När gäldenärens make gör anspråk om ensamäganderätt till den utmätta egendomen och det 
föreligger sannolika skäl för att så är fallet ska KFM i enlighet med 4 Kap. 20 § förelägga denna 
att inom en månad väcka talan i domstol mot både borgenären och gäldenären om sin äganderätt. 
Om maken inte gör detta inom tidsfristen förlorar denna sin rätt att göra anspråk på egendomen.73 
Det har genom denna HD-dom fastslagits att beviskravet som åligger gäldenärens make förmildras 
i tvistemål än i utsökningsmål.  
 
4.7.5 Rättsfallsanalys 
Genom NJA 1983 s 410 I är det fastslaget att det krävs utöver den skriftliga bevisningen att andra 
omständigheter talar för att egendomen inte tillhör gäldenären utan dennas make respektive sambo. 
Utöver kvitto och hänvisning till bilregistret som då gällde i det aktuella fallet måste den maken 
som gör anspråk om bättre rätt till den utmätta egendomen också haft en ekonomisk möjlighet att 

                                                 
73 Prop. 1980/81:8 s 436 § 20 
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förvärva egendomen. Det är således en omständighet som utöver den skriftliga bevisningen kan 
uppfylla beviskravet vid anspråk om egendomen i helhet, utan denna omständighet utgör den 
skriftliga bevisningen inte någon särskild stor betydelse.  
 
Även i NJA 1984 s 375 är det bekräftat att den skriftliga bevisningen som t.ex. köpekontrakt utgör 
tillräcklig bevisning under förutsättning att det kompletteras med den omständighet att maken 
respektive sambon som gör anspråk på egendomen, faktiskt haft en ekonomisk möjlighet att 
förvärva den aktuella egendomen. Utöver detta framkom det också i NJA 1986 s 443 I att kontanter 
som finns i makarnas gemensamma besittning, genom markering av namn tillhörande annan utgör 
sannolika skäl för ett föreläggande om att väcka talan om äganderätten utifrån 4 Kap. 20 § UB. Att 
väcka talan om äganderätt i domstol har visat sig vara förmånligare eftersom det är fastslaget i NJA 
1987 s 500 att beviskravet som åligger gäldenärens make förmildras i tvistemål i jämförelse med 
utsökningsmål, detta med anledning av att domstolarna har en större möjlighet att göra en mer 
nyanserad prövning om äganderätten, något som det inte finns utrymme för att genomföra under 
den summariska processen i utsökningsmål.   
 
För att beviskravet ska vara uppfyllt är det således inte enbart tillräckligt med redogörelse om 
egendomens förvärv genom att t.ex. uppvisa kvitto, däremot är det godtagbart att uppfylla att 
sannolika skäl föreligger som förvisso ger möjlighet att väcka talan om äganderätt i domstol. I 
huvudsak måste anspråket understödjas av skriftlig bevisning. Förhållandevis är beviskraven höga 
för att gäldenärens make i helhet ska kunna freda sin egendom från utmätning. Motiveringen 
baserad på det sistnämnda praxis till varför så är fallet är att det råder bevisvärderingsproblem. 
Trots skriftliga bevis som t.ex. bilregister befaras ändå risken att makarna upprättar ekonomiska 
konstruktioner i syfte att undanröja egendomar från utmätning eller för att försvåra det exekutiva 
förfarandet.74   
  

                                                 
74 Heuman, Specialprocess: utsökning och konkurs, s. 162 
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5 Analys och slutsats 
5.1 Egendomsförhållanden mellan makar respektive sambor  
I rätten görs en distinktion mellan äktenskap och samboförhållanden, vilket främst berör 
egendomsförhållande i relationen. Utgångpunkten för båda förhållandena är att vardera äger egna 
tillgångar och skulder under förutsättning att egendomen inte är samägd. Under förhållandets 
varaktighet och även vid upplösningen av förhållandet förblir det således på det sättet. Särskiljande 
mellan giftorättsgods respektive samboegendom och enskild egendom har främst betydelse vid 
äktenskapet respektive samboförhållandets upplösning. Grundprincipen i 1 Kap. 3 § ÄktB är 
väsentlig dels för att underlätta äganderättsfrågor vid bl.a. utmätning hos någon av makarna 
respektive samborna. Det sagda innebär sålunda att vid utmätning har det i princip ingen betydelse 
vad som utgör giftorättsgods eller samboegendom, utan det som kan vara av betydelse vid 
bevisföringen i målet är vad som utgör enskild egendom med förutsättning att den blivit enskild 
egendom i enlighet med bestämmelserna.  
 
Enskild egendom som uppfyller de uppställda bestämmelserna i ÄktB respektive SamboL har visat 
sig ha viss betydelse och underlättar förfarandet vid utmätning av egendom. Slutsatsen är att 
giftorättsgods respektive samboegendom får betydelse främst vid bodelning utifrån ÄktB eller 
SamboL. I UB görs det inte någon särskild distinktion mellan dessa egendomar förutom att 
egendom som blivit enskild genom äktenskapsförord eller samboavtal får viss betydelse vid 
äganderättsanspråk i utmätningsmål.  
 
