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Fråga om medel som överförts från en persons bankonto till en annan 

persons konto utgör en gåva eller ett lån.  

I en tvist om bankmedel som överförts från en persons 
bankonto till annan persons konto var parterna överens om 
att ett belopp (100 000 kr) hade de facto genomförts 

mellan parternas bankkonto. 

Däremot var parterna inte överens om syftet med 
transaktionen. Den person som genomförde överföreningen 
av beloppet ansåg att transaktionen till mottagarens konto 

utgjorde ett lån. Mottagaren av beloppet ansåg att de 100 
000 kronor som överfördes till hennes bankkonto var en 
gåva. Det som var tvistigt är således frågan om 

beloppstransaktionen rörde sig om ett lån eller en gåva. 
Det var detta som högsta domstolen hade att pröva. 

I målet, NJA 2014 s. 364, fick högsta domstolen avgöra 
vem som har bevisbördan för de påståenden som parterna 

anfört. Och bestämma vilket beviskrav är det som ska gälla 
för att banktransaktionen skulle anses utgöra ett lån eller 

gåva. 

När det gäller bevisbördan ansåg högsta domstolen att det 
åligger mottagaren av ett belopp att bevisa (bevisbördan) 
att beloppet utgjort en gåva och syftat till en 
förmögenhetsöverföring. Vidare anförde högsta domstolen 

att de beviskrav som gäller för att visa att det är frågan om 
en gåva är vad som normalt gäller i tvistemål. 
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Nedan följer ett utdrag från högsta domstolens skäl som 

sammanfattar bevisbördan och beviskravet. 

"10. Det åligger(bevisbörda, min anm.) alltså Z P. att styrka 
(beviskrav, min anm.) att A S:s överföring av beloppet om 
100 000 kr har utgjort en gåva, dvs. att överföringen har 

varit förenad med en gåvoavsikt och syftat till en 
förmögenhetsöverföring från honom till henne." 

Av detta prejudikat framgår det således följande. 

En mottagare som uppfattar att ett penningbelopp som 
överförts genom en kontoöverföring utgör en gåva ska se 

till att få dokumenterat att det överförda beloppet har till 
sitt syfte att utgöra en gåva. Enligt högsta domstolen ska 
mottagaren kunna visa (styrka) att det mottagna beloppet 

utgör en gåva. Det är inte tillräckligt med enbart ett 
kontoutdrag utan det krävs ytterligare dokumentation, 

vittnen eller annan bevisning. 
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