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Verkställighet av dom som inte vunnit laga kraft

PM 2018-12-19  Advokat Thorulf Arwidson

En dom vinner laga kraft så snart som part inte längre har möjlighet att använda sig 

av ordinära rättsmedel. Har tiden för överklagandet gått ut finns det inte längre några 

ordinära rättsmedel att tillgå. En dom är en s.k. exekutionstitel som kan ligga till 

grund för utmätning genom kronofogdemyndigheten. Om en dom vunnit laga kraft 

kan fordringsägaren direkt få domen verkställd utan några särskilda villkor (3 kap. 1 

§ och 3 § utsökningsbalken, UB). En dom inte vunnit laga kraft kan dock i vissa fall 

ändock ligga till grund för verkställighet (3 kap. 4 § och 6 § UB). Fordringsbeloppet 

kan mätas ut, men betalas inte ut av kronofogden till fordringsägaren (sökanden, van-

ligen densamme som är kärande i ett tvistemål) förrän domen vunnit laga kraft. 

I Högsta domstolens (HD) beslut Ö 904-15 den 23 januari 2015 prövades frågan om 

hinder förelåg trots att en tvistemålsdom inte vunnit laga kraft. Förhållandena var i 

huvudsak följande. I en tingsrättsdom förpliktades två personer att solidariskt till ett 

bolag betala ca. 2,7 mkr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från den 16 februari 2013 

samt rättegångskostnader med 250 000 kr jämte ränta. De som i huvudsak förlorat i 

målet överklagade och hade då redan anfört att tingsrättens dom var felaktig på grund 

av räknefel. Tingsrätten fann att domen var felaktig på det sätt som anmärkts, men att 

felen inte var av den arten att de kunde rättas. Även bolaget, som endast fått delvis 

bifall till sin talan, överklagade tingsrättens beslut att ej rätta felen. Hovrätten bevil-

jade prövningstillstånd (PT) i tvistemålet, men inte i frågan om beslutet att ej rätta 

domen. Bolaget ansökte om verkställighet av domen, medan de betalningsskyldiga 

anförde att hinder förelåg mot verkställighet på grund av av de förefintliga räknefe-

len. Enligt kronofogdemyndigheten förelåg inte hinder mot verkställighet. Tingsrät-

ten och hovrätten gjorde samma bedömning. Av HD:s beslut kan man läsa ut följan-

de.
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En dom inte vunnit laga kraft får verkställas endast på viss villkor (UB 3 kap. 4 §). 

En vanlig dom på fullgörelse (i typfallet skyldighet att betala ett visst belopp) för 

verkställas  genast,  om inte  gäldenären  ställer  säkerhet  som motsvarar  betalnings-

skyldigheten (UB 3 kap. 6 §). När sådan dom verkställs sker det genom utmätning. 

Själva utmätningen innebär att gäldenären inte får förfoga över egendom till skada 

för sökanden samt även att sökanden får förmånsrätt i egendomen (UB 4 kap 29 – 30 

§§). Egendom får dock inte säljas förrän domen vunnit laga kraft, om inte sökanden 

ställer fullgod säkerhet (UB 3 kap. 14 §). Till kronofogdemyndigheten influtna medel 

för inte heller betalas ut till sökanden förrän domen vunnit laga kraft. Utbetalning 

skall dock ske om sökanden ställer fullgod säkerhet. 

Skulle det vara så att dom en är så oklar eller ofullständig att det inte framgår hur 

domstolen dömt i saken ankommer det på kronofogdemyndigheten (5 kap. 2 § 1 st 

utsökningsförordningen (1981:981)) att hänvisa sökanden till att klaga över domvil-

la. Om varken sökanden eller annan klagar över domvilla och domstolen inte rättar 

felen så kan problem uppkomma vid verkställigheten.  Domstolen har  inom vissa 

gränser (enligt RB 17 kap. 15 §) möjlighet och skyldighet att rätta uppenbara oriktig-

heter till följd av rättens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbise-

ende. Men dessa möjligheter att rätta felaktiga domar är dock förhållandevis restrikti-

va. Om föreläggande från kronofogdemyndigheten mot sökanden att söka rättelse el-

ler klaga över domvilla inte efterföljs kan utsökningsmålet komma att avskrivas eller 

avgöras i  befintligt skick (se NJA II 1947 s. 189). Om domstolen rättar fel ankom-

mer det därefter på kronofogdemyndigheten att vid verkställigheten tillämpa det nya 

beslutet om rättelse. Skulle domstolen besluta att ej göra rättelse måste kronofogde-

myndigheten följa detta. Det finns inte något lagligt utrymme för myndigheten att 

själv korrigera ett avgörande av domstol. 

