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Upphävande av ställningstagande 18/08/VER
Ställningstagandet 18/08/VER rörande Processägarens ställningstagande
avseende utmätningsförrättning i bankfack, (dnr 830 1549-12/121) upphör att
gälla.
Det råder inte någon oklarhet om rättsläget inom verkställigheten. I stället för
ställningstagandet föreslås ny skrivning i handboken Utmätning avsnitt 3.6.8, se
bilaga.
Frågan om upphävande av ställningstagande och ny formulering i handboken har
skickats på remiss till Produktionsavdelningen och Utvecklingsavdelningen. De
har inte haft något att invända mot upphävande av ställningstagandet och har varit
delaktiga vid utformningen av handbokstexten.
Beslut i detta ärende har fattats av rättschefen Ulrika Lindén efter föredragning av
verksjuristen Daniel Dalenbring. I den slutliga handläggningen har även tf.
enhetschefen Christina Sundblad deltagit.
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Bankfack

När gäldenären har ett bankfack kan Kronofogden låta öppna det.
Gäldenären underrättas normalt inte i förväg om att Kronofogden tänker
undersöka hans bankfack. Sådan underrättelse behövs endast om det
kan antas att handläggningen underlättas genom underrättelsen, 6 kap. 3
§ UF. Om det är känt att gäldenären försöker undandra egendom från
utmätning är det självklart att han inte bör underrättas.
Innan förrättningen kan Kronofogden inte förbjuda banken att låta
gäldenären få tillgång till bankfacket. Kronofogden kan inte heller vidta
någon annan provisorisk åtgärd enligt 6 kap. 12 § UB avseende själva
bankfacket eftersom bankfacket i sig inte är en utmätningsbar tillgång.
När förrättningen inleds ger Kronofogden banken ett skriftligt beslut
om att bankfacket ska undersökas.
Kronofogden måste förvissa sig om att gäldenären innehar bankfacket
ensam eller tillsammans med någon. Har banken i sitt svar till
Kronofogden lämnat besked att bankfacket innehas av någon annan
eller disponeras av någon annan eller motsvarande formulering måste
Kronofogden ta reda på om gäldenären innehar bankfacket ensam eller
inte. Om gäldenären innehar bankfacket ensam anses innehållet tillhöra
gäldenären och utmäts för hans skulder med stöd av 4 kap. 18 § UB.
Om gäldenären tillsammans med någon annan disponerar över
bankfacket bedömer Kronofogden förutsättningarna för utmätning
enligt 4 kap. 19 § UB. Om det påträffas egendom i bankfacket som inte
genast kan utmätas kan beslut om provisorisk åtgärd enligt 6 kap. 12 §
UB fattas beträffande den egendomen.
En förrättning i bankfack är inte offentlig och det som kommer fram vid
förrättningen är i princip sekretessbelagt enligt 34 kap. 1 § OSL.
Bankens personal har alltså inte rätt att delta i förrättningen så att det
avslöjas vad som fanns i bankfacket. Egendom som utmäts förtecknas i
vanlig ordning i protokollet. Om man hittar egendom som inte anses
tillhöra gäldenären kan det vara bra om förrättningsmannen gör en
minnesanteckning över vad som bedömts tillhöra tredje man eller i
övrigt inte utmäts, t.ex. handlingar utan värde, om det kan ske utan
större besvär. Det kan vara bra stöd för minnet om det efteråt påstås att
egendom försvunnit ur facket. Det som inte utmäts lämnas kvar i
bankfacket och facket försluts. Låssmedskostnaderna stannar på staten i
enlighet med 14 § FAK. Nyckeln förvaras tillgänglig för avhämtning
hos Kronofogden. Kronofogden får inte lämna nycklarna till
utomstående utan att ha träffat en överenskommelse med gäldenären.

Kronofogden har ingen rätt att förstöra nycklarna. Om banken tagit
tillbaka bankfacket bör Kronofogden kunna förstöra nycklarna. Ett
beslut sätts då upp med grunden för att förstöra nyckeln.