Avgörande vid utmätning enligt UB är om egendomen finns i makarnas eller sambornas 
gemensamma besittning, oberoende om det i ÄktB eller SamboL definieras som giftorättsgods eller 
samboegendom. Det får därför antas, med utgångspunkt i tidigare rättsfall, att det i första hand 
handlar om egendom som finns i det gemensamma hemmet som blir föremål för 4 Kap 19 § 1 st. 
UB. För de fall gäldenären besitter egendom utanför sitt hem innebär detta att hen har 
ensambesittning till egendomen och då tillämpas således 4 Kap. 18 § UB.  
 
5.2 Besittningspresumtionen och giltiga bevis för presumtionsbrytande 
Presumtionsregeln i 4 Kap. 19 § 1 st. UB innebär att egendomen presumeras tillhöra gäldenären 
vid gemensam besittning med ett lägre beviskrav för den andra maken att kunna åberopa 
samäganderätt. Råder samäganderätt ska gäldenärens andel, således femtio procent av egendomen, 
vara föremål för utmätning, av vilket den andra maken får ut sin andel vid realisationen. Vid 
anspråk på samäganderätt till egendomen är det tillräckligt att det görs sannolikt att så är fallet. 
Den skriftliga bevisningen som uppfyller detta är bl.a. köpeintyg eller faktura som visar att båda 
makarna respektive samborna står som köpare. Bankkontoutdrag som motsvarar köpeskillingen är 
också tillräckligt.75 
 
Vid anspråk på äganderätten till egendomen i sin helhet krävs att det framgår att så är fallet. Ett 
alternativ är att personen åläggs att i domstol väcka talan om äganderätten enligt 4 Kap. 20 § UB. 
Förutsättningen för att maken respektive sambon ska åläggas föreläggandet är att sannolika skäl 
rörande äganderätten till egendomen föreligger. Det som omfattas av detta beviskrav är b.la. 
köpeintyg, kvitto eller faktura. För att däremot uppfylla beviskravet och därmed i helhet kunna 

                                                 
75 Bet. 1980/81:LU23 s 30 
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freda sin egendom krävs utöver skriftliga bevis också att andra omständigheter talar för detta, t.ex. 
makens respektive sambons ekonomiska möjlighet att kunna förvärva egendomen, det är t.ex. inte 
tillräckligt att hänvisa till registrering i bilregistret, vilket framgår av NJA 1983 s 410 I. Egendom 
som tas upp i äktenskapsförord eller samboavtal underlättar bevisföringen och är en möjlighet att 
kunna freda sin egendom från utmätning. Föreläggande att väcka talan i domstol är således en 
möjlighet för gäldenärens make att vinna rätt till egendomen på ett förmånligare sätt än i den 
summariska processen.  
 
Det ställs således höga krav på gäldenärens make respektive sambo att kunna hävda sin rätt och 
freda sin egendom. Beviskravet är inte uttryckligt i författningen, men rättsfallsundersökningen ger 
ledning kring vad som kan anses vara giltig eller ogiltig bevisning. Om bevisbördan delvis skulle 
placeras på KFM eller borgenären vid utmätning, t.ex. på liknande sätt som stadgas i 4 Kap. 17 § 
UB, skulle det möjligtvis skapa större utrymme för den enskilde att freda sin egendom från 
gäldenärens skulder. 
 
Slutsatsen blir att rättsläget är vagt och att det inte är rimligt att ställs så höga beviskrav när det är 
upp till den enskilde att frambringa dessa bevis. Det är således lättare för KFM att göra anspråk på 
egendom för utmätning än vad det är för gäldenärens make respektive sambo att styrka sin rätt. 
Svårigheten att bryta presumtionen innebär i praktiken att makar och sambor i stor utsträckning 
ansvarar för varandras skulder, vilket inte kan anses vara förenligt med grundprincipen i 1 Kap. 3 
§ ÄktB som går ut på att vardera makar respektive sambor äger sin egendom och skulder. Baserat 
på det material som framkommit i arbetet får presumtionsregeln i 4 Kap. 19 § 1 st. UB anses 
motstridig i förhållande till det som stadgas i 1 Kap. 3 § ÄktB, samt övriga bestämmelser om 
egendomsförhållandena i ÄktB och SamboL. Motiveringen till denna slutsats är det höga beviskrav 
som åligger den ena maken och som innebär att makar eller sambor i praktiken indirekt ansvarar 
för den andra makens respektive sambons skulder. Anledningen till att rättsläget är utformat på 
detta sätt är att utmätning vanligtvis genomförs under pågående förhållande, vilket skapar 
problematik i bedömningen av om egendomen tillhör den ena eller andra maken, och bevisbördan 
har därför placerats hos makarna respektive samborna.  
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