Enligt UB 3 kap. 21 § 1 st får  verkställighet inte äga rum om gäldenären invänder att 

det föreligger ett förhållande i parternas mellanhavanden som utgör hinder mot verk-

ställighet och invändningen inte är sådan att den skall lämnas utan avseende. Enligt 

lagförarbetena (prop. 1980:81 s. 327 f.) anges som exempel på sådana möjliga in-

vändningar att anstånd lämnats med betalning eller att utgivandet av en prestation 

förutsätter en motprestation. En annan invändning kan enligt förarbetena vara att den 

egendom som ska utges redan har överlåtits till annan. Allt detta gäller materiella för-
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hållanden mellan parterna och dessa bestämmelser är inte alls avsedda till tillämpas 

avseende rättelser av felskrivningar och felräkningar. 

I det fall som var uppe till bedömning fann HD att tingsrättens beslut stod fast därför 

att tingsrätten funnit att rättelse ej skulle ske och att det därför inte förelåg hinder mot 

fortsatt verkställighet  av kronofogdemyndigheten. HD uttalade att frågan i stället 

skulle prövas av hovrätten vid prövningen av parternas överklagande i sak.

Kronofogdemyndigheten ska beakta vad sökanden upplyser om (anvisar) beträffande 

kända tillgångar. Gäldenären har en skyldighet att medverka genom att lämna upp-

lysningar om sina tillgångar och är vid straffansvar skyldig att inte försvåra en exe-

kutiv förrättning (BrB 11 kap. 2 § 2 st). Sedan kronofogdemyndigheten utmätt egen-

dom kan denna i vissa fall få kvarbliva i gäldenärens besittning, men denne har då 

inte rätt att på något sätt förfoga över egendomen. Gör gäldenären ändock det kan 

drabbas av straffansvar (överträdelse av myndighets bud, BrB 17 kap. 13 §).  Vid 

bestämmande  av  vilken  egendom som kan  utmätas  tillämpar  kronofogdemyndig-

heten de s.k. presumtionsreglerna i UB 4 kap. 17 – 19 §§. Det ankommer därför den 

som gör invändning (svaranden eller tredje man) att brytande den annars rådande 

presumtionen.  Enligt presumtionsregeln i UB 4 kap. 17 § får lös egendom utmätas 

om det framgår att egendomen tillhör gäldenären eller om denne enligt UB 18 – 19 

§§ skall  anses vara ägare.  Presumtionsregeln i  UB 4 kap.  18 § är  förhållandevis 

sträng eftersom gäldenären skall anses vara ägare till lös egendom som han har i sin 

besittning om det ej framgår att egendomen tillhör annan. Även presumtionsregeln i 

UB 4 kap. 19 § är sträng. Den tar sikte på den gemensamma besittningen som makar 

och sambor i allmänhet har när det gäller lös egendom. Regeln anger att gäldenären 

anses vara ägare till all lös egendom i gemensam besittning om det ej görs sannolikt 

att parterna är samägare enligt lagen (1904:48) om samäganderätt, eller om det på 

annat sätt framgår att viss egendom tillhör annan än gäldenären. 

När det gäller presumtionsreglerna räckvidd kan omständigheterna i NJA 2008 s. 444 

anföras. Tredje man hade i ett utmätningsmål styrkt att en utmätt bil i gäldenärens be-

sittning ursprungligen förvärvats  av henne för egen räkning men att hon inte, mot 

omständigheterna som anförts av utmätningssökanden, förmått visa att hon fortfaran-

de var ägare till bilen vid utmätningstillfället. Utmätningen hävdes inte, men föreläg-
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gande enligt UB 4 kap. 20 § meddelades (se NJA 2007 s. 163). I NJA 2005 s. 3 prö-

vades ett fall där kronofogdemyndigheten genom beslut om kvittning, utan utmät-

ning, tog i anspråk ett EU-bidrag som beviljats av jordbruksverket. Fordringsägare 

var staten. Beslutet undanröjdes eftersom det saknades lagstöd för kvittning.

Ytterligare några avgöranden kan vara värda att anteckna för att belys förhållanden 

som kan påverka bedömningen om en icke lagakraftvunnen dom skall verkställas.

En tingsrätt hade i mål om hävning av fastighetsköp förpliktat säljarna att till köparna 

betala tillbaka köpeskillingen mot återbekommande av fastigheten. Domen har innan 

den vunnit laga kraft ansetts kunna läggas till grund för utmätning enligt 3 kap 6 § 

UB utan skyldighet för köparna att säkerställa sin motprestation (NJA 1991 s. 51 )

Målet NJA 2017 s. 89 gällde verkställighet av dom med solidariskt betalningsansvar. 

Fråga var om rätten till nedsatta medel hos kronofogdemyndigheten, när det solida-

riska ansvaret efter överklaganden har sänkts för några av gäldenärerna. 

Målet RH 2010:65 avsåg fråga om beräkning av dröjsmålsränta vid kronofogdemyn-

dighets verkställighet av dom som inte har vunnit laga kraft. I målet prövades även 

fråga om tolkningen av begreppet fördelningsdag i 1UB 3 kap. 6 § tredje stycket när 

endast en borgenär finns.

(slut)


